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Abstract 

Hand kissing is one of non-verbal communications being common in most of 

cultures throughout the world. This non-verbal communication is performed in 

Muslim societies for older family members especially parents, rulers, social 

dignitaries, and religious scholars. The messages conveyed in this type of 

communication include the expression of gratitude, love, and obeisance. 

Considering the messages hidden in this kind of communication, a question raised in 

this paper as to what is the jurisprudential ruling of this behavior. In this case, 

jurisprudential analysis comes to this conclusion that hand kissing, carrying each of 

three above–mentioned messages, is not religiously illegal, if three following 

conditions are fulfilled: (a) it does not include certain Muslim prohibitions related to 

forbidden sexual desires, (b) it does not lead to people’s humiliation, and (c) it does 

not show pure obedience which God, prophets, and infallible ones deserve. If hand 

kissing is practiced for expression of cordiality and esteem of the believers, it can be 

recommended. Furthermore, it can be religiously unlawful if its omission leads to 

harassment, humiliation, or braking the heart of the believers that kissing their hands 

is conventional. 
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 ی از منظر فقه ارتباطات غیرکالمیبوس دست

 *مصطفی همدانی

 کتری فرهنگ و ارتباطات، استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم حوزه و د 4سطم 
 (19/11/1399؛ تاریخ پذیرش:20/07/1399تاریخ دریافت:)

 

 چكیده

ی جهتان رایتج استت. ایتن رفتتار      هتا  فرهنتگ بوسی است کته در ب تیاری از    ی ارتباط غیرکالمی، دستها گونهیکی از 

خصوص والدین و نیز ن بت به حاکمتان و مهتتران    خانواده به تر بزرگغیرکالمی در فرهنگ م لمانان ن بت به اعمای 

. دتود  یمت یی چون قدردانی، ابراز محبت و تعظیم منتقتل  ها امیپ. در این زمینه ردیگ یماجتماعی و نیز عالمان دینی انجام 

ل تحلیتل  پرسا پژوهۀ فرارو این است که با توجه به پیام مندرج در این گونۀ ارتباطی، حکم فقهی آن چی تت؟ حایت  

فقهی ادله در این م ئله نشان داده است بوسیدن دست مشتمل بر هر کدام از سه پیام یاددده اگر با رعایت سته دترط،   

)بیانگر اطاعت  دونده یبوس دستپرهیز از محرمات م لم در ارتباطات جن یتی، پرهیز از تحقیر خود یا تعظیم نادرست 

اطاعت خدا نی ت( انجام گیرد، حرام نی تت و اگتر در عنتاوینی چتون     محض و سرسرردگی به افرادی که اطاعت آنان 

ی و اهانتت یتا اذیتت و    حرمتت  یبت م تحب بادد و اگر تترک آن موجتب    تواند یماکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، 

 .بوسی او متعارر است )مانند والدین( بادد، حرام است ی مؤمنی که دستدک تگ دل

   واژگان کلیدی

بوسی، فقه ارتباطات، فقه ارتباطتات   غیرکالمی، آغاز ارتباط، اکرام در آغاز ارتباط، تعظیم در آغاز ارتباط، دستارتباطات 

 .غیرکالمی

  

                                                                                                                                        
 Email: Ma13577ma@gmail.com * نوی نده م ئول:

 1401، بهار 1، دمارۀ 18دورۀ های فقهی،  پژوها
 )مقاله پژوهشی( 187-212ات یفح



188  1401، بهار 1، شمارۀ 18دورۀ قهی، های فپژوهش 

 مقدمه. 1

م ائلی نوپیدا را به ختود   تواند یمی ب یار مهم فقه است که هم ها ساحتفقه ارتباطات، از 

 فقهی تحلیل کند.–یدناخت ارتباطاختصاص دهد و هم م ائلی کهن )نه کهنه( را با رویکرد 

طور معمتول بتا اغراضتی چتون      ی ارتباط غیرکالمی است که بهها گونهی، از بوس دست

، یعنی این موارد، پیام منتدرج در ایتن گونتۀ ارتبتاطی     ردیگ یماظهار محبت و تعظیم انجام 

یده از منظتر  ه تند. پژوهۀ فرارو، این پدیده را با رویکرد فقه ارتباطات یعنی تحلیل این پد

. پرسا این مقاله که در حوزۀ فقته  کند یمو نیز پیام مندرج در آن تحلیل فقهی  گران ارتباط

ی در ارتباطتات ان تانی   بوس دستارتباطات غیرکالمی جای دارد، این است که حکم فقهی 

 غیرکالمی چی ت؟

ی دتناخت  اطارتبت در این زمینه نگارنده تحقیقی که با رویکرد فقهی یا حتی اخالقی و یتا  

 تحلیتل »گرفته در این زمینه، مقالۀ  این موضو  را بررسی کند، نیافته است. تنها تحقیق انجام

ی خیتتار  لیت تحلاست کته بته   « ) (اطهار ائمۀ حمور دوران در بوسی دست رفتار اجتماعی

ی و رجتال ی دتامل تحلیتل   فقهت دست زده استت و بحتث    اتیروادر پرتو  انیعیداجتما  

یق روایات با  که به استخراج حکم فقهی آن منتج دود، نتدارد. بته همتین    ی دقنیالحد فقه

هم از او  ریاث ابنسبب روایت بوسۀ پیامبر بر دستان کارگر را که در تاریخ بغداد نقل دده و 

و نیز به ضع  سند آن که خطیتب   اند کردهنه منبع ایلی نقل  ریاث ابنروایت کرده است، از 

 قبول دارند، اداره نکرده است. هر دو ریاث ابنبغدادی و 

در ایتتن نودتتتار ابتتتدا مفتتاهیم ارتباطتتات و ارتبتتاط کالمتتی و غیرکالمتتی و نیتتز تحلیلتتی  

ی هتا  شته یاندو سرس  دود یمخصوص پیام مندرج در آن ارائه  ی بهبوس دستی از دناخت ارتباط

 واهد دد.فقهی مرتبس با این موضو  نقد و در نهایت ارائۀ اندیشۀ فقهی مختار تبیین خ

 . پیشینه2

؛ 466: 2ق، ج1417ی اخالقی و تربیتی مطرح دده است )ر.ک: مکی، ها کتا این بحث در 

(، امتا  261: 3ق، ج1417؛ فتیض کادتانی،   271ق: 1428؛ نتووی،  115: 5، جتتا  یبت غزالی، 
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یورت جدی متورد توجته    از آنجا که فقه اجتماعی و در ذیل آن فقه ارتباطات به متأسفانه

ر فقه بابی برای آن باز نشده است. فقیهان متقدم چون دیخ طوسی، سید مرتمی و نبوده، د

دیخ مفید این بحث فقهی را طرح نکردند جز در بحث از بوسیدن حجراالستود در احکتام   

حج. در تراث فقهی متأخر نیز از آنجا که فقیهانی چون دیخین و محقتق حلتی در دترایع    

طور معمول براساس  ی فقهی متأخر بهها شهیانداند و  بنیانگذار ساختار تدوین مباحث فقهی

تبویب آنها دکل گرفته یا درح و تحشیۀ آثار آنان استت، و ایتن بحتث هتم در آثتار آنتان       

در آثار فقهی بابی برای این بحث باز نشده و تنها دهید اول و برخی  رو نیازاوجود ندارد، 

 .اند کردهمعایران در این مبحث تحقیقاتی ارائه 

المؤمن بما جرت  میتعظ جوزی 209 -قاعدۀ»ی در ذیل قاعدۀ فقه قواعدهید اول در کتا  د

( این بحث را مطرح کرده و فاضتل مقتداد   159 - 163: 2، جتا یب)دهید اول، « به )عادۀ الزمان(

جتایی و تبویتب و گتاهی     که در واقع بازنوی ی منظم قواعد دهید اول با جابته  نمدالقواعددر 

ی دتهید اول  فقهت  قواعدفاتی است، نیز بالتبع از آن بحث کرده است. البته کتا  تلخیص و اضا

یی که موافتق  ها بیتهذو  ها صیتلخمتأثر از کتا  قرافی از فقیهان مالکی، بلکه عین آن است با 

از دتهید در کتتا  ختود تبیتین کترده استت        تر مفصلاندیشۀ دیعی بادد. قرافی این بحث را 

را  مزار در آخر بحث حج کتا  دروس(. همچنین دهید اول در کتا  251–255: تا یبی، قراف)

نگادته و در خاتمۀ آن از زیارت اخوان سخن گفته و در ذیل آن از مصافحه و معانقته تقیبتل و   

 (18: 2ق، ج1417ی در چند سطر بحث کرده است )دهید اول، بوس دست

احکام نکاح به مناسبت مصافحه بتا  اهلل سیفی مازندرانی در بحث  در میان معایران نیز آیت

نامحرم، بحث بوسه بر محرم و نامحرم را هم مطرح کرده و به تناسب آن، از احکام کلی بوسته  

( نیز برخی استفتائات و اظهارنظرهای پراکنده در 158ق: 1417اند )سیفی مازندرانی،  بحث کرده

 رح و نقد خواهد دد.ی فقهی در بدنۀ مقاله طها شهیانداین موضو  دیده دده که در 

 . تبیین مفاهیم نظری و بیان جایگاه بوسه در ارتباطات غیرکالمی3

 در آنکه بر مشروط گیرنده، برای فرستنده سوی از پیام انتقال فراگرد از است عبارت ارتباط

: 1385 ،راد انی)مح تن  دود ایجاد پیام فرستندۀ موردنظر معنای با معنا مشابهت پیام، گیرندۀ
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تباطات در تق یمی به کالمی و غیرکالمی منق م است. ارتباط کالمی فرایندی است ار (.57

القتا کنتد )میلتر،     رانیت گ امیت پی را بته  ا ژهیوتا معانی  ردیگ یمکار  که در آن منبعی زبان را به

یی آوایی و غیرآوایی که با وستایلی  ها امیپ(. ارتباطات غیرکالمی عبارت است از 94: 1389

، مانند خنده، خروش و دیگر آواهایی که اند ددهی ارسال و تشریم دناس زبانوسایل  از ریغ

. بهترین منال برای ارتباطات غیرکالمی، بیان چهره و ادارات دوند یماز دهان ان ان خارج 

 (.43-44: 1395بدنی است )فرهنگی، 

ر ماننتد پروف تو   کاوان ارتباططبق تق یم ریچموند و مک کروسکی و ب یاری دیگر از 

ی، دناست  جنتبا ، فیزیکی ظاهر های ارتباط غیرکالمی به این درح ه تند: فرهنگی، ساحت

، محیس پردازد یمی ارتباطی لمس کردن ها جنبهکه به مطالعۀ کردن  رفتار آوایی، فما، لمس

از لمتس کتردن،    ها فرهنگدر ب یاری از  (.97–100: 1388)ریچموند و کروسکی،  و زمان

 دود یمفراد نزدیک مانند خانواده، دوستان و همکاران نزدیک، استفاده فقس در ارتباطات با ا

(، اما تحقیقات نشان داده است لمس کردن و لمس ددن برای زندگی 78: 1395)فرهنگی، 

کمتتر   دار مشتکل ی هتا  ختانواده سالم ضرورت است و تحقیقات نشان داده است فرزنتدان  

( و اگتر بچتۀ ان تان یتا موجتودات      33 - 34: 1389)ناعمی،  دوند یمتوسس والدین لمس 

تنها از ردد اجتماعی و عاطفی، بلکه از ردد ج می نیز  دیگر قادر به لمس کردن نبادد، نه

 (.  379: 1393)انوده،  ماند یمباز 

 یبوس دستی فقهی در ها شهیاند. 4

 ، دردتود  یمت ی فقهی موجود در این م ئله که از دهید اول آغتاز  ها شهیانددر این مبحث، 

 پیشینه بیان دد.

 دانتد  یمرا مجاز  مؤمنانی بوس دست، الدروساز همین قاعده در کتا   متأثردهید اول 

نتوعی من تو     یا ک ی که به )ص(و بر دو مورد موجود در روایات )بوسیدن دست پیامبر

بادد و با هدر تعظیم پیامبر و بوسیدن دست او دستت ایتن نمتاد و نشتانۀ      )ص(به پیامبر

)دتهید   دانتد  یمت . ایشان علما و سادات را جزء مورد اخیر کند یم دیتأکه دود( نبوی بوسید

 (.18: 2ق، ج1417اول، 
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در زمان معایر مرحوم دهید یدر که دغدغۀ فقه اجتماعی هم دادته است، این م ئله 

را مطرح کرده و طبق عبارت برخی دتاگردان ایشتان معتقتد بودنتد بوستیدن دستت فقتس        

بادد و نیز دست والتدین   )ص(یا ک ی که مقصود از او پیامبر است )ص(مخصوص پیامبر

(. ایتن دتاگرد   39ق: 1425دلیل وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتۀِ. )حتائری،    آن هم به

بوسی هم ر از روی لذت جن ی و کتودک   اهلل حائری خود معتقدند دست یعنی جنا  آیت

بوسی از روی تعظیم تنها برای والدین و ک ی کته   ستاز روی عطوفت ادکال ندارد، اما د

بادد و با هتدر تعظتیم پیتامبر و     )ص(نوعی من و  به پیامبر بادد )به )ص(به قصد پیامبر

بوسیدن دست او دست این نماد و نشانۀ نبوی بوسیده دود(، جایز است و در غیر ایتن دو  

 فرهیختتۀ  بتانوان  از جمعتی  دار(. رهبر معظم انقال  در دیت 153: تا یبحرام است )حائری، 

 دتمرده  مکتر م  و محترم خانواده، محیس در چنانچه اگر زن»ی فرمودند: گاهدانش و حوزوی

 دستت  هتا  بچه که بکنیم کاری باید. دد خواهد حل جامعه مشکالت از مهمی بخا بشود،

ان (. از ایتن بیت  21/2/1392)ستایت رهبتری،   « استت  این دنبال اسالم ببوسند؛ حتماً را مادر

 .دانند یمایشان نیز بوسیدن دست مادر و بلکه والدین را م تحب  دود یماستفاده 

اهلل سیفی مازندرانی در بحث احکام نکاح به مناسبت مصتافحه بتا نتامحرم، بحتث      آیت

و  کترده بوسه بر محرم و نامحرم را مطرح کرده و به تناسب آن، از احکام کلی بوسه بحتث  

 ) (ی الح تن أبت ی بتن جعفتر عتن    علل جواز بوسه در یحیحۀ : ایاند نودتهدر این زمینه 

و نیز یحیحۀ دوم او که: وَ سَأَلْتُهُ  ءٌ ید هِیْعَلَ سَیْفَلَمَنْ قَبَّل لِلرَّحِمِ ذا قَرابَۀٍ »است که فرمود: 

إبْنُ وَ الْأُخْتتُ وَ الْابْنَتۀُ وَ   : الْأَخُ و الْت ) (الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَۀَ؟ قال قَبِّلَلَهُ أَنْ یُ صْلَمُعَنِ الرَّجُلِ أَ یَ

، که مقصود، محارم است. اما محل بوسته، در روایتاتی چتون یتحیحۀ     «فَال بَأْسَ ذلِکَنَحْوُ 

رفاعۀ  مییحو «. هِیْنَیْعَ نَیْبَی الْخُدُودِ وَ قُبْلَۀُ الْإِمامِ عَلَوَ قُبْلَۀُ الْأَخِ »ی بن جعفر است: علسوم 

بِتهِ   دَیت أُرأَوْ مَتنْ   )ص(إل ا رَسُتولُ الل ته   دُهُرَأْسُ أَحَدٍ وَ ال یَ قَبّلْال یُ لقا: ») (ی عبدالل هأبعن 

 إل تا ی الْفَتمِ  عَلَت الْقُبْلَتۀُ   سَیْلَ قال» ی عبد الل ه ) :(أبی آل سام عن مولو خبر « )ص(الل هِ رَسُولُ

(. پتس ایشتان معتقدنتد بوستیدن     158ق: 1417)سیفی مازنتدرانی،  « ریالصَّغلِلزَّوْجَۀ وَ الْوَلَدِ 

 بادد، مجاز نی ت. )ص(یا ک ی که مقصود از او پیامبر )ص(کس جز پیامبر دست هیچ
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: بوسیدن دست استاد فقه م تتحب استت   اند نودتهمکارم در پاسخ استفتائات خود  اهلل تیآ

 دنیبوست : و انتد  نودتته در پاسخ پرسشی اهلل تبریزی  (. آیت455: 1ق، ج1427)مکارم دیرازی، 

بادد، منل  )ص(اهلل خاطر رسول دست به دنیبوس آنکهاست، مگر  مکروه نف ه یفی گریددست 

: 1، جتا یبدارد )تبریزی،  تیمطلوبیورت  نیادر  کهدست سادات  ای ینیددست عالم  دنیبوس

ثابت نی تت )تبریتزی،   بوسی والدین  : استحبا  دستاند نودته( و در پاسخ پرسا دیگر 503

 و یتالم ی والدین اگر مؤمن بوس دست: اند نودته( و در پاسخ پرسا دیگر 226: 5ق، ج1427

 (.186: 9ق، ج 1427بادند، جایز و از با  معادرت بالمعرور است )تبریزی، 

 ی میان اصل و قاعده با مسئلها موازنه. 5

و  جنس همست. بوسیدن دست بوسی دو نامحرم بدون دک حرام ا طبق ایول و قواعد، دست

محرم هم اگر به قصد لذت جن ی بادد و در خارج از محدودۀ هم ران انجام گیترد، بتاز هتم    

بدون دک حرام است. اما این متوارد استتننا ه تتند، زیترا اوالً از طرفتی استالم بته برقتراری         

رر دیگتر، ایتل   ارتباطات میان مؤمنان و اکرام و ننار محبت به هم توییۀ مؤکد فرموده و از ط

بر این است که هر نو  نماد ارتباطی که این ارتباط را می تر کنتد و آن محبتت و یتمیمت و     

احترام را بروز دهد و عرر جامعه آن را تأیید کند و نهی از در  برای آن محترز نشتود، مبتاح    

ی این است؛ ثانیاً، بوسیدن دست نمادی برای ارتباطات جن ی نی ت و معموالً در ارتباطات برا

ی دو پیام دارد؛ برای اظهار محبت یترر  بوس دست، بلکه از نظر فرهنگی، رود ینمکار  عنوان به

یتا   زیت آم محبتت که ظاهراً تنها مورد آن بوسیدن دست نوزادان و کودکان است یا بترای تعظتیم   

ی اجتما  بزرگ االن از این دست استت، منتل بوستیدن    ها یبوس دستیرر تعظیم که عموم 

ی در بوس دستین یا مقامات مذهبی یا سیاسی مورد عالقۀ ددید هواداران. نمونۀ این دست والد

بوسی تعظیمی تعبیر کرده است؛ بترای نمونته در    روایت نیز وارد است که راوی آن را به دست

حَمَّدِ بْنِ خَلَّتادٍ  یِّ عَنْ مُالنَّهْدِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  نُیْالْحُ َ»روایت برای تعظیم است: 

 نَتۀِ یبِالْمَدِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَالِ اً عَلِعِنْدَ  کُنْتُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَ َنِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:  قَلِیْالصَّ

یُّ بْنُ عَلِالرَّسُولِ ص فَوَثَبَ  مَ ْجِدَ -یٍّ الرِّضَا   الْمَ ْجِدَعَلِأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ  هِیْعَلَ... إِذْ دَخَلَ 

 (. 322: 1ق، ج1407)کلینی، « وَ عَظَّمَهُ دَهُجَعْفَرٍ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَقَبَّلَ یَ
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، امری مطلو  است، چه از طرر والدین یورت زیآم محبتی یعنی بوس دستنو  اول 

ان توسس والدین سفارش اکیتد  به بوسیدن کودک )ص(گیرد با ب تگان و دوستان، زیرا پیامبر

جهت ضع  آنها و نیاز به توجه  طور عمومی دستور داده است کودکان را به فرموده و نیز به

عنتوان   سبب نزدیک بودن به فطرت دوست بدارید و بوسیدن دست آنها بته  ترها یا به بزرگ

ری دتک امت   ابراز محبت هم در همین راستاست. اظهار محبت مؤمنان به همتدیگر هتم بتی   

 متؤمن عنتوان   بته  منؤمت مطلو  است. تعظیم یکدیگر نیز اگر در راستای حق بادد، یعنتی  

و ائمتۀ   )ص(سبب اینکته جانشتین پیتامبر    محترم دادته دود یا مقامات سیاسی و مذهبی به

هدی ه تند تعظیم دوند، باز هم ادکال ندارد و امری ستودنی است، منتها این تعظیم باید 

مح و  نشود، یعنی از نظر پایگاه اجتمتاعی، آن رفتتار    مؤمنحقیر آن ی بادد که تا گونه به

 1برای او زدت دمرده نشود، وگرنه این رفتار حرام خواهد بود.

 اتیروای از منظر بوس دست. 6

دتامل یتک روایتت     هتا  دستته در مورد بوسیدن دست، دا دسته روایت وجود دارد که برختی  

 ه تند:

یرپیامبر یا ک ی که مقصود از او پیامبر بادد. در ایتن  دستۀ اول: نهی از بوسیدن دست غ

 دسته یک روایت وجود دارد:

 عَبْدِاللَّتهِ  یأَبِت ی عَتنْ  مُوسَت  بْتنِ عَتنْ رِفَاعَتۀَ    رٍیْت عُمَ یأَبِت  ابْنِعَنِ  هِیأَبِ عَنْ مَیإِبْرَاهِ بْنُیُّ عَلِ. »1

بِتهِ   دَیت أُرِص أَوْ مَتنْ   اللَّتهِ  رَسُتولِ  دُإِلَّتا یَت   دُهُرَأْسُ أَحَتدٍ وَلَتا یَت    قَبَّتلُ یُلَا( قَتالَ:  ال تالم  هیعل)

 (.185: 2ق، ج1407)کلینی، « )ص(اللَّهِ رَسُولُ

                                                                                                                                        
(، اما م تند سخن 457: 1ق، ج1424؛ 36ق، 1417بر حرمت اذالل خود تصریم کرده )بهبهانی،  . مرحوم بهبهانی1

موثقۀ سماعه بر این حکم داللت دادته بادد: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَتدَ عَتنْ عَبْتدِ     رسد یمنظر  خود را بیان نکرده است. به

وَ لَمْ  کُلَّهَای الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ   قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ أَبِعَنْ سَمَاعَۀَ عَنْ  ونُسَاللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُ

ی لَهُ أَنْ نْبَغِوَ الْمُؤْمِنُ یَ نَیلِلْمُؤْمِنِوَ لِلَّهِ الْعِزَّۀُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  -قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَا رَأَ لَمْ یَ نَفْ َهُ ذِلَیُ أَنْ هِیْإِلَ فَوِّضْیُ

 (.64: 5ق، ج1407. )کلینی، لًایذَلِ کُونَوَ لَا یَ زاًیعَزِ کُونَیَ
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 دستۀ دوم: نهی از بوسیدن دست غیرپیامبر یا ویی پیامبر. این دسته یک روایت دارد:

ی عَلَت قَتالَ: دَخَلْتتُ    دٍیَت مَزْ بْنِ یِّعَلِیِ عَنْ دٍالنَّرْسِیْزَعَنْ  رٍیْعُمَ یأَبِ ابْنِعَنِ  هِیأَبِیٌّ عَنْ عَلِ. »2

« یٍّنَبِت یِّ أَوْوَیِت یٍّ لِنَبِت فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَاتَصْتلُمُ إِلَّتا    دَهُ( فَتَنَاوَلْتُ یَال الم هیعل) عَبْدِاللَّهِ یأَبِ

 (  185: 2ق، ج1407)کلینی، 

 ن دسته یک روایت وجود دارد:دستۀ سوم: بوسیدن دست معصوم توسس معصوم: در ای

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَمْتلِ  فَۀَیخَلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نِیْالْحُ َ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِیْحَمَّوَأَخْبَرَنَا . »3

، بٍیت حَبِبْتنِ    َرَۀَیْمَ، عَنْ لَیائِإِسْرَیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ادِیَالرِّالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ 

مِتنَ النَّتاسِ أَحَتداً     تُیْرَأَعَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَۀَ بِنْتِ طَلْحَۀَ، عَنْ عَائِشَۀَ، قَالَتْ: مَا 

 هِیْت عَلَإِذَا دَخَلَتتْ   کَانَتتْ ۀَ وَ آلِهِ( مِتنْ فَاطِمَت   هِیْعَلَی اللَّهُ یَلَّبِرَسُولِ اللَّهِ ) ناًیحَدِوَ  کَلَاماًأَدْبَهَ 

فَرَحَّبَتتْ بِتهِ، وَ    هِیْت إِلَقَامَتتْ   هَتا یْعَلَی مَجْلِ ِهِ، فَإِذَا دَخَلَ فِ، وَ أَجْلَ َهَا هَایْدَرَحَّبَ بِهَا، وَ قَبَّلَ یَ

 (.400ق: 1411)دیخ طوسی، « هِیْدَقَبَّلَتْ یَ

 ین دسته دو روایت دارد:دستۀ چهارم: بوسیدن دست غیرمعصوم توسس معصوم: ا

 قبلی ال ائل أعطإذا  ) (نیالح ی بن عل کان قالعن محمد بن م لم عن أحدهما . »1

متن   سیلت العبد، و قتال:   دقبل ی داهللی یفقال: ألنها تقع  ذلکله: لم تفعل  لیفق -ال ائل دی

 (.108: 2، ج1380)عیادی، « داهللی یففإنها تقع  -إال الصدقۀ ملکبه  وکلإال  ء ید

لمتا رجتع متن تبتوک استتقبله ستعد بتن معتاذ          )ص(یأن النب -عن الح ن، عن أنس. »2

، یالیع یقال: من أثر المر  والم حاۀ أضر  وأنفق عل« ؟دکیب یأر یما هذا ال ذ»، فقال: یّاألنصار

 (.317: 8ق، ج 1422)خطیب بغدادی،  «.ال تم ّها الن ار دیوهذه »وقال:  دهی )ص(یفقبّل النب

نجم: بوسیدن دست معصومان توسس غیرمعصوم و اجازه دادن آنان به ایتن کتار:   دستۀ پ

 در این دسته دو روایت به درح زیر وجود دارد:

 عْقُتو َ بْتنِ یَ  ونُسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُ َیعِیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حْمُحَمَّدُ بْنُ یَ. »1

 (.185: 2ق، ج1407)کلینی، « هَایفَأَعْطَانِأُقَبِّلْهَا  دَکَی یَنَاوِلْنِهِ) ( ی عَبْدِاللَّلِأَبِقَالَ: قُلْتُ 

یِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْتنِ سَتالِمٍ عَتنْ    عَلِعَنْ  هِیأَبِیُّ عَنْ رِیَالْحِمْی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِ. »2
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یِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَیَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْلِجٌ الْبَصْرِبْنِ حَمَّادٍ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

یَّ إِلَت لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُ ْلِمٍ وَجِعٌ فَأَرْسَتلَ   لَیفَقِوَأَنَا وَجِعٌ  نَۀِیالْمَدِی إِلَقَالَ خَرَجْتُ  مُ ْلِمٍ بْنِعَنْ مُحَمَّدِ 

ی فِت ی ادْرَبْهُ ... فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الشَّرَا ُ لِالْغُلَامُ وَ قَالَ  هِیفَنَاوَلَنِ لٍیبِمِنْدِی مُغَطًّدَرَاباً مَعَ غُلَامٍ  ) (عْفَرٍأَبُو جَ

مُ ادْخُلْ فَتدَخَلْتُ  ی یَمَّ الْجِ ْبِفَصَوَّتَ  هِیْعَلَبَابَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ  تُیْفَأَتَنَشَطْتُ مِنْ عِقَالٍ  فَکَأَنَّمَای جَوْفِ

 (.275 - 276: 1398، هیقولو ابن« )وَ رَأْسَه دَهُوَ قَبَّلْتُ یَ هِیْعَلَفَ َلَّمْتُ  بَاکٍوَ أَنَا  هِیْعَلَ

 ی: در این دسته یک روایت وجود دارد: بوس دستدستۀ دشم: نهی از هر گونه 

)حرانتی،  « لَهُ کَالصَّلَاۀِ دِهِالرَّجُلِ فَإِنَّ قُبْلَۀَ یَ دَالرَّجُلُ یَ قَبِّلِلَا یُ انه قَالَ  : ) (عن الرضا. »1

 (450ق: 1404

 . اعتبارسنجی روایات7

( 260: 1365روایت اول از نظر سند یحیم است، زیرا علی بن ابراهیم ثقه است )نجادی، 

ی، طوسو ابن ابی عمیر هم ثقه )دیخ  1و ابراهیم بن هادم نیز در درجات عالی وثاقت است

 (.116: 1365( و رفاعه نیز ثقه است )نجادی، 365: 1373

ثقه ه تند  ریعم یاب ابنابراهیم و ابراهیم و  بن یعلروایت دوم ضعی  است، زیرا اگرچه 

                                                                                                                                        
. )ستبزواری،  داننتد  یمت . برخی از اهل حدیث و فقه، روایتی را که ابراهیم بن هادم در ستند آن بادتد، ح تنه     1

ق، 1406 ی،مجل ت )ر.ک:  داننتد  یم« لصحیمح ن کا»(. برخی نیز 116: 29ق، ج 1404؛ نجفی، 89: 2ق، ج1423

طور که مرحوم  (. مقصود از تعبیر اخیر همان219: 19ق: ج 1404؛ مجل ی، 138–139، 8؛ج 204، 16؛ ج400: 6ج

میرداماد فرموده این است که در اعلی درجات ح ن است و علت آن هم این است که ایشان تنها مدح دارد و نته  

 األقتوال  خالیتۀ  کتتا  عالمته استت. عالمته در     کتالم سخن  نیا(. سرچشمۀ 48 :1311 توثیق یریم )میرداماد،

عالمته   کتالم  نیت ا«. صیبالتنصت  لهیتعدی علو ال  هیفی القدح فی قول علو لم اق  الحد من أیحابنا : »دیفرما یم

 (.41: 5ق، ج1421واقع دود )مکارم دیرازی،  دیترداو محل  کهسبب دده 

که دربارۀ ایشتان   ها مدحیات وی و جایگاه او در سل لۀ مشایخ روایی و نیز همین اما حق این است که میزان روا

رو  . ازایتن دهتد  یمت ی رجالی وارد است، در حدی است که ایشان را در اعلتی درجتات وثاقتت قترار     ها کتا در 

وثاقتت عتادی    ی ارائه کرده و ایشان را نه فقس ثقته، بلکته گتاهی فتوق    ا ادلهب یاری از فقیهان از متأخر و معایر 

؛ مکتارم  6834: 21؛ ج 3908، 11ق: ج1419؛ زنجانی، 48: 1311 ،ردامادیم؛ 78: 16ق، ج 1415)نراقی،  اند دان ته

 (.41 - 42: 5ق، ج1421دیرازی، 
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در  دیت مز بتن قابل احراز است، امتا علتی    ریعم یاب ابنعنوان استاد  و وثاقت زیدالنرسی نیز به

 هیچ کتا  رجالی تعدیل ندارد. 

دیخ در امالی از اهل سنت روایت کرده و پس از ایشان هم در کتب متا  روایت سوم را 

ترویج دده است. اما از آنجا که این روایت  بحاراالنوارو  الغمۀ کش ، یالمصطف بشارۀ مانند

: 3ق، ج1411، 1یشابورین حاکمعنوان روایتی یحیحه معرور است ) در کتب اهل سنت به

جود دارد و طرق آن هم مختل  است و نیز مختال   ( و از آنجا که در کتب مخالفان و174

قرآن و سایر روایات نی ت، بلکه موافق با عمتوم یتا اطتالق روایتت یتحیحۀ اول استت،       

 یدور آن بعید نی ت.

روایت چهارم را هم عیادی در تف یر خود روایت کرده و روایات ایشان هم فاقد ستند  

 ه تند.  

خطیب بغتدادی کته ختود ناقتل ایتلی ایتن       و  اند کردهروایت پنجم را اهل سنت نقل 

در ذیل حدیث بر سند و داللت آن خددته کترده    اند کردهحدیث است و دیگران از او نقل 

هم چند ادکال داللتی بتر متتن     حجر ابنو  ریاث ابن( و 317: 8ق، ج 1422)خطیب بغدادی، 

 (.72: 3ق، ج1415ی، ع قالن؛ 185: 2ق، ج1409اثیر،  )ابن اند گرفتهحدیث 

یی استتاد کلینتی و ثقته استت )نجادتی،      حی بنوایت دشم یحیحه است، زیرا محمد ر

(. حجتال  351: 1373، یطوست ی هم ثقه است )دیخ  یع بنمحمد  احمدبن( و 353: 1365

که توثیق ندارد و عبتداهلل الحجتال کته     الحجال مانیسل أحمدبنهم مردد بین دو نفر است: 

ستند    یتمتع ین تردد سبب ادتراک و در نتیجه (. اما ا360: 1373، یطوسثقه است )دیخ 

نی ت، زیرا مقصود از الحجال در اینجا دتخص موثتق استت بته دو دلیتل: اول، از طریتق       

کش  طبقات به این توضیم که عبداهلل الحجال استاد احمدبن محمدبن عی ی است و ایتن  

                                                                                                                                        
مِتنْ   نًایأَحَدًا کَانَ أَدْبَهَ کَلَامًا، وَحَدِ تُیْمَا رَأَ»عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَۀَ بِنْتِ طَلْحَۀَ، عَنْ عَائِشَۀَ أَنَّهَا قَالَتْ: .  1

فَقَبَّلَهَتا   دِهَایَت فَأَخَتذَ بِ  هَتا یْرَحَّبَ بِهَتا، وَقَتامَ إِلَ   هِیْسَلَّمَ، وَکَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَآله و وَ هِیْاهللُ عَلَ یفَاطِمَۀَ بِرَسُولِ اللَّهِ یَلَّ

 «.مَجْلِ ِهِ یوَأَجْلَ َهَا فِ
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ختویی،  روایت را هم احمدبن محمدبن عی ی از الحجال نقتل کترده و استتاد وی استت )    

مقصود از الحجال، عبداهلل است و او هم ثقه است.  دود یم(، پس معلوم 409: 11، ج 1372

دلیل دوم این است که به دکل کلی در موارد ادتراک اگر یک طترر از مشتهورین بادتد،    

(. پس مشتکلی از طترر   307: 16، ج1372)ر.ک: خویی،  دود یماسم مشترک بر او حمل 

 (.446: 1365قو  هم ثقه است )نجادی، الحجال نی ت. یونس بن یع

با روایت دشم است و روایت دشم یحیحه استت، بته    مممون همروایت هفتم چون 

 بررسی سند نیاز ندارد. 

: 1ق، ج1407در این موضو  یعنی بوسیدن دست معصوم، در جوامتع دتیعی )کلینتی،    

 ؛46: 3؛ ج355: 4، جتتا  یبت ؛ ابتوداوود،  158: 700:  5، ج1998)ترمذی،  ( و اهل سنت322

 (.56: 11، ج 1379حجر ع قالنی،  ابن

 روایت هشتم فاقد سند است.

 . تحلیل داللت روایات در موازنه با اقوال و اثبات اندیشۀ مختار8

ی رایتج و  هتا  شته یانددر این بخا سه مبحث به درح زیر در تحلیل ممامین روایات، نقد 

 :دود یمگزینا قول مختار ارائه 

 امین روایات. تحلیل مض1 .8

ی فقهتی  هتا  شته یاند، هتا  دستته ممامین روایات بر دا دسته است که ضمن تحلیتل ایتن   

 :دوند یمهم در ضمن آنها نقد  گفته ایپ

. عدم جواز بوسه بر دست غیر پیامبر یا ک ی که مقصود از او پیامبر بادد. روایت اول 1

ه در حد احتمال بتاور دارنتد   . برخی به این اندیشرساند یمکه یحیحه هم بود، این معنا را 

: 9، ج 1382مازنتدرانی،   ؛79، 9ق، ج 1404مجل تی،  ؛ 617: 1ق، ج1425)فیض کادتانی،  

 اهلل سیفی مازندرانی به این اندیشه قائل است. (. ظاهراً آیت61

، رستاند  یمت . عدم جواز بوسه بر دست غیر پیامبر یا ویی او: روایت دوم این معنا را 2

خصوص اینکه بخواهد مقیتد روایتت    قابل استناد نی ت، به رو نیازاد. اما روایتی ضعی  بو
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را در ویی حصر کند. برخی اخباریتان ایتن اندیشته را    « اهلل رسولمن ارید به »اول بادد و 

: 9ق، ج 1404مجل تی،  ؛ 617: 1ق، ج1425هم در حد احتمال قبول دارند )فیض کادانی، 

 (.61: 9، ج 1382مازندرانی،  ؛79

بوسیدن دست معصوم توسس معصوم: روایت سوم دال بتر ایتن معناستت، امتا      . جواز3

اوالً سندی قوی ندارد و ثانیاً برای فقه کاربردی ندارد، زیرا در عصر ما مکلفی برای آن )دو 

ی در این مورد )دو معصوم( بوس دستنفر معصوم( وجود ندارد و انحصاری هم برای جواز 

 ی دادته بادد.که از این حیث کارای رساند ینم

های چهارم و پنجم بر این معنتا   . جواز بوسیدن دست غیرمعصوم توسس معصوم: روایت4

اند و ثانیاً، روایت چهارم که دیعی استت، در داللتت نیتز     داللت دارند که اوالً در سند ضعی 

فهد حلتی بته ایتن دتکل      مرحوم حر عاملی از خصال این مممون را از ابنمشکل دارد، زیرا 

ی عُتدَّۀِ  فِت أَحْمَتدُ بْتنُ فَهْتدٍ    : »دندیبوس یمت کرده است که آن امام بزرگوار دست خود را روای

 دِیَت  یفِت  تَقَعُفَقَالَ إِنَّهَا  ذَلِکَی فِلَهُ  لَیفَقِعِنْدَ الصَّدَقَۀِ  دَهُیَ قَبِّلُ  یُ نَیالْعَابِدِ نُیْزَ کَانَی قَالَ: الدَّاعِ

در  وستائل ( و یتاحب  433–434: 9ق، ج 1409)حر عاملی، « ال َّائِلِ دِیَ یفِ تَقَعَ أَنْ قَبْلَ اللَّهِ

: بوستند  یمنقل دیگر، این روایت را به درح زیر نقل کرده است که در آن امام آن بخشوده را 

عِمِائَتۀِ قَتالَ: إِذَا   الْأَرْبَ ثِیحَتدِ ی فِت یٍّ   عَلِت ی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فِ نِیْالْحُ َیِّ بْنِ عَلِمُحَمَّدُ بْنُ »

 قَبِّلْهَتا یُفَلْ هِیت فِی إِلَت  دَهُیَت  نَاوِلُهُی یُالَّذِ رُدَّیَلْی أَنْ قَالَ وَ إِلَ لَکُمْ دْعُوَفَاسْأَلُوهُ أَنْ یَ ئاًیْدَنَاوَلْتُمُ ال َّائِلَ 

التَّوْبَتۀَ   قْبَتلُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَ عْلَمُواأَ لَمْ یَ جَلَوَ  قَالَ اللَّهُ عَزَّ کَمَا دِهِی یَفِقَبْلَ أَنْ تَقَعَ  أْخُذُهَافَإِنَّ اللَّهَ یَ

( و بتا همتین ممتمون از امتام     433: 9ق، ج 1409)حر عتاملی،  « الصَّدَقاتِ أْخُذُعَنْ عِبادِهِ وَ یَ

الِتدٍ عَتنْ   عِدَّۀٌ مِنْ أَیْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّتدٍ عَتنْ مُحَمَّتدِ بْتنِ خَ    »روایت است:  ) (یادق

وَ  تَبَتارَکَ حدیث... إِنَّ اللَّتهَ   یفِقَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ    سٍیْخُنَی بْنِ مُعَلَّسَعْدَانَ بْنِ مُ ْلِمٍ عَنْ 

ی إِذَا أَبِت  کَتانَ هِ وَ بِنَفْ ِت  هَتا یلِإِلَّا الصَّدَقَۀَ فَتإِنَّ الترَّ َّ یَ   خْزُنُهُإِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَ ئاًیْدَ خْلُقْی لَمْ یَتَعَالَ

)کلینتی،  « ال َّتائِلِ  دِی یَت فِثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ دَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ  ال َّائِلِ دِی یَفِ وَضَعَهُ ءٍ یْبِشَتَصَدَّقَ 

 تتر  یقتو اند، در هر یورت  ( و سه روایت اخیر اگرچه از نظر سند ضعی 8–9: 4ق، ج1407

خصتوص   یعنی روایت عیادی که دال بر بوسیدن دست سائل بود، ه تند، بهاز روایت چهارم 
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اخیر را نقل کرده و روایت عیادی را نقل نکرده است. همچنتین   یکاف اینکه مرحوم کلینی در

مممون آنها یعنی بوسیدن دست خود یا یدقه )نه دست سائل( متوازن و سازگار با جانمایتۀ  

وسس خدای متعال است. چون هدر از بوسیدن، تبترک  خود این روایات یعنی اخذ یدقات ت

ج تن به چیزی است که در دست خدای متعال قرار گرفته است یا با آن در ارتباط بوده و از 

، بنابراین آنچه مایتۀ تبترک استت،    کند یمآنجا که خدای متعال یدقه را قبل از سائل دریافت 

عاملی نیز بوسیدن دست ستائل را  دست بخشنده یا بخشوده است نه دست سائل. مرحوم حر 

بردادت نکرده و فتوا به استحبا  آن نداده است، زیرا عنوان با  را چنتین قترار داده استت:    

و روایتت بوستۀ امتام بتر     « مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِیتَقْبِبَعْدَ الصَّدَقَۀِ وَ  دَهُالْإِنْ َانِ یَ لِیتَقْبِبَا ُ اسْتِحْبَا ِ »

آخرین روایات در با  ذکر کردند و روایات با ، همگتی داللتت بتر    عنوان  دست سائل را به

بوسیدن خود یدقه دارند و تنها همین یک مورد سخن از بوستیدن دستت ستائل دارد )حتر     

 (.433: 9ق، 1409عاملی، 

های دشم و هفتم بر این معنا  . جواز بوسیدن دست معصوم توسس غیرمعصوم: روایت5

در تأیید روایت اول و  توانند یمادکال بود و البته  هم بی داللت دارند که سند روایت دشم

 بادند. « اهلل رسولمن ارید به »عنوان مصداقی برای  به

ی: روایت هشتم دال بر ایتن معناستت، امتا اوالً    بوس دست. دشم: عدم جواز هر گونه 6

با روایاتی فاقد سند است و ثانیاً بر فرض وجود عموم یا اطالق در آن، این عموم یا اطالق 

را مجاز دان ته یا روایات فراوان متظافری  )ص(چون یحیحۀ اول که بوسه بر دست پیامبر

 و ائمه بوسه زدند، ناسازگار است و باید تخصیص بخورد. )ص(که مردم بر دست پیامبر

 ی فقهی رایجها شهیاند. نقد 2 .8

یتا   )ص(دستت پیتامبر  نتیجۀ بررسی اولیۀ سند و داللت روایات این است که تنها بوستیدن  

ک ی که مقصود از او پیامبر بادد، مجاز است. اما ق مت دوم یعنی ک ی که مقصتود از او  

بادد، محل بحث است که کی ت؟ برختی متمایتل ه تتند کته مقصتود همتان        )ص(پیامبر

 ) (احتمال دارد ائمۀ معصومین اند گفته. اگرچه اند گرفتهاوییا بادد و داهد را روایت دوم 

علمای حقیقی و متقی که وارثان انبیا ه تند، همگی را دامل دود )فتیض کادتانی،    بادد و
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نظتر   (، امتا بته  61: 9، ج 1382مازنتدرانی،   ؛79: 9ق، ج 1404مجل ی، ؛ 617: 1ق، ج1425

 انحصار در اوییا درست نی ت، زیرا روایت دوم ضع  سندی دارد.  رسد یم

وایت علی بن ابراهیم را قبول کرده و در اهلل حائری، نهی ر دهید یدر و داگرد او آیت

 بتر  ( کته 24)اسراء: « وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ»ی والدین را از با  آیۀ بوس دستکنار آن 

. این اندیشه نیز به نظر درست اند دان تهلزوم تعظیم آنها داللت دارد، مجاز و بلکه م تحب 

وَ اخْفِتضْ  »ای عموم مؤمنان داده استت:  نی ت، زیرا قرآن دستور تواضع و خفض جناح بر

بوستی عمتوم    ( و ایشان ملتزم نی تند دست215)دعراء:  «نَیجَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِن

، معنتایی اضتافه بتر    «جنتاح التذل  »مؤمنان را هم م تحب بدانند؛ مگتر اینکته گفتته دتود     

جناح دستوری عتام و دارای   که ظاهر آیه هم همین است. همچنین خفض 1دارد« جناحک»

بوسی را برذیریم، پس در موازنتۀ ایتن دو    مصادیق متعدد است، پس اگر واقعاً نهی از دست

عنوان قید، خفض جناح را که مصتادیق متعتدد دارد،    که آن نهی به کند یمدلیل روش اقتما 

ی ، نه اینکه ایتن دستتور بتوانتد آن نهتی را در متورد ختاص خفتض جنتاح یعنت         کندتقیید 

 بوسی والدین از کار بیندازد.  دست

اهلل مکارم بوستیدن دستت علمتای     اهلل تبریزی و آیت برخی معایران چون مرحوم آیت

از آنجا که در گتزینا   2.دانند یماهلل تبریزی بوسیدن دست سادات را هم مجاز  عامل و آیت

بوستی بترای    مایۀ ایلی این نهتی، دستت   اندیشۀ مختار در ادامه بحث خواهد دد که درون

                                                                                                                                        
: و اخفض لهما جناحک کمتا  یالمعن کونیوجهان، أحدهما: أن  هیقوله جَناحَ الذُّلِّ؟ قلت: ف یلت: ما معنفإن ق. »1

: و اخفض لهمتا  یمعن یالجود عل یحاتم إل  یالذل أو الذل ، کما أض یفأضافه إل نَیقال وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنِ
، و للقتوّۀ  داًیت للشمال  دی، کما جعل لبمایو لذله لهما جناحا خف: أن تجعل لذله أیأو الذلول. و النان لیجناحک الذل
، لکبرهمتا و افتقارهمتا   همایالتذلل و التواضع لهما مِنَ الرَّحْمَۀِ من فرط رحمتک لهما و عطفک عل یزماما، مبالغۀ ف

 رحمهمایو اد  الل ه بأن  ال بقاء لها یالت همایباألمس، و ال تکت  برحمتک عل همایمن کان أفقر خلق الل ه إل یإل ومیال
 (.658: 2ج ق،1407)زمخشری، « لک تهماییغرک و ترب یف کی، و اجعل ذلک جزاء لرحمتهما علۀیرحمته الباق

و ایتن متوارد را استتننا از فعتل مکتروه       داننتد  یمی را دال بر کراهت بوس دستتبریزی ایل نهی از  اهلل تیآ. مرحوم 2

یتورت قرینته    (؛ اما نهی همواره ظهور در حرمت دارد، مگر اینکه دلیلی بته 503: 1، جتا یبنه حرام )تبریزی،  اند انگادته

 ی وجود ندارد.ا نهیقزمتصل یا منفصل بادد که مانع این ظهور دود و آن را به کراهت فروبکاهد که در اینجا چنین 
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نه تعظیم اکرامی و احترامی( است و نیز در همان جا  وچرا چون یبتعظیم )به معنای اطاعت 

بیان خواهد دد که چنین تعظیمی جز در برابر خدا و جانشینان او بر زمین که ان تان را بته   

متن اریتد بته    »مقصتود از   رستد  یمت نظتر   ، مجاز نی تت، بته  رسانند یمردد و مقام والیت 

سادات نی ت، بلکه حینیت رسالت آن حمرت منظتور استت و انت تا  بته آن     « اهلل رسول

تنهتا عالمتان آن هتم عالمتان دیتن و       رو نیت ازاحینیت و افرادی که امتداد آن م یر ه تند. 

 معنویت و آن هم عالمانی که اهل عمل و تقوا بادند، دامل است. 

. دانتد  یمت مؤمنان را مجتاز  ، بوسیدن دست عموم القواعد و نیز در دروسدهید اول، در 

ظاهراً به روایت اول در این پژوهه استدالل کرده و گویا عموم مؤمنتان را   دروسایشان در 

 انتد  کترده و نیز در قواعد به روایتی نبوی استدالل  دانند یمداخل « اهلل رسولمن ارید به »در 

ی یللخبر عن رسول الل ه ی اف مایأ، فقد ورد دیال لیتقبو أما »که هیچ ربطی به مدعا ندارد: 

 أکنرهمای الل ه إلأقربهما  کانی الرجالن فتصافحا، تحاتت ذنوبهما، و تالقو آله: إذا  هیعلالل ه 

(. این روایت دربتارۀ مصتافحه استت و مصتافحه نتوعی      162: 2، جتا یببشراً. )دهید اول، 

ایگاه ارتباطی را خاص از لمس است که پیامی عاطفی برای دو طرر ارتباطی برابر از نظر پ

بوستی کته تعظیمتی ختاص و کترنا       خصوص دستت  دارد و تعمیم آن به هر نو  لمس به

بیشتر یک طرر در برابر دیگری و ب یار فراتر از مصافحه در ضمن دارد، قیتاس نادرستت   

این اندیشه نوعی تخصیص م تهجن بترای نهتی در روایتت     رسد یمنظر  است. همچنین به

؛ یعنتی ایتن روایتت    دود یمد آن را مجاز دان ته است نیز مح و  اول که تنها در دو مور

یتحیحه ایتتالً دیگتتر مصتداقی در جامعتتۀ استتالمی نخواهتتد یافتت و اگتتر مقصتتود امتتام    

بفرمایتد دستت غیرم تلمان را نبوستید نته       توان ت یمآسانی  غیرم لمانان بود، هم امام به

 نبوسید.را « اهلل رسولمن ارید به »بفرماید جز دست پیامبر یا 

 . گزینش قول مختار3 .8

نگارنده معتقد است بوسیدن دست دیگران در دو مورد م لماً حرام است )بین دو نتامحرم  

یا از روی دهوت غیرمجاز( و در یک مورد دیگر هم حرام است و آن یتورتی استت کته    

؛ از آن دخص بادد بوس دستاین ارتباط غیرکالمی از نو  تعظیمی حاکی از تبعیت ان انِ 
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ی ریپتذ  اطاعتت البته هر تبعیتی ممنو  نی ت، بلکه این تبعیت باید متممن نوعی والیتت و  

بادد که ان ان از امر و نهی متبو  تبعیت کند و در این یورت است که اگر متبو  از طرر 

خدا نبادد، حرام است. دلیل حرمت نیز ایتن استت کته ایتن نتو  والیتت و تبعیتت تنهتا         

ی غیتر از ایتن یتورت ادتکال     بوست  دستت اوست و هر نو   مخصوص خدا و برگزیدگان

 ندارد، مگر اینکه موجب تحقیر آن مؤمن دود. 

ی( بته دترح زیتر    ریپتذ  ینهت ی حاکی از تبعیت تعظیمی امر و بوس دستادلۀ مدعا )ممنوعیت 

 است: 

 دلیل اول

 در یحیحه اول یعنی روایت یحیحۀ علی بن ابراهیم، که م تند ایلی و تنها دلیتل موثتق  

ی است، فرموده است نه سر ک ی را ببوس نه دست او؛ پس اگر واقعاً بوس دستدر نهی از 

هر نو  بوسه بر سر و دست هر ک ی ممنو  بادد، ایتن روایتت بتا سته روایتت زیتر کته        

کم یک روایت یعنی روایت اول نیز یحیحه است )اگرچه نگارنده روایت دوم را هم  دست

 ( ناسازگار است:داند یمیحیم 

قَالَ: مَنْ   ی الْحَ َنِ أَبِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَمْرَکِیَی عَنِ حْمُحَمَّدُ بْنُ یَ. »1

(. سند این روایتت  185–186: 2ق، ج1407)کلینی،  2«ءٌ یْدَ هِیْعَلَ سَیْفَلَذَا قَرَابَۀٍ  1قَبَّلَ لِلرَّحِمِ

                                                                                                                                        
و الرجتل لمتا متر.     دیت ال ریغ لیتقببه  رادی أن ینبغی لکنعاما  کانهنا و ان  لیالتقبی الجل الرحم أو لصلتها و أ. 1

( اما این احتمال قابل اعتنا نی ت بلکه ظهور قابل اعتنا است و ظهور روایت نیز در 61–62، 9: 1382)مازندرانی، 

اطالق است و البته در کنار هر ظهور یک احتماال وحود دارد. همچنین علت نگارش این پاورقی توستس مرحتوم   

ان طبق تف تیر ختود از روایتات، دستبوستی را ممنتو  دان تته و لتذا ایتن روایتت را          مالیالم این است که ایش

 مخصوص غیر دست انگادته است تا با آن ممنوعیتموردنظر ایشان معارضه نکند.

ی اللَّته  فت هلل و  کانفأما إذا  ۀیعیالطبالمحبۀ  لیالتقبی علالباعث  کانی إذا عنی ذنب و حرج یأ ء ید هیعل سیفل. »2

ی فت األخ  حتمتل متر و ی  کمتا جبهته  قبلإنما ی نیالدی فی الن ب إذ األخ فو لعل المراد باألخ األخ  هیعلا  فهو من

 (.616: 5ق، ج1406)فیض کادانی، « رخصۀ کونیف شملهماأو ما ی نیالد
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: 1365ثقته ه تتند )نجادتی،     جعفر بنعمرکی وعلی یحیم است، زیرا محمد بن یحیی و 

 (.  264ق: 1420؛ دیخ طوسی، 303؛ 353

أَوِ  الرَّجُلَ قَبِّلَلَهُ أَنْ یُ صْلُمُیَأَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ  هِیأَخِعَنْ  کِتَابِهِی فِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَلِ. »2

: 12ق، ج 1409)حر عتاملی،  « فَلَا بَأْسَ ذَلِکَتُ وَ الِابْنَۀُ وَ نَحْوُ الْمَرْأَۀَ قَالَ الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْ

(. از نظر نگارنده سند این روایت یحیم است، زیرا دیم حر عاملی در فایدۀ پتنجم از  235

کته همگتی استتادان او و استتاد      کند یمخاتمۀ وسائل طرق متعددی را به دیخ طوسی ذکر 

؛ اگرچه به قول ایشان نیاز به ذکر طریق نی تت، زیترا   اند بودهق استادان او و اهل تقوا و موث

این کتب از جمله آثار دیخ طوسی همگی به نقل متواتر و قرائت عدیده من و  به مؤلفان 

( و طریق دیخ به کتا  علی بن جعفر هتم در  169: 30ق، ج1409آنها ه تند )حر عاملی، 

ی علت  بتن  محمتد  عتن  جماعتۀ،  بذلک أخبرنا»فهرست به این درح است که یحیم است: 

 بتن ی علت  عتن  ،یالبتوفک ی الخراسانی العمرک عنیی حی بن محمد عن ه،یأب عن ن،یالح  بن

ی علت  بتن  محمتد (. 264ق: 1420)دیخ طوسی، « ال الم هیعل الکاظم یموس هیأخ عن جعفر،

 بتن  محمتد طتور و   همان دیخ یدوق و ثقه و بزرگوار است و پدر او هم همین نیالح  بن

( و نیتز نجادتی   353: 1365ی هم عطار نیشابوری و استاد کلینی و ثقه است )نجادتی،  یحی

(، بنابراین هتر  303: 1365)نجادی، « من أیحابنا، ثقۀ خید»در مورد عمرکی فرموده است: 

 1روایتی که حر عاملی از کتا  علی بن جعفر نقل کند، موثق است.

                                                                                                                                        
 و دلیتل ایشتان ایتن    داننتد  ینمت را درست  جعفر بن یعل م ائل. البته برخی بزرگان این دیوه در تصحیم کتا  1

ی در هتر  و کته   تت ین نیت ا کرده ذکری مصادر برا م تدرکدر خاتمۀ  وسائل یاحب کهی قیطری معنااست که 

الاقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست دتده   ابا قرائت و سما  ی کهن خۀ خاص  کی یرو ازمصدر 

ی استت براستاس   طرقت ی، طوس خید اتیمروی به وطرق  بلکه، کند یمدنبال دادته نقل  طائفه را به خیمشا دییتأو 

و  -گونه استت  نیهمی طهرانآقا بزرگ  خیدهمچون  فهیطا خیمشاچنانچه در حال حاضر هم اجازۀ  -اجازۀ عامه

، کتتا  نکتاح   ،یزنجتان استاد و داگرد رد و بدل دده بادد ) نیبی هم کتاباجازه،  نیاهمراه  کهی ندارد لزوم چیه

ل درست نی ت، زیرا اوالً وجادۀ در کتب متواتر کافی است و نیاز به اجتازۀ  استدال نیا(، اما 4067 -  4068: 11ج

(؛ ثانیاً، مرحوم حر عاملی دربارۀ روش تجمیع روایات و اعتبارسنجی 77: 107ق، ج1403خاص نی ت )مجل ی، 
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عَنْ أَبَتانِ بْتنِ عُنْمَتانَ     دِیالْوَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّهْدِبْنِ أَحْمَدَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ . »3

أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَتذِهِ قُبْلَتۀُ    قَبِّلُبْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   عَنِ الْمُحْرِمِ یُ نِیْالْحُ َعَنِ 

(. این روایت ضتعی  استت؛ نته    377: 4ق، ج 1407)کلینی، « ۀُ الشَّهْوَۀِقُبْلَ کْرَهُرَحْمَۀٍ إِنَّمَا یُ

سبب  سبب اینکه محمد بن احمد و محمد بن ولید توثیق ندارند، زیرا نگارنده ایشان را به به

علتت اینکته    ، بلکته بته  دانتد  یمت کنرت روایت بزرگان از آنان و نیز تمعی  ندادتن، موثق 

ندارد و دخص کنیرالروایۀ هم نی ت. امتا ممتمون ایتن    ح ین بن حماد توثیقی در رجال 

رو سند آن هم بتا آن دو   روایت در جواز بوسیدن مادر با دو روایت قبل موافق است، ازاین

 .دود یمروایت از با  تراکم ظنون تقویت 

علت ناسازگاری روایت اول با این سه روایت این است که اوالً با تأمل در مناسبت حکتم  

بوسته  که مقصود عرفی از بوسیدن این افراد در این روایات، همان  دود یمدن و موضو ، رو

بر سر و دست است، زیرا جاهای بوسیدنی بدن در بین دوستان مؤمن و ب تگان که بوستیدنی  

و لغتو خواهتد دتد؛     مصتداق  یبو اگر اینها ممنو  بادد، این روایت  استاست همین موارد 

اخیر مطلق است و مقصود هر نو  بوسه است که امام پاستخ  ثانیاً، پرسا راوی در دو روایت 

ایل بوسه و انتوا  متعتارر آن در    دود یمبه موارد جن یتی داده است و از این پاسخ معلوم 

میان ارحام مشکلی ندارد و همین که با رعایت امور جن یتی و محرم و نامحرم بادتد، حتالل   

ی مجتاز اگتر از روی   هتا  یتورت در همین  است و حکمی اولی جز اباحه ندارد. البته حرمت

 دهوت بادد یا بوسه بر دست اگر از با  تحقیر مؤمن بادد، عنوان دوم است.  

ممکن است گفته دود رابطۀ این روایات و روایت اول، رابطتۀ عمتوم و خصتوص مطلتق     

یورت مطلق بر جواز هر بوسۀ غیردهوانی از جمله بوسۀ سر  است، پس چرا این روایات که به

دست داللت دارند با روایت اول که نهی از بوسیدن سر و دست کرده است، محدود نشتود؟   و

                                                                                                                                        
العلمتاء،   نیبت أدهر ممّتا ستواها    کانتاألربعۀ، و إن  ثیالحد کتبی عل هیفو لم أقتصر »منابع خود فرموده است: 

العلمتاء و ال   ختلت  ، ال یهتا یمؤل فی المتواترۀ الن بۀ  کل هامعتمدۀ، من مؤل فات النقات األجالء، و  رۀیکن کتبلوجود 

 (.7: 1جق، 1409)حر عاملی، « هایفالفمالء  شکّی
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طورکه در  پاسخ این است که به دو دلیل این رابطه هرگز عام و خاص مطلق نی ت؛ اوالً، همان

چند سطر اخیر گفته دد، اگر ایتن سته روایتت اول بخواهنتد قیتد بترای روایتت دوم بادتند،         

خواهد دد؛ ثانیاً، روایت اول خود مقید به قید تعظیم خایی استت کته در    و بیهوده مصداق یب

آغاز بحث از قول مختار به آن اداره دد و در ادامه تنبیت خواهد دد و با آن قید است که مقید 

 این عام است.

 دلیل دوم

رس روایت اول از روایات این م ئله با توجه به تحلیل انوا  تقبیل در بحث قاعدۀ اولیته و ست  

که ایتن روایتت    دهد یمدست  کارب ت قاعدۀ مناسبت حکم و موضو ، این قرینۀ عرفی را به

دال بر تعظیمی است که نوعی عبودیت و اطاعت در آن بادد، زیرا طبتق قترآن دتأن رستول     

مناسبت حکم و  کند یمعنوان دلیل به ما کمک  ( و این دأنیت به64اطاعت ددن است )ن اء: 

تیجه مالک حکم از طریق این مناسبت کش  دده و دستت بته تمتییق    موضو  منعقد و در ن

اطالقی آن زد. توضیم مناسبت حکم و موضو  این استت کته وقتتی بوستیدن      و ظهورحکم 

بایتد   )ص(یا من وبان به او مجاز نبادد، پس با توجه بته اینکته پیتامبر    )ص(دست جز پیامبر

ستبب ایتن دتأن     ن او که مجاز استت بته  فهمیم بوسید اطاعت دود و مطا  است باذن اهلل، می

را  ها حکمسبب فقدان این دأن است. حال این  بر دست غیر او، به بوسهاوست و جایز نبودن 

با مناسبت هر حکم با موضوعا، پس بوسه که موضو   میفهم یمدر کنار موضو  قرار دهیم، 

 اعانه بادد.ی است که از سنخ اطاعت و تعظیم مطا بوسهاین احکام قرار گرفته نیز 

 دلیل سوم

بوسی بترای ک تی چتون نمتاز خوانتدن بترای        که فرموده است دست العقول تح روایت 

به ت امم دلیل نام گرفته(، اما تأییتد دلیتل    رو نیازااوست که اگرچه ضع  سندی دارد )و 

طور که بوسیدن نیز نتوعی ختم دتدن و ماننتد رکتو  استت و وقتتی بتا          قبل است. همان

یم همراه دود، گویی نوعی نماز خواندن بترای آن دتخص استت از دتدت     مایۀ تعظ درون

 تعظیم و اطاعت محض او.
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ی حترام نی تت،   بوس دستبحث پایانی در گزینا قول مختار این است که در مواردی که 

بتین مؤمنتان و اکترام     متودت طبق اطالقات ادلۀ برقتراری   رسد یمنظر  آیا یرفاً مباح است؟ به

ی در عرر و فرهنگ اجتماعی مشمول ایتن  بوس دستترام به والدین اگر مهتران و محبت و اح

ی و اهانتت یتا اذیتت و    حرمتت  یبت موارد دود، م تحب و ستوده است و اگر ترک آن موجتب  

 بوسی او متعارر است )مانند والدین( دود، حرام است. ی مؤمنی که دستدک تگ دل

 . نتیجه9

دن دست غیر پیامبر و غیر ک تی کته از او   تنها یک روایت یحیحه وجود دارد که از بوسی

ی این روایت و موازنۀ آن با دناختپیامبر قصد دود، نهی کرده است. تحلیل داللی و ارتباط 

و دیگر روایات نشتان داد،   کارب ت قاعدۀ مناسبت حکم و موضو ایول و قواعدی چون 

ی که حق ا ونهگ بهتعظیم آن دخص  بوسنده دستنهی این روایت در یورتی است که قصد 

ی. بنتابراین، تحلیتل فقهتی    بوست  دستت اطاعت محض برای او قائل بادد است، نه هر نو  

استت کته پژوهتۀ فترارو      آنی نیازمند تحلیل پیام ارتباطی مندرج در انوا  بوس دستاحکام 

ی موارد حرام و در برخی متوارد م تتحب و در   ا پارهی در فقه دیعه در بوس دستنشان داد 

ی اگر در ارتباطات بین دو جنس نامحرم بادد یا بتین  بوس دسترد واجب است: ی مواا پاره

دتود یتا تعظیمتی بترای      بوستنده  دستت محارم اما از روی دهوت بادد یتا باعتث تحقیتر    

بوسنده منتقل کند که از با  تعظیم برای فردی که اطاعت حکم او اطاعت خداستت   دست

حرام است. اما اگر خارج از ایتن متوارد بادتد،    بادد و آن فرد نیز در زمرۀ آن افراد نبادد، 

ی که ترک آن ا گونه بهتلقی دود،  الحرمۀ واجبکه نوعی احترام اجتماعی به افراد  دریورتی

که چنتین نبادتد، اگتر نتوعی      سبب اذیت یا اهانت به آنان بادد، واجب است و دریورتی

ابراز محبت در آن بادد یا که در عرر اجتماعی  احترام غیرالزامی در عرر بادد، دریورتی

و ائمه و جانشینان آنان بادتد یتا تعظتیم از بتا  احتترام نته        )ص(نوعی تعظیم برای پیامبر

و برای افرادی مهتر که م تحق اکرام ه تند، مانند استاد، معلتم و والتدین    اولواألمراطاعت 

 م تحب است.  ها یورتبادد، در این 
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