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بیان مسئله

تمایللا انسللا بلله بومللید همنللوع ،رامللتگاهی هریللتی دارد کلله ال تلله ایللن میللا در

فرهنگ های گوناگو با فراز و فرودهایی همراه بوده امت .به دلیا توانمندی انسلا در
مهار رفتارهای هریتی شاهد آ هستیم که در برری جوامع بشری ،گلاه عملا بوملید

برای مدت زمانی طوالنی از دایره هنجارها و الگوهای رفتاری بیرو نهاده شلده و حتلی
نکوهش شده امت؛ اما به عنوا پدیدهای انسانی هیچگاه به صورت کاملا از مجموعله

تمایالت بشری حذف نشده امت .همزما با توجه روزافتو به دانشهلای تجربلی در
دو مده گذشته ،برری از دانشمندا  ،بهویلژه در حلوزه روا شناملی و روا کلاوی ،در
صدد برآمدند در این چارچوب رامتگاه رفتار بوملید و عللت فراگیلری آ در میلا

انسا ها را ت یین کنند .فارغ از نتایج پژوهش های این دمته از دانشلمندا  ،نسل ت توجله
علمی به این پدیده ،گویای اهمیت این کنش انسانی در روابط بین فردی امت.

بومه به عنوا کنشی میا فردی و اجتماعی ،نمادی از ابراز مح ت انسا به دیگلری

و اعالم توجه ویژه به او امت .بومید فرزند از موی والدین ،بومههلایی کله زو هلا

نثار یکدیگر می کنند ،و بومید گونه به عنلوا یکلی از آداب معاشلرت در بسلیاری از

فرهنگها ،همگی در این چارچوب ارزیابی میشود .اما این کنش انسانی هماننلد ملایر
تمایالت هریتی او در طول تاریخ دمتروش تحوالت و دگرگونیهای بسیاری شده و
بر اماس اهراض آشکار و نیتهای پنها آدمی ،شکاها و شیوههای متسلاوتی را در بلر
گرفته و تحلیا این رفتار اجتماعی را مخت کرده امت .بوملید دملت ،بوملید پلا،
بومید مر ،بومید پیشانی ،بومید گونه ،بومید لبها ،بومید بازو ،بومید کتف

و هیره شکاهای گوناگونی از پدیدهای انسانی امت که بر اماس نیت درونلی و هلدف
راصی که این رفتار را در پی داشته ،دررور ارزیابی امت .بسلیاری از بوملههلا ماننلد

بومید فرزند یا همسر در زما او گرفتن احساملات و هیجانلات رم ملیدهلد؛ املا
انواعی از بومید نیت وجود دارد که معموالً آگاهانهتر و با تکیه بر اهلداف و نیلتهلای

راص انجام می شود که در این زمینه مشخصاً میتوا به رفتار دمتبومی اشلاره کلرد.
رودآگاهی فراوا موجود در این رفتار ،دمتبومی را پدیلدهای متملایت از ملایر انلواع

بومید کرده امت.
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نوشتار حاضر می کوشد رفتار بومید را در مدههای نخسلتین ههلور آیلین املالم

بررمی کند که اماما شیعه در جامعه مسلما حضور داشتند و با گستار و رفتار رود بلر

جامعه پیرامونی اثرگذار بودهاند .از میا اشکال گونلاگو بوملید بلر بوملید دملت

متمرکت شدهایم ،زیرا دمتبومی رایجتلرین و شلکا رملمیتلر عملا بوملید در آ

جامعه بوده و کارکردهای اجتماعی جالب توجهی داشته که ال ته مهمتلرین کارکردهلای

آ تا زما حال ادامه یافته امت .بهعالوه ،از میا اشکال گوناگو بومید  ،دمتبوملی

با ش هات و تردیدهایی نیت روبهرو شده که آ را نیازمنلد بررملی دقیل تلری ملیکنلد؛

به ویژه آنکه در روایات منقول از اها بیت نیت دیدگاههای متسلاوتی دربلاره آ دیلده

میشود.

پیش فرض امامی این نوشتار آ امت که روح حاکم بر آموزههای امالمی هملواره

کنشهای انسانی را در چارچوب نظام معنایی 1توحیدی ارزیابی و داوری ملیکنلد .بلر
این اماس ،رفتارهای بررامته از تمایالت هریتی انسا در صورتی پذیرفتنی امت کله
بینش توحیدی بر آ حاکم باشد ،با کرامت ذاتی انسا مازگار باشد و مانع رهپلویی او

در مسیر معادت و تکاما ن اشد .بر اماس پیشفرض مذکور ،رفتار دمتبومی نیلت بله

عنوا نمادی از ابراز مح ت و اعالم توجه ویژه در همین چلارچوب ملیتوانلد بررملی

شود .برای تأمین این منظور ،باید دیدگاه ائمه اطهار را ،که مسسرا آموزههای املالم

به شمار میروند ،و همچنین بازتاب این دیدگاه را در جامعه مسلمانا آ عصلر کاویلد
و از این رهگذر ،جایگاه این رفتار راص اجتماعی را در آموزههای امالمی ،و همچنین
نقش وضعیت اجتماعی را در فراز و فرود آ شنامایی کرد و بله عنلوا رهلاوردی بله

جامعه کنونی عرضه داشت.

بدینترتیب پژوهش حاضر گونهای از تحلیا تاریخی اجتماع شلیعیا املت کله بله

الیههای پنها و کمتر توجه شده جامعله نظلر دارد و بلا کلاوش در زنلدگی روزملره و
الگوهای رفتاری آنا  ،کله ریشله در فرهنلگ و ارزشهلای پذیرفتلهشلده ایشلا دارد،

میکوشد ناگسته های تاریخی را آشکار کند .روشن امت که بدین منظور همزما باید از
آثار و منابع روایی ،تاریخی ،میره و فضایانگاری بهرهبرداری شود که از میا آنها رفتار
و گستار اماما شیعه اهمیت فتو تری دارد.
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دستبوسی در روایات

در جامعه مسلمانا و ال ته در جامعه شیعیا  ،زمانی که کنشگر اجتماعی اقدام بله عملا

بومید میکند ،آنچه به ذهن مت ادر میشود همانا ابلراز مح لت ،اعلالم توجله ویلژه و
ادای احترام امت .بومید فرزند یا همسر ،بومید همکلیش و بلرادر دینلی ،بوملید

قرآ و حجراألمود ،بوملید دملت اهلا بیلت و فرزنلدا ایشلا همگلی گویلای
نوعی ابراز مح ت یا ادای احترام امت .چنین کنشلی معملوالً نلتد تملام پیلروا ادیلا

آممانی با تساوتهای اندک فرهنگی دیده می شود و معموالً هنجاری اجتماعی و الگوی
رفتاری پسندیدهای به شمار میآید .اها بیت نیت بارها چنین رفتاری را از رود بروز

دادهاند؛ محمد ،پیام ر گرامی امالم ،زمانی که جعسر بن ابیطالب از ح شه بازگشت،
او را در آهوش گرفت و پیشلانیاش را بوملید (واقلدی .)128 :8811 ،همچنلین معلروف
امت که آ حضرت هر گاه از مسر باز می گشلت ،ابتلدا بله دیلد درتلرش فاطمله

میرفت ،او را در آهوش میگرفت و میا دیدگانش را میبومید (مجلسی.)34/38 :8832 ،

در م ک زندگی پیام ر رحمت و راندا ایشا صحنههای بسیاری از بومید فرزند

به عنوا الگویی رفتاری ث ت شده امت و اها بیت همواره به پیروا رلود توصلیه

می کردند با کودکا مهربا باشند و آنلا را از روی مح لت ب وملند (حلر علاملی:8383 ،

 .)311-318/28اما از موی دیگر ،اها بیت برری از شیوههای بومید مانند بوملید ت
پای انسا را نکوهش و مذمت کردهاند (کلینی )811/2 :8833 ،که میتوا مخالست با آ را
به نامازگاری با کرامت انسانی منتسب کرد .اما دمتبومی به عنوا نملادی کله معلانی

متساوت و متعددی از آ امتساده میشود ،موضوعی امت که دیدگاههای مختلسی درباره

آ از اها بیت نقا شلده املت .شایسلته املت بله شلار

گتارش های تاریخی در دو بخش رد و تأیید اشاره کنیم و مپ
دمته از روایات را بکاویم.

تلرین ایلن روایلات و

وجه جمع میا این دو

در بررللی از مللخنا اهللا بیللت بومللید دمللت نکللوهش شللده امللت؛ شللاید

صریحترین روایت در این زمینه مخن منقول از عالم آل محمد ،امام رضلا باشلد کله
فرموده املت « :هلیچ کل

دملت دیگلری را ن وملد ،زیلرا بوملید دملت بله مثابله

نمازگتارد برای او امت»( 2إبنشع ه حرانی .)888 :8328 ،این روایت ،دمتبومی دیگرا
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را به بندگی و ع ادت آنا تش یه کرده املت ،زیلرا هملا گونله کله ع لادت و بنلدگی،

برترین تواضع در برابر رال هستی امت ،دمت بومی هم شلدیدترین نلوع تواضلع در

برابر دیگرا به شمار می رود .بنابراین ،چنین تواضع شدیدی جت برای کسانی که ردای
متعال اجازه داده امت ،روا نیست .همچنین صادق آل محمد درباره بوملید دملت

فرموده امت« :مر و دمت کسی جت رمول رلدا یلا کسلی کله از او اراده رملول رلدا

می شود ،بومیده نشود»( 3کلینی .)811/2 :8833 ،حتی در روایاتی دیده میشلود کله بلرای

بومید امام نیت به بومید پیشانی و میا دو چشم او توصیه شده امت (ابنشع ه حرانلی،

 .)888 :8328این روایت میتواند تالشی برای معرفی الگوی برتر و مناملبتلر در زمینله

احترام به امام و پیشوای معنوی جامعه تلقی شود.

در مقابا این روایات ،ما تعداد فراوانی از گتارشهای تاریخی و دمتهای از روایلات

را داریم که در آنها به بومید دمت اها بیت و اعتراضنکرد ایشلا اشلاره شلده

امت (کلینی77 :8831 ،؛ صدوق ،بیتا828 :؛ کلینی .)15/2 :8833 ،اندکی تأما در این دو دملته
از بیانات و واکنش های متساوت ،ما را به وجه جمع میا آنها رهنملو ملیشلود؛ از دو
روایت نخستین که به آنها اشاره شد ،بهروشنی میتلوا توجله املام بله راملتگاه و

همچنین پیامد کنشی اجتماعی و میا فلردی را دریلافت

شخ

رت؛د تشل یه بوملید دملت

به نمازگتارد برای او در چارچوب نظام معنلایی توحیلدی حتملاً دوری از آ

رفتار و نهی از آ را به دن ال رواهد داشت .بوملید دملت از آ رو رفتلاری نملادین،

مهم و حساس به شمار میرود که رودت دمت نیت نماد گشلایش و بخشلندگی املت؛ و
چو عطاکننده و بخشنده حقیقی ردا امت ،شایسته نیست دمت ک

شود.

دیگری بوملیده

بنابراین ،اگر صاحب دمت مستقالً تحت توجه قرار گیرد ،بومید دمت او یکی از

مراتب شرک امت و بسا نمازگتارد برای او رواهد بود .اما اگر صاحب دمت ،کسی

باشد که توجه به او و احترام بله او انسلا را بله یلاد رلدا بینلدازد و در نظلام معنلایی

توحیدی توجیهپذیر باشد ،مثا اینکه دمت پیلام ر یلا وصلی او بوملیده شلود ،در ایلن
صورت چیت مرجوحی نخواهد بود .به همین دلیا شاهد آ هستیم که فقهلا از روایلات

ناهی دمتبومی و نمونههای مشابه آ  ،کراهت و ناروشایندی این عما در افلراد هیلر
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از ن ی و وصی را امتن اط کردهاند .هرچند ،هما گونه کله مجلسلی ذیلا ایلن روایلات

مطرح کرده امت ،نمیتوا این رجحا نداشتن را بر حرمت و جوازنداشتن دمتبومی
حما کرد (مجلسی.)85-87/73 :8832 ،

نهایتاً میتوا گست با تکیه بر آموزههای امالمی ،املتن اط رجحلا و توصلیه بلرای

رفتار دمتبومی ،بهویژه دربلاره هیلر از پیلام ر و اوصلیای او ،مشلکا املت و اماملاً

آموزه های امالمی به دن ال ترویج و گسترش این الگوی رفتاری در جامعه پیروا رلود
نیست و از میا شیوههای گوناگو ت بلهجلای آورد رملم ادب و احتلرام و مهلرورزی،
تأکیدی بر این رفتار راص وجود ندارد .اگرچه بله دلیلا ماهیلت کلامالً فرهنگلی ایلن
رفتار ،و تساوت فرهنگی جوامع مسلما که موجب شدت و ضعف توجه به این الگوی

رفتاری راص در این جوامع می شود ،نهی مطل از این رفتار را نیت نمیتوا از مجموع

آموزههای امالمی برداشت کرد ،بلکه تلالش شلده املت رفتلار ملذکور در چلارچوب
راصی محدود شود و در واقع بر اماس رامتگاه و پیامد رفتار دمتبوملی ،حکلم آ

نیت مشخ

گردد.

برای توضیح این رویکرد به این نکته باید توجه کرد که هرچند دین ،ابتار مرپرمتی

معادت بشر در تمام شئو فردی ،اجتماعی و تاریخی امت ،و به همین دلیا بر فرآینلد

شکاگیری باورها ،ارزشها و هنجارهای الزم برای جهتدهی و الگوبخشی به رفتلار و
کنش انسانی اثرگذار امت ،اما اثرگذاری دین همواره به معنای تغییر در فرهنگ گذشلته

یا تأمی

فرهنگی کامالً متساوت نیست؛ بلکه بلهرلدمتگلرفتن شلار

هلای بشلری

فرهنگ نیت اگر مغایرتی با آموزهای دینی نداشته باشد ،میتواند توجله و تأییلد دیلن را

موجب شود (فاضا قانع .)11 :8853 ،در این زمینه نمیتوا آرما گرایانه نگلاه کلرد .زیلرا
عناصر فرهنگی هر جامعه بهشدت درهلمتنیلده و پیوملته هسلتند ،و هلر تغییلر جتئلی

می تواند موجب بروز امواجی شود که مایر ارکا و عناصر فرهنگ را نیلت تحلت تلأثیر
قرار میدهد؛ به همین دلیا فرهنگ و جامعه در مقابا تغییرات بهشدت ایستا هسلتند ،و
تغییر و تحول فرهنگی همواره آهنگ حرکت بسیار کندی دارد.
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دستبوسی به مثابه کنش اجتماعی

در پی بررمی آ دمته از روایاتی که درباره رفتار دمتبومی به دمت ما رمیده املت،

بررمی گتارشهای تاریخی موجود درباره جامعه مسلما عصر حضور ائمله اطهلار

نیت بسیار راه گشا رواهد بود .در نقاهای تاریخی با نمونههای بسیاری روبهرو میشویم

که یارا  ،عالقهمندا و کسانی که در محضر اهلا بیلت بلودهانلد ،دملت ایشلا را
بومیدهاند .از شیوه بیا تمام این نقاها امتساده میشود که کنش مذکور ،کامالً علادی و
متداول بوده و با اعتراض اها بیت نیت روبهرو نشده امت ،هرچند بارها با هشلدار و
تذکر ایشا درباره رامتگاه و پیامد اجتماعی این الگوی رفتاری با هدف محدودملازی

آ در چارچوبهای راص مواجه میشویم 4.این دمته از گتارشهای تاریخی کامالً بلا

جمعبندی و نتیجه گیری حاصا از م حث پیشین مازگار امت و همگی همسو با تأییلد
عما بومید دمت ن ی و وصی ،پذیرفتنی امت.

یکی از گتارشهای تاریخی بسیار جالب توجله داملتا حضلور جواداألئمله در

مجل

علی بن جعسر امت که شیخ طومی در پایلا کتلاب االمت صلار بیلا کلرده

امت .علی بن جعسر عموی امام رضا بود که مجلسی در مسجد مدینه برپا کرده بود؛
با ورود امام جواد بی درنگ از جای رود بررامت و بدو کسش و ع لا بله املتق ال
ایشا رفت و دمتش را بومید و به او احترام فراوا گذاشلت .املام بله او فرملود« :ای

عمو! ردا رحمتت کند؛ بنشین» .علی بن جعسر گست« :آقای من! چطور بنشلینم و شلما

ایستاده باشی؟» .پ
او هستید ،پ

از این ماجرا ،اطرافیانش او را مرزنش کردند که« :شما عموی پلدر

چرا با او اینطور رفتار میکنید؟» .عللی بلن جعسلر دملت بله محاملن

مسیدش گرفت و گست« :ماکت باشید؛ اگر ردای عتوجا این ریلش ملسید را ملتاوار

ندانست ،اما این کودک را متاوار دانسلت و چنلین مقلامی بله او عطلا کلرد ،چلرا ملن
فضیلت او را انکار کنم؟ پنلاه بلر رلدا از ملخن شلما» (طوملی .)331/3 :8388 ،در ایلن
گتارش تاریخی جایگاه اجتماعی بومید دمت اها بیت به عنوا اولیلای االهلی و

اوصیای پیام ر در جامعه مسلما آ روزگار بهروشنی بازتاب یافته امت.

گتارشهای مشابه تاریخی نیت گویای آ امت که چنین رفتاری درباره اها بیلت

نوعی رفتار بهنجار اجتماعی به شمار می آمده امت که به دلیا جللب توجله اجتملاع و
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شهروندا جامعه امالمی به مرجعیت دینی و معنوی اها بیت و متصاکرد آنا بله

نظام معنای ی توحیدی ،با کرامت ذاتی انسا نیت مازگار امت .اما رار از این دایره ،ملا

شاهد گتارش هلای تلاریخی پرشلماری هسلتیم کله گویلای شلیوع و گسلترش رفتلار
دمت بومی در میا ط قات گوناگو اجتماعی در زما حضلور ائمله اطهلار املت.
ارزیابی و داوری دربلاره بوملید دملت ملایر انسلا هلا شلدیداً متلأثر از دو ویژگلی

پیش گسته امت ،یعنی اینکه رفتار مذکور آیا در نظام معنایی توحیدی قرار میگیرد و آیلا
با کرامت ذاتی 5انسا مازگار امت یا ریر؟ در مجموع میتوا رفتار دمتبومی را بلر

اماس نیت های پیشینی و اهداف پسینی به مه دمته متمایت تقسیم کرد که بلا توجله بله

مکا یابی آنها در طیف مازگاری و نامازگاری با ویژگیهای دوگانه پیشگستله ،امکلا
ارزیابی رواهد داشت.

الف .دستبوسی برای احتررا

دردادا؛ی بشلر در طلول تلاریخ ،از شلیوههلای

گوناگونی برای ابراز و بیا احترام به همنلوع رلود املتساده کلرده املت ،املا یکلی از

رفتارهای نمادین که گستردگی و شیوع فراوانی هم داشته ،بوملید دملت افلراد بلرای
ادای احترام یا قدردانی بوده امت .از توضیحات پیشین روشن شد که رفتار دمتبومی

بهرودی رود حسن و ق حی ندارد و تابع موقعیت ،نیلتهلا و اهلداف افلراد املت .در
فرهنگ مسلمانا نیت بومید دمت به عنوا ادای احترام یا قدردانی از دیگری ،همواره
جایگاه واالیی داشته امت .یکی از مصادی مهم این رفتلار ،بوملید دملت واللدین از

موی فرزند امت .در آموزههای امالمی تأکید و توجله ویلژهای بله مقلام پلدر و ملادر
صورت گرفته امت؛ قرآ کریم در آیات متعددی نیکی به والدین را در کنلار بنلدگی و

ع ادت رود به انسا ها توصیه و یادآوری کلرده املت (بقلره18 :؛ النسلا83 ::؛ أنعلام818 :؛

إمرا . )28 ::احترام به پدر و مادر معنای گسترده و ومیعی دارد ،تا آنجا که قرآ کلریم از

کوچکترین چیتی که موجب نارشنودی آنا شود ،نهی کلرده املت (إملرا )28 ::و بله
فرزند فرما میدهد از مر مهربانی بال فروتنی در پیشگاه آنا بگستراند (إملرا .)23 ::در

این چارچوب می توا گست بومید دملت پلدر و ملادر از ملوی فرزنلد بلرای ابلراز
مح ت ،ادای احترام و قدردانی از آنا  ،رفتاری بهنجار در جامعه املالمی و پسلندیده از

ناحیه شارع مقدس امت .هرچند نمیتوا آ را الگوی رفتاری تأکیدشده در آموزههلای
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امالمی تلقی کرد؛ و فقط نمادی از قدردانی و ابراز مح ت به شمار میرود که در برری

از زما ها و جوامع مسلما روا بیشتری داشته و معملوالً تلابع علرف و فرهنلگ هلر
جامعه در مراحا مختلف تاریخی امت.

بر اماس م نای پیشگسته ،میتوا مصادی دیگری از دمتبومی برای ابراز مح لت

یا ادای احترام را مد نظر قرار داد؛ از روشنترین این نمونهها میتوا به بومید دملت

فرزند اشاره کرد که معموالً نشا دهنده او مح ت والدین به فرزند امت و بعد علاطسی
و هیجانی آ بسیار پررنگ امت .در این نمونه نیت دمتبومی ،فقط به عنلوا یکلی از

شیوه های گوناگو ابراز مح ت به فرزند و یکی از مصلادی بوملید فرزنلد بله شلمار

می آید ،و در این زمینه هیچ تساوت معناداری با مایر انواع ابراز مح ت به فرزنلد نلدارد.
مح ت پدر و مادر یکی از نیازهای مهم روحی و عاطسی فرزند امت که باید در محلیط

رانواده تأمین شود .بدینمنظور یکی از راههای نشا داد مح ت و نتدیککلرد فرزنلد
به رود بومید او امت (ط رمی 6.)224 :8852 ،شیوه تعاما پیام ر رحمت و مهربلانی بلا

فرزندا رود ،به ویژه مح ت مرشار او به درترش فاطمه نمونه بسیار منام ی در این
زمینه امت .در منابع معت ر فریقین نقا شده امت که پیام ر گرامی امالم درترش فاطمه

را با ع ارت مح تآمیت «أم ابیها» (ابناثیر124/1 :8838 ،؛ ابلوالسر اصلسهانی )25/8 :8531 ،یلاد

می کرد و هنگامی که فاطمه به نتد پدر می آمد ،پیام ر به احترام او از جلا برملیراملت،

دمت درترش را میبومید و او را کنار رود مینشاند (طومی344 :8383 ،؛ حاکم نیشابوری،

.)818/8 :8557

همچنین ،قلدردانی از انسلا هلای رلدوم و زحملتکلش جامعله گلاهی در قاللب

بومه زد بر دمت ایشا جلوهگر میشود؛ بر اماس گتارشی تاریخی از مصلادر میلانی
اها منت ،پیام ر گرامی امالم در بازگشت از هتوه ت وک هنگلام مصلافحه بلا یکلی از
اصحاب رود متوجه زبری و زمختی دمتا او شد .آ شخ

گست« :ای رملول رلدا!

بیا میزنم و طناب میکشم و برای رانوادهام روزی فراهم میکنم» .در این هنگام ره ر
جامعه امالمی که از جنگ با دشمنا بازگشته بود ،بر دمتا او بومه زد و فرمود« :ایلن

دمتی امت که آتش دوزم به آ نرمد» (ابنأثیر .)235/2 :8838 ،ال ته این گتارش در منابع
و مصادر اصیا و نخسلتین فلریقین موجلود نیسلت ،املا ملیتوانلد مییلدی بلر م نلای
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عرضه شده در این نوشتار باشد .روشن امت که بومید دمت کارگر به واملطه کسلی
که پیام ر ردا و ره ر جامعه و فرمانده مپاه امالمی امت ،گویای ارزش واال و اهمیلت

بی بدیا کار و تالش برای رزق حالل در جامعله املت 7.ره لر جامعله املالمی «کلف
دمت کارگر را با تواضع بومید  ...و برای کارگرا افتخار ایجاد کلرد .ارزش انسلانی را

توجه داشت» (رمینی)281/83 :8871 ،؛ «میرواهد ارزش کار را به عالمیا اعالم کند ،بله
مسلمین اعالم کند که ارزش کار این امت  ...من آنجا را میبومم ،که ملتهای امالمی

و بشر ارزش این کارگر را بدا » (هما .)283 :

ب .دستبوسی گر ههای مرجع در اصطالح جامعهشنامی ،گروههلای مرجلع بله

مجموعههای انسانی برروردار از ویژگیهای راص از نظر پایگاه ،هنجار و نقش اطالق

می شود ،که افراد برای داوری یا ارزیابی رود ،آنها را به عنوا معیلار و میلتا ملد نظلر

قرار می دهند و بر اماس آ  ،بینش ،گرایش و کنش رود را شکا میدهنلد (فاضلا قلانع،

 .)843 :8852گروههای مرجع ،دو کارکرد امامی دارند :از مویی ،ارزشها و باورهایی را
در جامعه ت لیغ و نهادینه میکنند که میتواند ملنگ بنلای شلکاگیلری مل ک زنلدگی
راص باشد؛ و از موی دیگر ،تراز و معیاری برای منجش و ارزیابی فاصله یا انحلراف

الگوهای رفتاری موجود با وضعیت مطلوب به شمار میروند (هما  .)887 :بلا توجله بله

اینکه گروههای مرجع نقش میثری در فرآیند جامعهپذیری ایسلا ملیکننلد ،و ملیتواننلد
ممت و موی رفتارها را تعیین کنند ،در آموزههای امالمی نیت بلا نمونلههلای بسلیاری

روبهرو می شویم که تالش شده امت با معرفی الگوهلای مناملب ،هنجارهلای جلاهلی
موجود در جامعه اصالح شود .بر اماس تصریح قرآ کریم ،برترین و کاماتلرین املوه

در جامعه امالمی ،شخ

پیام ر گرامی امالم امت (أحلتاب .)28 :قرآ کریم علالوه بلر

معرفی پیام ر امالم به عنوا اموه حسلنه ،بسلیاری از پیلام را (ملریم38 :؛ ممتحنله )3 :و
همچنین انسا هایی (مریم83 :؛ لقما  )82 :را معرفی میکند که ملرآمد جامعله بشلری بله
شمار میروند ،و می توانند الگویی منامب برای جامعه امالمی باشلند تلا گلرایشهلا و

کنش های رود را به مطوح و مراتب عالی گرایش و کنش این بترگلا جامعله انسلانی

نتدیک کنند .مهم ترین دلیلا قلرآ بلرای الگوبلود ایلن افلراد نیلت آ املت کله ایلن

انسا های واال ،در پرتو تالش های توحیدی رود ،از جانب ردا برگتیده شده و همواره
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در راه رامت گام برداشتهاند (أنعام17 :؛ بقره .)884 :این ویژگی موجب ملیشلود رلدا بلا

صراحت به دن الهروی از ایشا در این راه دعوت کند (أنعام.)54 :

از توضیحاتی که گذشت ،میتوا دریافت کله یکلی از توصلیههلای مهلم و جلدی

آموزه های امالمی ،توجه ویژه به افراد و گروههایی امت که الگوهای رفتلاری برگرفتله
از پشتوانه معرفتی آنا باید در جامعه پیروی شود .به همین دلیا ،گروههای مرجلع ملد

نظر قرآ و آموزههای امالمی هملواره محتلرم بلودهانلد و ایلن احتلرام بله شلیوههلای
گوناگو جلوه گر شده املت .یکلی از شلیوههلای مرملوم و متلداول ادای احتلرام بله

گروه های مرجع در جامعه امالمی ،بومید دمت افراد و مصادی این گلروههلا املت.
در این چارچوب ،علمای رامتین و دانشمندا دینی به عنوا وارثا پیام را االهلی کله

وهیسه ت لیغ دین و گسترش آموزههای آ در پهنه گیتی را به عهلده دارنلد ،از مصلادی

گروه های مرجع امالمی هستند و بومید مر و دمت آنلا ملیتوانلد یلادآور جایگلاه

پیام ر گرامی امالم باشد (ت ریتی .)115/2 :8383 ،روشن امت که در اینجا بومید دملت
عالما دین ،نمادی از تعظیم شعائر امالمی و ابراز توجه به دین به شمار میآید ،اما اگر

با مطامع دنیوی آمیخته شود یا رذایا ارالقی را به دن ال داشلته باشلد ،دیگلر رجحلانی

ندارد و از مصادی نکوهش دمتبومی رواهد بود.

ج .دستبوسی از سر ترس یا چاپلوسی هملا گونله کله در بسلیاری از جواملع

بشری ،انسا ها از مر ترس یا چاپلوملی دملتبوملی کلردهانلد ،در جامعله مسللما

نیت آنگاه که ترجیحات و گرایش هلای آدملی از بیلنش و بلاور اصلیا املالمی و نظلام

معنایی توحیدی فاصله گرفته ،پدیده دمتبومی به دلیا ترس یا چاپلوملی روا یافتله
امت .این پدیده معموالً در برابر حاکما میامی و صاحبنسوذا اجتماعی رم میدهد.

روشن امت که رفتار دمت بومی هر گاه چنین رامتگاه یا هایتی داشته باشلد ،موجلب
رواری و ذلت دمت بوملنده ،و ک لر و هلرور کسلی ملیشلود کله دملت او بوملیده
شده امت .چنین رفتاری به دلیا تعارض با کرامت ذاتلی انسلا و رلرو آ از دایلره
نظام معنایی توحیدی ،ناپسلند و ملذموم املت و هلیچ محمللی بلرای توجیله آ بلاقی

نمیماند.
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نتیجه

بومید پدیده ای انسانی امت که ریشه در هرایت آدملی دارد .انسلا از طریل بوملید
همنوع ،مهرورزی یا احترام رود را به او ابراز میکند .بسلیاری از شلیوههلای بوملید

هنگامی رم می دهد که آدمی مرشار از عواطف و هیجانات باشلد .املا بوملید دملت
یکی از مصادی این الگوی رفتار امت که رودآگاهی و رردورزی فراوانی در آ نهسته
امت و معموالً با نیت و هدف روشنی انجام میشود .بررورداری از این ویژگی موجب

شده امت دمت بومی در جوامع گونلاگو بشلری بله عنلوا الگلوی رفتلار رملمی و
نمادین توجه ویژهای را جلب کند .آموزههای املالمی نیلت ایلن پدیلده فرهنگلی را بلر
اماس رامتگاه معرفتی و پیاملدهای اجتملاعی آ داوری کلرده و در چلارچوب نظلام
معنایی توحیدی و با تأکید بر حسظ کرامت ذاتی انسا  ،برری از انلواع دملتبوملی را
تأیید کرده ،و آ را در محدوده راصی پذیرفته امت .این تأییلد نیلت عموملاً بله معنلای

مخالستنداشتن آموزههای امالمی با رفتار دملت بوملی در فقلرات رلاص املت ،املا
نمی توا آ را به معنای توصیه و تالش برای گسترش این رفتار و نهادینهملازی آ در
فرهنگ جامعه مسلما دانست.

از مصادی مهم تأییدشده دمت بومی در آموزههای امالمی ،ملیتلوا بله بوملید

دمت برای ابراز مح ت و ادای احترام اشاره کرد؛ مانند بومید دملت پلدر و ملادر یلا
معلم .همچنین بومید دمت کسانی که به عنوا گروههای مرجلع در جامعله املالمی

شنارته میشوند؛ مانند بومید دمت پیام ر و اها بیت و همچنلین بوملید دملت
عالما رامتین دین که در جایگاه وارثا ان یا ،نقش م لغ و منادی دین در جامعه انسانی

را ایسا میکنند و به همین دلیا باید در معرض توجه و احترام باشند.

بررمی آموزههای امالمی و گتارشهلای تلاریخی مربلوط بله دورا حضلور ائمله

اطهار نشا میدهد به پیروی از دیدگاه دینی اهابیت ،جامعه پیرامونی ایشا نیلت
برتری و رجحانی برای رفتار دمتبومی در برابر مایر شیوههای مهرورزی یا قلدردانی
قائا ن وده امت .به همین دلیا ،گتارش تاریخی روشنی در دمترس ما نیست که نشلا

دهد فرزندا ائمه اطهار دمت والدین رلود را هملواره بله عنلوا الگلویی رفتلاری
بومیده باشند .حتی روایات نیت درباره امتح اب یا رجحا بومید دمت عالملا دیلن
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یا والدین ماکت امت .در جایگاه ره ری جامعه املالمی نیلت ملا روایلت یلا گلتارش

تاریخی درباره توصیه به دمتبومی یا عالقهمندی مسلمانا به بوملید دملت پیلام ر
گرامی امالم به عنوا ره ر جامعه امالمی ،یا بومید دمت علی بله عنلوا حلاکم
جامعه امالمی در دمت نداریم .بلکه بلرعک  ،در ملیره حکلومتی عللی گتارشلی

تاریخی موجود امت که نشا دهنده ناررمندی ایشا از چنین الگوهای رفتاری املت.
زمانی که امام در یکی از مسرهای رود با جمعی از رومتاییا روبهرو شد که به احتلرام

او پیاده شدند و در مسیر حرکت او میدویدنلد ،حضلرت ایلن رملم تکلریم و احتلرام
بترگا اجتماعی را نکوهش کردند و فرمودند امیرا شما از این کار مودی نمیبرنلد و

فقط رود را به رنج بیهوده میافکنید (ملید رضلی ،8874 ،حکملت  .)833 :87همچنلین ،در

گتارشهای تاریخی آمده امت که هر گاه تازهواردی به مجل

پیام ر امالم و اصلحاب

ایشا وارد میشد ،وضعیت جلسه را به گونهای مییافت که نمیتوانست ره لر جامعله
امالمی را از دیگرا بازشنامد و مج ور بود بپرمد محمد کدام یلک از شلما املت.
روشن امت که این وضعیت صرفاً حاصا شیوه نشستن رمول ردا ن ود ،بلکه او در

تمام حاالت و رفتار اجتماع ی رود با مایر افراد همسا بود و برای رود برتری ویژهای

قائا ن ود.

بدینترتیب دمتبومی فقط نوعی رفتار میا فردی نمادین امت که همانند بسلیاری

از الگوهای رفتاری دیگر در فرهنگ بشری میتواند نشا دهنده مهرورزی یا احتلرام بله
همنوع باشد؛ اما در جامعه مسلمانا دورا حضور ائمه اطهار هیچ ترجیح و برتلری
نس ت به مایر انواع ابراز مح ت و احترام نداشته امت .از مجموع فتلاوا و دیلدگاههلای

فقیها مسلما نیت نمیتوا رجحا یا مرجوحبود دمتبومی را امتساده کلرد .شلهید
اول نیت در مقام بیا قاعدهای فقهی مینویسد« :یجوز تعظیم المیمن بما جرت بله علاد

التما و إ لم یکن منقوال عن السلف ،لداللة العمومات علیه» (شهید اول ،بیتلا)815/2 :؛ از

این قاعده فقهی میتوا جواز بومید همنوع برای تکریم و احترام را امتساده کلرد .املا
باید توجه داشت که حکم دمتبومی با حسظ شرایط پیشگسته در این نوشتار ،در حلد

جواز باقی می ماند و فراتلر از آ ن ایلد در جامعله مسللما املروز بلر ط لا تلرویج و
گسترش آ به مثابه عملی راجح بکوبیم.
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پینوشتها

 .0عموم ادیا نظام معنایی ،آموزهها ،نهادها و مارتارهایی دارند که با بهرهگیری از آ  ،پیروا رود را
در ایجاد م کهای زندگی دینی توانمند میکنند .در رابطهای طولی میتوا گست دین ،فرهنگت
جامعه را شکا میدهد؛ فرهنگ نیت نظام معنایی راصی را برای زندگی فردی و اجتماعی تعریف

میکند؛ و این نظام معنایی ،مرچشمه و رامتگاه مجموعه درهمتنیدهای از الگوهای راص برای

زندگی امت که یک کا منسجم و متمایت را در قالب م ک زندگی پدید میآورد (فاضا قانع،

 .)83 :8852بر اماس آموزههای امالمی ،انسا حقیقی به کسی اطالق میشود که با شکوفایی
امتعدادهای نهسته در وجود رویشتن ،حیات االهی رود را به فعلیت برماند ،و معادت جاودانی

رود را پیگیری کند .به همین دلیا ،در فرهنگ قرآنی انسا موجودی امت که «حی متأله» دانسته
شده امت (جوادی آملی .)74 :8811 ،قرارگرفتن در چارچوب این نظام معنایی ،انسا و جامعه را
از گرفتارآمد در پدیده ازرودبیگانگی حسظ ،و ترجیحات و ملیقه او را در اتخاذ الگوهای رفتاری
به موی م ک زندگی م تنی بر آموزههای دینی هدایت میکند .میتوا در چارچوب نظام معنایی
توحیدی ،انسا یکتاپرمت و تسلیم امر االهی را انسا معتدل دانست؛ زیرا چنین شخصی با درک

درمت از تنامب میا روابط هستی (بقره ،)888 :ح هر چیتی را بهدرمتی ادا رواهد کرد .نتیجه

چنین بینش و نگرشی آ امت که صاحب آ از افراط و تسریط و کژی به دور رواهد بود (بقره:
881؛ آلعمرا  37 :و 51؛ نسا821 ::؛ و نحا 824 :و  .)828چنین انسانی در رفتارها و گستارها و
منام ات اجتماعی رود نیت میانهروی و تعادل را مراعات میکند.
« .5ال یق ا الرجا ید الرجا ،فإ ق لة یده کالصال له» .اگرچه واژه «صلو » در زبا عربی به معنای دعا
و امتغسار نیت آمده (فیروزآبادی« :8381 ،صلو ») اما از میاق ع ارت بهروشنی میتوا دریافت که در

این روایت به معنای نماز به کار رفته امت.
« .3ال یق ا رأس احد و ال یده إال رمول اهلل أو من ارید به رمول اهلل صلی اهلل علیه و آله».

 .9عن أبی ع داهلل علیه السالم قال« :ال یق ا رأس أحد و ال یده إال رمول اهلل أو من أرید به رمول اهلل»
(کلینی .)811/2 :8833 ،عن علی بن متید قال :درلت علی أبی ع داهلل علیه السالم فتناولت
یده فق لتها ،فقال« :أما إنها ال تصلح إال لن ی أو وصی ن ی» (هما  .)811 :عن یون بن یعقوب قال:
قلت ألبی ع داهلل علیه السالم :ناولنی یدک اق لها فأعطانیها ،فقلت :جعلت فداک رأمک فسعا فق لته،
فقلت :جعلت فداک رجالک ،فقال« :أقسمت أقسمت ،أقسمت ثالثا و بقی شی ،:و بقی شی ،:و بقی
شی( »:هما  .)811 :عن أبی الحسن علیهالسالم ...« :ق لة االمام بین عینیه» (هما .)813 :

 .2قرآ کریم هدف از آفرینش انسا را جانشینی ردا بر روی زمین دانسته امت (ال قره .)84 :این تع یر
گویای او عظمت وجودی انسا امت .پ ردا با آفرینش آدم ،نوعی از موجودات را در پهنه
گیتی رل کرد که امکا جانشینی ردا را دارند .چنین موجودی از نظر قرآ کریم کرامت ذاتی و
تکوینی دارد ،یعنی مارتار وجودی او در مقایسه با بسیاری از موجودات دیگر ،از توانمندی و هنای
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بیشتری بهرهمند امت (إمرا .)74 ::روشن امت که مقصود از کرامت ذاتی انسا  ،بیا حال همه
انسا ها با قطع نظر از فضیلت گروهی از افراد امت (ط اط ایی .)831/88 :8857 ،اما این کرامت
انسا و تکریم او در برابر مایر موجودات به چه معنا امت؟ از مجموع دیدگاههایی که ط رمی در

مجمع ال یا ذکر کرده امت ،میتوا دریافت که منظور از تکریم بنیآدم آ امت که ردا
و تدبیر معاش و معاد به انسا عطا کرده امت
ویژگیهایی مانند رردورزی ،قدرت تشخی

(ط رمی 338/3 :8513 ،و  )337تا او در پرتو اعمال ارتیاری رود ،به نوع دیگری از کرامت دمت

یابد که بررامته از تالش او امت و با تکیه بر ارزشهای واالی انسانی و االهی به دمت میآید .از
نظر قرآ کریم ،آ دمته از انسا هایی که از چنین امکانی بهشایستگی بهره نمیگیرند ،در مرت ه
«امسا مافلین» دارا میشوند (تین ،)1 :همتراز چارپایا هستند (أعراف )875 :و بدترین موجودات
به شمار میآیند (أنسال .)22 :بر این اماس ،م ک زندگی آدمی باید بر آ دمته از الگوهای رفتاری

امتوار باشد که کرامت ذاتی او را مخدوش نکند و باعث انحطاط او نشود.
 .0توجه به این موضوع در آموزههای امالمی کامالً آشکار امت؛ صادق آل محمد از پیام ر مهربانی
روایت کرده امت که« :هر ک فرزند رود را ب ومد ،حسنهای در نامه عما او ث ت رواهد شد و
کسی که فرزند رود را شاد کند ،رداوند او را در قیامت شادما میکند» (حر عاملی:8383 ،
 .)371/28همچنین ،از پیام ر گرامی امالم روایت شده امت که« :فرزندانتا را بسیار ب ومید .زیرا با

هر بومهای درجه شما در بهشت باال میرود» (ط رمی.)224 :8852 ،
 .7در آموزههای امالم بر کار و تالش رستگیناپذیر ،به عنوا الگویی رفتاری تأکید شده امت (متقی
هندی ،152/8 :8388 ،ح5413؛ نوری ط رمی )334/88 :8341 ،تا جامعه امالمی بتواند به اهداف
عالی اجتماعی رود نائا شود .در مقابا ،کمکاری و تن لی نیت بهشدت نکوهش شده امت (حر
عاملی )11/87 :8383 ،و رروت و مستی از رصوصیات منسور ارالقی بشر شمرده شده که هم
دنیای انسا و هم آررت او را ت اه میکند (هما  .)22/83 :پ دیگر نه فقط نمیتوا کار و تالش
برای آبادکرد دنیا و فراهمکرد لوازم زندگی مادی را تخطی از آررتطل ی و ایما واقعی به معاد
دانست ،بلکه بر اماس آموزههای امالمی ،این الگوی رفتاری میتواند نوعی ع ادت و طاعت ردا
محسوب شود (مجلسی .)217/33 :8832 ،دنیا فقط زمانی مذموم امت که هدف اصلی انسا قرار

گیرد و م ک زندگی او را به گونهای شکا دهد که او را از مقصود اصلی آفرینش دور کند.
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قرآ کریم.

ابن اثیر ،علی بن محمد ( .)8838أمد الغابة فی معرفة الصحابة ،تهرا  :انتشارات امماعیلیا .
ابن بابویه (صدوق) ،محمد بن علی (بیتلا) .التوحیلد ،قلم :انتشلارات جامعله مدرملین حلوزه علمیله
قم.
ابنشع ه حرانی ،حسن بن عللی ( .)8328تحلف العقلول علن آل الرملول ،بیلروت :میمسلة األعلملی
للمط وعات.

ابوالسر اصسهانی ،علی بن حسین ( .)8531مقاتا الطال یین ،قم :میمسه دار الکتاب.
ت ریتی ،میرزا جواد ( .)8383صراط النجا  ،قم :دفتر نشر برگتیده.
جوادی آملی ،ع داهلل ( .)8811امالم و محیط زیست ،تنظیم و تحقی  :ع اس رحیمیا  ،قم :إمرا.:

حاکم نیشابوری ،محمد بن ع داهلل ( .)8557المستدرک علی الصلحیحین ،قلاهره :دار الحلرمین للط اعلة
والنشر والتوزیع.
حر عاملی ،محمد بن حسن ( .)8383تسصیا ومائا الشیعة إلی تحصیا مسائا الشریعة ،قم :میمسة آل
ال یت ألحیا :التراث.

رمینی ،مید روحاهلل ( .)8871صحیسه امام ،تهرا  :میمسه تنظیم و نشر آثار امام رمینی.

مید رضی ،محمد بن حسین ( .)8874نهج ال الهة ،ترجمه :مید جعسر شهیدی ،تهرا  :مازما انتشارات

و آموزش انقالب امالمی.
ط اط ائی ،مید محمدحسین ( .)8857المیتا فی تسسیر القرآ  ،تهرا  :دار الکتب االمالمیة.
ط رمی ،حسن بن فضا ( .)8852مکارم األرالق ،بیروت :میمسة األعلمی للمط وعات.

ط رمی ،فضا بن حسن ( .)8513مجمع ال یا فی تسسیر القرآ  ،بیروت :دار المعرفة.
طومی ،محمد بن حسن ( .)8388االمت صار فیما ارتلف من األر ار ،بیروت :دار األضوا.:
طومی ،محمد بن حسن ( .)8383األمالی ،ارد  :دار الثقافة للنشر والتوزیع.

العاملی (شهید اول) ،محمد بن مکی (بیتا) .القواعد والسوائد ،قم :مکت ة المسید.
فاضا قانع ،حمید ( .)8852م ک زندگی بر اماس آموزههای امالمی ،قم :مرکت پژوهشهلای املالمی
صدا و میما.

فاضا قانع ،حمید ( .)8853هرفیتهای تمدنی امالم ،قم :مرکت بینالمللی ترجمه و نشر المصطسی.
فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ( .)8381القاموس المحیط ،بیروت :میمسة الرمالة.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)8833اصول کافی ،تهرا  :دار الکتب االمالمیة.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)8831الروضة من الکافی ،تهرا  :دار الکتب االمالمیة.

متقی هندی ،عال:الدین علی ( .)8388کنت العمال فی منن االقوال واالفعال ،بیروت :میمسة الرمالة.

مجلسی ،محمدباقر ( .)8832بحار األنوار الجامعة لدرر أر ار األئمة األطهار ،بیروت :میمسة الوفا.:

تحلیل اجتماعی رفتار دستبوسی در دوران حضور ائمه اطهار (ع) 501 /

نوری ط رمی ،میرزا حسین ( .)8341مستدرک الومائا و مستن ط المسائا ،بیلروت :میمسلة آل ال یلت
ألحیا :التراث.

واقدی ،محمد بن عمر ( .)8811مغازی :تاریخ جنگهای پیام ر ،ترجمه :مهلدوی دامغلانی ،تهلرا :
مرکت نشر دانشگاهی.

