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با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

بههها زنههان از مسههها ل متعهههارض در روایهههات فهههریقین اسهههت.

«اختالف الحدیث» به عنوان شاخهای از علوم حدیث میتواند در رفع این تعهارض مهورد

استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش ،روایات در چهار گروه دسته بندی شده است :بیعت کالمی همراه با فعهل

،وارحی ،بیعت ،وارحی ،بیعت کالمی ،و ،واز مصافحه زنان و مهردان نهامحرم بهه شهرط

و،ود حایل.

نتیجه بررسهی محتهوایی روایهات مهذکور ،آن اسهت کهه بسهیاری از روایهات متعهارض ،قابهل

،مهع و مکمهل یهکدیگرنههد .تنهها روایهاتی کههه بیهان گر ،هواز مصههافحه بهدون حایهل اسههت،

پذیرفتنی نیست؛ عهالوه بهر آن ،تهأثیر و تهأثر آیهه  12سهوره ممتحنهه بهر ایهن روایهات مشهخص
می گردد؛ زیرا از طرفی فضای بیعت پیهامبر اکهرم

بها زنهان در ایهن آیهه توسه گروهههای

مختلف روایی روشن میشود و از طرف دیگهر ،از محتهوا و سهبب نهزول ایهن آیهه میتهوان بهه

صحت و سقم روایات مربوطه دست یافت.

کلید واژهها :اختالف الحدیث ،پیامبر اکرم

 ،زن ،مصافحه ،سوره ممتحنه ،بیعت.

درآمد
تعارض محتوایی میان روایات یکی از مسا لی است که حدیثشناسان را به خود مشغول
 .1دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث.
 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
 .3دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
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داشته تا ،ایی که آنها را برای حل مشکل تعارض بهه چهاره اندیشهی واداشهته و مو،هب شهده تها

بخش ههی از عل ههوم ح ههدیث را ب ههه ای ههن مس ههئله اختص ههاص دهن ههد .ب ههه هم ههین ،ه ههت «اخ ههتالف

الحههدیث» بههه و،ههود آمههد« .اخههتالف الحههدیث» شههاخهای از علههوم حههدیث اسههت کههه در آن بههه
مقایسه ی محتوایی احادیث متعارض پرداخته میشود و و،وه تعارض میان آنها مورد بررسهی

قرار می گیرد 4.ضهمن آن کهه بهرای بهرون رفهت از تعهارض ،از ،مهع عرفهی همچهون تقهدیم نهص بهر

ظههاهر میتههوان اسههتفاده نمههود و در غیههر ایههن صههورت از مر،حههاتی همچههون مر،حههات سههندی
میتوان بهره برد.

5

یکی از مسا لی که مورد تعارض روایات فریقین قهرار گرفتهه ،بیعهت پیهامبر ا کهرم

بها زنهان

است .در این میان برخی با تو،ه به تعارض روایات در این مسئله و تمسک به دسهتهای از ایهن
روایات و طرد دیگر روایات متعهارض ،مصهافحه زنهان و مهردان نهامحرم را ،ها ز بهه شهمار آورد 6.از

ایههن رو ،در ایههن پههژوهش سههعی شههده تهها بهها بههازبینی روایههات و دسههته بنههدی آنههها بههه بررسههی و نقههد
احادیث مو،ود در این زمینه پرداخته شود تا در صورت امکان ،تعارض آنها برطرف گردد.
یههادآور می گههردد کههه بیعههت پیههامبر ا کههرم

بهها دیگههران نههه در یههک زمههان کههه در زمانهههای

مختلفی صورت گرفتهه؛ گهاهی در مکهه و در روز فهت آن توسه سهپاه اسهالم و گهاه در مدینهه .در
7

این میان ،زنان از ،مله کسانی بودند که با آن حضرت بیعت کردند .تعهارض بهدوی حاصهل از
محتوای روایات بیعت ،بیشتر مربوط به کیفیت بیعت پیامبر اکرم

کنندگان است .این روایات را میتوان به گروههای زیر تقسیم نمود:

بها ایهن دسهته از بیعهت

 .1روایات دال بر بیعت کالمی به همراه فعل ،وارحی،

 .2روایات دال بر بیعت ،وارحی،

 .3روایات دال بر بیعت کالمی،

 .4روایات دال بر ،واز مصافحه زنان و مردان نامحرم از روی لباس.
پیش از طر موضو یادآوری چند نکته ضروری مینماید:

نخسههت ،آن کههه پههژوهش حاضههر ،فق ه درصههدد بررسههی محتههوایی مسههئله بههوده و ارز یههابی

سندی تنها به صورت گزارشی مختصر بیان گردیده است.
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 .4دا رة المعارف بزر اسالمی ،ج ،7ص.168
 .5اصول الفقه ،ج ،2ص.212 - 211
 .6حجاب شرعی در عصر پیامبر  ،ص.976
 .7رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ج ،14ص. 274

پهژوهش می گههردد؛ .از ایههن رو ،سههعی شههده از هههر گهروه ،بههه روایتههی بسههنده گههردد و روایههات تکههراری

حذف شود.

سوم ،آن که اولو یهت ذکهر روایهات ،بها آن دسهته روایهات مسهندی اسهت کهه از کتهب حهدیثی و

آن بخشی از روایات استناد گردیده که در نتیجه گیری کاربرد داشته است.

 .1روایات دال بر بیعت کالمی به همراه فعل جوارحی
این روایات بیان گر همراهی دو فعل کالمی و ،وارحی به عنوان بیعهت اسهت کهه بهه دو گهروه

تقسیم میشود:

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

تفسیری شیعه نقل شده و روایات عامه و مرسل در در،ه بعد قرار می گیرد؛ ضمن آن که تنها بهه

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

دوم ،آن که روایات مطر شده در ایهن مسهئله ،فهراوان بهوده و ذکهر تمهامی آنهها مو،هب اطالهه

 .1 - 1بیعت کالمی به همراه دست بردن در آب

در این روایات آمده که پیامبر اکرم

با بیان شروط بیعت و دست بردن در آب و زنان نیهز

بهها قبههول شههروط بیعههت و دسههت بههردن در آب بهها یههکدیگههر بیعههت نمودنههد .از میههان منههابع روایههی

شیعه ،روایات متعددی بیان گر ،مع میان بیعت کالمی و ،وارحی است؛ از ،مله میتوان بهه
روایتی که از امام صادق

رسول خدا

نقل شده اشاره کرد که فرمود:

زنان را ،مع نموده ،سپس ظرفی سفالی در خواست نموده ،در آن

آبههی ریختههه و پههس از آن دسههت خههود را در آن فههرو بردنههد .سههپس فرمههود :بشههنوید بهها

شمایم ،بیعت می کنم با شما بر این که چیهزی را شهریک خهدا قهرار ندهیهد ،دزدی

نکرده و زنا ندهید ،فرزنهدان خهود را نکشهید ،تهمهت و افترایهی میهان دسهت و پهای

خههود نیاور یههد و در هههیچ ک هار شایسههتهای بهها شههوهرانتان مخالفههت نکنیههد؛ آیهها اقههرار
می کنیهد؟ گفتنهد :بلههه .پهس دسههت خهود را از ظهرف خههارج نمهوده و بههه آنهها فرمههود:
دستان خود را (در ظرف) فرو برید .آنان نیز چنین کردند.

8

در این گونه روایات که از طرق مختلفی نقل گردیده 9،بیعت پیامبر اکرم

در آیه دوازدهم سوره ممتحنه آمده ،مشروط شده است .در این آیه آمده است:

بهر مهواردی کهه

ای پیهامبر! هنگهامی کهه زنهان مههؤمن نهزد تههو آمدنهد تها بهها تهو بیعههت کننهد ،بههر ایهن کههه

 .8الکافی ،ج ،5ص.526
 .9همان ،ص527؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص.364
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چیههزی را شههریک خههدا قههرار ندهنههد ،دزدی نکههرده و زنهها ندهنههد ،فرزنههدان خههود را
نکشند ،تهمت و افترایی میان دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایستهای
با تو مخالفت نکنند ،پس با آنها بیعت کن و برای آنان از خداوند آمرزش بخواه که

خداوند آمرزنده و مهربان است.

10

مفسههران نیههز معتقدنههد کههه ایههن آیههه در روز فههت مکههه و پههس از آن نههازل شههد کههه مههردان بهها نبههی

مکرم

بیعت نمودند و زنان آمدند تا با ایشهان بیعهت کننهد .در ایهن موقهع آیهه نهازل گردیهد.

11

روایت مذکور به صراحت ،سبب نزول مطر توس مفسران را تأیید مینماید.
با تو،ه به متن این گروه از روایات چند نکته قابل برداشت است:

 .1تمام شروط ذکر شده مطاب با موارد ششگانهای است که در آیه دوازدهم سوره ممتحنهه

آمده است .البته از میان روایات ایهن گهروه ،تنهها در روایهت فهوق بهه ،های شهرط ذکهر شهده در آیهه
در هههر کههار
وف»؛ یعنههی «عههدم مخالفههت بهها پیههامبر ا کههرم
مبنههی بههر« :ال ْیع ِصههینک فههی م ْعه ُهر ٍ
ُ
وف»؛ به این معنها کهه شهرط شهده تها زنهان بها
شایسته» ،آمده است« :ال ت ْع ِصین ُب ُعولتکن ِفی م ْع ُر ٍ
شوهران خود در ههیچ کهار شایسهتهای مخالفهت ننماینهد .در ایهن بهاره میتهوان گفهت کهه در نقهل

روایههت ،نقههل بههه معنهها و اشههتباهات راو یههان را نیههز نبایههد از نظههر دور داشههت .بههه هههر حههال ،ایههن
ناسازگاری در قسمت اندکی از روایت نمیتواند در اصل روایت خدشهای اساسی وارد نماید.
 .2این دسته از روایات در مقام بیان کیفیت بیعت زنان با پیامبر اکرم

بها ذکهر ،ز یهات

است .البته تمام ،ز یات در تک تک روایات ذکر نشده؛ اما در مجمهو ، ،ز یهات مطهر شهده

در هر کدام ،با دیگر روایات این گروه سازگاری داشته و مکمل یکدیگر است.

در منابع روایی عامه ،روایتی که بیان گر کیفیت بیعت به این صورت باشد ،یافت نشد.

عههالوه بههر صههحت محتههوا ،اسههناد برخههی از ایههن روایههات از دیههدگاه ر،الیههان شههیعه صههحی
ْ ْ
اسههت؛ از ،ملههه روایههت ذکههر شههده؛ ز یههرا بهها تو،ههه بههه توثی ه «أ ُبههوع ِلی األشههع ِری»« 12،أ ْحمههد ْبه ِهن
ِإ ْسحاق» 13و «س ْعدان ْب ِن ُم ْس ِل ٍم» 14،این روایت صحی السند است.
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 .10سوره ممتحنه ،آیه .12
 .11تفسیر القمی ،ج ،2ص364؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص413؛ کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،1ص- 384
.385
 .12ر،ال النجاشی ،ص.92
 .13ر،ال الطوسی ،ص 383و .397
 .14المفید من معجم ر،ال الحدیث ،ص.248

 .2 - 1بیعت کالمی به همراه مصافحه

برخی اخبار حاکی از آن است که نبی مکرم

عالوه بر بیان شروط بیعت به مصافحه با

زنان پرداختند .البته این مصافحه از روی لباس بوده است.

نشد .تنها چیزی که در یکی از منابع تفسیری شیعه مشاهده می گردد ،گزارشی است که بها واژه
«قیل» شرو شده است:

علهین الشروط ّ
ّ
ّ
الستة املذکورة یف اآلیة؛
یصافحهن و عیل یده ثوب و یشترط
قیل کان

گفته شده که (رسول اکرم

15

) با زنان مصهافحه نمودنهد ،در حهالی کهه بهر دسهتش

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

در منابع روایی و تفسیری شیعه روایت مسندی که بر مصافحه داللت داشهته باشهد ،یافهت

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

بنا بر این ،این گروه از روایات از ،هت محتوا و سند قابل پذیرش است.

لباسی بوده و شروط شش گانه ذکر شده در آیه ( 12سوره ممتحنهه) را بهر آنهها شهرط

مینمودند.

قول مذکور در کنار قول به عدم مصافحه ذکر شده 16و با تو،ه به عدم ذکر چنین گزارشهی در

دیگر کتب روایی شیعه ،به نظر میرسد که خبر مذکور برگرفته از کتب عامه باشد.
محتوای این خبر از ،هات گوناگون قابل بررسی است:

 -از آنجایی که دست ندادن بر اساس روایات بخهش قبهل ،بها دسهت دادن از روی لبهاس بهر

مبنههای گههزارش اخیههر متنههاق

اسههت ،از ایههن رو ،ایههن دو دسههته از روایههات قابلیههت ،مههع عرفههی

ندارد و تعارض مو،ود در این دو گروه روایات به حال خود باقی است.

 -بها تو،هه بهه تعهارض محتهوایی ایهن گهزارش بها روایهاتی کهه در بخهش قبهل ذکهر گردیهد و عههدم

تأیید محتوای گزارش اخیر توس دیگهر روایهات ،نمیتهوان محتهوای ایهن گهزارش را مهورد اسهتناد
قرار داد؛ زیرا عالوه بر ضعف سندی و محتوایی گزارش اخیر ،طرف مقابهل از صهحت سهندی و

تأیید محتوایی توس روایات دیگر برخوردار است.

 -گزارش اخیر با محتوای برخی از روایاتی که به صراحت ،دسهت دادن پیهامبر ا کهرم

بها

زنان را نفی می کند ،متعهارض اسهت؛ روایهاتی کهه از منهابع متعهدد شهیعه و عامهه ،اعهم از روایهی،

تفسیری و تاریخی ،نقل شده است؛ 17از ،مله:

 .15کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،1ص.385
 .16همان.
 .17الکافی ،ج ،5ص527؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص364؛ الموطأ ،ج ،3ص439؛ مسند احمد ،ج ،6ص357؛ سهنن ابهن
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قال رسول اهلل

رسول خدا

 :این لست أصافح النساء؛
ً
فرمود :من قطعا با زنان مصافحه ننمودهام.
18

از این رو ،گزارش اخیر نه تنها بها روایهات منقهول از منهابع شهیعه تعهارض دارد ،کهه بها برخهی از

روایات عامه نیز متعارض است.

در منابع روایی عامه روایتی نقل گردیهده کهه برخهی از معاصهران معتقدنهد کهه روایهاتی بهه ایهن

مضمون داللت بر مصافحه مینماید 19.در نتیجه ،به نظر آنان ،این روایت ،مع میان محتهوا و
مصافحه مینماید .روایت چنین است:

20

لتبایع ه فنظ ر إیل ی داا ،فق ال :اذه ی
جاءت هند بنت عتبة بن ربیعة إیل رس ول اهلل
فق ال :أبایع ک
فغیری یدیک ،قال :فذهبت فغیرهتما حبناء مث جاءت إیل رس ول اهلل
عیل ...؛

هند نزد رسول اکرم

آمد تا با ایشان بیعت نماید .حضرت نگاهی به دستان او

انداخته ،سپس فرمود :برو و دستانت را تغییر بده! و او رفت و بها حنها تغییهر داده و

سپس نزد ایشهان آمهد .سهپس پیهامبر خهدا

فرمهود :بیعهت مهی کنم بها تهو بهر ایهن

که( ...برخی از شروط مذکور در آیه  12سوره ممتحنه).

این روایت  -که بدون ذکر سند نقهل گردیهده  -نهه تنهها صهراحت نداشهته کهه ظههور آن نیهز در

مصافحه مخدوش است؛ ضمن آن که با پذیرش ظهور آن در مصافحه و تعهارض بها روایهاتی کهه

بر عدم مصافحه تصری نموده است ،تعارض ابتدایی با حمهل ظهاهر بهر نهص مرتفهع می گهردد؛
به این معنا که از ظهور روایت در مصافحه دست برداشته و حکم به عدم مصافحه می گردد.

ضههمن آن کههه محتههوای ایههن دسههته از روایههات ،عههالوه بههر ضههعف سههندی ،بهها برخههی روایههات

صحی السند شیعه تعارض دارد؛ زیرا با تو،ه به به شروط ذکهر شهده در روایهات اخیهر و روایهات
متعارض صحی السند ،میتوان به این نتیجه رسید که هر دو گروه از روایات بهه بیعهت در ایهام

فت مکه و پس از آن اشاره دارد؛ زیرا تا قبهل از آن ،شهروط ذکهر شهده نهازل نشهده بهود تها بهر اسهاس

آنها بیعت صورت گیرد .بنا بر این ،با تر،ی سندی روایات صهحی السهند ،مهیتهوان بهه عهدم
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ما ،ههة ،ج ،2ص959؛ س ههنن النس هها ی ،ج ،7ص149؛ الس ههنن الکب ههری ،ج ،8ص148؛ مجم ههع الزوا ههد ،ج ،6ص39؛
الطبقات الکبری ،ج ،8ص 11 ،6و 12؛ تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص465؛ تاریخ مدینة دمش  ،ج ،69ص 35و
36؛ ذکر أخبار إصبهان ،ج ،1ص.293
 .18الطبقات الکبری ،ج ،8ص.6
 .19حجاب شرعی در عصر پیامبر  ،ص.970
 .20مجمع الزوا د ،ج ،6ص.37

خالصه ،آن که مضمون گزارشها و روایات اخیر قابل پذیرش نیست.

 .2روایات دال بر بیعت جوارحی
روایات ،خود به دو گروه تقسیم میشود:

 .1 - 2دست بردن در آب به عنوان بیعت

این روایات تنها به دست بردن در آب به عنوان بیعهت اشهاره کهرده اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه،

امام صهادق
فرمود:

در ،هواب از چگهونگی دسهت دادن پیهامبر ا کهرم

(پیامبر اکرم

بها زنهان بهه هنگهام بیعهت

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

این روایات داللت بر فعل بیعت داشته و به محتوای بیعهت نپرداختهه اسهت .ایهن دسهته از

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

مصافحه حکم نمود.

) ظرفی که در آن وضو می گرفت را درخواست نموده؛ سپس در آن

آب ریخت .پس از آن ،دست راست خود را در آن فرو برد .پس هر گاه یکی از زنهان
بیعت مینمود( ،پیامبر اکرم

) میفرمود :دستت را (در آب) فرو بر .پهس آن زن

دست خود را در آب فرو میبرد ،همان گونه که پیهامبر خهدا

این شیوه دست دادن ایشان با زنان بود.

چنهین می کردنهد.

21

این دسته روایات با اسناد و طرق دیگری نیز نقل گردیده است.

22

روایات مذکور گر چه به شروط ذکر شده در بیعت اشارهای نکرده ،ولی با روایهاتی کهه بیهان گر

بیعت کالمی همراه با دست بردن در آب است ،تعارضی ندارد؛ زیرا هر دو گروه در بیان کیفیت
بیعت (دست بردن بردن بیعت کننده و بیعت شونده در آب) اتفاق نظر دارد و عدم ذکر شروط
بیعت توس روایات اخیر ایجهاد تعهارض نمی کنهد؛ ز یهرا بهر خهالف روایهات دسهته اول کهه ،مهع

میان کیفیت و محتهوای بیعهت نمهوده ،روایهات اخیهر تنهها در مقهام بیهان کیفیهت بیعهت اسهت.

شاهد مطلب ،عدم اشاره به محتوای بیعت در روایات اخیهر اسهت؛ در حهالی کهه بیعهت بهدون

محتهوا امکهان عرفههی نهدارد .پهس عههدم ذکهر محتهوا بههه معنهای آن اسهت کههه مهتکلم در مقهام بیههان

محتوا نبوده؛ نه آن که محتوایی در میان نبوده است.

در منابع عامه ،اعم از منابع روایهی و تهاریخی ،روایهاتی بهه همهین مضهمون آمهده اسهت؛ 23بهه

 .21الکافی ،ج ،5ص.526
 .22همان؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.469
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عنوان نمونه آمده است:
إذا ص افح النس اء دع ا بق د م ن م اء فغم س ی ده فی ه ،مث غمس ن
ک ان رس ول اهلل
24
أیدان فیه و کانت هذه بیعُتن؛

پیامبرخدا

به هنگام مصافحه با زنان ،ظرفی از آب درخواست نموده ،دست

خود را در آن فرو میبرد .سپس زنان دستان خود را در آن فرو میبردند و این عمهل،
بیعت آنان بود.

در ایههن میههان ،برخههی از ایههن روایههات بههه بیعههت زنههان در ابتههدای هجههرت پیههامبر ا کههرم

بههه

مدینههه تصههری نمههوده 25و برخههی دیگههر ،مر بههوط بههه زمههان عبههور حضههرت از کنههار تعههدادی از زنههان

اسهت 26.بهها پههذیرش محتههوای ایههن روایههات در کنههار تصههری ایشههان بههه عههدم مصههافحه بهها زنههان در

برخی از منابع شیعه و عامه ،اعم از روایی ،تفسهیری و تهاریخی 27،میتهوان بهه ایهن نتیجهه رسهید
که نبی مکرم

از همان ابتدا تا اواخر حیات شریف خویش با زنان مصافحه ننمهوده اسهت؛

نههه بههدون واسههطه و نههه از روی لبههاس؛ بلکههه سههیره مسههتمر ایشههان در بیعههت زنههان ،دسههت بههردن در
ظرف آب بوده است.

نتیجه ،آن که با در نظر گرفتن تعدد روایات این گروه که از شیعه و عامه نقهل شهده و بها تو،هه

به محتوای قابل ،مع آنها با دیگر روایات صحی السند در بخش گذشته ،میتوان به صحت
روایات اخیر اذعان نموده و محتوای آنها را مکمل و مؤید روایات ساب الذکر دانست.
 .2 - 2مصافحه به عنوان بیعت

ایههن گههروه از روایههات بههه صههورتهای مختلفههی ذکههر شههده کههه میتههوان آن را در دو گههروه دسههته

بندی نمود:
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 .23المعجم الکبیر ،ج ،17ص149؛ الطبقات الکبری ،ج ،8ص11؛ ذکر أخبار إصبهان ،ج ،1ص.293
 .24تخریج األحادیث و اآلثار ،ج.463
 .25الطبقات الکبری ،ج ،8ص.11
 .26ذکر أخبار إصبهان ،ج ،1ص.293
 .27همهان؛ الکههافی ،ج ،5ص527؛ تفسههیر القمهی ،ج ،2ص364؛ الموطههأ ،ج ،3ص439؛ مسههند احمههد ،ج ،6ص357؛
سههنن ابههن ما،ههة ،ج ،2ص959؛ سههنن النسهها ی ،ج ،7ص149؛ السههنن الکبههری ،ج ،8ص148؛ مجمههع الزوا ههد ،ج،6
ص39؛ الطبقات الکبری ،ج ،8ص 6و  11و12؛ تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص465؛ تاریخ مدینة دمشه  ،ج،69
ص 35و .36

از منابع روایی شیعه روایتی مبنی بر مصافحه یافت نشد .آنچه نقهل شهده روایتهی اسهت کهه

در برخی از کتب فقهی با مضمون زیر آمده است:
روایت شده که زنی پیش پیامبر

فرمود :آیا (این دست) دست زن است یها دسهت مهرد؟ زن

،واب داد :دست زن .پیامبر

فرمود :حنا کجا است؟

با این که این روایت در ،هت اثبات مصافحه نبی مکهرم

28

بها زنهان مطهر شهده 29،ولهی

هیچ اشارهای نه به صورت صری و نه از ظاهر روایت بر ایهن مسهئله مشهاهده نمیشهود؛ ضهمن

آن ک ههه فقه ههای راوی ای ههن روای ههت ،تنه هها  ،ههواز نگ ههاه ب ههه دس ههت زن را ب ههه هنگ ههام نی ههاز برداش ههت
نمودهاند.

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

بیرون آورد؛ پیامبر

آمد تا با ایشان بیعت کند؛ پس دست خود را

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

 .1 - 2 - 2روایات دال بر مصافحه پیامبر ا کرم

با زنان

30

اما در منابع عامه روایاتی نقل شده که به دو دسته قابل تقسیم است:

دسههته اول ،روایههاتی اسههت کههه بههه صههراحت بیعههت پیههامبر ا کههرم

مینماید؛ از ،مله آمده است:
بایع النی

پیامبر

النساء و عیل یده ثوب؛

را از روی لبههاس مطههر

31

در حالی که بر دست ایشان لباس بود ،با زنان بیعت نمودند.

روایات دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است.

32

دسته دوم ،روایاتی است که بیعت را به صورت مطل مطر نموده اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه

از زنی به نام سوداء نقل شده است:
نههزد پیههامبر

رفتههه تهها بهها ایشههان بیعههت نمههایم .ایشههان فرمههود :خضههاب کههن .پههس

خضاب نموده ،سپس به سوی ایشان رفته و بیعت نمودم.

33

روایات دیگری نیهز نقهل شهده کهه بها عبهارات مختلهف ،مضهمونی شهبیه بهه محتهوای روایهت
 .28المبسوط ،ج ،4ص161؛ السرا ر ،ج ،2ص.609
 .29حجاب شرعی در عصر پیامبر  ،ص .969
 .30المبسوط ،ج ،4ص161؛ السرا ر ،ج ،2ص.609
 .31الطبقات الکبری ،ج ،8ص.5
 .32تحفة األشراف بمعرفهة األطهراف ،ج ،13ص246؛ تخهریج األحادیهث و اآل ثهار ،ج ،3ص464؛ الطبقهات الکبهری ،ج،8
ص 5و .6
 .33الطبقات الکبری ،ج ،8ص.11
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فوق را بیان نموده است.

34

برخههی معاصههران از ایههن روایههات وقههو مصههافحه میههان رسههول ا کههرم

و زنههان را برداشههت

نمودهاند؛ 35اما عدم و،ود این اخبار در کتب اربعه شیعه و صحا سته عامه ،به ،ز سنن ابی

داود ،میتواند قرینهای بر عدم اقبال محدثان فریقین به این روایات باشد.

محتههوای روایههات دسههته اول ،بیعههت یهها مصههافحه را از روی لبههاس مطههر نمههوده اسههت؛ امهها

روایات دسته دوم هیچ اشارهای به مصافحه نداشته؛ نه بهه مصهافحه تصهری نمهوده و نهه در آن

ظهههور داشههته؛ مگههر آن کههه مبایعههه بههه معنههای مصههافحه باشههد کههه در لغههت چنههین نیسههت ،بلکههه

عههادت ،ههاری میههان اعههراب بههه هنگههام بیعههت ،تههالزم آن بهها دسههت دادن بههوده اسههت 36.و از ایههن

،هت بوده که این دو واژه در استعمال در معنای نزدیک به هم استعمال گردیده است؛ و گهر نهه

ایهن دو واژه در معنها متبهاینانهد؛ ز یهرا مبایعهه در لغههت بهه معنهای معاههده اسهت؛ 37در حهالی کههه
مصافحه به معنای رساندن دست خود به دست دیگری است.

38

با تو،ه به معنای لغوی این دو واژه میتوان گفهت کهه از میهان داللتههای سهه گانهه لفظهی،

مبایعه به داللت مطهابقی بهر معنهای دسهت دادن داللهت نهدارد؛ ضهمن آن کهه متضهمن معنهای

دست دادن نیز نیسهت .امها چنهان کهه اشهاره شهد ،بهه دلیهل تهالزم میهان آن دو ،ممکهن اسهت بهه

داللهت التزامههی بههر دسهت دادن داللههت نمایههد؛ امها در روایههاتی کههه از واژه مبایعهه اسههتفاده نمههوده،
ولههی معنههای ملههزوم -دسههت دادن -از آن اراده نشههده ،ایههن نههو داللههت دچههار خدشههه میشههود؛
همچون عبارت زیر:

(آن زن) پرسید :ای پیامبر خدا

ً
! چگونه با تو بیعت کنیم؟ فرمود :من قطعا بها

زنان دست نمیدهم .پس ظرف آبی طلب نموده و دست خود را در آن زد .سپس

خههارج نمههوده و فرمههود :دسههتان خههود را در ایههن آب داخههل نماییههد کههه ایههن بیعههت
است.

39

حال در این روایت ،با و،ود آن کهه اصهل مالزمهه میهان مبایعهه و مصهافحه در ،هواب پیهامبر
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 .34مجمع الزوا د ،ج ،5ص172؛ سنن أبی داود ،ج ،2ص282؛ السنن الکبری ،ج ،7ص.86
 .35حجاب شرعی در عصر پیامبر  ،ص.970 - 968
 .36معجم مقاییس اللغة ،ج ،3ص.290
 .37النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،1ص173؛ لسان العرب ،ج ،8ص.23
 .38المصبا المنیر فی غریب الشر الکبیر ،ج ،2ص.342
 .39الکافی ،ج ،5ص.527

مالزمه ،به دست ندادن با زنان تأ کید مینمایند تا تالزم مو،ود در ذهن مردم آن روز را بزدایند و

سپس به ،واب میپردازند؛ اما تالزم مو،ود آن چنهان آشهکار و غیهر قابهل انفکها نیسهت کهه از
استعمال الزم ،معنای ملزوم اراده شود؛ 40زیرا نه نیاز به سؤال از چگونگی بیعت بود و نه نیاز به
معاهده بوده و در استعمال ،معنای ملزوم (دست دادن) از آن اراده نمیشود.

عالوه بر مطالب گفته شده ،بر فهرض کهه مبایعهه از بهاب منقهول یها مرتجهل بهه معنهای ،دیهد

(دست دادن برای بیعت) وضع شده ،اما تنها موقعی میتوان در معنای ،دیهد مهورد اسهتدالل

واقع شهود کهه ارتبهاط واژه از معنهای اولیهه بهه طهور کامهل قطهع شهده باشهد 41.از آنجها کهه بهر اسهاس

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

ارا ههه مصههداقی ،دیههد از کیفیههت بیعههت .بنهها بههر ایههن ،مبایعههه در ایههن روایههت بههه همههان معنههای

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

اکرم

تأیید می گردد؛ زیرا ایشان از همان ابتدا و قبل از بیان کیفیت بیعهت ،بها علهم بهه ایهن

شواهد روایی ،همچون روایت اخیر ،چنین اتفاقی صهورت نگرفتهه ،نمیتهوان بهر اسهاس معنهای

،دید استدالل نمود که مصافحه صورت گرفتهه اسهت؛ ضهمن آن کهه اسهتعمال واژه در معنهای

دست دادن از باب مجاز نیز مخدوش است؛ زیرا اراده معنای مجازی و استدالل بر اسهاس آن
نیاز به قرینه داشته 42که در این روایات و،ود چنین قرینهای روشن نیست .بنا بهر ایهن ،ههر کجها

مبایعهه بهدون قطهع کامههل از معنهای اولیهه و بههدون قرینهه مجهاز اسهتعمال شههود ،داللهت بهر همههان
معنای اولیه (معاهده) مینماید.

نتیجه ،آن که این دسته از روایات از طرفی نه تنها در هیچ یهک از کتهب معتبهر روایهی شهیعه

نقل نشده ،که در صحا سته عامه ،به ،ز سنن ابی داود ،نیز یافت نشهده و ایهن نشهان از عهدم

اقبال به این دسته از روایات نزد محدثان فریقین دارد و از طرف دیگر ،برخی از روایات مذکور در

معنههای دسههت دادن روشههن نیسههت و حههداکثر داللههت برخههی دیگههر ،ظهههور در معنههای مصههافحه

است و تنها روایت نقل شده که تصری به مصافحه از روی لباس نموده مرسهل اسهت 43.بنها بهر

این ،تعارض میان آنها و روایات صحی السند و مصر در عدم مصافحه محقه می گهردد کهه

با تر،ی سندی روایات متعارض و یا حمل ظاهر این روایات بر نص روایات متعارض میتوان

ً
ً
ً
ً
 .40داللت التزامی در صورتی و،ود داد که :اوال ،ذهن به این اقتران علم داشته باشد؛ ثانیا ،معنای مورد نظر ،عقال یا عرفا به
طور آشکار ،الزمه معنای اصلی و لغوی آن لف باشد به نحوی که نتوان آن دو را از یکدیگر ،دا ساخت (منط  ،ج،2
ص.)74 - 73
 .41همان ،ص.84
 .42همان.
 .43المصنف ،ج ،6ص9؛ التمهید ،ج ،12ص243؛ تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص.464
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حکم به عدم پذیرش روایات اخیر داد و یا از تعارض خالصی یافت.
 .2 - 2 - 2روایات دال بر مصافحه عمر با زنان

اخباری نقل شده که بهه نظهر برخهی از معاصهران داللهت بهر مصهافحه عمهر ،بلکهه صهحابه بها

زنههان داشههته ،بههه گونهههای کههه ایههن کههار از طههرف پیههامبر ا کههرم

است.

و بههه عنههوان بیعههت عنههوان شههده

44

در منابع شیعه اعم از روایی ،فقهی و تفسیری چنین خبری یافت نشهد؛ امها در منهابع روایهی

عامه تنها یک خبر یافت میشود که بیان گر سهفارت عمهر اسهت و بها و،هود منهابع متعهدد ،خبهر
مذکور مفرد است؛ زیرا تنها یک راوی آن را نقل نموده است 45.مضمون خبر آن است کهه وقتهی
پیامبر اکرم

وارد مدینه شدند ،زنان مدینه را در خانهای ،مع نموده و عمهر را بهه سهوی آنهان

فرستادند و او در حالی که بیرون از خانه بود ،شروط بیعت را  -که در آیه  12سوره ممتحنهه آمهده

اسهت  -بیههان نمهوده و بههه نشهانه بیعههت ،دسهت خههود را از بیهرون خانههه و زنهان از داخههل خانههه دراز

نمود.

46

با تو،ه به محتوای خبر ،تکات زیر قابل تأمل است:
 -در ابتدای خبر آمده که هنگام ورود پیامبر اکرم

این مسئله صورت گرفته اسهت .ا گهر

این امر بیان گر ابتدای هجرت باشد ،با محتوای خبر  -که بیعت بهر اسهاس شهروط آیهه  12سهوره
ً
ممتحنه است  -سازگار نیست؛ زیرا چنان که قبال اشاره شد ،آیه شریفه در ایهام فهت مکهه بهوده

و ای ههن اتف ههاق ،اواخ ههر هج ههرت ص ههورت پذیرفت ههه اس ههت؛ ض ههمن آن ک ههه آنچ ههه در اوای ههل هج ههرت
میتوانسهته بههه عنهوان محتههوای بیعهت مطههر باشهد ،اصههل اسهالم بههوده اسهت؛ ز یههرا اسههالم در آن

زمان ،یک دین نوپا بهوده و اصهل اسهالم مهورد نظهر بهوده؛ چنهان کهه در خبهری آمهده کهه تعهدادی از

زنان نزد پیامبر اکرم

آمده و این گونه بیعت نمودند:

ای پیهامبر خههدا

ً
 ،بهها تهو بههر اسههالم بیعهت مههی کنیم؛ قطعهها تهو را تصههدی نمههوده و

شهادت میدهیم که ح آوردی.
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 .44حجاب شرعی در عصر پیامبر  ،ص.973 - 971
 .45اصول الحدیث و احکامه ،ص.71
 .46مسه ههند احمه ههد ،ج ،5ص85؛ همه ههان ،ج ،6ص408و409؛ مسه ههند البه ههزار ،ج ،1ص63؛ صه ههحی ابه ههن حبه ههان ،ج،7
ص313و314؛ صحی ابن خزیمة ،ج ،3ص112؛ موارد الظمآن ،ج ،1ص114؛ السهنن الکبهری ،ج ،3ص184؛ مجمهع
الزوا د ،ج ،6ص38؛ کنز العمال ،ج ،1ص321؛ تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص.464
 .47الطبقات الکبری ،ج ،8ص.12

آمده ،عبارت زیر است:

پس ما دستان خهود را از داخهل خانهه دراز نمهوده و او دسهتش را از خهارج خانهه دراز
نمود.

48

است .بنا بر این ،چنین خبری با روایات از پیش گفته شده تعهارض نهدارد؛ ز یهرا ههیچ برداشهت
عرفی از آن را،ع به مصافحه نمیتوان داشت.

_حکایهت فهوق تنهها بیهان گر عمهل یکهی از اصهحاب پیهامبر ا کهرم

اسهت و نسههبت دادن

عمل اصحاب به عنوان سنت پیامبر اکرم

تنها ،ایی صحی است که تقریر ایشهان را در

سههنت را بههه سههیره اصههحاب پیههامبر ا کههرم

نیههز تعمههیم دادهانههد؛ امهها ایههن مطلههب بههه عقیههده

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

ظاهر عبارت فوق هیچ گونه داللتی بر مصافحه نهدارد ،مگهر از بهاب مالزمهه و از آنجهایی کهه
ً
شرط داللت التزامی  -که قبال بیان شد  -در اینجها و،هود نهدارد ،ایهن نهو داللهت نیهز مخهدوش

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

 -در روایت مهذکور ،بعهد از قبهول شهروط بیعهت توسه زنهان ،آنچهه بهه عنهوان کیفیهت بیعهت

پی داشته باشد 49.در این گزارش اخیر چنین چیهزی محقه نشهده اسهت .البتهه برخهی ،مفههوم

دانشمندان شیعه صحت ندارد.

50

خالصه آن که این گزارش نمیتواند به عنوان کیفیت بیعت پیامبر اکرم

مطر باشد.

خبر دیگری در این باب نقل شده مبنی بر این که در روز فت مکه و در ،ریان بیعت گهرفتن

از زنان ،عمر از ،انهب پیهامبر ا کهرم

بهه عنهوان بیعهت بها زنهان مصهافحه نمهود 51.ایهن خبهر بها

روایات صحی السند دسته اول ،تعارض داشته و با تو،ه به این که هیچ منبهع روایهی شهیعه و
هیچ یک از صحا سته آن را نقل ننموده و در هیچ خبر مسندی یافهت نشهده و تنهها بهه عنهوان

قولی از اقوال ذکر گردیده ،با تهر،ی سهندی روایهات دسهته اول حکهم بهه عهدم پهذیرش ایهن خبهر

می گردد؛ عالوه بر آن ،خبر اخیر ،همچون خبر قبل ،بیان گر عمل یکی از اصهحاب بهوده و تقر یهر
پیامبر اکرم

بر این عمل روشن نیست .بنا بر این نمیتوان به عنوان سنت پیامبر اکرم

به این عمل نگریسته شود .بنا بر این ،از بحث تعارض با دیگر روایات خارج است.

 .48مسند احمد ،ج ،5ص.85
 .49تاریخ عمومی حدیث ،ص.26
 .50همان ،ص.27
 .51تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص.462 - 461
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 .3روایات دال بر بیعت کالمی
در این روایات بدون آن که به مصافحه و یا چیز دیگری اشهاره شهود ،تنهها شهروط بیعهت ذکهر

گردیههده و یهها بههه صههراحت اعههالم شههده کههه همههین سههخن ،بیعههت بههوده و نیههازی بههه فعههل دیگههری

نیست .این گروه از روایات را میتوان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
_ روایاتی که تنها شروط بیعت را ذکر نموده است؛

_ روایاتی که بر بیعت کالمی و عدم مصافحه تصری نموده است.
 .1 - 3روایات دال بر شروط بیعت

این روایات تنها به محتهوای بیعهت اشهاره نمهوده و در آنهها از فعهل دیگهری کهه بیهان گر بیعهت

است ،سخنی به میان نیامده است.

در منابع متعدد روایی و تفسیری شهیعه گهزارش شهده کهه بیعهت پیهامبر ا کهرم

بها زنهان بهر

کوه صفا و بر اساس شروط ذکر شده در آیه  12سوره ممتحنهه بهوده و در آن بهه مصهافحه و یها فعهل

دیگری به عنوان بیعت ،اشاره نشده است .این منابع یا بهه صهورت مسهتقیم 52و یها بها واسهطه

53

به مجمع البیان استناد نمهوده و یها بهدون ههیچ اسهتنادی نقهل روایهت نمودهانهد؛ 54ضهمن آن کهه

روایت مهذکور در مجمهع البیهان 55نیهز بهدون اسهناد (مرسهل) نقهل گردیهده اسهت .از ایهن رو ،دارای
ضعف سندی است .در منابع روایی و تفسیری عامه نیهز روایهاتی بهه همهین مضهمون نقهل شهده

است.

56

با تو،ه به این که بیعت مهذکور در مکهه و بهر کهوه صهفا صهورت گرفتهه و ایهن مسهئله تها قبهل از

فههت مکههه بههه دسههت نیروهههای اسههالم ،قابههل تحق ه نبههوده؛ ز یههرا مکههه تهها آن زمههان تحههت سههیطره
مشرکان بوده و بیعت با نبی مکرم

در این شرای معنا نداشته و نیز بها در نظهر گهرفتن شهروط

بیعت کهه در آیهه  12سهوره ممتحنهه آمهده میتهوان نتیجهه گرفهت کهه روایهت فهوق ،نهاظر بهه همهان
روایاتی است که بیان گر بیعت در روز فت مکه است و از آنجا که روایت اخیر نهه در ،ههت نفهی
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 .52مستدر الوسا ل و مستنب المسا ل ،ج ،14ص279؛ تفسیر کنز الدقا و بحهر الغرا هب ،ج ،13ص216 - 215؛ مهرآة
العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص359 - 358؛ ،امع احادیث الشیعة ،ج ،25ص.676
 .53تقریب القرآن إلی األذهان ،ج ،5ص.400 - 399
 .54کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،1ص385و.386
 .55مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.414
 .56تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص 461و462؛ مفاتی الغیب ،ج ،29ص524و523؛ تفسیر الثعلبهی ،ج ،9ص297؛
تفسیر البغوی ،ج ،4ص335 - 334؛ لباب التاویل فی معانی التنزیل ،ج ،4ص.284

محتوای بیعت اشاره نموده ،میتوان گفت که این روایت در مقام بیان کیفیهت بیعهت نبهوده تها

تعارضی با روایات دسته اول داشته باشد؛ ضهمن آن کهه در صهورت اسهتقرار تعهارض میتهوان بها

تر،ی سند روایات دسته اول که بیان گر بیعت کالمی بهه همهراه دسهت بهردن در آب اسهت ،آن
 .2 - 3روایات دال بر بیعت کالمی و نفی مصافحه

این دسته از روایات به دو گروه تقسیم میشود:

گروه اول ،روایاتی است که از زبان عایشة ،بیعت کالمی پیامبر ا کهرم

مصافحه حضرت با آنان را نفی مینماید؛

گروه دوم ،روایهاتی اسهت کهه بهه تصهری پیهامبر ا کهرم

اثبات و مصافحه ایشان با آنان را نفی مینماید.

بها زنهان را اثبهات و

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

روایات را بر روایت اخیر تر،ی داد.

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

و نه در ،هت اثبات کیفیت بیعهت ،اعهم از مصهافحه و دسهت بهردن در آب ،برنیامهده و تنهها بهه

 ،بیعهت کالمهی حضهرت بها زنهان را

در منابع متعدد شیعه 57و عامه 58به روایات گروه اول ،تصهری شهده؛ ،هز ایهن کهه سرچشهمه

روایههات مههذکور در منههابع شههیعه ،یکههی از منههابع عامههه اسههت .مضههمون ایههن روایهات آن اسههت کههه

بیعت پیامبر اکرم

با زنان بهه کهالم (بیهان شهروط ذکهر شهده در آیهه  12سهوره ممتحنهه) بهوده و

دست ایشان هرگز با دست زنی که متعل به او نبوده ،تماس نداشته است.

بههه نظههر میرسههد کههه راوی در مقههام بیههان ،ز یههات بیعههت نبههوده ،بلکههه مقصههود وی ،زدودن

ذهنیت رایج در بیعت از ذهن مخاطب بوده؛ زیرا در آن زمان رسم عرب بهر ایهن بهوده کهه بیعهت

بهه همهراه مصهافحه صههورت گیهرد 59.البتهه چنهان کههه گذشهت ،ایهن مالزمهه بههه گونههای نبهوده کههه
مو،ب عدم انفکا این دو از هم شده و از ذکر الزم ،ملزوم اراده شود .عالوه بر آن ،روایاتی که بر
مصافحه و یا عدم مصافحه پیامبر اکرم

به هنگام بیعت تصری نمهوده ،خهود گو یهای ایهن

تقارن ذهنی در آن دوران بوده است .حال ههر یهک از آنهها مهورد پهذیرش باشهد ،خهود شهاهدی بهر
و،ود چنین فرهنگی در آن زمان است.

خالصههه آن کههه تعههارض ابتههدایی ایههن دسههته از روایههات بهها روایههاتی کههه بیههان گر تههألیف بیعههت

کالمی و دست بردن در آب است ،قابل رفع اسهت؛ ز یهرا ظههور روایهات اخیهر ،انحصهار بیعهت در
 .57مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص415 - 414؛ مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.359
 .58زاد المسیر ،ج ،8ص12؛ مسند احمد ،ص153؛ صحی البخاری ،ج ،8ص125؛ السنن الکبری ،ج ،8ص.147
 .59معجم مقاییس اللغة ،ج ،3ص.290
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را

کالم است؛ اما با تو،ه به ادامه روایت که تماس دست زنان نهامحرم توسه پیهامبر ا کهرم

نفی می کند ،میتوان گفت که انحصاری که از ظهاهر روایهات قابهل اسهتفاده اسهت ،نهه انحصهار

مطله کههه انحصههار نسبی(نس هبت بههه دسههت دادن بهها زنههان) اسههت؛ .بههه عبههارت دیگههر ،انحصههار

بیعت کالمی برگرفته از این روایات ،تنها نفهی مصهافحه نمهوده و نهه نفهی ههر فعهل دیگهری کهه بهه

عنهوان بیعههت صههورت گرفتههه؛ ضههمن آن کههه در صهورت پههذیرش انحصههار مطله از ظههاهر روایههات
مذکور ،تعارض میان ظاهر روایات اخیر و نص روایات دسته اول (تألیف بیعت کالمی و دست

بردن در آب) ،با حمل ظاهر بر نص قابهل رفهع بهوده و ایهن دو گهروه از روایهات بها ،مهع عرفهی قابهل

ا،تما است.

عالوه بر آنچه گفته شد ،در صورت استقرار تعهارض میتهوان گفهت کهه مرسهل بهودن برخهی از

این روایات و مفرد بودن برخی دیگر به دلیل سند «معمر عن الزههری ،عهن عهروة عهن عا شهة» بهه

عنوان تنها سند روایت و مشتر بودن «عروة» بین عناوینی که برخی از آنها مجههول هسهتند،

60

باعههث میشههود روایههات اخیههر دارای ضههعف سههندی بههوده و روایههات متعههارض بههه دلیههل صههحت
سندی ،تر،ی سندی یافتهه و روایهات اخیهر مهورد پهذیرش واقهع نگهردد .در نتیجهه ،ایهن روایهات

نمیتواند پذیرش روایات صحی السندی را که بیان گر تهألیف بیعهت کالمهی و دسهت بهردن در

آب است ،مورد خدشه قرار دهد.

در روایات گروه دوم ،پیامبر اکرم

در ،ریان بیعت با زنان ،بیعت کالمی را کافی دانسته

و از دست دادن با زنان با صراحت خودداری مینمودند.

در هیچ یک از منابع حدیثی ،فقهی و تفسیری شیعه روایتی  -که بیان گر این مطلهب باشهد

 -یافت نشد؛ اما در منابع عامه تعداد قابل مالحظهای از این روایات به دست میآید.

در این دسته از روایات ،بیعت با زنان بر اساس اسالم و یا شهروط شهش گانههای کهه در آیهه 12

سوره ممتحنه آمده ،صورت گرفته و از دست دادن با زنهان بها صهراحت خهودداری شهده اسهت؛

به گونهای که در برخی از آنها به دلیل ذهنیت اعراب در تقارن میهان بیعهت کالمهی و مصهافحه،
زنههان خواسههتار مصههافحه بههوده و یهها خههود را مهیههای مصههافحه مینمودنههد و پیههامبر ا کههرم

در

موا،هه با این خواسته ،آن را رد نمهوده و بیعهت را در همهان حهد گفتهاری کهافی میدانسهتند؛ بهه

عنوان نمونه از اسماء بنت یزید نقل شده است:
با پیامبر خدا
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بیعت نمودیم .پس تعهد گرفتند از ما که به خدا شهر نورزنهد و

 .60المفید من معجم ر،ال الحدیث ،ص.373

من با شما مصافحه نمی کنم؛ ولی از شما همهان تعههدی کهه خهدا از شهما گرفتهه را
می گیرم.
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این دسته از روایهات ،گهر چهه بهه یهک مضهمون اشهاره دارد ،امها بها تو،هه بهه محتهوای آنهها ،ههر

به حدیبیه 63و برخی دیگر بهه فهت مکهه 64.در ایهن میهان ،برخهی از روایهات ،بهدون ذکهر موقعیهت

بیعههت بههه اصههل آن پرداختههه اسههت 65.در صههورت پههذیرش ایههن دسههته از روایههات ،محتههوای آنههها
میتواند بیان گر سیرهای مستمر در کیفیت بیعت ایشان با زنان باشد.

رفع تعارض گروه دوم با روایاتی که بیان گر تألیف بیعت کالمی و دست بهردن در آب اسهت،

با زنان با تأکید بر آیه  12سوره ممتحنه

کدام در زمان و مکان خاصی اتفاق افتاده است؛ برخهی بهه بیعهت عقبهه اشهاره نمهوده 62،برخهی

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

دزدی نکرده و زنا ندهند و فرزندانشان را به قتل نرسانند و ...تا انتهای آیه .و فرمود:

به همان شیوهای است که در روایات گروه اول بیان شد.

در مجمو میتوان گفت« :اساس بیعت همان مواردی است که بیعت بر آنهها بنیهان نههاده

شده و حواشی ،زء اصل بیعت نبوده و اگر در باره مردان مصافحهای صورت گرفته ،نهه بهه ایهن

دلیل است که مصافحه از ارکان بیعت است ،بلکه از آن ،هت است که رسهم مهردان عهرب در

مصافحه برای بیعت تا زمانی که با زن نامحرم نباشد ،مورد مخالفت شریعت اسالم نبوده و در

صورتی که مخالفت نماید ،همچون مصهافحه زن و مهرد نهامحرم ،بهه همهان بیعهت کالمهی بایهد

بسنده نمود؛ ضمن آن که دست بردن در آب برای بیعهت بها زنهان کهه در برخهی از روایهات آمهده و

در این روایات هیچ اشارهای به آن نشده ،به منظور ،ایگزینی آن به ،ای رسمی از رسهوم عهرب
بوده و هیچ گونه تهأثیری در اصهل بیعهت نخواههد داشهت .بها ایهن تفسهیر ،تضهادی میهان روایهات

اخیر و دیگر روایات نخواهد بود؛ روایاتی کهه بیهان گر بیعهت کالمهی بهه همهراه دسهت بهردن در آب
بوده و یا تنها به دست بردن در آب اشاره نموده است و تنها با روایات دال بهر مصهافحه تعهارض
مستقر خواهد داشت.

 .61الطبقات الکبری ،ج ،8ص.12 - 11
 .62همان ،ص.11 - 10
 .63تاریخ مدینة دمش  ،ج ،69ص35و.36
 .64الطبقات الکبری ،ج ،8ص237 - 236؛ تخریج األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص.465
 .65الموطأ ،ج ،3ص439؛ سنن النسا ی ،ج ،7ص149؛ الطبقات الکبری ،ج ،8ص.12 - 11
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 .4روایات دال بر جواز مصافحه زنان و مردان نامحرم از روی لباس
در پایان میتوان به روایاتی اشاره نمود که در برخی از کتب اربعه حدیثی شیعه آمهده اسهت؛

بههه عنههوان مثههال ،نقههل شههده کههه از امههام صههادق
حضرت در ،واب ،فرمود:

در بههاره دسههت دادن زن و مههرد سههؤال شههد و

بر مرد ،ایز نیست که با زن دست دهد ،مگر زنی که نمیتواند با او ازدواج کند ...
و اما زنی که ازدواج با او ،ایز است ،پس ،ز از روی لبهاس بها او نبایهد دسهت داد و

نمیتواند دست (یا کف دست) آن زن را لمس کند.

66

روایههات دیگههری نیههز بهها اسههناد و طههرق مختلههف بههر ایههن مسههئله داللههت دارد 67.برخههی از ایههن

روایات ،از ،مله روایت فوق ،از ،ههت سهند ،موثه دانسهته شهده و عمهل اصهحاب را بهه دنبهال

داشته است.

68

محتوای ایهن گهروه از روایهات بهر ،هواز مصهافحه زن و مهرد نهامحرم از روی لبهاس و عهدم ،هواز

بههه

مصههافحه بههدون حایههل داللههت دارد و روایههاتی کههه بیههان گر عههدم مصههافحه پیههامبر ا کههرم

صههورت مطل ه اسههت ،حههداقل بههر عههدم و،ههوب مصههافحه داللههت دارنههد 69.بههه ایههن ترتیههب ،در
مصافحه از روی لباس ،داللت هر دو گروه بر اباحه مورد اتفاق است؛ ضمن آن که در مصهافحه

مستقیم (لمس دست یکدیگر) داللت هر دو گهروه بهر حرمهت مهورد اتفهاق اسهت .پهس تعهارض

ابتدایی قابل رفع است.

نکتههه قابههل تو،ههه آن اسههت کههه بهها و،ههود آن کههه روایههات اخیههر بههر اباحه دسههت دادن زن و مههرد

نامحرم از روی لباس داللت دارد؛ اما این بدان معنا نیست که چنین فعلی از پیامبر ا کهرم
صادر شده باشد؛ چرا که این گروه از روایات در مقهام بیهان سهنت عملهی نبهی ا کهرم

تنها در مقام بیان حکم اباحه است؛ هر چند چنین فعلی از ایشان صادر نشده باشد.

نبهوده و

نتیجه
از مجمو روایات و اخباری که از منابع حدیثی فریقین نقل گردیده ،میتهوان نتیجهه گرفهت

که بیعت پیامبر ا کهرم
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بها زنهان دارای دو بخهش بهوده اسهت :یکهی محتهوای بیعهت و دیگهری

 .66الکافی ،ج ،5ص.525
 .67من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص469؛ الکافی ،ج ،5ص 525و .526
 .68مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.355
 .69اصول الفقه ،ج ،2ص.64

برخی دیگر ،محتوا و کیفیت بیعت را در هم آمیخته است.

در این میان ،سه گهروه مهورد اشهاره ،بها یکهدیگر تعهارض ا،مهالی دارنهد .ایهن سهه گهروه نیهز بهه

هفت دسته تقسیم می گردد؛ بدین ترتیب:
پذیرش است.

 -روایات دال بر بیعت کالمهی بهه همهراه مصهافحه ،ظههورش در مصهافحه مخهدوش اسهت؛

ضمن آن که با پذیرش ظهور آن و تعارض با روایاتی که بر عدم مصافحه تصری نموده ،تعارض

ابتدایی با حمل ظاهر بر نص مرتفع می گردد.
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 -روایههات دال بههر بیعههت کالمههی بههه همههراه دسههت بههردن در آب از ،هههت محتههوا و سههند قابههل

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر

تشههریفات آن .برخههی روایههات بههه محتههوا پرداختههه ،برخههی تنههها بههه کیفیههت بیعههت اشههاره نمههوده و

 -روایات دال بر دست بردن در آب ،مؤید روایات دسته اول بهوده و میتهوان بهه صهحت آنهها

اذعان نمود.

 -روایههات دال بههر مصههافحه پیههامبر ا کههرم

بهها روایههات صههحی السههند و مصههر در عههدم

مصافحه متعارض است که با تر،ی سندی روایات متعارض و یا حمهل ظهاهر ایهن روایهات بهر

نص روایات متعارض میتوان حکم بهه عهدم پهذیرش روایهات اخیهر داد و یها از تعهارض خالصهی
یافت.

 -روایات دال بر مصافحه عمر هیچ گونه داللتی بر مصهافحه نهدارد؛ ضهمن آن کهه نمیتهوان

به عنوان سنت پیامبر اکرم

به آن نگریسته شود.

 -روایات دال بر شروط بیعت در مقام بیان کیفیت بیعت نبوده تا تعارضی با روایات دسته

اول داشته باشد.

 -روایات دال بر بیعت کالمی و نفی مصافحه با روایات دسته اول متعارض بوده و با حمهل

ظاهر بر نص قابل رفع است.

در نتیجه ،هفت دسته روایات اخیر یا تعارضی با هم نداشته یا تعارض آنها ابتدایی بهوده و

قابل رفهع اسهت و یها در صهورت اسهتقرار تعهارض میتهوان از مر،حهات سهندی در تقهدیم روایهات

صحی السند بهره برد.

در این میان ،روایهاتی کهه بیهان گر اباحهه مصهافحه زن و مهرد نهامحرم از روی لبهاس اسهت ،بها

روایات بیان گر عدم مصافحه پیامبر اکرم

با زنان تعارض نداشته و قابل ،مع است.
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العربی ،سوم1420 ،ق.

_ المفید من معجم ر،ال الحدیث ،محمد ،واهری ،قم :مکتبة المحالتی ،دوم1424 ،ق.
_ منط  ،محمود منتظری مقدم ،قم :مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،دوم1390 ،ش.

_ من ال یحضره الفقیه ،محمد بن علی ابن بابویه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،دوم1413 ،ق.
_ موارد الظمآن ،هیثمی ،بی،ا ،دار الثقافة العربیة ،اول1411 ،ق.
_ الموطأ ،مالک بن أنس ،دمش  :دار القلم1413 ،ق.

_ النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،مبار بن محمد ان اثیر ،زری ،قم :اسهماعیلیان ،چههارم،
1367ش.
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