
  بیعت و كاركردھاى آن در عصر جاھلى و صدر اسالم
 1حمید رضا مطھرى 

ى اسـالم قـرار گرفـت  ھاى عصـر جــاھلى كـه مــورد تأيیــد و اسـتفاده يكى از سنت
 .بیعت است

صر جــاھلى و صـدر اســالم وجــود دارد  ھا و تفاوت شباھت . ھايى میــان بیعــت در ع
تر در شكل اجرا و برخى شرايط و خصوصـیات و متولیـان امـر بیعــت  شباھت، بیش

صدر اسـالم، تفـاوت كـاركردى آن  است؛ اما تفاوت مھم بیعت در عصــر جـاھلى بـا 
 .است كه ريشه در نظام سیاسى و نوع حاكمیت موجود در آن دو عصر دارد

ى مختصرى به نظام  ايم ضمن بیان معناى بیعت و اشاره در اين نوشتار سعى كرده
ھاى عصر جاھلى و صدر اسالم، تفـاوت كـاركردى آن را در  سیاسى و برخى سنت

 .اين دو عصر بیان كنیم

 .بیعت، سنّت، عصر جاھلى، صدر اسالم، كاركرد انشايى، كاركرد تأكیدى: ھاى كلیدى واژه

  مفھوم بیعت

سى ) ع -ى  -ب (بیعت از ماده بیع  ست و حكومـت ك و به معناى عھد و پیمان و پـذيرش ريا
كه  بیع به معناى خريد و فروش بین بايع و مشترى است بیعت نیز معاملـه 2.است اى اسـت 

عت شـونده واقـع مــى بیـع و بیعــة از حیــث شـكل ظـاھرى ھـم . شـود بیـن بیعـت كننـده و بی
ین ثمـن و مثمـن، بـراى . اند يكسان فروش پـس از تعی در عرب رسـم بـود كـه ھنگـام خريـد و 

مصــافحه (فشــردند  قطعــى شــدن معاملــه، دســت راســت خــود رابــه ھــم مــى زدنــد و مــى
مى)كردند مى تدريج در ھنگـام انعقـاد  ؛ اين عمل در بستن پیمان ھم به كار بـرده  شـد و بـه 

گام بیعـت ... پیمان و انتخاب فرمانده جنگ و ريیس قبیله و ھمین عمل مرسوم شـد و بـه ھن
گذاشتند وابراز وفادارى  مى... دست راست خود را در دست حاكم يا ريیس يا فرمانده جنگ و

 .كردند مى
بیعت در اصطالح عبارت است از تعھدى كه شخص يا اشخاصى به منظور اطاعت يا وفـادارى 

پذيرند و، در مقابل، شخص يـا اشـخاص بیعـت شـونده  نسبت به شخص يا اشخاص ديگر مى
 .گیرند اى را بر عھده مى نیز وظیفه

ھدة«انـد، از جملـه  دانشمندان تعاريفى را براى تعريف بیعت آورده قدة و المعا ھا المعا 3معنا
...«، 

 5.»البیعة الصفقة على ايجاب البیع و على المبايعة«و » ...4 كان المبايع يعاھد امیره
انـد كـه   استفاده كرده) باب مفاعله(ھا از كلماتى نظیر معاقده، معاھده و مبايعه  در اين تعريف

جود  داراى معناى طرفینى است و از آن جا كه بیعت يك نوع عقد است ودر عقد نیز دو طرف و
مى)ايجاب و قبول(دارد  كننـد  ، ھر كدام چیزى رابه ديگرى واگذار كرده، حقى بر ديگـرى پیـدا 

مى ین  ِ يكى از آنھا، تعھد و مسئولیت طرف مقابل نـیز از ب رود؛ بنـابراين،  كه در صورت تخطّى
اثر بیعت با توجه به عقدى بودن و طرفینى بودن آن، پیدايش مسئولیت متقابل در طرفین اين 

ً در دوران اسـالمى و در كـالم  اين مسئله را در بیعت. عقد است صا ته، خصو ھـاى انجـام گرف
 .كنیم بزرگان دين مبین اسالم و كارھاى آنھا مالحظه مى

بــا شــما بــر اســالم بیعــت «: ى ثــانى بــه يثربیــان فرمــود پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه در عقبــه
َّه، مـى يا رسـول: برخى افراد سؤال كردند» .كنم مى خـواھیم بـدانیم كـه بـا بیعـت، خـدا و  الل

كنند و ما چه حقوقى بر آنھا داريـم؟ پیامبرصـلى هللا علیـه  رسول او چه حقوقى بر ما پیدا مى
بل حـاكم و  امام على 6.وآله به بیان آن پرداختند غه بـه حقـوق متقا علیه السالم در نھج البال

 7.»...اى مردم، مرا بر شما حقى و شما را بر من حقى است«: مردم اشاره دارند
ــن  ــان دي ــاريف بیعــت و كلمــات دانشــمندان و ســخنان بزرگ ــه تع ــا توجــه ب ــابراين، ب ــد (بن مانن

مى) علیه السـالم پیامبرصلى هللا علیه وآله و على شـود كـه بیعـت يـك امـر  چنیـن اسـتنباط 
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 .تعاقدى و طرفینى است

  كاركِرد بیعت در عصر جاھلى

مت و اعـالم   -1: بیعت داراى دو نوع كاركرد اسـت تأكیـدى بـه معنـاى پـذيرش رياسـت و حكو
شخاص فادارى نسـبت بـه شـخص يـا ا یت و  -2. تعھد و و ناى اعطـاى حاكم به مع انشـايى 

اما پیش از پرداختن به نقش بیعت در عصر جاھلى، ناچاريم ). انتخاب ريیس يا حاكم(رياست 
ى عربستان داشته باشـیم و  ى شبه جزيره نگاھى به وضعیت سیاسى و اجتماعى اين دوره

 .ھاى آن رامورد بررسى قرار دھیم برخى سنت
ً مكه و اطراف آن، نه يك حكومت مركـزى بـه  قدر مسلم اين است كه در حجاز آن روز، خصوصا
شم داشـته باشـد و نـه  معناى امروزى وجود داشت و نه پادشاه و ريیس كه تابع و خدم و ح

شعب . ھاى كوچك و پراكنده نیز وجود نداشـت ريیس واحدى؛ حتى حكومت عدادى  مكـه از ت
جراى  تشكیل شده بود كه ھر شعبى مربوط بـه عشـیره یل ا شعب از قب مور ھــر  اى بـود و ا

ّدين و قرار  بر عھـده... قوانین و تأديب متمر ند  ساى آن، كـه ھمـان اھـل حـل و عقـد بود ى رؤ
 8.داشت

اى اسـتوار  اى و قبیله ى عرب قبل از اسالم بر سازمان عشیره بنابراين، اساس زندگى جامعه
. اى آن بـود  ى عرب درا ين دوره نظام عشـیره توان گفت بارزترين خصیصه بود، به طورى كه مى

ھا و  ھا و قبايل بسیارى در سراسر شـبه جزيـره تیره ند وتمـام معیار ى عربسـتان پراكنـده بود
چك در صـحرا بـود . افتخارات آنھا بر اساس انتساب به قبیله بود قیبله در واقع نوعى دولت كو

 9.ى اركان يك دولت را، جز سرزمین محدود و ثابت، در اختیار داشت كه ھمه
یان خـود  ھر قبیله براى خود مجلسى از شیوخ داشت كه رياست آن با شـیخى بـود كـه از م

نامیدنـد كـه امـور قبیلـه بـه    را ريیس يا شیخ يا امیر يـا سـید قبیلــه مـىكردند و او انتخاب مى
بود؛  بـه عھـده... شد و تصمیمات مختلف، مانند اعالن جنـگ وصـلح و دست او اداره مى ى او 

ھـاى مھـم،  گـیرى توانست استبداد به خرج دھد و قبل از صدور دستور در تصمیم البته او نمى
 10.كرد با اھل رأى و بزرگان قوم مشورت مى

ً از طريق وراثت منتقل مـى شـد و پـس از مـرگ  رياست در میان قبايل عرب عصر جاھلى غالبا
مى) ترين فرزند او  يا اليق(ريیس قبیله، پسر بزرگ او  پدر  البتـه در برخـى  11.شـد  جانشـین 

بر سـر  مثالً اگر ريیس متوفى پسرى نداشت كه جانشین او شود، يا اين(موارد  كه پسران او 
جود  جانشینى او اختالف مى كردند و احتمال از ھم پاشیده شدن و از بین رفتن اصل قبیلـه و

با نصـب  اھل حل و عقد با انتخاب بھترين وقوى) داشت ِ متوفى، يـا  ترين فرد از فرزندان ريیس
 12.بردند مرد ديگرى از نزديكان و اقوام او كه سزاوار جانشینى بود، اختالف را از بین مى

اى بــه نــام عصـبیت بــود؛ بــدين معنــا كــه عــرب بــدون  اى، واژه ى اصــلى نظــام قبیلــه خصیصــه
ــن مالحظــه ــه ى اي ــزاع از قبیل ــیر ن ــردِ درگ ــه ف ــاع از او  ك ــه دف ــوم، ب ــا مظل ــت ي ــالم اس ى او ظ

ب، پايه واساس عصبیت را تشكیل مى. خاست برمى َ ً از طريق پدر بود نَس  .داد و غالبا
ھاى موجـود در جامعـه  عرب جاھلى نه تنھا نسبت به قبیله و افراد آن، بلكه نسبت به سنت

ى آنھا  اى را جزء قبیله ھا شخص يا طايفه برخى از اين سنت. داد و قبیله نیز تعصب نشان مى
سنت... .  نمود و  پیمان مى كرد و برخى ديگر آنھا را ھم مى ھـا  در واقع تعصب نسبت به ايـن 

 .كنیم اى بود كه به برخى از آنھا اشاره مى نیز ھمان تعصب قبیله
 
ند: استلحاق. 1 ايـن كـار را ھـم در . يعنى انسان شخص ديگرى را در نسب به خود ملحق ك

گان و افـراد  مورد افراد معلوم النسب به كار مى مورد اسـیران و موالـى و برد بردنـد و ھـم در 
بن سـمیه بـه خـود، بـا  چنان. مجھول النسب ِ زيـاد  كه معاويه براى نزديك كردن ھر چه بیشتر
 13.او را زياد بن ابى سفیان و برادرخود خواند... آوردن گواھان و

 
بارت از ايـن اسـت كـه شـخص يـا : جوار. 2 صطالح، ع در لغت بـه معنــاى عھـد و امـان و، در ا

بول نمايـد اى از شخص يا قبیله قبیله طرف مقابـل نـیز ق . ى ديگرى تقاضاى پناھندگى كنـد و 
قرار  جیر  ند و مسـتجیر در پنـاه م نده را مجـیر گوي شخص پناه خواھنده را مستجیر و پنـاه دھ

Page 2 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\145.htm



گاه بـاال و حرمـت ويـژه. گیرد مى صدر اسـالم از جاي حتى در  اى  اين سنت در عصر جاھلى و 
 .نمود بايست از مستجیر دفاع مى برخوردار بود و در صورت قبول، مجیر مى

شده اسـت  سنت جوار مورد تأيید دين اسالم نیز قرار گرفته و در قرآن كريم ھم به آن اشاره 
 15.صلى هللا علیه وآله نیز از آن استفاده كرده است و پیامبر اكرم 14
 
براى كمـك بـه  و در اصـل معاھـده 16 در لغت به معناى عھـد و پیمــان اسـت: حلف. 3 بود  اى 

مى یش از آن يكديگر كه بین افراد قبايل منعقد  شته باشـد،  كـه جنبـه شـد و ب ھاجمى دا ى ت
شد؛ مانند  برخى اوقات نیز، براى دفاع از مظلومان احالفى منعقد مى. ى دفاعى داشت جنبه

جان و مـال و» حلف الفضول« كه مـى... كه براى دفــاع از  شـدند، در  افـراد غريـبى كـه وارد م
 17.ى عبداللَّه بن جدعان منعقد گرديد خانه

ھـاى  گرديد، تا مردم از آن مطلـع شـده، حلیــف بايست در مأل عام اعالم مى انعقاد احالف مى
 .يكديگر را بشناسند

 
  بیعت. 4

ھــاى عصــر جــاھلى كــه نقــش بســیارمھمى در زنــدگى سیاســى  امــا يكــى ديگــر از ســنت
سنت. اجتماعى آن روز عرب داشت و موضوع بحث حاضر است بیعت بود ھـاى  بیعت يكى از 

ى انعقـاد و امضـاى  ترين سنت و قانون عصر جـاھلى و وسـیله مھم و، شايد بتوان گفت، مھم
 .ديگر سنن بود كه به دوران اسالمى نیز منتقل شد و مورد تأيید دين اسالم ھم قرار گرفت

؛ )ھر دو با ھــم(بیعت از طريق دست دادن و كالم . 1: بیعت داراى اشكال مختلفى بود؛ مانند
به ذھــن  ً بیعت به اين شكل بـود و ھرگـاه لفـظ بیعـت مطلـق آورده شـود ھمیـن شـكل  غالبا

ند بیعـت . 2. شود متبادر مى عت مربـوط بـه زنـان بـود؛ ھمان بیعت بـا كـالم فقـط؛ ايـن نـوع بی
اى؛ ھمانند بیعت نجاشى با پیامبرصلى هللا  بیعت مكاتبه. 3. پیامبرصلى هللا علیه وآله با زنان

 18.علیه وآله
با كـالم و بیعـت مكاتبـه اى  با توجه به انواع و اشكال مختلف بیعت كه يكى از انواع آن، بیعت 

يج  ھايى را مى است، در عصر جاھلى ھم، پیمان بینیـم كـه عـالوه بـر انعقـاد آن بـه طريـق را
م و كالم نیز آن را مؤكد مى َ كردند كه به آنھا  بیعت، يعنى دست دادن و مصافحه كردن، با قَس

كى از انـواع آن   توان زير مجموعه گفتند؛ بنابر اين برخى از احالف را مى حلف مى ى بیعـت و ي
 .قرار داد

ّد قبايـل در برابـر  فادارى و تعھ البته بايد توجه داشت كه بیعت در اين احالف، فقط براى ابراز و
نايى فراتـر  كه با بررسى بیعت ضمن اين. يكديگر بود ھاى مختلف در عصر جاھلى، باز ھـم مع

 .كنیم بینیم كه به برخى آنھا اشاره مى از تأكید وابراز وفادارى در برابر يكديگر نمى

  بیعت قريش و بنى كنانه با قصى بن كالب

صمیم  ترين بیعت يكى از مھم كالب ت ھاى عصر جاھلى مربوط به زمانى است كـه قصــى بـن 
یا نمايـد؛ لـذا از قـريش و بـنى كنانـه  گرفت خزاعه را از مكه اخراج و امتیازات اجداد خود را اح

 .براى كمك در اين امر دعوت كرد كه قريش پذيرفت و با او بر اين امر بیعت كرد
صب شـده ھدف قصى در اين . ى خـود بـود جا به دست آوردن امور كعبه و امتیازات اجـدادى غ

مت نبـود؛ چنـان 19.ى مجد وشرف در مكه و حجاز بودند اين امور نشانه كـه  قصى به فكر حكو
مع كـرد و . اقدامات بعدى او مؤيد اين مطلب است او پس از اخراج خزاعه، قبايـل قـريش را ج

كـه مكـانى بـراى  20ھر كدام را در جايگاه خود قرار داد و سـپس دار النــدوة را تأسـیس نمـود
 .مشورت و اخذ تصمیم در مورد وقايع مھم بود

مور كعبـه و قـرار  ھمه به ا جه او  كه و تو ى اين مطالب، يعنى عدم توجه قصى بـه رياسـت م
ندوه و، از ھمـه مھــم تـر، دعـوت از قريـش  دادن اقوام مختلف در جايگاه خـود و تأسـیس دار ال

وبنى كنانه براى اخراج خزاعه از مكه و بیعت آنھا با قصى براى يارى او، ھمگى دلیـل بـر ايـن 
براز  است كه بیعت با قصى نه براى اعطاى رياست و حكومــت بلكـه بـراى تأكیـد بـر تعھـد و ا
وفادارى نسبت به اوست و چنانچه قصى به رياست مكه رسیده باشد ھم، مخالفتى با نظـر 
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كـه  چنـان -ما ندارد، چرا كه حكومت يا رياست او از طريق بیعت نبوده است، بلكه بیعت بـا او 
 .فقط براى يارى او در مقابل خزاعه بوده است -گفته شد 
ً بیعــت در بیعــت ھــايى اســت كــه در حیــن انعقــاد  ھــاى ديگــر عصــر جاھلیــت ھــم كــه عمومــا

ــا  ھــاى مختلــف انجــام داده پیمــان ــد اصــالً خــبرى از رياســت و حكومــت نیســت، بلكــه تنھ ان
مى... ھايى است كه بین افراد ويا قبايل به صورت دفاعى يا تھـاجمى و پیمان گرديـد؛  منعقـد 

يب  مثالً حلف الفضول كه در خانه بر بیگانـه و افـراد غر ى عبدهللا بن جدعان پیمان بستند كـه 
 21.ستم نشود و حق مظلوم را از ظالم بگیرند

كه در جريان تجديد بناى كعبه و اختالف بر سر نصب حجر االسـود، ھـر » لقعة الدم«در پیمان 
اش نمايـد و ھمیـن سـبب  كرد افتخار نصب حجر االسود را نصیب خود و قبیله كس سعى مى

نو  اختالف و نزاع شديدى شد، به حدى كه آماده بد الـدار و ب شدند، بنـو ع ى جنگ با يكديگر 
آنان ظرف . عدى بن كعب بن لوى با يكديگر پیمان بستند و بیعت كردند كه تا پاى جان بجنگند

لقعة «پر از خونى را فراھم كرده دست خود را در آن فرو بردند و به ھمین سبب اين پیمان به 
یه . معروف گرديد» الدم صلى هللا عل با حسـن تـدبیر پیامبر گى رخ نـداد و  البته سـرانجام جن

ست، اعـالم  22.ريزى خاتمه يافت وآله، قضیه بدون خون آنچه دراين پیمان به خوبى مشھود ا
 .تعھد و وفادارى در برابر يكديگراست

اند كه در مقابـل يكديگــر »حلف االحالف«و » حلف المطیبین«ھاى عصر جاھلى  از ديگر پیمان
سر . شكل گرفتند ماجرا از اين قرار بود كه قصى بن كالب در پايان عمـرش عبـد الـدار را كـه پ

نه ى كعبـه  بزرگ او بود، به جانشینى خود انتخاب كرد و براى تقويت او تمام مناصب مكه و خا
فادت و. را به او داد بد ...بنابر اين، رياست دار الندوه و حجابت كعبـه و لـواء و سـقاية و ر بـه ع

ند،  نده بـود پـا برجـا ما الدار رسید و اين وصیت قصى، تا زمانى كه پسر ديگر او، عبد مناف، ز
نه ولى بعد از مرگ عبد مناف فرزندان او نیز خواھان مناصب و مقام شدند و  ھـاى خا ى كعبـه 

اى از  بدين ترتیب فرزندان عبدمناف و فرزندان عبد الدار در برابر يكديگر قرار گرفتند و ھر طايفـه
ھرة بـن كـالب و . قريش نیز با يكى از اين دو ھمراه شدند بنى ز بد العـزى و  بنى اسد بـن ع

به را حـق آنھــا  بدمناف پیوسـته، امـور كع بنى تیم بن مره و بنى حارث بن فھر، به فرزنـدان ع
ست اينان ظرفى پر از مواد خوش. دانستند مى شان را  بو و معطر در كنار كعبــه نھادنـد و د ھاي

 .معروف شد» حلف المطییبین«اين قسم به . در آن فرو بردند و بر يارى آنھا قسم خوردند
بد الـدار متحـد  از آن طرف نیز، بنى مخزوم و بنى مھم و بنى جمح و بنى عدى بـا فرزنـدان ع
. شدند و خواھان عمل به وصیت قصى و بقاى مقامات مكه در دست فرزندان عبد الدار بودنـد

لى » حلف االحالف«ھا نیز با يكديگر پیمان بستند و قسم ياد كردند كه به  اين معروف شـد، و
نه مور مكـه و خا ین خـود تقسـیم  سرانجام دو گروه صلح كردند؛ به اين نحو كه ا ى كعبـه را ب

نمودند و سقايت و رفادت به فرزندان عبد مناف رسید و مابقى نیز در دست فرزندان عبد الدار 
ست و  ھا نیز فقط مسئله در اين پیمان 23.باقى ماند ى تعھد و وفادارى دربرابر يكديگر مطرح ا

 .اصالً بحث انتخاب حاكم مطرح نیست
قريش و  ھاى عصر جاھلیت و ھم ھا و بیعت با توجه به اين پیمان چنین، با توجه به بیعتى كـه 

كنانه با قصى بن كالب در ھنگام اخراج خزاعه ازمكه انجام دادند وبررسى يكايك آنھا، متوجـه 
عت بـراى  شويم كه در ھیچ مى طرح نیسـت تـا بی كدام از آنھا اصـالً بحـث رياسـت حكومـت م

حتى در مورد قصى نیز، مورد بیعت به خوبى در تـاريخ مشـخص . انتخاب حاكم يا ريیس باشد
ً حكومتى داشته و ريیس مكه شده باشـد بـاز ھـم  24و نمايان است و بر فرض كه قصى بعدا

قريش و كنانـه  مادگى  دلیلى بر انشايى بودن بیعت او نیست، بلكه بیعـت او پـس از اعـالم آ
ً براى تأكید بر اين وفادارى بوده است  .براى يارى او صرفا

به براى اعطـاى  بنابراين، بیعت در عصر جاھلى به ھیچ وجـه جن شايى نداشـت؛ يعـنى  ى ان
ً تأكیدى براى تعھد وابراز وفادارى بود  .حكومت نبود بلكه صرفا

  ى اسالمى نقش بیعت در دوره

براى تبیین معنا و نقش بیعت در ايـن دوره نـیز، بايـد نگـاھى بـه نظـام سیاسـى در ايـن دوره 
 .داشته باشیم
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قدرت قبیلـه و تعصـبات خشـك  پیامبر اكـرم ھا  سرزمین حجـاز كـه تن صـلى هللا علیــه وآلـه در 
قبیلگى در آن مطرح بود به رسالت مبعوث و بعد از سه سال دعوت مخفیانه، مأمور به علنــى 

لنى كـه در  پیامبر اكرم. نمودن دعوت شدند صلى هللا علیـه وآلـه از ھمـان نخسـتین دعـوت ع
له متى فــرا قبی كر حكو به ف عت 25.اى بـود میان خاندان خود داشـت  ين مسـئله در بی ھـاى  ا

ى اول با مــردم يـثرب  در عقبه. ى اول و دوم كامالً مشھود است نخستین، به ويژه بیعت عقبه
كه سیاسى نیسـتند، برخـى از مـوارد آن لـزوم اطاعــت از  كنند كه با آن براى امورى بیعت مى

و در عقبــه ثــانى ھــم كــه بیعــتى بــر دفــاع از  26كنــد پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه را بیــان مــى
اگر چه . نشان از توجه آن حضرت به امر حكومت دارد 27پیامبرصلى هللا علیه وآله و جنگ بود،

لى بـا  بیعت بر دفاع و جنگ در میان قبايل ھم وجود داشت و مالزمه اى با حكومت نداشـت و
ھده  كه پیامبرصلى هللا علیه وآله در مدينه قبیله توجه به اين اى نداشت كه رياست آن را به ع

ً ھیــچ قبیلــه گــیرد و در نظــام قبیلــه اى رياســت فــردى خــار ج از قبیلــه را قبــول  اى ھــم قطعــا
یه وآلـه بـه يـك نظـام سیاســى فـرا قبیلـه نمى ً توجـه پیامبرصـلى هللا عل اى و  كند، پس قطعا
ً موفق به آن گرديد ھمه  .گیر بود، امرى كه بعدا

مر در  با عنايت به توجه پیامبرصلى هللا علیه وآله تشكیل حكومت فرا قبیلـه اى و انجـام ايـن ا
مدينه و با توجه به مفھوم بیعت كه ذكر شد، سؤال اين اسـت كـه بیعـت در عصــر نبـوى چـه 

رفت؟ براى روشن شدن ايـن سـؤال الزم اسـت  كاركردى داشت و به چه مفھومى به كار مى
 .ابتدا به منشأ مشروعیت حكومت پیامبرصلى هللا علیه وآله اشاره كنیم

ى خداوند به آن حضـرت  با توجه به آيات قرآن كريم، حكومت پیامبرصلى هللا علیه وآله از ناحیه
 :توان به دو دسته تقسیم كرد آيات قرآنى در اين زمینه را مى. افاضه شده است

 
 28.آياتى كه داللت بر حاكمیت پیامبران الھى به طور عام دارد) الف
له  آياتى كه داللت بر افاضه حكومت از طـرف خداونـد بـه پیـامبر اسـالم) ب صـلى هللا علیـه وآ

 29.دارند و مخصوص آن حضرت است
مرى  از مجموع آيات مورد نظر چنین استنباط مى شود كه حكومت پیامبرصلى هللا علیه وآلـه ا

است كه از طرف خداوند به ايشان تفويض شده و لزوم پیروى از آن حضرت، مسـتند بـه آيـات 
ضامین بیعـت. الھى و دستور خداوندى است صلى هللا  پس از ذكر اين نكتـه بـه م ھـاى پیامبر

 .پردازيم علیه وآله مى

  ھاى عصر نبوى بیعت

  قبل از ھجرت) الف

ثت، بیعـت علــى: بیعت عشیره. 1 علیـه السـالم بـا پیامبرصــلى هللا  نخستین بیعت پس از بع
له، . علیه وآله بود كه در مكه و در جريان دعوت عشیره صورت گرفت پیامبرصـلى هللا علیـه وآ

تا  كدام يك از شما با من بیعـت مـى«: در اولین دعوت علنى، خطاب به قوم خود فرمود كنیـد 
فرد  علیـه السـالم كـه كـم سـن كسى جز علـى» برادر و جانشین و ھمراه من باشید؟ تـرين 

بار تكـرار شـد. مجلس بود، دعوت پیامبرصلى هللا علیه وآله را اجابت نكرد در . اين قضیه سـه 
علیـه  ى بیعت به دسـت علـى ى سوم پیامبرصلى هللا علیه وآله دست خود را به نشانه مرتبه

 30.السالم زدند
 
یت: ى اول بیعت عقبه. 2 اج ب ّ ه  پیامبرصلى هللا علیه وآله، طبق عادت، دعوت خود را به حج اللـَّ

آن حضرت در ايام حج شش تن از مردم خزرج را مالقات كرد و دعوت خـويش را . كرد اعالم مى
يد . به آنھا ابالغ نمود صلى هللا علیـه وآلـه را كـه آشـتى و صـلح و صـفا را نو آنھا دعوت پیامبر

داد پذيرفتند و به يثرب بازگشتند و مردم را از دعوت محمدصلى هللا علیه وآله آگاه نمودند  مى
شده بودنـد كه مردم نیز از اين دعوت استقبال كردند؛ زيرا قبالً از ظھور پیامبرى در حجاز آگاه 

ضمن  و مى 31 خود نماينـد؛  خواستند با پذيرش دين او و دعوت او به يثرب، شرفى را نصـیب 
نخست : شد كه رياست او بر يثرب به چند جھت باعث استحكام صلح و صفاى بیشتر مى اين
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له كه او از طرف خداو پیامبرصلى هللا علیه وآله الھى بود؛ دوم ايـن آن اى در  كـه وابسـتگى قبی
 .ھاى اوس و خزرج شركت نداشت كه از مردم شھر نبود و در جنگ يثرب نداشت و سوم اين

كه آمدنـد و   12سال بعد،  نفر از مردم يثرب كه دو زن نیز در میان آنھا بودند، براى زيـارت بـه م
درعقبه با محمدصلى هللا علیه وآله بیعت نمودند كه به خدا شرك نورزند و دزدى و زنا نكنند و 
فرزندان خود را نكشند و به كسى تھمت نزنند و در كارھاى خیر كه محمدصلى هللا علیه وآله 

 32.دھد از او اطاعت كنند دستور مى
 
ند  سال پس از عقبه يك: ى دوم بیعت عقبه. 3 ى اول، تعداد بیشترى از مردم يثرب به مكه آمد

عت بـود . و در ھمان محل با پیامبرصلى هللا علیه وآله مالقات و بیعت نمودند ين بی در جريـان ا
. ى اول متفاوت بود مواد اين بیعت با عقبه. ى ھجرت آن حضرت به يثرب فراھم گرديد كه زمینه

ند در اين بـا شـما بیعـت : جا بحث جھاد و دفاع مطرح گرديد و پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمود
فاع كنیـد چنان كه از زن و فرزندان خود دفاع مى كه ھم كنم بر اين مى من نـیز د در  33.كنید از 

 34.ى دوم بیعت بر جنگ بود واقع بیعت عقبه

  از ھجرت تا رحلت) ب

آن حضـرت پـس از ھجـرت . ھاى پیامبرصلى هللا علیه وآله قبل از ھجرت بود موارد فوق، بیعت
تـوان بـه  ترين آنھا مى ھايى با افراد و قبايل مختلف داشتند كه از مھم نیز تا زمان رحلت، بیعت

تح مكـه(» بیعت النساء«، »بیعت شجره«يا » بیعت رضوان« بیعـت «و ) بیعت با زنان پس از ف
 .اشاره كرد» غدير

 )شجره(بیعت رضوان . 1

به قصـد زيـارت خانـه پیامبرصلى هللا علیه وآلـه در ذى قعـده ى خـدا  ى سـال ششـم ھجـرى 
ــادى از مســلمانان عــازم مكــه شــدند و دســتور دادنــد كــه مســلمانان جــز  ھمــراه عــده ى زي

له و ھمـراه . شمشیرى در نیام، سالحى با خود نیاورند صلى هللا علیــه وآ ايـن دسـتور پیامبر
یام بـه  ِم شدن مسلمین در ذى الحلیفه، در حقیقت دادن اين پ بردن شتر براى قربانى و محر

مى كه  ند و فقـط بـراى زيـارت بـه م صد جنــگ ندار كه مسـلمانان ق ند مكّیان بود  ولـى  35.رو
له بـا . مشركان درصدد برآمدند كه مانع ورود مسلمانان به مكه شوند پیامبرصلى هللا علیــه وآ

ضعى  انتخاب راھى ديگر، بدون برخورد با مشركان، خود را به حديبیه رسـاند و قـريش را در و
 .دشوار قرار داد

آمدند، امنیت كامل داشـتند  ى خدا مى بنابر سنت قديم عرب، كسانى كه براى زيارت به خانه
ى واكنــش نســبت بــه  و ھمیــن باعــث اختــالف نظــر در میــان مشــركان شــد و درمــورد شــیوه

پیامبرصلى هللا علیه وآله متحد نبودند و ھمگى تمايل به جنـگ نداشـتند و، از طـرف ديگـر، از 
از پیامبرصلى هللا علیه وآله بیمناك بودند؛ لذا شرايط براى قريـش  36 حمايت خزاعه و احابیش

یه . دشوار و خطرناك شد صلى هللا عل نزد پیامبر ندگانى را  آنان براى خروج از بـن بسـت نماي
وآله فرستادند و پیامبرصلى هللا علیه وآله نیز در مقابل سفیرى نزد آنھا فرستاد كه با برخـورد 
ــار  ــن ب تنــد قــريش مواجــه شــد و بازگشــت و پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه ســفیرى ديگــر و اي

او در پناه امويان وارد . را فرستاد كه در مكه از حمايت بنى امیه برخوردار بود 37 عفان بن عثمان
شايعه یام رسـول خـدا، در بازگشـت تـأخیر داشـت و  ى قتــل او  مكه شد و پس از رسـاندن پ

عوت بـه بیعـت نمـود و آنـان در زيـر  منتشر شد؛ لذا پیامبرصلى هللا علیه وآله مسـلمانان را د
درختى به نام سمره با رسول خداصلى هللا علیه وآله بیعـت كردنـد كـه تـا پـاى جــان در برابـر 

 38.قريش استوار بمانند
 39اين بیعت از آن جھت كه مورد رضايت خداوند بود و خدا رضايت خود را از مؤمنان اعالم كرد،

قع گرديـد، بـه بیعـت شـجره  سمره وا به بیعت رضوان، و از آن جھت كه در زير درختى به نام 
كنند كه در جنگ احتمـالى، پیامبرصـلى  جا بیعت مى شود كه در اين مالحظه مى. معروف شد

 .هللا علیه وآله را تنھا نگذارند
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له در . بیعت النساء به معناى بیعـت بـا زنـان اسـت: بیعت النساء. 2 پیامبرصـلى هللا علیــه وآ

تـرين و  از مھــم. گرفتند كه مواردى از آن به ثبت رسیده اسـت موارد مھم از زنان نیز بیعت مى
ى اول و بیعت پس از فتح مكه است كه عنوان بیعت النساء نیز بر  ترين آنھا بیعت عقبه معروف

كه را بیعـت  برخى بیعت عقبه. اين دو اطالق شده است پس از فتـح م ى اول و برخى بیعت 
مان بیعـت پیامبرصـلى  اند، ولى به دو دلیل به نظر مى النساء نامیده رسد كه بیعت النساء ھ

ستور خداونـد  كه آيه نخست آن: هللا علیه وآله با زنان پس از فتح مكه است ى قرآن در مورد د
كـه مورخـان  و ديگـر ايـن 40 به بیعت با زنان و مواد بیعت، پـس از فتـح مكـه نـازل شـده اسـت

به ته مھمى مانند طبرى، ابن ھشام و سلف او ابن اسحاق، در مورد بیعـت عق انـد  ى اول گف
و اين خود دلیل است بر اين كـه آن  41 ى اول بر مواد بیعت النساء انجام گرفت كه بیعت عقبه

مواد بیعـت  مواد آن ماننــد  بود كـه  گرى  بیعت، بیعت النساء نبود بلكه بیعت النسـاء مـورد دي
 .ى اول بود؛ بنابر اين ھمان بیعت با زنان پس از فتح مكه بیعت النساء بوده است عقبه

مردم تـازه پس از فتح مكه و شكستن بـت مسـلمان بیعـت  ھـا پیامبرصــلى هللا علیـه وآلـه بـا 
ته. كردند بود؛ ابتدا با مردان بیعت كردند كه به گف سالم  عت بـر ا سـپس  42ى طـبرى ايـن بی

با آنھـا بیعـت كردنـد البتـه . رسول خداصلى هللا علیه وآله زنان را نیز براى بیعت فراخواندنـد و 
بق آيـه. مواد و شكل بیعت با زنان متفاوت از مــردان بـود ضمون آن ط ى  سـوره 12ى   مـواد و م

شرك نورزنـد؛ . 1: اند از ممتحنه عبارت خدا  اوالد خــود را . 4زنـا نكننـد؛ . 3دزدى نكننــد؛ . 2به 
در ھیچ معروفى نا فرمانى پیامبرصلى هللا علیه . 6به شوھران خود خیانت نكنند؛ . 5نكشند؛ 

 .وآله را نكنند
پیامبرصلى هللا علیـه : اند برخى گفته. در مورد شكل بیعت نیز اقوال مختلفى نقل شده است
عت كردنـد ته عده 43.وآله با پیچیدن پارچه به دست خود با زنان بی انـد كـه بیعـت  اى ديگـر گف

از عايشه نقل شده است كه پیامبرصلى . پیامبرصلى هللا علیه وآله با زنان كالمى بوده است
َ (ى شريفه  هللا علیه وآله با آيه ن ِكْ ـر ْ ُش َ ي ْ ال َن لَـى أ َ ـكَ ع َ ن ْ ِع اي َ ب ُ ُ ي ـات َ ن مِ ؤْ ُ َ الْم ك َ ـاء َ ذَا ج ِ ِـىُّ إ ب َّ ا الن َ يُّھ َ َا أ ي

 َّ ــن ِ يھ ْدِ ي َ َ أ ــن ْ َی ُ ب ــه َ ين ِ ر َ ت ْ َف ــانٍ ي َ ت ْ ھ ُ ِب َ ب تِین ْ ــأ َ َ ي َال َّ و ــن ُ َھ د َ ال ْ و َ َ أ ــن لْ ُ ت ْ َق الَ ي َ َ و نِین ْ ــز َ َ ي ال َ َ و ن قْ ِ ــر ْ َس َ ي َال ً و ئا ْ ــی َ اللَّــهِ ش ِ ب
یـمٌ  َحِ ٌ ر ـور ُ ف ِنَّ اللَّـهَ غَ َّهَ إ َّ الل ن ُ ْ لَھ ر فِ ْ َغ ت ْ اس َ َّ و ن ُ ھ ْ ِع اي َ وفٍ فَب ُ ر ْ ع َ َ فِي م َك ین صِ ْ َع َ ي َال َّ و ن ِ لِھ ُ ج ْ ر َ أ َ بـا زنـان ) 44  و

یز  45.بیعت كردند و ھرگز دست رسول خدا، دست زن نامحرمى را لمس نكرد اقوال ديگرى ن
یه وآلـه دسـتور دادنـد  كه پیامبرصـلى هللا عل در اين باره نقل شده اما قول مشھور اين است 
ظرف آبى نزد آن حضرت آوردند و ايشان دست خود را در آن فرو بردند و بیرون آوردنـد، سـپس 
نان  به زنان دستور دادند كه دست خود را در آن ظرف بگذارند و، بعد از اين، مواد بیعت را بـه آ

 46.»برويد كه با شما بیعت كردم«ابالغ فرمودند و پس از قبول شرايط از طرف آنھا، فرمودند 
شده و صــحبتى از امـر حكومـت و  جا نیز مواد بیعـت در آيـه در اين ى شـريفه بـه خوبـى بیــان 

 .اعطاى حاكمیت و رياست نیست
 
خم  يكى از وقايع انكارناپذيرى كه وقوع آن به تواتر ثابت شـده، واقعـه: بیعت غدير. 3 غدير  ى 

 .است
قف  خم تو لى بـه نـام غــدير  خود در مح پیامبرصلى هللا علیه وآله در بازگشت از آخـرين حـج 

تر  انـد برگردنـد و كسـانى كـه عقـب مانـده كسانى كه به جلو رفته«: كردند و فرمودند انـد زود
ى  وقتى جمعیت در محل جمع شدند، پیامبرصلى هللا علیه وآله به نحـوى كـه ھمـه» .برسند

خبر از پايـان عمـر  شنیدند، خطبه حاضران صداى آن حضرت را مى اى ايراد فرمودند و ضمن آن 
یان حـديث ثقلیـن فرمودنـد من و مـن سرپرسـت «: شريفشان دادند و پـس از ب موالى  خـدا 

موالى اويــم « :علیه السالم را باال بردند و فرمودند سپس دست على» .مؤمنانم ھـر كـه مــن 
شمن بـدار  خدايا، دوست بدار كسى را كه او را دوست مـى. اين على موالى اوست دارد و د

علیه السالم بیعت كنند و به آن حضـرت  بعد دستور دادند كه اصحاب با على 47».دشمن او را
علیـه السـالم بـه  بـا علــى«: پیامبرصلى هللا علیه وآله به ابوبكر و عمر فرمودنـد. تبريك بگويند

آيا اين امر از خدا و پیامبرصلى هللا علیه وآلـه : آنھا سؤال كردند» .واليت بعد از من بیعت كنید
آيا امرى به اين عظمت از طرف غیر خداونـد اسـت؟ «: است؟ پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمود

 48.سپس آنھا بیعت كردند» .بله امرى از خدا و رسول خداصلى هللا علیه وآله است
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يه  67ى  طبق برخى از تفاسیر، پیامبرصلى هللا علیه وآله بعد از دستور خداوند و ناز ل شدن آ
 :خداوند مى فرمايد 49.ى مائده، اين كار را انجام دادند سوره

كَ مــن ( ُ ـم صِ ْ َع ه ي َ اللـَّ َه و سالَت ِ َ ر َلَّغْت ْ فما ب َل ع ْ َف ْ ت ْ لَم َ اَن َ و ِّك ب َ َ اِلیكَ مِن ر ِغ ما اُنزل َلّ َّسول ب ا الر َ يا ايُّھ
َ الْكافرينَ  َھدِى الْقوم َّ هللا ال ي ، اِن ِ  ؛)الناس

نى ) بـه مـردم(اى پیامبر آنچه از طرف پرودگارت بر تو نازل شده است كامالً  گر نك برسـان و ا
طرات احتمـالى(اى خداوند تو را از  رسالت او را انجام نداده مى) خ دارد و خداونـد  مـردم نگـاه 

 .كند جمعیت كافران را ھدايت نمى
 :فرمايد عالمه طباطبائى در تفسیر اين آيه مى

اين حكم حكمى است كه حايز كمال اھمیت است، به حدى كه جا دارد رسول خداصلى هللا 
عده با و ى خـود وى را دلگـرم و  علیه وآله ازمخالفت مردم با آن انديشناك باشد و خداوند ھم 

اى است كه تبلیغ نشدن آن تبلیـغ نشـدن  حكمى كه از لحاظ اھمیت به درجه. مطمئن سازد
دھـد كـه رسـول خداصـلى هللا علیـه وآلـه از عـدم  ايـن نشـان مـى. ى احكام دين اسـت ھمه

صت مناســب و محیـط  پذيرش آن از سوى مردم ترسیده وانديشـناك اسـت، لـذا در انتظـار فر
 50.آرامى بود كه بتواند مطلب را به عموم مسلمین ابالغ كند و مسلمانان ھم آن را بپذيرند

در اين بیعت عالوه بر تأكید بر ابراز وفادارى نسبت به پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه و دسـتور آن 
شـود، بـه ويـژه  حضرت، تا حدودى كاركرد انشايى و اعطاى حكومت و واليت نیز مشاھده مى

علیه السـالم بـه واليـت بعـد از  با على«دھد  جا كه پیامبرصلى هللا علیه وآله دستور مى در آن
 51.»من بیعت كنید

مه البته غیر از اين موارد بیعت ید و اقا ند توح مورى مان ى  ھاى ديگرى ھم انجام گرفت كه بر ا
ى آن  نماز و دادن زكات و امر به معروف و نھى از منكر و ھجرت و جھـاد و گفتـن حـق و اقامـه

 .بود
صطالحى بیعـت و ادلـه به معنـاى لغـوى و ا مت پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه و  با توجه  ى حكو

ھاى عصر پیامبرصـلى هللا علیـه  يابیم كه بیعت ھاى آن حضرت، در مى چنین بررسى بیعت ھم
ِ احتیاج تفاوت دارند، ولى نكته ھا مالحظه  اى كه در تمام اين بیعت وآله به حسب مورد و محل

موارد بیعـتى كـه در محـدوده شود اين است كه در ھیچ مى ى قبیلـه و بـا ريیـس  كدام از ايـن 
له مر فراقبی اى گرديـده  قبیله باشد نیست و در واقع حصار قبیله شكسته شده و بیعت، يـك ا

 .است
به ھا مى ى دومى كه در اين بیعت نكته ً جن كه غالبـا ست  به  بینیـم ايـن ا یدى دارنـد و  ى تأك

ھد بـه لـوازم آن بـوده به آن حضـرت و تع موارد  منظور تأكید عملى ايمان  انـد، ولـى در برخـى 
يد  كنیم؛ مثالً در بیعت عقبه كاركرد انشايى آن را نیز مشاھده مى ً بـا د ى اول و دوم اگر صـرفا

مى) بدون مسائل اعتقادى(تاريخى  كنیـم؛  به آن نظر كنیم، مفھوم انشايى بیعت را مالحظه 
بل از  چرا كه خوشحالى اولیه ى اھل يثرب از شنیدن خبر دعوت پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه ق

به  كه به خاطر دست كشـیدن از بـت آن پرسـتى و روى آوردن بـه خداپرسـتى باشـد، بیشـتر 
توانسـت فراتـر از  طرف و بدون قبیله در يثرب بود كه مـى خاطر پیدا كردن يك شخص كامالً بى

عوت از  وابستگى ھاى قبیله اى، رياست يثرب را به عھده گیرد و بیعت آنان با رسول خـدا و د
 .ى اول بدين منظور بود آن حضرت براى ھجرت به يثرب، در درجه

نیز در آن ديـده  شايد مھم شايى  له كـه كـاركرد ان یه وآ مان پیامبرصـلى هللا عل تـرين بیعـت ز
ى اعطـاى واليـت و سرپرسـتى مطـرح  شود، ھمان بیعت غدير باشـد؛ زيـرا در آن مسـئله مى

 .است

 بیعت در عصر خلفا

ستین روزھـاى پـس از رحلــت  كاركرد بیعـت را در عصـر خلفـا و از نخ قش و  مده در ن تغییر ع
شاھده مـى ثر و . كنیـم پیامبرصلى هللا علیه وآله م شرفت اسـالم مؤ كه خـود را در پی صار  ان

ى بنى سـاعده گـرد  دانستند، در سقیفه جانشینى پیامبرصلى هللا علیه وآله را حق خود مى
نیز سـعد بـن  یان خــود برگزيننـد و بـراى ايـن كـار  ھم آمدند تا براى آن حضرت جانشینى از م

 .عباده را نامزد خالفت كرده بودند
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ى معدودى از مھاجران نظیر ابوبكر و عمر و ابو عبیده جراح پس از اطالع از قضیه، خـود را  عده
بــه آن جمــع رســاندند و ضــمن تمجیــداز انصــار بــه خــاطر يــارى پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه و 

با ابوبكــر  مسلمانان خالفت را حق قريش دانستند و پس از گفت وگو و كشـمكش، سـرانجام 
مى در  بیعت كردند و او با بیعت عده اى مھاجر و انصار حاضـر در سـقیفه و سـپس بیعـت عمو

ً قدرت را در دست گرفت؛ با او بـود 52مسجد، رسما مردم  . يعنى منشأ قدرت او ھمان بیعت 
ى اسـالمى پـس از پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه را  توان اولین انتخاب حاكم در دوره در واقع مى

فت انتخـاب گرديـد كر بـه خال عت سـقیفه دانسـت كـه در آن ابوب جـا كـاركرد  در ايـن. ھمان بی
 .شود انشايى بیعت به وضوح مشاھده مى

خود كـرد ـر را جانشـین  َ م ُ ـر خـود، ع ْ م ُ يان ع فت، در پا نابر ايـن  53.ابوبكر پس از دو سال خال ب
ً بـراى تأكیـد بـر  خالفت عمر به طريق استخالف بود و اگر بیعتى ھم انجام گرفته باشـد صـرفا

عمر نیز قبل از مرگ، شش نفر از اصحاب پیامبرصلى هللا علیه وآله . پذيرفتن وصیت ابوبكر بود
را مأمور كرد تا با ھم مشورت كنند و ظرف مـدت سـه روز يـك نفـر را از میــان خـود بـه عنـوان 

علیه السالم، عثمان، زبیر، سعد بن ابـى  على: اين شش نفر عبارت بودند از. خلیفه برگزينند
 .وقاص، عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبید هللا

صورت عـدم  طبق دستور عمر، در صورت تساوى آرا، به حكم عبد  بن عمر عمل كنند و در 
 54.رضايت به حكم او، رأى گروھى كه عبد الرحمن بن عوف در آن است ارجح است

ى شورا از قبل مشخص بـود؛ ولـى  عمر با اين كار در واقع مسیر خالفت را تعیین كرد و نتیجه
جـا نیـز  در ايـن. ى بیعت اعضاى آن، خالفت به عثمان رسید به ھرحال در اين شورا و در نتیجه

شورا بـا بیعـت خـود  كاركرد انشايى بیعت يعنى اعطاى حاكمیت ديده مى شود؛ زيرا اعضـاى 
 .حاكمیت و خالفت را به عثمان واگذار كردند

ند . عثمان در اثر نارضايتى مسلمانان و شورش عمومى به قتل رسید بعد از قتل عثمـان و چ
نه با آن  ى علـى روز سرگردانى، سرانجام مـردم بـه در خا علیـه السـالم آمدنـد و بـا اشـتیاق 

علیه السالم نیز كاركرد  در بیعت با على 55.حضرت بیعت كردند و خالفت را به ايشان سپردند
قاد شـیعه خالفـت حـق علـى علیـه  انشايى بیعت كامالً مشھود است ؛ زيرا ھر چنـد بـه اعت

خود آن حضـرت را بـه  عت  السالم بود و غصب گرديده بود، اما در اين زمان مـردم مدينـه بـا بی
توان گفت كه پس از رحلت پیامبرصلى هللا علیـه  به ھر جھت مى. خالفت و حكومت برگزيدند

عت . علیه السـالم بــود وآله تنھا بیعتى كه داراى تمام شرايط بود، ھمین بیعت با على زيـرا بی
بیعت كننده و بیعت شونده اختیـار و . 1: اند از داراى شرايطى است كه برخى از آن ھا عبارت

در . 3بیعــت در میــان جمــع باشــد و بــراى آن شــاھد بگیرنــد؛ . 2آزادى كامــل داشــته باشــند؛ 
ست باشـد؛   بیعت در میـان بیعـت . 4ھاى انشايى، بیعت شونده داراى شرايط حكومت يـا ريا

علیـه السـالم  تمام شرايط فوق در بیعت با على. كنندگان اھل حل وعقد حضور داشته باشند
 .وجود دارند در حالى كه در بیعت خلفاى پیشین شرايط كامل نیست

ى پـس از  شود، نقش انشايى بیعت به معناى اعطـاى حاكمیـت در دوره چنانچه مالحظه مى
ً در بیعت سه خلیفه  ، بويـژه در مـورد )اول و سوم و چھارم(پیامبرصلى هللا علیه وآله، خصوصا

 .علیه السالم كامالً مشھود است امام على

  گیرى نتیجه

صر  ھاى مختلف عصر جاھلى و صدر اسالم مشاھده مى با بررسى بیعت كنیم كه بیعت در ع
یز  جاھلى اوالً در محدوده عت ن ً، مضـمون بی یا ى قبیله و حداكثر بین دو يا چند قبیله بوده و ثان

ً تأكیدى و براى اظھار وفادارى و تأكید بر مفاد عھد و پیمان و پاى بندى به آن بوده است . صرفا
شده و بیعـت، مضـمونى فـرا ) صدر اسالم(ى اسالمى  اما در دوره اوالً حصار قبیله شكسـته 

نیز پیـدا كـرده و  قبیله ً، عالوه بر حفظ نقش تأكیدى خود، كـاركرد انشـايى  اى پیدا كرده و ثانیا
ى پیامبرصــلى هللا علیــه  البتـه در دوره. براى اعطاى حاكمیت و رياست نیز به كار رفتـه اسـت

فاى اول و  وآله باز ھم كاركرد تأكیدى آن بیشتر است، ولى درعصر خلفا، به ويژه در بیعت خل
 .سوم و چھارم نقش انشايى آن كامالً مشھود است
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 :ھا نوشت پى

 .ى قم و كارشناس ارشد تاريخ اسالم ى علمیه ى حوزه دانش آموخته. 1
له بالخالفـة557، ص 1ابن منظور، لسان العرب، تحقیق على سـیرى، ج : بايعه علیه مبايعةً . 2 ِـعَ  ُوي ِالخالفـة و ب بايعوه ب ُقـال  اى : ؛ ي

َالّھا، لويس معلوف، المنجد ، ص   .57تَو
 .281احمد بن عبد هللا قلقشندى، صبح االعشى، ص . 3
 .261عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه، ص . 4
 .557ابن منظور، ھمان، ص . 5
 .25 ، ص19و محمد باقر مجلسى، بحار االنوار، ج  160ابن ھشام، السیرة النبوية، ص . 6
 .216ى  خطبه: ك.، براى اطالع بیشتر از حقوق والى و رعیت ر333صبحى صالح، نھج البالغه، ص . 7
 .49، ص 4جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم، ج . 8
 .360عبد العزيز سالم، تاريخ العرب قبل االسالم، ص . 9

 .307عبدالحمید سعد زعلول، تاريخ العرب قبل االسالم، ص . 10
 .307تا، ص  عبدالحمید سعد زعلول، ھمان ،بى - 197، ص 5جواد على، ھمان، ج . 11
 .349، ص 4جواد على، ھمان، ج . 12
 .214، ص 5محمد بن جرير طبرى، تاريخ الرسل و الملوك، ج . 13
َهُ . (14 مَن ْ أ ُ مَ ه ْ بْلِغ َ َّ أ مَ اللَّهِ ثُم َ عَ كَال مَ ْ تَّى يَس ُ حَ ه ْ ر جِ َ أ ارَكَ فَ َجَ ت ْ كِینَ اس ِ ر ْ ْ الْمُش ٌ مِن د َحَ ْ أ ِن  .6ى  آيه: ، توبه)وَإ
صلى هللا علیه وآله ھنگام بازگشت از طــائف بـراى در امــان مانـدن از آزار مشـركان در جـوار مطعـم بـن عــدى قـرار  رسول اكرم. 15

 .347، ص 2و طبرى، ھمان، ج  141ابن ھشام،ھمان، ص . گرفت و وارد مكه شد
 .149لويس معلوف، ھمان، ص . 16
 .373، ص 1ابن واضح يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ترجمه محمد ابراھیم آيتى، ج  474، ص 1ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 17
 .652، ص 2طبرى، ھمان، ج : ك.براى اطالع از بیعت نجاشى با پیامبرصلى هللا علیه وآله ر. 18
 .26و ابن ھشام، ھمان، ص  258ھمان، ص . 19
 .26ابن ھشام، ھمان، ص . 20
 .373، ص 1ابن واضح يعقوبى، ھمان، ج . 21
 .55، 54ابن ھشام، ھمان، ص . 22
 .460، ص 1ھمان و ابن اثیر، ھمان، ج . 23
: گويـد ولى ھمو درادامــه مــى. قصى اولین كسى بود كه در مكه به پادشاھى دست يافت: گويد مى 26ابن ھشام، ھمان، ص . 24
 .ى قبیله است دھد كه رياست و حكومت او ھمان محدوده و اين اطاعت قوم از او نشان مى» اَطاع له قومه«

جه بـه زنـدگى قبیلـه» ايكم يوازرنــى«: جا فرمود پیامبرصلى هللا علیه وآله در آن. 25 ندارد و  كـه بــا تو نايى  اى آن عصـر، وزارت مع
مرى فراتـر از قبیلـه  جه ايشـان بـه ا پیامبرصلى هللا علیه وآله رياستى ندارد تا كسى را كمك نمايد ؛ بنابراين، معلــوم اسـت كـه تو

 .است
اند منظور اين است  ى شريفه از مواد بیعت النساء ذكر شده است، گفته كه در آيه» و ال يعصینك فى معروف«برخى در تفسیر . 26

یان فــى تفسـیر . دھد نافرمانى نكنند كه در آنچه پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمان مى ابن على فضل بن حسن طبرسى، مجمــع الب
 .414، ص 9القرآن، ج 

 .513، ص 1و ابن اثیر، ھمان، ج  161ابن ھشام، ھمان، ص . 27
طِ (ى حديد  سوره 25ى  آيه: ك.براى نمونه ر. 28 ْ الْقِس ِ ُ ب َّاس ومَ الن َقُ انَ لِی الْمِیزَ َ َابَ و ْ الْكِت م ُ ھ عَ ا مَ لْنَ َ نْز َ َأ َاتِ و ِن ّ َی الْب ِ ُلَنَا ب س ُ نَا ر لْ َ رْس َ ى  ، آيــه)لَقَدْ أ
ُطَاعَ (ى نساء  سوره 64 َّ لِی ِال ٍ إ ول ُ ْ رَس لْنَا مِن َ س رْ َ ا أ َ  ).وَم
ْ فِـي (ى نساء  سوره 59ى  آيه:  ك.براى نمونه ر. 29 م ُ ت ْ َع ـاز َ ْ تَن ِن ـإ ْ فَ ـم كُ ْ ن ِ مِ ـر َمْ ْ لِـي األ وْ ُ َأ ولَ و ُ وا الرَّس یعُ َطِ أ یعُوا اللَّهَ وَ َطِ وا أ ُ ن َ آمَ ا الَّذِين يُّھَ َ يَا أ

 ْ ي َ ِيالً  ش و ْ ُ تَـأ ـن َ س َحْ َأ ٌ و ـر ْ ی ِ ذَلِـكَ خَ ر خِ ْ ِ اآل م َوْ الْی ِاللَّهِ وَ ُونَ ب ن ُؤْمِ ْ ت ُم نت ْ كُ ِن ولِ إ ُ الرَّس لَى اللَّهِ وَ ِ ُدُّوهُ إ ٍ فَر ــوا اللَّـهَ (ى تغـابن  سـوره 12؛ آيـه )ء ُ َطِیع أ
ولَ  ُ وا الرَّس یعُ َطِ ـونَ (ى مائده  سوره 55ى  ؛ آيه)وَأ ُ ْ رَاكِع م كَاةَ وَھُ تُونَ الزَّ ؤْ ُ ي ةَ وَ َ ونَ الصَّال ُ یم قِ ُ َ ي وا الَّذِين ُ ن َ آمَ الَّذِين َ ُ و ولُه ُ ْ اللَّهُ وَرَس لِیُّكُم َ نَّمَا و ِ ؛ )إ

َالِ (ى انفال  سوره 65ى  آيه ت لَى الْقِ َ عَ مِنِین ؤْ ُ ْ الْم ِض ّ ر ُّ حَ ِى َّب يُّھَا الن َ  ).يَا أ
 .22، ص 2طالب، ج  ابن شھر آشوب، مناقب آل ابى. 30
گفتند به زودى پیامبرى مبعوث خواھد شد و به كمك او بر  يھوديان پیش از ظھور اسالم و در ھنگام تعرض اھل يثرب به آنھا مى. 31

 .49، ص 1و عیاشى، تفسیر العیاشى، ج  309محمد بن يعقوب كلینى، الروضة من الكافى، ص . شما پیروز خواھیم شد
 .510، ص 1و ابن اثیر، ھمان، ج  157ابن ھشام، ھمان، ص . 32
 .513، ص 1و ابن اثیر، ھمان، ج  161ابن ھشام، ھمان، ص . 33
 .اللَّه فى العقبة االخیرة على حرب االحمر واالسود و بايعھم رسول. 34
 .380ابن ھشام، ھمان، ص . 35
شده بودنـد؛ لـذا بــه آنھـا  ھا سه قبیله بودند كه در يكى از دره اين. 36 ھاى مكه به نام احبش با يكـديگر پیمـان بسـته و ھـم قسـم 

 .382ابن ھشام، ھمان، ص . گفتند احابیش مى
كه و تـرس از كشـته شـدن . 37 شتن حــامى در م پیامبرصلى هللا علیه وآله ابتدا به عمر دستور داد كه برود ولى او با نگرانى از ندا

 .عذر آورد
 .383ابن ھشام، ھمان، ص . 38
رَةِ . (39 جَ َّ َ الش ت ونَكَ تَحْ ِعُ َاي ُب ذْ ي ِ َ إ مِنِین ؤْ ُ ِ الْم ن َ اللَّهُ عَ دْ رَضِى  .18: ، فتح)لَقَ
 .524 ، ص5، ج )تفسیر الماوردى(، الماوردى البصرى، النكت و العیون 413، ص 9طبرسى، ھمان، ج . 40
 .161ابن ھشام، ھمان، ص .......؛ قال ابن اسحاق كانت االولى على بیعة النساء355، ص 2طبرى، ھمان، ج . 41
 .62،ص  3 طبرى، ھمان، ج. 42
 .4و  3، ص 8ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج . 43
 .12: ممتحنه. 44
 .72، ص 6البخارى الجعفى، صحیح البخارى، ج . 45
 .62، ص 3طبرى، ھمان، ج . 46
 .328، ص 5، اسماعیل بن كثیر دمشقى، البداية و النھاية، ج 94؛ شیخ مفید، االرشاد، ص 508، ص 1 يعقوبى، ھمان، ج. 47
لیم بن قیس ھاللى، كتاب سلیم بن قیس، ج . 48 ُ 194، ص 2؛ حسن بن ابى الحسن محمد ديلمى، ارشاد القلوب، ج 829، ص 2س

 .99، ص 28؛ محمد باقر مجلسى، ھمان، ج 
 .76، ص 6و عالمه طباطبائى، ھمان، ج  93شیخ مفید، ھمان، ص . 49
 .76، ص 6محمد حسین طباطبائى، ھمان، ج . 50
 .سلیم بن قیس ھاللى، ھمان؛ ديلمى، ھمان. 51
 .10، ص 2و ابن اثیر، ھمان، ج  224 - 218، ص 3طبرى، ھمان، ج . 52
 .429، ص 3طبرى، ھمان، ج . 53
 .229، ص 4ھمان، ج . 54
 .428، ص 4ھمان، ج . 55
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 :منابع

 .قرآن كريم -
چاپ  - تاريخ،  فى ال شیبانى، الكامـل  بى الكـرم ال ابن اثیر، عز الدين ابو الحسن علــى ابـن ا

 ).م1994/ ق 1414بیروت، موسسة التاريخ العربى، (چھارم 
 ).م1998/ ق 1418بیروت، دارالفكر، (ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمه، چاپ دوم  -
مد  - یق مح یع ھاشـمى بصــرى، الطبقـات الكـبرى، تحق ابن سـعد، محمـد بـن سـعد بـن من

 ).م1997/ ق 1418بیروت، دارالكتب العلمیه، (عبدالقادر عطا، چاپ دوم 
قب آل ابـى طالـب، چـاپ دوم  - بى جعفـر محمـد بـن علـى، منا بـیروت، (ابن شھر آشـوب، ا

 ).م1991داراالضواء، 
بیروت، داراال حیاء التراث العربـى، (ابن كثیر دمشقى، اسماعیل، البداية و النھاية، چاپ اول  -

 ).م1999
 ).بیروت، دار احیاء التراث العربى(ابن منظور، لسان العرب،  -
 ).م1998بیروت، موسسة الرساله، (ابن ھشام، السیرة النبوية،  -
غیره، صـحیح البخـارى،  - سماعیل بـن ابـراھیم بـن م مدبن ا بـیروت، (بخارى، ابوعبیداللَّه مح

 ).م1991/ ق 1411دارالفكر، 
ھران، (ديلمى، حسن بن ابى الحسن محمد، ارشاد القلوب، تحقیق سید ھاشم میالنـى  - ت

 ).ق1417/ ش 1375داراالسوة، 
بل االسـالم  - قاھره، انتشـارات موسسـة الشـباب الجامعـة (سالم عبدالعزيز، تاريخ العرب ق

 ).تا اسكندريه، بى
 ).تا بیروت، دارالنھضة العربیة، بى(سعد زعلول، عبدالحمید، تاريخ العرب قبل االسالم  -
قم، (ى محمد باقر موسوى ھمدانى  طباطبائى سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه -

 ).تا نشر عالمه، بى
طبرسى، ابى على فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، تصــحیح سـید ھاشـم  -

 ).م 1986/ ق 1406قم، دارالمعرفه، (رسولى محالتى و سید فضل هللا يزدى طباطبائى، 
مد بـن جريـر، تـاريخ الرسـل و الملـوك  - بـیروت، روائـع الـتراث العربـى، (طبرى، ابى جعفر مح

 ).تا بى
 ).م1993جامعه بغداد، (على، جواد، المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم، چاپ دوم  -
 ).تا تھران، مكتبة العلمیة االسالمیة، بى(عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشى  -
/ ق1407بیروت، دارالكتب العلمیة، (قلقشندى، احمد بن عبد هللا الشافعى، صبح االعشى  -

 ).م1987
صحیح علـى - كافى، ت كبر غفـارى  كلینى محمد بن يعقوب، الروضة من ال تب (ا ھران، دارالك ت

 ).ش1362االسالمیة، 
مد بـن حیبـب، النكـت والعیــون  - ماوردى(ماوردى بصرى، ابوالحسن على بـن مح ) تفسـیر ال
 ).تا بیروت، دارالكتب العلمیة، بى(
/ ق 1403بـیروت، داراالحیـاء الـتراث العربـى، (مجلسى، محمد باقر، بحار االنوار، چاپ سوم  -

 ).م1983
 ).تا قم، نشر اسماعیلیان، بى(معلوف، لوئیس، المنجد  -
 ).تا قم، مكتبة بصیرتى، بى(مفید، محمد بن محمد بن النعمان العكبرى، االرشاد  -
 ).ش1359قم، انتشارات ھجرت، ) (صبحى صالح(نھج البالغه  -
مد بـاقر انصـارى،  - لیم بن قیـس، كتـاب سـلیم بـن قیـس، تحقیـق مح ُ شر (ھاللى، س قم ن

 ).ق 1415/ ش 1373الھادى، 
شر (يعقوبى، ابن واضح، تاريخ يعقوبى، ترجمه محمد ابراھیم آيتى  - تھران، بنگاه ترجمـه و ن

 ).تا كتاب، بى
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