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  مقاالت
  مالحظاتی در معناي بیعت

  حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه                                                                                        
فروش  آید ، منتهی یک نحوه خرید وبیعت در لغت به معنی خرید و فروش است که از لغت بیع می

  إِنَّ اللَّه اشترى«: فرماید      وبه به بیعت اختصاص دارد و خداوند درآن میاز سوره شریفه ت 111ن آیه آدر قر. خاص
بهاي آن بهشت  خرد، و درمقابلخداوندجان و مال مومنین را می/ »من الْمؤمنِني أَنفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ

مثال . اي است؛ و درآیات دیگرقرآن از این معامله و تعهد به تجارت تعبیر شده استت، که این خودش معاملهاس
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم؟ «: فرمایدسوره صف می 11و10درآیات 

آوردید، آیا شما را هدایت بکنم به تجارتی اي کسانی که ایمان / »تومنون باهللا و رسوله و تجاهدون فی سبیل اهللا 
 29و نیز درآیه . ایمان به خدا و رسولش بیاورید و در راه خدا جهاد کنید که شما را از عذاب الیم نجات بدهد؟ 

ان الذین یتلون کتاب اهللا و اقامواالصلوه و انفقوا ممارزقناهم سرا و عالنیه یرجون »  :فرمایدسوره مبارکه فاطرمی
  .این اشخاص امیدواربه انجام تجارتی هستند که زیان ندارد …/»لن تبور  تجاره

  انواع بیعت                                   
اي فراوانی دارد ولی به این نکته هم بایدتوجه کرد که وقتی مثلی زده هاین روش تمثیل درقرآن نمونه

نبایددرتمام اموربا هم شبیه باشند، بلکه ) شبه ومشبه بهم(کنندآن دوچیزشود یاچیزي را به چیزدیگرتشبیه میمی
ولباس « ):  26اعراف،(فرمایدتعبیرکرده است و می را به لباس» تقوي«مثال درقرآن . کلیات امرمورد نظراست

و لباس تقوي نیکوتراست؛ و همچنین زن را براي شوهر و شوهر را براي زن به منزله لباس / »التقوي ذلک خیر
 شماهستند، شما لباس همسرانتان وآنان لباس/»لکم وانتم لباس لهن هن لباس« ): 187بقره، (فرمایدو میذکرکرده 

أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ «  )12حجرات،.(نمایدکردن رابه خوردن گوشت مردارتشبیه می یا درجاي دیگرغیبت
توان به عنوان این که چون بی معنی است که تداول است ونمیاین روش در قرآن م بنابراین،.. »لَحم أَخيه ميتاً 

به عنوان - ذکرخواهدشد چنان که بعداً- توان آن رااي فرض کنیم،پس میمعامله را بیعت را تجارتی بدانیم آن
  .اداي سوگندوفاداري تعبیروتعریف نمود

آوردند، ایمان میوشدند شرفیاب می)ص(درصدراسالم مسلمانانی که درمکه به حضورحضرت پیامبر
نبوت  آنان به تعالیم معنوي اسالم ابالغ شده بود، وفقط ازآنجا که پیامبرهنوزتاسیس حکومت نکرده بودند،

 شدند، بنابراین غالب آیات قرآن که درمکه نازل شده از اینها به عنوان مؤمن و مسلم هر دوپیغمبرتسلیم می
بسیاري از -دادند چون درآنجاحکومت تشکیل- ف بردنداما وقتی حضرت رسول به مدینه تشری. کندذکرمی

  .ولی در دل مسلمان نبودند ظاهرا به حکومت تسلیم می شدند،)مثل منافقان(مردم
یعنی دراینجا دو نوع بیعت وجود  .شدغیرازبیعت مکه بوددرواقع بیعتی که دراینجا درمدینه ازجانب پیامبراخذمی

  :داشت
ولواعتقادي قوي به اسالم  ه با آن شخص تسلیم اوامرحکومت می شد،یک بیعتی بود ک- بیعت نبویه: الف
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امروز در واقع  یعنی به زبان .شدولی به حکومت تسلیم می گرفت،خواند و روزه نمینماز نمی مثالًًًً .نداشت
زه به منزله اعطاي تابعیت حکومت اسالم به متقاضی تا قبول بیعت هم ازجانب پیامبر .کردتقاضاي تابعیت می

درحقیقت بیعت نبویه بود، وبا انجام آن وقبول اسالم ازدواج با مسلمان دیگروارث بردن براي  .مسلمان بود
پس از فتح مکه حتی  .پذیرفتندشد، در زمان حضرت رسول بدون بیعت، اسالم هیچ کس رانمیاوجائزمی

  .هندجگرخواره نیزبیعت کرد
رفت، ودرحقیقت بیعت بود که متفاوت از بیعت اسالمی بشمارمیدیگر، بیعت ایمانی  بیعت – بیعت ولویه: ب 

 والزمه آن(شدند به نبوت پیغمبرتسلیم می–چه در مکه وچه بعد ازآن- یعنی کسانی که .باجنبه والیت پیامبربود
البته گروهی درهمان  .شدندمی با این بیعت ولویه داخل دراهل ایمان) بود تسلیم شدن به حکومت پیغمبرهم

ین روي آیه ا از .دادندوخیال کردندهمان بیعت اسالمی، ایمان آوردن استنبوت پیغمبررا مالك قرارمی زمان
ولما یدخل االیمان فی  .ولکن قولوا اسلمنا .لم تؤمنوا قل .قالت االعراب آمنا« فرمایدسوره حجرات می14

اسالم  .بلکه بگویید ما تسلیم شدیم ،)الم تؤمنو(بگوایمان نیاوردید  .ایمان آوردیمد گویناعراب می/  »قلوبکم
اسالم به  .ازاینجا مجزا بودن اسالم وایمان معلوم است. نشده است آوردیم، وحال آنکه ایمان درقلب شماوارد

ولی ایمان مربوط به قلب  شودمنزله همان تسلیم دربرابرحکومت است که باگفتن شهادتین به زبان حاصل می
یمنون علیک ان اسلموا قل ال تمنواعلی اسالمکم «فرمایدخطاب به پیامبرمی17رآیه به دنباله این مطلب د. است

 گذارند که اسالم آوردند،برتو منت می یعنی اي پیامبر،/ »بل اهللا یمن علیکم ان هداکم لالیمان ان کنتم صادقین
به واسطه اسالم -دکهگذاربلکه خداوند برشما منت می اسالم خودتان رابرمن منت مگذارید، توبه آنها بگو

یعنی ایمان بدون  .اسالم مقدمه ایمان است شودازاین آیه معلوم می .شمارا به ایمان هدایت کرده است- آوردن
 یعنی »ان کنتم صادقین« فرمایددر دنباله این آیه البته می. ولی اسالم بدون ایمان ممکن است شود،اسالم نمی

                                   .حکومت اسالم آورده باشید ین که از ترسنه ا.اگردر اسالم آوردنتان صادق باشید
ولی بعد از  با این توضیحات باید توجه کرد که در زمان پیغمبر بیعت ایمانی جداي از بیعت حکومتی بود، 

 وهیچ یک ازخلفاي راشدین مدعی اخذچنین بیعتیبود، ) ع(رحلت پیغمبربیعت ایمانی به جهت والیت علی
ازعمق ضمیر ایمان نیاورده بودندتا توجه به این  چون آنها غالباً-ولی در دوران خالفت امویان وعباسیان. نبود

و لذا اگر متوجه  1کردند که بیعت فقط براي حکومت استبنابراین تصورمی-نکته مهم تفاوت دوبیعت بکنند

                                                        
چنانچه خلفا بیعت می گرفتند و هـیچ   ،معموال در مورد حکومت است» بیعت « اصطالح  به کار بردن –و همچنین فعال  –در قدیم  1

در این بیعت در واقع بیعت کننده تعهد مـی کـرد کـه اطاعـت ورعایـت نظـم        .نوع بیعت دیگري را جز بیعت خودشان قبول نداشتند
کما اینکـه در یکـی از جنگهـا بعـد از      .می شدحکومت هم تضمین جان ومال وي را می نمود و متعهد آن  .قانون حکومت را بکند

این اشخاص خمس و زکات می دادند، .آنکه مسلمانان بعضی از والیات شام راگرفتند در آنجا بسیاري بیعت کردند ومسلمان شدند
جزیـه و  -ر دوبه هر جهت ما به ازا هـ . برخی دیگر نیز بر اعتقاد خود باقی مانده و ترك مسیحیت و یهودیت نگفتندوجزیه می دادند

کما اینکه بعدا که قشون روم مجددا آمد و آن نقاط را گرفت، مسلمانان مقاومت کردنـد، و سـپاه   ،حفظ جان ومال بود -دین شرعی
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  . افتادگیرند، جان آن بزرگواران درخطرمیشدند که ائمه ما بیعت میمی
  )ع(تداوم امر بیعت ایمانی در زمان ائمه اطهار

به محمدحنیفه ) ع(ذون به اخذ بیعت کرده بودند، از جمله حضرت سجاد أکسانی را ازجانب خودم) ع(ائمه
بودوآن  این امردرتمام دوران ائمه شیعه برقرار. عموي خوداختیارداده بودند که ازجانب ایشان بیعت بگیرد

  .گرفتندتوسط نمایندگانی بیعت می درخفا دانستند، غالباًیمانی را براي مؤمنان واجب میحضرات که بیعت ا
  ع شده، وهمانطورکه ازآیه بیعت زنانـتشری اسالم بینیم بیعت امري است که دررتیب میـن تـای به
آید دراین برمی »…ان اهللا اشتري «وازآیه سابق الذکر » …اذا جائک المؤمنات یبایعنک« ):12ممتحنه،( 

. جنگ جهاد و براي اندشود، نه چنانکه بعضی تصورکردهوخریدن جان ومال می دینی ها تعهدبه اموربیعت
آنهایی که به اسالم حتی درتاریخ(داشت  حکم بیعت ادامه تحریم شده بود، درحالی که زیراجهادبراي زنان

. ولی نسخ آن هیچگاه نیامده است) رفتندگبیعت اسالمی یا بیعت حکومتی می بیعت ایمانی توجه نداشتند،
  .حکم بیعت هم اکنون نیزبرقرار باشد بنابراین باید
 زمان امام در. گرفتندمی نمایندگانشان بیعت آن بزرگواران یا ، خود)ع(زمان ائمه که در شد گفته

بودند، مثال  امام با فقط این بود که واسطه ارتباط ظاهري شیعیان) نواب اربعه(دوازدهم خصوصیت وکالي اربعه
-نوشتند را میهایی که شیعیان میدانستند، عریضهچون محل اقامت حضرت به آنها گفته شده بود وآن را می

این چهارنفربه هیچ وجه نه خودشان  .کردندمی رسانند وجواب اخذکرده، به صاحبش ردگرفتندو به حضرت می
امراخذ بیعت دراین زمان ازطرف امام . گرفتندکه بیعت می نه درکتب نوشته شده است و بیعت بودند مدعی اخذ

  .برعهده شیخ جنید بغدادي بود
  چگونگی اخذ بیعت در دوران غیبت 

خود حضرت  2خفقان نسبت به شیعیان تشدیدشد) ع(شرح مطلب این است که پس اززمان حضرت رضا 
که  همچنین کسانی را بیعت بگیرد، و رضا به معروف کرخی که دربانشان بود اجازه دادند که از طرف ایشان

  .تعیین کند حضرت به جانشینی خود اطالع آن با اجازه و الیق دید
این اختیار را داشت  سري سقطی نیز. معروف کرخی، سري سقطی را تعیین کرد و به تصویب امام رساند

غیبت هم حضرت به او اجازه  از بعد. داشت که درزمان امام دوازدهم این اختیاررا بغدادي راتعیین کرد و اوجنید
و جانشینان جنید  لذا بیعت ایمانی نسخ نشد. جانشین تعیین کرد نیز او جانشین تعیین کند، و دادندکه براي خود

البته تمام سلسله و رشته اجازات را اصطالحا  .کنندکه اخذ بیعت می باشنددرواقع نماینده غیرمستقیم امام می
                                                                                                                                                                            

مالیـات  ،و حکومت آنچه را که بـه عنـوان خمـس و زکات   ،دوباره آن سرزمین ها را از رومیان پس گرفتند،اسالم لشکر کشی کرده
  .این همان بیعت به معناي حکومتی است.براي اینکه در حفظ جان ومالشان کوتاهی کرده بود .پس داد،ودشرعی و یا جزیه گرفته ب

داسـتان مفصـلی را در    ،براي درك شدت این اختناق در کتاب مفاتیح الجنان  آنجایی که ایام هفته را به نام ائمه هدي  می نامند- 2
/ مهـدي الهـی قمشـه اي    / مفـاتیح الجنـان   . / بـه انجـا مراجعـه کنیـد    .ده اسـت مالقات یکی از شیعیان با حضرت علی النقی نقـل کـر  

   96-95صص / 1342/تهران / انتشارات علمی 
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دانند، ولی نامندو سالسل مختلفی هم هستندکه خود رامنتسب به امام میصوف، میاالولیاء، سلسله ت سلسلة
خود را به امام  که سالسلی زیرا .گیرد بررسی قرار تحقیق و مورد باید - شیعیانما  نظر از –صحت این انتساب 

در  رسانندامام می معلوم نیست همه سالسلی که خود را به که ازآنجا .شان خللی است در رشته اجازه رسانندنمی
سالسل  که در شودرشته اجازه شان خللی نباشد، لذا کسی که این مقدمات ونظریه مزبورراقبول کرد موظف می

اش دانند بررسی وتحقیق کندتا دریابد که کدام سلسله اجازهها میرا دراین سلسله کسانی که خود مختلف و
  .ی را که احیانا اتصال به امام دارند مورد نظرقرار بدهدرسد، و آن سلسله یاسالسلبدون خدشه به امام می
  چگونگی اخذ بیعت

همان طوري که هم اکنون نیز . گرفترسم بیعت دراسالم چنان بوده که دست با دست بایدتماس می
روي دست  با پوششی بر درموردزنان نیز. دهنداي طرفین به یکدیگردست میرسم است ودرهربیعتی وهرمعامله

البته . سه دستان برقرار باشدمکه بطورغیرمسقیم مال گرفتندریق ظرف آبی یا با استفاده ازتسبیح بیعت میا ازطی
فرماید دست خداوند باالي دست می خداوندآنجا که .دربیعت ایمانی این تماس دودست به نحوخاصی بود

کنند درواقع باخدا بیعت بیعت می وت کسانی که با خطاب به پیغمبراست که »يداهللا فوق ايديهم«) 11/فتح(آنهاست
او بیعت  ه مستقیم باک-جسم ومادي نیستخداچون منتهی). 11/فتح(» الذين يبايعونك امنا يبابعون اهللا ان« : اندکرده
 خواهد بفرماید که دردوگیرد ودر واقع میبیعت می که پیغمبرو اوصیاء او باشند، توسط فرستاده خود، - شود

همین  »دست خدا باالي دست شماست«منظور از . آن دستهاست هم جزء رسد دست خداونددستی که به هم می
  .است

  اشتباه برخی از مستشرقان 
. زمان به صورت خاصی بود اسالم بیعت ایمانی درهمه ادیان الهی مرسوم بوده است، منتهی درهر قبل از

گفت که –آگاه بود ) ع(امات آتیه عیسیچون از مق -یحیی. یابد رفت که تعمید) ع( نزد یحیی) ع( مثالعیسی
چون مقتضی . تو باید مرا تعمید بدهی نه فعالً: جواب فرمود که در) ع(ولی عیسی. من باید به دست توتعمیدیابم

  .به ریاضت پرداخت وبه پیغمبري رسید)ع(یحیی بعد از تعمیدگرفتن برحسب دستور .زمان فعلی این است
دانندکه رافقط حکومتی می بیعت اله بیعت ایمانی معتقد نیستند،با شرحی که گذشت کسانی که به مس

نکته دیگر اینکه این که چون فهم لغت بیعت که در اصل به . عتباري قایل نیستندامنتفی است براي آن  چون فعالً
معناي خریدوفروش است به این مفهوم که تعهدي ایمانی است که انسان جان ومال خود رادر ازاي  بهشت به 

دارند ازاین  کند ازاین رو بعضی مترجمین  قرآن  ابابفروشد، برگوش مستشرقین واسالم شناسان سنگینی می داخ
 که عمدتا به معناي سوگند اندکه بیعت را به معناي مذکوربگیرندو آن را به کلمات دیگري ترجمه کرده

 در » Montet Edward« مونته یا ادوارد » Blachere Regis« بالشر مثالً .وفاداري یاتعهد به انجام کاري است
سوگند وفاداري  یعنی »Serment d’allegeance, jurer allegeance«آن را به  ترجمه قرآن به زبان فرانسه

 12آیه همانطورکه در. باشدحال آن که سوگند امري یک طرفه است ولی بیعت دوطرفه می و اندبرگردانده
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وقتی که زنان مؤمنه آمدند با / »یا ایها النبی اذاجائک المؤمنات یبایعنک«اید فرمسوره ممتحنه خطاب به پیامبرمی
پس با آنها بیعت کن و برایشان / » فبایعهن واستغفرلهن اهللا « : فرماید، درآخر آن می …توبیعت کنند

. رفه استطرف قبول هم دارد، ومثل سوگند نیست که یک ط»  بیعت « شود که ازاین آیه معلوم می. استغفارکن
آگاه به لطایف  ولی احیاناً ل اسالمی واردندئحتی کسانی که درمسا غفلت از معناي حقیقی بیعت باعث شده که

 که قرآن را به زبان فرانسه ترجمه کرده، نیزدچارهمین اشتباه بشوند،» پرفسور حمید اهللا « عرفانی نیستندمثل 
مرتکب همین  مترجمین انگلیسی قرآن نیز ظاهراً. بازگردانند سوگند وفاداري jurer  lidelite  به وکلمه بیعت را

از  pikthallجمه پیک تال درتر  To swear fealtyازتعبیر فارسی) arberry(چنانکه آربري  انداشتباه شده
swear allegiance  To  و باالخره درترجمه یوسف علیyusuf  ali  از تعبیرplight one ‘s fealty   استفاده

  .مه این تعابیرکما بیش به معناي سوگند وفاداري استهو شده
اگرچه این لغت به منزله تشریفات . 3اندرا معادل بیعت دانسته initiationدربعضی از کتب دیدم که لغت  اخیراً

اما با ) …مثل طاهربودن بدن، یا لباس طاهر داشتن و(نیز رعایت شود» بیعت « وآدابی است که ممکن است در 
مانند واژه  –بطورکلی شاید بتوان گفت که لغت بیعت . تفاوت دارد، و غیر ازآن است» بیعت « بااین حال 

  .  عین کلمه به کاربرده شود معادل التین ندارد، و باید  –والیت 

                                                        
  :دو تعریف از این واژه در لغتنامه الروس به دست داده شده است - 3

Inititation:  ceremonies par lesquelles on etait  admis a la  connais  sance de certains mysteres dans les religions  
anciennes et qui accompagnent  encore l’ admission  dans  differentes  societes  secretes:    L’action  de  donner  
a’ quelqu’un  la connaissance   de  choses qu’il  ignorait. / 528 ,  Nouveau  petit   Larousse  illustre’/  - 

اي از اسرارمخفی قبولی می یافت؛ و امروزه نیز  ر ادیان گذشته عبارت ازمراسمی بود که به سبب انجام آن فردبراي شناخت پارهد
  .انجام می گیرد» جوامع مخفی « عضویت در  به مراسمی اطالق می شود که همراه با قبولی

  .عطا می شود –اطالع است که نسبت به آن بی  –عملی است که به سبب آن معرفت چیزي به کسی  -
  . لغت تشرف می باشد، نه بیعت»  initiation« با توجه به معانی فوق بهترین معادل براي واژه 




