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  )ص(اسالم بيعت زنان با پيامبرپذيري و مالحظاتي بر اسالم 

 ∗شهال بختياري

  

بيعت با . با مسلمانان است) ص(پيامبر يمسلمان شدن افراد و بيعت آنان از مسائل مهم در ترسيم رابطه :چكيده

آن صورت  يبارههاي متعددي درگزارش شده و تحقيقات و بررسيات در منابع در مورد مردان به كرّ) ص(پيامبر

شد و در صورت مثبت كه آيا با زنان نيز بيعت ميو اين) ص(با اين حال مبحث بيعت زنان با پيامبر. استگرفته

 يگرفت، يكي از مسائل مهم در سيرهشرايطي و با چه الزاماتي صورت ميبودن پاسخ با چه كساني و تحت چه 

اين . ررسي و تعمق استچنان نيازمند بكه هم باشداسالم ميرو نيز نشان حضور اجتماعي زنان در صد) ص(پيامبر

مندي زنان به تغيير هعالق يميان مسلمان شدن و بيعت زنان به بحث درباره ينوشته در نظر دارد با يافتن رابطه

چند حاضر درصدد پاسخ دادن به  يمقاله .پذيري و بيعت در قالب متعهد شدن به اسالم بپردازدكيش يعني اسالم

با چه شرايطي در چه زماني و كجا ) ص(مهمترين مقاطع مسلمان شدن و بيعت زنان با پيامبر: پرسش اساسي است

هاي فوق فرضيه آن پذيري و بيعت زنان وجود دارد؟ در پاسخ به پرسشاي ميان اسالمو چه رابطهبوده است؟ 

هاي مختلف با بيعت كردن، وارد شدن در موقعيت آن بوده و زنان يپذيري و ادامهبيعت تابعي از اسالم«است كه 

هاي بررسي .»كردندطور عملي اعالم ميرا به) ص(ي مسلماني، تعهد و وفاداري به اسالم و پيامبرخود را به حيطه

بيعت با زنان هم در دوران . پذيري و بيعت زنان توالي منطقي وجود دارددهد، ميان اسالمبه عمل آمده نشان مي

محدود به مقاطع خاص و  شد و صرفاًمهاجرت ايشان به مدينه انجام مي در مكه و هم پس از) ص(يامبرحضور پ

) ص(برخي شرايط و قيود مورد تأكيد پيامبر. زنان پيشگام در مسلماني، در بيعت نيز تعجيل داشتندافراد خاص نبود و 

يگر قيد شرايط در ا در مقاطع داست، امزارش شدهبراي زنان در جريان اسالم آوردن زنان مكي و در جريان فتح مكه گ

  .استبيعت كمتر آمده

  .عهد نبوي پذيري، بيعت، زنان، شرايط بيعت،اسالم :كليدي هايهواژ
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  مقدمه

خود را نسبت به دين به هنگام ابالغ هر ديني، گروندگان به آن دين با رفتاري متفاوت با قبل، تعهد 

) ص(مسلمانان با پيامبر يالعرب، بيعت تازه�جزير بيعت در يود سابقهبه سبب وج. دهندجديد نشان مي

گزارش . الذكر دانستتعهد فوق يتوان نشانهمشاركت سياسي و اجتماعي مي را عالوه بر داللت بر

ها در بيعت پس از نبوي و شرح حال افراد بيانگر حضور فعال آن ينويسندگان كهن در شرح سيره

همانند گروش به اسالم، در بيعت كه مبتني بر اعالم وفاداري و تعهد قلبي افراد  .پذيرش اسالم است

 يهاي موجود در نحوهتنها تفاوت. توان ميان زنان و مردان تفاوتي قائل شدنمينسبت به آن است، 

با اين . پذيري نداشتو سير اسالم ثيري در نفوذ قلبي آنأانجام يا برخي شرايط بيعت است كه هيچ ت

  .شدسرعت آن افزوده ميحال، در مقاطعي به سبب برخي عوامل بيروني بيعت جهت داده شده يا بر 

. توان جستجو كردپذيري آنان را در چند مسأله مياسالم علت توجه اين نوشتار به بحث بيعت زنان و

و يا زنان ) ص(رابي پيامبپذيرفتن اسالم در شرح حال زنان صحبيعت در كنار  يبا وجود ذكر واژه: نخست

) ص(، تحقيق چنداني در اين مورد ارائه نشده است و مسأله بيعت زنان با پيامبرابعايشان در منهم عصر 

اي از تحقيقات كه در دسته. استتوجهي و يا فراموشي شدهبي گرفتار كم توجهي، - مد يا سهوبه ع-

فتح مكه اكتفا شده  النساء پس ازبه و بيعتصرفاً به بيعت نخست عق )ص(پيرامون بيعت، بيعت زنان با پيامبر

  .اندرا قيد كرده) با پيامبر بيعت كرد(كه منابع در شرح حال زنان، در مورد اغلب آنان واژه در حالي. است

ي مبتني بر دين، بيعت با انتقال جامعه از فضاي جاهلي به فضا در) ص(با توجه به حركت پيامبر: دوم

ديده ) ص(اهللا سياري در سيره و سنت رسولموارد ب. اي برخوردار باشدويژهت توانست از اهميزنان مي

  . شود كه بيانگر توجه ويژه به طرح و جا انداختن نگاه ديني نسبت به زن به جاي نگاه جاهلي استمي

ر اجتماعي مرتبط با عهد نبوي، ميدان وسيع و احتماالً بكري است كه آثا يمطالعات حوزه: سوم

ذا پرداختن به ل. اين وضعيت است مطالعات مربوط به زنان نيز گرفتار. اندآن تدوين و تأليف شدهاندكي در 

عات كلي مربوط به بيعت تلقي پذيري آنان به هيچ وجه مساوي، موازي و يا نافي مطالبيعت زنان و اسالم

 يا حوزهن يافت، امتوان مشتركاتي ميان بيعت زنان با مرداهرچند در كليات بحث بيعت مي. استنشده

  .استذيري آنان كمتر مورد مطالعه بودهپمبيعت زنان و اسال
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  روش تحقيق

هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه عهد آغازين اسالمي، به سبب برخي مسائل از جمله كاستي تحقيق در زمينه

ناظر به برخي كه پاسخ دادن به پرسش نخست اين نوشته نبا وجود آ. اطالعات الزم امري دشوار است

علت  .وجود ندارد) ص(تعداد زنان بيعت كرده با پيامبر ا امكان دادن آماري دقيق ازتحقيقات آماري است، ام

منابع، . دهندي اطالعاتي را در اختيار قرار ميهاترين دادهامر متوجه منابع كهن است كه عمدهاساسي اين 

ها اند، ندارند و برخي كتاببيعت كرده تي مرداني كه اطالعات مدون و منسجمي در مورد تعداد زنان يا ح

هايي دارد كه حلاين معضل راه. اندپرداختهبه ارائه شرح ختصري از حال زنان و مردان صحابي  صرفاً

  . طلبدمبحثي ديگر را مي

اي به اين منظور واژه. قتدا شده استمتقدمان ا يها به شيوهاز اين رو براي حل نقيصه كاستي داده

به اين . انديابي و بررسي شدهتوجه به آن، موارد ديگر ريشه در نظر گرفته شده و با »معيار«به عنوان 

زنان پذيري و بيعت اسالماصطالحاتي كه منابع براي نشان دادن . منظور از منابع كهن كمك گرفته شد

» الرسولمع«يا  »النبيمع«ارت باشد كه بايعت با عبمي» بايعت«و  »اسلمت«اند، دو واژه كار بردهبه

ي بيعت با مدلول دو اصطالح فوق همه زناني است كه مسلمان شده و در مقوله. استتكميل شده

پذيري، در مورد اسالم. اندبر اسالم بيعت كرده) ص(با پيامبراند و همانند مردان وارد شده) ص(پيامبر

از وضوح  »اسلمت«ي نيز به توضيح نبود، زيرا عبارت رسد كه نيازبه نظر مي. استتوضيح چنداني نيامده

توضيح وقايع منجر به مسلمان . كندير كيش و گروش به اسالم داللت ميكامل برخوردار است و بر تغي

ه ها رخ دادبه جز چند تن كه واقعه در مسلمان شدن آن. شدن زنان نيز در منابع چندان مفصل نيست

با اين حال واژه خود گوياست و معناي آن . انداكتفا كرده» اسلمت« يهژاست، نويسندگان اغلب به ذكر وا

  . استپردازند، تعريف شدهاسالم ميي تاريخنيز نزد كساني كه به مطالعه

 يبا مطالعه شرايط، معنا و دليلي ندارد، لذاپذيري در ذيل ي سير اسالمبا توضيحات فوق مطالعه

نزد علماي ادبيات عرب بيعت صفت  .آن با بيعت پرداخته خواهد شد يهچگونگي و زمان آن به بررسي رابط

جان و اطاعت خود را در اختيار كننده رت از قراري دو طرفه است كه بيعتعبا ايجاب و اطاعت معنا شده و

 :1375، خلدونابن( جاهلي نيز قابل پيگيري است يبيعت در دوره يسابقه. دهداو بيعت كرده قرار ميفردي كه با 

و بيعت  كردندهنگام جنگ با رئيس قبيله بيعت ميويژه بايل در مواقعي خاص بهرسد، افراد قبه نظر مي. )1/209
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ويژه در حجاز طالعات اين مقطع از تاريخ عرب بها .)1965شريف، (ناظر به اطاعت افراد از رئيس بود ها آن

  .دست نيامده است اي بهمطلب روشن كنندهان در عهد جاهلي بسيار اندك است و تاكنون از بيعت زن

 الكبري، االصابه،از قبيل طبقاتاند، به بحث مستقل زنان پرداختههاي كهن كه در اغلب كتاب

هاي ترين نمونهيكي از كامل. الغابه، صفحاتي چند به بحث كلي پيرامون بيعت اختصاص يافته استاسد

سعد در آغاز مجلد هشتم كتاب ابنالكبري است كه طبقاتا هترين آنو در عين حال قديمهاي فوق كتاب

تني چند از زنان نام بحث مذكور  در. اي بيعت زنان و شرايط آن را مطرح كرده استصفحه در بحثي چند

آغازين مجلد مذكور، چندين  يعالوه بر آن، در چند صفحه. اندبيعت كرده) ص(كه با پيامبر اندبرده شده

جامعيتي توان در منابع به نميا با اين وجود است، امزنان قيد شده با) ص(عت پيامبرشرط از شرايط بي

سعد عالوه بر ابن .كننده و يا حتي شرايط جامع آن رسيدبيعتبيعت زنان و زنان شاخص  يروشن درباره

اند حديث كرده نقل) ص(خود از پيامبر يكي از خويشان يتوجه به زنان راوي حديث و نيز زناني كه به واسطه

از . استيد مسلمان شدن و بيعت كردن آوردهزن را با تأكيد بر ق 629در مجموع شرح حال  ،)8/337 :همان(

ا نيامده هآن ي بيعت به طور صريحاين ميان در شرح حال تعدادي از زناني كه از منسوبان پيامبر بودند، واژه

جمع دسته مذكور با زنان كه . دهدپيشگامان در اسالم نشان مياي است كه آنان را از ا گزارش به گونهاست، ام

آن با  يو تبيين رابطه پذيريدر بحث اسالم. باشدنفر مي 57خويشاوندي دارند، حدود ) ص(به نحوي با پيامبر

  .به جايگاه و عملكرد اين دسته اشاره خواهد شد) ص(بيعت زنان با پيامبر

كه شاخص  »النبيمع«و يا  »الرسولبايعت مع«عل آن به شكل بيعت و اطالق ف يبا توجه به واژه

نفر فوق، تعداد  57كنار گذاشتن  اند و باورد مطالعه اين نوشته قرار گرفتهاسايي زناني است كه مناصلي ش

با اين وجود بار ديگر الزم به . نفر خواهد بود 572گيرند، حت شمول بررسي اين نوشته قرار ميزناني كه ت

بسيار كلي و در حد همان  ي است كه اطالعات مربوط به بيعت زنان در نوشته مورخان مسلمانيادآور

» مبايعات«رسد، اصطالح با اين حال به نظر مي. كنده اين امر كار بررسي را دشوار ميباشد كواژه مي

ها بعد، در ده كه مدتاي شناخته شده و داراي بار معنايي خاص و نشان دهنده افرادي مشخص بوواژه

ه نزد فرض ديگري نيز مطرح است كه اين واژ. استبرد داشتههاي غير رجالي و شرح حالي نيز كاركتاب
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 عبدالمطلببندر ماجراي مرگ عباسبه عنوان نمونه . استمردم عصر شناخته شده بود و از آن استفاده شده

   ). 13: 1997،سيهالعبا��اخبار الدو( استاشاره شده 1به حضور مبايعات و مهاجرات االول

تبييني  –اين مقاله را چنين توصيف كرد كه در يك رويكرد توصيفي  يشيوه تواندر جمع اين بخش مي

 شناختي در امرشناختي و معرفتپردازد و با استفاده از دو حوزه وجودپذيري و بيعت زنان ميي اسالمبه مطالعه

اي هبا تعريفي كه از واژه. ها داردسعي در تبيين آن) ص(زنان با پيامبر پذيري و بيعتي اسالممطالعه

مطالعاتي نيز  يحوزه. اندبه عنوان شاخص در نظر گرفته شده اژهوجود دارد، اين دو و »بايعت«و » اسلمت«

اي هشرح حالي و نيز نوشتهي منابع در همه) ص(كننده درعهد پيامبري زنان مسلمان بيعتشرح حال همه

هاي شده و تفاوت اطالعات و داده سعد به عنوان كتاب پايه تلقيه كتاب طبقات ابنالبتّ. باشدمورخان كهن مي

  .استنابع با آن مورد توجه قرار گرفتهديگر م

  بيعت و مقاطع آن

 توانزنان را در عهد مكي دعوت نيز مي با) ص(هاي اساسي آن است كه آيا بيعت پيامبريكي از پرسش

عه وقايع كرد؟ مطال بايست جستجوبيعت را در دوران مدني دعوت مي غ گرفت و يا اين كه صرفاًسرا

ها درهمه بيست و سه سال يكسان و دهد، اقبال افراد به اسالم و گروش آنتاريخ عصر نبوي نشان مي

توان، و مياز اين ر. برخودار بوده است دست نبوده است، در مقاطعي شدت داشته و گاه نيز از ضعفيك

  .پذيري به چندين مقطع تفكيك كردتباط با زمان، نحوه و مكان اسالمبحث بيعت را در ار

با زنان ازعموميت برخوردار نيست و تنها در چندين واقعه از قبيل ) ص(برخي معتقدند كه بيعت پيامبر

اين ) 278و1/277 :1405 قاسمي،( با زنان بيعت كرد) ص(مكه پيامبر بيعت دوم عقبه و يا وقايع پس از فتح

. هاي اين مقاله مورد تعمق قرار داديهتوان ميزان تطبيق آن را با فرضامر يكي از مواردي است كه مي

ا كاربرد آن در شرح حال اغلب زنان از زمان دقيق بيعت نيست، ام يبررسي شرح حال زنان نشان دهنده

كه بيعت چه در دوران مكي و چه در دوران مدني سوي طبقات نويسان و شرح حال نگاران دال بر آن است 

                                                           
1
ول يا مهاجرات اولي اشاره به زناني است كه در مهاجرت گروهي از مسلمانان به حبشه رنج هجرت برخود مهاجرات اال.  

فضليت داشتن تعدادي از آنان را كه به مدينه نيز مهاجرت كردند، به ) ص(مبربعدها پيا. اسطه آن فضليتي يافتندخريدند و به و

  .)315و  314/  3هشام، ابن( ام برده استبه حبشه نزن را به عنوان مهاجر  16هشام ابن. دو مهاجرت ستود
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ود به زمان توان بيعت را محدهاي متأخر نميو برخالف برخي نوشته 2وجود داشته است) ص(دعوت پيامبر

بيعت  يطور كه تاكنون چندين بار در مقاله حاضر مورد تأكيد قرار گرفته است، واژهزيرا همان. خاص دانست

اين امر تقيد زنان . استقيد شده - اعم از مكي و مدني  –ر شرح حال زنان پس از ذكر اسالم آوردن د

  .آيد كه در مكه نيز بيعت امري مهم تلقي مي شددهد و از آن برميز به بيعت نشان ميمسلمان مكي را ني

ترين و شاخصهاي ممكن و موجود براي شناسايي افراد و تعداد آنان و به طور طبيعي يكي از راه

به اين سبب هم در . راه فرض شودپذيري آنان همبا اسالمترين زنان در بيعت، آن است كه بيعت سرشناس

شود كه در گروش به اسالم و هم در دوران مدني آن از زناني سراغ گرفته مي) ص(مكي دعوت پيامبر يدوره

دو مقطع دعوت  هر در با اين وجود، نحوه و شرايط بيعت. بر ديگران پيشي گرفتند) ص(و بيعت با پيامبر

توان دوران مكي و اد آنان نميدستي برخوردار نبود و در اقبال عمومي به اسالم و نيز تعداز يك) ص(پيامبر

هد، بنا به اقتضاي شرايط در دنشان مي) ص(يع تاريخ دعوت پيامبروقا. دوران مدني را همانند هم تلقي كرد

  .استكردهشخصي آنان به دين اسالم تغيير مياقبال عام و يا پذيري افراد و مدني اسالم هاي مكي ودوره

  بيعت زنان درعصر دعوت مكي

توان چندين مرحله را در بيعت با پذيري و بيعت زنان ميمقطع با توجه به تناوب اسالم در اين

. كنديها را يكديگر فراهم مهايي است كه امكان تفكيك آنهر مرحله داراي ويژگي. قائل شد) ص(پيامبر

به نظر . دكردنمردان پس از مسلمان شدن، بيعت مينند طع، فرض اصلي آن است كه زنان همادر اين مق

رسد، در اين مرحله از بيعت نبايست مفهوم مشاركت اجتماعي را برداشت كرد، بلكه قصد اصلي در آن مي

به حفظ دين در زماني كه الزام . دادن تعهد به بقاي بر اسالم و روي برنگرداندن از دين جديد است

نيز بر حفظ ) ص(پيامبر. شد، امري بديهي استانب قريش و ديگر مخالفان وارد ميفشارهاي متعدد از ج

با توجه به توالي سه قيد  همين امر. اندي التزام فوق گزارشي ارائه نكردهمنابع از چگونگ. بودند دين مصرّ

شود كه ميان انتظار از بيعت در مكه با بيعت در مون ميو هجرت، ما را به اين رهن اسالم آوردن، بيعت

توان آن را به التزام تازه مسلمانان به پايداري در اسالم تعبير اوت وجود دارد و در دوران مكي مييثرب تف

بيعت زنان به تبعيت از مسلمان شدن آنان، در مكه به سبب شرايط و مسائل پيش آمده از شدت و . كرد

. به آن معني كه گاه تعداد زياد و گاه اندك بود. استو گرفتار تقدم و تأخر زماني شده ودهضعف برخوردار ب

                                                           
با اين . است، دادن نمونه چندان ضرورتي نداردبه سبب كثرت تعداد افرادي كه از واژه بايعت در شرح حال آنان استفاده شده. 2

  .دهدهاي فراواني را نشان مينمونه سعدالكبري تأليف ابنحال مراجعه به كتاب طبقات
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ت كردن زنان ميان مسلمان شدن و بيع در مواقعي نيز. استدست نبودهه تمايل و اقبال به آن نيز يكالبتّ

  .شودفاصله زماني ديده مي

  ي از مسلمانان به حبشهتا مهاجرت گروه) ص(از آغاز دعوت پيامبر: يكم يمرحله

شود كه طي آن بيعت زنان نزديك و خويشاوند فاصله بعد از ابالغ وحي آغاز ميآغازين بال يمرحله

ها به گزارش منابع در اين عهد چندان روشنگر نيست و چگونگي و محل بيعت در آن. متصور است) ص(پيامبر

توان از برخي خوشبختانه مي. هايي ديگر باشيمانهشود تا به دنبال نشوشني قيد نشده و همين امر سبب مير

. اندها بودهاالسالمان اين مرحله از پيشگامان و قديممسلمان. دست آوردهايي را بهها، نشانهها و تطبيقمقايسه

در . به نبوت تا زمان مهاجرت به حبشه دانست) ص(اسالمتوان از زمان برگزيده شدن پيامبراين مرحله را مي

اند كه تعدادي پيش و ، از خانه ارقم سخن گفتهمرحله نويسندگان براي نشان دادن قدمت اسالم صحابهاين 

گونه كه قيد مسلمان شدن در همان. اندسلمانان به خانه ارقم مسلمان شدهزمان انتقال فعاليت مگروهي هم

توان پيشگامي را رد زنان نيز ميپذيري بود، در موآن نشان  پيشگامي مردان در اسالمخانه ارقم يا پيش از 

  .3در مورد تعدادي از زنان به كار رفته است »اسالم آوردن پيش از ورود به خانه ارقم«عبارت . لحاظ كرد

هاي بعد اسالم و نيز دورهها در صدرتريني شاخصزناني كه در اين مرحله به اسالم گرويدند، در زمره

اند كه دال برفضليت آنان معرفي شده» السابقون«هاي ديني به نام وزهگروهي از آنان در آم .اندشناخته شده

  .رود، بخشي از اين فضليت عالوه بر تقوا و ايمان به سبب پيشگامي آنان بوده باشداحتمال مي. باشدمي

: كثير؛ ابن1/274: 1996، هشامابن( ترين زنان در گروش به اسالم است،عالوه بر خديجه كه پيشگام

 ،)30و8/29 :1997، سعدابن(اند نيز مسلمان شده ،كلثومرقيه و ام ،پيامبردختران ) 5/435 :تا، بياثير؛ ابن1/306

سعد است كه از بيعت ين مرحله به شمار آيد، نوشته ابنتواند دليل وجود بيعت در امي كه ديگري ينشانه

دهد كه دختران اين امر نشان مي ،)29و8/30: همان( هنگام بيعت زنان سخن گفته است) ص(دختران پيامبر

اند، بيعت پذيري بودهچون اين گروه از پيشگامان دين. دهمانند ديگران در بيعت با پيامبر وارد شده ان) ص(پيامبر

خديجه به همسري  دختر زمعه كه پس از درگذشت سوده. توان متقدم بر ديگران تلقي شودآنان را نيز مي

، هشام؛ ابن223و  8/219: همان(، اسماء و سلمي دختران عميس )8/42 :1997، عدسابن(درآمد ) ص(پيامبر

پس از او نيز به ابوبكر و  طالب بود و پس از شهادت او به ازدواجابيكه اسماء همسر جعفربن) 1/290 :1996

                                                           
3
كننده فاطمه بنت اسد اين قيد نيست ولي در بسياري از منابع ضمن نگارش شرح حال او در مجموعه متعلق به زنان بيعتدر مورد .  

  )4/381: عبدالبرابن(است او از زنان پيشگام و حتي زني كه پس از خديچه ايمان آورد و بيعت كرد نام برده شده) 8/178: سعدابن(
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خواهر ) 1/288: 1996، هشام؛ ابن8/209: 1997، سعدابن( فاطمه دختر خطاب. درآمد) ع(ازدواج امام علي

از جمله زناني هستند كه قيد اسالم پيش از خانه ) 8/210: 1997، سعدابن(خطاب، رمله دختر ابوعوف بنعمر

ها  قيد از زنان ديگري نيز نام برده شده كه هرچند در شرح حال آن. استها به كار رفتهارقم در مورد آن

ه اين مرحل الم و بيعت آنان است و با بيعت درارائه شده نشان قدمت اس ا شرحشود، اممذكور ديده نمي

رومان همسر ؛ ام)8/217 :1997، سعدابن(عبدالمطلب بنفضل همسرعباسزناني از قبيل ام. مطابقت دارد

 :همان( كلثومامو خواهرش ) 2/328: 1928، حجرابن( عمروبنسهله دختر سهيل ؛)8/218 :همان( 4ابوبكر

هاشم و يا اند كه اغلب از بنينام برده شده )8/290 :همان(لؤي بنجميل از عامرفاطمه يا ام ؛)211و  8/212

حضور زناني از اين . اندوقايع تاريخ اسالم صاحب نقش بودهطوايف قريش بودند و بعدها خود يا همسرانشان در 

با . ثت استمكه عصر بع يهاي اجتماعي جامعهدر همه اليه دست و مسلمان شدن آنان نشان رسوخ اسالم

، افرادي از طبقات و ي ايجاد سد در برابر گسترش اسالموجود كوشش فروان سران طوايف برتر قريش برا

  .هاي برتر نيز جذب دعوت اسالم شده بودندخاندان

سعد، ابن(ريطه دختر حارث : اندوسط قريش نيز زناني نام برده شدههاي متبا اين حال ازخاندان

در ميان اين . تيماز بني) 8/201: همان( عبس و زنيزهدختر رقيقه و دخترانش اماميمه  ،)8/201: 1997

بودند و به طور طبيعي ) ص(دسته كساني از قبيل اميمه بودند داراي ارتباط خويشاوندي با خويشان پيامبر

  . استگروش به آن تأثيرگذار بودهخويشاوندي در آشنايي زود هنگام آنان با اسالم و 

ايمن، از ام: توان كساني را نام بردموالي، وابستگان و بردگان نيز ميآنان، از قبايل هم پيمان، عالوه بر 

: 1997سعد، ابن(همينه دختر خلف  ؛)7/303: تابياثير، ابن(ا و مهاجران به حبشه و يثرب هقديم االسالم

م كه در زير شكنجه به مخزواط از موالي بنيسميه دختر خب ؛)همانجا(خزاعه بنيهرمله از  ؛)8/223

مسلمان ) ص(امبرمؤمل كه در ابتدا دعوت پيكنيزي از بني ؛)8/207 :1997 سعد،ابن(شهادت رسيد 

شود، گونه كه ديده ميهمان ؛)7/439: تابياثير، ابن(شد بود و در مكه شكنجه مي االسالمشد، از زنان قديم

: 1997 سعد،ابن(ايمن شرح حال ام. شوندامان برشمرده ميدارند كه از پيشگزناني ديگر در اين دسته جاي 

پذيري و است كه دال بر ديرينگي اسالماي ارائه شدهبه گونه) 8/181: همان(رافع و سملي همسر ابي) 8/179

دستي طور كه پيداست با وجود پيشگامي اين زنان، جايگاه اجتماعي و پايگاه طبقاتي يكهمان. بيعت آنان است

                                                           
4
هاي بعدي بودند، قدري مسران يا مادران افراد شاخص دورهد اسالم آوردن برخي زنان كه هدانم در مورالرم به ذكر مي.  

  .تأمل الزم است
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و برد گان افرادي در آن ديده  ها تا مواليزيرا از برترين طبقات و خاندان. توان متصور شداين دسته نمي براي

آنان را قديمي و در مكه  از اين رو نويسندگان با درك اهميت پيشگامي اين افراد، اسالم و بيعت .شودندمي

است كساني كه در اين مرحله اسالم را  كه اقبال به اسالم ناظر به پذيرش قلبيبه سبب آن. اندبرشمرده

  . پذيرفتند با وجود اختالف طبقاتي در يك سطح قرار گرفتند و نام پيشگام يا السابقون به آنان داده شد

راد ا تفكيك افپذير است، امبخش پيش و پس از خانه ارقم تقسيمكه اين مرحله به دو با وجود آن

بودن به عنوان مالك و  »االسالمقديم«پذيري يعني در اسالماگر قيد ديرينگي . باشدبسيار سخت مي

توان سراغ گرفت كه زناني را مي) ص(و دختران پيامبر همسر صفت جداكننده پذيرفته شود، عالوه بر

اس آماري كه از جمع اين دسته را براس. اندي ارقم مسلمان شدهز انتقال مركز دعوت به خانهپيش ا

توان حدود هجده زن مسلمان شود ميالذكر استخراج ميبا توجه به قيد فوقسعد الكبري ابنطبقات

  .استه خانه ارقم در مورد آنان نيامدهدانست كه قيد ورود ب

اين زمان همتوان يافت كه ود به آن مالك باشد، زناني را مياگر قيد بيعت در خانه ارقم و پس از ور

ج شرح حال افراد مطابق نوشته بار ديگر براساس استخرا. اندمسلمان شده و پس از آن بيعت كردهعهد 

دهند ارقام افزايش را نشان مي. اندبيعت كرده) ص(ين مرحله با پيامبرزن مسلمان در ا 35سعد حدود ابن

دعوت  تر بودن دوره يا بيشتر شدن اطالعات مردم وقت از اسالم وتواند ناشي از طوالنيكه مي

كار رفته توسط نويسندگان براي نشان دادن مسلمان رسد، بررسي قيدهاي بهمي به نظر. باشد) ص(پيامبر

و  »���اسلمت قديماَ «قيد . كند ي مقاله كمكشدن و بيعت اين گروه به تطبيق دادن آن با فرضيه

اسلمت قبل «و  »االسالميمقد«هاي چنين واژههم. استدر شرح حال اغلب آنان آمده» بايعت«

اري پذيري و تقيد به وفادهمگي دال بر ديرينگي در اسالم» االرقماسلمت و بايعت بدار«يا  و »داراالرقم

بيعت در . گرفته استمورد تأكيد قرار  »بايعت«تقيد مذكور در قالب . باشددر دين جديد مي) ص(با پيامبر

  .تواند، ناظر بر وفاي به عهد و نشكستن پيمان باشداين مرحله مي

  به يثرب) ص(مهاجرت مسلمانان به حبشه تا هجرت پيامبر از: دوم يمرحله

توان مقطعي در دوران مكي دعوت، پس از هجرت گروهي از مسلمانان ي ديگر در بيعت را ميمرحله

دراين مرحله، تبليغ اسالم به سبب زيادتر شدن تعداد مسلمانان نسبت به قبل و . به حبشه درنظر گرفت

بايست انتظار مسلمان شدن و بيعت به طور طبيعي مي. بيشتر شده بود نيز شايع شدن اخبار دين جديد

 رسدبه نظر مي. شودها در منابع ديده ميچنان كاستي دادهبا اين حال هم. تعداد بيشتري را بايد داشت
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پيش از اين . منابع اين مقطع را بازسازي كرد ،هاي متفاوت، متعدد و پراكندهبتوان با گرد آوردن گزارش

ي در ذكر نحوه» اسالم آوردن، بيعت كردن و هجرت كردن«شاره شد، منابع از سه واژه و قيدهاي پياپي ا

ا در اين مرحله طي رخدادهايي از زناني سخن به ام. اندري و اعالم مشاركت زنان سخن گفتهپذياسالم

  .نيامده است ها در فهرست مهاجران به حبشهميان آمده كه به حبشه مهاجرت نكردند و نام آن

ه حبشه و چگونگي آن سخن گفته از سوي ديگر در شرح حال اغلب زنان دسته قبلي از مهاجرت ب

پيشين بودند كه اجازه و يا امكان مهاجرت  يهرچند كه گروهي از زنان، مسلمانان مرحله. استشده

هاي با توجه به تفاوت. و بيعت كردند نيافتند، گروهي نيز كساني بودند كه در اين مرحله مسلمان شده

  .توان متصور شدبه يثرب مي) ص(مان مهاجرت پيامبرفوق اين دوران را تا ز

هاي به سبب سختگيري. بسيار اندك و پراكنده است يهاي منابع تاريخي در اين مرحلهداده

ي ميان مرحلهرود، در اين احتمال مي. استمواجه بوده هاييپذيري و بيعت نيز با سختيقريش، روند اسالم

در گزارش منابع نيز در توالي قيدهايي كه نويسندگان . و بيعت تعدادي از افراد فاصله افتاده باشد پذيرياسالم

كلثوم به عنوان مثال ام. شوداند، فاصله ديده ميكار بردهو شرح حال اين دسته به كهن در توصيف

پس از ا پس از صلح حديبيه مهاجرت كرد و د، اممعيط با وجود آن كه در مكه مسلمان شي ابيدخترعقبه

من ؤقرآن كريم براي بررسي صحت ادعاي زنان م) 8/183 :1997، سعدابن(بيعت نمود ) ص(آن با پيامبر

 و )8/218(وليد بنصغري مادر خالدلبابه ،)7/126: تابروجردي، بي( پيشنهاد آزمودن آنان را داده بودمهاجر 

ها پس از مكه قيد بيعت آن هايي هستند كه با وجود مسلمان شدن درنمونه) جاهمان(رث هزيله دخترحا

هايي توان نتيجه گرفت در مقطع دوم تازه مسلمانان با فشارها و سختيبه اين ترتيب مي. استهجرت آمده

در وقايعي . بود نبايد از احتمال بيعت مجدد غافل. شد، امر بيعت به بعد موكول شودمواجه بودند كه سبب مي

چون صلح حديبيه كه مسلمانان به تجديد عهد دعوت شدند، اگر بررسي عميقي از ماجرا اسالم هماز تاريخ

توان موادي از تجديد بيعت را در مورد زنان نيز سراغ مي –كه موضع تحقيق ديگري است  - صورت بگيرد

ا و طور كه با وجود فشارههمانست، م امسلّ. استنابع همگي ذيل بحث بيعت مطرح شدهگرفت كه در م

آورد، امر دعوت اسالم تعطيل نشد، مسلمان شدن و بيعت زنان نيز با تضييقاتي كه قريش به وجود مي

  .استچنان ادامه داشتهمهاجرت گروهي به حبشه به پايان نرسيد و دامنه آن هم

  بيعت روز فتح مكه و پس از : سوم يمرحله

  اي در گروشكنندهرود كه نقش تعيينشمار ميايع در تاريخ اسالم بهترين وقفتح مكه يكي از مهم
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در جريان فتح ) ص(ا پيامبريكي ازمهمترين مقاطع بيعت زنان مكي نيز ب. مردم حجاز به اسالم داشت

بيعت زنان مكي پس از شمارانه در اين نوشته در سخن از علت رعايت نشدن توالي سال. باشدمكه مي

در يك سير است كه با وجود پذيري و بيعت زنان مكي كه فراهم كردن امكان بررسي اسالمفتح م

ها در مكه و تعلق اين دسته از به مدينه و آغاز دوران مدني به سبب برخي ويژگي) ص(پيامبر مهاجرت

  .گيردر ميقرا زنان به شرايط حاكم بر آن شهر ذيل بيعت زنان مكي مورد بررسي

. هايي از مسلمان شدن و بيعت كه به طور رسمي توسط مورخان ثبت شده در اين مرحله بروز يافتصحنه

اغلب . جا با تعدادي از زنان بيعت كرددر آن) ص(ه پس از فتح مكه پيامبردهند كوقايع تاريخي نشان مي

رسيدند تا با ايشان بيعت كنند و يا ) ص(زنان مذكور پس از فتح مكه مسلمان شده بودند و به حضور پيامبر

ترين و دقيق ترينرسد، مواردي از شفافبه نظر مي. در يك جلسه مسلمان شدن و بيعت آنان انجام شد

اين زنان كه اغلب از زنان صاحب موقعيت و از . استورد بيعت زنان طي اين ماجرا آمدهها در مگزارش

در فتح مكه و غلبه بر ) ص(قريش بودند، پس از پيروزي پيامبر هاي برترويژه از خاندانبرتر به طبقات

ربيعه كه بن ����هند دختر. شده و بيعت كردند شهر نزد ايشان آمدند، به داليلي از جمله ناچاري مسلمان

در ابطح بود، نزد ايشان آمد و با ) ص(در پوششي به طور ناشناس هنگامي كه پيامبر همسر ابوسفيان بود،

: 1997سعد، ابن(تقاضاي بيعت كرد ، 5)7/9292: تابياثير، ابن( )ص(خدا و تصديق پيامبرمان به اعالم اي

حكم اممغيره و بن، فاطمه دختر وليد)7/6: تابي اثير،ابن(اميه العاص از بنيابيبن، آمنه دختر عفان)189/ 8

مخزوم از بني هشام هر دوبنختر حارثحكيم ديا ام) 7/321: تابي اثير،؛ ابن8/205: 1996هشام، ابن(

اميمه يا امامه دختر  ،)190 و8/189: همان(ربيعه بن ����كلثوم و فاطمه دختران ، ام)8/205: 1997، سعدابن(

: تابي اثير،ابن(رب كه خواهر تني معاويه بود حبنحكم دختر ابوسفيان، ام)230 :همان(كناني وهببنسفيان

هاني ، ام)7/393 :همان(بيعت كرد ) ص(يامبركه در روز فتح مسلمان شد و همان روز با پمرثد ، ام)7/320

دختر فاخته ) 7/404 :همان(بود و در سال فتح مكه مسلمان شد ) ص(دختر ابوطالب كه دختر عموي پيامبر

 :همان( عت كردبي) ص(اميه بود و در روز فتح مكه مسلمان شد و با پيامبربنمغيره كه همسر صفوانبنوليد

 :همان( وليدبنمغيره خواهر خالدبن، فاطمه دختر وليد)7/229 :همان(فاطمه دختر عتبه خواهر هند  ،)7/214

                                                           
  .ها برقرار كردشده كه پس از اسالم آوردن وي و شوهرش ابوسفيان بار ديگر عقد ازدواج ميان آن در مورد او ذكر. 5
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حجاج سهمي بنو ريطه دختر منبه) 7/294: همان( عاصبنعمروبن، هند دختر عتبه مادر عبداهللا)7/232

  . انداز آن جمله) 8/211: 1997سعد، ابن(

زم به ذكر است برخي نويسندگان كهن در سخن از اسالم آوردن و بيعت زنان مكي بالفاصله پس ه الالبتّ

با ) 254: 1998 بستي،حبانابن(اند از قبيل هند را از صحابه ندانستهاز فتح مكه، اين دسته از زنان و افرادي 

در . باشدآنان با ديگران ميپذيري هايي در اسالماين گروه با شرايطي ويژه بيعت شد كه نشانگر تفاوت

م است كه تعلق اين گروه به برخي تعلقات ا مسلّبخش مربوطه به شرايط بيعت آنان اشاره خواهد شد، ام

از سوي ديگر . را وادار به اخذ برخي تعهدها نموده بود) ص(جاهلي از جمله پايگاه اجتماعي برتر، پيامبر

و ميان خود آنان ) ص(عت در تعيين روابط افراد با پيامبردهد كه بيها براي بيعت نشان ميتقاضاي آن

  .نقش ويژه داشته است

پذيري با فتح مكه مسلمان شدند، ميان اسالمدر شرح حال تعدادي از زنان اين دسته كه در روز 

شود، از جمله  بغوم دختر معذل از كنانه كه در فتح مكه مسلمان شد و بنابر روايتي بيعت فاصله ديده مي

وجود فاصله ميان  ،)8/230: 1997سعد، ابن(الوداع بيعت كرد 
	�مان روز و در روايتي ديگر در ه

مسلمان شدن افراد و بيعت آنان به احتمال ناشي از آن است كه افرادي طي شرايط خاص  بيعت كردند و 

ايي از اين دست را هها و نمونهمصداق. راهي مسلمان شدن و بيعت آنان وجود نداشته باشدالزامي بر هم

حكيم دختر طارق كناني ، ام)8/230: 1997سعد، ابن( كنانيهاللبنقتيله دختر عمرو. توان معرفي كردمي

از آن  اميه بودبن، فاخته دختر وليد كه همسر صفوانجهل بودابيبن�� كه همسر عكر) 8/231: همان(

ان شدن صحبت حكيم و فاخته صرفاَ از مسلمام هشام در موردابن .)4/61: 1996هشام، ابن(اند جمله

  .)جاهمان(كرده است نه از بيعت 

هايي فراهم شد تا امكان بيعت براي تعدادي الوداع زمينه
	�رسد، در ادامه اين مرحله در به نظر مي

ن رو از اي. ايي ندارندمنابع در مورد چرايي مطرح شدن بيعت در روز مذكور سخن چند. زنان به وجود آيد

رود تقاضا از جانب زناني مطرح شده كه تاكنون بيعت نكرده بودند و يا تشويق زنان مذكور به احتمال مي

  .صورت گرفته باشد) ص(بيعت از جانب پيامبر

آيد كه و بررسي آن برمي) ص(زندگي پيامبرهاي پاياني با دقت در بيعت اين دسته از زنان در سال

حضور و مشاركت مشاركت سياسي دانست، زيرا عالوه برمشاركت سياسي، تر از توان، بيعت را عاممي

طور همان .از طريق بيعت در روزهاي مذكور به آن اقدام كرده بود) ص(طلبيد و پيامبراجتماعي را نيز مي
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است و ن مورد توجه شرح حال نويسان بودهپذيري و بيعت كردن زناشود، در اين مقطع اسالمكه ديده مي

  .راهي آن دو امر حكايت داردي هماز نوع

توان براي آن شكل گروهي يا ت مكي چندان مشخص نيست و حتي نميبيعت در مقطع دعو ينحوه

توان آن را به كردند كه ميبيعت مي) ص(در شرايطي با پيامبر م است تازه مسلمانانا مسلّفردي قائل شد، ام

شود تا بيعت زنان مورد در چنين وضعيتي دليلي ديده نمي. بندي به كيش جديد تعبير كردسپردن تعهد و پاي

بيعت نيز در اين دوره  ياز شرايط و نحوه. ها اشاره شودفراموشي قرار گيرد و صرفاَ به مسلمان شدن آن

توان نظر متقدمان را بار ديگر مطرح كرد كه ايمان در دوران با  اين توصيف مي. ي در دست نيستاطالع

ا اقرار به شهادتين بود و هنوز اغلب از تكاليف ديني مانند روزه، زكات و جهاد كه در مدينه مكي دعوت، تنه

بندي دانست نه قول تقيد به عمل توان اعالم تعهد و پاياز اين رو بيعت را مي .اجب نبوده استواجب شد، و

  .ودشها ديده نميهرچند اگر چنين نيز بود، مباينتي ميان آن. و وظايف تكليف شده

ت كرده پس در بررسي جايگاه اجتماعي زنان تازه مسلمان، با در نظر گرفتن زنان مسلمان شده و بيع

اسالم و بيعت وارد  يها به حوزهشود كه زنان اغلب طبقات، طوايف و خانداناز فتح مكه مالحظه مي

عبدالدار، خزاعه، بنيي، مواليعداسد، بنيمخزوم، بنياميه، بنياز بني) ص(وه بر منسوبان پيامبرعال. شدند

توان با توجه به آمار و ارقامي كه پيش از اين ارائه شد مي. شودندنيز كساني ديده مي... مخزوم وبني موال

به حبشه نيز اين امر را مهاجرت اغلب آنان . در مرحله نخست بررسي غلبه را با قبايل متوسط و موالي ديد

به ) ص(برتر شامل حال آنان نشد و پيامبر ياي و تعلق داشتن به قبيلهكند كه حمايت قبيلهتأييد مي

با اين تعداد . مهاجرت به حبشه را صادر فرمود يداليل مختلف از جمله جلوگيري از فتنه ارتداد، اجازه

ي زناني كه مسلمان تعداد همه ه دربرگيرندهكه البتّ ؛زنان مهاجر به حبشه تا حدودي مشخص است

ها نبود و بنا رساند كه زنان مسلماني در مكه ماندند كه دليلي بر مهاجرت آناين امر مي. شودمين  ؛شدند

  .به داليلي از جمله برتري جايگاه خانوادگي ترسي براي آزار آنان نبود

 ،هاي اجتماعي ساكن مكهبا وجود توضيحات ذكر شده نبايست از اين امر غافل بود كه از اغلب گروه

  .ان شدند و بيعت كردند و اسالم در قلب و روح آنان جاري شدزناني مسلم

  مدني يپذيري و بيعت زنان در دورهاسالم

در يثرب با مكه، چگونگي مسلمان شدن مردم و نيز ) ص(به سبب تفاوت در شرايط گسترش دعوت پيامبر

اسالم و اقبال آنان به دين جديد آشنايي مردم اين شهر با  يسابقه. باشدجا متفاوت با مكه ميروند بيعت در آن
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اين جستجو و . هاي شهر يثرب در جستجوي هم پيماني براي خود بودندگردد كه عربهايي باز ميبه سال

عمير شد كه در مواجهه با او اشتياق بنه صورت گرفت، منجر به اعزام مصعبهايي كه در محل عقبمالقات

  .ها به پذيرش دين اسالم كمتر از مردان اين شهر نبودو اقبال آن اشتياق زنان.  يثربيان به اسالم آشكار شد

به دين جديد بحث بيعت با از نخستين روزهاي آشنايي اهالي يثرب با اسالم و به دنبال آن گروش 

و همين نكته منجر  شودسالم آوردن و بيعت فاصله ديده ميدر اين مقطع ميان ا. جا مطرح شدمردم آن

اعالم  ييافت و نمايندگي افراد جنبهرسميت مي) ص(بيعت با حضور پيامبر«د كه شوبه برداشتي مي

  .توان بررسي كردمي) ص(با حضور پيامبر ي بيعت رااز اين رو سابقه و چگونگ 6.»آمادگي داشت

هشام، ابن(ريان بيت دوم عقبه گزارش شده است در ج) ص(نخستين مالقات زنان يثربي با پيامبر 

هشام، ابن( 7مازنيعماره يا نسيبه دختر كعبام: ا ين بيعت دو زن شركت داشتنددر ) 107و  2/88: 1996

زمان . بودند هر دو از خزرجكه عدي بنعمرواسماء دخترمنيعام و )8/303: 1997سعد، ؛ ابن2/107: 1996

شده باشند و  آن جلسه مسلمانرود آنان پيش از اين دو زن مشخص نيست و احتمال ميالم آوردن اس

به احتمال با همان شرايطي با آنان بيعت شد كه با مردان بيعت شده . در شب عقبه انجام شده باشد بيعت

  . اندبا مردان حاضر در جلسه ذكر نكردهبيعت زنان مذكور  يمنابع هيچ تفاوتي در شرايط و نحوه. بود

زنان مكي آمده بيشتري نسبت به  توصيف مسلمان شدن و سيستم حضور زنان يثرب در بيعت با وضوح

  .تري از بيعت زنان نسبت به مكه ارائه دادتر و دقيقتوان در اين مقطع تصوير روشناز اين رو مي. است

هايي از راه است كه گاه نشانهدستي بريكديگر همبا سرعت، سبقت و پيش روند بيعت در ميان زنان مدني

اش يعني سه نسل راه مادر و جدهبيعت دختر به هم. ن داده شده استقلبي در آن نشا يعالقه ميل، اشتياق و

اي بيعت با كودكي كه در شكم داشت بر) ص(تقاضاي زني از پيامبر ؛)8/301: 1997سعد، ابن( از يك خانواده

ها براي براي رفتن به مجلس آن) ص(تجمع و حضور زنان در يك خانه و دعوت از پيامبر ؛ )8/299: همان(

درخواست از   ؛)8/9 :همان( و تقاضاي بيعت با ايشان) ص(آمدن دسته جمعي نزد پيامبر ؛ )8/3: همان(بيعت 

: همان(حضور چند خواهر از يك خانواده  ؛)8/9: همان(براي بيعت با آنان همسان بيعت با مردان) ص(پيامبر

                                                           
6
براي پاسخ به دعوت گروهي از زنان مدني رفت و ) ص(به نمايندگي پيامبر خطاببنسعد آورده و در آن عمراگر روايتي را كه ابن.  

آيد كه هيچ ها و روايات مربوط به بيعت زنان مكي تطبيق دهيم، برميرفتن او منجر به بيعت با آن گروه از زنان شد، با همه گزارش

  .رساندخطاب به نوعي نمايندگي را ميبنر عمرتوان براي بيعت آن گروه از زنان قائل شد و حضوي زماني و مكاني نميفاصله
7
برخاست چندين زخم برداشت و ) ص(حضور داشت در احد كه به دفاع از پيامبر) ص(نسيبه در اغلب نبردهاي زمان پيامبر.  

  . در ماجراي نبوت دروغين مسيلمه كذاب به دفاع از اسالم شركت كرد
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همگي دال بر شوق و  ،)8/323: همان(راه دخترانش و يا تقاضاي بيعت مادري به هم) 256و297  ،8/296

  .بوده است) ص(اشتياق زنان مدني براي  بيعت با پيامبر

ترش اسالم در در مدينه پس از نفوذ و گس) ص(پيش از اين اشاره شد، به دليل تأخير حضور پيامبر

همين امر سبب . اصله وجود داشتف) ص(پذيري زنان مدني و بيعت آنان با پيامبراين شهر ميان اسالم

كه با حضور چند نفري و يا جمعي نزد پيامبر و اعالم آمادگي براي بيعت و يا درخواست براي آن  شودمي

در ) ص(با اين توصيف در مدينه بيعت زنان با پيامبر. مطرح شود كه در دوران مكي سابقه نداشت

اي آن توان همانند دوران مكي براز مهاجرت ايشان انجام شد و نمي هاي پسها و هفتهنخستين روز

لمان براي در اين شهر زنان مس) ص(رسد، از نخستين روزهاي حضور پيامبرنظر ميبه. مقاطعي قائل شد

از زنان شاخص در اين مقطع عالوه بر دو زن حاضر در بيعت عقبه . رسيدندبيعت به حضور ايشان مي

سعد، ابن(مره و عميره كرد و دخترانش عدوم، ليلي دختر خطيم كه نخستين زني بود كه با پيامبر بيعت 

هر او حواء از نخستين زنان  معاذ و خوابن، ليلي مادر سعد)8/8: همان(اشهلي عامر، ام)256و8/255: 1997

كه به عنوان ده نفر به  )8/20: 1997سعد، ابن(8اندد، تعداد ديگري نيز نام برده شدهكننده بودنبيعت

  .)8/9: همان(كردند  بيعت) ص(ته جمعي با پيامبرصورت گروهي و دس

رخي وقايع از زناني نام به يثرب و استواري اسالم در اين شهر طي ب) ص(پس از مهاجرت پيامبر 

اي در خليف كه خانهبنعاتكه دختر خالدمعبدام. آمده و با ايشان بيعت كردند است كه نزد پيامبربرده شده

به منزل او وارد شده بود، اندك زماني بعد نزد قديد داشت و پيامبر به هنگام هجرت به يثرب  يمنطقه

اسلمي كعيبه دختر سعد و )225و8/224: 1997سعد، ابن(، مسلمان شد و با ايشان بيعت كرد پيامبر رفت

اي در خيمه) ص(اشت و در نبردهاي پيامبراو به مداواي بيماران آشنايي د .رت بيعت كردپس از هج

   .)8/226 : همان( شدان براي او برپا ميماران و مجروحمسجد براي مداواي بي

خالد سليم دختر ملحانام. شوديعت در وقايع ديگري نيز جستجو ميمندي زنان مدني براي بهعالق

زني بود كه شرط ازدواج خود را با ابوطلحه كه در زمان خواستگاري مشرك بود، اسالم آوردن او نهاد و 

كرد و داد و بيماران را مداوا مياو كه در احد تشنگان را آب مي .دمهريه خود را مسلمان شدن وي قرار دا

                                                           
تميمه دختران ابوسفيان ابوالبنات، شموس دختر ابوعامبر راهب، جميله دختر ثابت، معاذ، مريم و بنعالوه بر ليلي مادر سعد. 8

توان ده زن پيشگام مدني در بيعت را ثابت و با احتساب ليلي دختر خطيم و دخترانش ميبنو ريطه دختران نعمان شموس

  . منابع به عنوان ده نفر از آنان ياد شده استباشد كه در جا بودهرود، بيعت زنان مذكور به صورت يكاحتمال مي. شناسايي كرد
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قربت و مرتبتي واال داشت به طوري كه ) ص(در حنين نيز در حالي كه باردار بود شركت كرد، نزد پيامبر

) 316- 312/ 18: همان( ر يكي از سفرهاي حج پرس و جو كردعلت عدم حضور او د يدرباره) ص(پيامبر

الجندل در سال ��دليم بود و به هنگام غزوه دوبن�قيس كه همسر عبادرابعه دختر مسعودبنرهنمونه ديگر عم

ورقه دختر ام. )8/331 :همان(زوه بر قبر او نماز گذارد شت از غپس از بازگ) ص(هجري درگذشت و پيامبر5

ده بود كه بعدها قرآن را جمع رفت و وي را شهيده ناميديدار او مي به) ص(حارث زني بود كه پيامبربنعبداهللا

منزلت اين دسته از زنان به قدري بود كه لقب انصاري ملقب شدند و درميان مسلمانان  .)8/334 :همان(كرد 

رسد، بيعت زنان يثربي بالفاصله يا اندكي پس از به نظر مي. بودند) ص(جايگاه ويژه داشتند و مورد عنايت پيامبر

روزهاي نخستين ورود ايشان انجام شده باشد كه مؤيد شوق، اشتياق و سبقت و در يثرب در ) ص(ورود پيامبر

شاخصه بيعت زنان مدني  در كنار سرعت عمل و پيشگامي، كثرت نفرات در بيعت نيز از. آنان در بيعت است

د ل جمعي يا حضور پر تعداراه بود، بيعت نيز گاه به شكپذيري با زيادي نفرات همطور كه اسالمهمان. است

نفر از آنان  52سعد ان نمونه ياد كرد كه به آمار ابنسعد را به عنوبن���توان طايفه از جمله مي. شودديده مي

مونه گاه سه خواهر از يك مندي به بيعت تا حدي بود كه به عنوان نهعالق. اندتوصيف شده »بايعت«با واژه 

 ؛)297- 8/298همان، ( خنساءبن، دختران قرظچهار خواهريا  ؛)8/296 :همان(معرور بنبراءخواهران خانواده، 

و موارد ) 8/323: همان( و يك مادر با دخترانش) 8/256 :همان( مالكبناوسبن، دختران مسعودشش خواهر

  .اندديگر از آن جمله

بيل قاز. شودگامي زنان نيز ديده ميگام بودند، پيشهايي كه مردانشان پيشدر بحث بيعت در خانواده

ها بعدها از هاي ديگر كه نزديكان آنو نمونه) 242و8/243: همان(معاذ بنبيعت عمه، خواهر و دختر سعد

 توانستمي) ص(عت فردي از آنان با پيامبرورود اسالم به يك خانواده و بي. شدند) ص(پيامبرصحابه سرشناس 

) ص(سلمان شدن و بيعت با پيامبرعامل مهمي در مسلمان شدن و انگيختگي ديگراعضاي خانواده براي م

  .ها اندك نيستباشد كه در ميان زنان مدني تعداد آن

  بيعت رضوان

. كننده در سير تحوالت دنياي اسالم داشتي بزرگي كه نقش تعيينبخشي از بيعت زنان را در واقعه

) ص(پيامبربيعت رضوان در سال هشتم هجرت ناظر به اعالم دوباره هم عهدي با . بايست جستجو كرد

ؤمن سخن گفته است فتح كه اغلب آيات آن به بيعت رضوان پرداخته، از زنان م يخداوند در سوره. بود
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زگرداندن او به قريش از با) ص(معيط است كه پيامبرابيبن����كلثوم دختراز زنان مذكور ام .)25: فتح يسوره(

 ،عبدالمطلببنحارثبناز قبيل اروي دختر ربيعهان ديگري از زن ،)3/269: 1996هشام، ابن(خودداري كرد 

مغيره خواهر بنميهحكم دختر ابوسفيان، فاطمه دختر ابوا، ام)ص(خدازينب دختر رسولاميمه دختر بشر، 

است و كلثوم دختر جرول نام برده شده ،بروع دختر عقيقه، عبده دختر عبدالعزي، هند دختر ابوجهلسلمهام

ها از فرار آن .)141و 38/140 :1362طباطبايي،( از مكه گريخته به پيامبر پيوستند كه پس از صلح حديبيه

  .شان در مكه گزارشي دريافت نشدتا در مورد بيعم آنان بود، اممكه به سبب اسال

به طور طبيعي زنان حاضر در آن واقعه در بيعت . اندمنابع از حضور زنان در بيعت رضوان سخن گفته

سلمه از همسران پيامبر درحديبيه ام. فشاني بود، وارد شدندميثاق دوباره بر جان كه تجديدي عهد و

خود اقدام كند كه ) ص(حضور داشت و در ترديد مردم به قرباني و تقصير بدون حج نظر داد كه پيامبر

بيعت ن است كه در هاشم از اين دسته از زناام .آوردنداعمال خروج از احرام روي  مردم با ديدن آن به

شود، در بيعت رضوان از زنان براي تأكيد طور كه ديده ميهمان. )7/403: تابياثير، ابن(رضوان بيعت كرد 

 وجود تفاوت ميان نحوه و يمنابع از هيچ مطلبي درباره. بر تجديد عهد و هم پيماني بيعت گرفته شد

دهد كه بيعت رضوان شمول كلي بر مي اند و اين امر نشانزنان با مردان در آن روز نياوردهبيعت  شرايط

  .زنان و مردان داشت

ها از قريش جهينه، خزاعه و ديگر قبايل كه تعدادي از آند، زنان قبايل باديه از قبيل بنيرسبه نظر مي

زيرا پس از . به مدينه، مسلمان شده و با ايشان بيعت كرده باشند) ص(ظواهر بودند، پس از هجرت پيامبر

ويژه پس از پشت سرگذاشتن نبردهاي بزرگي از قبيل احد، آزادي عمل اسالم در مدينه و به زگذشت مدتي ا

احزاب و حتي صلح حديبيه آشنايي آنان با اسالم زيادتر شد و برخي موانع از جمله تسلط قريش برداشته شد 

حفيدهاللي، ز قبيل امزناني ا. ا يافتندو بيعت ر) ص(و يا تضعيف گرديد، آنان امكان رسيدن به حضور پيامبر

 سعد،ابن( جهنيضبيسه دختر قيس جهني و سوده دختر ابيخولضبيهكريزحزاعي، اممالكي، امسنبلهام

وحيه آنان به ا به سبب تقرب ربود، ام سنبله از اعراب باديهدر ميان زنان فوق ام). 8/228-230 :1997

د و فرمود آنان اعرابي نيستند، آنان اهل باديه ما و ما گرفتن هديه را از او دا يازهاج) ص(حضارت، پيامبر

  .)8/228: همان(ها هستيم شهرنشينان آن

پذيري و بيعت زنان نبايست از زناني كه نه مكي و نه مدني بودند، به اين ترتيب، در مورد اسالم

ان به صورت بدوي يا گروهي از آن. غافل شد كه برخي از آنان به مناطق اطراف اين دو شهر تعلق داشتند
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دي به سبب آزا. نمود) ص(پذيري و بيعت با پيامبرل به اسالم آنان را وادار به دينا ميكردند، امزندگي مي

 يدر مدينه به حوزه) ص(هايي از اين دسته از زنان در زمان حضور پيامبردر مدينه نمونه) ص(عمل پيامبر

  .اسالم وارد شدند و بيعت كردند

  بيعت گي و شرايطچگون

طرح . پس از طرح بيعت زنان مهاجر و انصار ضروري است كه به چگونگي و مفاد بيعت آن اشاره شود

ايي انجام بيعت چگونه بود و اجر ياين مسأله به آن سبب است كه پاسخ اين پرسش داده شود كه نحوه

تنها طي . اندر ارائه ندادهاز اين اممنابع گزارش روشني  گرفته است؟ اصوالً شدن آن با چه سازوكاري انجام

نخست بيعت دوم عقبه، ديگري در : اشاره شده است) ص(دو واقعه به طور مشخص به بيعت زنان با پيامبر

  .گيرددو واقعه فوق مورد تحقيق قرار مياز اين رو اطالعات پراكنده با جمع روايت . جريان فتح مكه

هايي ديده ها تفاوتها يك دست نيست و در آنگزارشا زنان ب) ص(نحوه و چگونگي بيعت پيامبر يدرباره

اند، در سخن گفته) مصافحه(به هنگام بيعت با مردان ) ص(درحالي كه همه منابع از دست دادن پبامبر. شودمي

بيعت زنان چنان بود كه سيد به زبان بر «. استزباني آمده مورد زنان بيعت با توصيف شفاهي بودن آن و تقرير

عايشه نيز ) 223: 1372اسحاق، ابن(» .ي و با ايشان به زبان بيعت كرديير بدادي و دست در ننهادايشان تقر

بهيمه در روايتي از  .)8/4: 1997، سعدابن(هرگز دست نداد ) براي بيعت(چ زني با هي) ص(كيد دارد كه پيامبرأت

) ص(است كه پيامبرداشت، تأكيد شدهحضور ) ص(پيامبر پدرش نزد وفد وائل كه دردخترعبداهللا بكري از بكربن

  .)7/42 :تابي اثير،ابن(با زنان بيعت كرد، اما دست نداد  با مردان بيعت كرد و دست داد و

. كندتر شدن مسئله كمك ميهاي آنان به روشنمندي زنان مدينه براي بيعت و خواستههعالق

: دهي؟ فرمودند و پرسيدند آيا با ما دست نميدر پاسخ گروهي از زنان كه براي بيعت آمده بود) ص(پيامبر

  .)8/3: انهم(زن همانند سخن گفتن با صد زن است دهم و سخن گفتن من با يك من با زنان دست نمي

اثير در شرح ابن. پس از قتح مكه رخ داده باشداحتمال دارد، مشابه اين پرسش در جريان بيعت زنان مكي 

 ،)297-7/295 :همان(است پرسنده آن پرسش بودهاست كه هند وشن كردهربيعه ربن����بيعت هند دختر 

در روايتي ) 5/562: تابي اثير،ابن ؛8/188 :1997 سعد،ابن(دهم من با زنان دست نمي :مودفر) ص(پيامبر

جا بود، رفتند و در آن) ص(راه هند به ناحيه ابطح كه پيامبرديگر ذكر شده كه تعدادي از زنان به هم

خود  آن بزرگوار دست زنان را مسح نكرد، بلكه ظرف آبي خواست و دست. از آنان بيعت خواستند) ص(امبرپي
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به اين ترتيب توصيف  .)9/279 :تابيطبرسي، (و زنان نيز دست راست در آب بردند را درآن فرو برد 

  .استري از اجرايي شدن بيعت زنان آمدهديگ

در لباس يا ) ص(دست پيامبر به دست دادن در حالي كهكيدهاي فوق، برخي روايات أبا وجود ت

دست ) ص(است كه پيامبردر موردي نيز آمده. )8/4: 1997سعد، ابن(اند اي پيچيده بود، اشاره كردهپارچه

 :همان(دند بريك به يك براي بيعت دست در آب مياي آب نهاد و سپس آن را به زنان داد كه در كاسه

ن با زنان از دست داد) ص(است كه ظاهر شدن زينت زني سبب شد كه پيامبرآمدهدر روايتي نيز . )8/8

توان يان روايات رابطه برقرار شود، ميدر صورتي كه بخواهيم م) 8/4: همان(براي بيعت خودداري كند 

 هادن بربا دست پيچيده شده در لباس و يا پارچه و يا با دست ن) ص(گفت كه امكان دارد در ابتدا پيامبر

ا عواملي سبب شد شكل بيعت به جاي مصافحه به تقرير زباني تغيير كرد، امكاسه آب با زنان بيعت مي

بيعت ) ص(بايست با خود پيامبري زناني كه مسلمان شدند، ميكارهاي فوق همهها و سازوبا شيوه. يابد

لفظي  كه بيعت صرفاًند چنان مصرالزم به يادآوري است، با وجود توضيحات فوق برخي هم. كرده باشند

  .)78 :تابي كتاني،( استو كالمي بوده

شدن و سرعت عمل  رسد، ميان سبقت زنان در گروش به اسالم با پيشگامنظر ميبا توضيحات فوق به

آنان كه زود با اسالم آشنا شدند و زودتر مسلمان شدند، . اي منطقي جستجو كردتوان رابطهآنان در بيعت مي

  .كردند و آنان كه اسالم آوردنشان با تأخير بود، ديرتر در مقوله بيعت اقدام كردندزودتر بيعت 

گر با اين حال هر مقطعي از بيعت زنان، گوياي شرايطي متفاوت است كه در متن مفاد بيعت جلوه

و تا زمان هجرت  انداز بيعت كردن سخن گفته صرفاً) ص(منابع در بيعت زنان مكي با پيامبر. شودمي

اين اعتقاد نيز وجود دارد كه چون زنان از . اي به مفاد بيعت و چگونگي آن ندارنداشاره) ص(يامبرپ

بر اساس جايگاه آنان در دين، جان ) ص(ها ياري دين خواسته شود پس پيامبرجنگجويان نبودند تا از آن

ري بود و بيعت اسالم مجوه در صدرطبرسي معتقد است كه اين شي. همسرانشان با زنان بيعت كرد و

 .)9/276: تا، بيطبرسي(ز وضع احكام آنان صورت گرفته است با زنان براساس شرايط پس ا) ص(پيامبر

  .تواند متفاوت باشدها با دوران پس از هجرت ميم است كه بيعت و انتظار از آن در اين سالمسلّ

ت با مردان ذكر شده و در هيچ دوم كه دو تن از زنان يثربي حضور داشتند، شرايط بي يدر بيعت عقبه

منيع يكي عمرو كه همسر امبن��در پاسخ غر) ص(پيامبر. موردي اختصاصاً به بيعت اين زنان نپرداخته است

فرمود با  آن دو . اند تا با تو بيعت كنندرسول خدا اين دو زن با ما  آمده اي: از زنان حاضر در عقبه بود، گفت
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ب آن دو زن تحت شمول به اين ترتي .)1/232: تابياثير، ابن(ما بيعت كردم ه با شچه كبيعت كردم بر آن

  . يثربيان حاضر نهاده شد يو همه) ص(دوم ميان پيامبر يآمدند كه در شب بيعت عقبهقرارهايي در

سه نفر از زنان ) سكنبناسماءدختر يزيد(عامراشهلي به مدينه در روايت ام) ص(پيامبر پس از هجرت

بودند، نزد ايشان رفتند و بر تصديق و شهادت به حق ) ص(گام زنان مدينه در بيعت با پيامبركه پيش

سپس  خدا را شكر كه ما را هدايت كرد و: فرمود) ص(پيامبر. چه كه ايشان آورده بيعت كردندبودن آن

شهادت به آن  بيعت سه نفر مذكور نيز بر ديانت اسالم و ،)8/8 :1997 سعد،ابن(فرمود شما بيعت كنيد 

احتمال دارد، گاه افراد در بيعت خود شرايطي . استشرط خاص ديگري در آن گزارش نشده استوار بود و

چه در آن«: فرمودكرد و ميمراعات حال آنان را مي) ص(پيامبردر چنين وضعي . را پيشنهاد كرده باشند

  .)8/3 :همان(» توانيد و طاقت  آن داريدكه مي

يكي در : شودبا زنان مدني در دو مورد ديده مي) ص(ها از مفاد بيعت پيامبرشترين گزارمشخص

خطاب را بنعمر) ص(اي جمع شدند و پيامبركه زنان در خانه) ص(نه با پيامبربيعت گروهي از زنان مدي

و بيعت كنيد، بر اين كه به خدا شرك نورزيد، سرقت «: نزد آنان فرستاد و او پس از سالم به زنان گفت

زنا نكنيد، فرزندانتان را نكشيد، بهتان نزنيد و زنان پذيرفتند و او از بيرون خانه دست دراز كرد و زنان از 

آيد، شرايط گونه كه از متن گزارش برميآن .)5و 8/4: همان( ».خدايا شاهد باش: سپس گفت ،داخل

به برخي  شخصي وي يقهامكان دارد عال. باشدخطاب بيان و پيشنهاد شدهمذكور از جانب عمربن

باشد و از  عامل پيشنهادهاي آن جلسه شود،از آن در دوران حكومت او ديده ميهايي تأكيدات كه نمونه

  .باشداي در آن مورد نبودهتوصيه) ص(جانب پيامبر

 ح مكه است كه شرايطي موكداًدومين گزارش روشن و مبسوط مربوط به بيعت زنان مكي پس از فت 

. در اين روز تعدادي از زنان مكي مسلمان شده و بيعت كردند .مقرر شد) ص(و پافشاري پيامبرو با توصيه 

شرك نورزند، دزدي و زنا نكنند، كودكان خود : از جمله. آنان را ملزم به رعايت شرايطي نمود) ص(پيامبر

اغلب زنان  اين الزامات و تعهدها در شرح حال) 8/189 :همان(را نكشند و در معروف معصيت نكنند 

  . حاضر در بيعت دسته جمعي آن روز تكرار شده است

شرايط در تواند با تبيين است كه ميه به روز فتح  مكه نسبت داده شدهممتحن يسوره 12نزول آيه 

پس از فارغ شدن از بيعت با مردان در كوه صفا با  زناني كه ) ص(پيامبر. باشدوضعيت خاص ارتباط داشته

منات با ؤاي پيامبر اگر م«: اصول بيعت آن روز را مشخص كرد د، بيعت كرد و آيه مذكوربراي بيعت آمدن
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كه براي خدا شريكي قرار ندهند، سرقت نكنند و زنا نكنيد، فرزندان خود را تو بيعت كنند، براساس اين

يعت كن و براي نكشند و در مورد فرزند خود بهتان نگويند و در معروف از پيامبر سرپيچي نكنند، با آنان ب

تأكيد منابع تفسيري و  .)12آيه :سوره ممتحنه(» رت كن كه خداوند غفور و رحيم استن طلب مغفآنا

  .)804 :1356محقق، (ي زنان مكه است درباره آيه تاريخي بر شموليت نزول اين

ر ربي حاضر دطور كه مشخص است، ميان اين شرايط و مفاد بيعت نخست عقبه كه با مردان يثهمان

عقبه نخست با اصول كلي مطرح  رسد، بيعته به نظر ميالبتّ. شودايي ديده ميهعقبه بسته شد، شباهت

. انده زنا و دزدي و بهتان را نياوردههشام مسائل مربوط باسحاق و به دنبال وي ابنباشد، زيرا ابنشده

اعت در هر زمان، امر به معروف توان بيعت نخست عقبه را بر طاصوالً مي)  2/412و1: 1996هشام، ابن(

تلقي  طاعت از دستورها و فرامين  ايشاندر يثرب و حمايت و ا) ص(و نهي از منكر، ياري نمودن پيامبر

  )173و10/172: 1974ذهبي،(است ي بهشت بودهكرد كه پاداش آن وعده

است كه آن توسط نويسندگان قديم سبب شده ذكر نشدن زمان وقوع بيعت و يا قيد نشدن مفاد

هاي مختلف زنان سخت ها و گروهامروزه تعيين مرز در مفاد بيعت زنان و شمول شرايط آن در مورد دسته

هاي چندگانه شرك نورزيدن، سرقت نكردن، زنا نكردن، نكشتن فرزندان، منتسب با اين حال، نهي. باشد

است و بر شرايط فوق بخشي بهتان نزدن چندين بار تكرار شده هاي ديگران به همسرخود ونكردن بچه

ه سرپيچي نكردن از معروف ب. »در معروف سرپيچي نكنند«است كه سوره ممتحنه افزوده شده 12يه از آ

است و تور فوق پس از ذكر چند منكر آمدهطبرسي معتقد است، دس. استتعابير گوناگون توضيح داده شده

بر آن اساس براي آنان طلب ) ص(ست كه پيامبراصل هر معروفي بر تقوا و كار موافق با طاعت خداوند ا

تواند هاي مذكور مينهي .)9/276 :تا، بيطبرسي(وند خواست تا گناهانشان را ببخشد استغفار كرد و از خدا

برخي آن را به نهي از نياحت . اي از زنان در دوران اسالمي باشدتبيين كننده وضعيت جديد زندگي دسته

اند كه زنان ه نكردن گريبان، پراكنده نكردن مو و واوياله نگفتن تعبير كردهيعني نخراشيدن صورت، پار

ها يكديگر را ياري دادند و يا  با آن كارها در سوگواريوگواري بر مردگان آن را انجام ميبه هنگام س

ي لسرايي از مفاد شرايط اصمكن است منع از امور فوق در نوحهم .)6و8/5: 1997 سعد،ابن(دادند مي

آن از ما عهد گرفت كه در بيعت يا به هنگام ) ص(است كه پيامبرعطيه آمدهزيرا در روايت ام. بيعت نباشد

يا امور ) 8/6: همان(است معروف به اطاعت از خدا تعبير شدهدر روايتي ديگر ) جاهمان(نوحه نكنيم 

به صورت جنبي بر آن افزوده  رسد، از مفاد اصلي بيعت نباشد، بلكهاست كه به نظر ميديگري ذكر شده
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با مالحظه تنوع ) 8/7 :همان(دان و سخن نگفتن با مردان نامحرم خلوت نكردن با مر: از جمله. استشده

اي بيعت رسد، قيد شرايط خاص برنظر ميي مذكور بهها در تعبير و توصيف بخشي از آيهو تعدد شرط

هايي را با شرايط مذكور تحت شمول احكام ا گروهافراد ي) ص(شد و پيامبربراي همه زنان اعمال نمي

  .ها خود تحقيق ديگري استاست كه يافتن آنم در آورده يا بر آن تأكيد كردهدين اسال

  

  گيرينتيجه

شيم، درشرح حال اگر براساس اطالعات داده شده از سوي شرح حال نويسان، نگاه آماري به امور داشته با

ي بيعت اعم از قريشي و حلفاء و موالي پس از ذكر اسالم آوردن، واژهكننده مكي زن بيعت 235حدود 

ها، دخترعموها اعم از همسران، دخترها، عمه) ص(اين تعداد به جز زنان منسوب به پيامبر. استقيد شده

و زناني است كه با پيامبر زندگي نكردند، اما جان و نفس خود را به ايشان بخشيدند، با توجه به وضعيت 

ر ديگر در منابع اين آمار را و امو) ص(مسلمان در دوران مكي و عدم نقل جزئيات شرح حال پيامبر سخت

ي كند بودن روند دگان نشان دهندهكننبا اين حال تعداد بيعت. ساب آوردتوان قطعي و دقيق به حنمي

  .است) ص(پذيري و اعالم بيعت به پيامبراسالم

 الكبرينده در طبقاتكنزن بيعت 355سعد، نام حدود ابن. اين بود دعوت وضعيت بهتر ازدر دروان مدني 

دستي ها نيز يكه در ميان آنالبتّ. است كه در ميان طوايف و قبايل اوس و خزرج پراكنده بودندذكركرده

. باشدها ميو نيز تعداد افراد قبايل و طايفهمربوط به كوچك يا بزرگ بودن وجود ندارد كه بخشي از علت آن 

تنها سليم و جعاده  و از بني 30حارثه زن و يا از بني  49ود نجار حدبنمالكي بنيبه عنوان نمونه از قبيله

خزرج به دليل . دست نيستاين تعداد در ميان اوس و خزرج نيز يك. انديك زن در بيعت نام برده شده

هاي شاخص شامل در نظر گرفتن واژهكننده بيشتري بود كه با ي نفرات شامل زنان مسلمان و بيعتزياد

اي از يكي از بايست زناني را كه تعلق به قبيلهبه اين تعداد مي. اوسي است 135ل نفر خزرجي مقاب 220

بايست ه بار ديگر ميالبتّ. دو شهر مكه و مدينه نداشتند، افزود كه در آن صورت آمار باالتر خواهد رفت

مان ه بسيار كوتاه و در حد مجمل است كه يافتن چگونگي مسلمتذكر شد، شرح حال زنان مورد مطالع

  .استشدن و بيعت آنان را سخت كرده

دهد، در با ايشان نشان مي) ص(عهد پيامبر بررسي زمان و چگونگي مسلمان شدن و بيعت زنان در

فرض تأييد اين . راه بوده استهر دو دوره دعوت مكي و دعوت مدني، مسلمان شدن با بيعت كردن هم
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چه در  »بايعت«ي از واژه »اسلمت«عبارت نگارش منابع در شرح حال زناني است كه پس از  يشيوه

بندي خاصي است كه گاه در اين شيوه عالوه بر دسته. اندمكي و چه زنان مدني استفاده كردهمورد زنان 

است سخن گفته شده از آنان... دگان و كننان مسلمان مهاجر و انصاري و بيعتيك فصل با عنوان زن

  .)8ج  :1997سعد، ابن(

پذيري بيعت را نوعي از مشاركت اجتماعي، سياسي و اعالم تعهد توان پس از اسالمبه اين ترتيب مي

نحوه و . هم عهد شدند) ص(به مشاركت دانست و مقاطعي را در آن لحاظ كرد كه طي آن زنان با پيامبر

مندي و همدينه و نيز به سبب تفاوت در ميزان ابراز عالق چگونگي بيعت به سبب تفاوت شرايط مكه و

ر دو مقطع نيز پذيري و بيعت زنان در هي ميان اسالمرابطه. باشدياق زنان به اسالم متفاوت مياشت

تبليغ اسالم از مكه آغاز شد و به دليل شرايط حاكم بر اين شهر اسالم آوردن . شودتفاوت كلي ديده مي

ها هستگي و در ابتدا به صورت پنهاني بود كه در صورت فاش شدن سبب تحميل سختيزنان با تأني و آ

به جز واقعه آن  عالوه بر. استزنان مكي نيز زمان خاصي قيد نشدهدر بيعت . شدو فشارهايي بر آنان مي

ن سخ) ص(يعت آنان با پيامبراي از زنان پس فتح آن، منابع از هيچ شرطي در بفتح مكه و بيعت دسته

با اين وجود و براساس  تفاوت اوضاع در دروان دعوت مكي  از زمان بعثت پيامبر تا هجرت به . اندنگفته

 دليل. باشندبه مكه، دو مقطع متفاوت مي) ص(برحبشه و پس از آن از هجرت به حبشه تا هجرت پيام

و به سبب برخي كننده به حبشه مهاجرت كردند اي زنان بيعتجداسازي اين عهد آن بود كه دسته

  . ثير گذاشتوند بيعت نيز تأراه بود كه در رهايي همدوم با سختي يمسائل، دوره

ه در تعداد و درصد پايگاه توان ديد كه البتّي طبقات ميكننده در مكه را از همهزنان مسلمان بيعت

 طبقات متوسط و پايين پذيري را بهكه اغلب محققان اسالمبا وجود آن. نان تفاوت وجود دارداجتماعي آ

هايي طبقات نمونه يا در مورد مطالعاتي زنان از زنان همهدهند، اماجتماع، بردگان و موالي نسبت مي

هاي آن عصر زنان مسلماني ديده از اغلب خاندان) ص(عالوه بر منسوبان و خويشان پيامبر. شوديافت مي

اميه يا پايگاه اجتماعي برتر از قبيل بنياندان داراي گاه در يك خ. بيعت كردند) ص(شوند كه با پيامبرمي

االسالم دختر عقبه از زنان پيشگام و قديمكلثوم ر دو طيف متفاوت بودند، مانند اممخزوم دو خواهر دبني

در حالي  .)7/386: تابياثير، ابن(ز قبيل تغيير قبله نيز حضور داشت در مكه بود كه در برخي وقايع بزرگ ا

ق و اين تفاوت به عالي .)8/294 :همان(وز فتح مكه مسلمان شد و بيعت كرد هرش هند كه در ركه خوا

  .هاي آنان به اصول جاهلي يا دل كندن از آن و گروش به اسالم داللت داردوابستگي
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توانست عامل تأخير اغلب كساني باشد كه پس از منافع اجتماعي و حتي اقتصادي مي از دست دادن 

در حالي كه وجود تعدادي از اعضاي خاندان آنان در السابقون فقط نشانگر ميل . لمان شدندفتح مكه مس

دستي در عالقه شخصي و ايمان زود هنگام فردي آنان نسبت به ديگر اعضاي خاندانشان است، اما يك و

ا به هاي نخست رپذيري در سالتوان درصدي از اسالمبا در نظر گرفتن موارد فوق مي. تطبقات نيس

  .گرويدند) ص(هاي برتر نسبت داد كه برخالف خاندان خود به پيامبرتعدادي از افراد طبقات و خاندان

مسلمان شدن خانداني، . راه بودمكي هم يبا دوره هاييپذيري و بيعت زنان در مدينه با  تفاوتاسالم 

براي بيعت ) ص(ست از پيامبربيعت دسته جمعي، شور و اشتياق زنان يثربي براي سبقت در بيعت، درخوا

 بايست غافل شد كه در اين مقطع باه نالبتّ. دهدعواملي است كه بيعت زنان يثربي را مشتاقانه نشان مي

برخي از آنان كه توانستند به مدينه . در مدينه بيعت زنان مكي خاتمه نيافت) ص(وجود حضور پيامبر

گري از زنان مكي در جريان فتح مكه و پس از آن بيعت دسته دي. بيعت كردند) ص(مهاجرت كنند، با پيامبر

  . استدر مدينه انجام شده) ص(ور پيامبربيعت زنان غير مكي و غير مدني نيز اغلب در دوران حض. كردند

ي منطقي ديده ن براي بيعت رابطهميان سرعت عمل زنان يثربي براي مسلمان شدن با اشتياق آنا

ن بر بيعت زنان مدني پس شود، شرح حال نويساحال زنان مكي ديده ميكه در شرح  گونههمان. شودمي

زنان صحابي و يا منسوب به صحابه  يروايات و شرح بيشتري درباره. پذيري نيز تأكيد دارنداز اسالم

احتمال دارد وجود يك فرد . وجود دارد كه دال بر تمايل آنان به مسلمان شدن و بيعت است) ص(پيامبر

  .در خانداني از عوامل مشوق ديگران باشدمسلمان شده 

هايي از هاي متعدد با زنان بيعت كرد و شرايطي نهاده شد كه طي آن شرايط دستهبه شيوه) ص(پيامبر

اي از زنان كه له در جريان فتح مكه و بيعت دستهاز جم. شدند هيز از برخي از امور ملزم و موظفزنان به پر

كيد قرار گرفت كه طي أاي در ميان قريش بودند، شرايطي مورد تي برجستهپايگاه اقتصادي و اجتماعصاحب 

شدند از شرك، سرقت، زنا، كشتن فرزندان و يا به شوهر خود بستن فرزندان مي ها زنان ملزم و موظفآن

ها به الزاماتي براي  حضور در فضاي رسد، اين شرايط ملزم كردن آننظر ميبه. راد ديگر خوداري كننداف

پذيري و زنان ويژه با زنان پيشگام در اسالمبا ديگران به) ص(در بيعت پيامبر .اشي از دين جديد بودن

دهد ميان ميزان تعهد قلبي به اسالم و همين امر نشان مي. شودأكيداتي ديده نميسرشناس مدني چنين ت

  .باشدود داشتهاي منطقي وجبايست رابطهاي از زنان ميقيد شرايط در  بيعت در مورد دسته



 
 
 
 
  

 
  105)  ص(اكرمپذيري و بيعت زنان با رسولمالحظاتي بر اسالم

   
 

تواند ن اسالمي ميهاي نخستيبا مطالعات مرتبط با زنان در سدهرابطه  اين مقاله ابعاد ديگري را در

  :ازجمله. براي تحقيقات آتي پيشنهاد كند

  ؛)ص(انتقادي شرايط بيعت زنان با پيامبر تحليل محتواي -

  ؛ايسه تطبيقي آن با همپذيري زنان در مكه، مدينه و مقبررسي عوامل مؤثر بر اسالم -

  ؛ي و حقوقي زنان پس از مسلمان شدنبررسي عوامل مؤثر بر سيستم سياس -

  ؛هايي از زنانيعت پيامبر با گروهبررسي هرمنوتيك و يا تحليل گفتمان شرايط ب -

  .ا افرادي از زنان و الزام به آنهاي و يبر شرايط بيعت گروه) ص(بررسي ميزان صحت تأكيد پيامبر -
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