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چکیده
مهم ترين مؤلفه و ركن سياســی و اجتماعی جامعه عصر جاهلی، نظام قبيله و عصبيت مبتنی بر آن اســت، 
قبيله كه در جايگاه دولت يا قدرت سياسی قرار می گيرد، به وسيله شيوخ مديريت شده، افراد قبيله نيز تحت 
اطاعت محض شــيوخ قرار داشتند. رؤسای قبايل مسئوليت تمامی شئون زندگی افراد قبيله را در زمينه های 
مختلف سياســی، اقتصادی، اجتماعی و دينی بر عهده داشتند. به ســبب همين نظام قبيله ای، شيخ يا رئيس 
قبيله بايد از برخی ويژگيها و صفات اخالقی مانند بخشــندگی و سخاوت، تواضع و بردباری، فصاحت بيان، 
و خلق نيكو، و صفات نسبی مانند اصالت در نسب، و همچنين ويژگيهای مديريتی مانند شجاعت و دالوری، 
ســن بيشتر، درايت رأی و عقالنيت سياســی برای احراز اين مقام برخوردار باشد. اين مقاله با بهره گيری از 
منابع اصلی، در پی واكاوی حدود و محدوده اختيارات اجرايی، ويژگيها و نحوه اعمال مديريت او اســت، تا 
بدين نكته پاسخ دهد كه تا چه ميزان شيوخ و رؤسای قبايل در تحوالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی عصر 

جاهلی نقش دارند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 49/ بهار و تابستان 1397
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مقدمه
يكی از مباحث مهم در حوزه علم سياســت و جامعه 
شناسی سياسی، نقش كاريزمايی شخصيتهای برجسته 
در تاريخ اســت كه در تحوالت سياسی و اجتماعی 
جوامع خود نقش و جايــگاه ويژه ای بر عهده دارند، 
اين مقوله در عصر جاهلی كه نظام سياســی مبتنی بر 
قبيله دارد و در رأس آن شــيخ قبيله اســت، اهميت 
دوچندان می يابــد؛ زيرا آنان در وجــوه اجتماعی، 
اقتصادی، سياســی و دينی جايــگاه رفيع و درخور 
توجهی داشــتند. از آنجا كه شيوخ در اين دوره رهبر 
و حاكم بر قبيله خود بودند، در حوادث و جريانهای 
مختلف سياســی، اقتصادی و اجتماعــی جامعه آن 
عصر، نقش غيرقابل انكاری داشــته اند و اقدامات و 
عملكردهای آنان در سير حوادث و احوال اين دوران 

تأثيرگذار بوده است.
طبق بررسيهای به عمل آمده، كتب و پژوهشهايی در 
حوزه نظام قبيله و ساختار سياسی و اجتماعی عرب 
عصر جاهلی انجام شده است، از جمله: تاريخ عرب 
اثر فيليپ حتّی، المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلسالم 
تأليف جواد علی، عصر جاهلی تأليف شــوقی ضيف، 
تاريخ العرب فی عصر الجاهلية تأليف عبدالعزيز سالم 
و عرب كهن در آســتانه بعثت اثر صالح احمد علی، 
همچنيــن مقاله ای با عنوان »ســاختار نظام قبيله ای 
از عصر جاهلی تا رحلت پيامبر اكرم)ص(«، نوشــته 
اصغر قائــدان، كه در ارائه چهارچــوب كلی تحقيق 
و بررســی نظام قبيله و تحليل نقش شــيوخ قبايل 
عصر جاهلی در نوشــتار حاضر مورد استفاده قرار 
گرفته اند. با اين حال، پژوهشی پيرامون نقش شيوخ 
قبايل در عصر جاهلی به طور مستقل انجام نپذيرفته 
اســت. در اين نوشتار در صدد هستيم تا با بهره گيری 
از اطالعات موجود در منابع دســت اول و اســتفاده 
از تحقيقات جديد، به شــيوه كتابخانه ای و با روش 
توصيفی ـ تحليلی، به بررســی نقش شيوخ قبايل در 
عصر جاهلی بپردازيم و به اين مســئله پاســخ دهيم 

كه شــيوخ و رهبران قبيله، تا چه ميزان در تحوالت 
سياسی و اجتماعی عصر جاهلی نقش داشته اند.

مفهوم شیخ و شیخوخیت
يُخ« از لحاظ لغوی به كسی اطالق می شود  واژه »الشَّ
كه دوران جوانی او به ســر آمده و عالئم پيری در او 
نمايان می گردد و از لحاظ سنی، پنجاه، پنجاه و يك، 
و هشتاد ساله است، به عبارت ديگر فرد مسن و پير 

را شيخ می خوانند.1
اما معنای اصطالحی آن اين گونه تعبير می شــود: در 
نظام قبيله، مجلســی از اعيان و بزرگان وجود داشت 
كــه افراد قبيله يكی از بــزرگان را به عنوان رهبر و 
رئيس خود انتخاب می كردند، در واقع شــيخوخيت 
قبيله ای در حكم رياست قبيله بود كه رهبر و مسئول 
و مدبّر امــور قبيله، به منزله پادشــاه و حاكم عمل 
می كــرد.2 در نظام قبيله به دليل عــدم وجود قانون 
مشخص، فرد كهنســالی كه عنوان شيخ بر او اطالق 
می گشــت، ســاماندهی امور قبيله را بر عهده داشت 
و عامل همبســتگی قبيله بود، حتی اگر مقام رياست 
قبيله را نيز متصدی نباشــد. اگر شيخی رئيس قبيله 
بود، می بايســت از خويشــاوندی درون عشيره ای 
برخوردار باشــد، تا از اين طريــق حمايت و ياری 
آنها را كســب نمايد. البته اين ويژگی به كميت افراد 
عشيره و اصالت و شــرافت آنان وابسته بود. مقام و 
منزلت شــيخ عالوه بر اينكه به شرافت و درستكاری 
او مربوط می گشــت، به اصالت نسب و خون او نيز 
بستگی داشت. بنابراين شــيخوخيت قبيله ای مقامی 
بود كه تنها به طبقه »صرحــاء« اختصاص می يافت 
كه بر سر كسب اين منصب بين آنها كشمكشهايی نيز 
رخ می داد. شــايان ذكر است ويژگی نسبی و اصالت 

1. جمهرة اللغــة، ج2، ص329؛ معجم مقاييس اللغة، ج3، ص234؛ 
مختار الصحاح، ص352؛ تاج العروس، ج7، صص286-289؛ لسان 

العرب، ج7، ص254.
2. تاريخ العرب فی عصر الجاهلية، ص414؛ المفصل فی تاريخ العرب 

قبل اإلسالم، ج4، ص256؛ تاريخ سياسی اسالم، ج1، ص45.  
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خون به گونه ای بود كه خلعاء و موالی حق احراز اين 
جايگاه را نداشتند.3

شیوخ و نقش آنها در ایام العرب
ايام جمع يوم اســت كه بر جنگهايی اطالق می شود 
كه در عصر پيش از اســالم، بين قبايل افروخته شده 
اســت.4 به طور كلی عواملی كــه در نام گذاری ايام 

العرب مطرح شده، به قرار زير است:
1- ايام العرب در اصل ايام وقايع عرب بوده است كه 
سپس كلمه وقايع به جهت كثرت وجود اين وقايع، به 

ايجاز از آن حذف شده است.
2- اشــاره به موقعيت زمانی دارد كــه در آن روز 
حادثه ای رخ داده و مانند آن در روزهای ديگر تكرار 

نمی شود.
3- مقصود زمان سختی و مشقت است.

4- تسميه ای است برای اطالق به نبردی كه فقط در 
يك روز واحد رخ داده اســت، مگر بعضی استثناها 

مثل يوم كالب ثانی كه در دو روز امتداد داشت.
5- همانند رمز تاريخی اســت كه زمانی را برای آن 
فرض می كردنــد، مانند »اين چنين روزی« و »زمان 
فالن واقعه« كه بعدها اين اصطالحات، مورد استفاده 

وقايع نگاران قرار گرفت.5
به اين ترتيب علما و قدما معتقدند كه در عصر جاهلی 
كلمه يوم براساس قصص ايام العرب، برای يك زمان 
مشخص كه فقط داللت بر روز دارد، استعمال می شده 
اســت، اما افرادی همچون عــالء مازنی، يونس بن 
حبيب، ابوعبيده، ابوســعيد اصمعی و هشام بن محمد 

كلبی اين نظر را رد می كنند.6
داليل اصلی اين جنگها، نبود قانون مشخص و مدون، 

3. عرب كهن در آســتانه بعثت، صــص233و234؛ العصبية القبلية، 
ص52؛ المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلســالم، ج4، ص257؛ تاريخ 

سياسی اسالم، ج1، ص38.
4. أيام العرب قبل اإلسالم، ص59.

5. همان، صص61و62.
6. أيام العرب فی الجاهلية، مقدمه.

رشــد عصبيت قبيله ای در ميان بدويان شــبه جزيره 
عربســتان پيش از اسالم،7 تفاخر به نسب و حسب،8 
نياز زندگی بدوی و صحرانشينی، و كمبود آب، چاه و 
مرتع9 بود كه عامل بروز جنگ ميان تيره ها و طوايف 
مختلــف عدنانی مانند جنگهای فجــار، يا عدنانی و 
قحطانی مانند يوم خــزار، يا عرب و غيرعرب مانند 
يوم ذی قار ميان ايرانيان و عربها می گشــته است.10 
عالوه بر اين موارد، علت آغــاز اين جنگها انتقام و 
خون خواهی يا همان قانون ثأر بر ســر كشــته شدن 
يــك حيوان، يا فــردی از يك قبيله توســط قبيله 
ديگر بود، حال اگر فرد كشــته شده شيخ قبيله بود، 
اين حس انتقام شــدت بيشتری می يافت و عمومًا در 
اين جنگها شــيخ قبيله نقش رهبری را داشــته است 
كه به پشــتيبانی اعضای قبيله خــود و فراهم آوردن 
هم پيمانانی از قبيله های ديگر، وظيفه خون خواهی را 
به انجام می رســانيد و در اين راه شروطی پيش روی 

قبيله قاتل گذاشته می شد:
1- زنده كردن مقتول )كه هرگز امكان پذير نبود(.

2- قصاص قاتل يا كشــتن فردی از قبيله قاتل كه از 
لحاظ جايگاه و ارزش برابر با شخص مقتول باشد.

3- جنگ ميان دو طرف.
اما از آنجا كه شرط دوم نيز معمواًل پذيرفته نمی شد، 
هردو طرف آماده جنگ می شدند و تا انتقام نمی گرفتند، 
از پای نمی ايستادند.11 حس انتقام و عصبيت قومی به 
گونه ای در اعضا نفوذ داشت كه از جان خود گذشته و 
حتی مرگ را قبول می كردند و به صحنه جنگ آمده و 
پا به پای شيخ به مبارزه می پرداختند. البته اين نكته را 
نيز بايد يادآوری كرد كه پيروزی و شكست در جنگها 

7. المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج4، ص232.
8. المنمــق، ص90؛ المفصــل فی تاريخ العرب قبل اإلســالم، ج7، 

صص342و343.
9. المنمق، ص94.

10. أيام العرب فی الجاهلية، مقدمه؛ تاريخ العرب القديم، ص203.
11. الكامل فی التاريخ، ج1، ص556.
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به قدرت و ميزان مبارزه شــيخ بستگی داشت.12 اين 
جنگها از لحاظ شــدت و اهميت در درجات مختلفی 
قرار داشــتند، اما مهم ترين وجه اشــتراك آنها تبلور 

روح قومی، قبيله ای و انتقام و تفاخر بود.13
معمواًل در اين برخوردها، شــاعران هم با هجوگويی 
خود، در برانگيختن عصبيت برای جنگ نقش مهمی 
ايفا می كردند، مانند عمرو بن كلثوم و حارث بن حلزه 
در ايام بسوس، يا زهير و عنتره در يوم داحس.14 بر 
اين اســاس، شعر، حماسه و قصص جزئی الينفك از 
ايام العرب به حساب می آمد، تا از اين طريق آن ايام 
و پيروزيها، موفقيتها و افتخارات قبيله را به نســلهای 
آينده منتقل كند. روايات ايــام العرب به عنوان منبع 
مهم برای درك شيوه زندگی، جنگ و صلح، افكار و 
عقايــد و روابط اجتماعی و از اين قبيل موارد مطرح 

می شود.15
اكنون بــه عنوان نمونه بــه معرفی دو ايــام العرب 

می پردازيم كه شيوخ در آنها نقش داشتند:
1( یوم داحس و غبراء

اين جنــگ بين بنی عبس و بنی ذبيــان از بنی غطفان 
حدود 60 ســال قبل از بعثت پيامبر)ص( رخ داد كه 
بنا به قول بسياری 40 سال و به گفته برخی بيست و 
چند سال ادامه داشت.16 اين يوم يكی از معروف ترين 
جنگهــای قبايل عدنانی بــود و عامل آن گرو بندی 
)شرط بندی( شــيوخ قبايل بنی عبس و بنی فزاره بر 
سر چابكی و چاالكی اسبهايشــان؛ داحس و غبراء 
اسبان قيس بن زهير عبسی، و خطار و حنفاء دو اسب 
حذيفه بن بدر فزاری بــود كه در صورت اثبات نظر 

12. المفصــل فی تاريخ العرب قبل اإلســالم، ج4، ص294؛ تاريخ 
العرب فی عصر الجاهلية، ص418.

13. »ايام العرب«، ج10، ص492؛ تاريخ العرب القديم، ص204.
14. أيام العرب قبل اإلسالم، ص68.
15. »ايام العرب«، ج10، ص492.

16. الكامــل فی التاريخ، ج1، صص523-526؛ تاريخ يعقوبی، ج1، 
ص273؛ األغانی، ج5، صص29-34؛ سبائك الذهب، صص443-

447؛ األنوار و محاســن األشعار، قســم اول، ج1، ص85؛ التنبيه و 
اإلشراف، ص190.

هركدام از آنها، فرد شكســت خورده بايد 100 شتر 
را به ديگری می بخشــيد. در اثر حيله حذيفه بن بدر، 
قيس بن زهير شكســت خورد و چون او از جريان 
مطلع شــد، شــرط را پرداخت نكرد و به اين سبب 
جنگ و كشتار ميان دو طرف ايجاد شد كه در نهايت 
با واســطه گری و پرداخت ديه مقتوالن عبسی توسط 
هرم بن سنان و حارث بن عوف بن حارث از شيوخ 

بنی مره بين عبس و ذبيان صلح برقرار شد.17
اما نقش شــيوخ در اين جنگ بــر دوگونه بود: نوع 
اول كه عملكرد شيوخ مانند شرط بندی عامل جنگ 
و تشــويش اوضاع درون قبيله ای شد، و نوع دوم كه 
منجر به برقراری صلــح و ترك مخاصمه و درگيری 
شــد كه عالوه بر عصبيــت و خون خواهی، اقدامات 
ميانجيگرانه شيوخ نيز می تواند عامل يا مانع درگيری 
شود. بنابراين واسطه گران نقش خود را در قالب يكی 
از وظايف شــيخ تحت عنوان پرداخت ديه به انجام 

رسانيدند.
2( جنگهای ِفجار

از آنجا كــه اعراب جنگ را در ماههای حرام ممنوع 
می دانســتند، يك ســری از جنگها را كه بين اعراب 
قيس و كنانــه در دوره جاهلی در ماههای حرام رخ 
داد، جنگهــای فِجار ناميدند، بــه اين علت كه دچار 
فســق و فجور )گناه بزرگی( شده بودند. اين جنگها 
در چهار مرحله از ســال 590م آغاز شــدند.18 البته 
در ترتيب جنگهای فجــار بين مورخان اختالف نظر 
وجود دارد.19 در اين جنگها نقش سياسی شيوخ حائز 
اهميت اســت كه به عنوان فرمانــده و مدافع قبيله و 

هم پيمانانشان در مقابل قبيله حريف حضور يافتند.
بــرای نمونه در فجــار چهارم كه بــه جنگ بَّراض 

17. الكامل فــی التاريخ، ج1، صص566-583؛ ســبائك الذهب، 
ص447؛ التنبيه و اإلشراف، صص189و190.

18. الكامل فی التاريخ، ج1، ص590؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص337؛ 
مروج الذهب، ج1، ص627.

19. الكامل فی التاريخ، ج1، ص590؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص370؛ 
التنبيه و اإلشراف، ص195.
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معروف شــد، بين كنانه و قريش از يك سو و هوازن 
و قيس بن عيالن از ســوی ديگــر جنگ درگرفت. 
ّحال بن  عده ای علت جنگ را كشته شــدن ُعرَوُة الرَّ
جعفر بن كالب حامل امــوال تجاری نعمان بن منذر 
پادشاه حيره، توسط براض بن قيس بن رافع ضمری 
می دانند.20 يعقوبی نيز كشته شدن فردی به نام حارث 
از بنی ُهَذيل توســط بَّراض را كه در جوار حرب بن 

اميه بود، علت جنگ ذكر كرده است.21
اين جنگ 20 ســال پــس از داســتان فيل و 12 
ســال پس از مرگ عبدالمطلــب رخ داد.22 گويند: 
پيامبر)ص( در اين جنگ حضور داشــته و 20 ساله 
بوده اســت،23 ولی نمی توان ايــن نكته را پذيرفت؛ 
چون پيامبــر)ص( تحت كفالــت ابوطالب24 كه از 
حنفاء بود، بوده اســت و در جنگ فجار كه شكننده 
ماه حرام بوده، شــركت نداشته است. در اين جنگ 
قريش به همراه قبايل كنانه، اسد بن خزيمه، طوايف 
حارث بن عبدمنــاف بن كنانه، عضل، قاره، ديش و 
بنی مصطلق از خزاعه كه در حلف احابيش25 بودند، 
پيمان همكاری و تدافعی در مقابل قيس بن عيالن و 
هم پيمانانشان ايجاد كردند كه در اين جنگ شيوخی 
چند مطرح بودند كه همــه نقش رهبری قبيله خود 
را بر عهده داشــتند. از جمله اين شيوخ: عبداهلل بن 
جدعان، هشــام بن مغيره، حرب بن اميه، ابوسفيان 
)عنبســه( بن اميه بن عبدشــمس، ابواُحيِحه سعيد 
بن عاص و ... بودند كه بــه اصرار قريش، زبير بن 

20. الطبقــات الكبری، ج1، صــص101و102. نيز نك: الكامل فی 
التاريخ، ج1، ص591؛ جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، ص116.

21. تاريخ يعقوبی، ج1، ص336؛ التنبيه و اإلشراف، ص194.
22. الكامل فی التاريخ، ج1، ص589؛ سبائك الذهب، ص448.

23. مروج الذهب، ج1، ص627.
24. حذف من نسب قريش، ص43.

25. ر.ك: المنمــق، صص229-231؛ اإلشــتقاق، ص193. در اين 
حلف مجموعه ای از قبايل بنی حارث و بنی هون از كنانه و بنی مصطلق 
از خزاعه در زير كوهی به نام »ُحْبِشــي« پيمان و سوگندی مبنی بر 
حمايت از مســلمانان منعقد كردند كه به ايــن حلف، حلف احابيش 
اطالق شد، اين پيمان در زمان عبدمناف بن قصی در جهت مبارزه با 

دشمن واحد بسته شد.

عبدالمطلب به آنها اضافه شــد. در اين بين، رهبری 
كل با عبداهلل بن جدعان بود و از قبيله قيس، ابوبراء 
عامر بن مالك بن جعفر بن كالب معروف به مالعب 
ااَلســنه كه نيزه باز بود، نقش فرماندهی را بر عهده 
داشته است.26 بنابراين نقش شيوخ را در ايام العرب، 
اين گونه می توان بيان كرد كه آنان خود عامل ايجاد 
و تحريك قبيله به جنگ، حامی قبيله و فرمانده در 

جنگها بوده اند.

نقش و جایگاه شیوخ در پایه گذاری سنتها
با توجه به فقدان قانون به مفهوم امروزی در اين دوره، 
قانون مسّلط و حاكم، اوامر و اقدامات شيوخ بود، كه 
معمواًل به صورت سنت درمی آمد و يا در قالب احيای 
يك ســنت رخ می داد كه اعضای قبيله و شيوخ پس 
از او، برای رتق و فتق امور همين روشــها و سنتها را 
دنبال می كردند. در اين بخش، به اقدامات و سنتهای 

تعدادی از شيوخ در دوره جاهلی می پردازيم:
1( الیاس بن مضر

الياس بن مضر رئيس قبيله اياد در دوره جاهلی، اين 
سنتها را ايجاد كرد:

1- ترغيب اعضای قبيله به حفظ سنتهای پدرانشان.
2- قراردادن شتران به عنوان هديه برای كعبه.27

2( کعب بن لؤی بن غالب
نقش او را بايــد در نام گذاری يكی از ايام هفته بيان 
كــرد. او روز ُعروبه به معنای روز مهربانی و رحمت 
كه اعراب گرد هم آمده و خطابه و شــعر می خواندند 
را به جمعه تبديل كرد.28 اين سنتی كه او پايه گذارد، 
تاكنون پابرجا مانده است. او همچنين سنت خطابه در 

حج را به وجود آورد.29
3( قصی بن کالب 

26. تاريخ يعقوبی، ج1، ص337؛ المحبر، صص170و171؛ اإلشتقاق، 
صص165و166.

27. تاريخ يعقوبی، ج1، صص276و277.
28. همان، ج1، ص286.

29. الكامل فی التاريخ، ج2، ص25.
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زيد بن كالب ملقب به قصی،30 اولين فرد از بنی كنانه 
بود كه سنتهايی را ايجاد كرد، از جمله:

1- پــرده پوشــانيدن كعبه در روز نهــم ذی الحجه 
براساس منصب حجابت.

2- سدانت و كليدداری و حفاظت از كعبه.
3- سقايت و آب دادن حاجيان از زمزم.

4- قراردادن پرچمهايی برای قريش.
5- رفادت يا اطعام حاجيان.

6- سيادت و فرمانروايی در مكه.
7- پايه گذاری ســنت شورا و مشــورت در امور با 

ساخت دارالندوه.31
8- روشن كردن آتش در ايام وقوف در عرفات، برای 

روشن ساختن مشعل جهت حاجيان.32
اقدامــات قصی چه در زمان خود، چه حتی در عصر 
پيامبر)ص( و البتــه برخی نيز تا به امروز به صورت 
سنت و مرجع قابل قبول برای اعضای قبيله و شيوخ 
بعد از او درآمد كه اين سنتها سه تأثير عمده داشت: 1- 
اجتماعی كه نوعی تقســيم بندی وظايف و ساماندهی 
امور داخلی ايجاد شد و افراد را با مسئوليت اجتماعی 
در نظام قبيله آشنا كرد. 2- اقتصادی كه زمينه جذب 
حجاج بيشتری را برای مكه ميّسر كرد كه خود عامل 
رونق اقتصادی مكه گرديد. 3- فرهنگی كه به مرور 
باعث آشنايی مكيان با آداب و فرهنگ قبايل خارج 

از مكه و برعكس گرديد.
4( هاشم بن عبدمناف

عمرو بن عبدمناف نيز يكی از شــيوخ مطرح قريش 
بود كه در ايام قحطی و خشكسالی كه بر مكه مستولی 
شــده بود، با فروش شــتران و تهيه نان از پول آنها، 
مــردم را اطعام داد و اين كار او تحت عنوان ســنت 
تريد ماندگار شد و او را بدين سبب كه با دستان خود 

30. جمل من أنساب األشراف، ج1، ص47.
31. الطبقات الكبری، ج1، ص58؛ ســيرت رسول اهلل، ج1، ص178؛ 

المنمق، ص32.
32. الطبقات الكبری، ج1، صص59و60؛ تاريخ الرســل و الملوك، 

ج2، ص265.

نان تريد می كرد، هاشــم لقب دادند. مطرود بن كعب 
خزاعی درباره او اين بيت شعر را سروده است:

عمرو العلی َهَشم الثريد لقومه/ و رجاُل مّكة ُمسنُتون 
عجاف؛33

يعنی عمــرو بزرگوار برای قوم خود نان ريز كرد، در 
حالی كه مردان مكه قحطی زده و الغر بودند.

عــالوه بر اين، او ســنت اطعام، ســقايت و رفادت 
حاجيــان را همانند قصی دنبال كــرد، به گونه ای كه 
در مكــه، منی و عرفه حاجيان را با نان، گوشــت و 
روغن غذا می داد.34 او همچنين سنت سفر زمستانی و 

تابستانی را بنيان نمود.35
5( عبدالمطلب بن هاشم

عمران بن هاشــم ملقب بــه عبدالمطلب نيز در زمان 
خود ســنتهايی را كه از آيين حضرت ابراهيم)ع( بود، 
احيا و پايه گذاری كرد كه بخشی از آنها در آموزه های 
اســالم نيز برجای مانده و مبنای اسالمی يافتند. اين 
سنتها عبارتند از: 1- وفای به نذر 2- پرداخت 100 
شــتر در ديه 3- حرمت نكاح با محارم و منســوخ 
كردن ازدواج زن پدران با فرزندان 4- متوقف ساختن 
ورود به خانه ها از پشت آنها 5- بريدن دست سارق 
6- نهی از زنده به گور كردن دختران 7- حرمت زنا 
و قراردادن حد بــرای زناكار 8- قرعه زدن در امور 
بالتكليف 9- برهنه طواف نكردن پيرامون كعبه 10- 
پذيرايــی از ميهمانان بيت اهلل 11- تأمين هزينه حج 
فقط از مال حالل 12- گرامی داشــتن ماههای حرام 
13- تبعيد زنان مشــهور زناكار 14- تعيين خمس 
برای گنجها 15- ســقايت حاجيان 16- هفت شوط 
طواف.36 از اين ميان، به پنج مورد در قرآن پرداخته 
33. المحبر، ص164؛ عمدة الطالب، ص26؛ جمهرة أنســاب العرب، 

ابن كلبی، ص22؛ اإلشتقاق، ص13؛ الطبقات الكبری، ج1، ص62.
34. ســبائك الذهب، ص314؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص293؛ مناهل 

الضرب، ص22.
35. تاريخ يعقوبــی، ج1، ص294؛ تاريخ الرســل و الملوك، ج2، 

ص252.
36. تاريــخ يعقوبی، ج1، صص331و332؛ من اليحضره الفقيه، ج4، 

ص365؛ األعالق النفيسة، ص198.
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شده است كه عبارتند از:
1- حرام شدن زن پدران بر فرزندان.37

2- اختصاص يك پنجم از غنايم به عنوان خمس.38
3- آب دادن به حاجيان )سقايت(.39

4- نهی از ورود به خانه ها از پشــت آنها و تأكيد بر 
ورود به منازل از درهای آنها40 كه در كتب تفاســير، 
شأن نزول آيه مربوط به آن را در نهی از آداب جاهلی 

در ورود به منازل ذكر كرده اند.41
5- از آنجــا كه پرداخت ديه فــرد مقتول تابع قانون 
مشــخصی نبود، خداوند در قــرآن كريم در چند جا 
به آن پرداخته اســت.42 پيامبر)ص( از اين پنج سنت، 
تحت عنوان ســنتهای جاهلی ماندگار در اسالم ياد 

كرده است.43
اما سنتهايی كه به صورت منحصر به فرد در منابع به 

عبدالمطلب نسبت داده اند، از اين قرارند:
1- اعتكاف: عبدالمطلب را اولين فردی ذكر كرده اند 
كه قبل از پيامبــر)ص( برای نيايش و عبادت در ماه 
رمضان بــه كوه حرا رفته و از پرســتش بتها دوری 
می كرده اســت، و همچنين در ايــن ماه به فقرا اطعام 
البته اعتكاف از سنتهای پسنديده ای  می داده است.44 

است كه در دين اسالم نيز ادامه پيدا كرد.
2- بر مبنای داستانی، عبدالمطلب در جريان قربانی 
پسرش عبداهلل برای بت هبل، در ديه به عدد 100 شتر 
رسيد و به اين ترتيب حد ديه را 100 شتر گذاشت،45 

البته در مورد صحت اين داستان ترديد است.
3- سنت خضاب كردن كه در جريان سفر عبدالمطلب 

37. نساء، 22.

38. انفال، 41.
39. توبه، 19.

40. بقره، 189.
41. تفسير القرآن من الجامع، ج1، ص135.

42. نساء، 92؛ شوری، 40؛ نحل، 126؛ بقره، 178.
43. حكمت نامه پيامبر اعظم)ص(، ص242.

44. الكامل فی التاريخ، ج2، ص15.
45. همان، ج2، صص7-5.

بــه يمن، در ميان اهل مكه نيز رواج يافت.46 خضاب 
كردن يكی ديگر از ســنتهای پسنديده اسالمی است 
كه پيامبر)ص( نيز خضاب می كرده است.47 نكته قابل 
تأمل در اين موضوع، گستره و دايره نفوذ شيخ است 
كه مردم حتی در نازل ترين مورد هم از شــيخ خود 
تبعيت می كردند و اين تبعيت می توانســت نويدبخش 
اين اصل باشــد كه ويژگيهای رفتــاری، فرهنگی، يا 
به طــور كلی، اجتماعِی قبيله ای، تا حدودی در دوره 
جاهلی تابــع ويژگيهای اخالقی و رفتاری شــيخ و 

بزرگ قبيله بوده است.
به اين ترتيب برقراری و تداوم اين ســنتها در دوران 
اســالمی، به موقعيت و جايگاه دينــی و اجتماعی 
عبدالمطلب اشاره دارد كه اين سنتها را برای مصلحت 
جامعه و به هدف ايجــاد نظم و آرامش و جلوگيری 
از خون خواهيهای قبيلــه ای بر مبنای عصبيت ايجاد 

كرده بود.
با توجه به اين حديث پيامبر)ص( كه درباره عبدالمطلب 
می فرمايد: »إن اهلل يبعث جدی عبدالمطلب أمًة واحدًة 
فــی هيئِة األنبياء َو زّی الملوك«؛48 »خداوند جد من 
عبدالمطلب را به صورت امت واحد در هيئت انبياء و 
هيبت پادشاهان مبعوث می كند«، می توان به شخصيت 
دينی و دنيوی او پی برد، به ويژه كه بعد از ناكام ماندن 
ابرهه در تخريب كعبه و يقيــن و اعتماد عبدالمطلب 
نســبت به حفاظت كعبه از سوی خداوند، جايگاه او 

افزون گشت و او را ابراهيم دوم لقب داده اند.49

شیوخ و نقش آنها در سنت جوار
ســنت جوار يكی از ســنن مطرح دوره جاهلی به 
شــمار می رفت كه بر مبنای آن، فرد مرتكب خطا و 
اشــتباه در قبيله، از ميان اعضــای خود خلع و طرد 
می شــد. اين افــراد يعنی خلعاء، به ناچــار به قبيله 

46. الكامل فی التاريخ، ج2، ص14؛ الطبقات الكبری، ج1، ص70.
47. الكامل فی التاريخ، ج2، ص336.

48. تاريخ يعقوبی، ج1، ص335.
49. السير و المغازی، صص61و62؛ تاريخ يعقوبی، ج2، ص11.
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ديگــری پناه می بردند.50 در واقع جوار، عهد و پيمان 
ميان پناه دهنده )مجير( و پناهنده )مســتجير( بود كه 
اغلب صورت فردی داشت و فردی به فرد قوی پناه 
می جســت. اما صورت جمعی نيز داشت، مانند جوار 

بيت، فخذ، بطن، عشيره يا قبيله.
جوار دادن يكی از وظايف شــيخ و بزرگ قبيله بود، 
روشــهای متداول جوار بدين قــرار بود كه فردی به 
خيمه بزرگ قبيله پناه می جســت و اگر رئيس قبيله 
می پذيرفــت، جوار را اعالم می كــرد و يا در مكانها 
و بازارهای عمومــی مثل بازار عكاظ و همچنين در 
مكانهای مقدس مانند مكه، جوار اعالم می شــد. البته 
زنده بودن مجير ضرورت نداشت و مستجير در جوار 
قبر فرد بزرگ نيز پناه می جســت و صاحبان قبر در 
قبال مســتجير مسئول بودند. از جمله شيوخی كه در 
اين دوره به حق جوار شهره بود، عامر بن طفيل است 
كه قبيلــه اش حتی پس از مرگ او، در اطراف قبرش 
در فواصلی تعيين حــدود كرده بودند؛ به اين معنا كه 
جوار او به همان گستردگی دوران حياتش است و هر 

فردی در حدود قبر او پناه بگيرد، در امان است.51
شــيوخ عالوه بر جوار، حق طــرد پناهنده را نيز در 
صورت ارتكاب جرمی جهت حفظ شــأن و منزلت 
قبيله داشــتند، برای مثال حرب بن اميه به بَراض بن 
قيس بن رافع ضمری پناه داد، ولی او را به دليل قتلی 

كه انجام داد، طرد كرد.52

شیوخ و نقش آنها در احالف
حلف در حيات اجتماعی، اقتصادی و سياسی، اعراب 
دوره جاهلی از جايگاه ويژه ای برخوردار بود. حلف 
در اصطــالح علمای لغت عبارت اســت از: عهد و 
ســوگند بين يك قوم با قوم ديگــر، به عبارت ديگر 

50. العصبية القبلية، صص42و43.
51. أيام العرب قبل اإلسالم، ص244. برای اطالع بيشتر نك: المفصل 

فی تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج7، صص365-360.
52. الكامل فی التاريخ، ج1، ص590؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص336.

معاقده و معاهده ميان قومی برای ياری و حمايت از 
هم، و در واقع متحد و متفق شــدن افراد باهم در يك 

كار مشترك مثاًل در قتال است.53
حلف در اين دوره از قداســت خاصی برخوردار بود 
و افراد و قبايل بنا به ضرورت و بر حســب دفاع از 
مصالح خاصه و عامــه، پيمانهايی را با اهداف متعدد 

باهم منعقد می كردند كه عبارت بودند از:54
1- دفاع از كيان قبيله و شركت در جنگ.

2- اهداف اقتصادی.
3- تثبيت نظم و برقراری قوانين.55

4- گرفتن حق و ياری مظلوم و بركندن ظلم.56
1( حلف المطیبین و حلف االحالف

شــيوخ حق انعقاد پيمــان با قبايل ديگــر را بنا به 
ضرورت داشــتند. گاهی اوقات انتخــاب ناصواب 
شــيوخ قبيله، بدون ســنجش لياقت و شايستگی از 
ميان فرزندان خود به جانشــينی و يا تقسيم مناصب 
ويژه رياســت در قبيله، زمينه ساز درگيری و اختالف 
ميان بطون و بازماندگان او می گشــت كه نمونه بارز 
آن را می توان در حلــف المطيبين و لعقة الدم يافت. 
منابع تاريخی تقسيم بندی مناصب را به انواع مختلفی 
آورده اند،57 چون بنی عبدمناف هم از جايگاه اقتصادی 
و هم معنوی باالتری نسبت به بنی عبدالدار برخوردار 
بودند، خود را نســبت به عموزادگانشان برای احراز 
برخی از اين مناصب اليق تر ديدند و به همين علت، 
حســادت و رقابت بنی عبدالدار را موجب شــدند، 
بنابراين هركدام حلفی را با قبايل ديگر بســتند.58 در 

53. لسان العرب، ج3، صص287-285.
54. ر.ك: المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلســالم، ج4، صص275-

.277
يعقوبــی، ج1، ص290؛ ســيرت رســول اهلل، ج1،  55. تاريــخ 

صص176و177.
56. الطبقات الكبری، ج1، ص103.

57. برای اطالع بيشتر ر.ك: الكامل فی التاريخ، ج2، ص21؛ سيرت 
رســول اهلل، ج1، صص183-185؛ تاريخ يعقوبــی، ج1، ص292؛ 

المنمق، ص32.
58. الكامل فی التاريخ، ج2، ص22؛ التنبيه و اإلشراف، ص196.
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جريان اين احالف، شاهد نقش آفرينی شيوخ در قالب 
رهبری حلفها هستيم.

به اين ترتيب خاندان قريش در ســه جناح مختلف 
قرار گرفتند:

1- گروه موافق با عبدمنافيها كه شــامل خاندانهای 
بنی اســد بن عبدالعزی بن قصی بن كالب، بنی زهرة 
بــن كالب، بنی تيم بن مرة بــن كعب و بنی حارث بن 

فهر بودند.
2- جناح مخالف بنی عبدمناف كه شامل بنی عبدالدار 
و هم پيمانانشان از بنی مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤی، بنی ســهم بن عمرو، بنی عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لــؤی و بنی عدی بن كعب بن لؤی بن غالب 

بودند.
3- بی طرفــان كه از خاندان عامر بن لؤی و محارب 

بن فهر بودند.59
بنابرايــن هركدام از قبايل، باهم ســوگند وفاداری و 
همكاری جهت كســب مناصب منعقد كردند و هردو 
گروه عزم جنگ نمودند كه با رد و بدل شدن سفرا و با 
واسطه گری عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار، 
بين بنی عبدمناف و بنی عبدالدار صلح برقرار شــد.60 
دربــاره اين احالف در باب رهبری و شــيخوخيتی 
بايد گفت: غير از آنكه تقســيم مناصب ميان فرزندان 
توســط پدر بدون در نظر گرفتن رقابتهای خاندانی 
در شــرايط و اوضاع حساس آن ايام، و شيوه تقسيم 
مناصب منجر به اختالفات درون قبيله ای گشت، نقش 
شيوخ در رهبری احالف آشكار بود كه رهبری حلف 
المطيبين )بنی عبدمنافيها( بنابــر گفته منابع، بر عهده 
هاشم بوده اســت؛ زيرا او مناصب سقايت و رفادت 
را كســب كرد و هم نقش رياست كل در ايالف و هم 
شــيخوخيت قبيله ای بر عهده او بوده است، و رهبری 

59. سيرت رسول اهلل، ج1، صص185و186؛ الكامل فی التاريخ، ج2، 
ص22؛ الطبقات الكبری، ج1، ص63؛ المحبر، ص166.

60. برای اطالع بيشتر ر.ك: سيرت رسول اهلل، ج1، صص186و187؛ 
الكامل فــی التاريخ، ج2، ص22؛ جمهرة أنســاب العرب، ابن كلبی، 

ص52؛ المحبر، صص166و167.

جناح مخالف را نيز بنی عبدشمس برادرزاده هاشم بر 
عهده داشته است.61

2( حلف الفضول
يكی از وظايف شيوخ قبيله حفظ افراد غريب و بيگانه 
و جلوگيری از ظلم و تعدی اعضای قبيله اش نســبت 
به آنها است، علت اين حلف درخواست كمك و ياری 
يك تاجــر زبيدی از يمن بود كه كاالهای خود را به 
عاص بن وائل ســهمی از ثروتمندان قريش فروخت، 
در حالی كه او مبلغ كاال را پرداخت نمی كرد، بنابراين 
وی از رؤسای قريش درخواست كمك كرد. پس از 
آن، قريشــيان در دارالندوه جمع شــدند و در نهايت 
در خانه عبــداهلل بن جدعان، شــيخ مطرح قريش، 
پيمانی عالوه بر پيمانهای قبلی، به منظور ستاندن حق 
افــراد مظلوم بدون توجه به موقعيت اجتماعی آنها از 

ستمكار و مواسات در امور زندگی، منعقد گرديد.62
در تحليل اين حلف شايد بتوان گفت كه يكی از وجوه 
سياسی وظايف و صفات شيخ، ايفای نقش در حمايت 
و دفاع از مظلومان و بيگانگان است و الزمه اين كار 
برخورداری شيخ از قدرت و شجاعت می باشد. پس 
اين حلف نشان می دهد كه اعضای آن و به ويژه عبداهلل 
بن جدعان قدرت اجرايی و نفوذ الزم جهت مقابله با 
اشــخاص ثروتمندی چون عاص بن وائل را در خود 
ديده اند كه به تشــكيل اين حلف می پردازند. از جمله 
ثمرات اين حلف، می توان به رونق اقتصادی و تجاری 

و برقراری امنيت و جذب ُزّوار به مكه اشاره كرد.

شیوخ و نقش اقتصادی آنان در عصر جاهلی
شــيوخ در زمينه رونق اقتصادی نيز ســهم مهمی را 
بر عهده داشــته اند كه اين نقش يا در قالب معامالت 
داخلی، يا تجارت خارجی ميّسر می گشت. اعراب در 
دوره قبل از اســالم، بازارهايی داشتند كه در ماههای 

61. الكامل فــی التاريخ، ج2، ص22؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص293؛ 
الطبقات الكبری، ج1، ص63.

62. برای اطالع بيشتر ر.ك: الكامل فی التاريخ، ج2، ص41؛ الطبقات 
الكبری، ج1، ص103؛ التنبيه و اإلشراف، صص195و196.
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خاصی از ســال در آنها به خريد و فروش، بخشش، 
منافره و شــعرگويی می پرداختند و شيوخ هم در اين 
بازارهــا نقش آفرينی می كردنــد. از جمله آنها بازار 
دومة الجندل اســت كــه در روز اول ربيع األول برپا 
می گشت و رياست آن بر عهده بنی كلب بود و بعضی 
از رؤســای كلبی تا آخر ماه ربيــع األول بازار خود 
را برپا نگه می داشــته اند.63 يا در مكه هنگام موســم 
حج و در بازارهای حجاز، شــيوخ قريش بر سر راه 
قبايل بساط می كردند.64 شايد بتوان نقش شيوخ را در 
بازارهای دوره جاهلی در دو وجه منافره و مفاخره، و 

معامله و رونق اقتصاد داخلی خالصه كرد.
امــا مهم ترين تجارت خارجی كــه در عصر جاهلی 
برقرار شد، در دوره هاشم بن عبدمناف بود، هاشم به 
عنوان پايه گذار ســفر زمستانی به شام و تابستانی به 
حبشه است،65 هاشم پس از آن به كمك برادرانش با 
بهره گيری از اختالفات سياسی بين ايران و رم، موضع 
بی طرفی اتخاذ كرد66 و با هركدام از پادشــاهان ملل 
هم جوار خود روابط تجــاری برقرار كردند كه از آن 
تحت عنوان ايالف ياد شــده است.67 به اين موضوع، 
یاَلِف ُقَرْیٍش.  در قرآن كريم نيز اشاره شده است: »ِلِ
ْيِف«68 كه اين ايالفها باعث  َتاِء َوالصَّ ِإیاَلِفِهْم ِرْحَلَة الشِّ
الفت و همبستگی قلوب رؤسای قبايل شد، تا مانع از 
حملــه و تعّرض آنها به اهل مكه و قافله های تجاری 
شــوند. در واقع اين الفت محصــول امنيت راههای 

تجاری بود.69
نتايج ايالف را می توان در اين موارد خالصه كرد:

1- تأمين امنيت راههای تجــاری كه خود منجر به 

63. سبائك الذهب، ص465.
64. تاريخ قريش، ص196.

65  . تاريخ يعقوبــی، ج1، ص294؛ الطبقات الكبری، ج1، 
ص62؛ حذف من نسب قريش، ص32.

66. عرب كهن در آستانه بعثت، ص363.
67. الكامل فــی التاريخ، ج2، ص16؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص294؛ 

المنمق، صص45-42.
68. قريش، 1و2.

69. المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج4، ص54.

تسهيل در معامالت تجاری می شد.70
2- رونق اقتصادی مكه و گسترش محدوده تجارت 

از داخل مكه به بيرون از آن.71
3- كسب جايگاه اقتصادی بنی عبدمناف.72

نكته ديگــر موضوع پرداخت ديــه و غرامت بود. 
شــيوخ در اين مقــام با ســخاوتمندی و پرداخت 
قرضهای اعضای قبيله خود، مشــكالت اقتصادی و 
هرج و مرج ناشی از اختالف طبقاتی را كه در نظام 
قبيله ای بود، از بين می بردند. اين مسئله به نوبه خود 
زمينه قتل و غارت و فســاد اقتصادی و اجتماعی را 
كاهش می داد. برای نمونه يكی از شــيوخ مشــهور 
به بخشــندگی ميان عرب عبداهلل بن جدعان بود كه 
بدهيهــای قبيله اش را پرداخــت می كرد،73 او اولين 
كسی اســت كه به دليل ارتباط با ايرانيان، اعراب را 
با فالوده ايرانی آشنا كرد.74 همچنين حاتم طائی در 
اين خصوص شهره است. بنابراين قابل مالحظه است 
كه شــيوخ برخوردار از وضعيت اقتصادی مناسب و 
تاجر پيشــه و بخشــنده، عالوه بر رشد اقتصادی و 
كاستن فســاد در جامعه، زمينه ارتباطات فرهنگی 
قبيله خود با قبايل و ملل مجاور را فراهم می كردند. 
از ديگر شــيوخی كه زمينه رشــد اقتصادی مكه را 
فراهم می كردند، می توان به ابوسفيان، وليد بن مغيره 
مخزومی، هشــام بن مغيره پدر ابوجهل و ابواُحيحه 
ســعيد بن عاص اشــاره كرد. البته اين نكته را نيز 
بايد افزود كه در اين عصر قريشــيان نسبت به بقيه 
اعراب، به ثروتمندی مشــهور بودند، بنابراين رغبت 
و حرص و طمع آنها در كســب ثروت بيشتر، باعث 
افزايش ربا و ضايع شــدن حق ديگران توسط آنها 

70. تاريخ يعقوبی، ج1، ص294.
71. همان.

72. الكامل فــی التاريخ، ج2، ص17؛ تاريخ يعقوبی، ج1، ص293؛ 
أسواق العرب، صص68-70؛ المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلسالم، 

ج4، صص54-52.
73. حذف من نسب قريش، صص104و105.
74. تاريخ العرب فی عصر الجاهلية، ص438.
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می گشــت.75 اگر مبنا را بر ثروتمندی شيوخ قريش 
بگذاريم، درصد ربا در ميان آنان به مراتب بيشــتر 
از بقيه افــراد خواهد بود، همچنان كه نقش مؤثر در 

رونق تجارت داشتند.76

نقش اجتماعی شیوخ در منافره و مفاخره
منافره به معنای تفاخر در حســب و نسب و شرف و 
بزرگواری است كه گاه ميان شيوخ هريك از قبايل به 
دليل رشك به مقام يكديگر يا بين اعضای آن برقرار 
می شــد كه در جريان منافره َحَكم و كاهنی را برای 
قضاوت در اصالت نسب و حسب انتخاب می كردند، 
مانند مفاخره هاشم و اميه بن عبدشمس كه به مفاخره 

در نسب پرداختند.77
ُزهير بن َجناب بن ُهبَل بــن عبداهلل بن كنانه بن بكر 
بن عــوف بن ُعذره كلبی از شــيوخ قبيله قضاعه به 
دليل ثبات و اســتواری در قضــاوت، در مقام كاهن 
بوده اســت و نقش او را در ايجاد جنگ و تحريك 
اعضای قبيله اش با خطابه در مورد گذشته غطفانيان 
و تفاخرات نسبت به قبيله خود ذكر كرده اند كه با اين 
اعمال قضاعه را در جنگ عليه غطفانيان متحد كرده 
است.78 بنابراين شيوخ قبيله با خطابه ها، تفاخرات و 
منافرات خود عامل تحريك و تشويق قبيله به جنگ 
داخلی و اختالفات ميان قبيله ای بودند. به اين ترتيب 
مفاخره در دوره جاهلی در خصوص ويژگيهايی چون 
شجاعت، ســخاوت، حكمت، رياست در قوم، و ايام 
العرب به وسيله شعر و خطابه صورت می گرفته است 

و شيوخ در آن نقشی برجسته داشتند.79

75. تاريخ قريش، ص195.
76. تاريخ سياسی اسالم، ج1، ص58؛ تاريخ قريش، ص194.

77. الكامل فی التاريخ، ج2، ص17؛ تاريخ الرســل و الملوك، ج2، 
ص253؛ المنمق، ص97.

78. الكامل فی التاريخ، ج1، صص502و503.
79. جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، ص488.

نقش حقوقی شیوخ در امر قضاوت
اعراب قبل از اســالم قانون ثابت و يكسانی در امور 
قضايی نداشــتند و بيشتر براساس سنتهای قبيله خود 
عمل می كردند، هر قبيله ای حاكمی داشت كه بر حسب 
رسم و رسوم سياســی و تجاربش بين اعضای قبيله 
حكم می راند، اعراب بــدوی جهت صدور و اجرای 
حكم، مشــكالت و دعاوی خود را نزد شيخ قبيله يا 
كاهــن مطرح می كردند. در واقع آنان به عنوان ُحّكام 
و قضات جامعه بدوی به حساب می آمدند و اعضای 
قبيله نيز بی چون و چرا از حكم آنان تبعيت می كردند. 
براساس اين عرف، اگر فردی مرتكب جرم و جنايتی 
می شــد، رئيس قبيله حكمی چون خلع يا طرد برای 
او صادر می كرد و چون قبيله او را می راند، ناچار در 
صحرا به تعّرض اموال ديگران می پرداخت. در مقايسه 
با ساير مناطق عربستان، در مكه قضاوت به بهترين و 
كامل تريــن صورت ممكن برقرار بود، به اين دليل كه 
مكه نسبت به ســاير مناطق متمدن تر بود.80 همچنين 
شيوخ در مقام داور و قاضی به عقد عهودی با بطون 
و بزرگان خود مبادرت می ورزيدند و در بعضی موارد 
جلسات مظالم را در دفاع از حق مظلوم در برابر ظالم 
برگزار می كردند كه نمونه آن نقش شــيوخ قريش در 

حلف الفضول است.81
اين حكام بايد اهل شرف و راستی، امانت و سروری، 
ســالخوردگی، بزرگواری و آزمودگــی می بودند، تا 
شايستگی احراز اين مقام را داشــته باشند.82 اولين 
فردی كه به داوری شــناخته شــده، »أفعی بن أفعی 
ُجرهمی« است كه در ميان پسران نزار درباره ميراث 
آنها حكــم كرد.83خزيمة بن مدركة بن الياس بن اياد 
بن نزار از قبيله ايــاد، عبدالمطلب، حرب بن امية بن 
عبدشــمس، زبير بن عبدالمطلب، عبداهلل بن جدعان، 
وليد بن مغيره مخزومــی، ابوطالب بن عبدالمطلب، و 

80. ر.ك: الحضارة العربية اإلسالمية، صص19و20.
81. همان، ص45.

82. تاريخ يعقوبی، ج1، ص311.
83. همان.
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عاص بن وائل سهمی از قريش، شيوخ داور و قاضی 
در ميان قبيله خود بودند.84

شیوخ و نقش آنها در کسب اخبار و اطالعات
در دوره جاهلی به دليل وجــود ايام العرب و قانون 
ثأر يا خون خواهی كه بر عهده شــيخ قرار داشت، بنا 
به اشــاره برخی منابع، برای آگاهی از قاتل، يكی از 
اعضای قبيله خود را به درون قبيله قاتل می فرستاد، 
برای مثال در جريان يوم َرحَرحان كه بين بنی عامر و 
بنی دارم رخ داد، پســر شيخ قيس بن عيالن زهير بن 
جذيمه بن رواحه به نام شــأس توسط رباح بن اََشِل 
بن غنوی كشته شــده بود، زهير برای رديابی عامل 
قاتل، جاسوسانی را به قبيله او فرستاد،85 يا در يكی 
ديگر از ايام العرب به نام يوم ُسالن، بين قبيله مذحج 
و بنی عامر، عبداهلل بن جدعــان بنی عامر را از حمله 
مذحجيها مطلع ساخت86 و همچنين در جنگ بسوس 
برادر وائــل بن ربيعه بن حارث به نام مهلهل به قصد 
خون خواهی برادرش، زنی را در مقام فروشنده جهت 
شناسايی قاتل به ميان قبيله شــيبان فرستاد.87 همه 
اين موارد تا حدودی نشــان می دهد شيوخ قبايل از 
سيســتم خبررسانی و جاسوســی هرچند در مرحله 
كاماًل مبتدی و نه پيشــرفته در دوران قبل از اســالم 

برخوردار بودند.

شیوخ و تأثیر بر مبانی اعتقادی
بر طبق اشاره برخی منابع، شيوخ در دگرگونی آيين 
قبايــل عصر جاهلی نقش مهمی بر عهده داشــته اند، 
به گونه ای كه در ايــن دوره دين حضرت ابراهيم)ع( 
يعنی »آيين حنيف«، رواج داشــته اســت كه شيوخ 
از اين دين و ســنتهای آن حفاظــت می كردند، مانند 

84. تاريخ يعقوبی، ج1، ص312؛ المنمق، ص460.
85. الكامل فــی التاريخ، ج1، صص556و557؛ ســبائك الذهب، 

ص450.
86. الكامل فی التاريخ، ج1، صص639و640.

87. الكامل فی التاريخ، ج1، ص527؛ سبائك الذهب، ص444.

ُزهير بن أبی ســلمی، كعب بن لؤی بن غالب، اميه بن 
ابی صلت، ورقة بن نوفل، خالد بن سنان و ...، مبنای 
اين آيين مخالفت و ترديد در بت پرســتی بوده است 
كه انديشه های آنها زمينه تحول اعتقادی و دينی عصر 
جاهلی و توجه به يكتاپرستی را فراهم كرد.88 بنابراين 
در ايــن عصر افراد از لحاظ اعتقــادی و دينی كاماًل 
مطيع شيوخ بودند و از اين جهت شيوخ نقش كليدی 
در اين زمينه داشته اند. قصی بن كالب به عنوان شيخ 
قبيله از دريچه دينی قبيله خــود را دعوت و امر به 
تعظيم در حرم كعبه و پرستش خدا و طرد بت پرستی 

می كرده است.89
عالوه بر اين، شيوخ در شــكل گيری بت پرستی نيز 
نقش داشــتند، مانند عمرو بن ربيعه )عمرو بن لحی 
خزاعــی( كه اعراب مكه را با بت هبل از بتهای مورد 
پرســتش در شام آشــنا كرد و آنها را در موسم حج 
به پرستش بتها فراخواند و عامل بازگشت اعراب از 
آيين حضرت ابراهيم)ع( به بت پرستی شد.90 مثالهای 
فراوان ديگری از اين دســت در منابع وجود دارد كه 
تبيين كننده دايره نفوذ شيخ و مسلك او بر قبيله اش و 
بيانگر ميزان اطاعت مردم تحت تابعيتش از او است.

نتیجه گیری
1. شــيوخ در نظام قبيله صاحــب نفوذ بودند و هيچ 
قانون مشــخصی به غيــر از رأی و تدبير آنان تحت 
قاعده عصبيت وجود نداشت، شيوخ با برخورداری از 
ويژگيهــا و عملكردهايی، در جريان حوادث مختلف 
عصر جاهلــی و در تحوالت سياســی، اجتماعی و 
اقتصادی عصر خويش نقش بسزايی ايفا می كردند، از 
جمله: نقش آنان در شكل گيری ايام العرب و جنگهای 
آن عصــر كه گاهی خود در آنها، نقش فرماندهی ايفا 
می كردند، همچنين برقراری سنتها و قوانينی كه برای 
88. تاريــخ العرب فی عصر الجاهليــة، ص392؛ المفصل فی تاريخ 

العرب قبل اإلسالم، ج12، صص39و40.
89. الملل و النحل، ج2، ص598.

90. المنمق، ص327.
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حل معضــالت اجتماعی و سياســی و نيز مقررات 
دينــی كه برای انجام بهتر حج و ايجاد امنيت در مكه 
وضع كردند. اين قوانين و ســنتهای غالبًا پسنديده در 

دوره های مختلف استمرار می يافت.
2. شيوخ از لحاظ سياسی دايره و محدوده وظايف و 
مسئوليتهای خود و افراد قبايل خود و ديگر قبايل را 
تحت قاعده جوار و حلف تعيين، و به عنوان مدافعان 

قبيله خود عمل می كردند.
3. شيوخ در تحوالت اقتصادی و اجتماعی عصر خود 

نقش مهمی داشتند و زمينه رونق اقتصادی، برقراری 
عدالت و حمايت از مظلومان و ستمديدگان را فراهم 

می كردند.
4. در حقيقت با توجه به نقش كليدی شيوخ در تمام 
عرصه ها، می توان به نقش كاريزمايی شيوخ در جامعه 
آن عصر اشاره داشت. البته اين نقش هم سلبی و هم 
ايجابــی، و به عبارتی گاهی نقش مثبت برای اصالح 
اوضاع و گاهی نقش منفی در ايجاد بحران بوده است.

- قرآن كريم.
- ابن اثير، علی بن محمد، الكامل فی التاريخ، بيروت، 

دارالكتاب العربی، 1417ق.
- ابن اســحاق، محمد، الســير و المغــازی، بيروت، 

دارالفكر، 1398ق.
- ابن بابويــه، محمد بن علی، من اليحضره الفقيه، قم، 

دفتر انتشارات اسالمی، 1404ق.
- ابن حــزم، علی بن احمد، جمهرة أنســاب العرب، 
تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، قاهره، دارالمعارف، 

1971م.
- ابن دريد ازدی، محمد بن حسن، اإلشتقاق، قم، ذوی 

القربی، 1391ش.
- همو، جمهــرة اللغة، بيروت، دارالعلــم للماليين، 

1987م.
- ابن رســته، احمد بن عمر، األعالق النفيسة، بيروت، 

دارصادر، بی تا.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الكبری، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1410ق.
- ابن عنبة، احمد بن علی، عمدة الطالب فی أنساب آل 

أبی طالب، قم، انصاريان، 1417ق.
- ابن فــارس، احمد، معجم مقاييــس اللغة، بيروت، 

دارالفكر، 1399ق.

- ابن كلبی، هشــام بن محمد، جمهرة أنساب العرب، 
تحقيق: علی عمر، قاهره، الثقافة الدينية، 2010م.

- ابن منظــور، محمد بن مكرم، لســان العرب، ج3، 
بيروت، دارصادر، 1414ق.

- همو، لســان العرب، ج7، بيروت، دارإحياء التراث 
العربی، 1408ق.

- ابن وهب، عبداهلل، تفســير القرآن من الجامع، ج1، 
بيروت، دارالغرب اإلسالمی، 2003م.

- ابن هشــام، عبدالملك، ســيرت رسول اهلل، ترجمه 
مسعود انصاری، تهران، مولی، 1392ش.

- ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسين، األغانی، بيروت، 
دارالثقافة، 1410ق.

- اعرجی، جعفر، مناهل الضرب فی أنســاب العرب، 
قم، حافظ، 1377ش.

- افغانی، سعيد، أسواق العرب فی الجاهلية و اإلسالم، 
دمشق، دارالعروبة، 1379ق.

- برو، توفيق، تاريخ العرب القديم، بيروت، دارالفكر، 
1422ق.

- بغدادی، محمد بن حبيب، المحبر، بيروت، داراآلفاق 
الجديدة، بی تا.

- همو، المنمق فی أخبار قريش، بيروت، عالم الكتب، 
1405ق.
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- بغدادی، محمدامين، سبائك الذهب فی معرفة قبائل 
العرب، قم، المحبين، 1427ق.

- بالذری، احمد بن يحيی، جمل من أنساب األشراف، 
بيروت، دارالفكر، 1417ق.

- تيمــی، ابوعبيده معمر بن مثنی، أيــام العرب قبل 
اإلسالم، بيروت، عالم الكتب، 1407ق.

- جــاد مولی، محمد احمد و ديگران، أيام العرب فی 
الجاهلية، بيروت، دارإحياء الكتب العلمية، 1361ق.
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ابوالقاسم پاينده، تهران، علمی و فرهنگی، 1374ش.

- مونس، حســين، تاريخ قريش )دراسة فی تاريخ 
أصغر قبيلة عربية جعلها اإلسالم أعظم قبيلة فی تاريخ 

البشر(، جده، الدار السعودية، 1408ق.
- يعقوبی، احمد بن اســحاق، تاريــخ يعقوبی، ج1، 

بيروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 1431ق.
- همو، تاريخ يعقوبی، ج2، بيروت، دارصادر، بی تا.
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