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 قانون در حجاز عصر جاهلی

  1حمیدرضا مطهري

  چکیده

طورکلی، فقـدان دِ حکومت مرکـزي و بـهدر جامعه عربی حجاز در عصر جاهلیت، به علت نبو

شود؛ اما این، به مفهوم نبـودِ قـانون در گذاري هم دیده نمیحکومت به معناي امروزي، نهاد قانون

هاي عصـر هاي برآمده از اجتماع وجود داشت که در واقع، همان سنّتآن زمان نیست؛ بلکه قانون

  کردند.و عُرف قبایل به آنها عمل میجاهلی بودند که جوامع عربی بر اساس تعصب قبیلگی 

ها و نیـز نگـاهی بـه در این نوشتار، برآنیم با استفاده از منابع و مطالعات جدید و با تحلیل داده

وضعیت سیاسی حجاز در عصر جاهلی، به این پرسش پاسـخ دهـیم کـه قـانون در حجـاز عصـر 

ه؟ و ضمانت اجراي آن چه بـوده کردجاهلی چگونه بوده؟ و چه مکانیزمی بر اجراي آن نظارت می

  است؟

هایی مانند: بیعت، حلـف، جـوار و اخـذ بالثـار، از دهد که سنّتهاي این تحقیق نشان مییافته

هاي عصر جاهلی بودند و مکانیزم اجراي آن نیز همان تعصبات قبیلگـی، نظـارت ترین قانونمهم

ه آن روز، از اهمیت بسزایی برخـوردار تر، لزوم وفاي به عهد بود که در جامععمومی و از همه مهم

  بودند.
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  مقدمه

ویـژه بـه و العربةجزیرمخصوص وضـعیت به ،شناخت تاریخ عرب در عصر جاهلی

 نیازمنـدبرخـوردار بـوده و  بالـاییاز اهمیـت  ي براي شناخت تاریخ اسـلامامقدمه به عنوان ،حجاز

قـانون و نهـاد  ،باشـدترین مسائل این دوره که نیازمند بررسی میمهم یکی از کاوش دقیق است.

زمـانی اهمیـت  ،ایـن نکتـه .زمـانی اسـت هجغرافیایی و در آن محدود هاري در این منطقذگقانون

 هدهنداز مسائل بسیار مهمی است که نشان ،وجود قانون و چگونگی اجراي آنیابد که دریابیم می

. اینکـه در ها و جوامـع دیگـر اسـتچگونگی ارتباط آن با ملت میزان رشد و بالندگی یک جامعه و

آن دوره قانونی وجود داشته یا خیر و اگر داشته، نوع قـوانین و ضـمانت اجـراي آن چگونـه بـوده 

  گفته شود. نها پاسخه آشود بتلاش میدر این پژوهش هایی است که پرسش ،است

اینهـا نیـز داشـتن یـک واحـد  هبـوده و لازمـ نیازمند گذار و مجريبه قانون ،ناز آنجا که قانو

ابتـدا نگـاهی  ،تماید که پس از تبیین مفهوم جاهلیـنلازم می ،سیاسی خاص به نام حکومت است

ایـن  را در گـذارقـانون قـانون و، سـپس و باشیم عصر جاهلی داشته ت سیاسی حجاز دربه وضعی

  اجراي آن را معرفی کنیم. زممکانی ،منطقه تبیین کرده

  . مفاهیم1

  جاهلیت .1ـ  1

) 108: 1374(معلـوف،  .ت، حالـت نـادانی اسـتو جاهلیـ آمده ي نادانیادر لغت به معن ،جهل

به حالت عرب قبل از اسلام و جهل آنهـا نسـبت بـه خـدا و پیـامبر و ادیـان  ت رابرخی هم جاهلی

) برخـی کلمـه 402: 2ج ،1992 منظـور،(ابن. نـداآسمانی و تفاخر نسبت به یکد یگر اطلاق کـرده

ي نداشـتن علـم و ابـه معنـ ،را در مقابل علم و دانش قرار داده و معتقدند که این واژه »جاهلیت«

  )40 :8ج ،1993 (جوادعلی،. دانش است

 بعثـت پیـامبر پـیش از هدور رفتـه و بـر کارقرآن کریم به در بارنخستین ،اصطلاح جاهلیت

به برخی از آداب و رسـوم  ،احزاب 33 فتح و 26 ،مائده 50عمران، آل 154 آیات .اطلاق شده است

  عصر جاهلی اشاره دارند که معنایی فراتر از نادانی را دربردارد. 

ن و آاما با دقت در آیات قـر ،اندکی از علم و دانش داشتند ههاي عصر جاهلی بهراگرچه عرب

در روایـات دانـش اسـت.  فراتر از تقابل علم و ،قرآنی آن یابیم که کاربرددرمی ،موارد استعمال آن

؛ شـودتر از تقابل علـم و دانـش بـراي واژه جاهلیـت دیـده مینیز معنایی گسترده معصومان
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بینـی و خودبزرگ ،تکبر ،هافرو رفتن در فتنه ،سرگردانی ،حیرت که در سخنان امام علیچنان

) برخـی محققـان تـاریخ 126: 95البلاغه، خطبه . (نهجتکار رفته اسدر توصیف جاهلیت به ،نادانی

در مقابـل جاهلیـت را علاوه بر معناي قبلی که  ،جواد علیاند. عرب نیز چنین معنایی براي آن گفته

ناپذیري در برابـر اسـلام و حماقت و خشم و تسلیم ،به معناي سفاهتآن را  ،علم و دانش قرار داده

ضمن اشاره به اینکـه جاهلیـت  ،زریاب خویی )40 :1، ج1993 ،لی(جواد ع احکام آن دانسته است.

کشـی گـردن عوت ور چون نخوت و ايبه دوران پیش از اسلام اطلاق شده و معانی ،در زبان قرآن

تمام صفات بارز  ،کلمه جاهلیت«گوید: می ،داردفروتنی در برابر اوامر خداوند  را در مقابل تواضع و

   )84ش: 1370 (زریاب خویی، »گیرد.از اسلام را دربرمیو مشخصات دوران عرب پیش 

    گوید:فارسی دانسته است و می در »نفهمی« هرا معادل کلم این واژه نیز رسول جعفریان

جهل باشد یا حاصـل عـدم حاکمیـت عقـل بـر قـواي  هچه نتیج ،هرعمل خلاف و نادرست«

در برابـر آن » نفهمـی« هکلمـ ،هشود کـه در فارسـی عوامانـبه آن عمل جاهلی گفته می ،انسانی

  ) 154 :1، ج1382، جعفریان(» است.

نیـز تعریـف دانشـمندان و  از آنچه بیان شد و با توجه به کـاربرد ایـن واژه در قـرآن کـریم و

پـیش از اسـلام  هبـه محـدود ،از جهـت زمـانی ،شود کـه جاهلیـتمی چنین استنباط ،نویسندگان

کبر و غرور و تقابل بـا دسـتورات  ،معناي عصبیت هاطلاق شده و دربردارند العربجزیرة

  .باشدعقل و شرع می

  . حجاز 2ـ  1

ـ جنـوبی و در  شمالی ،است و جهت آن السراةجبلرشته کوهستان غربی عربستان یا  ،حجاز

دیـار عـرب بـوده و  ،حجاز ،فاصل تهامه و ارتفاعات نجد واقع شده است. به نوشته اصطخري حدّ

بـه  ،156: 1مامه و آنچه به آن پیوند داشته، بوده اسـت. (حسـین قرچـانلو، جمکه، مدینه، ی :شامل

  المسالک والممالک اصطخري و احسن التقاسیم مقدسی) :نقل از

  . قانون 3ـ  1

توان به صـورت دقیـق در جامعه حجاز عصر جاهلی نمی را قانون به معناي واقعی و خاص آن

وه رفتـار افـراد و شـیمجموعـه قواعـد رفتـاري کـه یعنـی:  ،اما به معناي موسع آن ؛مشاهده کرد

بـه  ،قانون در این تعریف ،شود. در واقعگفته می ،سازدمناسبات میان آنها را در جامعه مشخص می

  کار رفته و به رفتار افراد در تنظیم امور اجتماعی توجه دارد.طور مطلق به
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  اوضاع سیاسی حجاز در عصر جاهلی  .2

یـک قـدرتی کـه تمـام  ،که در عصر جاهلیدهد نشان میاي حجاز هنگاهی به زندگی عرب

وجـود  ،و اجراي قانون را بر عهده داشته باشـد گذاريرا زیر سلطه داشته و قانونآن منطقه جامعه 

خـود  همشخصی را در اختیار داشته و اراد دهیعنی چیزي به نام حکومت مرکزي که محدو ؛نداشت

هـاي مختلفـی بـر گـروه ،در این منطقه شود.دیده نمی ،ال نمایدرا بر آن منطقه و ساکنان آن اعم

تـرین مهم دادند.یک قبیله را تشکیل می در یک نقطه گرد هم آمده و ،خون مشترك نسب و هپای

 ،کـردمیان آنها رابطه و وحدت ایجاد می شد ومیبین افراد یک قبیله  هچیزي که باعث ایجاد رابط

ه را تشـکیل یـک خـانواد ،آنها به این شکل بود که افراد هر خیمهنظام . خون و نسب مشترك بود

جمع چند طایفه کـه معمولـاً نزدیـک هـم  به و کردرا درست می یک طایفه ،و چند خانواده دادمی

حکومت کـوچکی را  آنها مطیع شیخ قبیله بودند و گفتند.یک عشیره (قبیله) می ،کردنندمی زندگی

یک نوع دولت کوچکی در صـحرا بـود  ،در واقع ،قبیله« :دالعزیز سالمعب هبه گفت دادند.تشکیل می

(عبـدالعزیز سـالم،  »ثابت را در اختیار داشـت. به جز سرزمین محدود و ،ارکان یک دولت هکه هم

مهم مانند اعلـان  هايگفتند و تصمیمامیر یا سید قبیله می ،شیخ قبیله را رئیس،ئیس ر) 360 تا:بی

توانست استبداد به خـرج دهـد و در کنـار او مجلسـی از البته او نمی .او بود هجنگ و صلح بر عهد

(سـعد زعلـول . کـردهـاي مهـم بـا آنهـا مشـورت مـیگیريشیوخ قرار داشتند که هنگام تصمیم

دادنـد و همواره اهمیت خاصی بـه رأي و نظـر دیگـران مـی ،شیوخ قبیله )307تا:  عبدالحمید، بی

  او قرار گیرد. هیف نیز ممکن بود مورد استفادرأي یک فرد ضع گاهی نظر و

 جدّ پیامبر ،که قصیچنان ؛معمولاً منزل رئیس قبیله بود، مشورت یا مجلس مشورتی محلّ

منـزل او تـا قبـل از تـأ سـیس  ،هنگامی که قریش را سامان داد و ریاست آنها را به عهده گرفت

نزل او و بـا حضـور بزرگـان حـل و فصـل مشورت بود و بسیاري از مشکلات در م محلّ ،دارالندوه

، 1399(یـاقوت حمـوي،  ها به آنجا منتقل شد.گیرياین تصمیم ،تأسیس دارالندوه شد و بعد ازمی

  )60 :1، ج1417بلاذري،  ؛422: 2ج

  ریاست قبیله

 داراي درجاتی بود کـه از رئـیس خانـه (خـانواده) شـروع ،عصر جاهلی عربِ هریاست در جامع

غالبـاً از طریـق وراثـت  ،ریاست در میان قبایـل عـرب .گردیدست قبیله منتهی میو به ریا شدمی

 ،تـرین پسـر اوتـر یـا لـایقپسـر بـزرگ ،بدین صورت که پس از مرگ رئیس قبیله. شدمنتقل می



 

  91 قانون در حجاز عصر جاهلی

  

  . انتخاب بوده است هریاست قبیله به شیونیز گاهی و شد جانشین وي و رئیس قبیله می

رسید می گاهی شخص بنا بر سنّت وراثت به ریاست :گویدمیاره بدر این ،)1987جواد علی (م

 گویـد:انتخـاب مـی هشـیو هدربار او یافت.انتخاب به این مقام دست می و اختیار هگاهی به شیو و

به زمانی بود که رئیس متوفی پسري نداشته باشد کـه جانشـین او  طانتخاب اهل حل و عقد مربو

گیري به وجـود آیـد و تـرس از بـین رفـتن و رسر جانشینی پدر د شود یا این که بین پسران او بر

قـوي  پاشیده شدن اصل قبیله وجود داشته باشد در این هنگام اهل حل و عقد با انتخاب بهترین و

ترین فرد از فرزندان رئیس درگذشته یا مرد دیگري از نزدیکان او که سزاوار ریاست باشد اختلـاف 

  ) 349: 4ج ،همان ،لی(جواد ع. بردندرا از بین می

وظایف خاصی نیـز بـر  ،اي بوده و در عین حالرئیس و شیخ قبیله داراي شرایط و صفات ویژه

بیطرفـی در دادرسـی و از همـه  ،جوان مـردي،ذکـاوت ،سخاوت، بلاغـت ،شجاعت .ه داشتعهد

کـه بـه صفات فوق و اختیاراتی  .بودترین صفات رئیس قبیله مهماز  تر تعصب نسبت به قبیلهمهم

شد وظایفی هم براي او به دنبـال داشـت کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از:صـبر و رئیس واگذار می

 ،یـاري مظلومـان ،ایجـاد انـس و الفـت میـان مـردم ،افراد قبیله هاحترام به هم،برداري و گذشت

تر فرماندهی جنگهـا و حضـور در صـف از همه مهم مدیریت مجلس شیوخ و ،پذیرائی از مهمانان

  نبرد. لاوّ

با توجه به آنچه درباره وضعیت سیاسی و نبود حکومت مرکـزي و چگـونگی انتخـاب رئـیس 

وجـود نداشـته امـا ایـن بـه معنـی  گذاريگفته شد باید گفت در آن دوره چیزي به نام نهاد قانون

فقدان قانون نیست، بلکه قوانینی در آن عصر و مکان وجود داشت که برخاسـته از جامعـه و آداب 

 سوم آن بود.و ر

هاي آن ها و سـنترسـممنظور از قانون در این جا نه قانون مدون و مکتـوب امـروزي بلکـه 

 تـوان انتظـارنمینیرومنـد باشـد  اي که فاقد حکومت مرکزي قوي وباشد زیرا در جامعهزمان می

شـد یعنـی  اما با توجه به تعریفی که در ابتداي مقاله از قانون ارائـه داشت.مکتوب  قانون مدون و

سـازد و نقشـی هاي جامعه را مشـخص میمجموعه قواعد رفتاري که مناسبات میان افراد و گروه

ها را قـوانین آن عصـر و مکـان توان آن سـنتهاي موجود در جامعه بر عهده داشتند میکه سنت

  دانست.
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  قوانین عصر جاهلی .3

ی انتخاب رئیس کـه بیـان شـد، علاوه بر چگونگ ،هاي نانوشته عصر جاهلیترین قانوناز مهم

  استلحاق، جوار، حلف، وفاي به عهد و اخذ بالثار اشاره کرد.، بیعت :توان بهمی

  بیعت  .1ـ  3

حکومت کسی یـا  ي عهد و پیمان و پذیرش ریاست واع) به معن ،ي ،(ب »بیع«بیعت از ماده 

هاي عصـر جـاهلی تسـنّ یکی از) 557: 1، ج1992منظور، . (ابناعلام وفاداري و فرمانداري است

توان گفـت یکـی از و میاجتماعی آن روز عرب داشت  که نقش بسیار مهمی در زندگی سیاسی و

ها نیـز توسیله انعقاد و امضاي دیگر سنّ ،بیعت بود. از آنجا که بیعتهاي آن زمان نترین قانومهم

   ترین قانون عصر جاهلی عرب دانست.توان آن را مهممی ،بود

اي بود براي اعلام وفـاداري و نخست آنکه وسیله ؛داراي دو کاربرد مهم بود ،آن دوره بیعت در

(حمیدرضـا  .رفـتبـه شـمار می هـاانعقـاد پیمانابـزاري بـراي دیگر آنکه  تعهد به رئیس قبیله، و

  )133ـ  109 :1382مطهري، 

کلـاب و بـنقصـیتوان به بیعت قریش با می ،اوّلي عصر جاهلی در نوع هاترین بیعتاز مهم

ه براي اخراج خزاعـه و بـ ،صیق )255: 2ج ،1998 ،هشامابن( یاري او در مقابل خزاعه اشاره کرد.

کنانه را بـه یـاري فـرا خوانـد و قریش و بنی ،قدرت آنها يدست آوردن امتیازات اجداد خود و احیا

ریاسـت  ،کمک ایـن قبایـلاو توانست با  ،بدین شکل .با او بیعت کردند ،پذیرفتهریاست او را  نآنا

  )258 :همان( دست آورد.ه مکه را ب

یی هـاتـوان در پیمانرا مـی هایعنی بیعت در احلاف و پیمان ،ي نوع دومهاترین بیعتاما مهم

ها بـدان ،که در ادامه و بحـث حلـفو حلف المطیبین مشاهده کرد  لقعۀ الدّم ،حلف الفضول :مانند

  اشاره خواهد شد.

  حلف  .2ـ  3

لـویس معلـوف، همـان: ( باشـد.معاهده مـی مفهوممحالفه به  و ،ي عهدادر لغت به معن ،فحل

اي بود براي کمک به یکدیگرکه هم بین افراد و هم بین جماعـات و معاهده ،در اصل ،حلف) 149

دفاعی داشـت  هجنب ،تهاجمی داشته باشده انعقاد حلف قبل از آنکه جنب. شدقبایل مختلف واقع می

البته گاهی نیز براي اهـداف تهـاجمی  .گردیدفاع از مصالح و منافع فرد یا قبیله منعقد میو براي د

ن احلـافی منعقـد ابرخی اوقات نیز براي دفـاع از مظلومـ شد.و مصالح اقتصادي احلافی منعقد می
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 در ،شـدندمی ول که براي دفاع از جان و مال افراد غریبی که وارد مکهضمانند حلف الف ؛گردیدمی

غالباً افراد یا قبایـل ضـعیف بـراي  )474: 1ج ،1994 ،اثیرابن(. جدعان منعقد گردیدبنعبدالله هخان

به دنبال یک حلیف بودند تا به کمک او خود را تقویـت نماینـد و از آنجـا کـه بیشـتر  ،تقویت خود

 در احلـاف متعـددقبایل  بیشتر ،دفاع از خود نبودند تنهایی قادر به محافظت وها بهقبایل و عشیره

 ،کثـرت نفـراتبرخـورداري از دلیـل ه مگر تعداد اندکی از قبایل خیلی قوي که بـ ؛دندشمی داخل

حتی گاه قبایل قدرتمند نیز به منظـور افـزایش تـوان خـود و  ؛نیازي به کمک دیگر قبایل نداشتند

تـوان هاي آن مینـهدادند کـه از نموهایی تشکیل میائتلاف ،ف رقیبرمقابله با خطر احتمالی از ط

  اشاره کرد. مالد� لقعة المطیبین وبه حلف

هـاي گردید تـا مـردم از آن مطلـع شـده و حلیـفعام اعلام می ایست در ملأبانعقاد احلاف می

گرفت تـا حالـت قدسـی ها یا درون معابد صورت میغالباً احلاف مهم نزد بت یکدیگر را بشناسند.

نـزد  پیمـان حلـف را نوشـته و ،گاهی بـراي تأکیـد) 382: 4ج خاصی پیدا کند. (جوادعلی، همان،

در معابـد نگهـداري  ،دهکـربرخـی اوقـات آن را مکتـوب  ،همچنین .کردندن نگهداري میامتعاقد

آنـان در شـعب ه شـم و محاصـرهاقریش که هنگام قطع رابطه بـا بنی همانند صحیف ؛گذاشتندمی

بـا خبـر پیـامبر (ص) مبنـی برخـورده شـدن  دادند ودر داخل کعبه قرار  طالب آن را نوشتند وابی

  )366: 2تا، ججریر طبري، بی(محمدبن نامه توسط موریانه به پایان رسید.پیمان

حلف نیزدر عصر جاهلی داراي حرمت و قداست خاصی بود و هرگاه کسی قسم خود را زیر پـا 

خصوصاً در زمـان احتیـاج  ،یافتمیطرفه پایان شد و اگر حلف یکشدت تحقیر میبه ،گذاشتمی

) و بـدنامی متخلـف را 403: 4(جوادعلی، همـان، ج شدخیانت و نیرنگ محسوب می طرف مقابل،

  به دنبال داشت.

یعنـی اگـر ؛ پایـان آن نیـز چنـین بـود ،بایستی رسـماً اعلـام شـودکه انعقاد حلف میهمچنان

بـه دند و گاهی نیـز کررا اعلام می آن ،دنخواستند حلف و پیمان خود را به پایان رسانن میامتحالف

حقـوق و  هنقض شده اسـت و همـ یاحلف آنها به پایان رسیده  کردند کهصورت مکتوب اعلام می

  )389 :4ج ،همانجوادعلی، ( .رسیدبه اتمام می ،هایی که با آن آمده بودمسئولیت

 الـدملقعۀ و المطیبـینالفضـول، حلـفحلـف :توان بههاي عصر جاهلی میترین حلفاز مهم

  اشاره کرد.

جدعان گرد آمدند و پیمـان بسـتند بنعبدالله هافرادي از قریش در خان ،الفضولدر جریان حلف

) 373 :1ج ،تـابـی، وبیقـیع(حقّ مظلوم را از ظالم بگیرند  ستم نشود و پناهو افراد بیکه بر بیگانه 
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ر پیمانی شرکت کردم که اگـر در اسـلام جدعان دبنعبدالله هدر خان«فرمود: در این باره  پیامبر

) ایـن 129: 1ج، 1405 ،سـعدابـن( ». ...اجابت خـواهم کـرد ،هم به چنین پیمانی فرا خوانده شوم

که تا دوران اسلامی نیز ادامـه یافـت و حتـی ايگونهبه ؛نوعی قانون در حجاز تبدیل شد به ،پیمان

اعلـام کـرد کـه در صـورت  آن حضـرت ،خواهی والی مدینه از امـام حسـیندر جریان بیعت

  الفضول فرا خواهد خواند.مردم را به حلف ،تهدید

پـیش آمـد. او کلاب بنقصیپس از مرگ  ،لقعۀالدمحلاف یا أالحلف ،المطیبینحلف :هايپیمان

تمـام  ،ا به جانشینی خـود انتخـاب کـرد و بـراي تقویـت اور عبدالدّار ،شپسر بزرگ ،در پایان عمر

و  تو لواء و سـقای کعبه دارالندوه و حجابتریاست  ،بنابراین .کعبه را به او داد هب مکه و خانصنام

پا بـر جـا  ،قصی زنده بودبنتا زمانی که عبد مناف ،قصی وصیتاین  .رفادت و... به عبدالدار رسید

هـاي مقـام ب وصـایستادند و خواهان منا ولی فرزندان عبد مناف در مقابل فرزندان عبدالدار ؛ماند

قـرار فرزندان عبـد منـاف و فرزنـدان عبدالـدار در برابـر یکـدیگر  ،کعبه شدند و بدین ترتیب هخان

عبـدالعزي اسدبنبنی پیمان شدند.قریش نیز با یکی از این دو همراه و هم اي ازطایفه هر و گرفتند

ظرفی پـر از  ،مناف پیوسته فهر به فرزندان عبدبنحارثو بنی مرةبنتیمکلاب و بنیبنزهرةبنیو 

در آن فـرو بردنـد و بـه را هایشـان دسـت آورده و در کنار کعبه قرار دادنـد و مواد خوشبو و معطر

عـدي بـا جمـح و بنـیبنـی سهم ومخزوم و بنیاز آن طرف نیز بنی المطیبین معروف شدند.حلف

 .ار بودندالدت فرزندان عبدمکه در دسباقی ماندن مناصب خواهان  متحد شدند و اردفرزندان عبدال

 بـه ،ایـن پیمـان کـه بستندبا یکدیگر پیمان  ،دست خود را در ظرفی پر از خون فرو بردهاینها نیز 

 مـاجرا جنگی رخ نـداد وسرانجام  .گویندمی حلافأالحلفمعروف گردید برخی هم آن را  الدملقعۀ

 سـقایت و بدین صورت که ؛اتمه یافتمیان آنها خامور مکه و خانه کعبه  و تقسیمدو گروه  صلح با

 نیـز در دسـت فرزنـدان عبدالـدار بـاقی مانـد. هـاآن هبه فرزندان عبد منـاف رسـید و بقیـ ،رفادت

    )214: 5ج ،همان ،جریر طبري(محمدبن

  استلحاق . 3ـ  3

اینکه انسان شخص دیگـري را در نسـب بـه ي آن بود که او به معن» لحق«استلحاق از ماده 

النسـب این کار را هـم در مـورد افـراد معلـوم .قرار دهد یشد و او را در حمایت خوخود ملحق کن

 ،بـه عنـوان نمونـه ؛النسببردند و هم در مورد اسیران و موالی و بردگان و افراد مجهولکار میبه

سـفیان و ابـیاو را زیـادبن ،ا آوردن شـواهدیـمعاویه براي هرچه بیشتر نزدیک کردن زیاد به خود 



 

  95 قانون در حجاز عصر جاهلی

  

ت عربـی نّدر سـامـا ریشـه  ،اسلامی اتفاق افتاد هاگرچه این واقعه در دور همان)( خود خواند. برادر

  آن را از میان برداشته بود. و از قوانین عصر جاهلی بود که پیامبر داشت

بقـا و  هشـدند. اینـان بـراي ادامـخود طرد مـی هقبیل یی از قوم وهاگاهی هم قبایل یا خانواده

  شدند.می از این قانون استفاده کرده، به قبایل دیگر ملحق ،احتمالیمقابله با خطرات 

  جوار . 4ـ  3

باشد و اینکه فردي دفاع از شخص دیگر را بـه عهـده ي عهد و امان میادر لغت به معنجوار، 

عبارت بود از اینکه شـخص  ،جوار )109لویس معلوف، همان: ( گرفته و او را در پناه خود قرار دهد.

 .دیگر تقاضاي پناهنـدگی نمـوده و طـرف مقابـل نیـز قبـول نمایـد هاي از شخص یا قبیلیا قبیله

در پناه مجیـر  ،مستجیر ؛ یعنیگفتندمی »مجیر«دهنده را و پناه ،»مستجیر«کننده را شخص طلب

  گرفت.قرار می

 اگر کسـی از شـخص یـا بود و ري برخوردااالا و حرمت ویژهواز جایگاه  ،جوار در عصر جاهلی

پذیرفت، بر او واجب بود کـه او طرف مقابل می رد وکطلب جوار مییا اي تقاضاي پناهندگی قبیله

البته مسـتجیر هـم در مـواردي  .مال و عِرض او را در پناه خود قرار دهد را حمایت کرده و جان و

مایت مجیـر و اگرچه غالباً این مستجیر بود که مورد ح ؛کرددر دفاع از مجیر اقدام می ،که لازم بود

شـد و اگـر کسـی در ناقض عهد شمرده مـی ،کردبرخلاف این را عمل می چنانچهدر پناه او بود و 

ت سـنّ )361 :4ج ،همـان ،یجواد عل( کرد.مجیر هم از او دفاع می هقبیل ،گرفتپناه فردي قرار می

ر قـرآن کـریم نیـز د و علاوه بر زندگی پیـامبرمورد تأیید دین مبین اسلام نیز قرار گرفت  ،جوار

ن از تـو ااگر کسی از مشـرک«فرماید: می آنجا که خطاب به پیامبر اکرم ؛بدان اشاره شده است

  )6 :توبه(1»او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود. ،)پناه خواست (طلب جوار کرد

ترضـه اي معن و برائت از آنان ماننـد جملـهاشریفه اگرچه در میان آیات قتال با مشرک هاین آی

امـري  ،یکی اینکه پناه دادن کسی که پناهنده شده است :ولی اهمیت آن به دو جهت است ،است

هـدایت  ودیـن تبلیـغ  ،اینکه دین اسلام دیگر .مشرك باشد ،پناهنده هرچند ؛مهم و پسندیده است

ه او را پنـا ،ن پناهنده شد و خواست کلـام خـدا را بشـنودااگر کسی از مشرک«فرماید: است که می

مـورد اسـتفاده قـرار نیـز  در زندگی پیـامبر اکـرم ،سنّت جوار) 347: 2ج ،همان، طبري( ».بده

که آن حضرت در بازگشت از سفر به طائف براي آنکه از آزار مشرکان مکـه در امـان چنان گرفت؛

                                            
  .» رهُ حتی یسمَعَ کَلامَ الله ثُمَّ اَ بلِغهُ مَأمَنَهُ...نَ المشرکینَ استَجارَكَ فَاَ جِاِ ن اَ حَدٌ مِ وَ« .١
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  ) 347: 2ج ،همان، طبري( عدي قرار گرفت و وارد مکه شد.نبدر جوار مطعم ،باشد

 یعلنـبـه صـورت بایسـت آن را می ،داددیگر پناه می هشخص یا قبیلبه ي ایلهاگر کسی یا قب

کـه اتمـام آن و همچنـان ؛تا بدانند و مستجیر را مورد تعرض قرار ندهنـد کردمیبراي مردم اعلام 

کـه ابـوبکر چنان ؛شدمیبایست در جمع اعلام اي هم میخارج شدن کسی از جوار شخص یا قبیله

برخورد کـرد و  هذعننبدر خارج شهر به مالک، ه بودن از شهر مکه خارج شداشرکآزار م در پیکه 

کسـی  ام ودر میان قریش اعلام کرد که من ابوبکر را پنـاه داده مالک و شتبه مکه بازگاو  در پناه

  )305: 1ج ،همان ،هشامابن( پایان این جوار هم به صورت علنی اعلام شد. .حقّ آزار او را ندارد

ضرورت اعلام عمومی و لـزوم پایبنـدي  ،ت جوارمهم و در واقع قانون نانوشته درباره سنّنکته 

دیگـران از نسـبت دو  ،رفت. پس از اعلان عمومیبه آن بود که ضمانت اجراي آن نیز به شمار می

  ماند.مستجیر از تعرض مصون می ،طرف آگاه شده

  . وفاي به عهد5ـ  3

اي از جملـه اخلـاق فاضـله ،به عهد بود. وفاي به عهد يوفا ،دیگر قوانین مهم در نزد عرب از

توانست آن را زیر پا بگذارد و اگر کسی با شخص دیگر پیمانی و عهـدي منعقـد یبود که کسی نم

ناچار بود که پیمان خـود  آن را نقض کند و ،طرفهو یا یک توانست او را فریب دهد ونمی ،کردمی

گـاه  .شـدواقـع مـی ننیز در جامعه رسوا و مورد سرزنش دیگـراباز را حفظ نماید و شخص نیرنگ

اي از گل درسـت مجسمه ،کار برده بودپیمان خود پایدار نبود و نیرنگ به براي کسی که در عهد و

 ،جـوادعلی( را بشناسـند. دادند تا مـردم ببیننـد و اوکردند و آن را در معرض دید عموم قرار میمی

هاي اجرایـی قـوانین دیگـر نیـز بـه یکی از ضمانت ،در واقع ،نانوشته این قانون )403: 4ج ،همان

  رفت.شمار می

  اخذ بالثار .6ـ  3

ه فـردي از قبیلـ ،یعنی اگر شخصـی ؛بود »اخذ بالثار«قانون  ،عصر جاهلی مهمّ یکی از قوانین

 ،هـااصـل در قتـل خواسـتند.مقتول کشتن و قصاص قاتل را مـی هقبیل ،رسانددیگر را به قتل می

او را  همعمولـاً تـا قاتـل یـا فـردي از قبیلـ) 399(همـان:  .مقتول بـود هکشتن قاتل توسط خانواد

  شود.چون معتقد بودند خون جز با خون شسته نمی ؛شدندآرام نمی ،کشتندنمی

یعنی عصـبیت اهمیـت خاصـی  ،هاي عرب جاهلیاین قانون تحت تأثیر یکی دیگر از ویژگی

ن « هقاعـد ،شـد و در جنایـاتجزئی هم رعایت میدر صدمات  کرده وپیدا  العـین بـا لعـین والسـّ
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اجـرا یعنـی همـان قـانون قصـاص را  ،)چشم در مقابل چشم و دندان در مقابـل دنـدان» (بالسّن

 رو،. ازایـندنـدکرمی را طلب آن ه)عوض (دی ،. البته گاهی از این قانون صرف نظر کردهکردندمی

البته از آنجـا کـه  .کردندشد و از کشتن قاتل صرف نظر میافت میافراد مقتول هم دریه گاهی دی

  افتاد.کمتر اتفاق می ،فرد مقتول بود هضعف قبیل هنشان ،این کار

تمـام  ،دیگـر هیک قبیله توسط فردي از قبیلـ مهم آنکه در صورت کشته شدن فردي از هنکت

سـئول و پاسـخگو بودنـد. اگـر کسـی مقتول م هدر مقابل قبیل ،ویژه رئیس آن قبیلهبه ،قاتل هقبیل

، صـالح احمـد العلـی، ناجی معـروف. (شداز قبیله طرد می ،رساندمی خود را به قتل هفردي از قبیل

اي امـا قـوانین نانوشـته ،اگرچه قانون مکتوبی در حجاز نبود ،بنابراین )32 :1961، عبدالله الفیاض

  نمود.وجود داشت که تخطی از آنها مشکل می

  اجرایی قوانین ضمانت .4

بـه مـدنی  دقیـق فاقـد قـوانین ،نتیجـه درو  ،از آنجا که سرزمین حجاز فاقد حکومت مرکزي

تـوان از ضـمانت نمـی ،بنابراین .هایی بود که از آنها یاد شدتسنّ ،بود و هرچه بودمعناي امروزي 

کـرد. هـا یـا عـدم تخلـف از آنهـا یـاد تی براي اجـراي دقیـق ایـن سـنّنو معیّ اجرایی مشخص

گـواه روشـنی بـر  ،ها میان قبایل عرب بوده و این خـودبیانگر فراوانی پیمان ،هاي تاریخیگزارش

نمـود ها بیهوده میآوري به انعقاد پیمانروي ،شدزیرا اگر چنین نمی ؛هاستشدن این پیماناجرایی

کـه ضـمانت  شـوداین پرسش مطـرح می ،ترین دلیل بر اجراي آن است. با این مقدمهمهم ،و این

چه بوده است؟ در پاسخ باید گفت: قداست، عصبیت و برخـی از همـین آداب  ،هااجرایی این پیمان

 توان به عنوان عوامـلرا می لزوم وفاي به عهد ،ترمهمو از همه نظارت عمومی جامعه  ،هاتو سنّ

اگـر  و بـوده هـاي آنتسنّحافظ  ،اجراي قوانین برشمرد. تعصب نسبت به قبیله هايو از ضمانت

  شد.از قبیله طرد می ،گرفتکسی آنها را نادیده می

هـا نگـاه قدسـی بـه ایـن پیمان هـا را بایـد درهاي اجرایـی پیمانیکی از عوامـل و ضـمانت

از گناهـان  ،ها با سـوگند همـراه بـوده و شکسـتن قسـمبه ویژه آنکه همه پیمان ؛دنموجو وجست

اهمیـت و تأکیـد بـر  جهـتبه  ،) و برخی از آنها371: 4همان، ج ،شد (جوا علیبزرگ شمرده می

المطیبـین در کنـار کـه حلـفچنـان ؛شدهاي مقدس مانند کنار کعبه منعقد میدر مکان ،انجام آن

  )214: 5ج ،همان ،(طبري کعبه منعقد شد.

نیـز » وفاي به عهد«یعنی  ،هاي آن عصرتیکی دیگر از قوانین یا سنّ در کنار نظارت عمومی
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یا فردي را در  ،بستپیمان می دیگرياگر کسی با  .فترون به شمار میانی قیهاي اجراانتاز ضم

 .کـردبایست آن را در ملأ عام اعلام مـیمی ،ساختخود ملحق می هیا به قبیل ،گرفتجوار خود می

د خـویش پیمان ملـزم بـه تعهـافراد هم ،از نظر جامعه ،بنابراین این کار در پایان تعهد نیز لازم بود.

  بودند.

وانست آن را زیـر پـا تاي بود که کسی نمییکی از اخلاق فاضله ،وفاي به عهد ،از طرفی دیگر

تی کـه سـنّ ؛اشـاره کـردایـن مهـم به  باید هاي نیک عصر جاهلیتاز معدود سنّ ،بگذارد در واقع

ه دنبـال تربیت جامعه عربی بر اساس آن شکل گرفته و عدم پایبنـدي بـه آن، بـدنامی فـرد را بـ

    گوید:میدر این باره  الحدیدابیابنداشت. 

اگـر  .اقتضا دارد کـه خیانـت را نپـذیرد و بیعـت خـود را نقـض نکنـد ،اي عربتربیت قبیله«

پیمان خـود را  عهد و ندناچار بود ،ردندکاي با دیگران پیمان و عهدي را منعقد میشخصی یا قبیله

 .شـدسبب بـدنامی فـرد بـی وفـا می ،به عهد و پیمان . خدعه و نیرنگ و عدم پایبنديدنحفظ کن

بود که اسـامی  زیاد میان عرب اي دربه اندازه ،) اهمیت وفا87ـ  86: 12، ج1965الحدید، ابیابن(

اهـل «بـا عنـاوینی ماننـد  ،و نیز افراد متعهد به عهد و پیمـان و خیانت) وفاییافراد اهل غَدر (بی

(جواد  تی از آثار محققان تاریخ عرب را به خود اختصاص داده است.قسم ،»اوفیاء العرب«و » درالغَ

مـورد سـرزنش دیگـران واقـع  در جامعه رسوا و ،بازشخص نیرنگ) 405 ـ 404: 4ج ،همان ،علی

شکنی کرده پیمان ،خیانت با نیرنگ و فریب و شد و کسی که به عهد و پیمانش وفادار نبوده ومی

کردنـد و آن از گِل درست می او را مجسمه شد. گاهمعه معرفی میهاي مختلف به جابه شیوه ،بود

) 403همـان:  ،جـواد علـی. (دادند تا مردم ببیننـد و او را بشناسـندمعرض دید عموم قرار می را در

 ماهیـت او بـهافراشـتند تـا در بـازار عکـاظ پرچمـی برمی ،این بود که براي فرد خائن ،دیگر رسم

و  افروختنـدآتشـی بـه نـام او برمی ا،ان) گاهی نیز در ایام حج و در من(هم همگان شناسانده شود.

او را بـه  ،شکنی فلان شخص اسـت (همـان) و بـدین سـانآوردند که این آتش پیمانبانگ برمی

تـرین مهـم ،داشتند. بنابراینپیمانی با او برحذر میجامعه را از همراهی و هم ،دیگران معرفی کرده

تعصب  ،وفاي به عهد :ها و آداب قبیلگی مانندتعصر جاهلی نیز همان سنّ ضمانت اجرایی قوانین

  و نظارت عمومی جامعه بود.
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  نتیجه

این بـه  اما ؛گذاري بودفاقد حکومت مرکزي و نهاد رسمی قانون ،حجاز در عصر جاهلیه جامع

 ،مان حجـازاجتماعی و فرهنگی آن ز ،معناي فقدان قانون نیست. اگرچه با توجه به اوضاع سیاسی

هاي برآمده از عـرف اجتمـاع و تعصـب قبیلگـی تیک سري سنّ اما ،قانون مکتوبی وجود نداشت

تـوان از و می موجودیـت قبایـل در آن دوران بـود وجود داشت که رعایت آنها ضامن بقاي افراد و

  آنها با عنوان قانون یاد کرد.

اي بـود کـه در جامعـه ین نانوشـتهاز نخستین قوان ،انتخاب رئیس قبیله و شرایط و وظایف آن

 ااساس قـانون وراثـت بـود و هرگـاه رئـیس متوفـ شد. رئیس قبیله برعربی عصر جاهلی اجرا می

شـد. به وسیله اهل حـل و عقـد انتخـاب می ،فرزندي نداشت یا فرزند او شرایط ریاست را نداشت

از  ،نسبت بـه قبیلـه طرفی در دادرسی و تعصببی ،جوانمردي ،ذکاوت ،سخاوت، بلاغت ،شجاعت

 ،نس و الفـت میـان مـردمایجاد اُ ،افراد قبیله هاحترام به هم ،اري و گذشتبصبر و بردشرایط او و 

 تـریناز مهـم ،هـافرماندهی جنـگ مدیریت مجلس شیوخ و ،ی از مهمانانیپذیرا ،یاري مظلومان

  وظایف او بود.

هـاي تتـرین سـنّاز مهمنیز ذ بالثار خلع، طرد و اخ بیعت، حلف، جوار، استلحاق، :قوانینی چون

 هـم علـاوه بـر قداسـت وایـن قـوانین  یاجرایضمانت  ها بود.رایج در آن روزگار و در میان عرب

و کسـی  تر لزوم وفاي به عهد بـودو از همه مهمو عرف حاکم بر جامعه ها تسنّ ،تعصب قبیلگی

بلکه در قبیله و خانواده نیـز جایگـاهی  ،ینه تنها در جامعه عرب ،گرفتها را نادیده میتکه این سنّ

  نداشت.
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