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  عربستان پیش از اسالم

  مونتگمرى وات
   مترجم على ناظمیان فرد

  ٧٩ـ رمستان  ۴فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

ه نشینان را اجتماعى و سیاسى عربستان پیش از اسالم الزم است زندگى بدويان و باد, فرھنگى, براى بررسى دقیق تاريخى
  :در چند مورد مطالعه نمود

  .به اشعار عرب قبل از اسالم و تفسیرى كه از آن ھا باقى مانده و ضرب المثل ھاى آنان استناد مى شود: ـ منابع١
  .زندگى يكجانشینان و صحراگردان كه اغلب به غارت و بعضا به تجارت مى پرداختند مطرح مى شود: ـ تاريخ٢
  .مى پردازد, ساختار قبايل عرب پیش از اسالم كه كمتر به آن توجه شدهبه : ـ روابط سیاسى٣
مورد ستايش اعراب قرار ... جوانمردى و, برخى خصوصیات از جمله وفادارى, به جھت ويژگى خاص صحرا: ـ دورنماى اخالقى۴

  .داشت
اگر چه اين آيین ھا در زندگى بدويان , آيین ھايى در میان عرب وجود داشت كه ھر يك در معبد ويژه اى انجام مى شد: ـ مذھب۵

  .اھمیت مذھبى اندكى داشتند
  

  :منابع
ـ مقدار معینى از اشعار پیش از ١: آگاھى ما از عرب باده نشین در عربستان پیش از اسالم عمده از دو منبع ناشى مى شود

  .اسالم باقى مانده است
توسط پژوھشگران مسلمان از قرن دوم اسالمى به بعد گردآورى , ـ تفسیرھايى از اين اشعار و ضرب المثل ھاى عربى قديم٢

اين موارد نیز توسط پژوھشگران . درباب رويدادھاى ادوار پیش از اسالم است] عرب[ شده كه مشتمل بر مواردى از سنن متداول
. اس. بويژه دى, صراز نظر سند از سوى پژوھشگران معا, اشعار پیش از اسالم. ديگر در آثار ويژه اى جمعآورى شده است

اما تئورىھاى اينان از سوى اكثريت پژوھشگرانى كه وفادارانه به انتشار كل اشعار پیش . مارگلیوث و طه حسین رد شده است
: آربرى. جى. اى:مقايسه كنید با(; از اسالم اقدام كرده اند ـ در عین پذيرش برخى از مجعوالت ـ مورد قبول واقع نشده است

گزارش ھاى تاريخى كه زمانى از سوى پژوھشگران غربى بى , به ھمین شكل). ٢۵۴ـ٢٢٨ص , ١٩۵٧, لندن, قصايد ھفت گانه
ھرچند كه براى يك ; امروزه از مبانى واقعى برخوردارند و شرايط زندگى جاھلیت را منعكس مى سازند, ارزش تلقى مى شد

با گزارش ھاى قرآنى يا استنتاج از اين ھا تإيید مى شود و ھر اين موارد سنتى , در موارد معین. كافى نمى باشند, تاريخ مناسب
دوى اين ھا با كتیبه ھا و سنگ نوشته ھاى زيادى كه توسط باستان شناسان در عربستان يافت شده است تكمیل و تإيید مى 

  .گردد
  

  :تاريخ
در . ھاى يكجانشین فشار وارد مى كردندبر اراضى واقع در محدوده تمدن , از صحارى عربستان, صحراگردان از سپیده دم تاريخ

ھمانند موج , فشارھا شديدتر و نفوذ به اراضى مسكونى عمیق تر مى شده است و گفته شده كه صحراگردان, برخى از دوره ھا
درحالى و , اعراب و نبطى ھا از زمان ھاى پیش از میالد به سوريه و عراق وارد شده اند, آرامى ھا, عبرانى ھا. در مى رسیده اند

  .فشارھاى بیشترى از ناحیه اعراب و پالمیرىھا وجود داشته است, كه شش قرن پیش از ھجرت
در حدود سال , مانند تنوخ در عراق(به تدريج در آن جا مستقر مى شدند , صحرانوردان كه در آغاز براى تاخت و تاز مىآمدند

تنھا صحراگردان مى . امر تجارت را تسھیل مى كرد, ر صحرا بودندروابطى نزديك میان بدويان ساكن و آن ھايى كه ھنوز د). م٢٢۵
توانستند كاروان ھاى تجارى را براى عبور از صحرا ھدايت كنند و فقط صحراگردان تنومند مى توانستند عبور بى خطر چنین كاروان 

  .يورشگر و تاجر ظاھر مى شدندصحراگردان در دو نقش , لذا در تاريخ امپراتورى بیزانس و ساسانى. ھايى را تضمین كنند
موثرترين راه اين . دو امپراتورى به طرق گوناگون مى كوشیدند تا يورش ھاى خصمانه و غارتگرانه صحرانوردان را از خود دفع كنند

ند از بود كه فرمانروايان نیمه بدوى را در مرزھاى امپراتورى به خدمت گیرند تا گروه ھاى يورشگرى را كه از قلب صحارى مىآمد
, م۶٠٢در سال , م تا پايان عمر اين سلسله٣٠٠توسط ملوك لخمى حیره از حدود سال , اين نقش در عراق. محدوده خود برانند

م بود ۵٢٩در سال (اما اينان بعدھا داراى اھمیت شدند , ھمین نقش را غسانیان ايفا مى كردند, در مرز بیزانس نیز. ايفا مى شد
و ظاھرا تنھا يك اردوگاه براى پايتخت داشتند و در مقايسه با حیره ) نى عناوين شخصى اعطا كردكه يوستینین به شاھان غسا

كه , رھبر اعراب را, يك ايرانى مقیم حیره. اندكى قبل از حمالت مسلمین تغییر يافت, اين سیستم دفاعى. فاقد شھر بودند
بیزانس به غسانى ھا كمك مى كرد تا ھجوم ايران را قطع درحالى كه , كنترل مى كرد, رياست بر لخمى ھا را به عھده داشت

  .كنند و اوضاع را به حال اول برگردانند
اما جزئیات آن ھنوز به طور دقیق , با اين كه روشن است كه صحرانوردان عربستان به طور گسترده اى درگیر تجارت بوده اند

تا زمان (بلكه با پادشاھى حمیرى در عربستان جنوبى , و بیزانس صحرانوردان نه تنھا با امپراتورىھاى ايران. بررسى نشده است
درخشش تمدن عربستان جنوبى در گرو تجارت بود و با . نیز در ارتباط بوده اند) م۵٢۵سرنگونى آن ھا توسط جشیان در سال 

, در سنن متداول عرب. آن تمدن نیز رو به انحطاط گذاشت, )شايد به جھت از دست دادن كنترل بر درياى سرخ(زوال تجارتش 
اما از كشفیات باستان شناسى كه بیان , شكسته شدن سد مإرب عامل فروپاشى تمدن عربستان جنوبى دانسته شده است

در . نه علت آن, عالئم و نشانه ھاى زوال عربستان جنوبى ھستند, كننده تخريب سیستم آبیارى است پیدا است كه اين موارد
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بیشتر در پیوند با شكسته ) با ترك زندگى يكجانشینى(ارى از قبايل صحراگرد به سمت شمال حركت بسی, سنن متداول عرب
  .شدن سد مإرب معرفى شده است

اين امر عمده , م۶٠٠سوريه و عراق شروع به رشد كرد و تا سال , میان يمن, تجارت زمینى به وسیله كاروان شتر, در ھمین زمان
اما , مكه را به عنوان مركز كار در اختیار داشت و تا اندازه اى از بدويت فاصله گرفته بودشھر , قريش. در كنترل قريش مكه بود

  .اتحاد و روابط با بسیارى از قبايل صحراگرد را اقتضا مى كرد, تجارتشان
مال  ,آن جا كه كاروان ھا; ھمراھى حفاظت كاروان ھا مشاركت در معیشت و بازارھاى مكاره بدويان را با اھمیت مى ساخت

التجاره ھا را مىآوردند و اين امكان را براى صحرانوردان به وجود مىآوردند كه بسیارى از كاالھايى را كه در صحرا تولید نمى شد 
  .به دور از خود كفايى و خود بسندى بود, اقتصاد بدوى در عربستان پیش از اسالم, در مجموع. به دست آورند

  
  :روابط سیاسى

نويسندگان غربى . گروه ھايى بودند كه تا حدودى تنوع يافته بودند, ماعى در میان بدويان عربستانواحدھاى سیاسى و اجت
ياد )) طوايف((و )) شبه قبايل] ((به عنوان[ يا در مورد بخش ھاى فرعى و گروه ھاى كوچك تر, قبايل((معموال از اين ھا به عنوان 

در زبان عربى براى چنین واحدھاى سیاسى و . ات عربى منطبق نیستاما اين اصطالحات به طور دقیق با اصطالح. مى كنند
)) بنوفالن((بايد , اما در حقیقت عمومى ترين لفظ مورد استفاده براى اشاره به يك قبیله يا طايفه, اجتماعى لغت ھايى وجود دارد

  . باشد
ى اجتماعى ھنوز به طور كافى مطالعه در مورد ساختار قبايل پیش از اسالم در شعاع پیشرفت ھاى اخیر در انسان شناس

در ابتدا از طريق خويشاوندى ذكور ايجاد شده اند ھر ] اين قبايل[ در سنن متداول عرب چنین گفته مى شود كه. نشده است
غیر صحیح يا غیر (شخصى كه از طريق خون به يك گروه منتسب نمى شد . چند كه استثنائات مسلمى نیز بر اين امر وجود دارد

او مى بايست به عنوان يك ھم پیمان . مى توانست از بخشى از امتیازات عضويت ـ نظیر حمايت كامل ـ برخوردار شود) مصمی
, برابر بودند) حلف(ظاھرا دستجات براى ھم پیمانى . عمل نمايد) مولى(يا يك زيردست ) جار(يك ھمسايه حمايت يافته , )حلیف(

تمايل مى يافت كه به جايگاه , يك قبیله يا طايفه به عنوان ھم پیمان زندگى مى كرد اما وقتى كه يك فرد به تنھايى در میان
از سوى كسى كه آن را اعطا مى كرد ـ حتى در نوع ) جوار(حمايت ھمسايگى , از سوى ديگر. وابستگى يا فرمانبردارى فروافتد

حالت مواليى . شكلى موقت يا دائمى داشته باشدو اين جوار مى توانست , موقت آن ـ تا حدى دلیل بر اشرافیت و برترى بود
مردان عرب كه در خرد سالى از راه اسارت در جنگ ھا به بردگى . حاصل مى شد] از بردگى[ براى يك برده از طريق رھا شدن

دش با فردى كه به خاطر رفتار پرگزن. گرفته مى شدند ـ و حتى بردگان حبشى نیز ـ مى بايست وابسته به يك قبیله مى شدند
بماند و يا خود را به ) صعلوك(از قبیله اش اخراج مى شد ممكن بود تنھا و سرگردان , يا به قتل رساندن يك خويشاوند, قبیله

  .عنوان جار و غیره به قبیله اى ديگر وابسته نمايد
پدرى پیوند مستحكم داليلى قوى در دست است كه ديدگاه سنتى كه بیان مى كند اعضاى يك قبیله يا طايفه از راه نسبت 

نشانه ھاى : اوال; تإسیس شده باشند] بر اين اساس[ ولو اين كه برخى از قبايل, گزارش كاملى از موضوع نیست, يافته اند
مورادى ھست كه مى توان , ھمچنین. موجود است] ص[زيادى از وابستگى به دودمان مادرى در میان قبايل عرب در روزگار محمد

با اين كه مسلم نیست كه وابستگى به . ه وابستگى به دودمان پدرى بعدھا جايگزين آن شده استبراساس آن حدس زد ك
اما سند كافى در دست است تا اعتبار يافته ھاى نسب , دودمان مادرى چه اندازه وسیع بوده و در عمل جريان داشته است

احتمال . در ترديد افكند, ن پدرى را نشان مى دھندشناسان را كه در آثار پژوھشگران مسلمان متإخر وابستگى خاص به دودما
چون محققان بعدى نتوانسته اند شجره نامه وابستگى به . وابستگى به دودمان مادر غالب بوده است, دارد كه در برخى موارد

اين روايت كه شايد . حدس زده اند كه اين عضو مى بايست حلیف بوده باشد, دودمان پدرى را براى عضوى از قبیله پیدا كنند
استدالل شده كه برخى : ثانیا. ريیس طايفه زھره در مكه ـ اخنس بن شريك ـ حلیف بوده است به ھمین صورت تبیین شده باشد

از نام ھاى قبايل اساسا نام ھاى گروه ھايى با ريشه ھاى سیاسى يا محلى بوده است و داللت بر نسب مشترك ندارد 
ممكن است اين امر در برخى موارد رخ داده باشد و سپس ). ٢٩ـ٢٧ص , جلد سوم, مقاالتمجموعه : مقايسه شود با نالینو(

اما خطرناك است اگر ھمه نسب شناسان را از اين , اسامى گروه را به نیاكان قبیله اى تغییر داده باشند, نسب شناسان متإخر
برخى . ساسا ساختار قبايل صحرا متغییر بوده استآن چه كه با اطمینان مى توان بیان كرد اين است كه ا. طريق بررسى كنیم

از اين قبايل رونق مى يافتند و چنان زياد مى شدند كه نمى توانستند عمال و به طور موثر به عنوان يك واحد بمانند و به دو شبه 
ايى براى گروه ھاى نام ھ] ص[اين احتمال بیانگر اين واقعیت است كه اعراب روزگار محمد. قبیله يا بیشتر تقسیم مى شدند

از سوى ديگر درجايى كه قبیله اى ). ٧۶ص , ھمان: مقايسه شود با نالینو(مشخص داشتند كه مشتمل بر قبايل متعدد بود 
رونق نمى يافت از شمار آن كاسته مى شد و از آن پس مى بايست میان وابسته شدن به برخى از قبايل قدرتمندتر يا اتحاد با 

برخى از قبايل ضعیف تر اطراف مكه به صورت گسترده وابسته , بر اين اساس, يكى را انتخاب كند, نابود شدنقبايل ضعیف تر و يا 
برخى ديگر نیز خود را متحد كرده و به احابیش ـ در معناى احتمالى جمعیت بى شمار مركب ـ شھرت يافته . به قريش شدند

تعارض  ٨١ص , ج اول, و ابن سعد ٢۴۵ا گزارش ھاى ابن ھشام ص نظر المنس كه احابیش را بردگان حبشى مى داند ب(بودند 
, ج اول, و محمد حمیداهللا در مطالعات شرقى در آثار جرج لوىدالويدا ٨١ص , محمد در مدينه: مقايسه شود با مونتگرى وات; دارد
  ).۴۴٧ـ۴٣۴ص 

امكان . ن حضور داشتند رتق و فتق مى شدكه ھمه اعضاى قبیله در آ) مجلس(امور مربوط به يك قبیله معموال در يك انجمن 
. اما سخنان فردى كه اقتدارش به رسمیت شناخته شده بود از اعتبار بیشترى برخوردار بود, اظھار نظر براى ھمه وجود داشت

چ قانونى در اما ھی, او معموال از خانواده شرافتمندى بود. رھبر يا ريیس قبیله ـ سید ـ با بیعت افراد انجمن با او منصوب مى شد
اين يك اصل بود كه رھبر مى بايست شخصا به طور موثر , در شرايط سخت صحرا. وجود نداشت) نخست زادگى(باب ارشديت 

به خصوص اين كه : سید وظايف معینى داشت. قادر به رھبرى باشد و افراد پايین مرتبه نمى توانستند به اين عمل مبادرت ورزند
او مى توانست براى مجاورت با قبیله ديگر پیمان ببندد و نیز . با قبیله يا طايفه ديگر محترم بدارد] راخود [ روابط قبیله يا طايفه

او معموال ادعاى پذيرايى از بیگانگان را داشت و از او انتظار مى رفت تا . بود] مقتوالن[ مسوول پرداخت فديه اسیران و خون بھاى
او از حق ويژه اى براى دريافت يك چھارم غنايم به دست آمده در جنگ ھا , اين وظايفدر عوض . به فقراى قبیله خود انفاق نمايد
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مشاجره ھاى میان اعضاى گروه كه . مشاجره ھاى میان اعضاى يك گروه معموال به سیدشان ارجاع داده مى شد. برخوددار بود
در قسمت ھاى . ارجاع داده مى شد) حكم(ور اما در برخى مواقع به يك دا, با سید مشترك نبود معموال منجر به جنگ مى شد

مختلف عربستان يك يا دو مرد يافت مى شدند كه از نظر دانايى و بى طرفى برجسته بودند و به طور مدام از آن ھا درخواست 
تحاد و جدا از عضويت در پیمان ا) حكم(صرف نظر از تسلیم داوطلبانه به تصمیم يك داور , ھر قبیله. مى شد) داورى(حكمیت 

گاھى سید يك قبیله قدرتمند از راه قدرت شخصى و نیز از طريق دالورى . يك واحد سیاسى مستقل به شمار مىآمد, قبايل
اما . آن ھا با او متحد مى شدند و دستوراتش را اجرا مى كردند, نظامى خود بر تعدادى از قبايل ديگر تسلط مى يافت و در نتیجه

  .اين اتحاد از ھم مى پاشید و انزجار چھره مى نمود, دبا از میان رفتن شخصیت قدرتمن
  

  :دورنماى اخالقى
وسايل معاش كمتر از حد كفاف مردم , در اغلب مواقع. زندگى يك بیابان گرد در يك شرايط بسیار سخت طبیعى شروع مى شد

اين امر موجب سازماندھى . لذا گرايشى پايدار جھت ربودن وسايل معاش ـ بويژه شتر ـ از افراد ضعیف وجود داشت. بود
اما در موارد , قوىتر بودند, گروه ھاى بزرگ تر. صحراگردان در يك قبیله يا طايفه با درجه عالى از ھمبستگى گروھى مى شد

مشكل زيادى براى يك گروه كه مى خواست به , مى شد] گروه[ معین كه نیاز به يافتن چراگاه براى شتران باعث پراكنده شدن 
به تجزيه شدن تمايل , قبايل موفق و بزرگ, لذا ھمان گونه كه در باال اشاره شد. ايجاد مى گرديد, واحد موثر عمل كند عنوان يك

  .مى يافتند
منع شده ] در اين جھت[ اما خون ريزى, حمله و يورش جھت تصرف شتران تقريبا حكم تفريح و سرگرمى را داشت, براى بدويان

زنان و ; مردان بالغ به قتل مى رسیدند: چھره تھاجم ھا نیز تغییر مى كرد, رى مى يافتوقتى كه خصومت عمق بیشت. بود
كه ) قصاص(قانون مقابله به مثل . كودكان اسیر مى شدند و براى فديه نگه دارى شده و يا به عنوان برده به فروش مى رسیدند

زيرا اين موضوع مايه تفاخر قبیله ; مسووالنه به كار مى رفتبراى جلوگیرى از كشتار گستاخانه و غیر , عموم آن را پذيرفته بودند
  .براى حمايت يا انتقام از اعضا و وابستگانش بود

به ) ديه(گرايشى براى پیمان خونبھا ] ص[اما در روزگار محمد, يك جان به انتقام جان ديگر گرفته مى شد, در روزگاران گذشته
يك صد شتر تعیین مى , يك مرد بالغ] ديه[ ويج آن مى كوشید و معموال براىجاى جان ستانى وجود داشت وپیامبر ھم در تر

  .شیر را جايگزين خون نمايند, ]با ازدواج[ مى كوشیدند تا, بعضى اوقات كه انتقام گرفتن را ناجوانمردانه مى پنداشتند. كردند
وفادارى به گروه خويشاوندى و : كردندبدويانى كه نیازمند موفقیت در زندگى سخت صحرا بودند خصوصیاتى را تحسین مى 

اين بود كه پايمردى و جوانمردى به . آمادگى براى يارى رساندن به خويشاوند علیه بیگانه ـ در ھر فرصت ـ جايگاه وااليى داشت
ى بخشید حمايت از ضعفا و مبارزه با اقويا را معنا م, پافشارى در انتقام, صبورى در مصیبت, ھم مى پیوست و شجاعت در نبرد

  ).٧٩ص, م١٩٣٠, كمبريج, تاريخ ادبیات عرب, نیكلسون. آ. آر(
معموال قصايد آن ھا يا مشتمل بر مفاخر و مباھات بود . شاعران نقش عمده اى در زندگى اعراب پیش از اسالم ايفا مى كردند

بود كه فردى به وسیله ) ھجإ(گويى سخريه و بد] حاوى[ و يا, قبیله اش را به خاطر جوانمردى و پاكدامنى مى ستود, كه فردى
رفتار قھرمانى يك فرد . گاھى فضیلت انسانى يا فقدان آن به حد زيادى به ارث برده مى شد. دشمنش را نكوھش مى كرد, آن

  .طايفه و قبیله اش بود, نشان از خصوصیات قھرمانانه خانواده
شاعران در عربستان پیش از اسالم . عیف روحیه دشمن داشتتوانايى زيادى در القإ شايستگى به قبیله اش و يا تض, يك شاعر

درباره آن ھا چیزھاى فوق طبیعى و جادويى احساس مى , اعراب. احتماال از قدرتى بیش از جرايد روزگار معاصر برخوردار بوده اند
  . كردند

ازه منسوب به دودمان پدرى و تا چه روشن نیست كه تا چه اند) ھمان طور كه گفته شد(اما , ھرچند نسب را زياد برمى شمردند
ترجمه توسط (در پیش از اسالم را شرح داده است ] مرسوم[ بخارى چھار نوع ازدواج. حد منسوب به دودمان مادرى بوده اند

اما به , با اين كه بخارى ضوابطى را براى تعیین اصل و نسب شرح مى دھد). ٣٧٨ص , مونتگمرى وات در كتاب محمد در مدينه
منابع اشاره مى كنند كه گزارش , عالوه بر اين. مى رسد كه اين امر مربوط به ابتداى نظام وابستگى به دودمان مادرى باشدنظر 

مسلما زيستن زن با خويشاوندان ذكورش امرى متعارف بود و شوھر وى تنھا او را برا زمان ھاى . بخارى جامع و مانع نیست
  .طور اتفاقى در كنار يكديگر اردو مى زدند ديدار مى كرد كوتاھى كه به عنوان مثال دو قبیله به

  
  :مذھب

نوعى پويايى مذھبى از طريق باور داشتن فضیلت ھاى انسانى , ادبیات پیش از اسالم اشاره مى كند كه براى قبايل صحراگرد
از . ز فعالیت ھايشان بودنیرويى محرك در بسیارى ا) حسب(مراعات تفاخر و اشتھار . كه ريشه در قبیله داشت حاصل مى شد

در خصوص , عقیده رايج در میان اعراب. نوعى انسان گرايى قبیله اى بود, اين رو ممكن است گفته شود كه مذھب واقعى بدويان
اين عقیده رواج داشت كه جھان چنان ساخته شده كه , به عبارت ديگر. باورى نچندان مذھبى و حقیقى بود, تقدير و سرنوشت

, ]البته در میان آن ھا[ .تالش ھاى آدمى را در جھت دفع بال و بدبختى بى نتیجه مى گذارد, ر با پیشامدھايىبه طور مستم
  .تقدير به عنوان يك خدا پرستش نمى شد

بنگريد به (آيین ھايى وجود داشت كه اعراب از آن ھا پیروى مى كردند و ھر يك در معبد ويژه اى تمركز يافته بود , عالوه براين
) حرم(محدوده مقدس , زيرا زمینه ھاى اطراف آن ھا, برخى از معابد از اھمیت اجتماعى برخوردار بودند). الت و منات: التمقا

در اين زمان ھا و مكان ھاى . نظام ماه ھاى حرام نیز از سوى كعبه در مكه به اجرا در مىآمد, شمرده مى شد و در ھمان حال
به طور . امكان تجارت و ديگر كارھا براى بسیارى از بدويان فراھم مى شد, ه مى يافتمقدس كه جنگ و خون ريزى موقتا خاتم

  .كلى به نظر مى رسد كه اين آيین ھا ـ به تعبیر مناسب ـ در زندگى بدويان اھمیت مذھبى اندكى داشتند
و تعدادى از گروه ھاى مسیحیت در عربستان به طرز وسیعى گسترش يافته بود , شروع به تبلیغ كرد] ص[ھنگامى كه محمد

يافت مى شد و آن ھايى كه يھودى خوانده مى ] در عربستان[ يھوديت نیز. صحراگرد ـ حداقل به شكل صورى ـ مسیحى بودند
, ھرچند كه آن ھا با بدويان روابط نزديكى داشته اند. شدند احتماال پیشینه عربى داشته اند كه بعدھا يھوديت را برگزيده بودند

  .است كه ھیچ كدام از آن ھا صحراگرد نبوده انداما آشكار 
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