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  مقدمه
 م پیامبر گرامی اسـالم بـود  چهارجد ، هرفبن   غالببن   يؤلبن   کعببن   ةمربن   بن کالب قصی

ع  نزد قریش به قصی  آورد.به دست  مکه و امور کعبه رااست یرتوانست که  مـشـناخته  مج
را جمع کرد و با پیونـد زدن آنهـا بـا     )عدنان بنی(پراکنده قریش  يها رهیت زیرا ويشده بود، 
 ،مکـه اسـت  یربه دست آوردن بعد از قصی  .کردرا احیا  لاعتبار فرزندان اسماعییکدیگر 

ریـزي یـا احیـا     پیش یقر يها رهیان سران تیم ف دریم وظایتقس یانجام داد و نوع یاقدامات
  ؛قیـادت  منصـب . 4 ؛حجابـت  منصـب . 3 ؛رفادت منصب. 2؛ سقایتمنصب . 1: ، مانندکرد

  .تعمار منصب. 7 ؛ۀمنصب سدان. 6؛ ءلوا منصب .5
را شـده  ادی يهـا  منصـب کـه   دارالنـدوه بـود  تأسـیس  قصـی   اقـدام تـرین   شاید اساسـی 

قصـی   یاسـ یسـ  یت اجتماعیدراتواند بیانگر  دارالندوه هم میتأسیس  .کرد می دهی سازمان
توانسـتند بـه    کـه مـی  ، مکـه باشـد   هاي قریش تیرهسا و شیوخ ؤربین قدرت تقسیم در مکه و هم 

  .یا با هم به رقابت برخیزند مناسب باشندخواهان تقسیم قدرت و قصی  عنوان رقباي سیاسی
منـابع  از  یبرخـ نفـوذ دارالنـدوه در    ةاختیـارات و دایـر   ةبارآمیزي در هاي مبالغه گزارش
 راتاینکه شهر مکه در امور جزئـی تـابع مقـرّ    اما آنچه بیشتر قابل اعتماد است 1،آورده شده

مناصـب   صـلح و  د جنـگ و ماننـ ، ولی در امور کلـی و مهـم  ، اي بود قبیله یرمدون درونیغ
قصـی   اي کـه  شـد و ایـن شـورا در دارالنـدوه     به صورت شورایی اداره مـی عبه، کمربوط به 

بزرگـان  کـه   اجتمـاعی بـود   ينهـاد واقع،  درد. این مجلس ش میتشکیل ، ریزي کرده بود پی
ایـل  اینکـه قب  بـا . کردنـد  جا جمع شده و تبادل نظر میهاي کلی آن گیري براي تصمیمش یرق

اما از نظر سیاسـی و نظـامی اخـتالف نداشـته و     ، داشتند با یکدیگر رقابت و تعصب قریش
  تالش براي اتحاد در بین آنها پر رنگ بود.

  طرح مسائل
  دهنده به آن مناصب بود؟ آورد یا نظم مبدع مناصبی بود که در مکه به وجودقصی  آیا

  باشد؟ میقصی  محدودیت قدرتآیا وجود دارالندوه نشانه 
  رات دارالندوه چه بود و تا چه میزان قدرت عملی در اداره امور داشت؟اختیا

  شرایط ورود به مجلس دارالندوه چه بود؟
  دارالندوه چگونه در ستیز با دین مبین اسالم ارزش و اهمیت خود را از دست داد؟
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  ها فرضيه
پـیش  النـدوه  رداکه آید  به دست میاین نتیجه ، یخیتار هاي به عمل آمده در منابع بررسی با
 ع قـریش آنهـا را کـه بـه صـورت     مبه عنوان مجقصی  وجود خارجی نداشته، زیراقصی  از

کعبـه در مکـه بنـا     نـار ک در يا خانهمکه آورده و  به شهر، زیستند پراکنده در اطراف مکه می
بـا قطـع درختـان    سپس . ساي قریش بودؤمحل گردهمایی رو  ده شدیه دارالندوه نامک کرد

 خلـدون   ابـن تنهـا   2قریش را به ساختن خانه در اطراف حرم تشویق کرد.، کعبهنخل اطراف 
  3.دادند می در کعبه مجلس مشورت تشکیلدارالندوه تأسیس  قبل ازاشاره دارد که قریش 

سـاي قبایـل و   ؤقـدرت ر  ةدهنـد  نشان، در عین حال این مجلس مشاوره شیوختأسیس 
طـور   همانقصی  زیرا است، بن کالب قصیدر مکه و محدودیت عملی قدرت  شیقربطون 

مناصـب  ، در عـین حـال  ، و بر امور مکه چیرگی یافتنار زد که کاست میر را از قضاعهکه 
را  یمجلس مشورت یو نوعقرار داد ش یقر يها رهیت يرؤسادر دست نیز کعبه را  مربوط به

امـا   4،انـد  خن گفتـه در مورد اختیارات مجلس دارالندوه سمنابع متعددي در مکه بنیان نهاد. 
ن مجلس فوق در امـور سیاسـی،   نظر بود صاحباست مواردي که در بین همه آنها مشترك 

  باشد. میه کم دردینی شئون اجتماعی و ، نظامی
از ظهـور اسـالم   پـیش  یم و نیک قرن  یعنی تقریباً، میالدي قرن چهارمنیمه  از دارالندوه

هاي مختلفی را در حفظ موقعیت دینی  نقش، ه و تا ظهور اسالمبنیان نهاده شدقصی  توسط
علت ترس اشراف و بزرگان مکه از  هبا ظهور اسالم بهمچنین . و تجاري مکه ایفا کرده بود
در تضـاد و تقابـل بـا آیـین جدیـد      ، شـان  اقتصـادي و دینـی  ـ   تضـعیف موقعیـت سیاسـی   

اما بـا فـتح   . ختن وارد سااناردناکی را بر پیکره اسالم و مسلمگیري کرد و ضربات د موضع
  خانه تاریخ نقل مکان کرد. دارالندوه نیز به تاریک، دژ محکم کفار قریش، مکه

  ست؟يقصي ك
بـا  ه کـ در م مالـک بن   هرفبن   غالببن   يؤلبن   کعببن  )قصی (پدر همربن  کالبکه  اند نوشته
 و مـره بـن    کـالب فرزنـدان   از یزیـد یـا   زید و زهره 5ازدواج کرد. سیلبن  سعددختر  فاطمه

 فاطمـه قبیله قضاعه با  از حرامبن   ربیعه، کالباز مرگ  بعد 6بودند. سیلبن  فاطمه بنت سعد
منـاطق   در هاي قبیلـه عـذره و   او را با خود به سرزمین خویش که از سرزمین ازدواج کرد و

کـه  قصـی   ولی، میان قوم خود ماند بود، در تر بزرگ که بن کالب ةزهرمرتفع شام بود، برد. 
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، ردنـد از مکه دور کرده به ناحیه شام ب را چون او همراه مادر خود برده شد و، خوار بودشیر
  7.معروف شدقصی  به آن زمان از

 ـ  دثهضمن آن حا شد وعه درگیر قضا به سن جوانی رسید با مردي ازقصی  هنگامی که
 و نیسـت قبیله قضـاعه   دریافت که از، طعنه زد مورد نسب او ه درک یقضاع سخنان مرد از

همـراه  قصـی   رسـید،  که فصل حج فرا زمانی 8است.یگري جاي د سرزمین اجدادي وي در
مـدتی   از بعـد . او گشـت نقضاعه باز قضاعه به مکه آمد، اما دیگر به سرزمین بنی گروهی از

 در لیـل ح. را به زنی گرفت بن عمروبن ربیعه بن کعب لولبن س یهشببن ح لیلحدختر ، حبی
 .برعهده داشـت  نیز داري را پرده امور مربوط به کعبه و آن زمان فرمانروا و حاکم مکه بود و

 مبـالغی را  اعراب براي او دار کعبه شد و پرده عمروبن   بشان سلیمانغُابو، حلیلاز مرگ  بعد
ـ قصی  کردند. فصل حج بایستی پرداخت می کرده بودند که در هر تعهد  ۀامور مربوط به خان

او راضـی   او خریـد و  ازشـراب،   یـک خ یک یو به قول شتر یکمقابل پرداخت  در کعبه را
  9.به خارج مکه کوچ کرد شد و

 گـزارش یک شـتر   شراب وخیک یک  اب سرپرستی کعبه را همعامل خلدون ابن و یعقوبی
) فروش ابوغبشـان  تر از ارزان( غبشان ابی ۀقاخس من صفالمثل  آن زمان ضرب از و نندک می
  10.داند ها می سر زبان رایج بر را

 زاعـی بشـیه خُ بـن ح  یللَحدختر ، یحببا قصی  ازدواج از بعد هکاند  کرده گزارشبرخی 
شـد،  قصـی   عبـد  و عبد العـزي ، عبدالدار، عبد منافهاي  او صاحب چهار پسر به نام که از

انـد و   فرزنـدان مـن  فرزندان تو «به اوگفت:  جانشین خود قرار داد و وصی و راقصی  یللَح
  11».به امر کعبه سزاوارتري تو

  نمودار قدرت در عصر قصي
از مـردم   یلیقباسرزمین یمن،  یعمران و يشاورزکافول رونق ب و أرِبعد از شکستن سد م

ـ     آن جملهز ا، آن سرزمین به دیگر مناطق شبه جزیره کوچ کردند دو قبیلـه بـه نـام جم و ره
رهمیان به دست گرفتنـد، امـا بـا    ریاست شهر مکه را جابتدا مکه سکونت کردند.  درخزاعه 
 ۀزمـام شـهر بـه دسـت قبیلـ     ، رهم درگرفتزاعه و جنگی که میان آنان و جخُ گیري قدرت

  13صورت گرفت. کنانهو  خزاعهبا مشارکت  جرهماخراج که گفتنی است  12خزاعه افتاد.
آغـاز شـد،    عامربن   عمروبن   ۀحارث بن  ۀربیعروساي خزاعه بر مکه که با ریاست  سروري

خزاعـی کـه     بن حبشیه حلیلبا انتقال ریاست از یک شیخ خزاعی به شیخی دیگر تا روزگار 
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پرسـتی را در مکـه در پـی     رواج بـت  خزاعهادامه یافت. غلبه ، معاصر بود کالببن   قصیبا 
 هـاي اطـراف مکـه    شـعب  درداشت. فرزندان اسماعیل نیز بـه صـورت پراکنـده و ضـعیف     

  14.زیستند. قریش به دو دسته تقسیم شدند: قریش بطاح و قریش ظواهر می
بود و بطون  خزاعه بنیکعبه بر عهده ون مربوط به ئشه ادارگذشت و ه ین قضیاز امدتی 
مضر، کنانه مقدم بودند و سـپس تقـدم    میان رزیستند. د مضر بودند، منشعب می ازکنانه که 

نضـر  بن   مالکبن   فهربن   غالببن   يؤلتقدم با فرزندان  نیز. در میان قریش شدنصیب قریش 
اي  پـس از دوره ـ   گذشـت کـه   چنـان  ـ  از فرزندان این خاندان بود که  کالببن   صیقُ 15.بود

ختـر  دو بـا   زیستن دور از وطن با آگاهی یافتن از موقعیت و مقام اجـدادش بـه مکـه آمـد    
بن   یللَححکرد.ازدواج  هیِشّب  

داري کعبـه آمـده    بـه والیـت   کـالب بن   قصییابی مختلفی از چگونگی دستهاي  گزارش
 آورد مـی به دسـت   با زیرکی تمام این منصب راقصی  . نکته قابل توجه این است که16است

و  خزاعـه چون خود را اشرف قریش و سزاوارتر از  عبه،ک داري بعد از اخذ منصب والیت و
کنانه را به یاري طلبید و از بـرادر   مردان قریش و بنی، دانست در فرمانروایی مکه می بکر بنی

 قضـاعه  از یگروهـ  و قوم عذره کمک خواست و فرزندان ربیعه و ربیعهبن   زاحراش  مادري
  17.به یاري او آمدندبودند،  يدار و ه طرفک

، ی بـر مکـه و قـریش بـود    یـ روا در فکر فرماندر تهیه لشکر و  بن کالب قصیسالی که 
جلـودار حجـاج    او من رمانند هر سال در عرفات و مشعمر) بن   (فرزندان غوث طایفه صوفه

تـا   ، صوفه مانند هر سال جلوي ایشان را سد کردنـد امن عقبه و هنگام عبور حجاج از بودند
به همـراه قـریش،   قصی  افراد صوفه بگذرند. از یکی ابتدا بدهند و عبور هصوفه به آنها اجاز

 صـوفه ، رخ دادت با صوفه پرداختند و درگیري سختی بـین ایشـان   به مخالف قضاعهو  کنانه
را  بکـر  بنـی و  خزاعهقبایل ، این امر آورد.به دست  منصب آنها راقصی  شکست خوردند و

به زودي منصب کلیدداري و سایر مناصب کعبه و مکه قصی  ترساند و بر آنها مسلم شد که
صدد نبرد با آنهـا  نیز درقصی  ره گرفتند وکناقصی  ز. این قبایل اخواهد کردرا نیز تصاحب 
بـه هـر دو   ، نگ با آنها رفت و در این جنگ سـخت عذره و قضاعه به ج بنی هبر آمد و همرا

بـن    یعمـر حکمیـت  ، ینکه به حکمیت راضی شدند و طرفینتا ا گروه ضربات سختی رسید
کعبه و مکـه حکـم   از خزاعه به کار قصی  به سزاوارتر بودن یعمرو  را پذیرفتند عوف کنانی

  18مجبور به ترك مکه شدند. خزاعهو  داد
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متصدي کارهاي کعبه و فرمانرواي شهر مکـه شـد و مـردم پراکنـده     قصی  ،بدین ترتیب
تمـامی  همچنـین  لقب دادنـد.   19»ع القبایلممج«قوم قریش را جمع کرد و از این زمان او را 

او نیز مناصبی را که قبایل صـفوان،   و دقبایل قریش و اهل مکه به فرمانروایی او گردن نهادن
 ن مناصـب را یـ ا يتصددر دستشان باقی گذاشت، زیرا ، داشتند عوف بن مرةو  نساةعدوان، 

  20.ینی پنداشت که تغییر آن جایز نیستیآ
ب آورد و مناصـ ود که قریش را تحت فرمان خـویش در نخستین کسی ب کالببن   قصی
آب زمزم، رفادت و ریاست با  کعبه، سقایت حاجیانداري خانه مانند منصب کلید، مهم مکه

 هـر  مکه را چهار قسمت کـرد و در این هنگام، وي  21.دارالندوه و لواء همه به دست او بود
بـراي  حـرم  قریش تا آن روز از کنـدن درختـان   . ان دادکاسگروهی از قریش را در قسمتی 

با اعوانش این کار را به دست خـویش  قصی  ولی، وحشت داشتند آنها ين به جاکمس يبنا
  22.ساختایشان را از این کار برطرف  ترسو  انجام داد

مضر در مکه ختم شد. از ایـن زمـان بـه     بر خزاعیان به تجدید قدرت بنیقصی  پیروزي
هاي اسماعیلی و قحطانی در مکه و حاشـیه آن بـا    بعد اگرچه همانند گذشته قبایل و عشیره

از ایـن  ، . در حقیقـت شدبر مکه مسلم  کالب بنیسروري  اماه دادند، یکدیگر به زندگی ادام
و این شـاخه   یافتزمان به بعد دوره سطوت، قدرت، ثروت و جاللت قریش در مکه تبلور 

  23مند شد. بهرهاعتبار و منزلت خاصی  در حجاز و شمال عربستان از، عدنانی
دارنـد و او را اولـین فـرد از     در مکـه اذعـان  قصی  به قدرت، یخیتارتمام منابع  تقریباً
امـور   ةبهترآن دیـد کـه در ادار  قصی  اما 24.دانند که پادشاهی یافت می يؤلبن   کعبفرزندان 

  ش را ارجمند شمارد.یقر بطون دیگر و ها رهیکعبه همچنان همکاري ت
در کار مکه مختـار مطلـق   ، با آن شرف و منزلت که در قوم خویش داشتقصی  هکبا آن

پنداشت کـه دگرگـون    آن را رسم متبع می رایز، که بود واگذاشت کار حج را چنانولی ، بود
  25.کردنش سزاوار نبود

  س دارالندوهيتأس و يقص
 ابنـ که در مکه بود خود را که دارالندوه باشد در مکه ساخت و آن نخستین خانه  ۀخان قصی

  27کردند. امور خویش مشورت می ةقریشیان در دارالندوه دربار 26؛شد
ي مجلـس، شـورا،   ابه معن ةنَدو: و ندوه به معانی مختلفی آمده است ي خانه،ادار به معن

  28انجمن و جلسه.
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  29آمده است.، دا به معناي اجتمع، مالقات کرد، گرد آمد و تجمع کردفعل نَ و
نـد،  میدرا دارالنـدوه نا خانـه  آن «کـه   کنـد  نقل می عمر اسلمیبن   محمداز قول  سعد  ابن

 نمحـل جمـع شـد   » نـدي «َکردنـد و   شري در آن اجتمـاع مـی   قریش براي هر خیر و چون
  30»[انجمن خانه] است.

مشورت خانه) را از این جهت بـه ایـن نـام    و  خانه دارالندوه (انجمن«؛ نویسد می ازرقی
خواندند و براي مشورت و رایزنی و استوار کردن کـار خـود    خواندند که افراد را فرا می می

  31»نشستند. میدر آن 
فلیـدع نادیـه،   «: بیان شده اسـت  معرفی »ندي«دشمنان اسالم، در قرآن کریم مجلس مشورتی 

اش کنـد)! مـا هـم     (تا یـاري  بگذار یاران خود را فرا بخواندسپس  )18 -17: علق(؛»سندع الزبانیه
وتـاتون  أ«: اسـت نیز درمورد قوم لوط آمـده  و . »زنیم را صدا می )دوزخ( شعله افروزانبه زودي 

  دهید. پسند انجام میو در مجلستان اعمال نا )29: عنکبوت(،»فی نادیکم المنکر
و  بـالذري . انـد  بـراي مجلـس دارالنـدوه آورده   هم خانواده  اسامی مشابه و مورخان نیز

  .ندا آورده 32هبه صورت الندو »دار«لمه کبا حذف دارالندوه را  هشام ابن
که البته ارجاع آنها بـه  شده براي این مجلس بیان  یمشابه یمعاندر تحقیقات جدید نیز 

مجلـس اعیـان و اشـراف مکـه را     ، عبدالعزیزسـالم باشـد.   تـر مـی   م و منابع قدیمیقرآن کری
دادن بـه   داند که براي حـل اختالفـات و فیصـله    دارالندوه یا منتدي و یا نادي میبه معروف 

را عبارت از اشـراف   »ءمال« ود ش میمخاصمات و تبادل نظر درباره مشکالت قبیله تشکیل 
  33داند که اعضاي این مجلس بودند. می شیقر و اعیان بزرگ قبایل

دادنـد و   ختلف تشکیل میداند که قبایل م مجلس نادي را مجلسی می، صالح احمد علی
پرداختنـد و اشـارات قـرآن کـریم در سـوره علـق و        سرایی و بحث و جـدل مـی   به داستان

آن است که اشاره قـرآن  تر  دقیقالبته گمان  34.داند می ها مجلس گونه اینبه ناظر عنکبوت را 
نفـوذتر در مسـائل مهـم     گذارتر و صـاحب تأثیر کهاست کریم به مجلس مشورتی دارالندوه 

  مکه و اطراف آن بود.
بیـان  ، اسـت  کلبـی  االصـنام ابـن  ترجمه و تحلیلی از کتاب اثر او  که نیز یوسف فضائی

ل و فصـل  ، حـ که از بزرگان قوم بودند »مالء«با مشورت  مهم مردم مکهکارهاي  که دارد می
  35آمدند. هم میگرد »دارالندبه« نامه ی بیشد و بزرگان قریش در جا می

 از نظر بعضـی مورخـان نمایـانگر محـدودیت عملـی     دارالندوه،  در يریگ میز تصمکتمر
بزرگـان  یعنـی مرکـز مشـاوره    ، دارالندوهتأسیس ، مورخان نیا. استت مکه اسیردر قصی 
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بارزترین دلیـل و مبـین محـدود بـودن      را این شهر در یشیقر يها رهیتو قدرتمندان  شیقر
گرش به سـاخت قـدرت در شـبه جزیـره     ن 36.دانند میقصی  ریاست تامه و اختیارات کامل

منازع در مکه بوده است یا نه تا حـدي  قدرت بالقصی  که آیارا عربستان و مکه این مسئله 
از قبایل مختلفـی  این نوشتار است، ویژه مکه که مرکز سخن ه کند. جامعه عرب و ب حل می

کـه گـاه بـا خصـومت و گـاهی مسـالمت جویانـه در کنـار هـم روزگـار           تشکیل شده بود 
در شرایطی براي تصاحب قدرت گام برداشت که از خردسالی  بن کالب قصیگذراندند.  می

بـا تمـام    واز میان قوم خویش رخت بر بسته بود و حال در روزگار جوانی بازگشـته بـود. ا  
که بـراي بـه دسـت آوردن قـدرت در شـهر مکـه        ذکاوت و توان فکري که داشت دریافت

ـ بحبـن    لیـل حپیوند بـا   ابتدا به مرکز قدرت آن زمان شهر نزدیک شود.که ناگزیر است   یهشِّ
آورن بـه دسـت    توانست او را در بین قبایل مختلف داخل و اطـراف مکـه مطـرح کنـد.     می

اما فرمانروایی مکه کـاري  ، نمود برایش آسان میقصی  داد ذاتیداري کعبه با آن استع والیت
، دانی داشتن آنها اقران و خویشاونکه در میا مختلف قریش يها رهیتبود که بدون حمایت 

آیـا تـوان ایـن را     بـود به پیروزي رسیده و فرمانرواي مکه شده ه کقصی  حال 37.میسر نبود
دریافت کـه اداره امـور حجـاج،    قصی  دگرگون کند؟ اي مکه را کامالً قبیله ۀکه جامعشت دا

 قبایـل مـدعی،   نیـ ا مورد عالقه قبایل ساکن مکه است و با گرفتن همه آن امـور از دسـت  
که موقعیت مکه را به عنوان شهر مورد توجـه  داشت اي دائمی در مکه در پی خواهد  منازعه

. انـدازد  بـه خطـر مـی   ، کردنـد  زائران که هر ساله درآمدهاي هنگفتی را عاید اهالی مکه مـی 
  .ش تفویض کردیقرمختلف  يها رهیتامور مختلف حج را به ن، یبنابرا

امـا  ، ازع قریش را به عهـده داشـت  مندر زمان خود ریاست بالقصی  ست کهتردیدي نی
، در تر را وارد هـرم قـدرت دارالنـدوه کـرد     چرا دارالندوه را بنا نهاد و چرا شیوخ کم قدرت

باید پـذیرفت کـه دارالنـدوه    ؟ گردن نهاده بودند کالببن   قصیآنها به فرمانروایی حالی که 
اي جـز بـه رسـمیت     چارهقصی  که بود قریش قدرتمندهاي قبیله  تیره سايؤمرکز مشاوره ر

هم کمی پس از  آن البته با افزایش شمار بطون قریش 38.شناختن قدرت سیاسی آنها نداشت
از چهار پسري که داشت، ضعف تدریجی دیگـر  قصی  و افزایش تعداد فرزندانقصی  مرگ

شمار و قدرتمند شدند و قـدرت  خود پر، مکه رقم خورد و شیوخ قبایل قریش قبایل ساکن
  یگر قبایل ساکن مکه پیشی گرفت.قریش از د
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کارهاي او را چـون   منازع او را پذیرفته بودند وود اینکه همه قبایل مکه قدرت بالبا وج
توانسـت چیـزي از    بـه وجـود آوردن دارالنـدوه نمـی     39،دانسـتند  االطاعه می حکم دینی واجب

  .گرفت از آنها می ن او در بین قبایل کم کند و فرصت و بهانه مخالفت و منازعه راأحرمت و ش
و  بـود اندیشی  انجمن مصلحت، دهد که این مجلس بررسی اختیارات دارالندوه نشان می

  شد. تصویب می ،وضع کرده بودقصی  بر اساس قوانینی کهدر آن  حکم نهایی
در قصـی   است کـه قـدرت  ه هم نشان عبدالداربه ارث گذاشتن دارالندوه براي فرزندش 

ین آنها اختالف و ب(تا آن زمان که ها  چون و چرا پذیرفته شده و تا مدت بین دیگر قبایل بی
داري کعبه و فرمانروایی مکه  همه امور والیت عبد منافو  الدارعبدفرزندان او منازعه افتاد) 

از  آن پس بطون مختلف قریش بـه تقسـیم مناصـب پرداختنـد تـا      از 40را در دست داشتند.
مخاصـمه نیـز مبـادرت     یی براي جنـگ و ها به انعقاد حلفیگدیگر عقب نمانند. آنها حتی 

  41شدند.راضی قصی  کردند، اما سرانجام با تقسیم میراث
قدمت مجلـس دارالنـدوه    منابع از بعضی از. اموري را ناظم مبدع بود و قصی اموري را

انـدازي   سـاخت و راه  را درقصـی   گویند؛ که ایـن امـر مبـدع بـودن     سخن میقصی  قبل از
بـه ذهـن    ال راؤعین حـال ایـن سـ    در دهد و قرار می دیترد موردمکه  مشورتی درمجلس 

ارسـاز  ک یمشورت سیستمن یچنبا چه کسی  قصی قبل ازن صورت، یا درسازد که  متبادر می
به مرحله عمـل آورد. اگـر بتـوان بـه      ؛ که توانسته چنین اقدام دموکراسی مآبانه رابوده آشنا

قدمت مجلس مشورت شـیوخ قبـل    عتماد یافت که حاکی ازا بالذري و خلدون ابنگزارش 
بـراي   بـه جـاي کعبـه دارالنـدوه را     ][قریش«د: ندار است. آنجا که بیان میقصی  از روزگار

 ةدهنـد  قصی را بایستی نظم42 »درون مسجد الحرام گشودند. آن را در ورت برگزیدند ومشا
را آن ادعـاي  سـهم   بنـی  بایستی آنچهناچار ، دومنه یگزپذیرش  بااما به این مجلس دانست. 

دارالنـدوه سـاخته    قبـل از ، بـود  بن سعدبن سهم سعید آنِ دارالعجله که از«پذیرفت؛ داشتند، 
ـ  باطل مـی  آن را، استنظر داده  گونه ایننیز که  بالذريدرحالی که خود  43»شده بود.  و ددان

ارالعجله ساخت د و شدبنا مکه  که در داند سراهاي قریش می نخستین سراي از دارالندوه را
  44داند. دارالندوه می را پس از

دارالندوه بوده است به دالیل چندي قابل اثبات مؤسس قصی  یعنی اینکه، ه اولنیگز اما
نـوع   هـر  عـدم وجـود   ةدهنـد  نشـان  45القـري  مکه به عنوان ام موقعیت شهر جمله از، است

  باشد. میصی ق قبل از رونق به وجودآمده همزمان بانهادي  سازمان و
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عـدم  ، آن ذکر نام یثرب در و )پادشاه آشور( نبونیده بکتی نام مکه درکرد از یادالبته عدم 
بیانگر آن اسـت کـه ایـن واحـه      این امر اما 46،کند آن زمان ثابت نمی در مکه را وجود شهر

 درقـرار داشـته و   به شام  یمنسر راه تجارت  بربوده که پذیر  کاروان اي واحهصرفاً تجاري 
 قرن اول میالدي پـس از  در کرده است و نقش نمیبه عنوان یک شهر واقعی، ایفاي آن ایام 

آن پس به منابع قـدم   از تجاري تبدیل شده و یشمال به شهرک هاي جنوب و طاط تمدننحا
 ی ونوي قحطـا دقبایل ب ونتکساي که محل  مکه به عنوان واحه باید پذیرفت است.گذارده 

 نداشـت تـا   کعبه اي جز دل خود جاي داده بود، هیچ نقطه برجسته در را کعبه ی بود ونعدنا
  جزیره خودنمایی کند.شبه در میان شهرهاي دیگر 

دعـاي  ز نیـ  و ایـن امـر   47اسـت.  شـده  یاد »ي غیر ذي زرعدوا«مکه به  قرآن کریم از در
ایـن واحـه   در معیـار شـهري   هـیچ  این است کـه  از حاکی مکه  مورد در 48حضرت ابراهیم

نیـز بـه واسـطه وجـود      آستانه ظهور اسالم و که در مکه اهمیتی را اگروجود نداشته است. 
تـاریخ   سـینه جغرافیـا و   در غـزه  تا یمن هاي تجاري مسیر کعبه مقدس نداشت، مانند واحه

  .شد عربستان پنهان می
منـدي   نهـاد قـانون   و  سـازمان  محلقصی  توان پذیرفت چنین شهري قبل از حال آیا می

  ؟استبوده 
 کـه اسـت   ایـن ، دارالندوه دانسترا مؤسس قصی  توان میبه استناد آن که  يدلیل دیگر

 جـایی کـه منـابع    49؛عذره پرورش یافـت  زندگی بنی مناطق در بین قبیله قضاعه و درقصی 
قرار  حجاز به طرف عراق سرزمین بین شام و. این دانند از ارتفاعات شام می آن را، یخیتار

حتـی منـابع    ند ودشـ  به کار گرفته مـی ها  توسط رومی، قضاعه یعنی، ساکنان آن و 50داشت
نیـز   ایـن امـر و   51گوینـد.  ها سخن می ي متقدم یونان به قضاعیها تموحکنفوذ از  یخیتار
این نظریـه  تواند به  حجاز می بعدها وتجاري یمن هاي  مقصد بودن شام براي کاروان و أمبد
 در ش راا ایـام نوجـوانی وجـوانی   قصـی   زیرا، دقوت ببخشمؤسس دارالندوه بود، قصی  که

هاي  سیستمبا توانست  پس می، صاحب نفوذ بودندبیزانسی  وکه عمال رومی  اندرمحلی گذ
  شود.حکومتی رومیان به خوبی آشنا  اداري و

تلفـی  هاي مخ تمدن ها و فرهنگ تالقی و کرد که محل ارتباط جایی زندگی می قصی در
 ؛زمینـه فکـري بـه مکـه آمـد      او با این پـیش  52.ایران جمله تمدن یمن، روم، فینقیه و از، بود

 نـژادي  موقعیت دینی وسبب به . کرد به آن مباهات می اش بود و جایی که سرزمین اجدادي



  ۷۵ي رانيو تاتأسيس  از نقش دارالندوه تحوالت و

ظهور اسالم عملـی   نیم قبل از یک قرن و، اصالحات او در مکه نزد قبایل شبه جزیرهقصی 
قصـی   .دینعمل پوشـا  هجام، با خود به مکه آورده، سرزمین شام آموخته بود درآنچه  د وش

همـراه بـرادران    زراح را بـه یـاري خوانـد و    ربیعه پسر زراحیعنی ، حتی برادر مادري خود
را بـراي  قصـی   تـا  53.بـه مکـه آورد  نیـز   راقضـاعه   گروهی از، محمودو  حسن پدري خود
 گـر  یـاري  ها ن تجربهیاانتقال  توانستند در افراد نیز می اهدافش یاري رسانند. ایندستیابی به 

تواند  که میدارد سرشاري  یتوانای ثابت کرد که هوش وقصی  هرچند شخص، باشندقصی 
  .کنانه به پادشاهی مکه برسد از بنی به عنوان نخستین مرد

  اعضاي دارالندوه
اجتمـاع بزرگـان   بود.  یشو یاران وي از قرقصی  محدود به فرزندان دارالندوهمشارکت در 

بودنـد   شیقـر  جمعی از شیوخ و اشراف، این مجلس درو  شد مکه در دارالندوه تشکیل می
یافتند. انتخاب آنها بر حسب ثـروت و خـدماتی    که در بین آنها افراد زیر چهل سال راه نمی

 انبـه طـوري کـه فرزنـد    ، ن و منزلت اجدادشان بـود أیا بر اساس ش ود که به انجام رساندهب
در ایـن مجلـس حضـور     54رسیده باشند سالگی توانستند بدون اینکه به سن چهل میقصی 

یابنـد  ا حضور جتوانستند در آن میدر صورتی افراد دیگر قریش قصی  یابند. غیر از فرزندان
پیمانان ایشان همگی در آن انجمـن شـرکت   و همقصی  فرزندان .باشند که چهل سال داشته

  55.کردند می
اشراف و بزرگان مکه در این مجلس حق عضـویت   داخلی و اصلی مکه، ساي قبایلؤر

  .کردند بحث و تبادل نظر می، آمد میمسائل مهمی که براي مکیان پیش باره و در 56داشتند
 هـاي  تـر شـده و خانـدان    بر مکه گستردهقصی  هاي بعد از ریاست ح در سالیقریش بطا

ن و قدرتمنـدان  که منتفذارا ل و زهره ، نوفح، سهم، اسدمشم، امیه، مخزوم، تیم، عدي، جها
ه قریش ظواهر (اطراف) که در جوار و اطـراف مکـ  گرفت.  بر می، درشدند مکه محسوب می

  57ند.پیمانان اینها بودهماز نیز  زیستند می
سازد که  در مجلس دارالندوه این مسئله را به ذهن متبادر میش یقرحضور شیوخ قبایل 
یمـن   رونـق زمان با افـول   و همقصی  تجاري و اقتصادي که از زمانمکه با وجود مناسبات 
مکه چیزي بیش از اتحاد  اشرافاي بود و  همچنان یک مجتمع قبیله، رو به رشد گذارده بود

و  هاي تجاري نبود و پیوند عشایر هم پیمان به منظور سدانت کعبه و به راه انداختن کاروان
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بلکه هریک آزادي کامل خـود را داشـته   ، ه نداشتدیگري سلط برهیچ یک از عشایر قریش 
  58گرفت. و زیر سلطه دیگران قرار نمی

تـر   رنـگ  توان نامید، مطلق بودن ایـن اسـتقالل را قـدري کـم     آنچه مصلحت مشترك می
اي بیـرون کنـد. وجـود     کرد. اما نه چندان که جماعت قریش را از نظـام مشـخص قبیلـه    می

نبود و در عـین حـال    قبایلي أاستقالل ر ةکنند نقض، لندوهیا اجتماع بزرگان در دارا» مالء«
  توانست باشد. ناقض عالقه به مصلحت مشترك نیز نمی

  سابقه وجود مجلس مشورتي
هـاي   وجـود داشـته اسـت کـه نـام     هاي مختلف باسـتانی   در تمدنمجالس مشورتی بزرگان 

بخصـوص  ، بسـتان امـا شـبه جزیـره عر   . ندداشتمختلف، اختیارات و کارکردهاي گوناگونی 
نقشی فعـال در تمـدن بشـري ایفـا     بود و اي منزوي در تاریخ باستان  منطقه حجاز که منطقه

پـذیرد. بنـابراین،    تـأثیر  هاي پویاي بشري توانست به طور مستقیم از این تمدن نمی، کرد نمی
خصـوص شـهر   ب، زکه در ادوار مختلف حیات حجا هاي حکومتی باشیم سیستمدر پی باید 
  گذاشته است. تأثیر طریقی بر این منطقهبه  مکه

و یمن به عنـوان سـرزمینی خوشـبخت در شـبه جزیـره عربسـتان       ه، ین نظریاساس ا بر
ـ      در میان تمـدن تاي مق رابطهکننده زمینه  فراهم وي شـبه  دهـاي برجسـته بشـري و زنـدگی ب
سـندگان را  ذهـن نوی ، بر جامعه مکه بگذارد. این مسئله توانست را می تأثیر بیشترین ،جزیره

 ةبـراي ادار  مـن ی درسازد. معینیـان   هاي یمن معطوف می به سیستم حکومتی و اداري دولت
در کنـار  و ، کـرد  امـور شـهري را اداره مـی   کـه   »ا عامی عم«مجلس : امور دو مجلس داشتند

 »ادمـزو «، »مـزود «که به نام  وجود داشتي در هر شهر تر بزرگ مجمع مشورتی، مجلس عم
، در آن مجلس هنگام ضرورتساي قبایل و اشراف شهري و رؤ شهرت داشت 59»مسود«یا 

 ادپرداختنـد. ایـن مجلـس مـزو     جمع شده و به حل اختالفات قبایل و تصمیمات عمده می
را براي حل و فصل امور و مشورت در باب  آنقصی  که مجلس دارالندوه مکیان بودهشبیه 

  60.صلح و جنگ بنا کرده بود
اي داشـتند و   ه نیز نوعی حکومت جمهوري تجاري، مذهبی و قبیلهشهرهاي قدیم فینقی

 61شـبیه بـه آن دانسـت.    تـوان  می، داشت »اشراف«مکه را از این جهت که مجلس مشورتی 
ه یاما طبق نظر 63.اند آتن و سناي روم نیز دانسته 62دارالندوه را شبیه اکلیزیاي، همچنین منابع
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ران و روم را یـ ماننـد ا مجـاور،   يها خذ تمدنت جذب و ایگر، مردم عرب آن زمان، ظرفید
ن منطقه، نه تنها از نظر یا خاص ییایجغراف و یعیت طبیم موقعکبه ح نداشتند. مردم حجاز

ز از یـ ن یه از نظر فرهنگـ کآن زمان بودند، بل يها ومتکها وح به دور از نفوذ دولت یاسیس
سه  تنها ازمجاور،  هاي فرهنگ و ها تمدن عرب از يریپذتأثیر قلمرو نفوذ آنها خارج بودند.

اهـل  . 3 )؛غسان ره ویروم (ح ران ویا ةنشاند دست يها امارت. 2 تجارت؛. 1ن بود: کراه مم
  ان).یحیمس و هودیتاب (ک

از مورخـان در   یاظهار نظـر برخـ  . چه حد بوده است تا يریپذتأثیر نیاکه  دید دیاما با
 روم، تـا  ران ویا ل عرب بایند: ارتباط قبایگو می یبرخ مثالً ست؛یمبالغه ن از ینه خالین زمیا

ران و روم یـ تجـارت بـه ا   يه براک ییها عرب. ردکشور آشنا ک ن دویتمدن ا با آنان را يحد
 یه زنـدگان کـ شـدند   می متوجه و دندید می شورک ن دویا در تمدن را ردند، مظاهرک می سفر

ارا در کآشـ  آثـار آن را که  چنان تفاوت دارد،چه اندازه  عرب تا یان با زندگانیروم ان ویرانیا
  64د.یتوان د می ت مانده،یه از روزگار جاهلک ياشعار

  اختيارات دارالندوه
در مکـه و   شیقـر  قدرت باالي شیوخ قبایل مختلـف  ةدهند تواند نشان دارالندوه میسیس أت

نباید از نظر دور را نیز این نکته . البته باشد در مکه قصی  استیارات مطلق ریاختنیز ناقض 
ماننـد قـوانین   ، گـذاري کـرد   در مکـه پایـه  قصـی   داشت که احکام، قوانین و اصالحاتی که

ها بعد از وي هیچ کس توان تغییـر آن قـوانین و سلسـله     اي درآمد که تا سال االطاعه واجب
  .مراتب را نداشت

شـده  آمیز بیـان   اغراقبسیار ، مل دارالندوه در بسیاري از منابعع ةدایرحدود اختیارات و 
تـا جـایی کـه آن را شـبیه     دانسته است و این مجلس را از حد مجلس مشورتی بسیار فراتر 

مجلس حکومتی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی که در جمهوري آتن یا رم برپا بـود، ارتقـا   
ه کـ نداشت، بل يبه مفهوم امروز يادار و یالت دولتکیبات، حالت تشین ترتیاالبته اند.  داده

  داشت. يا لهیل قبکش و ییحالت ابتدا
  :بندي کرد توان در چهار گروه دسته شد را می اموري که به دارالندوه ارجاع می

  سياسي) امور الف 
. کردنـد  و فرمانروایی بود که بزرگان قوم آن را اداره مـی گیري  میتصممرکز  ینوع این محل،

به تصویب رسیده باشد. در مگر آنکه در دارالندوه ، گذارد هیچ فرمانی را به اجرا نمیقریش 
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، انجـام  هـا  از جمله شـرکت در جنـگ  ، و تبادل نظر در مورد کارهاي مهم بحث، آن مجلس
هـا و تنظـیم امـور مربـوط بـه مکـه انجـام         دادها و یا آماده سـاختن کـاروان  ها و قرار پیمان

  65کرد. ت می. قریش فقط در دارالندوه درباره مسائل مختلف، مشورگرفت می
داشته  قدرت اجراییتوانستند  ، زیرا زمانی مینداشتندقدرت اجرایی ، سرکردگان قریش

باشند که بتوانند آن فرمان را به نظر جمع برسانند. البته نظر اکثریـت بـراي قطـع رابطـه بـا      
  66رسید. دشمنانشان یا استفاده از فشار اجتماعی بر آنان کافی، به نظر می

اسالمی نیز این مجلـس   و تا دوره شد میمه امور به این مجلس ارجاع که هاین، واقع در
او بـود و از او  ۀ ي و اندیشـ أو اسـتفاده از ر قصـی   به منظور بزرگداشـت مقـام  ، پابرجا بود

کردنـد و   و از آن پیروي میه و دستور او را چون اوامر دینی محترم شمردنموده شناسی  حق
  67شد. رفتار نمی ،غیر از این و بعد از مرگ اوقصی  در زمان زندگی

فردي کـه  شده بود، تر  تر و مناسبات بین بطون پیچیده هاي بعد که قبایل گسترده در سال
یافـت و در مـورد صـحه     ، بایستی در دارالندوه حضور مـی شد میتأیید  اش از سوي اعضاي قبیله

ظـر صـورت گرفتـه    گذاشتن یا نگذاشتن اعضاي این مجلس بر این انتخاب روزها شور و تبادل ن
ي أو اگـر ر  68،که مجلس دارالندوه با این انتخاب موافقت دارد یا نـدارد شد  میو در پایان اعالم 

  شد. میریاست آن قبیله معرفی براي مجلس موافق با انتخاب وي نبود بایستی فرد دیگري 

  ب ) امور نظامي
نشسـتند،   شی و شور مـی اندی قریشیان در دارالندوه درباره نبردها و امور خویش به مصلحت

که اعطا یا حمل  ابدین معن؛ کردند می دار درجنگ) انتخاب پرچم (بستن پرچم و »اللواءعقد«
کردند. این امر در عهد جاهلیت یکـی از امتیـازات    معین تعیین می یپرچم را به نام فرمانده

پرچم سپاهیان ، ي مکه تعلق داشت و صاحب این منصبساؤر از یکی و مناصبی بود که به
  69کرد. و نشانه پرچم را نیز او معین می گرفت می بردوش یشکرکلش دررا 

ــه جنــگ و صــلح انجــام   ، در ایــن محــل ــوط ب ــاره امــور مرب مشــورت و رایزنــی درب
هـاي   همچنین تصمیمات مربوط به پذیرفتن قبایل براي همپیمـانی در جنـگ   70.پذیرفت می

براي هرکـار خیـر یـا شـري در دارالنـدوه      گرفت و قریش  مختلف در این مجلس انجام می
 ،براي جنگی پرچم ببندند خواستند هرگاه می 71کردند. اجتماع کرده و بحث و تبادل نظر می

شد  یکی از پسران او بسته میبه دست  او پس از و به دست او و (دارالندوه)قصی  در خانه
  72.در آنجا بود، شد ه مییتی که بستاو هر ر
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زره جنـگ  ، سران قریش در محل دارالندوه 73نیز ادامه داشت.قصی  این سنت بعد از مرگ
کنیزان قریش در محل دارالندوه جمع شـده و اربابـان خـود را بـراي     که  ، همچنانکردند بر تن می

زره بـر تـن   قصی  شدند آنگاه بعد از آنکه همه آماده می. کردند نبرد آماده کرده و آنها را تجهیز می
وي کـه  نیـز فرزنـدان   قصـی   بعـد از . گردیـد  میدان جنگ آغـاز مـی  و حرکت به سوي  74کرد می

و بـه همـان روش در دارالنـدوه علـم     ه سنت پدر را ادامه داد، متصدي امور دارالندوه شدند
  آوردند. در همان محل فرود میبستند و زره بر تن کرده و بعد از پایان جنگ نیز  می جنگ را

  اجتماعي امور ج)
در در امور اجتماعی نیز دخالت داشت.  ، مجلس دارالندوهیخیتارطبق گزارش بیشتر منابع 

تـرین مسـائل زنـدگی مـردم مکـه       اختیارات این مجلس را در خصوصی ةتوان دایر واقع می
محـل   ه درکـ برگـزاري مراسـم ازدواج سـران م    از یخیمنـابع تـار   یگسترده دانست. برخـ 

در  نیـز  و 75.»دارالندوه در گرفت مگر نمیهیچ مردي از قریش زن : «اند هدارالندوه سخن گفت
نیـز بیـان    بـالذري  76.کرد مگر در دارالندوه هیچ زنی ازدواج نمیکه منابع آمده است  یبرخ
حتـی دختـران جامـه     77کـرد.  دارد که هرکس اراده ازدواج داشت به دارالندوه مراجعه می می

 78بردند. ن را به خانه میسپس آ و بریدند جا جامه را میتن کرده یا آن عروسی در آنجا بر
رسید بایستی لبـاس مخصـوص آن سـن را     می دختري که به سن بلوغ مکه هرر شه در

سالگی دختران مکـی   چند در چند سالگی باشد و که سن بلوغ دختران در. اینکرد برتن می
دربـاره آن  مجلـس دارالنـدوه   کردنـد، در   مـی تشـکیل خـانواده را کسـب     شرایط ازدواج و

رسید. اعالم بلوغ دختران قریش که در ایـن   به اطالع مردم می و شد یب میتصوو مشورت 
هرگـاه   زیرا رومیان باستان نیزاست، گرفت بسیار شبیه به جامعه روم باستان  مکان انجام می

اي بـه سـن بلـوغ     هرگـاه دوشـیزه   79کردنـد.  رسیدند، این امر را اعالم مـی  به سن قانونی می
اي بـراي   جامـه  بن عبدالدار عبد منافیکی از فرزندان  بردند و می رسید او را به دارالندوه می
آن پس در حجاب  از و بردند به خانه می خانواده دختراو را  و پوشاند می او بر برید و می او

بـه علـت    عبدالداربن   عبدمنافبن   هاشم بن  عامر دهد که گزارش می ازرقی 80گرفت. می قرار
  81د.ش )ضیشۀ حیر از(ملقب به محیض ران بود، ص بلوغ دختیل تشخئواینکه مس

  82.شدند این محل ختنه می پسران نیز در
 83شـدند.  بخشیده یـا مجـازات مـی   شده، کار نیز در دارالندوه محاکمه پسران جوان خطا

 84.»والیعذرغالم والتدرع جاریه االفیها«
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  امور اقتصادي د)
یکی از منـابع درآمـد مهـم مـردم     ، شدند مکه عازم شام یا یمن می ي تجاري که ازها کاروان

عالقمند ها  گذاري در این کاروان به سرمایهرا دوست داشته و مکه بودند. مردم مکه تجارت 
خاصـی بـراي   شریک تجاري در کاروان، و نیز مسئول  دارالندوه میزان سرمایه هردر بودند. 
 شـرکا  یک از هام هراقتصادي میزان س دفاتر در. شد تعیین میتنظیم اسناد مشارکت،  ثبت و
اروان از سـفر بـاز گـردد.    تـا کـ  شـده  . ایـن اسـناد در همـین مکـان نگهـداري      شد میثبت 

 هنگام بازگشـت نیـز   الندوه با بدرقه مکیان عازم سفر شده ومحل دار ي تجاري ازها کاروان
 بزرگداشت مقـام به منظور این اقدام  85گرفت. صورت میمحل دارالندوه  دراستقبال از آنها 

گرفت. این سنت تـا زمـانی کـه دارالنـدوه پـا       اندیشه او انجام می رأي و استفاده از وقصی 
  86برجا بود همچنان مورد توجه اهالی مکه بود.

رکس بـه نسـبت   میـزان سـود هـ    محاسـبه و پس در همین مکان سود حاصل از سفر، س
سـهامداران  سـود سرشـاري نصـیب    شد. در بیشتر مواقع،  سهمی که پرداخته بود، تعیین می

اصل سرمایه را دسـت نخـورده در دارالنـدوه ذخیـره کـرده تـا زعـیم        رو،  از اینگردید،  می
همچنـین  در دسـت داشـته باشـد.    بعـدي  راه انداختن کاروان ه سرمایه کافی براي ب ،کاروان

مشـورت  دارالنـدوه   قراردادهاي تجاري در ها و پیمانداران درباره  بزرگان، اشراف و سرمایه
در مواقع ضـروري بـراي    دها نیز در همان محل نگهداري شده ومتن این قراردا 87د.کردن می
  رسید. ج به آگاهی آنان مییتهی

بـه آن نظمـی نـوین    قصـی   هاي نیکی بـود کـه   سنت پذیرایی از حاجیان از جمله سنت
داشت که هیچ کدام از قبایل سـاکن مکـه   نیاز لکن این سنت به منابع مالی فراوانی ، بخشید

قبایـل   کدام از هرکه کرد  مقررقصی  ها را تقبل کنند. متوالی این هزینه توانستند به طور نمی
  88پرداخت کنند.قصی  به از اموال خود کنار گذارده و اي متعهد شوند و هر سال هزینه

  قصيدارالندوه پس از روزگار 
عنـوان قـوانینی    اي بخشید به گذاري کرد یا به آنها نظم تازه در مکه پایهقصی  که یهای سنت

قصـی   هـایی کـه   مکیان قابل احترام بود. از جمله سنتان یمناپذیر تا ظهور اسالم در  خدشه
  عبارت بود از:، گذاري کرده یا نظم بخشید پایه

انگـور آمیختـه بـه     آب دادن مجانی به حجاج، نوشانیدن شیر، عسل، عصاره سقایت:. 1
قصـی   اخته شده از چرم را به روزگـار هاي س حوض«. براي این منظور، آب زمزم و شراب
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هایی که آب شیرین داشت با شتران آبکـش آب   نهادند و از چاه در سایه کعبه و کنار آن می
  89دادند. می کردند و به حاجیان آب ها را پر می آوردند و حوض می

 ؛اطعام حجاجرفادت: . 2
 ؛رهبري سیاسی: قیادة. 3
  ؛امور مجلسندوه: . 4
 ؛داري پرده: تاندس. 5
 ؛پرچم داريلواء: . 6
  ؛رایزنی و مشورت در امور قریش: تمشور. 7
 ؛فرستاده ر ویبه عنوان سفهاي سیاسی  پیامابالغ : رتسفا. 8
 ؛ها تکفل پرداخت دیه و خون بهاي قبیلهاشناق: . 9

  ؛هاي جاهلی امور قمار و بازيار: یسا. 10
  90.امور نظامی و آموزش و خرید سالح و تدارکات نظامی م دریتصمه: نُّعاه و بالقُ. 11

شـرف و شـهرت    ۀگانه را که مایـ  قصی فردي دوراندیش بود پس تصمیم گرفت امور شش
و ، داري کعبـه  پرده عبدالدارتقسیم کند. به  مناف عبدو  عبدالدارمکه بود، میان دو پسر خود 

و رفـادت   کـرد ایت) را تفویض ق(سرسانی به حجاج  داري و آب پرچم، سرپرستی دارالندوه
  سپرد. عبد منافو قیادت (رهبري) را به 

 بـود و ماننـد زمـان    وزنده بود همچنان هر سه منصب در دسـت ا  عبدالدارتا زمانی که 
داري  . هنگامی که مرگش نزدیک شد پردهعهده داشتانت را به دسء و امور ندوه، لواقصی 

پسـران  . عبـدمناف ارالندوه را به پسـر دیگـرش   د و واگذاشت عثمانانت) را به پسرش د(س
سرپرستی دارالندوه را بر عهده داشتند و هرگاه قریش با پیشامد مهمی  بن عبدالدار عبدمناف

بن  هاشم بن عامر آنهادارالندوه را براي  درِدادند  جلسه تشکیل میدر دارالندوه شدند، رو  هروب
  91گشود. زادگانش میدریا یکی از پسران و برا بن عبد الدار عبدمناف

داري داري و کلیـد  دار پـرده  همـواره عهـده   نیـز  الدارعبدبن   عثمانزادگان و فرزند اعقاب
ابوطلحـه  و پـس از او پسـرش    عبـدالعزي پسـرش   عثمـان پـس از مـرگ   . خانه کعبه بودند

دار بودند و همچنین فرزندان ایشان ایـن کـار را برعهـده     دار و پرده کلید عبدالعزيبن   عبداهللا
اشاره قصی  بن عبدمنافو  عبدالدارمنابع به اختالفات پیش آمده پس از مرگ بیشتر داشتند. 

کـه نشـان از اهمیـت و حرمـت ایـن       دشـ  مـی منجر  ییها به پیمانو این اختالفات  92دارند
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و  ءاین میان تا ظهور اسالم حجابت و لوار د. بودالعرب  ةجزیرمناصب نزد مکیان و مردمان 
 بـودن منصـب   با اینکه بیشتر منـابع از بـاقی   93باقی بود. عبدالداردارالندوه در دست فرزندان 

بـه  قصـی   بناي دارالندوه را بعد ازاما تجدید، اند سخن گفته الدارعبدندوه در دست خاندان 
بنـا  د یـ تجددارالندوه را  المطلببدع«: دانند می المطلبعبدو سپس  هاشم  و عبدمنافدست 

  94.»شریک کرد هاشم  و عبدمنافساي قریش را در تکمیل اعمال قصی، ؤکرد و بقیه ر
وي که رونق بسیاري بـه  . رسیده بود عبدالمطلبسنت سقایت و رفادت به ، در حقیقت

رده این دو سنت داده بود و حتی بهتر از پدران خویش منابع مالی براي این امور را فراهم ک
ه شـد سـرآمد  ، ها و بطون این قبیله دیگر خاندانن و منزلت در بین قریش از أاز نظر ش، بود
شـد و او را بـر دیگـران مقـدم      تا جایی که در مکه همه کارهـا بـه او ارجـاع داده مـی    ، بود
  95.داشتند می

 ويبه دخالت یا حتی اداره امور دارالندوه توسـط  ، قریش نزد عبدالمطلبمنزلت  ارج و
را در کنار دارالندوه ساخته بود تا بـر آنچـه در آن تصـمیم    اش  خانه المطلبعبد«جر شد. من

  96»شد، اشراف داشته باشد. گرفته می
دارالنـدوه نقـش    97،تحـوالت تجـاري کـه در مکـه اتفـاق افتـاد      به سبب  هاشم از زمان

نـدگانی  دوره زمـردم مکـه در    یحتـ جایی که  کرد، تا اقتصادي مهمی را در تجارت ایفا می
کردنـد و هـر    میعمل ، نظام محکمی که براي تجارت وضع شده بودبراساس  اکرم پیامبر

سـاي  ؤر. نـد هاي تجاري را به خـود اختصـاص داده بود   زن و مرد قریشی سهمی از کاروان
 ها در دارالندوه در اسنادي تنظیم و ثبت گرفتند و این وام هاي تجاري از مردم وام می کاروان

گشـت، اولـین کـار وي رفـتن بـه       مـی  بـاز  تجاري سفر از ز آنکه رئیس قافلهپس ا. شد می
هـا را   ها و یا اصل وام ابتدا گزارشی از سفر و نتایج آن بیان کرده و سود وامو  دارالندوه بود

هـا بـه    بعضی اوقات این سود. کردند می، ار سود حاصل از آن سفر را برآوردپرداخت و مقد
از  یسـهام  ت داشـته و یـ فعال يتجار امور ه درکم ز در شهریزنان ن 98.اندازه یک سرمایه بود

 99متعلق به آنان بوده است. ها اروانکه یسرما

  اسالم ظهور پس ازدارالندوه 
که در منابع مختلف شد  مین انجام اناهاي مهمی در دارالندوه علیه اسالم و مسلم گردهمایی

هاي قریش در دارالنـدوه هنگـام    ردهماییهاي سیره به یکی از گ از آنها یاد شده است. کتاب
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ن یـ ادر . اسـت کـه از جهـاتی حـائز اهمیـت      اند اشاره کرده پیامبر اکرم اظهار نظر درباره
 را شبانه رسول خدار به دست، یجوانان شمش از یگروهکه  ردندکب یتصو اًتینها اجتماع

ـ المب لیلـۀ ره به یسهاي  کتاب در. بستر خواب به قتل برسانند در شـده اسـت.   ت، معـروف  ی
شکست آیین اسالم انجام دادنـد و بـه   را براي  ها مشرکان بعد از آنکه همه راهه کنیح ایتوض

. امـا پـس از   پـس گرفتنـد  اقدام دائمی شکنجه مسلمانان را همچنان ، موفقیتی دست نیافتند
 و ایـن  ساز هجرت به یثرب را اعالم کردند دستور سرنوشت رسول خدا، دوم پیمان عقبه

ی و دینـی بـه   توانست حیات اشرافیت قریش را از نظر سیاسی، اقتصادي، اجتمـاع  اقدام می
توانسـت در   در شبه جزیره و نزدیک مکـه بـود و مـی   ، سرزمین رقیب، خطر اندازد. این بار

با  انصاردوم بیعت از پس  شرکان قریشمتضعیف موقعیت شهر مکه نقش اساسی ایفا کند. 
مالقـات بـا آن    بـه مکـه و  مردم یثرب  یی ازها گروهو مشاهده آمد و شد منا عقبه  در پیامبر

هجـرت مسـلمانان بـه آنجـا،     بـه   فرمـان پیـامبر   گرایش مردم یثرب به اسـالم و  حضرت و
جمع شـدند تـا    100احساس خطر جدي کردند. این بود که سران مشرك قریش در دارالندوه

نیز از مکـر مشـرکان علیـه پیـامبر     تصمیم مشترك بگیرند. آیات قرآن  درباره رسول خدا
در سیره آورده و دیگران از قول گزارش این اقدام قریش را  اسحاق  ابن 101.سخن گفته است

چون قریش یقین پیدا کردند که انصار با پیـامبر بیعـت   : گوید می قااسح ابناند.  نقل کردهاو 
برادران مسـلمان خـود در   اند و پیامبر به اصحاب خود در مکه فرمان داده است که به  نموده

 و گفتند حـاال بایـد در موضـوع محمـد    بررسی کرده را بیشتر مسئله ، مدینه ملحق شوند
خواهـد  ور  هماهنگ و متحد باشیم وگرنه به زودي او همراه مردان جنگی خـود بـه شـما حملـه    

  102.»یدیو یا بکشید و یا از سرزمین بیرونش نماکرده  ازداشتاو را ب، بنابراین. شد
 ادي که در دارالندوه جمع شدند همان کسانی بودند که پیش از این با رسول خـدا افر

شـوراندند و بـه آزار ایشـان     مـی ، دیگران را برکرده، بر ضد آن حضرت توطئه بودهدر ستیز 
ره یسـ در منـابع  کـه   آنها همان اشراف قریش بودند. پرداختند و براي قتل او اقدام کردند می

ـ ، هشـام بـن    بوجهلانام آنها آمده است:  ، وائـل بـن    عـاص ، ۀربیعـ بـن    ۀشـیب ، ۀربیعـ بـن    ۀعتب
  103». ... بنیه و ،حرببن   ابوسفیان

  سرنوشت دارالندوه
عبدالدار بود، سپس  بنیة آمد، بلکه ملک ویژ هاي عمومی به شمار نمی دارالندوه از ساختمان

رسـید، وي   عبدالداربن   منافعبد بن   هاشم بن  عامربن   ۀعکرمدست به دست شد تا اینکه به 
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ـ این ملک را به ازاي یکصد هزار دینـار بـه    بـه  ا فروخـت و او آنجـا ر   ابوسـفیان بـن    ۀمعاوی
تا این زمان همچنان دارالندوه داخـل مسـجدالحرام بـود و آن     104مکه تبدیل کرد. ة داراالمار

بـه   عباسی رجعفر منصوابواین ساختمان تا روزگار حکومت . شد روي کعبه گشوده می هروب
را  مسـجدالحرام شـد و هنگـامی کـه منصـور      روي کعبه گشوده می ههمان صورت اولیه روب

کند که دارالندوه  بیان می ازرقی 105آن را به جایی دورتر از مکان اولیه خود برد. ، سعه دادتو
خود را در این معامله  بن عثمان ۀشیب. به صد هزار درهم خرید ابورهین عبدرياز  معاویهرا 

ن مقـدار درهـم را   آاگـر  کـه  به او قول داد  معاویهرو،  از ایندانست،  صاحب حق شفعه می
 از درِ معاویـه ، ها را آماده کرد درهم شیبهاما زمانی که ، گذارد بیاورد، ساختمان را به او وامی

 106زم مدینـه گردیـد  ها را کشید و از در دیگر سوار مرکب شد و عا دارالندوه داخل شد پرده
خـود را از  رونـق  به بعد، این ساختمان از زمان فتح مکه . البته و ساختمان را به او نفروخت

هـاي سـهمگین را    ارزش از اشراف قریش بود که در آن توطئه یادگاري بی، و تنهادست داد 
  .ن رقم زده بودنداناعلیه دین اسالم و مسلم

  نقل می کند؛ ابو محمد خزاعیاز  ازرقی
ایـوانی کـه مخصـوص     هـاي آن و  مدتی حجره، به احوال گوناگون دیدم من دارالندوه را

ایوانی که مخصوص  شد و در بانوان بود به اشخاص غریب یا مجاوران مکه کرایه داده می
آن  پس از مـدتی در ، شد هاي کارگزاران مکه نگهداري می مرکب مردان بود، چهارپایان و

گرفتند و براي مسـجدالحرام   حاجیان آنجا وضو می و تندریخ علوفه خشک می خاکروبه و
ق مردي از اهالی مکه به سرپرستی برید مکه  280سرانجام در سال  ضرر بود، مایه زیان و

بن وهـب (وزیـر معتضـد     بن سلیمان اي به وزیر عبیداهللا این مورد نامه منصوب شد. او در
خاکروبـه زیـاد    آن کثافت و در ه وکرد؛ دارالندوه بسیار ویران شد عباسی) نوشت و ذکر

آن  بارد از چون باران می همسایگان شده است و مایه زیان مسجدالحرام و شود و ریخته می
شود، درون  مسجد گشوده میبه آن که  در از شود و آب به درون مسجدالحرام سرازیر می

طـور  ه ب وشده آن است بیرون ریخته  هایی که در کثافت اگر خاکروبه و ریزد و مسجد می
شبستانی متصل به مسجدالحرام ساخته  مسجد وآن،  در هموار شود و کلی ویران وصاف و

که موجب گشایش بـراي حاجیـان    آورند یا آنکه آن را به صورت میدان تمیزي در، شود
شرفی است که براي هیچیـک از   کارپسندیده و، گذاران بگزارندآن نماز  مردم در باشد و

 107. ..ي فراهم نشده است و.خلفاي پس از مهد

وزیـر  ( بن وهب بن سلیمان عبیداهللالهیاح عمیر بن حیان اسدي از سوي اپس از این تاریخ ابو
 مـأمور انجـام امـور مسـجدالحرام و     )قاضـی بغـداد  ( بـن یعقـوب   یوسف و) خلیفه معتضد
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 ازآن را  آن را خـراب کـرد و  ، ها را از دارالنـدوه بیـرون بـرد    وي خاکروبهدارالندوه گردید، 
  108.ساختآن را ضمیمه مسجدالحرام  تبدیل به مسجدي کرد و اساس ساخت و

  گيري نتيجه
گیـري   مجلـس تصـمیم  تأسـیس   جد پنجم پیـامبر اکـرم   کالببن   قصیترین اقدام  نمایان
 ةدهنـد  نشـان  توانـد  مـی  این مجلس مشـاوره تأسیس  بود. هکم در(دارالندوه) ش یقر شیوخ

در مکـه  قصـی   و محـدودیت قـدرت   در مکه شیقر هاي دیگر تیرهساي قبایل و ؤقدرت ر
  .باشد

کردند. در بعضی از منابع از چنین  درباره امور خویش مشورت میدارالندوه قریشیان در 
 شده است. اما اقدام نام برده شده که در خانه کعبه تشکیل میقصی  مجلس مشورتی قبل از

شد، نظم بخشیدن  ن مسجد الحرام گشوده میآن درو در ساختن محلی جداگانه که درِقصی 
 دادنـد.  دهی امور حج زائران کعبه انجـام مـی   سامانبراي  شیسران قرکه  به سنت شورا بود

امور سیاسی، اقتصادي، نظامی، دینی و اجتمـاعی را در ایـن مجلـس بـه مشـورت و      قصی 
  گذاشت. اندیشی می مصلحت

حتی سن بلوغ دوشـیزگان و پوشـانیدن    قدر وسیع بود که دایره اختیارات این مجلس آن
. گرفـت  بـر مـی  ن و نیز مراسم رسمی ازدواج را درلباس مخصوص به آنها، ختنه کردن پسرا

شـد   در امور نظامی نیز قدرت دارالندوه به حدي بود که هیچ علمی براي جنگی بسـته نمـی  
دارالندوه لبـاس رزم  مگر در دارالندوه و منصب لواء در دارالندوه دایر بود. بزرگان قبایل در 

دارالندوه آورده شده و بـین   هکردند و پس از پایان جنگ نیز اسرا و غنایم جنگ ب بر تن می
النـدوه بـه مشـورت و رایزنـی     هاي صلح و جنگ در دار شدند. پیمان قبایل پیروز تقسیم می

 هـاي بعثـت،   شد. در امور اقتصـادي تـا سـال    ، تصویب و در دارالندوه نگهداري میگذاشته
تعیین مقدار پرداخت هـر قبیلـه در هـر سـال بـراي      . دارالندوه صاحب امتیازات فراوان بود

بـه راه  بـراي  مخارج حجاج، تعیین میزان ربا و سـود، وام گـرفتن از زنـان و مـردان مکـی      
و به چـه   هاها با چه کاال انوکارگیري درباره اینکه کدام  هاي تجاري، تصمیم انروانداختن کا

هـاي قـریش در    در مورد ایـالف گیري  تصمیم هاشم ةت کنند و حتی در دوراي عزیم ناحیه
  شد. دارالندوه انجام می
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هرکـدام از  و  گذاشـتند  بزرگان قریش امور سیاسی را در دارالندوه به بحث و جدل مـی 
نـد،  توانستند افراد برجسته خود را که به سن چهل سالگی رسـیده بود  بطون و قبایل آنها می

ایـن شـرط سـنی را نداشـتند. ایـن امـر نیـز        قصـی   ارد کنند. البته فرزندانبه این مجلس و
دارالندوه پـس  است. در تشریک مساعی با اهالی مکه قصی  عالقه یا شاید اجبار ةدهند نشان

این مجلس جزء امالك و  به ارث رسید شبه فرزندان ويمانند دیگر مناصب قصی  از مرگ
در دسـت آنهـا    یعنی یک قرن بعد، تا ظهور اسالم. آمد به شمار می عبدالدارخاص فرزندان 

در تقابل بـا ایشـان و دیـن اسـالم قـرار       پیامبر اکرم قرار داشت. این انجمن بعد از بعثت
توسط مشرکان قریش علیه اسـالم بـه تصـویب رسـید.      آنگرفت و تصمیمات شیطانی در 

مختلـف مبـارزه بـا    هـاي   شد و راه همواره موضوع گسترش اسالم در این انجمن مطرح می
در مقابل هجرت مسلمانان بـه  گیري  . موضعرسید اسالم و پیامبر پیشنهاد شده و به اجرا می

طالـب،   شدگان، تصمیم براي فرستادن مسلمانان بـه شـعب ابـی    حبشه، آزار و اذیت مسلمان
عمـوي   طالبهاي غیر معقول از ابو به، خواستهجلوگیري از تبلیغ اسالم در بین زائران کع

تصـمیم   مقابلـه بـا   وپیشـنهادات مختلـف    پیامبر در جهت محدود کردن برادرزاده در مقابل
یعنی هجرت به یثرب از اقداماتی است که سران دارالندوه علیه پیـامبر  ، ساز پیامبر سرنوشت

  دند.دابه انجام  اکرم
در دوره  معاویـه تا آنکه  گردیده بود یروح بی دیگر کالبد دارالندوه، با فتح مکههمزمان 

این ملک تـا زمـان    االماره کرد.دار درهم خرید و تبدیل به حکومت خود آن را به صد هزار
ـ   منصوردر زمان  اینکه تا عباسیان وجود داشت اطـراف حـرم    هبا گسترش مسجد الحـرام ب

  منتقل شد و دیگر هیچ زمان ارزش روزهاي گذشته خود را نیافت.
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