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چکیده

رفتار هــا و کنش هــای جاهلــی اعــراب قبــل از اســام، از ویژگی هــا و خصوصیــات خاصــی 

ــب را در  ــگ غال ــک فرهن ــکل گیری ی ــی ش ــور کل ــه ط ــات، ب ــن خصوصی ــت. ای ــوده اس ــوردار ب برخ

زندگــی اعــراب جاهلــی نشــان می دهــد. بــا دقــت در ایــن کنش هــا می تــوان بــه یــک پیوســتگی 

در رفتار هــای مــردم در کلیــه ی عصــور قبــل از ارســال رســل و تشــریع شــریعت ها پــی بــرد 

ــد  ــف مانن ــای مختل ــان در زمان ه ــیس ادی ــه تأس ــا ب ــا و بدعت ه ــن تحریف ه ــاید همی ــه ش ک

ــم  ــادات و پرســتش های خــارج از مجــرای فطــری خت ــه عب ــل ب ــات و می ــج خراف بت پرســتی، تروی

ــات  ــن خصوصی ــه وجــود ای ــوان ب ــاب آســمانی مســلمانان، می ت ــم، کت ــرآن کری شــده باشــد. در ق

ــرده  ــام ب ــت ن ــای جاهلی ــی تعصب ه ــوان کل ــت عن ــرآن از آن  تح ــرد و ق ــی ب ــراب پ ــن اع در بی

ــه  ــوط ب ــات مرب ــی روای ــوارد، و گونه شناس ــن م ــام ای ــرار دادن تم ــم ق ــی و کناره ــا بررس ــت. ب اس

ــد  ــه ی تأســیس شــرایع الهــی را ایجــاد می کن ــه انحرافــات فطــری بشــری کــه زمین ــوان ب آن، می ت

ــریعت ها  ــریع ش ــت تش ــوان عل ــا می ت ــت، آی ــش آن اس ــن پژوه ــی در ای ــش اصل ــرد. پرس ــی ب پ

ــئله  ــه مس ــون ب ــا کن ــت؟ ت ــی دانس ــه ی ادوار تاریخ ــت در هم ــی را جاهلی ــان اله ــیس ادی و تأس

جاهلیــت بدیــن نحــو پرداختــه نشــده اســت. روش تحقیــق ایــن مقالــه یــه صــورت تحلیلــی بــوده 

ــرار  ــت ق ــورد دق ــدی شــده م ــه صــورت طبقه بن ــت ب ــات جاهلی ــا آی ــط ب ــات تفســیری مرتب و روای

ــن  ــی و عناوی ــیر واژگان ــق، تفس ــری و تطبی ــده ی ج ــون، قاع ــف بط ــای مختل ــد و در گونه ه گرفته ان

ــت  ــه صف ــود س ــه وج ــوان ب ــق می ت ــن تحقی ــج ای ــن نتای ــده اند. از مهم تری ــدی ش ــر، طبقه بن دیگ

اســتکبار، تعصــب و پرســتش های باطــل بــه طــور مشــترک در همــه  امت هــای ســابق اشــاره نمــود 

ــد. ــت را تشــکیل می دهن ــوده و روح جاهلی ــی ب ــت اله ــول والی ــع قب ــات مان ــن صف ــه ای ک
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مقدمه

جاهلیــت و فرهنــگ آن در لســان دینــی مــا، چــه در قــرآن کــه کتــاب آســمانی اســت و چــه در 

روایاتــی کــه از ناحیــه ی أئمــه دینــی مــا بــرای تکمیــل هدایــت دیــن، تشــریع و بیــان شــده اســت؛ 

از جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. یکــی از راه هــای تبییــن خصوصیاتــی کــه در جاهلیــت 

بــوده، صفــات و ویژگی هــای مطــرح شــده در اشــعار و ادبیــات جاهلــی اســت. شــعر جاهلــی یکــی از 

مهم تریــن منابــع بــرای شــناخت بهتــر ایــن دوره اســت. در ایــن اشــعار، صفاتــی مــوج می زنــد کــه 

نشــان از فرهنــگ غالــب مردمــان در ایــن دوره دارد. صفاتــی ماننــد تعصــب و عصبیــت، فخر فروشــی، 

اســتهجان و بیماری هــای جنســی، جنــگ و انتقام جویــی از ایــن دســت صفــات و خصوصیاتــی اســت 

ــه اشــعار  ــوان ب ــن موضــوع می ت ــر ای ــت بهت ــرای دریاف ــه چشــم می خــورد. ب ــن اشــعار ب ــه در ای ک

»معلقــات ســبع« کــه از هفــت تــن از بزرگتریــن شــاعران جاهلــی و مربــوط بــه قبــل از اســام می باشــد 

مراجعــه نمــود. آن اشــعار را بــر روی پارچــه ای بــا آب زر نوشــته و بــر دیــوار کعبــه می آویختنــد. در مورد 

تعــداد شــاعران معلقــه، نظرهــا مختلــف اســت. بهتریــن نظــر آن اســت کــه تعــداد آنــان هفــت نفــر 

می باشــد: »امــروء الَقیــس، َطرفــة بــن العبــد، ُزهیــر بــن أبــی ُســلمی، ولیــد بــن ربیعــه، عمــرو بــن 

کلثــوم، عنتــرة بــن شــّداد العبســی و الحــارث بــن ِحّلــِزة«. برخــی بــا اضافــه کــردن »النابغــة الُذبیانــی« 

آنــان را هشــت نفــر دانســته و برخــی بــا اضافــه کــردن »االعشــی االکبــر و عبیــد بــن االبــرص« آنــان 

را تــا ده نفــر شــمرده اند. همچنیــن »المیــه العــرب« کــه همگــی از معاریــف شــاعران عــرب در عصــر 

جاهلــی و قبــل از بعثــت پیامبــر اســام ؟ص؟ اســت. ســاختار کلــی اشــعار عــرب را می تــوان در مســایل 

جنســی، انتقام جویی هــای قبیلــه ای، فرهنــگ تبــرج و خودنمایــی و توصیــف حیواناتــی ماننــد شــتران 

ســرخ مــو و اســبان تنــد رو خاصــه نمــود.

بــرای آشــنا شــدن بهتــر بــا فرهنگ هــای اجتماعــِی غالــب در ایــن زمــان، می تــوان بــه ایــن اشــعار 

امــروء القیــس در معلقــات اشــاره نمــود کــه در مــورد شــهوت ها و امیــال جنســی خــود ســروده اســت:

ا الَقَرْنُفلِ يَّ با جاَءْت ِبَر َع الِمْسُك ِمْنُهما    َنسيَم الصَّ إذا قاَمَتا َتَضوَّ

ــاِد  ــه ب ــل اینک ــد، مث ــده می ش ــان پراکن ــک از آن ــوي مش ــتند ب ــر می خاس ــی آن دو زن ب وقت

ــی، 1405: 43( ــت. )زوزن ــرده اس ــده ک ــل را آورده و پراکن ــوش قرنف ــوي خ ــا، ب ــته ي صب آهس

یــا بــه اشــعار لبیــد بــن ربیعــه کــه از شــعرای قصایــد معلقــات اســت و مــی  و میگســاری را چنیــن 

توصیــف می نمایــد:

ٍر تأتاُلُه إبهاُمَها بَصبوِح صافية ٍ وجذِب كرينة    بمَوتَّ
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ــا  ــا نوشــیدن و ســر کشــیدن شــراب خالــِص صبحگاهــی و نواختــن کنیــزك عــود نــواز، کــه ب ب

ــرده ام.  ــّذت ب ــه و ل ــع گرفت ــوازد، تمّت ــود آن را می ن ــت خ انگش

ــی و  ــبک زندگ ــه س ــوان ب ــت، می ت ــر جاهلی ــم ب ــات حاک ــات و ادبی ــعار، ابی ــه اش ــه ب ــا توج ب

ــدادی، 1418، ج2: 101( ــد. )بغ ــف ش ــر آن واق ــرده و ب ــی ب ــت پ ــر جاهلی ــگ عص فرهن

ــوره های آل  ــم، »س ــرآن کری ــی ق ــَور مدن ــه در س ــار مرتب ــت چه ــظ جاهلی ــم، لف ــرآن کری  در ق

عمــران، مائــده، احــزاب و فتــح« تکــرار شــده اســت. در ایــن مــوارد بــا توجــه بــه مضــاف الیــه ایــن 

الفــاظ، اشــارات قــرآن متفــاوت می گــردد و بررســی شــأن نــزول آیــات و شــرایط بیــان آیــات نیــز 

ــی  ــذار باشــد. رفتار هــا و فرهنگ ــد اثرگ ــات می توان ــن آی ــر از ای ــت بهت ــر و دریاف ــم دقیق ت ــرای فه ب

کــه در ایــن زمــان یعنــی قبــل از نــزول دیــن اســام وجــود داشــته، می توانــد مــورد بررســی تحلیلــی 

ــل و ریشــه های  ــون عل ــه پیرام ــن زمین ــی در ای ــکات دقیق ــه و ســرنخ ها و ن ــرار گرفت ــی ق و اجتماع

گرایــش جاهلــی را می تــوان بــه واســطه ی آن هــا فهمیــد و بــه آن علــم پیــدا کــرد. در ایــن مقالــه 

ــه  ــپس ب ــده و س ــی ش ــی بررس ــاح دین ــت و در اصط ــم لغ ــای عل ــدگاه علم ــت از دی ــدا جاهلی ابت

ــدگاه  ــت از دی ــان جاهلی ــت و در پای ــده اس ــه ش ــات پرداخت ــات و روای ــدگاه آی ــناخت آن از دی ش

روایــات تفســیری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

شیوه و پیشینه ی پژوهش

این پژوهش به روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی خواهد بود.

تــا کنــون در ایــن موضــوع بیــش از 90 مقالــه و چندیــن جلــد کتــاب نوشــته شــده اســت. بعضــی 

از ایــن مقــاالت ماننــد مقالــه »از جاهلیــت مکــه تــا مدنیــت مدینــه« نوشــته ی ابوالفضــل خــوش 

منــش، بــه صــورت کلــی بــه مقولــه ی جاهلیــت و عصــر مربــوط بــه آن یعنــی قبــل از بعثــت پیامبــر 

خاتــم حضــرت محمــد مصطفــی ؟ص؟ پرداخته انــد. بعضــی دیگــر از ایــن مقــاالت بــه ایــن موضــوع بــه 

صــورت تخصصی تــر و بــا رویکــرد فرهنگــی نســبت بــه ایــن عصــر نگاشــته شــده اند کــه می تــوان 

در ایــن مــورد بــه مقاالتــی همچــون »راهبردهــای حــل بحران هــای فرهنگــی اجتماعــی جاهلیــت 

از منظــر قــرآن و حدیــث« نوشــته ی محمــد تقــی دیــاری بیدگلــی اشــاره نمــود. در بعضــی دیگــر از 

ایــن مقــاالت نیــز بــه موضوعــات تخصصی تــری از قبیــل زن در عصــر جاهلیــت یــا پرچمــداری در 

عصــر جاهلیــت یــا احــکام خــاص در عصــر جاهلیــت ماننــد طاق هــای مرســوم در عصــر جاهلیــت 

ــدگاه جامعــه شناســانه و روانشــناختی  ــت از دی ــه جاهلی ــون ب ــا کن ــی ت ــه شــده اســت. ول پرداخت

در آیــات و روایــات بــه عنــوان یــک منشــأ بــرای تشــریع شــریعت از جانــب شــارع مقــدس و بــه 
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ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــته نش ــانی نگریس ــت انس ــرت و سرش ــت در فط ــده ی بدع ــاد کنن ــوان ایج عن

نــگاه می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت پیــدا نمــود کــه در عصــر جاهلــی و زمانــه ی قبــل از بعثــت 

ــن  ــز ای ــل از شــریعت های ســابق نی ــه در زمانه هــای قب ــی وجــود دارد ک ــر اســام، خصوصیات پیامب

ــن بدعت هــا  ــردن همی ــن ب ــرای از بی ــات وجــود داشــته و اصــل تشــریع هــر شــریعتی ب خصوصی

ــور  ــا ظه ــه ب ــرات و ویژگی هاســت ک ــن فق ــدرن، دارای همی ــت م ــز جاهلی ــروزه نی ــوده اســت. ام ب

آخریــن منجــی بشــریت و تجدیــد شــریعت نبــوی، انشــااهلل در َامــد و زمــان مشــخص شــده ایــن 

جاهلیــت نیــز بــه زوال و نابــودی می رســد. در رابطــه بــا جاهلیــت در بیــن اعــراب و خصوصیــات آن، 

تــا کنــون فعالیت هــای پژوهشــی متعــددی شــده اســت. در بیشــتر ایــن پژوهش هــا، بــه مطالــب 

جزئــی و کلــی مرتبــط بــا جاهلیــت پرداختــه شــده ولــی تــا کنــون تحقیــق جامــع و کاملــی در رابطــه 

بــا وضعیــت اجتماعــی و فرهنــگ غالــب عصــر جاهلیــت و تحلیــل ایــن وضعیــت از دیــدگاه روایــات 

تفســیری بــه صــورت گونه شناســانه و احتمــال بــروز ایــن معیار هــا در جوامــع دیگــر کــه نتیجــه ی 

آن پــا گذاشــتن در مســیر غلــط اعــراب جاهلــی خواهــد بــود، صــورت نپذیرفتــه اســت. آن چــه در این 

ــد  ــه می توان ــه می شــود، ماک هــا و معیارهــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت ک ــی گرفت پژوهــش پ

ــر نتایــج بــه دســت آمــده  ــه ای باشــد. بناب ــروز دهنــده ی رفتار هــای جاهلــی در هــر عصــر و زمان ب

در ایــن تحقیــق، جاهلیــت یــک تفکــر غالــب رایــج در هــر زمانــه  بــوده و بــرای از بیــن بــردن ایــن 

ــد. ــان الهــی شــکل گرفته ان تفکــر، ادی

مفهوم شناسی

ــه  ــل را ب ــرار داده و جاه ــم ق ــل عل ــل را در مقاب ــدی، جه ــد فراهی ــن احم ــل ب ــت: خلی  جاهلی

ــدی، 1414، ج1: 327(. شــاید  ــد )فراهی ــم انجــام دهــد می دان ــدون عل ــه کاری را ب ــای کســی ک معن

ــم را  ــدون عل ــال ب ــرار داده و انجــام اعم ــم ق ــل عل ــل را در مقاب ــوان گفــت: بیشــتر لغوییــن، جه بت

جاهانــه عمــل کــردن دانســته اند. ولــی در اصطــاح دینــی، اگــر بــه ایــن مقولــه نــگاه شــود بایــد 

گفــت: جهــل در لســان روایــات و آیــات، متضــاد علــم نمی باشــد، بلکــه در مقابــل عقــل قــرار دارد. 

ــاب  ــوان »کت ــت عن ــی را تح ــوده و باب ــل نم ــن روش عم ــه همی ــی ب ــز در کاف ــی نی ــه کلین چنان چ

العقــل و الجهــل« در ایــن دایــرة المعــارف حدیثــی شــیعه گشــوده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه 

نمونه هایــی از آیــات و روایــات، بــه ایــن نــگاه کلــی می تــوان دســت پیــدا کــرد. بــرای نمونــه بــه 

ــود: ــوان تمســک نم ــی ؟ص؟ می ت ــد مصطف ــر اســام حضــرت محم ــت پیامب ــن روای ای

ــل«؛  ای  ــن العق ــود م ــال اع ــل و ال م ــن الجه ــّد م ــر اش ــی، ال فق ــا عل ــول اهلل؟ص؟: »ی ــال رس »ق
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ــر از خــرد نیســت )کلینــی، 1411، ج1: 69(.  ــی، فقــری ســخت تر از نادانــی و ســرمایه ای بهــره ده ت عل

ــرار  ــم ق ــل عل ــن روایــت، جهــل را در مقاب ــه مشــاهده می شــود، شــارع مقــدس در ای ــه ک همانگون

داده و ثمــره ی آن را فقــری کــه می توانــد مــادی یــا معنــوی باشــد بیــان نمــوده اســت. در روایــات، 

ــه  ــت ک ــی اس ــل، عمل ــن جه ــر ای ــت. بناب ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــا عل ــم ی ــل، حل ــل عق ــل در مقاب جه

انســان را از علــم، عقــل و حلــم دور می کنــد. در آیــات قــرآن، بندگانــی کــه اعمالشــان خالــی از ایــن 

خصوصیــات باشــد را بــه صفــت جهــل توصیــف نمــوده انــد: »َو جاَوْزنــا ِبَبنــي  ِإْســرائيَل اْلَبْحــَر َفَأَتــْوا 

ُكــْم  َعلــى  َقــْوٍم َيْعُكُفــوَن َعلــى  َأْصنــاٍم َلُهــْم قاُلــوا يــا ُموَســى اْجَعــْل َلنــا ِإلهــًا َكمــا َلُهــْم آِلَهــٌة قــاَل ِإنَّ

َقــْوٌم َتْجَهُلــون« )اعــراف:138( و فرزنــدان اســرائيل را از دريــا گذرانديــم. تــا بــه قومــى رســيدند كــه 

ــراى  ــه كــه ب ــد: »اى موســى، همان گون ــر ]پرســتش [ بت هــاى خويــش همــت مى گماشــتند. گفتن ب

آنــان خدايانــى اســت، بــراى مــا ]نيــز[ خدايــى قــرار ده. گفــت: »راســتى شــما نادانــى مى كنيــد.« 

ــا  ــان ی ــس بت ــی از جن ــار بت پرســتان، از او درخواســت الهه های ــور از کن  اصحــاب موســی در عب

الهه هــای مختلــف نمودنــد. در ازای ایــن درخواســت، قــرآن کریــم ایشــان را جاهــل شــمرده اســت. 

ــه ی  ــن نمون ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــل می باش ــل و تعق ــی دور از عق ــالی، عمل ــان پوش ــتش خدای پرس

قرآنــی، می تــوان بــه حقیقــت معنــای جهــل در قــرآن کریــم پــی بــرد. قــرآن کریــم در توصیــف قــوم 

ــْل  ســاِء َب ــْن ُدوِن النِّ جــاَل َشــْهَوًة ِم ــوَن الرِّ ــْم َلَتْأُت ُك لــوط بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره می فرمایــد: »ِإنَّ

َأْنُتــْم َقــْوٌم َتْجَهُلــون« )نمــل:55( آيــا شــما بــه جــاى زنــان، از روى شــهوت بــا مردهــا در مى آميزيــد؟ 

ــه ايد.  ــى جهالت پيش ــما مردم ــه ش ــه![ بلك ]ن

قـوم لـوط کـه مبتـا به یک عمل خـاف عقل و فطرت بشـری بودنـد، از جانب قرآن کریـم با صفت 

جهـل توصیـف شـده و علـت ایـن تمایـات در وجود ایشـان، جهل برشـمرده شـده اسـت. بنابـر این، 

اعمـال جاهانـه بـه تعبیـر قـرآن کریم اعمالـی خاف عقـل و فطرت آگاهانه ی انسـان ها می باشـد.

جاهلیــت در بیــان عمــر فــروخ عبــارت اســت از: عصــری کــه عــرب در ایــن عصــر اهــل جاهلیــت 

ــر  ــوده اســت. بناب ــزاع، شــرب خمــر و قمــار ب ــوده و دارای خصوصیت هایــی چــون بت پرســتی، ن ب

ایــن، جاهلیــت بدیــن معنــا در مقابــل حلــم قــرار می گیــرد. عــرب در ایــن زمــان از علــوم مختلفــی 

نظیــر فلکیــات، نجــوم و طــب برخــوردار اســت. از نظــر ادب نیــز در اعلــی مرتبــه ی ادب عربــی بــه 

ســر می بــرد )فــروخ، 1984، ج1: 73(. جاهلیــت مــورد نظــر در ایــن مقالــه نیــز بــه آن چــه در بیــان 

ــکات و شــاخص های دیگــری در  ــه ن ــق، ب ــن تحقی ــی در ضمــن ای ــک اســت. ول ــروخ آمــده نزدی ف

رابطــه بــا جاهلیــت اشــاره خواهــد شــد.

ــر نظــر شــیعیان،  ــی، بناب ــا تفســیر نقل ــور ی ــی، تفســیر مأث ــی: تفســیر روای ــع روای تفســیر جام
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گونــه ای از تفســیر قــرآن، مبتنــی بــر روایــات نقل شــده از پیامبــر اســام ؟ص؟ و امامــان شــیعه اســت. 

اهــل ســنت، کام صحابــه و تابعیــن را نیــز مبنــای اســتفاده در تفســیر روایــی دانســته اند ) ایــازی، 

ــی، ج1: 152(. 1414:36؛ ذهب

ویژگی های فرهنگ جاهلیت در قبل از اسالم

ــم  ــی خات ــت جهان ــام و بعث ــور اس ــل از ظه ــی قب ــازه ی زمان ــه ب ــا، ب ــی م ــات دین در اصطاح

ــی  ــان، فرهنگ های ــن زم ــه شــده اســت. در ای المرســلین حضــرت محمــد ؟ص؟، عصــر جاهلیــت گفت

ــروز رفتارهایــی از جانــب مردمــی  رواج پیــدا نمــوده، کــه ایــن فرهنگ هــا و خصوصیــات، ســبب ب

ــاری  ــد شــده اســت. شــناخت ایــن ویژگی هــا و خصوصیــات رفت کــه در ایــن عصــر زندگــی می کنن

ــِل روانشــناختی و  ــد مــا را در تحلی ــب مــردم در ایــن زمــان شــده اســت، می توان کــه فرهنــگ غال

رفتــارِی جامعــه ی قبــل از بعثــت، یــاری رســاند. بــروز ایــن رفتارهــا و شناســایی منشــأ بــروز ایــن 

ــذار  ــد بســیار أثرگ ــری، می توان ــن قهق ــادن انســان ها در ای ــودن از افت ــری نم ــرای جلوگی رفتارهــا، ب

باشــد. در یــک تقســیم بنــدی کلــی می تــوان ســبک زندگــی و فرهنــگ رفتــاری جامعــه ی جاهلیــت 

را بــه دو شــاخه مهــم تقســیم نمــود:

1/ تعامل مردم با یکدیگر. 2/ تعامل مردم با خالق عالم.

در قســمت اول کــه تعامــل و عملکــرد مــردم بــا یکدیگــر می باشــد، بــه ایــن ویژگی هــای رفتــاری 

غالــب در ایــن عصــر می تــوان اشــاره نمــود: خشــونت، اســتبداد، خودپرســتی، ســفاهت و حماقــت.

ــم، و عصــر جاهلیــت  ــر حل ــز جهــل را در براب ــر و ایزوتســو نی ــی همچــون گلدزیه اســام پژوهان

ــت، ســفاهت و  ــه شــامل خشــونت، اســتبداد، خودپرســتی، حماق را دوران سرکشــی دانســته اند ک

ــو، 1360: 34(. ــت ) ایزوتس ــر آن هاس نظای

ــر  ــا اگ ــد، ام ــش بودن ــم و دان ــدون عل ــده و ب ــرب، مردمــی درس نخوان ــرة الع ــرب آن روِز جزی ع

ــط و دور  ــش غل ــل بین ــه دلی ــه می شــود، ب ــردم آن روزگار »جاهــل« گفت ــه م ــگ اســامی ب در فرهن

ــد خودپســندی،  ــات زشــتی مانن ــی و صف ــروی از آداب و رســوم خراف ــل و منطــق آن هــا و پی از عق

ــه آن اطــاق  ــه ی »نفهمــی« ب ــه، کلم ــه در فارســی عوامان ــوزی و ... اســت، ک ــه ت فخرفروشــی، کین

می گــردد ) جعفریــان، 1387، ج1 :76(. 

در قســمت دوم کــه تعامــل بــا پــروردگار اســت بــا کنــار گذاشــتن معبــود واقعــی و روی آوردن بــه 

معبود هــای پــوچ و دروغیــن رو بــه رو هســتیم. عــرب در ایــن دوره، تمایــل شــدیدی بــه پرســتش 

ــا  ــط ب ــورد رواب ــود. در م ــر می ش ــتی تعبی ــه بت پرس ــه از آن ب ــد ک ــان می ده ــود نش ــام از خ اجس
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ــان  ــق در ایش ــه َخل ــت ب ــد خدم ــنه ای مانن ــط حس ــق و رواب ــز ُخل ــات نی ــی اوق ــه گاه ــردم، البت م

مشــاهده می شــود. بــه عنــوان نمونــه در ایــن شــعر از »تابــط شــرا« کــه از شــعرای صعالیــک بــوده 

و اشــعار او جــزو اشــعار معلقــات اســت، شــاهد بــروز بعضــی ُخلــق حســنه هســتیم:

ل َوِقْرَبة ِ أْقواٍم َجَعْلُت ِعصاَمها    على كاِهٍل مني َذُلوٍل ُمَرحَّ

یعنــی چــه بســا مشــک آب مــردم را بــر دوش رام شــده و پــاالن شــده خــود نهــاده ام )مدرســی، 

ــه نشــان  ــن نکت ــد. ای ــه مــردم اشــاره می کن ــه خدمــات خــود ب ــن شــعر شــاعر ب 1378: 23(. در ای

دهنــده ی بعضــی ُخلــق انســانی و رواج آن در بیــن اعــراب جاهلــی اســت.

جاهلیت در آیات

در آیــات قــرآن کریــم بــه ویژگی هــای اخاقــی و رفتــاری در عصــر جاهلیــت اشــاره شــده اســت. 

چهــار بــار در قــرآن کریــم تعبیــر جاهلیــت بــه کار بــرده شــده اســت: 

آیه اول

ــْم  ْتُه ــْد َأَهمَّ ــٌة َق ــْم َو طاِئَف ــًة ِمْنُك ــًة ُنعاســًا َيْغشــى  طاِئَف ــمِّ َأَمَن ــِد اْلَغ ــْن َبْع ــْم ِم ــَزَل َعَلْيُك ــمَّ َأْن »ُث

ْمــِر ِمــْن َشــيْ ٍء ُقــْل ِإنَّ  ــِة َيُقوُلــوَن َهــْل َلنــا ِمــَن اْلَ ــوَن ِبــاهلِل َغْيــَر اْلَحــقِّ َظــنَّ اْلجاِهِليَّ َأْنُفُســُهْم َيُظنُّ

ْمــِر َشــيْ ٌء مــا  ــِه ُيْخُفــوَن فــي  َأْنُفِســِهْم مــا ال ُيْبــُدوَن َلــَك َيُقوُلــوَن َلــْو كاَن َلنــا ِمــَن اْلَ ــُه ِللَّ ْمــَر ُكلَّ اْلَ

ذيــَن ُكِتــَب َعَلْيِهــُم اْلَقْتــُل ِإلــى  َمضاِجِعِهــْم َو ِلَيْبَتِلــَي  ُقِتْلنــا هاُهنــا ُقــْل َلــْو ُكْنُتــْم فــي  ُبُيوِتُكــْم َلَبــَرَز الَّ

ــُدور« )آل عمــران:154(. ــذاِت الصُّ ــٌم ِب ــْم َو اهلُل َعلي ــَص مــا فــي  ُقُلوِبُك ــْم َو ِلُيَمحِّ اهلُل مــا فــي  ُصُدوِرُك

ســپس ]خداونــد[ بعــد از آن انــدوه، آرامشــى ]بــه صــورت [ خــواب ســبكى، بــر شــما فــرو فرســتاد، 

ــاره خــدا،  ــد؛ و درب ــر جــان خــود بودن ــا[ در فك ــرا گرفــت، و گروهــى ]تنه ــه گروهــى از شــما را ف ك

ــا را در  ــا م ــد: »آي ــد. مى گفتن ــت مى بردن ــاى ]دوران [ جاهلي ــون گمان ه ــاروا، همچ ــاى ن گمان ه

ــت  ــه دس ــر ب ــروزى [، يكس ــا پي ــت ي ــا ]شكس ــته كاره ــو: »سررش ــت؟« بگ ــارى هس ــن كار اختي اي

خداســت.« آنــان چيــزى را در دل هايشــان پوشــيده مى داشــتند، كــه بــراى تــو آشــكار نمى كردنــد. 

ــا  ــت، [ در اينج ــت داش ــر واقعي ــده پيامب ــود، ]و وع ــارى ب ــن كار اختي ــا را در اي ــر م ــد: »اگ مى گفتن

ــد، كســانى كــه كشــته شــدن  كشــته نمى شــديم.« بگــو: »اگــر شــما در خانه هــاى خــود هــم بودي

بــر آنــان نوشــته شــده، قطعــًا ]بــا پــاى خــود[ بــه ســوى قتلگاه هــاى خويــش مى رفتنــد. و ]اينهــا[ 

بــراى ايــن اســت كــه خداونــد، آن چــه را در دل هــاى شماســت، ]در عمــل [ بيازمايــد؛ و آن چــه را در 

قلب هــاى شماســت، پــاك گردانــد؛ و خــدا بــه راز ســينه ها آگاه اســت.در ایــن آیــه کریمــه اشــاره 

بــه ظــن جاهلــی یــا گمان هــای باطلــی دارد کــه انســان ها نســبت بــه خالــق عوالــم وجــود یعنــی 
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ــه ســاز رفتارهــای شــرک آمیز باشــد. ــد زمین ــه می توان ــی ک ــد. ظنون ــزرگ دارن خــدای ب

 گونه شناسی روایات تفسیری

ــه قــرآن،  تفســیر روایــی، گونه هــای مختلفــی اعــم از تفســیر واژگانــی، تمثیلــی، ادبــی، قــرآن ب

بطنــی و تطبیقی)جــری و تطبیــق( را دارا می باشــد. ایــن تقســیم بندی، براســاس روایــات تفســیری 

ــوط  ــات تفســیری مرب ــه گونه شناســی روای ــن پژوهــش ب ــه ی ای ــرآن می باشــد. در ادام ــون ق پیرام

بــه جاهلیــت پرداختــه خواهــد شــد.

الف: گونه تفسیر روایی مبتنی بر بطن القرآن

فــرات الکوفــی کــه از تفاســیر قدیمــی شــیعه اســت در تفســیر ایــن آیــه شــریفه چنیــن آورده: 

ــاٍس ِفــي َيــْوِم ُأُحــٍد ِفــي َقْوِلــِه َتَعاَلــى:  ُثــمَّ َأْنــَزَل َعَلْيُكــْم ِمــْن َبْعــِد اْلَغــمِّ َأَمَنــًة ُنعاســًا  َعــِن اْبــِن َعبَّ

َعــاُس َيــْوَم ُأُحــد )کوفــی،  َيْغشــى  طاِئَفــًة ِمْنُكــْم اْلَيــَة َنَزَلــْت ِفــي َعِلــيِّ ْبــِن َأِبــي َطاِلــٍب ع  َغِشــَيُه النُّ

.)98 :1410

بــا توجــه بــه ایــن روایــت، شــان نــزول ایــن آیــه در رابطــه بــا جنــگ احــد بــوده و فــراز ابتدایــی 

ــی  ــن عل ــه امیرالمومنی ــد، ب ــوردار بوده ان ــی برخ ــی اله ــگ از آرامش ــه در جن ــانی ک ــی کس ــه یعن آی

ــای  ــه رفتاره ــگ ب ــن جن ــه در ای ــتند ک ــانی هس ــل کس ــده و در مقاب ــیر ش ــب ؟ع؟ تفس ــن ابی طال ب

جاهلیــت، اراده ی رجــوع پیــدا نموده انــد و دوبــاره از خــدا پرســتی منقطــع گشــته و بــه شــرک روی 

ــاٍس   آورده انــد. ابــن شــهر آشــوب نیــز در مناقــب بــه همیــن مطلــب اشــاره کــرده اســت:عن اْبــن َعبَّ

ِفــي َقْوِلــِه َتَعاَلــى:  ُثــَم  َأْنــَزلَ  َعَلْيُكــْم  ِمــْن  َبْعــِد اْلَغــِم  َأَمَنــًة ُنعاســًا َيْغشــى  طاِئَفــًة ِمْنُكــْم  َو طاِئَفــٌة َقــْد 

ْمــُن ُمِنيــم   ــْوَم ُأُحــٍد َو اْلَخــْوُف ُمْســِهٌر َو اْلَ َعــاُس َي ــْت ِفــي َعِلــيٍّ ؟ع؟ َغِشــَيُه النُّ ْتُهــْم  َأْنُفُســُهْم  َنَزَل َأَهمَّ

)ابــن شــهر آشــوب، 1379، ج3: 122(. ســید بــن طــاووس در رابطــه بــا ظــّن جاهلیــت موجــود در 

ایــن آیــه بــه نکتــه ی جالبــی اشــاره فرمــوده و آن هــم تــوکل و تفویــض امــور بــه خــدا، کــه نقطــه 

ــر بیاضــی در الصــراط  ــه تعبی ــی ب ــن طــاووس، 1367: 127(. ول ــل شــرک اســت می باشــد ) اب مقاب

ــا  ــی، 1384، ج 1: 74 (. ب ــد )بیاض ــت می باش ــت و امام ــده ی والی ــات کنن ــه اثب ــن آی ــتقیم، ای المس

توجــه بــه تفســیری کــه وارد شــده اســت، بایــد ایــن روایــت تفســیری را از بــاب روایــات بطــون کــه 

بــه باطــن قــرآن نظــر دارنــد دانســت. چــرا کــه روایــات بطنــی عبارتنــد از روایاتــی کــه از ظاهــر قــرآن 

عبــور کــرده و بــه یــک مرحلــه بعــد از ظاهــر نظــر دارنــد، کــه از آن بــه بطــن قــرآن یــاد می شــود. 

ظهــور ایــن آیــات در جاهلیــت اعــراب اســت ولــی ایــن روایــات ریشــه ی جاهلیــت را بــه توصیــف 

نشســته و تبییــن می نماینــد کــه بــه تعبیــر ایــن روایــات، کنــار گذاشــتن امــام و والیــت و دور شــدن 
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ــات جاهلیــت  ــات مفســر آی ــن، دســته اول از روای ــر ای از مســیر امامــت شــمرده شــده اســت. بناب

در قــرآن کریــم، روایــات بطنــی هســتند. در اشــعار جاهلــی، دوری از یــاد خــدا و ظــن جاهلــی بــه 

حضــرت حــق، کــه در ایــن آیــه بــه »ظــن الســوء« تعبیــر شــده اســت، مــوج می زنــد. بــه عنــوان 

ــال زد کــه می گویــد: ــر« در معلقــات مث ــه ایــن شــعر از »اعشــی االکب ــوان ب ــال می ت مث

فقْد أخالُس ربَّ البيِت غفلتُه    وقْد يحاذُر مني ثّم ما يئل

ــن دوری  ــی از م ــتم و گاه ــت می جس ــردم و فرص ــن می ک ــه کمی ــب خان ــت صاح ــرای غفل ب

ــام  ــان را انج ــال جوان ــم و اعم ــب می پرداخت ــو و لع ــه له ــت. ب ــی یاف ــات نم ــی نج ــرد ول می ک

مــی دادم و جوانــان باریــک انــداِم غــزل دوســت، رفقــای مــن و از مــن تبعیــت می کردنــد. بامــدادان 

بــه شــراب فروشــی رفتــه ام و غامــی همــراه مــن بــوده کــه بــرای مــن گوشــت بریــان می کــرد. مــن 

در لهــو و شــرابخواری بــا جوانانــی بــودم کــه ... )مدرســی، 1378: 255 تــا 277(. ایــن اشــعار عمــق 

لهــو دوســتی و مشــغولیت های فکــری عــرب جاهلیــت را نشــان می دهــد. ایشــان می خواهنــد در 

زمانــی کــه مشــغول لهــو و لعــب هســتند، جــان بــه جــان آفریــن تقدیــم کننــد. بنابــر ایــن، بینــش 

و دیــدگاه عــرب جاهلــی بــه زندگــی، بــر اســاس هوســرانی ها و رقــم زدن برنامــه ی زندگــی بــر ایــن 

اســاس بــوده اســت. آن چــه بــرای او در ایــن مقطــع اهمیــت دارد شــخص و خــود اســت. آن چــه او 

ــوده  ــژه ای برخــوردار ب ــرای او از اهمیــت وی ــد، ب ــاری می کن ــه هوســرانی ها ی را در مســیر رســیدن ب

و بــرای رســیدن بــه آن حاضــر اســت هرچــه دارد فــدا کــرده و دیگــران و حتــی نزدیک تریــن افــراد 

بــه خــود را در مضیقــه و ســختی قــرار دهــد و برایشــان مشــکاتی را نیــز ایجــاد کنــد.

ب: گونه تفسیر روایی مبتنی بر بیان مصادیق

در تفســیر قمــی، دربــاره تفســیر ایــن آیــه شــریفه، تمییــز بیــن مؤمنیــن و منافقیــن را مورد اشــاره 

قــرار داده اســت  )قمــي، 1404، ج 1: 121(. بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در بیــان قمــی آمــده می تــوان 

اســتنباط نمــود؛ ظــّن جاهلیــت از مصادیــق نفــاق و رفتــار منافقانــه بــوده کــه بــه خوبــی علــی بــن 

ابراهیــم قمــی بــه ایــن مطلــب اشــاره فرموده انــد. ایــن روایــات در دســته ی روایاتــی هســتند کــه 

ــرای  ــق ب ــد. تعییــن و تبییــن مصادی ــق آن توجــه دارن ــه مصادی ــم ب ــرآن کری ــرای تفســیرآیات ق ب

روشــن شــدن موضوعــات، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن روایــات از ایــن نکتــه اســتفاده 

نمــوده و مصادیــق جاهلیــت را کــه عبــارت از نفــاق و تکذیــب حــق اســت بیــان می فرماینــد.

آیه دوم

ِة َيْبُغوَن َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُيوِقُنون«  )مائده:50(. »َأ َفُحْكَم اْلجاِهِليَّ
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آيــا خواســتار حكــم جاهلّيت انــد؟ و بــراى مردمــى كــه يقيــن دارنــد، داورى چــه كســى از خــدا 

بهتــر اســت؟ 

ایــن آیــه همــان آیــه ای اســت کــه فاطمــه زهــرا )س( در خطبــه فدکیــه بــه آن اشــاره فرمودنــد. 

ــون أن  ــم اآلن تزعم ــت: »أنت ــده اس ــر ش ــب متذک ــن مطل ــاء« ای ــات النس ــریف »باغ ــاب ش در کت

ــا معشــر  ــوَن  ويه ــْوٍم  ُيوِقُن ــًا ِلَق ــَن  اهللِ  ُحْكم ــُن  ِم ــْن  َأْحَس ــون  َو َم ــة تبغ ــم الجاهلي ــا أ فحك ال إرث لن

ــا«  ــْيئًا َفِريًّ ــت  َش ــد جئ ــي لق ــاك و ال أرث أب ــرث أب ــاب أن ت ــي الكت ــي أ ف ــز إرث أب ــن أ أبت المهاجري

ــم.  ــی نداری ــا ارث ــه م ــد ک ــان باطــل خــود تصــور می کنی ــه گم ــور، 1378ش: 26(، شــما االن ب )طیف

آیــا در کتــاب خــدا چنیــن آمــده کــه تــو )غاصــب اول( از پــدر خــود ارث ببــری و مــن نبــرم؟ وای بــر 

شــما مهاجریــن. مرحــوم کلینــی در تفســیر ایــن آیــه شــریفه بــه ایــن روایــت تمســک فرموده انــد: 

ــَة ْبــِن َمْيُمــوٍن َعــْن  ــاٍل َعــْن َثْعَلَب ــاِر َعــِن اْبــِن َفضَّ ــِد اْلَجبَّ ــِن َعْب ــِد ْب ْشــَعِريُّ َعــْن ُمَحمَّ »َأُبــو َعِلــيٍّ اْلَ

ــِة َو َقــْد َقــاَل اهلُل َعــزَّ  َأِبــي َبِصيــٍر َعــْن َأِبــي َجْعَفــٍر ع َقــاَل: اْلُحْكــُم ُحْكَمــاِن ُحْكــُم اهلِل َو ُحْكــُم اْلَجاِهِليَّ

َو َجــلَّ َو َمــْن  َأْحَســُن  ِمــَن  اهللِ  ُحْكمــًا ِلَقــْوٍم  ُيوِقُنــوَن  َو اْشــَهُدوا َعَلــى َزْيــِد ْبــِن َثاِبــٍت َلَقــْد َحَكــَم ِفــي 

ــِة« ) کلینــی، 1411، ج 7: 407 (؛ حکــم بــه تعبیــر امــام صــادق ؟ع؟ طبــق ایــن  اْلَفَراِئــِض ِبُحْكــِم اْلَجاِهِليَّ

روایــت بــه دو قســم تقســیم می شــود: حکــم خــدا و حکــم جاهلیــت. بنــا بــر ایــن می تــوان نتیجــه 

ــگ  ــم فرهن ــردن از شــاخصه های مه ــق باطــل و در مســیر باطــل حرکــت ک ــر طری ــت مشــی ب گرف

جاهلیــت اســت. جاهلیــت در مســیر از بیــن بــردن والیــت قــدم بــر مــی دارد و نمــی توانــد والیــت 

و حقیقــت را بــر تابــد. ایــن روایــت بــرای تفســیر ایــن آیــه بــه کار رفتــه و بطــن حکــم جاهلیــت 

کــه تصمیم گیری هــای خــاف حــق و حقیقــت اســت را بیــان فرمــوده اســت. پــس ایــن دســته از 

روایــاِت مفســر را نیــز می تــوان در گونــه ی بطــون کــه بیــان کننــده ی بطــن آیــات شــریف می باشــند 

دانســت. چــرا کــه ایــن روایــات نیــز در رابطــه بــا حقیقــت آیــات بحــث می کننــد نــه ظواهــر آیــات 

شــریف.

در اشــعار جاهلــی بــه احــکام جاهلیــت اشــاراتی وجــود دارد. احکامــی کــه ناشــی از فرهنــگ و 

ــه ایــن بیــت از معلقــه »طرفــة بــن العبــد«  رســوم جاهلیــت اســت. بــه عنــوان مثــال می تــوان ب

اشــاره نمــود کــه سراســر زندگانــی و حیــات خــود را خاصــه در ایــن اعمــال توصیــف می کنــد:

َوَبیعی َوِإنفاقی َطریفی َوُمتَلدی تی  َوما زاَل َتشرابی الُخموَر َوَلذَّ

ــال مکتســب و  ــردن م ــروش و خــرج ک ــردن و ف ــذت ب ــاده نوشــی و ل ــی همیشــه کار مــن ب  یعن

موروثــی ام می باشــد )مدرســی، 1378: 62(. زندگــی و حیــات جاهلــی غــرق شــدن در لــذات و تمتعــات 

شــهوانی و بیهــوده گذرانیــدن حیاتــی اســت کــه می توانــد انســان را بــه کمــال ابدیــش برســاند.
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آیه سوم

كاَة َو َأِطْعَن اهلَل  ـالَة َو آتيَن الـزَّ ـِة اْلُولى  َو َأِقْمَن الصَّ َج اْلجاِهِليَّ ْجـَن َتَبـرُّ »َو َقـْرَن فـي  ُبُيوِتُكـنَّ َو ال َتَبرَّ

َرُكْم َتْطهيـرا« )احزاب: 33(  ْجـَس َأْهَل اْلَبْيـِت َو ُيَطهِّ مـا ُيريـُد اهلُل ِلُيْذِهـَب َعْنُكُم الرِّ َو َرُسـوَلُه ِإنَّ

و در خانه هايتـان قـرار گيريـد و ماننـد روزگار جاهلّيـِت قديـم زينت هـاى خـود را آشـكار مكنيـد و 

نمـاز برپـا داريـد و زكات بدهيـد و خـدا و فرسـتاده اش را فرمان بريد. خـدا فقط مى خواهـد آلودگى را 

از شـما خانـدان ]پيامبـر[ بزدايـد و شـما را پاك و پاكيـزه گرداند. 

از دیگــر آیــات قــرآن کریــم کــه لفــظ جاهلیــت در آن بــه کار رفتــه اســت، آیــه 33 از ســوره مبارکــه 

ــس«  ــن قی ــلیم ب ــاب »س ــزول آن در کت ــأن ن ــریفه و ش ــه ش ــن آی ــیر ای ــد. در تفس ــزاب می باش اح

ــراد  ــه توســط حضــرت زهــرا ؟ع؟ ای ــه فدکی ــه در آن خطب ــس مناشــده )مجلســی ک ــه مجل اشــاره ب

گردیــد( و اعتــراف اصحــاب بــه والیــت و بیــان آن از زبــان پیامبــر ؟ص؟ شــده اســت )الهالــي، 1405، 

ج 2: 646(. ایــن آیــه بــا این کــه در بیــن آیــات مخصــوص بــه زنــان پیامبــر ؟ص؟ آمــده، ولــی بــه قرینــه 

ضمیــر »کــم«، بایســتی ایــن فــراز را در شــأن و منقبــت اهــل بیــت ؟ع؟ بدانیــم. کــه ایــن روایــات 

ــه قهقــرای جاهلیــت خواهــد  ــار زدن والیــت، رجــوع ب ــر ایــن ادعــا می باشــند. کن گــواه روشــنی ب

ــوده اســت و از ِقســم  ــو نم ــه شــریفه را بازگ ــن آی ــورد نظــر، بطــن ای ــت م ــن، روای ــر ای ــود. بناب ب

بطــون در گونه شناســی تفاســیر روایــی پیــروی می کنــد. چــرا کــه ایــن روایــات نیــز در بیــان تأویــل 

و حقیقــت جاهلیــت در آیــات می باشــند و ایــن نکتــه را تبییــن نمــوده و می شــکافند. تذکــر ایــن 

نکتــه الزم اســت کــه آن چــه در شــأن نــزول ایــن آیــه شــریفه از جانــب مفســرین در رابطــه بــا زنــان 

پیامبــر ؟ص؟ در واقعــه ی افــک و افشــای اســرار پیامبــر ؟ص؟ نقــل شــده نیــز ریشــه در همیــن فرهنــگ 

جاهلــی دارد )الهالــی، 1405: 295(، کــه بــا وجــود گذشــت چندیــن ســال از بعثــت پیامبــر ؟ص؟ هنــوز 

در منــش  و رفتــار  اعــراب بــه چشــم می خــورد. اخــاق و رفتــاری کــه ناشــی از فرهنــگ تهمــت زدن، 

خودکامگــی و تبــرج جاهلیــت اســت. فرهنــگ تفاخــر و تکاثــر کــه از جانــب قــرآن، فرهنــگ مطــرود 

و منفــوری بیــان شــده اســت. 

در اشعار جاهلی از این دست تفاخر های عبث و بیهوده زیاد به چشم می خورد:

ولکن نفی عن االعادی جرئتی         علیهم و اقدامی و صدقی و محتدی

شــجاعت مــن در مقابــل دشــمنان و اقــدام و راســتی و اصالــت نســب مــن، دشــمنان را از مــن 

ــت و...  ــال، ریاس ــبب، م ــب، س ــه نس ــی ب ــرب جاهل ــی، 1378: 78(. ع ــت )مدرس ــاخته اس دور س

تفاخــر نمــوده و بــه آن غــره اســت.
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آیه چهارم

ــِة َفَأْنــَزَل اهلُل َســكيَنَتُه َعلــى  َرُســوِلِه  ــَة اْلجاِهِليَّ ــَة َحِميَّ ذيــَن َكَفــُروا فــي  ُقُلوِبِهــُم اْلَحِميَّ »ِإْذ َجَعــَل الَّ

ْقــوى  َو كاُنــوا َأَحــقَّ ِبهــا َو َأْهَلهــا َو كاَن اهلُل ِبــُكلِّ َشــيْ ٍء َعليمــا«  َو َعَلــى اْلُمْؤِمنيــَن َو َأْلَزَمُهــْم َكِلَمــَة التَّ

)فتــح:26(.

آن گاه كــه كافــران در دل هــاى خــود، تعّصــب، آن هــم  تعّصــب جاهلّيــت ورزيدنــد، پــس خــدا 

آرامــش خــود را بــر فرســتاده ی خويــش و بــر مؤمنــان فــرو فرســتاد، و آرمــان تقــوا را مــازم آنــان 

ســاخت، و آنــان بــه رعايــت  آن آرمــان  ســزاوارتر و شايســته اّتصــاف بــه  آن بودنــد، و خــدا همــواره 

بــر هــر چيــزى داناســت . 

ــاب  ــن ب ــه در اي ــوم ك ــت و تعصــب مذم ــراد از عصبي ــه ی شــریفه، م ــن آی ــی در تفســیر ای کلین

ــا  ــتم ي ــق در راه س ــت و رفي ــل، دوس ــدارى از فامي ــت و طرف ــود را حماي ــر مى ش ــدش ذك مفاس

عقيــده ی باطــل، و همچنيــن طرفــدارى كــردن از مذاهــب باطــل پــدران و دفــاع از جهــل و گمراهــى 

و پايــدارى بــر عقيــده اى كــه انســان داشــته و فهميــده باطلســت معنــا نمــوده ) کلینــی، 1411، ج 3: 

419 (. بنابــر ایــن می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت پیــدا کــرد: جاهلیــت در ایــن آیــات، خــروج از 

ــات،  ــن آی ــر ای ــث مفس ــه در احادی ــرا ک ــود. چ ــت می ش ــا آن برداش ــه ب ــت و مقابل ــه ی والی حیط

از ایــن مهــم ســخن بــه میــان آمــده اســت. رجــوع بــه تعصبــات و درگیــر شــدن نســبت بــه آن ، 

ــت الزم  ــرش والی ــرای پذی ــاند. ب ــت می کش ــرار دادن والی ــزوی ق ــرک و من ــمت ت ــه س ــان را ب انس

اســت آدمــی بتوانــد تعلقــات وتعصبــات موجــود را کنــار گذاشــته و در طریــق والیــت از تبعیــت تــام 

و کامــل بهــره بــرد.

گونه شناسی روایات مربوط به آیات جاهلیت

ــه  ــوان ب ــت را می ت ــده اس ــادر ش ــت ص ــاره جاهلی ــن ؟ع؟ درب ــب معصومی ــه از جان ــی ک احادیث

چهــار دســته تقســیم نمــود:

روایات دسته اول

احادیثی که به جاهلیت و فرهنگ آن قبل از اسام اشاره کرده است:

گونه شناســی: ایــن روایــات را می تــوان از نظــر تفســیر روایــی جــزو گونــه ی تفســیر واژگانــی قــرار 

ــرده می شــود  ــه کار ب ــات و واژگان ب ــی لغ ــم ومعان ــان واژه هــای مبه ــرای بی ــی ب داد. تفســیر واژگان

)محمــدی ری شــهری، 1394: 15(.

در این مورد می توان به خطبه های 2، 26 و 95 از نهج الباغه اشاره نمود:
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ْنِزيــِل َو َأْنُتــْم َمْعَشــَر اْلَعــَرِب  ــدًا ؟ص؟ َنِذيــرًا ِلْلَعاَلِميــَن َو َأِمينــًا َعَلــى التَّ »ِإنَّ اهلَل ]َتَعاَلــى [ َبَعــَث ُمَحمَّ

ُكُلــوَن  ــاٍت ُصــمٍّ َتْشــَرُبوَن اْلَكــِدَر َو َتْأ َعَلــى َشــرِّ ِديــٍن َو ِفــي َشــرِّ َداٍر ُمِنيُخــوَن َبْيــَن ِحَجــاَرٍة ُخْشــٍن َو َحيَّ

ْصَنــاُم ِفيُكــْم َمْنُصوَبــٌة َو اْلَثــاُم ِبُكــْم َمْعُصوَبــة«  اْلَجِشــَب َو َتْســِفُكوَن ِدَماَءُكــْم َو َتْقَطُعــوَن َأْرَحاَمُكــْم اْلَ

) شــریف الرضــی، 1414، خطبــه 26: 85( 

ــرده و  ــی ک ــه بعضــی اخــاق و رســوم پســت جاهل ــاره ب ــت اش ــن روای ــن ؟ع؟ در ای امیرالمؤمنی

می فرماینــد: خــدا محمــد ؟ص؟ را بــه عنــوان انــذار دهنــده بــرای جهانیــان و امانــت دار بــرای قــرآن 

مبعــوث نمــود و شــما در بدتریــن دیــن و بدتریــن خانه هــا قــرار داشــتید. بیــن ســنگ های ســخت 

ــع  ــد و قط ــون می ریختی ــیدید و خ ــف می نوش ــای کثی ــد و از آب ه ــات می گذارندی ــم، حی و محک

ــه  ــه خطب ــوان ب ــز می ت ــن خطبه هــا نی ــن ای ــت می پرســتیدید. از معروفتری ــد و ب ــرده بودی رحــم ک

شقشــقیه کــه بعــد از غصــب خافــت بــوده یــا خطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا ؟عها؟ اشــاره نمــود.

روایات دسته دوم

ــه عهــد جاهلیــت داشــته و بعضــی از  ــه یادآوری هــای ایشــان نســبت ب احادیثــی کــه اشــاره ب

ــد: ــان می آورده ان ــه زب ــر ؟ص؟ ب ــان پیامب ــد را در زم ــان در آن عه افتخاراتش

ــه در آن  ــی ک ــرده و آیات ــل ک ــق عم ــری و تطبی ــده ی ج ــق قاع ــت طب ــن روای ــی: ای گونه شناس

محتــوای جاهلیــت وجــود دارد را بــه واســطه ی مثــال  بیــان خواهــد نمــود. در روش جــری و تطبیــق 

ــود. ــه می ش ــود پرداخت ــق موج ــا و مصادی ــان مثال ه ــه بی ب

کلینی در کافی چنین نقل می کند: 

ــوا  ــْد َأَطاُف ــٌة َق ــِإَذا َجَماَع ــِجَد َف ــوُل اهلِل؟ص؟  اْلَمْس ــَل َرُس ــاَل: َدَخ ــي اْلَحَســِن ُموَســى ؟ع؟ َق ــْن َأِب » َع

ــاِس ِبَأْنَســاِب اْلَعــَرِب َو  َمــُة َفَقاُلــوا َلــُه َأْعَلــُم النَّ َمــٌة َفَقــاَل َو َمــا اْلَعالَّ ِبَرُجــٍل َفَقــاَل َمــا َهــَذا َفِقيــَل َعالَّ

ِبــيُّ ؟ص؟  َذاَك ِعْلــٌم اَل َيُضــرُّ َمــْن َجِهَلــُه َو اَل  ــِة َقــاَل َفَقــاَل النَّ ْشــَعاِر اْلَعَرِبيَّ ــِة َو اْلَ ــاِم اْلَجاِهِليَّ َوَقاِئِعَهــا َو َأيَّ

ٌة َقاِئَمــٌة  َمــا اْلِعْلــُم َثاَلَثــٌة آَيــٌة ُمْحَكَمــٌة َأْو َفِريَضــٌة َعاِدَلــٌة َأْو ُســنَّ ِبــيُّ ؟ص؟  ِإنَّ َيْنَفــُع َمــْن َعِلَمــُه ُثــمَّ َقــاَل النَّ

َو َمــا َخاَلُهــنَّ َفُهــَو َفْضــلٌ « )کلینــی، 1411، ج1: 32 و ابــن عبــد ربــه، 1407، ج 5: 113( 

پیامبــر؟ص؟ در مســجدی داخــل شــدند در ایــن مســجد مــردم در اطــراف مــردی حلقــه زده بودنــد. 

پیامبــر؟ص؟ ســوال فرمودنــد: ایــن مــرد کیســت؟ گفتنــد: ایــن مــرد عامــه اســت. ایشــان پرســیدند: 

ــی و  ــعار جاهل ــرب و اش ــاب ع ــه انس ــون او ب ــد: چ ــواب دادن ــد؟ ج ــه می گویی ــه او عام ــرا ب چ

تاریــخ آن آگاه اســت. پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: ایــن علمــی اســت کــه ندانســتن آن بــه انســان ضــرری 

ــا روش و  ــوازن و ی ــا واجــب مت ــه محکــم ی ــز اســت: آی ــم ســه چی ــد: عل ــد. ســپس فرمودن نمی زن
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ســنت اســتوار در غیــر ایــن ســه مــورد فضــل و اضافــه ای اســت کــه فــرد بــر دیگــران دارد. بنابــر ایــن 

در ایــن روایــت ایشــان تاریــخ جاهلــی و آداب و رســومی کــه آن هــا داشــته اند را محترمانــه نقــد 

ــد. ــم نمی دانن ــا را عل ــوده و دانســتن آن ه فرم

روایات دسته سوم

احادیثی که مردم را از داشتن تعصبات جاهلی و نماد های رفتاری جاهلیت منع نموده اند:

گونــه شناســی: ایــن احادیــث را می تــوان از گونــه روایــات تفســیری منطبــق بــر قاعــده جــری 

و تطبیــق دانســت کــه بــه واســطه تطبیــق جاهلیــت بــر مصادیــق خارجــی آن هــا درصــدد تفســیر 

ــم در مــورد جاهلیــت می باشــند: ــرآن کری ــات ق آی

ــٌة ِمــْن  ــُكوِنيِّ َعــْن َأِبــي َعْبــِد اهلِل ؟ع؟ َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهلِل  ؟ص؟  َمــْن َكاَن ِفــي َقْلِبــِه َحبَّ »َعــِن السَّ

ــِة« )کلینــی، 1411، ج2: 308؛ صــدوق،  ــٍة َبَعَثــُه اهلُل َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َمــَع َأْعــَراِب اْلَجاِهِليَّ َخــْرَدٍل ِمــْن َعَصِبيَّ

ــری، 1356، ذیــل احــزاب:  1417: 704 و بخــاری، 1401، ج1: 13؛ مســلم بــن حجــاج، 1401، ج5: 93؛ طب

 .)33

ــی از تعصــب داشــته باشــد، خــدا روز  ــه خردل ــب خــود دان ــس در قل ــد: هرک ــر؟ص؟ فرمودن پیامب

قیامــت او را بــا اعــراب جاهلــی محشــور خواهــد نمــود. در ایــن روایــت بــه یکــی از بدتریــن ُخلــق 

جاهلــی توســط ایشــان اشــاره شــده کــه همــان تعصبــات جاهانــه و تقلیــد کورکورانــه اســت کــه در 

قــرآن نیــز بســیار مذمــوم و نکوهــش شــده اســت.

ِتــي َيْأَثــُم َعَلْيَهــا  ــُة الَّ ــِة َفَقــاَل اْلَعَصِبيَّ ْهــِريِّ َقــاَل: ُســِئَل َعِلــيُّ ْبــُن اْلُحَســْيِن ؟ع؟ َعــِن اْلَعَصِبيَّ »َعــِن الزُّ

ــِة َأْن ُيِحــبُّ  ُجــُل ِشــَرار َقْوِمــِه َخْيــرًا ِمــْن ِخَيــاِر َقــْوٍم آَخِريــَن َو َلْيــَس ِمــَن اْلَعَصِبيَّ َصاِحُبَهــا َأْن َيــَرى الرَّ

ْلــِم« ) کلینــی، بی تــا، ج2: 308ـ 309( ــِة َأْن ُيِعيــَن َقْوَمــُه َعَلــى الظُّ ُجــُل َقْوَمــُه َو َلِكــْن ِمــَن اْلَعَصِبيَّ الرَّ

ــارت  ــد: تعصــب عب ــاره تعصــب ســوال شــد. ایشــان فرمودن از امــام علــی بــن الحســین؟ع؟ درب

اســت از ایــن کــه فــردی بدتریــن مــرد از امــت خــود را از بهتریــن مــرد امــت دیگــر بهتــر بدانــد. 

ســپس فرمودنــد: تعصــب بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــردی قــوم خــود را دوســت نداشــته باشــد، 

ــم ایشــان اعانــت و کمــک نمایــد.  ــارت اســت از این کــه قــوم خــود را در ظل بلکــه عب

ْحَمــِن ْبــِن َأِبــي َعْبــِد اهلِل َعــْن َأِبــي َعْبــِد اهلِل ؟ع؟َقــاَل: َمــْن َشــِرَب ُمْســِكرًا اْنَحَبَســْت  »َعــْن َعْبــِد الرَّ

ــًة َفــِإْن َتــاَب َتــاَب اهلُل َعــزَّ َو َجــلَّ  ْرَبِعيــَن َمــاَت ِميَتــًة َجاِهِليَّ َصاَلُتــُه َأْرَبِعيــَن َيْومــًا َو ِإْن َمــاَت ِفــي اْلَ

َعَلْيــِه« )کلینــی، 1411، ج6: 400ـ401؛ طوســی، 1407، ج9: 106ـ107؛ هیثمــی، 1408، ج5: 72(.

از امــام صــادق؟ع؟ روایــت شــده کــه فرمودنــد: هرکــس مســکری بخــورد، تــا چهــل روز نمــازش 



22

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

حبــس شــده و بــاال نمــی رود و اگــر در ایــن چهــل روز بمیــرد بــه مــرگ جاهلــی از دنیــا رفتــه اســت. 

در ایــن روایــات چنانچــه مشــاهده می گــردد، بــه بیــان مصادیــق و مثال هــای مربــوط بــه جاهلیــت 

پرداختــه شــده و ایــن مطلــب در قالــب مثــال تبییــن شــده اســت.

روایات دسته چهارم

احادیثی که جاهلیت را با عدم معرفت نسبت به امام در یک سنجه ی ترازو نهاده اند:

گونــه شناســی: ایــن گونــه از روایــات را می تــوان از مصادیــق بطــون دانســت. طبــق ایــن قاعــده، 

قــرآن دارای بطن هــای متعــدد اســت و تفســیر ایــن بطــون بــر عهــده اهــل البیــت ؟ع؟ می باشــد:

ــْن  ــاَل َرُســوُل اهلِل ؟ص؟: َم ــاَل: َق ــِد اهلِل؟ع؟ َيْومــًا َو َق ــو َعْب ــا َأُب ــاَل: اْبَتَدَأَن ــِن َيَســاٍر َق ــِل ْب ــِن اْلُفَضْي »َع

ــٌة. َفُقْلــُت: َقــاَل َذِلــَك َرُســوُل اهلِل ؟ص؟ َفَقــاَل ِإي! َو اهلِل  َمــاَت َو َلْيــَس َعَلْيــِه ِإَمــاٌم َفِميَتُتــُه ِميَتــٌة َجاِهِليَّ

ــاَل: َنَعــْم« )کلینــی،  ــٌة؟ َق ــٌة َجاِهِليَّ ــُه ِميَت ــُه ِإَمــاٌم َفِميَتُت ــُت: َفــُكلُّ َمــْن َمــاَت َو َلْيــَس َل ــاَل. ُقْل ــْد َق َق

1411، ج2: 264(.

ــه  ــام نداشــته باشــد ب ــرد و ام ــس بمی ــد: هرک ــان فرمودن ــر؟ص؟ بی ــول پیامب ــام صــادق؟ع؟ از ق ام

ــرده اســت. مــرگ جاهلیــت م

»َعــِن اْبــِن َأِبــي َيْعُفــوٍر َقــاَل: َســَأْلُت َأَبــا َعْبــِد اهلِل ؟ع؟ َعــْن َقــْوِل َرُســوِل اهلِل ؟ص؟ َمــْن َمــاَت َو َلْيــَس 

ــٌة. َقــاَل: ُقْلــُت ِميَتــُة ُكْفــٍر؟ َقــاَل: ِميَتــُة َضــاَلٍل. ُقْلــُت: َفَمــْن َمــاَت اْلَيْوَم  َلــُه ِإَمــاٌم َفِميَتُتــُه ِميَتــٌة َجاِهِليَّ

ــٌة؟ َفَقــاَل: َنَعــْم« ) برقــی، 1371، ج1: 154؛ صــدوق، 1378، ج1:  َو َلْيــَس َلــُه ِإَمــاٌم َفِميَتُتــُه ِميَتــٌة َجاِهِليَّ

63؛ کلینــی، 1411، ج1: 376(.

مشترکات رفتاری اعراب جاهلی و دشمنان پیامبران در زمان های مختلف

در بررســی مشــترکات رفتــاری بیــن امت هــای بدکــردار در زمــان پیامبــران ســابق و پیامبــر خاتــم 

حضــرت محمــد مصطفــی؟ص؟، بــه چنــد رفتــار مشــترک دســت پیــدا می کنیــم، کــه ایــن رفتار هــا از 

خــال مباحــث قرآنــی و روایــات اهــل البیــت؟ع؟ بــه دســت می آیــد:

تعصب

ــُب : الُمحامــاُة  َعصُّ ــُة و التَّ  از نظــر علــم لغــت، دربــاره ی ایــن واژه چنیــن بیــان شــده اســت: الَعَصِبيَّ

بــوَن  لــه، كَأنــه علــى  ُجــل: قوُمــه الذيــن  َيَتَعصَّ ْبنــا لــه و معــه: َنَصرنــاه. و َعَصبــُة الرَّ و الُمدافعــُة. و َتَعصَّ

َحــْذِف الزائــِد. و َعَصــُب  القــوم: ِخياُرهــم. و َعَصُبــوا بــه: اْجَتَمُعــوا َحْوَله )ابــن منظــور، 1414، ج 1 :606(. 
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ــدا  ــای اجتمــاع پی ــه معن ــای حمایــت و دفــاع کــردن از قــوم یــک فــرد اســت. ب ــه معن تعصــب ب

ــدان امت هــای  ــن ب ــاری در بی ــات رفت ــن خصوصی ــه اســت. یکــی از بارزتری ــه کار رفت ــز ب ــردن نی ک

پیامبــران، داشــتن تعصبــات و تقلیــد کورکورانــه از پــدران و اســاف و پیشــینیان آن هــا اســت. بــه 

ــا و  ــد تقلید ه ــود را پایبن ــد، خ ــی می کن ــا رخ نمای ــرای آن ه ــت ب ــور هدای ــی ن ــه وقت ــه ای ک گون

رفتار هــای غلــط اســاف خــود قــرار داده و از هدایــت و یافتــن راه صــاح و رشــد ســر بــاز می زننــد. 

ْنيــا  قــرآن کریــم در چندیــن مــورد بــه ایــن مطلــب اشــاره فرمــوده اســت: »َو َأْتَبْعناُهــْم  ِفــي هــِذِه الدُّ

ــْيطاُن«  ]العــراف/ 175[ »َفَأْتَبْعنــا َبْعَضُهــْم َبْعضــًا« ]المؤمنــون/ 44[  َلْعَنــًة« ]القصــص/ 42[ »َفَأْتَبَعــهُ  الشَّ

ــْم  ــْو كاَن آباُؤُه ــا َأ َو َل ــِه آباَءن ــا َعَلْي ــا َأْلَفْين ــُع م ِب ــْل َنتَّ ــوا َب ــَزَل اهلُل قاُل ــا َأْن ــوا م ِبُع ــُم اتَّ ــَل َلُه »َو ِإذا قي

ــه از آن چــه خــدا  ــه می شــود ک ــا گفت ــه آن ه ــی ب ــره/170[؛ وقت ــُدون « ]بق ــْيئًا َو ال َيْهَت ــوَن َش ال َيْعِقُل

ــد  ــام می داده ان ــان انج ــه پدرانم ــا از آن چ ــد: م ــد، می گوین ــت کنی ــوده تبعی ــازل فرم ــما ن ــرای ش ب

تبعیــت می کنیــم. آیــا اگــر پــدران شــما نخواســته باشــند هدایــت شــده و تعقــل کننــد شــما نیــز 

ــت باشــید؟ ــه اهــل هدای ــد ک نمی خواهی

مولوی در تفسیر این رفتار چنین سروده است: )بلخی، 1397، دفتر اول(

خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

تعصبــات جاهلــی در بیــن اشــعار مربــوط بــه ایــن دوره نیــز بــه اوج خــود می رســد. بــه عنــوان 

مثــال بــه ایــن ابیــات عمــرو بــن کلثــوم از شــعرای معلقــات ســبع اشــاره می شــود کــه بــه خوبــی 

ــه را از آن دریافــت: )البســتانی، 1960: 65( ــات جاهان ــای جاهلیــت و تعصب می تــوان معن

ــا َأاَل اَل َيْعَلـُم اَلْقـَواُم َأنَّ ـا َقـْد َوِنْيَنـا َتَضْعَضْعَنـا َوَأنَّ

َأاَل اَل َيْجَهَلـنَّ َأَحـٌد َعَلْيَنـا َفَنْجَهـَل َفْوَق َجْهِل الَجاِهِلْيَنـا

استکبار و تکبرورزی

دومین رفتار مشترک بین ایشان استکبار و تکبرورزی است:

ــر و اْســِتْكَبار- در معنــى بــه هــم نزديكنــد،   راغــب دربــاره ایــن واژه چنیــن گفتــه اســت: ِكْبــر و َتَكبُّ

پــس كبــر حالتــى اســت كــه انســان بــا بــزرگ ديــدن خويــش بــه آن صفــت مخصــوص مي شــود و 

همــان اســت كــه انســان جــان و وجــود خويــش را از غيــر خويــش بزرگ تــر مى بينــد، بزرگ تريــن و 
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ســنگين ترين تكبرهــا، تكبــر بــر خداونــد در خــوددارى از قبــول حــق و عــدم اقــرار بــه آن در پرســش 

ــن  ــران در چندی ــای پیامب ــا امت ه ــه ب ــم در رابط ــرآن کری ــب، 1374، ج 4: 292(. در ق ــت ) راغ اس

مــا جاَءُكــْم َرُســوٌل ِبمــا ال َتْهــوى  َأْنُفُســُكمُ  اْســَتْكَبْرُتمْ «  مــورد بــه ایــن واژه اشــاره شــده اســت: »َأ َفُكلَّ

ْرِض«  ]فاطــر: 43[ »َفاْســَتْكَبُروا  وا َو اْســَتْكَبُروا اْســِتْكبارًا« ]نــوح: 7[، »اْســِتْكبارًا ِفــي اْلَ ]البقــرة:87[ »َو َأَصــرُّ

ــوا  ُب ــَن َكذَّ ِذي ــاف: 20[ »ِإنَّ الَّ ــِق«  ]الحق ــِر اْلَح ْرِض ِبَغْي ــي اْلَ ــَتْكِبُروَن  ِف ــت: 15[، »َتْس ْرِض« ]فصل ــي اْلَ ِف

ــماِء« ]العــراف: 40[، »قاُلــوا مــا َأْغنــى  َعْنُكــْم َجْمُعُكــْم  ــُح َلُهــْم َأْبــواُب السَّ ِبآياِتنــا َو اْســَتْكَبُروا َعْنهــا ال ُتَفتَّ

َو مــا ُكْنُتــمْ  َتْســَتْكِبُروَن«  )العــراف: 48(. ایــن ویژگــی در بیــن اعــراب جاهلــی نیــز وجــود دارد کــه برای 

تصدیــق ایــن مطلــب بــه شــواهد تاریخــی متعــددی در ایــن زمینــه می تــوان اشــاره نمــود. از جملــه 

در اشــعار جاهلــی کــه مملــو از مفاخره هــا و تکبرهــای آشــکار اســت. بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه 

ایــن اشــعار لبیــد بــن ربیعــه کــه از شــعرای معلقــات ســبع اســت اشــاره نمــود:

إّنـا إذا الـتقـِت المـَجاِمُع لـم َيـَزْل مـّنـا ِلـَزاُز عـظـيمـة ٍ َجـّشـاُمـهـا

ــَها ـٌم ُيْعــِطي العشـيرة َ َحقَّ َوُمـَقسِّ اُمـها َوُمــَغــْذِمٌر لــحقوِقــها َهــضَّ

دى فضاًل، وذو كـرٍم يعيُن على النَّ ســمٌح كــُسوُب رغــائٍب غـّناُمها 

ْت لـهْم آباؤُهْم ِمــْن مــعــشٍر ســنَّ ة ٌ وإمــاُمــَهـــا ولــكــلِّ قــوٍم ُســنَّ

یعنــی وقتــی مــردم یــا قبایــل بــرای انجــام کاری مهــم یــا جنــگ جمــع می شــوند، کســی کــه 

مــورد اعتمــاد اســت و از عهــده کار مهــم بــر می آیــد و آن را انجــام می دهــد، همیشــه از مــا اســت. 

و همچنیــن از مــا اســت تقســیم کننــده ی غنایــم کــه حــق قبیلــه را می دهــد و بــرای حقــوق قبیلــه  

ــوم و  ــه می دهــد. مــن از ق ــه قبیل ــد و ب ــم می کن ــی خشــمگین می شــود. و از حــق خــودش ک خیل

قبیلــه ای هســتم کــه نیاکانشــان بــرای آنــان ایــن راه را تعییــن کرده انــد )مدرســی، کمــال الدیــن، 

شــرح معلقــات دهگانــه، ارومیــه، نشــر حســینی، چــاپ اول، 1378(. از ایــن دســت ابیــات مشــحون 

و مملــو از مفاخــرات متکبرانــه، در بیــن اشــعار عــرب جاهلــی بســیار بــه چشــم می خــورد.

پرستش اجسام:

ــل بعثــت  ــوان گفــت از عل ــن امت هــای ســابق و شــاید بت ــات مشــترک در بی یکــی از خصوصی

انبیــا و رســوالن الهــی، تعبــد و پرســتش غلــط بشــر اســت. بشــر فطرتــًا خــدا جــو و خــدا پرســت 
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ــه واســطه ی  ــود، ب ــادی خ ــت ه ــاب صف ــق از ب ــردد، خال ــن مســیر منحــرف گ ــی از ای اســت. وقت

پیامبــران، او را هدایــت کــرده، در مســیر صحیــح خــودش واقــع می کنــد. قــرآن کریــم بــه داســتان 

ــورد اشــاره  ــن م ــا پرســتش های باطــل و بت پرســتی در چندی ــن ب ــل الرحم ــم خلی ــارزات ابراهی مب

کــرده اســت. همچنیــن مقابلــه ی انبیــای دیگــر الهــی، بــا اباطیــل و خدایــان ناحقــی کــه امــت آنــان 

مــورد پرســتش قــرار می دادنــد در مــوارد متعــددی از آیــات قــرآن آمــده اســت. شــاید بتــوان تمــام 

مــوارد پرســتش غلــط را تحــت عنــوان کلــی طاغــوت جمــع نمــود. کــه بــه ایــن واژه نیــز در چندیــن 

آیــه از آیــات قــرآن اشــاره شــده اســت. بنابــر ایــن ســه صفــت تعصــب، اســتکبار و پرســتش های 

ــده می شــود  ــه صــورت مشــترک دی ــت ایشــان ب ــل از بعث ــران قب ــن امت هــای پیامب باطــل، در بی

کــه در ایــن روایــات و آیــات نیــز مــورد بحــث واقــع شــده و بیــان گردیده انــد.
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نتیجه گیری

1- جاهلیت عبارت است از دوره و عصری که دارای خصوصیاتی است. 

ــه ی  ــه تعصــب، روحی ــوان ب ــارز بشــر در عصــر جاهلیــت می ت ــات و ویژگی هــای ب 2- از خصوصی

ــت  ــروز در عصــر جاهلی ــود و ب ــات، نم ــن خصوصی ــود. ای ــاره نم ــای باطــل اش اســتکباری و تعبد ه

قبــل از بعثــت اســام دارد. ولــی در بیــن اقــوام دیگــر نیــز دقیقــًا شــاهد بــروز همیــن خصوصیــات و 

ــاری هســتیم.  ــی و رفت ویژگی هــای اخاق

ــل از  ــران، قب ــن امت هــای پیامب 3- ســه صفــت تعصــب، اســتکبار و پرســتش های باطــل در بی

ــه صــورت مشــترک دیــده می شــود.  بعثــت ایشــان ب

4- ریشــه ی تشــریع اولیــن شــریعت ها و ایجــاد ادیــان الهــی توســط خالــق و خــدای عالــم، بــروز 

ایــن خصوصیــات و ویژگی هــای رفتــاری از جانــب بشــر اســت. بــرای همیــن زمانــی کــه اولیــن بــت 

ــان  ــم، لشــکر خوب ــد، خــدای عال ــات و اســتکبارورزی ها از طــرف بشــر ســر می زن پرســتی ها، تعصب

ــان را  ــم بســیج نمــوده و شــریعت ها و ادی ــن عال ــا و رســوالن الهــی در ای ــری انبی ــه رهب ــم را ب عال

ــد. ــاد می نمای ایج

 5- ایــن تعبیــر ســه مرتبــه در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه و همچنیــن چندیــن روایــت نیــز در بــاب 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــات تفســیری و آی ــه گونه شناســی روای ــه ب ــن مقال ــه در ای جاهلیــت وجــود دارد ک

جاهلیــت پرداختــه شــده اســت. 

6- بــا توجــه بــه آیاتــی کــه در قــرآن کریــم دربــاره ی جاهلیــت وجــود دارد، بــه ایــن مطلــب پــی 

ــای  ــاروا، از ویژگی ه ــتش های ن ــرج( و پرس ــب، فرهنگ)تب ــت تعص ــه صف ــه س ــود ک ــرده می ش ب

ــود. ــمرده می ش ــت ش جاهلی

ــا  ــا بطــون ی ــی ی ــه ی تفســیر واژگان ــا از گون ــت ی ــات جاهلی ــورد آی ــات تفســیری در م  7- روای

ــند. ــی می باش ــد ادب ــان قواع ــه ی بی ــا از گون ــق و ی ــری و تطبی ــده ی ج قاع

ــی  ــای خاص ــه و جغرافی ــه زمان ــدود ب ــت مح ــده، جاهلی ــان ش ــب بی ــه مطال ــه ب ــا توج  8- ب

ــی و  ــاخصه های فرهنگ ــا و ش ــن ویژگی ه ــه ای ــی ک ــری و حکومت ــای فک ــر جغرافی ــد. در ه نمی باش

ــد.  ــدا می کن ــق پی ــت تحق ــگ جاهلی ــد، فرهن ــته باش ــود داش ــی وج اجتماع

ــار  ــت، کن ــر جاهلی ــگ و تفک ــی فرهن ــرات منف ــن اث ــی از مهم تری ــات، یک ــه روای ــه ب ــا توج 9- ب

ــت. ــپردن آن اس ــی س ــه فراموش ــت و ب ــتن والی گذاش
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