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  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۱۵شمارة  ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  ميرك آنقر ريتفس در خيتار نقش
  جاهلي عصر خيتار بر ديتأك با

  ١  قاسم فائز  
  ٢  محمدرضا شاهرودي  
  ٣بخش   سعيد گالب  

  چكيده
در فهم و تفسير قرآن كريم، توجه به تاريخ به ويـژه تـاريخ عـصر جـاهلي، بـه                    

. ترين قرائن فهم متن تاريخي، امـري الزم و ضـروري اسـت    عنوان يكي از مهم   
يـابي   و تفسير بـسياري از آيـات و شـناخت و ريـشه    تاريخ عصر جاهلي در فهم      

شناخت آداب و رسوم    . كننده دارد   احكام تأسيسي و امضايي قرآن نقشي تعيين      
مختلف عصر جاهلي مانند آداب و رسوم عبادي و مناسـك حـج، آداب و رسـوم           
اجتماعي و خانوادگي و آداب و رسـوم اقتـصادي و تجـاري در فهـم و تفـسير                   

همچنين آگاهي از عقايد، باورها و اديـان عـصر          . نقش دارد آيات مرتبط با آن     
  .جاهلي در شناخت محيط نزول قرآن و فهم بسياري از آيات كاربرد دارد

                                                        
 ۲/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱/۶/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(ghfaez@ut.ac.ir)دانشيار دانشگاه تهران . ١
  .(mhshahroodi@ut.ac.ir)استاديار دانشگاه تهران . ٢
  .(golabbakhsh@gmail.com)) نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث . ٣
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 يجـاهل  عـصر  خيتـار  نقـش  ،يجاهل عصر خيتار ر،يتفس خ،يتار :يواژگان كليد 
  .ريتفس در
  مقدمه

 بـا  ديـ با را عصر هر اتتوبكم هك اند داشته توجه تهكن نيا به ياسالم عالمان ربازيد از
 هكـ  انـد  هداشـت  توجـه  زيـ ن. داد قرار يبررس مورد عصر همان در واژگان معهود يمعان

 و يمقـام  و يحال نيقرا و يزمان خاص موضوع با ارتباط در گاه ،يخيتار يها هگزار
 تـه كن نيـ ا بـه  متـر ك امـا . هـستند  ريمعناپـذ  م،كـ ح صـدور  ايـ  سـخن  راديـ ا يها نهيزم

 يهوا و حال و اقيس اي و سخن صدور مقام و مفردات يمعنا بر وهعال هك اند هپرداخت
 ييشاخـصها  جملـه  از زيـ ن قـوم  كي يركف و ياجتماع ،يعموم خيتار اصوالً گفتار،
  .شود مالحظه يخيتار اثر يك فهم در ديبا هك است

 العرب یريجز مردمان انيم در هك يتابك عنوان به قرآن ةدربار را موضوع نيا اگر
 رسـد  يمـ  ذهـن  به پرسش نيا م،يقرارده مطالعه مورد است، شده نازل آنان نزبا به و
 ،ياجتمـاع  خيتـار  بـه  توجـه  ات،يآ اقيس و نزول شأن و لغات يمعان بر عالوه ايآ هك

  است؟ مؤثر قرآن فهم درز ي آن عصر ن...و ياقتصاد ،يحقوق
 يدتيعق و ياخالق  ـ ياجتماع خيتار به توجه لزوم مفسران، از يبرخزمينه  نيا در
 بـه  توجـه  ر،يـ اخ قـرن  در ژهيو به. اند هشد ادآوري يريتفسكتابهاي   ةمقدم در را عرب
 انـد  هردك ديكتأ است تا آنجا كه برخي     افتهي يارتركآش ةجلو ر،يتفس در خيتار نقش

 سريـ م قـرآن  فهـم  نـزول،  عـصر  يملتها ريسا و عرب خيتار با قيعم ييآشنا بدون هك
 ؛ ۲/۶۴: ۱۴۲۰ ،يشـاطب  ؛۱/۱۰: ۱۴۰۴ ،يالـشاط  بنـت  ؛۱۵۵ ـ۱۵۳ و ۱/۲۱ :۱۴۱۵ ،يقاسم: ك.ر( ستين

  .)۱/۵۸: ۱۴۲۱ ،يذهب ؛۱۴۱: ۱۴۰۶ عك،
  :استي كل بخش دو به ميتقس قابل عمدتاًي جاهل ةجامعيهاي ژگيو به مربوط اتيآ
  يجاهل عصر در ينيد يرفتارها و باورها. ۱
  .يجاهل عصر در ياجتماع و يفرد اخالق و رسوم و آداب. ۲
 بـا  را يجاهل مردم ينيد يرفتارها و ياعتقاد تيوضع ميرك قرآن اول، بخش در
 خـدا،  بـر  افتـرا  و باطـل  گمـان  ،كشـر  فـر، ك چون يمقوالت به و ردهك يبررس دقت

 بـه  نيهمچنـ . اسـت  پرداختـه  يجـد  طـور  بـه  معـاد،  اركـ ان و يالهـ  رسـوالن  بيذكت
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 يرفتارهـا  ايـ  بودنـد  داختهپر و ساخته خود جانب از هك يجاهل مردم ينيد يرفتارها
 قـرآن  زيـ ن دوم بخش در. است ردهك اشاره شده، فيتحر يانيوح منابع از يناش ينيد

ــه ــايژگيو ب ــاهل يه ــوم و آداب ،يج ــف، رس ــاخالق مختل ــايعادت و اتي ــرد ه  و يف
 رسـوم  و آداب و رفتارها اهم به مقاله نيا در ما .است پرداخته يجاهل عصر ياجتماع
  .ميكن يم اشاره مطالب تياهم بيترت به قرآن ريتفس و فهم در اآنه نقش وي جاهل عصر

  يجاهل عصر خيتار از يآگاه ضرورت .۱
فرمـا بـود و      مكت ح يه در آن فرهنگ جاهل    ك نازل شده است     يطيم در مح  يركقرآن  

، آداب و رسـوم و فرهنـگ مـردم آن           ي زنـدگ  ةوي بـه شـ    يات متعـدد  ين جهت آ  يبد
 /توبـه ( حرام يماهها رييتغ  مانند ي رسوم گوناگون   آداب و  ةقرآن دربار . پرداخته است 

 ،)۲۲ /نساء( پدر همسران با ازدواج ،)۵۹ ـ ۵۸ /نحل( زن ريتحق ،)۱۹۷ /بقره( يفخرفروش ،)۳۷
 يگـسار يم ،)۳۳ /نور( زنا به زانينك واداشتن ،)۳۲ /اسراء( زنا ،)۱۹ /نساء( زنان بردن ارث به
 وانـات يح يبرخ دانستن مقّدس ،)۹۰ /مائده( قمار ،)۲۷۶ـ۲۷۵ /بقره( يرباخوار ،)۲۱۹ /بقره(
 /انعـام ( فقـر  ميبـ  از فرزنـدان  شتنكـ  و مادر و پدر به ردنكن يكين ،كشر ،)۱۰۳ /مائده(

ل يـ  از قب ي و موضـوعات   )۵ /هود( معاد اركان ،)۸ /ريتكو( دختران ردنك گور به زنده ،)۱۵۱
 )۲۳ /نـوح (» نسر«و  » عوقي«،  »غوثي«،  »سواع«،  »وّد« مانند   يي و بتها  )۹۰ و ۳ /مائده(» ازالم«

 و فرزنـد خـدا بـودن        )۱۵۷ـ۱۴۹ /صافات( همچون دختر خدا بودن فرشتگان       ييو باورها 
 عرب قبل از اسالم و    يگر مربوط به زندگ   ي؛ و دهها موضوع د    )۳۰ /توبه( يسير و ع  يزُع

  .معاصر با آن، سخن گفته است
 يجاهل عصر خيتار شناخت روگ در بخش نيا به مربوط اتيآدقيق   ريتفس مسلماً

 اسـت؛  شـده  نـازل  طيمحـ آن   در قـرآن  هك است يمردمان يزندگ وضع از يآگاه و
 لـذا  ،اسـت  كرده دگرگون را آن جيتدر به و داشته نظر مد را جامعه همان قرآن رايز
 آگـاه  آن بـا  معاصـر  و اسـالم  از قبـل  عرب يزندگ وضع از است الزم يمفّسر هر بر

 درك يبـرا  نيبنـابرا . نـد ك كدر يروشـن  بـه  را قـسمت  نيا به مربوط اتيآ تا باشد
 ابعـاد  و سـنن  و آداب و هايويژگ با كه است يضرور ،يجاهل ةجامع به مربوط اتيآ

  .شويم آشنا جامعه آن يسياس و ياجتماع ينظامها و يفرهنگ و يفكر
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  قرآن  ييامضا  و  يسيتأس  احكام  شناخت  در  يجاهل  عصر  خيتار   نقش.۲
 و يسيـ تأس امكـ اح ةدسـت  دو بـه  كلّـي  بنـدي  تقـسيم  يـك  اساس بر ماسال دين احكام

 بـار  نينخست يبرا هك هستند يامكاح يسيتأس امكاح. شوند مي تقسيم يامضاي امكاح
 ياريبس مانند ؛اند هشد نازل رمكا امبريپ بر عقال و عرف نزداي    سابقه چيه بدون و
 يامضاي امكاح مقابل، در .مميت و وضو غسل، نماز، امكاح: همچون يعباد امكاح از
 ايـ  دانـسته  معتبـر  را آن عقـال  و عـرف  و داشته سابقه اسالم از قبل هك هستند يامكاح

 شـده  رفتـه يپذ شارع يسو از ياصالحات با اي ناًيع و اند هنمود عمل بدان و ردهك وضع
: همچون معامالت امكاح شتريب مانند ؛)۲/۱۴۰: ۱۴۰۸ م،يحك ؛۷۰: ۱۳۶۷ ،ينيمشك: ك.ر( است
  .)۲۱۷ /بقره: ك.ر( حرام يماهها در قتال ميتحر اي )۲۷۵ /بقره: ك.ر( عيب بودن روا

 يسيـ تأس يمـ كح اگـر  هكـ  اسـت  آن در ييامـضا  و يسيتأس امكاح زيتما تياهم
 اگـر  امـا  رد؛كـ  افـت يدر يشـرع  ةادلـ  از قـاً يدق را مكح آن قلمرو و طيشرابايد   باشد
 زمـان  در مكـ ح ياجـرا  ةنحـو  و مـردم  اعتقاد يچگونگ ةمطالع باشد ييامضا يمكح

 امكـ اح بـه  قـرآن  از يفراوانـ  اتيـ آ در. دارد يمهمـ  نقش آن شناخت در آن يامضا
 خيتـار  بـه  مراجعـه  ،مـوارد  نيـ ا از ياريبس در هك است شده اشاره ييامضا و يسيتأس

 اتيـ آ فهـم  بـه  يانيشـا  كمـ ك امكـ اح نيا صدور يها هنيزم شناخت و يجاهل عصر
  .دينما يم آن دستورات و قرآن

  ييامضا امكاح يابي شهير در يجاهل عصر خيتار نقش. ۱ـ۲
 دارد، نـزول  عـصر  در مـردم  يرفتارها و باورها در شهير هك امضايي احكام مورد در

 دراي    كننـده  تعيين نقش زمان آن در جيرا يسنتها و رسوم و آداب د،يعقا از يآگاه
 ةمـسئل  بـه  يفراوانـ  اتيـ آ در مثـال،  عنـوان  بـه . دارد ميركـ  قرآن امكاح و اتيآ فهم
 يهـا  هخـانواد  هك هاز رسوم جاهليت اين بود    . است شده اشاره آن امكاح و يدار برده

 از بخـشي  ايـن  و گرفتنـد   مي بردگي به را كنيزاني و غالمان خود براي عرب ثروتمند
 بـاره  يك اّما بود مخالف داري برده با اينكه وجود با اسالم. است بوده زمان آن عرف
 بـه  بارها و نمود برخورد ماليمت و تدبير با عرف اين با بلكه ردكن اعالم حرام را آن

 امكـان  صـورت  در و باشـند  رفتـار  خـوش  خويش، بردگان با تا ردك توصيه مسلمانان
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 يآزادساز را گناهان از ياريبس ةفارك يمتعدد اتيآ در چنانچه نمايند؛ آزاد را آنان
  .)داري برده بحث ه،مقالهمين : ك.ر( ردك يمعرف بردگان
 مخالفـان  تبليغـات  خـالف  بـر  هكـ  اسـت  زوجـات  تعّدد جواز ةمسئل گر،يد ةنمون
 ةدسـت  در بلكـه  ست،يـ ن اسـالم  ديـن  تأسيـسي  احكام ةزمر درو   اسالم رهاورد اسالم،
 در زوجات تعّدد بحث اسالم، ظهور از پيش هاقرن رايز. گيرد  مي قرار امضايي احكام
 زنـان  نمـودن  اختيـار  در محـدوديتي  هـيچ  مـردان  و شتهدا وجود مختلف اقوام عرف
 كـامالً  امري نمود،  مي اختيار خويش براي شتريب يا زن ده مردي اگر و نداشتند متعّدد
 همـسر  چندين توانست يم جاهليت روزگار در يمرد هر. شد  مي تلقي عادي و عرفي

 يمقرراتـ  و وقحقـ  نـه  و بودنـد  قائـل  زنـان  تعداد در يمحدوديت نه آنها. كند انتخاب
  .)۵/۵۴۶: ۱۹۶۸ ،يعل جواد( گرفتند يم نظر در آنان يبرا

 داليـل  بـه  مـردان  بـر  زنـان  عـدد  يفزونهمچون   ـ واقعيتهابرخي  به توجه با اسالم
 زن چهـار تـا مـرز      را يچندهمسر ـ  جنگ ميدان در مردان رفتن بين از همچون متعدد

 آن تـأمين  در مـرد  عـدالت  ن،زنـا  يبـرا  ويژه يحقوق گرفتن نظر در با و مجاز شمرد 
 مـردان  بـه  عـدالت  رعايـت  يدشـوار  دليـل  به حال، عين در. نمود شرط نيز را حقوق
 رعايـت  كـه  چـرا  كننـد،  بـسنده  همـسر  يـك  داشـتن  به ممكن حد تا كه كرد توصيه
وا...  : )۳/۱۱: تـا   بي ،يطبرس( است دشوار بس يامر عدالت ُفـا ِن

ْ ُلکـْم َابَطـ اَمـ َ
َمـن َ َالنـس ِ َثـىنَم ِاءِّ ْ 

َوثال ُ َورباع َثَ ُ ْخفمت ْنِإَف َ ُ ْ أ ِ
َ

تعدلوا َّال
ُ
ِ ْ ًفواح َ َ

ِ
َ... )۳ /نساء(.  

  يسيتأس امكاح يابي نهيزم در يجاهل عصر خيتار نقش .۲ـ۲
 ورود حرمـت : ماننـد  اسـت؛  شـده  انيـ ب يسيـ تأس امكـ اح از ياريبـس  مـوارد  قرآن در

 نمـاز  هنگـام  عبـه ك سـمت  به ادنستيا وجوب ،)۲۸ /توبه: ك.ر( مسجدالحرام به انكمشر
 بـا  زمـان  هـم  ازدواج از منع و )۴ /نساء: ك.ر( زنان مهر پرداخت وجوب ،)۱۴۴ /بقره: ك.ر(

  .)۲۳ /نساء: ك.ر( خواهر دو
 و اتيآ فهم دراي    كننده تعيين نقش يجاهل عصر خيتار از يآگاه هك طور همان

 در يجـاهل  ناپـسند  يرهـا رفتا و هاسـنت  شـناخت  دارد، قرآن ييامضا امكاح يابي شهير
 عادتهاي و عرف با اسالم ةمقابل ةويش شناخت قرآن، يسيتأس امكاح يبرخ يابي نهيزم
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 عـادات  از يربـاخوار  نمونـه،  يبـرا . اسـت  مـؤثر  مربـوط،  اتيـ آ فهم و يجاهل غلط
 مخـرب  ريتأث و يمنف يامدهايپ ليدل به هك است بوده يجاهل عصر در رايج و مرسوم

 گرفـت  قـرار  ينهـ  مورد داًيشد قرآن سوي از جامعه ياجتماع و ياقتصاد نظام بر آن
  .)يرباخوار بحث ،همين مقاله: ك.ر(

  ريتفس در آن نقش و يجاهل عصر در حج كمناس .۳
 حـضرت  يهـا  هآمـوز  در شهيـ ر هكـ  داشـت  وجود ياري بس ك، مناس يجاهلدر عصر   

 رخنـه  نآ مختلـف  يايزوا در يفراوان يفهايتحر و خرافات ي ول ، داشت ميابراه
 از آنهـا بـدون      ي دارد كـه برخـ     يز در مورد مناسك حج دسـتورات      يقرآن ن . بود ردهك

 نمونـه  چنـد  به نجايا در. ستي قابل فهم ن   يتوجه به آداب و رسوم حج در عصر جاهل        
  :شود يم اشاره رسوم و آداب گونه نيا از

  خانه پشت از ورود .۱ـ۳
ْلیس الرب بـأن  ...  يةج اشاره دارد، آ حةنيه به رسوم نادرست عرب در زم ك ياتياز آ  يكي َ

ِ
ُّ
ِ
ْ ََ

ن الرب من اتىق ا البیوت من ظھورها و َتأ َّ َ
ِ
َ َّ

ِ
ْ َّْ َ لِکْ

َ
ِ
ُ ُُ

ِ َ ُ ُ ا ْ ا ا البیوت من أ َوأ
ِ

ْ َ ْْ َِ َ ُ ُ ْ ُ... )است )۱۸۹ /بقره.  
 هيـ آ از يواضـح  يمعنـا  هـا،  واژه و الفـاظ  ةترجمـ  و يظـاهر  ريتفـس  ه،يـ آ نيا در

 در، قيـ طر از خانـه  به ورود بر ،يكين از يمثال انيب در خداوند رايز دهد؛ ينم دست به
 و يكـ ين انيـ م ارتبـاط  هيـ آ نيا در. ندك يم ينه را خانه در ريغ از افراد ورود و ديكتأ

 و ورود در ستيـ ن معلـوم  و ستيـ ن مـشخص  مثـال  نيا از استفاده علت و در از ورود
 مـسلمانان  ياجتمـاع  تيـ ترب يراب قرآن هك است نهفته يمهم ةتكن چه خانه به خروج
 خيتـار  بـه  مراجعـه  بـا  جز ابهامات، و سؤاالت گونه نيا پاسخ. است نموده اشاره بدان
  .ستين ريپذ انكام عصر آن مردم رسوم و آداب كدر و يجاهل عصر
 حـج   ي بـرا  ي وقتـ  هكـ  بـوده  نيات  ي در جاهل  اعراب از يبرخ غلط آداب جمله از

 حـرام  خـود  بـر  را آن بـه  ورود ردنـد، ك يمـ  كتـر  را خـود  ةخانـ شـدند و     يُمحرم مـ  
ه تـا اعمـال حـج آنـان تمـام نـشده از در خانـه وارد                  كـ خوردند   ي و قسم م   ردندك يم

 نندكنـش  را خـود  قسم هكآن يبرا شوند خانه وارد داشتند اجياحت هك يگاه امانشوند؛  
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 دردنـ ك يم آمد و رفتق آنها   يردند و از طر   ك  يها درست م    در پشت خانه   وروديهايي
 ابـن ( شـمردند  يبرمـ  خـود  افتخارات از را آن و ردندك يم مباهات خود عمل نيا بر و
د و مسلمانان را از ين باره نازل گرديه در همين آيا. )۱/۲۵۶: تا بي يعقوبي، ؛۱۸۰ :تا بي ب،يحب
  .)۸۰۹ ـ ۲/۵۰۸: تا بي؛ طبرسي، ۵۷: ۱۴۲۱واحدي، (رد ك ي نهين رسم جاهليا

 كيـ ن اعمـال  از اشـتباه  بـه  هكـ  يجـاهل  رسـم  نيا ينف تجه در خداوند ن،يبنابرا
مـردود   رااز ايـن قبيـل       پايه و اسـاس      بي يسنتها وكند    مي اشاره آن به شد يم شمرده

  .فرمايد مي انيب را يكين و يخوب حيصح كمال ادامه، در سپس. شمارد يم

  عرفات در وقوف عدم. ۲ـ۳
 و اسـت  بـوده  فـات عر يصـحرا  در وقـوف  يجـاهل  عـصر  در حـج  مناسـك  گريداز  

 از يگروه اما. ماندند يم صحرا آن در غروب تا ظهر از حجه ذي نهم روز در حجاج
 وزدند   يار سر باز م   كن  ي از ا  خواندند يم ١»ُحمس «را خود هك يسانك يعني ان،كمشر
 ريسـا  و نمودنـد  يمـ  وقـوف  رددا هكـ م تـا  يمترك ةفاصل هك) مزدلفه (مشعر يواد در

 در و رفتـه  عرفـات  بـه  گـران يد رو، نيا از. ردندك يم منع جاآن در وقوف از را حجاج
  .)۱/۱۹۹: ۱۹۷۵ هشام، ابن( ردندك يم وقوف آنجا

 انكمـشر  دند،يرسـ  مشعر نيسرزم به رمكا امبريپ هك يهنگام الوداع، یحج در
) مزدلفـه  (مـشعرالحرام  در عرفـات  يجـا  بـه  حضرت آن داشتند ديام) ُحمس (شيقر

 نيـ ا. ردكـ  تكـ حر عرفـات  يسـو  بـه  توقع نيا به اعتنا يب امبريپ اما ند،ك وقوف
 بـود  شـده  امر مسلمانان ةهم به آن ضمن هك بود ريز ةيآ نزول يپ در امبريپ اقدام

ِمث أف : نندك يم وچك مردم هك نندك وچك ييآنجا از
َ َیضوا من حیث أفـَُّ َ ُ ْ َ ْ ِ

َّاض النـُ َاس واسـتغفروا اهللاَ َّ ُ ِ
ْ َ ْ َ ُ 

َإن اهللا َّ َّ
ٌ غفـور ِ ُ ِرحـَ ازات يـ  و امتين آيه خط بطالن بر اوهام جـاهل  يقرآن در ا  . )۱۹۹ /بقره( ٌميَ

 كرد و از آنها خواست كـه مناسـك        يموهوم ُحمس كشيد و اين بدعت مذموم را نف        
                                                        

 را خـود ) كنانـه  و خزاعـه  ماننـد  (وابسته ليقباي  برخ و قريش ةقبيل جاهليت، در ،يخيتار شواهد طبق. ١
 :۱۴۱۴ منظـور،  ابـن ( پابرجاسـت  و محكـم  خـود  ديـن  در كـه  كسي معناي به احمس جمع(» ُحمس«
 مكـه،  حـرم  سـاكنان  و كعبـه  ةخانـ  سرپرسـتان  و ابـراهيم  فرزندان عنوان به و خواندند مي ))۵۸ ـ ۶/۵۷

 خـارج  كـه  را عرفـات  در وقـوف  نكـه يا جمله از بودند؛ قائل شيخو براي ژهيو گاهييجا و امتيازات
  .)۱/۱۹۹: ۱۹۷۵ هشام، ابن: ك.ر( كردند يم ترك بود حرم
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  .)۵۲۸ ـ ۲/۵۲۷: تا بي طبرسي، ؛۲/۱۶۹: ۱۴۱۵ ،يطبر( آورند ي را مانند قبايل ديگر به جاحج

  يقربان گوشت ميتحر .۳ـ۳
 حجـه  يذ دهـم  روز در هكـ  اسـت  حـج  كمناس و اعمال ازديگر   يكي ردنك يقربان
 انجـام  حـج  اعمـال  از يبخـش  عنـوان  بـه  رسـم  نيـ ا زيـ ن تيـ جاهل در. شـود  يمـ  انجام

 بـوده  يجـاهل  هـاي فيتحر گرفتـار  ن،يـ ا از شيپـ  ادشدهي موارد همچون اما گرفته، يم
 ،شود خورده ستين زيجا يقربان گوشت ازكه   بودند معتقد يجاهل ةدور مردم. است
 درنـدگان  معـرض  در و هاسـنگ  يرو را يقربـان  يگوشـتها  لـذا  ؛خداست يبرا چون

 بتها، نارك در خدا يبرا يقربان انجام از پس هك بود نيا آنان گريد رسم. گذاشتند يم
 دنـد يمال يمـ  عبـه ك واريـ د بـه  اسـت،  شده خدا به ميتقد هكنيا تصور به را يقربان خون

  .)۵/۵۲۱: ۱۹۶۸ ،يعل جواد(
  را مـسلمانان  غلـط،  يسـنتها  نيا با مقابله يبرا حج ةسور از ياتيآ در ميرك قرآن

َوالبـدن : نـد ك يمـ  امر آن از مستمندان اطعام زين و يقربان گوشت از خوردن به ْ ُ ْ َجعلن َ ْ َ  اَاهـَ
لکْم

ْمن َ َشـع ِ ِائرَ ِاهللا ِ لکـْم َّ
ُفـاذرک ٌْريَخـ اَھـیِف َ ُ ْ َاسـم واَ ِاهللا ْ َعل َّ َصـو اَھـیَ َفـإذ َّفاَ

ِ
ْوجبـت اَ َ َ ـ َ َجنو ُ ُ َمنھـ ُلـواَفُک اُ ْ ُوأطعمـوا اِ ِ

ْ َ َ 
َالقــ
ْ

َانع ملعــرت ِ َّو َ ْ ُ ْ ا َلكَذَکــ َ
َرن ِ ْ

ــَّ ُلکــ اَاهَ
ُلعلکــ ْمَ َّ َ َرونـَـْشُک ْمَ ْلــن ٭ُ َ

َاهللا َالَنــَی  ــ َّ َو ُ ُ َوال اُ َدم َ َاؤهــِ لَو اُ ُالــهَنَی ْنِکــَ ُ
َالتقــو  ْ  یَّ

ْمـنُک  در مـستمندان  بـه  اطعـام  ايـ  يقربان گوشت از خوردن هب امر البته. )۳۷ـ۳۶ /حج( ْمِ
 عـدم  تـصور  ايـ  منع توهم دفع يبرا هكبل ندارد، داللت ارك نيا وجوب بر اتيآ نيا

 و شمردند ينم زيجا را ارك نيا يجاهل مردم رايز است؛ گوشت نيا از خوردن جواز
 يبـاق  همتـو  و تـصور  آن بـر  همچنان مسلمانان، يبرخ بود نكمم اسالم ظهور از پس

  .بمانند

  منا در وقوف .۴ـ۳
 امـا  ،است حج يانيپا اعمال از حجه يذ زدهميس تا ازدهمي يروزها در منا در وقوف
 روز اي نندك وقوف آنجا در زدهميس روز تا منا اعمال انجام از پس هكنيا در انكمشر

 قـوف و آنـان  ازي  برخ. بودند عمل و نظر دري  دوگانگ دچار بازگردند، مكه به دوازدهم
 ،يراز فخـر  ؛۱/۲۵۰: ۱۴۰۷ ،يزمخـشر ( شـمردند  يم حرام يبرخ و الزم را زدهميس روز در

ُواذرک : دارد مطلب نيهم به اشاره فهيشر ةيآ. )۵/۳۴۲: ۱۴۲۰ ُ ْ َاهللا واَ أ ِىف َّ
َ

َمعدود ٍامَّی ُ ْ ْفمن ٍاتَ َ َل َ َّ َ  َت
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ْ ِىف َفال ِْنيَمَ َإمث َ
ْ
َعل ِ ْومن ِهْیَ َتأخر ََ َّ َ َفال َ َمثِإ َ

ْ
َعل  ِملن ِهْیَ

َ
َاتـىق ِ َّ )نيـ ا از ييكـ  بـر  اصرار هيآ نيا. )۲۰۳ /بقره 

 مكـ ح ن،يبنابرا. ندك يم صادر را دو هر به عمل جواز شمرده، باطل يامر را وهيش دو
 در اعـراب  رفتـار  شـناخت  و است يجاهل دوران در امر نيا ةنيشيپ به ناظر فهيشر ةيآ

  .دگرد يم هيآ از تر حيصح فهم موجب تيجاهل

  ريتفس در آن نقش وي جاهل عصر دري خانوادگ رسوم و آداب. ۴
 كـه  بودنـد  يخـانوادگ  ناپـسند  يرفتارها و سنتها يبرخ گرفتار مردم يجاهل عصر در

 ظهور با اسالم و بود آورده دنبال به آنان ةجامع در را يانسان و ياله يارزشها سقوط
 بـه  نـاظر  ميركـ  قـرآن  از ياديـ ز اريبـس  اتيـ آ هكـ  آنجـا  از. نمود مبارزه آنها با خود

 اتيـ آ نيـ ا قيعم فهمبه   يفراوان كمك آنها شناخت است، سنن و آداب از گونه نيا
 فهـم  در آنهـا  ريتـأث  و رسوم و آداب نيا نيتر مهم از يبرخ به نجايا در. نمود خواهد
  :مينك يم اشاره قرآن

  آن اقسام و احكن .۱ـ۴
 ازدواج بـر  افـزون  ،يجـاهل  عـرب . اسـت  هداشـت  يفراوان اقسام يجاهل عصر در احكن

 احكن غار،ِش احكن ،يوراثت احكن: جمله از داشت؛ يگوناگون و متنوع ياحهاكن ،دائم
 بـا  احكـ ن متعـه،  احكـ ن رهـط،  احكـ ن استبـضاع،  مـضامده،  مخادنـه،  جمع، احكن بدل،

 )زيـ نك بـا  ازدواج و موقـت  ازدواج (گريد مورد دو وازدواج دائم    جز به.  ...و زانينك
 ةزيـ غر ارضـاي  يبـرا  گونـاگون  هاييروشـ  عموماً موارد ةيبق شد، دييتأ اسالم در هك

 شـناخت  بـه  آن، مختلـف  ابعـاد  ةمطالع و اقسام نيا ةهم از يآگاه مسلماً. بود شهوت
 بهتر فهم موجب و دينما يم كمك ميرك قرآن نزول طيمح طيشرا و يفرهنگ يفضا
 بـه  نجـا يا در مـا . شود يم آن ياوردهادست و اسالم نييآ قيعم شناخت و قرآن اتيآ

 و فهـم  در و گرفتـه  قـرار  قـرآن  توجـه  مـورد  ماًيمـستق  هك اقسام نيا از يبرخ يبررس
  ١:مينك يم اشاره دارد، يشتريب ريتأث اتيآ ريتفس

                                                        
 ۴۷۵: ۱۳۶۰ ،ينور بعد؛ به ۵/۵۳۰: ۱۹۶۸ ،يعل جواد: ك.ر آنها، تيفيك و اقسام ريسا بايي  آشناي  برا. ١

  .بعد به
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  يوراثت احكن )الف
 يبـرا  را شتنيـ خو اما آلود،  نمي مادر با احكن به را خود گرچه ت،يجاهل دوران عرب

 و رفـت  يمـ  ايـ دن از يمـرد  هكـ  نيهم لذا دانست؛ يم سزاوار پدر زنان رياس با ازدواج
 صـورت  در و دانـست  يمـ  او مالك را خود تر بزرگ پسر ماند، يم يجا به او از يزن

 از را او وگرنه آورد يم در شتنيخو احكن به را زن آن يعقد و هيمهر چيه يب تمايل
 ايـ  رسـد  فـرا  زيـ ن او مرگ تا ماند يم يباق حال همان بر زن آن و ردك يم منع ازدواج

 و گرفـت  يمـ  را اش مهريه خود و آورد يم در يديگرشخص   ازدواج به را زن هكآن
  .)۴۰۶ـ۳/۴۰۴: ۱۴۱۵ ،يطبر( كرد يم استفاده آن از

 طبقـات  امكـ اح تـابع  ،يمـوروث  امـوال  همچـون  قـاً يدق بازمانده، زن اح،كن نيا در
 وارث بـزرگ  پسر فقط داشت، وجود پسر نيچند اول، ةطبق در اگر مثالً بود؛ وارث

 بـه  نوبت ارث، نيا از پسر آن اعراض با اساس، نيا بر. آمد يم شمار به زن نيا احكن
 انيـ م در نيهمچنـ . بـود  گريد ياقربا يبرا ارث نيا ت،ينها در و ديرس يم يبعد پسر
ـ  جـواد ( ديرسـ  يمـ  گـران يد بـه  نوبـت  سـپس  و بـود  مقـدم  تيـ م برادر اقربا،  :۱۹۶۸ ،يعل

  .)۵۳۴ـ ۵/۵۳۳
 شدت به پدر همسر با احكن از ميرك قرآن و شد ميتحر احكن نيا اسالم، ظهور با

: نمـود  يمعرفـ  »ناپـسند اي    وهيش «و »مقت «،»فاحشه «را احكن نيا هك آنجا تا ردك ينه
 َوال ُوا َ ِتن

ْ َ ما َ َ ْاؤمکَآب َن ُ َمن ُ َالنس ِ َّإال ِاءِّ ْقد اَم ِ َسلف َ َ ُإنه َ َّ ًاحشةَف َناَک ِ َ
ًومقت ِ ْ َ َوس اَ ِسب َاءَ

  .)۲ /نساء( ًیالَ

  مسافحه و مخادنه )ب
 منظـور،  ابـن  ؛۲۷۷: ۱۳۹۲ راغب،( اسـت » يدوست «و» مصاحبت «يمعنا به لغت در »مخادنه«

 يبـرا  مـرد  و را، يمرد خود، يبرا زن هك بود نيا بر رسم تيجاهل در. )۱۳/۱۳۹: ۱۴۱۴
 پـس . ردندك يم وآمد رفت هم با دوست دو آن و ديگز يبرم يدوست به را يزن خود،

 سكـ  فـالن  يبـرا  فرزند آن هك ردك يم اعالم زن شد، يم زاده يفرزند هرگاه آن از
  .)۳۴ :تا بيحبيب،  ابن( آورد يدرم خود ازدواج به را زن همان مرد، سپس. است

ـَذ  لفـظ  بـه  پرداختنـد  يمـ  مخادنـه  بـه ه  كـ  ي و مردانـ   زنانن  يدر قرآن از چن    ِ
َّ  ِاتُم

َأخــد ْ َ
ــذ  و ٍان ِ

َّ ٍأخــدان یُم
ْ َ

 ــتعب ــا و شــده ري ــتعب دو ني ــارك در ري ــاب ن َمــس  ريتع َاُ  و ٍاتِ
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 َمـس ِاُ  بـه  بنـا  مخادنه و مسافحه اسالم، در. )۵ /مائده ؛۲۵ /نساء: ك.ر( است گرفته قرار َنيِ
وهن ... : شـد  ممنـوع  ميرك قرآن نص َّفـا ُ ُ ِن

ْ ِبـإذن َ
ْ
ِ َّأهلھـن ِ ِ ِ

ْ ُوآ َ َّهـنَ َّأجـورهن ُ ُ َ ُ ُ
ِبـاملعروف  ُ ْ َ ْ
َن ِ َ ـ ْ َغـري ٍاتُ ْ َ 

َمس َاُ َوال ٍاتِ َذ َ ِ
َّ َأخد ِاتُم ْ َ

  .)۲۵ /نساء( ٍان
 زنـا انجـام     ي بـه طـور علنـ      مسافح هك اند هگفت »مخادن «و »مسافح «انيم تفاوت در

 داشت تـا بـا او      يخود نگاه م  ) ِخدن( دوست   يشتن را برا  يداد، اما زن مخادن، خو     يم
 شـده  نقل عباس ابن از نيهمچن. )۳۰ـ۵/۲۸ :۱۴۱۵ ،يطبر( مخفيانه و نه آشكارا فجور كند     

 يمورد و ردندك يم ميتحر بود، اركآش هك را زنا از مورد آن ت،يجاهل اهل هك است
 يزنـا  امـا  دانـستد  يمـ  ديـ پل را اركآشـ  يزنا آنان. شمردند يم حالل بود يمخف هكرا  
َوال : ردكه را نازل ين آيلذا خداوند ا  . انگاشتند يم بيع بدون را يمخف ا الفـوَ ر  َ َ ْ ُ َ ـ ْ َاحش َ ِ

َا ظھر منھَم َْ
ِ َ

َا ومَ َا بطنَ َ َ )۵/۲۸ :همان؛ ۱۵۱ /انعام(.  

  جمع احكن )ج
 موارد، نيا شتريب در. ردك يم ازدواج خواهر دو با همزمان طور به ت،يجاهل در عرب
 مـرد  يـك  بـا  شـود  امتوفـ  ايـ  قـه مطلّ ياول هكآن بدون يگريد از پس ييك خواهر دو

 :تا  بي ب،يحب ابن( شد يم واقع احكن يك در يامر نيچن زين يگاه اما ،كردند  مي ازدواج
  .)۳/۴۲۸ :۱۴۱۵ ،يطبر ؛۳۲۷

ْحرمت: شد ممنوع احكن نيا اسالم، ظهور از پس َ ِّ ْعلیُکم ُ َ ـ َ َأ َّ
ُ

م ْوأن... َو ُتُکا َ ُمعـوا َ َ ْ
َ

َبـني  ْ َ 
ِاألختـني

ْ َ ْ ُ ْ )مبـادرت  آن بـه  عـرب  هكـ  بـود  يزشـت  ةديـ پد اح،كـ ن نيـ ا مسلماً. )۲۳ /نساء 
 انجـام  بـه  شمرد، يم ارك نيتر زشت را يازدواج نيچن خود هكآن رغم به و ديورز يم

 ينفـسان  عامـل  بـر  آن، از ينه و ياحكن نيچن يزشت ةدربار محققان. پرداخت يم آن
 انيـ م در نفـرت  و نـه يك جـاد يا باعـث  ازدواج نيـ ا هك اند هنمود حيتصر و ردهك هيكت

  .)۱۵۷: ۱۹۸۴ فروخ،( شود يم) خواهر دو (محارم

  زنان ةيمهر .۲ـ۴
و در واقـع     داد يا سرپرست او م   ي به پدر    ، زن را در هنگام ازدواج     ةي مهر يعرب جاهل 

 ه،يـ مهر مبلغ هك بود آن بر ّيول يسع لذادانست،   يمبه سان يك كاال      زن   يبهاآن را   
  .)۴۵: ۱۹۸۳ ،يفوز ؛۱۵۶ :همان( باشد زن افتشر از نشان تا باشد گزاف
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لة  يةخداوند در آ   همچنين ن  ا النساء صدقا ًوآ َ ْ ُ َِ َّ َ
ِ ِ
َ َ َ ِّ ُ

 )يـة ه مهر كند  ك يد م كيتأ )۴ /نساء 
قت يدر حق . مند شوند  ه خود از آن بهره    اي ك  د به خود آنان داده شود به گونه       يزنان با 

، اسـت  ه بـه زن يبر وجوب پرداخت مهر  يدكيو تأ  ي آن سنت جاهل   ن فرمان در ردّ   يا
او  يه صرفاً بهاينك زن از آن است، نه ا   ةه استفاد يمت پرداخت مهر  كه ح ينكبا لحاظ ا  

  .)۲/۱۱: ۱۴۲۰ بالغي،(د يحساب آ به
 گرفتـه  دهيـ ناد زن ةيـ مهر آن در هكـ  يجاهل ازدواج انواع گريد بطالن هيآ نيا از

 بـه  را خـواهرش  ايـ  دختر عرب مرد ١،غارش احكن در مثالً ؛گردد يم معلوم زين شد يم
 بـه  را خواهرش اي دختر زين يگريد آن برابر، در و آورد يدرم گريد يمرد با ازدواج

 گـر يد زن ةيـ مهر زن، هر و نبود نيب دراي    هيمهر اساس، نيا بر. آورد يدرم او جيتزو
  .)۵/۵۳۸: ۱۹۶۸ ،يعل جواد( شد ممنوع اسالم در زين ارك نيا. شد يم محسوب

  تاميا با ازدواج .۳ـ۴
 زيـ ن ميركـ  قـرآن  توجـه  مورد هك يجاهل عصر مردم ياجتماع رسوم و آداب از يكي

 ةيآ در مثال، يبرا ؛است ميتي دختران با ازدواج ژهيو به تاميا با آنان رفتار گرفته، قرار
 تفتونك ىف ِو

َ َ ُ َْ َْس َ النسَ ِتاء قل اهللا ِّ ْ ُ ُ َّ ِ
ُ
ِم فِ ْ َیھن ومیُک َ َّ لِ َا  ْ م ىفیُ  ِ ْ ْعلیُک َ تَ َ ا لِک

ِاب ىفْ ِ َ َ النسَاىمَ َّاء الالِّ
ن َ الِيتِ َّ تـؤ ُ َ ُ ْ ُ

ملستضعفَم وهن و ِا کتب هلن وترغبون أن  َ
ْ َ ُْ ْ ا َ َّ َ َُّ ُ ِتن

ْ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ
َني من الولدُ ْ ْ

ِ
َ ِ وموا للیتَ َان وأن  َ ْ ِ

ُ ُ َ ْ َ َ
َ بالقسط ومَاىمِ َ ِ ْ ِ

ْ
علـوا مـن خـري فـإن ِ َّا 

ِ
َ
ٍ
ْ َ ْ ِ

ُ َ ْ َ

َاهللا َعِلن به َ اکَّ ِ ِ
ًَ )ةجمل،  )۱۲۷ /نساء  وهن َّترغبون أن  ُ ُ ِتن

ْ َ ْ ََ ُ َ ْ َ       مورد تأّمل و اختالف مفسران قرار 
 اعـراض از  يبـه كـار رود بـه معنـا    » عـن  «اگر با حرف جـرّ    » رغب«فعل  . گرفته است 

به كار رود به معنـاي روي آوردن و رغبـت بـه آن              » في «چيزي است و اگر با حرف جرّ      
 چنين فعلي كـه بـا دو حـرف جـر            .)۲۸۰: ۱۴۰۵؛ فيومي،   ۱/۱۳۷: تا  بيجوهري،  ( باشد  ز مي چي
بر نـوع حـرف     اي     كه حرف جر محذوف باشد، بايد قرينه       يرود، در صورت   ي م كار به

كـه  اي   شـريفه قرينـه  ة معتقدنـد كـه در آيـ    يبرخـ . شده وجود داشته باشـد      حذف جّر
وجود داشته ولي بر ما مخفي باشد، ) روي كردناعراض يا (» ترغبون« مراد از ةدهند نشان

  .)۱/۵۷۰: ۱۴۰۷زمخشري، ( اند ه دادشريفه ةز هر دو احتمال را در آيي نيبرخ. مانده است
                                                        

 داشـته  نگـاه  دور هيـ مهر از زن نكـاح،  نيا در چون و است ماندن دوري  معنا به »شَغْر «ةشير از »شغار«. ١
  .)شغر ليذ: ۱۴۱۴ منظور، ابن (گفتند  ميشغار آن به شد، مي
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 فهيشـر  ةيـ آ در ياجمـال  يحتـ  و اشـتباه  ابهـام،  گونـه  چيه هك است آن قتيحق اما
 بـه  يتـوجه  يبـ  و خيتـار  بـه  مراجعـه  عـدم  از يناش اختالفات گونه نيا و ندارد وجود
فه در صدد دفاع از دختران يتيم است تا سـنت          ي شر ةيدر واقع، آ  . است يخيتار قرائن

 از  مـردان  ةسـوء اسـتفاد   .  مرسـوم بـود از ميـان بـرود         يكه در عـصر جـاهل     اي    ظالمانه
 داشـت و    ي را تحـت سرپرسـت     ي دختـر يتيمـ    يمردچنانچه  دختران يتيم چنين بود كه      

 به ازدواج با او داشـته باشـد و در عـين حـال               يبتدختر چندان مورد توجه نبود كه رغ      
كرد به انتظار اينكه بميرد و ثـروتش را          ي هم بود، او را در خانه حبس م        ي ثروت يدارا

 كه نصيب او شـده بـود بـه او پيـشنهاد ازدواج         ي و ارث  يا به طمع داراي   يتصاحب كند   
بـر ايـن    . ردكـ   يمـ  را آغاز    يتوجه ي و ب  يمهر ي ب ، اما پس از تصرف اموال او      ،داد يم

 أَونُبَغْرَت  محذوف در    اساس، حرف جرّ  
َ

 يرغبتـ  يباشد و منظور، ب يم» عن «َّنُوهُـِْنَت ْن
كـه   در آيـه اسـت   يمؤّيد اين معنا جمالت ديگـر . به ازدواج است نه رغبت و تمايل  

ُُْؤُتـ َال : ت زنـان دارد   يـ اشاره به محروم   ُ هلـَبِتـُک اَ مـَّنَ ُملَو  و   َّنَ ْ  الَنِ مـَنيِفَعْضَتـْسا
ْ

لـِو
ْ

: ك.ر( ِانَد
  .)۱/۴۶۸: ۱۴۰۲؛ فيض كاشاني، ۵/۱۰۰: تا بي؛ طباطبايي، ۱۸۱ـ۳/۱۸۰: تا بيطبرسي، 

  آن اقسام و طالق .۴ـ۴
 حقوق از او شدن محروم و زن به ظلم موجبات جاهليت ةدور در كه عواملي از يكي
 گرفتن بازي به و جاهليت در نآ گوناگون اشكال و طالق آورد، يم فراهم را اش طبيعي
 نيـ ا بـه  يفراوانـ  اتيـ آ قـرآن  در هكـ  آنجـا  از. است بوده مردان توسط زنان زندگي

 كمـ ك قـرآن  ريتفـس  و فهـم  بـه  تيـ جاهل در طـالق  اقسام شناخت دارد، اشاره همسئل
 آن بــا مــرتبط اتيــآ و اقــسام نيــا انيــب بــه اختــصار بــه نجــايا در. نــدك يمــ يفراوانــ

  :ميپرداز يم

  ضرار طالق )الف
 طـالق . اسـت  بـوده  »ضـرار  «طـالق  جاهليـت  زمـان  رسم مطابق طالق، اقسام از يكي
  :داشت صورت دو» ضرار«

 را آنهـا  درپـي  پـي  دهنـد،  قـرار  فـشار  تحت را خود همسران اينكه براي مردان. ۱
 و هـا طالق اين و كردند  مي رجوع عده زمان مدت شدن تمام از قبل ودادند    مي طالق
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 عمـل  ايـن  با قرآن. )۶/۴۴۰: ۱۴۲۰ ،يراز فخر ؛۲/۲۷۶: ۱۴۱۵ ،يطبر( داشتن حدي هارجوع
 تعـداد  نـشود،  ضـايع  زنـي  حق اينكه براي و كرد مبارزه جاهلي سنت و ناجوانمردانه

َالطال : نمود محدود مرتبه دو به را بازگشت و رجوع قابل طالق ِمرتان ُقَّ
َ َّ ٌفإمـساك َ َ ْ

ِ
ٍمبعـروف َ ُ ْ َ

ِ 
ْأو
َ

ٌر 
ِ ِبإ َْس ٍحسانِ

َ ْ... )خـود  شوهر از زني كه است آمده هيآ نيا نزول سبب در. )۲۲۹ /بقره 
 و دهـد   مـي  طالقش پيوسته او به زدن ضرر براي يو كه داشت اظهار و كرد شكايت

  .)۸۱ :۱۴۱۱ واحدي،( شد نازل فوق ةآي وقت، اين در. كند  ميرجوع باز
 دادنـد  يمـ  طـالق  را او داشتند ينم دوست را يزن چون مردان يجاهل عصر در. ۲

 ديـ د يمـ  رنـج  عمر پايان تا زن آن و كند ازدواج يديگر مرد با دادند ينم اجازه يول
َوإذ : فرمـود  و ردكـ  ينهـ  شـدت  بـه  زين عمل نيا از قرآن. )۳/۱۵۶: ۱۴۱۷ ،يقرطب( ِ ُطلقـمت اَ ُ َْ َّ 

َالنس َفبلغن َاءِّ ْ َ َ َّأجلھن َ ُ َ َ َ
َّفأمسکوهن  ُ ُ

ِ ْ َ ٍمبعروف َ ُ ْ َ
ْأو ِ

َ
ِّسر  َّحوهنَ ُ ٍمبعروف ُ ُ ْ َ

َوال ِ َّمتـسکوهن َ ُ ُ ُ
ِ
ًضـرار ْ ُلتعتـدوا اِ َ َْ ْومـن ِ ْعـل ََ َ ْ َذلـك َ

ِ 
ْفقد َ َظمل َ َ ُسه َ َ ْ َ... )۲۳۱ /بقره(.  

  ايالء )ب
 بـر . بـود  جاهليت در زنان به زدن ضرر و آزردن يها هشيو از يكي ايالء واقع، در

 كـه  خواست نمي ضمناً و نداشت دوست را زنش مردي اگر يخيتار يگزارشها ةيپا
 در را او بنـابراين . نـشود  همبـستر  وي بـا  كه خورد  مي سوگند شود، ديگري همسر او

: ۱۴۲۰ ،يراز فخر ؛ ۸۱: ۱۴۱۱ واحدي،( داشت  مينگه ،شوهردار نه و بود مطلقه نه هك يحالت
 نازل را ريز اتيآ جاهلي سنت اين مقابل در زن حقوق از دفاع براي خداوند. )۶/۴۲۹
َّلل : ردك َذینِ َیؤلون ِ ُ ْ ْمن ُ مِ ِ ْآ ِ ِ ُتربص َس ُّ َ ِأربعة َ َ َ ْ ٍأشھر َ

ُ ْ ْفإن َ
ِ
َّفإن اوُاؤَف َ

ِ
َاهللا َ ٌغفور َّ ُ ٌرحـمي َ ِ ْوإن ٭َ

ِ ُعزمـوا َ َ َالطـال َ َّفـإن َقَّ
ِ
َاهللا َ َّ 

ٌمسیع ِ
ٌعلـمي َ ِ

َ )بـه  را ايـالء  مـدت  خداونـد  ات،يـ آ نيا در. )۸۱: ۱۴۱۱  واحدي، ؛۲۲۷ـ۲۲۶ /بقره 
 مـدت  نيـ ا از پس. شود معلوم زنش به نسبت مرد نهايي نظر تا كرد محدود اهم چهار
 داد، را خـود  قـسم  شكـستن  ةكفـار  و كـرد  ادا را همـسرش  حـق  و برگشت مرد اگر

 بايـد  برنگـشت،  خـود  تصميم از ماه، چهار از پس اگر اما نيست؛ او حق در مجازاتي
  .)۲/۵۷۱: تا بي ،يسطبر( داشت نگه معطل را او توان  نميو داد طالق را زن

  ظهار )ج
بـراي تنبيـه،     شدند، يمو غضبناك    ناراحت خود همسر از هك يهنگاماعراب جاهلي   
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 مـن  بـه  نـسبت  تـو  (»يّمأ ظَْهرك يمنّ نِتأ«: گفتند  مي اوبه   يعني ردند؛ك يم ظهار را   او
 مـادر  ةمنزل به زن آن هك شد يم سبب آنها ةديعق به سخن نيا). يهست مادرم همچون

 مجـدداً  يـا  ديـ نما رجوع او به توانست  نميشوهر گاه هيچ و گرددحرام   ابد تا و دباش
  .)۳/۴۱۳: ۱۴۱۰ سعد، ابن( كند ازدواج او با

 زن آن ،مردي همـسرش را ظهـار كـرد        ،اسالم ظهور از پس هك بار نخستين براي
 ةسـور  ييابتدا آيات آن دنبال به هك ردك تياكش خود شوهر از و آمد امبريپ نزد
َلذینَا : شد نازل مشكل اين حل جهت در جادلهم ِ

َّ
َیظاهرون  ُ ِ

َ ْمن ِمنُکْم ُ م ِ ْا ِ ِ َس َّهـن َما ِ ـا ُ ْأ
ِ ِ

َ َّ ْإن ُ ِ 
ا ْأ ُ ُ َ َّ َّإال ُ ْولد یئَّالال ِ ُ َ ْ َ ْوإ َ ُ َّ

ِ َلیقولون َ ُ َُ َمن َکًراُمْن َ ِالقول ِ
ْ َ ًوزورا ْ ُ َّوإن َ

ِ َاهللا َ ٌّلعفـو َّ ُ َ ٌغفـور َ ُ َ
 )يواحـد ؛  ۲ /ادلهمج، 

را  همـسر  شـدن  مـادر  و ابـدي  حرمت و لغو را ظهار حكم بيان اين با قرآن. )۴۲۹ ـ۴۲۷
 كنـار  را جـاهلي  رسـوم  ايـن  مـردم  اينكـه  بـراي  نيهمچنـ  ١.ردكـ  نفي شوهرش براي

: از بـود  عبارت كه داد قرار زن به مرد ةدوبار رجوع براي را سنگيني ةكفار بگذارند،
 توانايي اگر و ة پياپي روز ماه دو نداشت، را كفاره اين واناييت اگر. برده يك آزادي
 قـاطع  برخـورد . )۴ـ  ۳ /مجادلـه : ك.ر( مسكين شصت اطعام نداشت، زين را كار اين انجام
 بيـانگر  پيامبر توسط آن اجراي و بيان و خداوند سوي از آيات اين نزول و اسالم
 مـردان  ةوسـيل  بـه  زن قحقـو  دهـ د نمـي  اجـازه  هرگـز  اسـالم  كـه  اسـت  واقعيـت  اين

  .گيرد قرار تجاوز مورد يجاهل و ظالمانه عادات و رسوم از استفاده با خودكامه

  وفات ةعد .۵ ـ۴
 ؛داشـتند  يمختلفـ  يخراف ديعقا شوهرمرده، زِن ةدربار مختلف، هايامت اسالم، از قبل

 كاخ به شوهرش گور در زنده اي زد آتش اش مرده همسر با را او ديبا هكنيا ازجمله
 بـود  نيـ ا تيـ جاهل عـرب  ةديعق. ندك ازدواج يمرد چيه با دينبا عمر آخر تا اي سپرد

 حـقّ  مـدت  اين در و داشتند يم نگه عده سال يك ديبا شوهر، مرگ از پس زنان هك
 كـاهش  روز ده و مـاه  چهـار  بـه  را مـدت  اين قرآن. )۳۵۰ :۱۳۸۰ سالم،( نداشتند ازدواج

َوالذین : داد َِ
َّ

َوفون  ْ ََّ َ َویذرون ِمنُکْم ُ ُ َ َ ًأزواجا َ َ ْ َیرتبصن َ ْ َّ َ َ سھن َ َّبأ ِ ِ
ُ َ

َأربعة ِ َ َ ْ ٍأشھر َ
ُ ْ ًوعشرا َ ْ َ َ... )۲۳۴ /بقره(.  

                                                        
َجعل اَم ... : است گرفته قرار ديتأك مورد زين قرآن از گريداي    هيآ در همسئل نيا. ١ َ َأزو َ ْ ُاجمکَ ُ َتظـ یئَّالال َ َاهرونُ ُ َّمـنھن ِ ُ ْ ِ 

َأ َّ
ُ

م ْا   ).۴ /احزاب (ِتُک
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 يجـاهل  عـرب  مرسـوم  عـادت  بـه  گـر يداي    هيـ آ در وفات، ةعّد نييتع از قبل البته
ِوالذ : است شده توجه

َّ َوفون َینَ ْ ََّ َ ْمنُکْم ُ َویذرون ِ ُ َ َ ًأزواج َ ْ َّوصی اَ ِ ْألزواجھم ًةَ ِ ِ
ْ َ َمت ِ إىل اًاعَ

َ
ِول ِ

ْ َـ ْ َغـري ا ْ َإخـر َ ْ
 ٍاجِ

ْفإن
ِ
َخرجن َ ْ َ َفال َ َجناح َ ْعلیُکْم ُ َ َفعلن ما ِىف َ ْ َ سھن ِىف َ َّأ ِ ِ

ُ ْ ْمن َ ٍمعروف ِ ُ ْ ُواهللا َ َّ ٌعزیز َ  نيا در. )۲۴۰ /بقره( َحکٌمي َ
 همـسران  يابـر  يمـال  مردهـا  هك شده انيب يجاهل عرب مرسوم عادت به توجه با هيآ

 و يزندگ ةنيهز يبرا شند،كب انتظار سال يك خواستند آنها اگر تا نندك تيوص خود
 منـزل  از را زنـان  آن زيـ ن امتوفـ  شـوهران  ةورثـ  و نندك استفاده مال آن از خود يروز

  .نندكن اخراج سال يك تا امتوف شوهر
 بـه  زنـان  شـد،  نـازل  وفـات  ةعـد  ةيـ آ چـون  هك است شده نقل صادق امام از
 صـبر  روز ده ومـاه    چهـار  ميتـوان   نمي ما: گفتند ،ردهك اعتراض اهللا رسول محضر

 تا شد يم فوت شما از ييك شوهر چون تيجاهل در :فرمود جواب در حضرت. مينك
 صـبر  آنگـاه  و ردمكـ  امـر  روز ده و مـاه  چهـار  به فقط من ،ديردك يم صبر سال يك
  .)۱/۱۴۰: ۱۳۸۰عياشي، ( دينك ينم

  زنان رثا و حقوق . ۶ـ۴
 يانـسان  حقـوق  از و شـد  يمـ  رفتـار  كـاال  يا برده يك مانند زن با يجاهل عصر در

 خـاطر  بـه  را ثروتمنـد  زنـان  مردان، از يبعض يگاه. )۳۵۲ـ۳۵۰: ۱۳۸۰ سالم،( بود بهره يب
 و كردنـد  ينمـ  رفتـار  همـسر  يـك  مثـل  آنهـا  بـا  يول گرفتند، يم يهمسر به ثروتشان
 منتظـر  كـرده،  رهـا  صـورت  همـين  به را آنها و تندانگاش يم ناديده را يهمسر حقوق
 خواسـتند  يم خود يزنها از اجبار به هم يگاه. ببرند ارث آنها از تا بودند آنها مرگ
. دهنـد  طـالق  را آنهـا  مقابـل،  در تا ببخشند مرد به را خود ةمهري از يبخش يا همه كه

َأ اَی : داد قرار تخطئه مورد را ظالمانه سنت نيا قرآن ُّ ِالذ اَ
َّ

ُآمنوا َین ُّلَال َ ِ
َ

لُکْم 
ْأن َ

َ
ُترثوا 

ِ
َالنـس َ  َاءِّ

ًرکه ْ
َ

َوال ا َّتعضلوهن َ ُ ُ ُ ْ ُلتذهبوا َ َ ْ َ
ِببعض ِ

ْ َ
تموهن اَم ِ َّآ ُ ُْ ُ ْوإن... َ

ِ ُأردمت َ ُ ْ َ َاستبدال َ ْ ِ ٍزوج ْ
ْ َمک َ ٍزوج َانَ

ْ ـمت َ ْوآ ُ ْ َ َّإحـداهن َ ُ ْ
َقنطـ ِ ْ  اًارِ

َفال ُتأخذوا َ ُ ْ ُمنه َ ْ ًشیئ ِ ْ ُأتأخذونه اَ َ ُ ُ ْ َ َت َ ْ ًإمثَو اًانُ ْ   .)۲۰ـ۱۹ /نساء( اًنُمِب اِ
 شـمار  بـه  مـردان  هاييداراي و اموال جزءو داراييهاي آنها    زنان جاهليت، عصر در

 هـيچ و   شـدند  يم محسوب او ميراث جزء مرد مرِگ از پس كه يا گونه به رفتند، يم
 يدفـاع  و يجنگـ  قـدرت  زن: گفتنـد  يمـ  كـه  بود اين هم دليلش. ندنداشت يارث گونه
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 حـق  كـرد،  دفـاع  بايد هم او خود از و كند دفاع اموال از تواند ينم كه يكس و ندارد
 هماننـد  زنان يبرا را ارث و مالكيت حق قرآن اما. )۱۵۸: ۱۹۸۴ فروخ،( ندارد بردن ارث
َللرجـ ... : شـد  قائـل  مـستقل  يحقوق شخصيت شانيا براي شناخته، رسميت به مردان ِّ  ِالِ

ِ
َّممــا ـٌبَ ُاکتـسبوا ِ َ َ َوللنــس ْ ِّ

ِ ِ ِاءَ
َّممـا ــٌبَ َاکتــسنب ِ ْ َ َ ْ... )و )۳۲ /نــساء  ِللرجــال

ِّ ِ ِ
َّممـا ــٌبَ َك ِ َ َالو َ

ْ
َالــد

واأل ِانِ
َ ْ نَ َقــر ُ َ ْ 

َوللنس ِّ ِ ِ ِاءَ
َّمما ٌبَ َك ِ َ َالو َ

ْ
َالد واأل ِانِ

َ ْ نَ َقر ُ َ َّمما ْ َّقل ِ ُمنه َ ْ أ ِ
َ

َوک ُ َ ْ ِ
ًمفروض اًبَ ُ ْ   .)۷ /نساء( اَ

  ريتفس در آن نقش و يجاهل عصر در ياقتصاد رسوم و آداب .۵
  .گذراندنــد يمــ را خــود يزنــدگ تجــارتاز راه  مكّــه ســاكنان جاهليــت روزگــار در
 ،يربـاخوار  بـه  و كردنـد  ينمـ  بـسنده  دادوسـتد  از يناش درآمد به تاجران يبرخ البته

 يهـا  هويشـ  بـه  قـرآن  از ياريبـس  اتيـ آ رد. آوردنـد  يم يرو يفروش كم و يقمارباز
 ريتفـس  و فهـم  يبـرا  هكـ  شـده  اشـاره  يجاهل عصر ياقتصاد رسوم و آداب و يتجار
 يضـرور  و الزم آن مختلـف  يايـ زوا و رسـوم  و آداب نيا شناخت ،اتيآ نيا قيدق

  :شود يم اشاره مربوط اتيآ ريتفس در آنها نقش و رسوم آن اهم به نجايا در. است

  يررباخوا .۱ـ ۵
 متداول اريبس العرب یريجز در يرباخوار اسالم ظهور از قبل ،يخيتار منابع بر بنا

 هكـ  آنجـا  از. ردنـد ك يمـ  درآمـد  سبك قيطر نيا از اشراف ازاي    عده و بود عيشا و
 از ياريبـس  در بودنـد،  دسـت يته و ريـ فق افراد يربو يوامها نندگانك افتيدر معموالً
 رندهيگ وام يناتوان صورت در و ندشد يم گرفته گانگرو به فرزندانشان و زنان مواقع

 يحتـ . )۴۸: ۱۹۸۴ فـروخ، ( آمـد  يدرمـ  دهنـده  وام تيـ كمال به گروگان ن،يد پرداخت از
 امـوال  گـرفتن  حق از فرزندانشان تا ردندك يم تيوص مرگ هنگام رباخواران يبرخ
 رهيـ مغ بن ديول تيوص نهيزم نيا در. بستانند ارانكبده از را آن حتماً و نگذرند يربو
 طائف اهل آوردن اسالم از پس. )۱۹۲ :۱۴۰۵ ب،يحب ابن( است شده گزارش فرزندانش به
 صـحبت  پـدرش  زمان از مانده يباقي  ربا مورد در او با امبريپ د،يول بن خالد جمله از

 رها است مانده يباق ربا از را آنچه داد دستور و شد نازل ربا ميتحر ةيآ آنگاه. فرمود
اَأ اَی : نندك َ ِالذ ُّ

َّ
ُمنآ َین و اوَ ُا َاهللا َّ ُوذروا َّ َ َبىق اَم َ

ِ
َمن َ َالرب ِ ْإن اِّ ْکنـمت ِ ُ ْ ِمـؤمن ُ ِ ْ : ۱۹۷۵ هـشام،  ابـن ؛  ۲۷۸ /بقـره ( َنيُ
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 اعـالن  ةمنزل به يرباخوار از برنداشتن دست كه شدند تهديد رباخواران يحت .)۱/۴۱۴
ْ َْمل ْنِإَف : اوست رسول و خدا با جنگ ُعلواَ ا َ ُفاذ َ ْ ٍرب َ

ْ َ َمن ِ ِاهللا ِ ِورسوله َّ
ُ َ َ... )۲۷۹ /بقره(.  

 يتلقـ  سـالم  يكـار  و دانـستند  يمـ  فـروش  و خريـد  هماننـد  را خوردن ربا اعراب
ِلـذَا : فرمـود  و برخاسـت  مبـارزه  بـه  نادرسـت  يتلقـ  ايـن  با كريم قرآن. كردند يم

َّ
 َین

َیاکلون ُ ُ ْ َالرب َ َومون َال اِّ ُ ُ ُوم اَمَک َّالِإ َ ُ ِالذ َ
ُبطه یَّ ُ َّ َ َ َالشیط َی ْ َمن ُانَّ ِّملس ِ َ ْ َلكَذ ا

أِب ِ
َْ ُ الواَقـ َّ

ُ
ُالبیـع ََّمنـاِإ  ْ َ ُمثـل ْ ْ

أَو اَبـِّالر ِ
َ

َّحـل َ 
ُاهللا َالبیع َّ ْ َ َوحرم ْ َّ َ َالرب َ  اركـ  دانيـ م وارد سانيكـ  صـورت  بـه  نيطـرف  ع،يـ ب در. )۲۷۵ /بقـره (  ...اِّ
 در هكـ  يحال در است مكحا سانيك طور به دو هر بر انيز و سود احتمال و شوند يم

 گـر يد طرف متوجه ضررها وستهيپ و نديب  نمي ضرر گاه چيه رباخوار ،يرباخوار نظام
  .)۴۰۹ ـ۲/۴۰۸: تا بي ،ييطباطبا ؛۱/۲۴۲: ۱۴۲۰ ،يبالغ( است
 در هك مشهور يربا بر عالوه. داشت وعيش ربا از يمختلف انواع ت،يجاهل عصر در
 ربا از يگريد نوع گرفت،  مي صورت ياضاف پرداخت شرط دادن، قرض گامهن آن،

 قـرار  هكـ نيا بـدون  گرفتند يم وام توانگران از ازمندين افراد نوع، نيا در. بود جيرا زين
 ينــاتوان صــورت در مقــرر مــدت انيــپا از پــس آنگــاه ،بگذارنــد ياضــاف پرداخــت

 شيافـزا  بـا  ارانكـ طلب و نـد ردك يمـ  مهلـت  ديتمد يتقاضا بازپرداخت، از ارانكبده
. افـت ي يم ادامه يبده بازپرداخت زمان تا روند نيا و نمودند يم موافقت يبده زانيم
 سـن  بـه  يبده د،يتمد برابر در هك بود يوانيح يقرضها به مربوط ربا نيا گريد لكش

 در ،بـود  اركبـده  را ساله كي شتر ار،كبده اگر مثالً. شد يم داده حواله وانيح باالتر
 سـال،  كيـ  از پـس  هكـ  شـد  يم متعهد ن،يد يادا در يناتوان صورت در مدت، انيپا

. شـد  يمـ  سـاله  سـه  شـتر  پرداخت به متعهد بود، ساله دو شتر اگر. بپردازد دوساله شتر
. اسـت  اسـتفاده  قابـل  يخوب به ربا به مربوط اتيآ از يكي نزول سبب از ربا، نوع نيا

 قـرض  رهيـ مغ يبنـ  بـه  تيجاهل در فيثق ةفيطا هك است آمده هيآ نيا نزول سبب در
 شيافـزا  را مبلـغ  مـا  ،ديبده يشتريب مهلت«: گفتند يم مهلتآنان در پايان     و ندداد يم
ـا اَیـ : شـد  نـازل  ريز يةآ هك بود نجايا. »ميده يم َأ ُّ

َ
ِالـذ 
َّ

ُآمنـوا َین ُتـأکلوا َال َ ُ ْ َالربـ َ َأضـع اِّ ْ َ
َمـض اًاف ًاعفةُ َ َ 

وا ُوا َّ َاهللا َ َلعلَّ َّ
َون ُکْمَ ُ ِ

ْ ُ
 )۴/۵۹: ۱۴۱۵ ،يطبر؛ ۱۳۰ /عمران آل(.  

 آمـده  قـرارداد  اصل در ياديز نيا چه است؛ مال اصل بر يستان افزون ربا نيبنابرا
  .)۲۵: تا بي ،يقرش( شود مطرح يبده مهلت ديسررس از پس چه و باشد
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  يقمارباز. ۲ـ ۵
 متعـدد  يهـا  شيوه هليت،جا روزگار عرب ميان در رايج ياقتصاد يانحرافها جمله از

 در را فرزندشـان  و زن و خـود  ،جاهليـت  روزگار مردم از يبعض يحت. بود يقمارباز
 شـناخت  ،شـده  ادي يجاهل عادت و وهيش نيا از قرآن در هك آنجا از. باختند يم قمار
  .است الزم و يضرور قرآن ريتفس و فهم در آن
 آن بـه  كه تير ةچوب انداختن زا است عبارت آن و است »َميِسر «قمار انواع از يكي

 قمـار . )۶۸۱: ۱۴۰۵ ،يوميـ ف ؛۵/۲۹۸: ۱۴۱۴ منظـور،  ابـن ( شـود  يمـ  گفته هم »اقالم «و »ازالم«
 قــسمت ۲۸ را آن و كــشتند يمــ خريــده، را يشــتر كــه بــود صــورت نيــا بــه ميــسر

 بـه  و كردنـد  يم انتخاببراي هر يك     خاص ينام بارا   تير ةچوب ده آنگاه كردند؛ يم
 شـش  يششم و سهم پنج يپنجم مثال، يبرا ؛دادند يم سهم اش رتبه مناسب  كدام هر

 دسـت  سـپس . نداشـتند  سـهم  دهـم  و نهـم  و هـشتم  شد يم تمام سهمها چون و سهم،
 آمد يم بيرون يچهارسهم تير اگر. آوردند يم بيرون را تير ده آن از ييك و بردند يم
 چـوب  هر صاحب اينكه نتعيي. گرفت يم تعلق سهم ۲۸ از سهم چهار آن صاحب به
  .)۲۶۱ـ۱/۲۵۹: تا بي يعقوبي،( شد يم انجام قرعه با نيز باشد يكس چه

 حاصـل  سود كه يحال در داشت، ضرر يا عده يبرا و سود يا عده يبرا كار اين
 را يجـاهل  ةويشـ  ايـن  اسـالم . آمـد  يمـ  دست به يرنج و زحمت هيچ يب طريق اين از

 از گنـاهش  است، نهفته سود يا عده يبرا كار اين در هرچند كهكرد   اعالم و ممنوع
أَـْس : اسـت  بيشتر آن سود

َ
ل
ُ

َونك ِعـن َ
ِمـر َ

ْ َ ْ ملیـسر ا ِو ِ ْ َ ْ ا ْقـل َ َیھمـِف ُ ٌمثِإ اِ
ْ

ِکبـ 
ُومنـافع ٌريَ ِ َ ِللنـاس َ

َّ
َمثھمـِإَو ِ ُ ُ أ اْ

َ
ُکـرب َ ْمـن ْ ِ 

َعھمـ ِ ِ
ْ  مانجـا  فـرد  كـه  اسـت  يكـار  هـم  قمـار  شـود  گفتـه  است ممكن. )۲۱۹ /بقره( ...اَ
 بلكـه  نيـست  كـار  قمار، كه دانست بايد يول. شود يم برخوردار سودش از و دهد يم

 را آن تيـ نها در قرآن لذا. است ياقتصاد يخدمت ةارائ بدون ديگران اموال تصاحب
ا اَی : نمود ميتحر يلك به َأ ُّ

َ
ِالذ 
َّ

ُآمنوا َین َإمنا َ َّ ُمر ِ ْ
َ ْ ملیسر ا ُو ِ ْ

َ ْ ا َواأل َ َْ َ ْواألز ُابْ َ ْ ٌرجس ُمَالَ ْ
ْمـن ِ ِعمـل ِ

َ َالـشیط َ ْ  ِانَّ
بوه ُفا ُ ِ جت

َ ْ َّلعلُکْم َ َ َون َ ُ ِ
ْ ُ

 )۹۰ /مائده(.  

  ازالم .۳ـ ۵
ْحرمـت  يةآ در َ ِّ ْعلـیُکُم ُ َ ُملیتـة َ َ َْ ْ ُوالـدم ا َّ م َ ُو ْـ َ ِنز َ

ْ
ِ
ْ َومـ ِیـرا َّأهـل اَ ِ

ُ
ِلغـري 

ْ َ
ِاهللا ِ ِبـه َّ نقـة ِ ُو َ

ِ
َ ْ ُمل ْ ا ملوقـوذة َ ُو َ ُ ْْ َ ا ملرت َ َو َ ُ ْ ا ُدیـةَ َ ِّ 
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َّلنِطوا َُةَ َوم ی َأکل اَ َ َ
ُالسبع  ُ َّإال َّ ْذکیـمت اَم ِ ُ ْ َّ َومـ َ ـَذ اَ ِ

ُ 
َ ِالنـصب َ

ُ ْوأن ُّ َ ُتقـسموا َ ِ
ْ َ َبـاألزال َْس ْ َ ْ

م ِمِ ْذ ُلکـ ٌفـسق ِ ْ ِ... ) مائـده/ 
 يچوبهـا  يمعنـا  به زالما. است گرفته قرار محرمات فيرد در» ازالم به استقسام «،)۳

 پس را يحيوان ،يجاهل رسم برابر. است يخواه سهم يمعنا به ساماستق و قرعه خاص
اي  كيــسه در را تيــر ةچوبــ ده ســپس كردنــد؛ يمــ ذبــح ،خريــده يبنــد شــرط يــك از
 ،نوشـتند  يمـ  بازنـده  ديگـر،  چـوب  سـه  يرو و برنـده  چوب، هفت يرو و نهادند يم

 حيـوان  گوشـت  تمـام . آوردنـد  يمـ  بيـرون  كيـسه  از را يچوب يك هر قرعه، با آنگاه
 حيوان قيمت و بود نامشان به برنده يچوبها كه شد يم يتير هفت آن سهم شده، ذبح
حبيـب،   ابـن ( باشـند  داشته گوشت از يسهم آنكه يب پرداختند؛ يم بازنده نفر سه آن را
  .)۳/۱۱: ۱۹۹۰؛ مغنيه، ۳۳۲ :تا بي

 و آداب از يآگـاه  بـدون  هيآ از بخش نيا ريتفس و فهم شود يم مالحظه چنانچه
 دسـت  بـه  خيتـار  راه از تنها زين عرب رسوم و آداب و ستين ريپذ انكام عرب رسوم

 و سريـ الم: ۱۳۸۵ به،يقت ابن: ك.ر ،يجاهل عصر در ازالم و قمار ةنيزم در شتريب اطالعاتي  برا( ديآ يم
  .)القداح

  يفروش مك .۴ـ ۵
 يههـا را از آنـان . بـود  يفروشـ  كم جاهليت روزگار ياقتصاد يانحرافها ديگر از

. گرفتنـد  يمـ  زيـاد  خريدند يم را آنچه و دادند يم كم فروختند يم را آنچه گوناگون
 ورود از پـس  كـه  چنـان  اسـت  داشـته  يبيـشتر  رواج مدينـه  مردم در پديده اين گويا
 يمجازاتهـا  به را فروشان كم و شد نازل باره اين در فينمطفّ ةسور مدينه به پيامبر

ٌویــل : كــرد تهديــد ســخت ْ ِمطففــلِْل َ
ِّ َ ِالــذ٭ َنيُ

َّ
کتــالوا اَذاِإ َین

ُ ْ 
َ ِالنــاس َ

َتوفون َّ ُ ْ َ ــْس ْلــواَک اَذِإَو ٭َ ُ ُ
أ 
َ

ْوز ْو ُ ُ َ َ 
َسرون ُ ِ

ْ ُ
 )،۴۷۵ ـ۴۷۴: ۱۴۱۱ واحدي،؛ ۳ـ۱ مطففين(.  

  ريتفس در آن نقش و يجاهل عصر در ياجتماع رسوم و آداب .  ۶
  يشكُفرزند .۱ـ ۶
 ردهكـ  ينهـ  آن از و توجـه  اعراب يشكفرزند سنت به يمتعدد اتيآ در ميرك قرآن
  .دارد اتيآ نيا فهم در يمهم نقش همسئل نيا ابعاد شناخت رو نيا از. است
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  دختران كردن گور به زنده )الف
 ريـ غ و زشـت  اريبـس  عادات از) البنات وأد (دختران كردن گور به زنده و يشكدختر
 داشتن دختر يجاهل عصر دممر منحط فرهنگ در. است بوده يجاهل عصر در يانسان
 دليـل  دو بـه  آنـان . كردند يم گور به زنده را دختر نوزاد رو، اين از. بود ننگ و عيب
 دشـمنان  اسـارت  بـه  جنگهـا  در آينده در مبادا اينكه ييك ؛دادند يم انجام را كار اين

 سـبب  آنهـا  يزنـدگ  ةهزينـ  تـأمين بـر     يتوانـاي  عدم و فقر فشار اينكه ديگر و درآيند
 كننـده  مـصرف  غالبـاً  و نبـود  توليدكننـده  جامعـه  آن در دختـر  رايـ ز شـد؛  يمـ  انقتلش

  .)۳۵۶ـ۳۵۳: ۱۳۸۰ سالم، ؛ ۱۰/۶۷۴: تا بي ،يطبرس( شد يم محسوب
 نيا قرآن. است شده اشاره يجاهل زشت سنت نيا به يمتعدد اتيآ در قرآن در
َوإذ : نـد ك يمـ  ريتـصو  نيچنـ  را آنان عادت ِ َر اَ ْأحـد ُبـشِّ ُ ُ َ َ

َاألِبـ  ْ ُ َّظـل یْ ُوجھـه َ ُ ْ ًّمـسودا َ َ ْ َوهـو ُ ُ ِکظـ َ
 ٭ٌميَ

َــو َ َمــن یَارَ ِالقــوم ِ
ْ َ ْمــن ْ ِســوء ِ ــ ُ َر اَم ِبــه ُبــشِّ ُأميــسکه ِ ُ

ِ ْ ُ َ 
َ ٍهــون َ

ْأم ُ
َ

ُیدســه  ُُّ َالــرت ِىف َ َأال ِابُّ
َ

ــ َاءَســ  َمــون اَم ُ ُْک َ )نحــل/ 
َوإذا : ديفرما يم گريداي    هيآ در نيهمچن. )۵۹ ـ ۵۸ ِ َملـ َ ْ ُوؤا ُدةوْ ْسـئلت َ َ

ِ بـأ ٭ُ
َ
ٍذنـب ِّیِ

ْ ْقتلـت َ َ
ِ
ُ

 ) ريتكـو/ 
  .)۹ ـ ۸

  پسران شتنك )ب
 دختـران  ردنكـ  گور به زنده و يشكدختر به منحصر فرزندان شتنك يجاهل عصر در
 كـشتن  يحتـ  و شتندكـ  يمـ  مختلـف  يمناسبتها به زين را خود پسر فرزندان آنان. نبود
 بـه  يجـاهل  اعـراب . داشتند يم محسوب عبادت يا و افتخار نوع يك را خود يها بچه

 اگـر  كـه  كردنـد  يم نذر يا و نمودند يم يقربان را خود فرزندان يگاه شانهايبت خاطر
 قائل بتها يبرا ياهميت چنان آنها. كنند يقربان بت يبرا را آن شد آنها نصيب يفرزند
 و فقيـر  خودشـان  و كردند يم آنها متوليان و بتها خرج را خود نفيس اموال كه بودند

 سـر  فقـر  و يگرسـنگ  از را خـود  يهـا  بچـه  يگـاه  كـه  آنجـا  تـا  شـدند  يمـ  تهيدست
  .)۸/۳۲: ۱۴۱۵ ،يطبر( بريدند يم

َوکذ : ديفرما يم باره نيا در ميرك قرآن َ َلكَ
َزیـن ِ َّ ٍثـري َ ِ َمـن ِلَک َملـشرکني ِ

ِ ِ
ْ ُ ْ َقتـل ا ْ َأوال َ ْ

َ
ْد
ِ َشـراک ِ َ ْؤُ ُ ُ 

ْلريدو ُ ُ ْ ُ ُولیلبسوا ِ
ِ
ْ َ ِ ْعل َ

ِ
ْ َ ْدی َ ُ َ ِ )ينهـ  زشت عمل نيا از گريداي    هيآ در نيهمچن. )۱۳۷ /انعام 

ُتلوا َالَو : ديفرما يم ُ ْ َأوال َ ْ
َ

ْدمک ُ َخشیة َ َ ْ َإمال َ ْ
ُْن ٍقِ ْنرزقھم َ ُ ُ ُ ْ ْوإیامک َ ُ َّ

ِ َّإن َ ْقـتلھم ِ ُ َ ْ خطـأ َناَک َ
ً ْ

ِکبـ ِ
 از. )۳۱ /إسـراء ( اًريَ
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 و سـخت  قدر آن يجاهل اعراب ياقتصاد وضع هك شود يم استفاده يخوب به آيه اين
 بـه  ياقتصاد يتواناي عدم ترس از را خود فرزندان يگاه يحت كه بوده كننده ناراحت

  .رساندند يم قتل
 پنهـان  خـاك  زيـر در   را دختـران  فقـط  آيـا  يجـاهل  عـرب  اينكه در مفسران البته

: ك.ر( انـد  هردكـ  اخـتالف  رسـاند  يمـ  قتـل  بـه  فقـر  تـرس  از نيـز  را پسران يا و كرد يم
 بـه  مراجعـه  امـا . )۱۳/۸۵: تـا   بـي  ،ييطباطبـا  ؛۲۰/۳۳۱: ۱۴۲۰ ،يراز فخر ؛ ۲/۶۶۴: ۱۴۰۷ ،يزمخشر

 دوم نظـر  يجـاهل  عرب رسوم و عادات با ييآشنا و يخيتار شواهد در دقت و خيتار
 رفته، كار به) قتلهم (مذكر جمع ضمير آن در كه زين آيه تعبير ظاهر. ندك يم دييتأ را
  .)۱۳/۸۵: تا بي ،ييطباطبا: ك.ر( باشد دوم نظر بر يدليل اندتو يم

  يفرزندخواندگ .۲ـ ۶
 انـواع  داد، يم پيوند هم به را خويشاوندان كه قبيله و خانواده از غير ،يجاهل عصر در

. بـود  رايج جاهليت عرب قبايل ميان درهمچون فرزندخواندگي    نيز رابطه از يديگر
 مـردود  اسـالم  در بـود،  مرسـوم  جاهليـت  روزگـار  در كه يصورت به يفرزندخواندگ

 پدرانـشان  اگـر  و شـوند  خوانـده  پدرانشان نام با پسران كه گرديد مقرر و شد شناخته
 يفرزندخوانـدگ  لغـو  ةدربـار  كريم قرآن. گردند يتلق يدين برادر نباشند شده شناخته

َومـ : فرمايد يم َجعـل اَ َ َأدعیـ َ ِ ْ
َ

ْاءمک ُ َأنبـ َ ْ
َ

ْاءمک ُ ُلکـْمَذ َ م ِ ْقـو لُک
ُ ْ َبـأفو َ ْ َ

ْاهکمِ ُ ُواهللا ِ َّ ُول َ ـ ُ َّق َ َـ
ْ َوهـو ا ُ ِـد َ ْ ِالـسب یَ

 َیلَّ
ُدعـُا : فرمايـد  يم پدرانشان به فرزندان دادن نسبت ةدربار همچنين. )۴ /احزاب( ْوْ مَبـِآل ُ ْا ِ ِ 

َهو أ ُ
َ

ُقسط َ َعند ْ ْ ِاهللا ِ ُتعلموا َْمل ْنِإَف َّ َ ْ ْاءَبآ َ ُ َخوِإَف َ مْ ْا   .)۵ /احزاب( ِینِّالد ِىف ُنُک
 رو روبـه  فـراوان  يدشوار با يجاهل رسم اين يبرانداز يراستا در خدا رسول

 و بـود  ناسازگار خود همسر با هك داشت زيد نام به يا فرزندخوانده حضرت آن. بود
 داد فرمـان  خـدا  رسـول  بـه  و شد نازل آيه خداوند يسو از آنگاه. شد جدا او از
: كنـد  ازدواج زيـد  سابق همسر با يپسرخواندگ يجاهل قوانين به دادن پايان يبرا كه
 ْوإذ ِ ُول َ ُ َّللذ َ َأنعم یِ َ ْ ُاهللا َ ِعلیه َّ ْ

َ َوأنعمت َ ْ َ ْ َ ِعلیه َ ْ
َ ْأمـسك َ

ِ ْ َعلیـك َ ْ َ َزوجـك َ َ ْ ِواتـق َ
َّ َاهللا َ ُوت َّ َسك ِىف ِىف ْخ َ

ِ ـ
ْ ُاهللا َمـا َ ِمبدیـه َّ ْ ُ 

َوت َالناس َىش ْخ َ ُواهللا َّ َّ ُّأحق َ َ َ
ْأن 
َ

ُشاه 
ْ َ

َّفلما  َ َقض َ ٌزید یَ ْ َمنھ َ ْ ًوطر اِ َ َزوجناکھ اَ َ ْ َّ َون َال ْیِلَک اَ  َیُک
َ ِملؤمن َ ِ ْ ُ

ْ ٌحرج َنيا َ َ 
َأزو ىف ْ َأدعی ِاجَ ِ ْ

َ
م ْا ِ ْقضوا ِإذا ِ َ َّمنھن َ ُ ْ ًوطر ِ َ َواک اَ ُأمر َنَ ْ ِاهللا َ ًمفعوال َّ ُ ْ َ )۸/۵۶۳: تا بي ،يطبرس؛ ۳۷ /احزاب(.  
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  يدار برده. ۳ـ ۶
 بـا  يبرخـ . اسـت  بوده يدار برده يجاهل عصر در عيشا و جيرا رسوم و آداب از يكي

 و عيوسـ  تـالش  و يدار بـرده  بـا  يعملـ  و يركـ ف ةمبارز در اسالم سهم گرفتن دهيناد
 اسـالم  يجيتدر ةمبارز ،ياجتماع دار شهير ِ  معضل نيا حل در خدا رسول ريگ يپ
 يدار برده از اسالم يطرفدار به خاص موارد رد را آن ياجبار رشيپذ و يدار برده با

 بـه  اسـالم  ظهـور  عـصر  ياجتمـاع  طيشـرا  و اتيـ واقع اگر هكآن حال. اند هردك ريتفس
 انيـ م در بردگـان  بـا  يبدرفتار و داري  برده يطوالن اريبس ةسابق به و شود نييتب يخوب
 معـضل  نيـ ا حـل  در اسـالم  پررنـگ  نقـش  و ريتـأث  شـود،  توجه جهان مختلف اقوام

 مكـارم ( شـد  خواهـد  اركآشـ  بردگـان  يزنـدگ  وضـع  در تحول و بشر خيتار ياجتماع
  .)۸ ـ۷: ۱۳۵۳ ،يرازيش

 دور بـسيار  روزگاران از انسانها. دارد ديرينه يا سابقه بشريت تاريخ در يدار برده
 كـه  جنگهـا  در ويـژه  بـه  انـد؛  گرفتـه  يم يبردگ به را يكديگر گوناگون يصورتها به

 بـرده  نيهمچنـ . شـد  يمـ  محـسوب  پيـروز  طـرف  ةبرد ست،شك از پس مغلوب طرف
 و ايران حكمرانان يهدايا جمله از و بود شايع بسيار روميان و ايرانيان ميان در گرفتن
ـ  جـواد ( نـد بود بردگـان  يكـديگر  به روم  ؛۱۳ـ  ۱۱: ۱۳۵۳ ،يرازيشـ  مكـارم  ؛ ۵/۶۲۵: ۱۹۶۸ ،يعل
  .)۱۵ ـ۱: ۱۳۷۲ ،ينيحس

 و نداشـت  امكـان  آني با وجود سـابقة تـاريخي      دار  برده ةبار يك حذف ن،يبنابرا
 اسالم كه بود نيا .)۴۶ـ۳۸  و ۳۱ـ۳۰: ۱۳۵۳ ،يرازيش مكارم( بود ها برده ضرر به امر اين بسا چه

 را آن يجيتـدر  يالغـا  رونـد  مختلـف،  يارهاكسـازو  بـا  يولـ  رفت،يپـذ  را آن موقتاً
 و آورد يبشر تماعاج ةزمر در را بردگان اول ةدرج در ميرك قرآن. ردك يگذار هيپا

 يبـرا  ياديـ ز دسـتورات  آنگاه. )۱۴ /حجرات: ك.ر( ردك الغا اتقو جز را ازاتيامت يتمام
 يزنـدگ  در ميسـه  و كيشـر  را آنـان  هكـ  آنجـا  تا ردك صادر بردگان با مدارا و رفق

 خواسـت  آنان از و ردك دعوت بردگان با يرفتار خوش به را مردم نمود، صاحبانشان
: ك.ر( كننـد  رفتار خود مانند باره اين در آنان با و نشوند خود دگانبر ازدواج مانع كه
 در آن طبـق  هكـ  ردكـ  ميتنظـ  بردگـان  يآزادسـاز  يبـرا  يعيوس ةبرنام سپس. )۳۲ /نور

 از ياريبـس  ةكفـار  جملـه  از شوند؛ برخوردار يآزاد نعمت از جاًيتدر يوتاهك مدت
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 .)۳ /مجادلـه  ؛ ۸۹ /مائـده  ؛۹۲ /نـساء : ك.ر،  نمونهي  برا( قرار داد  بردگان ردنك آزاد را گناهان
 فـراوان  يهـا  هيتوصـ  نـه يزم نيـ ا در و داد قرار بردگان يآزادساز يبرا اريبس يثوابها
آورد،  ي بردگان را فـراهم مـ  يه موجبات آزادك ي اسالمين رفتارها ي از بارزتر  .نمود
ي آن،  طـ هكـ الد بـود  ير و اسـت   ي، تـدب  )۳۳ /نـور : ك.ر(اتبه  ك چون عقد م   يامكس اح يتأس

 يجيتـدر  صـورت  بـه  ييقراردادهـا  يمبنا بر اي و يدفع طور به وخود   بهبردگان خود 
  .)۳۵: ۱۳۸۵ ماخت، ؛ ۶۳ـ۱۶: ۱۳۷۲ ،ينيحس ؛۴۶ـ۲۳: ۱۳۵۳ ،يرازيش مكارم: ك.ر( شدند يم آزاد

  يخونخواه و يزيخونر .۴ـ ۶
 بعـر  بـارز  صـفات  از ،يخونخواه و انتقام و يغارتگر و تجاوز ،يزيخونر و جنگ
 يجـاهل  عـصر  عـرب  روح و جان در جنگ، به عشق. بود آنان مباهات ةيما و يجاهل

 عـرب، . آمـد  يمـ  شـمار  بـه  حـق  به يابيدست راه تنها تجاوز و ستم وبود   دهيدوان شهير
 نفـرت  آن از و شـمرد  يمـ  بيـ ع را بستر در مرگ و افتخار را جنگ دانيم در مرگ
 ةريـش  يجـاهل  عـرب  تعـصّب  و يگجـوي جن يـة روح نيا. )۳۱۵ ـ۳۱۳: ۱۳۸۰ سالم،( داشت
 سـبب  بـه  كـه  داد يرو يا عمـده  يجنگهـا  ت،يجاهل ةدور در. بود جنگها از يبسيار
 يلـ يدال بـه  جنگهـا  نيا. )۱/۵۰۲: ۱۳۸۵ ر،ياث ابن( ندشد معروف »العرب اميا« به تشانياهم

 صـورت  انتقـام  و يخونخـواه  ايـ  چراگـاه  و آب به يابيدست ،يا لهيقب اختالفات چون
 آغـاز  لـه يقب دو از فـرد  دو ةسـاد  برخـورد  يـك  از پس جنگها يبرخ يحت. رفتگ يم
 مـردان  كـه  يجاي تا ،)۱/۲۸۶: ۱۹۷۵ هشام، ابن( كشيد يم طول سال چهل تا گاه و شد يم

 صـلح  بـه  كار ديگران دخالت با سرانجام و شدند يم نابود درگير، ةقبيل دو يجنگجو
 سـتم  آنـان  بر و خوردند يم را ضعيفان قح زورمند، قبايل معمول طور به. انجاميد يم

 آوردنـد  يدرم يپا از يناگهان هجومغافلگيرانه و با     را خود مخالفان و داشتند يم روا
 و يغــارتگر ةروحيــ وجــود. نبودنــد پايبنــد يقــانون و قاعــده هــيچ بــه راه ايــن در و

 احتـرام  هـم  خودشـان  مقدسات به يحت كه بود شديد چنان عربها درميان يجوي كينه
 گرفـت  در حـرام  يماهها در عربها ميان در جنگ چندين هك يطور به گذاشتند ينم
. )۵۸۵ ـ   ۱/۵۸۳: ۱۳۸۵ ر،يـ اث ابـن  ؛۱۶ـ  ۲/۱۵: تـا   بـي  ،يعقـوب ي( است مشهور ِفجار يجنگها به كه
  .)۶۲ـ ۶۱: ۱۳۵۰ ف،يض ؛۴/۲۱۴: ۱۹۶۸ ،يعل جواد( بود دائم آشوب و فتنه كار اين ةنتيج



  

ش
نق

 در خيتار 
 ريتفس

آن
قر

 /...ميرك 
هش

پژو
ها

۱۲۵  

 بـه  يجـاهل  عـرب  يخرافـ  اعتقـاد  ه،يـ رو يبـ  يهـا يخواهخون نيـ ا عوامـل  از يكي
 اوست جسم در يا پرنده انسان روحكه   داشتند اعتقاد آنها. بود» هامه «نام به يا پرنده

 بيـرون  او جـسم  از نـشود  يخونخواه او از چنانچه شود يم كشته يسكهنگامي كه    و
: زنـد  يمـ  فريـاد  و كند يم ناله او قبر يباال بر و طواف او جسد اطراف دائماً و آيد يم
 آنهـا . رنـد يبگ را او خـون  انتقـام  او بـستگان  هكـ نيا تا» ام تشنه سخت كه كنيد سيرابم«

 ةانـداز  بـه  تـا  شود يم بزرگ سپس است كوچك آغاز در پرنده اين كه بودند معتقد
 هـر  يخرافـ  اعتقـاد  نيـ ابر اساس   . )۴/۳۳: تا  بي ،يمقدس ؛ ۶۴۵: ۱۴۰۵ ،يوميف( گردد يم جغد
 انتقـام  تا زدند يم يارك هر به دست او ةليقب افراد شد يم شتهكاي    لهيقب از يدفر وقت

  .رنديبگ را او
 بـه  انـسانها  ةظالمانـ  و هيـ رو يبـ  شتنك از نادرست، عادت نيا با مبارزه يبرا قرآن
 نيـ ا بـه  دانـست؛  زيجـا  را قاتـل  قـصاص  تنهـا  عمـد،  قتل موارد در و ردك ينه شدت

 را قاتلشخص   شدِن شتهك م،كمحا به مراجعه با ارندد حق مقتول ياياول هك صورت
 نداشـته  قتـل  در يدخـالت  هك قاتل كينزد اي دور شانيخو از يك چيه و ندينما طلب
َوال : ندارد را آنها به تعرض حق يسك و ستين مؤاخذه مورد ُتلوا َ ُ ْ َالـنفس َ ْ ِالـىت َّ

َّ
َحـرم  َّ ُاهللا َ َّإال َّ ِ 

ق ِّبـا َ ْ
ْومـن ِ َقتـل ََ ِ

ْمظ ُ ًلومـَ ْفقــد اُ َ َجعلنـ َ ْ َ ِلولیـه اَ ِّ َِ َسـلط ِ ْ َفـال اًانُ ْرف َ
ِ ــْس ِالقتـل ِىف ُ

ْ َ ُإنـه ْ َّ
ًمنـصور َناَک ِ ُ ْ  قــرآن. )۳۳ /اســراء( اَ

 اتيح ةيما را قصاص گذشت، و عفو به هيتوص ضمن و ردك واجب را قصاص مكح
ا اَی : نمود يمعرف انسانها َأ ُّ

َ
ِالذ 
َّ

ُآمنوا َین َکتب َ ِ
ْعلیُکُم ُ َ َالقص َ ِ

ْ
َالقتل ِىف ُاص ْ َ ُّر یْ ُ

ْ ر ا ِّبا ُ ْ
ُوالعبد ِ ْ َ ْ ِبالعبـد َ ْ َ

ْ
ـ ِ َواأل ْ ُ ْ  یَ

َباأل ْ ُ ْ
ْفمن یِ َ َعىف َ

ِ
ُله ُ

َ
ْمن  ِأخ ِ

َ
ْ ِیه َ

َفاتب ٌء ِّ ِباملعروف ٌاعَ ُ ْ َ ْ
َوأد ِ

َ ِإلیه ٌاءَ ْ
َ
َبإحس ِ ْ

ِ َلكَذ ٍانِ
ِف ِ

ْ َ
ْمـن ٌیـف ْربـمک ِ ُ ِّ ٌورمحـة َ َ ْ َ ِفمـن َ

َ َاعتـد َ َ  یْ
َعدَب َلكَذ ْ

ُفله ِ َ َعذ َ ِأل ٌابَ
َ

م ٭ٌمي ْو لُک
َ َالقص ِىف َ ِ

ْ
َحی ِاص ِأوىل اَی ٌاةَ

ُ
َاأللب  ْ َ َّلعلُکْم ِابْ َ َتتقون َ ُ َّ َ )۱۷۹ ـ۱۷۸ /بقره(.  

 عـصر  نادرسـت  روش سـو  يـك  از ،»عفو «و »قصاص «ةعادالن دستور با اتيآ نيا
 محكـوم  كـشيدند،  مـي  خون و خاك به را نفر صدها نفر يك برابر در گاه كه را جاهلي
 اسـت  كـرده  ديـ تأكهمچنـين    از و گشوده مردم روي به را عفو راه ديگر سوي از كرده،

 اقوام خالف بر ندارند؛ يتعد حق طرفين از يك هيچ خونبها گرفتن اي عفو از بعد هك
. كـشتند  يمـ  را قاتل خونبها گرفتن يحت و عفو از بعد يگاه مقتول ياوليا كه يجاهل
 ةمسئل ةزمين در را سؤاالت از يبسيار پاسخ اپرمعن بسيار و كوتاه رتعبا يك با سپس

  .»است يزندگ و حيات ةماي شما يبرا قصاص«: است ردهك بازگو قصاص
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 از. انـد  هردكـ  ركذ يمختلف وجوه اتيح با قصاص ارتباط و عبارت نيا ريتفس در
 وجـه  هـيچ  بـه  قصاص حكم اگر زيرا است؛ جامعه حيات ضامن قصاص هكنيا جمله
 خطـر  بـه  گنـاه  يب مردم جان كردند، يم امنيت احساس سنگدل افراد و نداشت وجود

 حـد  تـا  يكـش  آدم فكـر  از را او رايز است؛ قاتل حيات ةماي قصاص هكنيا اي. افتاد يم
 عـصر  در وركمذ يسنتها و عادات به توجه با اما. كند يم كنترل و دارد يم باز يزياد
 جاهالنه افراطمانع   قصاص هكنيا آن و كرد تصور نتوا يم زين يگريد يمعنا يجاهل
 يريجلـوگ بـسياري    افـراد  ةناعادالنـ  شدن شتهك از و ددگر يم يخونخواه و انتقام در
: ۱۴۰۷ ،يزمخـشر : ك.ر( شـود  يمـ  شتهكـ ) قاتـل  (نفـر  يك تنها قصاص در رايز ند؛ك يم
  .)۵/۲۲۹: ۱۴۲۰ ،يراز فخر ؛۲/۱۰۵: تا بي ،يطوس ؛۲۲۳ـ۱/۲۲۲

  )ءينس (حرام يماهها ييجا بهجا .۵ ـ ۶
 را خـويش  امنيت و آسايش ،يدرپ يپ يجنگها با بودن درگير خاطر به يجاهل عرب

 بـه  آن پناه در و باشد داشته يامنيت و آسايش آنكه يبرا رو، اين از بود؛ داده دست از
 قعـده،  ذي رجـب،  مـاهِ  چهار در را يخونريز و جنگ بپردازد، حج مراسم و تجارت

 سـنت  نيـ ا. ناميد يم حرام يماهها را ماهها اين و بود كرده ممنوع محرم، و حجه ذي
 ايـن  نيـز  اسـالم . بودنـد  بنـد يپا بدان جاهليتدر   وبود   مانده يباق ابراهيم ينيآ از

  .)۳۶ /توبه( دانست حرام ماه را آنها و كرد دييتأ را آور صلح سنت
 ترتيـب  خودشـان  منافع خاطر به كه بود اين ناپسند يكارها از ييك عصر، آن در

 مـاه  و انداختنـد  يمـ  تـأخير  بـه  را ماه يك حرمت يگاه و زدند يم هم به را ماهها آن
 گفتنـد  يمـ » ءينـس  «آن به هك ارك اين و كردند يم اعالم حرام آن يجا به را يديگر
 خـاطر  نيبـد  عمل اين. شد يم اعالم حج مناسك انجام از پس يمراسم يط ساله هر

 موسـم  كه بود آن يبرا يا آيد دست به غارت و كشتار يبرا يتفرص كه شد  مي انجام
 و خريـد  و كننـد  شـركت  حـج  در بيشتر مردم تا گيرد قرار معتدل فصل يك در حج

 طبـري،  ؛۴۵ ــ ۱/۴۳: ۱۹۷۵ هشام، ابن: ك.ر( بگيرد رونق تجارتشان و شود بسيار آنان فروش
  .)۱۸۶: تا بي ،يمسعود ؛۲/۲۸۶: ۱۴۰۸

 مورد و شد اعالم ممنوع يكل به يهجر نهم سال در غلط سمر و ناپسند ةشيو اين
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 حـساب  بـه  پروردگـار  حكـم  در تـصرف  و تغييـر  رايز گرفت؛ قرار قرآن ديشد ينه
َإمنـا : بـود  كفـر  سبب و بدعت موجب و آمد يم َّ ِالنـىس ِ

َزیـ ُءَّ ٌادةِ فـر ِىف َ ِا
ْ لُک

ُّـل ْ َ ِبـه ُ ِالـذ ِ
َّ

ُکفـروا َین َ َ 
ُلونه َ ُّ

ِ
ُ

َو اًامَع  ُ ُرمونهَ َ ُ َلیو اًامَع ِّ ُ َع اوُؤِاطِ َّ
َحرم اَم ِ َّ ُاهللا َ ُّلوا َّ ِ

ُ َحرم اَم َف َّ ُاهللا َ َزیـن َّ ِّ ْهلـم ُ ُ ُسـوء َ َأعمـ ُ ْ ْاهلمَ ِ ُواهللا ِ َّ ِـد َال َ ْ َالقـوم یَ ْ َ ْ 
لَکا
ِافرْ   .)۵/۴۵: تا بي ،يطبرس؛ ۳۷ /توبه( َینِ

  حيوانات ةدربار بدعتها . ۶ـ ۶
 حكـم  را آن و كردنـد  يمـ  اجـرا اي    ويژه احكام ارپايانهچ ةدربار يجاهل يعربها

 يگـذار  نـام  را حيوانـات  از يبرخـ  اينكـه  ماننـد  دانـستند؛  يمـ  حيوانـات  ةدربـار  ياله
 شـكم  پـنج  كه را يشتر مثال، يبرا. گرفتند يم نظر در يحكم آنها يبرا و كردند يم

 آن صـاحب  كـه  بـود  يشـتر » سـائبه «. ناميدند يم »بحيره «بود، نر يپنجم و بود زاييده
 كـه  بـود  يگوسـفند » وصـيله «. كند آزاد را او شود روا  حاجتش اگر كه كرد يم نذر

 اسـتفاده  شـتر  تلقـيح  در بار ده آن از كه بود ينر شتر» يحام«. بود زاييده شكم هفت
. كردنـد  ينمـ  اسـتفاده  آنهـا  از كـرده،  رها را يادشده حيوانات يجاهل عرب. بود شده
 به تقرب منظور به سو يك از كار اين. كردند مي استفاده آبي و چراگاه هر از آزادانه آنها
 را حكـم  ايـن  آنان. گرفت يم انجام حيوان آن از يقدردان يبرا ديگر يسو از و بتها
 از كـه  شـد  يمـ  باعـث  و بـود  اسـراف  كـار  ايـن  كه يحال در دادند؛ يم نسبت خدا به

 ب،يـ حب ابـن : ك.ر( بماند محروم بندگان حمايت از نيز حيوان و نشود استفاده خدا نعمتهاي
. )۴۴۷ــ ۱۲/۴۴۶: ۱۴۲۰ ،يراز فخـر  ؛۳۹۰ـ  ۳/۳۸۹: تـا    بي ،يطبرس ؛ ۱/۸۹: ۱۹۷۵ هشام، ابن ؛۳۳۰ :تا  بي

َجعـل اَمـ : فرمايـد  يمـ  خدا به افترا و حكم اين رّد در كريم قرآن َ ُاهللا َ ْمـن َّ ـ ِ ِ
َ

ٍرية َوال َ ٍائبةَسـ َ َ َوال ِ َ 
ٍوصیلة
َ َوال َ لَو ٍامَح َ َّنَ ِالذ ِک

َّ
ُکفروا َین َ َرتون َ ُ َ ْ َ 

َ ِاهللا َ ذب َّ َا ِ لَک
ْوأک ْ ُ ُ َ ْ َ َیعقلون ال َ ُ

ِ ْ َ )۱۰۳/ مائده(.  
 از خـوردن  يگاه كه بود اين كشتزارها گاه و حيوانات ةدربار شانيا ديگر حكم
 از استفاده و شمردند مياي  ويژه افراد مخصوص را كشتزاري محصول يا يحيوان گوشت

 عنـوان  بـه  آن از و دادند مي نسبت خدا به را اين و دانستند مي ممنوع ديگران براي را نآ
َوق : كردند يم ياد ياله حكم الواَ

ُ
ِذهَه  َأنع ِ ْ

َ
ٌوحرث ٌام ْ َ ـٌر َ ْ َیطعمھـ ال ِ َُ َ َّإال اْ ْمـن ِ ـَش َ

َ
ْبـزعمھم ُاء ِ ِ

ْ َ
َوأنعـ ِ ْ َ ْحرمـت ٌامَ َ ِّ ُ 

َظھوره ُ ُ َوأنع اُ ْ َ َیذرکون َال ٌامَ ُ ُ ْ َاسم َ ِاهللا ْ َعلیھا َّ ْ َ َافرت َ ِ
ِعلیه ًاءْ ْ

َ ِز َ ْ َ َْس
ااَک اَِمب ِ َرتون ُ ُ َ ْ َ ) تـا   بـي  ،يطبرسـ ؛  ۱۳۸ /انعـام :

 قـرار  بتهـا  يبـرا  را يسهم و خدا يبرا را يسهم كشتزارها و حيوانات از آنها. )۴/۵۷۴
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ُوجعلوا : دادند مي َ َ َّمم َِِّهللا َ ذرأ اِ
َ َ َمن َ ِرث ِ ْ َ ْ واأل ا

َ ْ َنعَ ِ ِامْ
َفقـ اًبـَ الواَ

ُ
ْبـزعمھم َِِّهللا اَذَهـ  ِ ِ

ْ َ
َوهـ ِ َلـشراک اَذَ َ ُ

َئنِ َفمـ اِ َلـشراک َناَک اَ َ ُ
ْمِ ِ ِ 

َفال ُصل َی َ
إىل ِ

َ
ِاهللا ِ َوم َّ َفھو َِِّهللا َناَک اَ ُ ُصل َی َ

إىل ِ
َ
َشراک ِ َ ْمُ ِ َمون اَم َاءَس ِ ُ ُْک َ )۵۶ /نحل: ك. نيز ر؛۱۳۶ /انعام(.  

 آيـد،  دنيـا  بـه  زنـده  حيـوان،  نـوزاد  اگـر  بودنـد  معتقـد  كـه  بـود  نايـ  ديگر حكم
 هـم  آنهـا  آيـد  دنيـا  بـه  مرده اگر و بخورند آن از نبايد زنان و است مردان مخصوص

َوق : بخورند توانند يم الواَ
ُ

ِبطون ِىف اَم 
ُ ِذهَهـ ُ َاألنعـ ِ ْ َ ٌالـصةَخ ِامْ َ َلـذکورن ِ

ِ
ُ ُ

رم اِ ٌو َّ َـ ُ َ 
َ َأزو َ ْ َاجنـَ

ْوإن اِ
ِ ُیکـْن َ ًمیتـة َ َ ْ َ 

ْفھم ُ َشراک ِیهِف َ َ ِز ُءُ ْ َ َْس
ْوصفھم ِ ُ َ ْ ُإنه َ َّ ِعل ٌميَحِک ِ

  .)۱۳۹ /انعام( ٌميَ
 حـرام  خـود  بـر  را گوشت حالل حيوانات از يبرخ گوشت خوردن يطرف از آنان

 حالل را آن خوردن و خوردند يم را حيوانات از يبرخ مردار و خون يول كردند يم
 را مـردار  اقـسام  ةهمـ  و خـون  خوردن ميرك قرآن. )۱/۶۰۳: ۱۴۰۷ ،يشرزمخ( دانستند يم

ْحرمت : ردك ميتحر َ ِّ ْعلیُکُم ُ َ ُملیتة َ َ َْ ْ ُوالدم ا َّ م َ ُو ْ َ ِنز َ
ْ
ِ
ْ َومـ ِیرا َّأهـل اَ ِ

ُ
ِلغـري 

ْ َ
ِاهللا ِ ِبـه َّ نقـة ِ ُو َ

ِ
َ ْ ُمل ْ ا ملوقـوذة َ ُو َ ُ ْْ َ ا ملرتدیـة َ ُو َ ِّ َ َ ُ ْ ا َ 

َّلنِطوا َُةَ َوم ی َأکل اَ َ َ
ُالسبع  ُ َّإال َّ ْذکیمت اَم ِ ُ ْ َّ َوم َ َذ اَ ِ

ُ 
َ ِالنصب َ

ُ ْوأن ُّ َ ُتقسموا َ ِ
ْ َ َباألزال َْس ْ َ ْ

ُلکـْمَذ ِمِ ٌفـسق ِ ْ ِ... )۳ /مائده( .
 دو ميـان  در يـا  چـوب  دو ميـان  در را حيـوان  يگاه هك بود معمول جاهليت زمان در

). یمنخنقـ  (نـد كن اسـتفاده  گوشـتش  از و بميـرد  تـا  فـشردند  يمـ  سخت درخت ةشاخ
 و بميـرد  تـا  زدند يم قدر آن بتها خاطر به را حيوانات از يبعض كه بود رسم نيهمچن
 هكـ  را يوانيـ ح زيـ ن و واناتيح نيا آنان). یموقوذ (دانستند يم عبادت نوع يك را آن
 باشد مرده شاخ ضرب به كه را يحيوان و) یيالمترّد (بميرد يبلند از شدن پرت اثر بر
 ،يقرطبـ  ؛۶/۴۵: ۱۴۱۵ ،يطبر: ك.ر( ردندك يم استفاده گوشتش از و خوردند يم) یحيالنط(

  .)۴۹ ـ۶/۴۸: ۱۴۱۷

  يميگسار و يشرابخوار .۷ـ ۶
 اسالم ظهور از قبل هك بود جاهليت عصر مهم هاييويژگ از يميگسار و يشرابخوار

 كـه  آنجـا  تـا  بـود  درآمـده  يعمـوم  يبـال  يك صورت به و داشت رواج العاده فوق
 شـراب  آنها هك اند هگفت و ردهك استثنا يگساريم به عادت از را نفر چند نهات مورخان

 نـشان  نيـ ا. )۴۲۲: ۱۴۰۵؛ همـو،    ۲۳۷ :تـا   بـي  ب،يـ حب ابـن : ك.ر( بودنـد  ردهك حرام خود بر را
 شـراب  تحـريم  از بعـد  يحت. است داشته تيعموم حد چه تا يشرابخوار هك دهد يم

 آنجـا  تا بود مشكل و سنگين العاده فوق نمسلمانا از يبعض يبرا آن ممنوعيت ةمسئل
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  .)۱/۱۴۴: تا بي ،يسمرقند( نبود شراب تحريم از تر سنگين ما بر يحكم هيچ: گفتند يم كه
 آن بـا  مبـارزه  كـه  بود دوانده ريشه يجاهل يعربها ميان در چنان آن يشرابخوار

 و يروانـ  اصول رعايت بدون خواست يم اسالم اگر كه است روشن. نمود يم دشوار
 لـذا  و نبود ريپذ انكام ارك نيا برخيزد مبارزه به يعموم بزرگ يبال اين با ياجتماع

 كــردن كــن ريــشه يبــرا اذهــان و افكــار ســاختن آمــاده و يتــدريج اعــالم روش از
 بـود،  كـرده  نفـوذ  آنهـا  پوست و رگ در يثانو عادت يك صورت به كه يميگسار
 وكـ ين بـه  يمكـ  يها سوره از يبعض در نخست كريم قرآن كه بود اين ١.كرد استفاده
ْومن : ردك اشاره شراب نبودن َمثر َِ َ یل ِاتَ ِا ِ

َّ َواألعن ل ْ َ ْ َذون ِابَ ُ
ِ
َّ ُمنه َت ْ ًسـکر ِ َ ًورزقـ اَ ْ

ِ
ًحـسن اَ َ ؛  ۶۷ /نحـل ( اَ

 سـخن  آن گنـاه  يبزرگـ  از مدينـه  در سـپس  ؛)۶/۵۷۲: تـا   بـي  ،يطبرس ؛۱۴/۹۰: ۱۴۱۵ ،يطبر
أَْس : گفت

َ
َلونك َ ُ
ِعن 
ِمر َ

ْ َ ْ ملیسر ا ِو ِ ْ
َ ْ ا ْقل َ َفیھم ُ ِ ٌإمث اِ

ْ
ٌکبري ِ

ِ
َومن َ َ ُافعَ ِللناس ِ

َّ
َوإمثھمـ ِ ُ ُ ْ ِ ُأکـرب اَ َ ْ َ

ْمـن  َعھمـ ِ ِ ِ
ْ ؛ ۲۱۹ /بقـره ( اَ

ـا اَیـ : سـاخت  ممنـوع  يمست حال دررا   خواندن نماز آنگاه ؛)۲/۵۵۷: تا  بي ،يطبرس َأ ُّ
َ

َالـذین  ِ
َّ

 
ُآمنوا ا َال َ ُر َ ْ َالصال َ ْأنمتَو َةَّ ُ ْ َسک َ َّحىت یَارُ ُتعلموا َ َ ْ َولـون اَمـ َ ُ ُ َ

 )يآمادگ از پس ت،ينها در و )۴۳ /نساء 
ـا اَیـ : كـرد  ابـالغ  را شـراب  حرمـت  يقطع حكم كامل صراحت با مسلمانان يفكر َأ ُّ

َ
 

ِالذ
َّ

ُآمنوا َین َإمنا َ َّ ُمر ِ ْ
َ ْ ملیسر ا ُو ِ ْ

َ ْ ا َواأل َ َْ َ َواألزال ُابْ ْ َ ْ ٌرجس ُمَ ْ
ْمن ِ ِعمل ِ

َ َالشیط َ ْ بوه ِانَّ ُفا ُ ِ جت
َ ْ َّلعلُکْم َ َ َون َ ُ ِ

ْ ُ
َإمن ٭ َّ ِیر اِ

 ُیـدُ
َالــشیط ْ ْأن ُانَّ

َ
َقــع  ِ م ُ ُیبــ َنُک ْ َالعــد َ َ َاوةْ َوالبغــض َ ْ َ ْ ِمــر ِىف َاءَ

ْ َ ْ ملیــسر ا ِو ِ ْ َ ْ ا َوی َ ْصدمک َ ُ َّ ْعــن ُ ِذرک َ
ْ

ِاهللا ِ ِوعــن َّ
َ َالــصال َ ْفھــل ِةَّ َ ْأنــمت َ ُ ْ َ 

َمنتھون ُ َ ْ ُ )دو ايـن . )۳۹۶ـ  ۶/۳۹۵: ۱۴۲۰ ،يراز فخـر  ؛۲۶۰ـ  ۱/۲۵۹: ۱۴۰۷ ،يزمخـشر ؛  ۹۱ــ ۹۰ /ئدهما 
 ممنوعيـت  گونـاگون  تعبيـرات  بـا  و دارد داللت خمر حرمت بر متعدد جهات از آيه
 ؛۳/۳۷۰: تا  بي ،يطبرس ؛۶۷۶ـ ۱/۶۷۵: ۱۴۰۷ ،يزمخشر( اسـت  داده قرار تأكيد مورد را كار اين
  .)۲/۲۷۷: ۱۴۰۵ ،يراوند

  خرافات . ۸ ـ ۶
 بـدان  يعقلـ  يـا  يدين دليل بدون يجاهل عرب كه بود يخاص سنن و آداب خرافات،

 مـوارد  نيا به توان  مي خرافات نيا ةجمل از. بودند پايبند آنها به سخت و داشتند باور
 و نكاهنـا  بـه  مراجعـه  ،يزنـدگ  و مـرگ  در يفلكـ  اجـرام  دانـستن  مـؤثر : ردك اشاره

                                                        
ي جيتـدر  ابـالغ  نـه يزم نيـ ا در مـشهور  دگاهيـ د .است اختالف خمر شرب حرمت اعالم ةويش ةدربار. ١

 ،ييطباطبـا  ؛۲۴۹ ـ  ۱/۲۴۸: ۱۴۰۷ ،يكاشـان  ضيفـ : ك.ر(. دارد وجود نهيزم نيا در زيني  اتيروا و است
  .)۴/۱۵۸: تا بي
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 پرنـدگان،  پـرواز  از زدن بـد  فـال  بيمـاران،  بر ردهم ياستخوانها آويختن ،نجادوگرا
 گيـاه  دو زدن گـره  اشـراف،  قبـر  كنـار  در شتر دفن باران، طلب يبرا آتش افروختن

 بودنـد،  شـده  گرفتـار  بـدان  حجاز مردم كه يخرافات ١. ...و همسر خيانت كشف يبرا
 دوش بـر  يسـنگين  بـار  همچـون  و كـرده  باطل يپندارها و اوهام اسير را آنان ةانديش
 باره نيا در قرآن. بودند شده آنها يزندان و بسته يزنجيرهاي با را خود گويا. بود آنان
ُعَو : فرمايد يم پيامبر رسالت يهدفها انيب ةزمر در َ ْعـ َ َُ ْإصـر ْ ُ َ ْ

َواألغـال ِ ْْ َ ِالـىت َلَ
َّ

ْنـتاَک  َ 
ْعل

ِ
ْ َ َ... )۱۵۷ /اعراف(.  

 بـود،  مرسـوم  و عيشـا  يجـاهل  عـصر  در هك يخراف يباورها نيا از يآگاه مسلماً
 در نيهمچنـ . ديـ نما يمـ  ميركـ  قرآن نزول يفضا و طيمح شناخت به يفراوان كمك
 آنهـا  فهـم  هكـ  شـده  اشاره يجاهل يباورها و خرافات نيا ازاي    پاره به يفراوان اتيآ

ُوأنـه  ةيـ آ مثـال،  يبـرا . اسـت  يجاهل عصر خيتار به مراجعه مستلزم َّ َ َرجـ َناَک َ ِاإلنـس َنِمـ ٌالِ
ْ
ِ
ْ 

َیعوذون ُ ُ َبرج َ
ِ ِّن َنِم ٍالِ ِ

ْ َفـز ا ْادوَ ُ ًرهقـ ُ َ  جاهليـت  عـصر  در كـه  يخرافـات  از ييكـ  بـه  )۶ /جن( اَ
 بـه  هنگـام  شب عرب، يها قافله از يبعض يوقت اينكه آن و دارد اشاره داشت، وجود
 سـفيهان  ّرش از سرزمين اين رئيس و جنيان بزرگ به: گفتند يم شدند يم وارد يا دره

 از را آنهـا  جنيـان  بـزرگ  سـخن،  اين گفتن باكه   داشتند عقيده و بريم يم پناه قومش
 و يفكـر  انحطـاط  افـزايش  منـشأ  ،يخرافـات  نيچنـ  .كنـد  يمـ  حفـظ  جـن  سفيهان شّر

  .)۱۰/۵۵۵: تا بي ،يطبرس ؛۱/۲۰۶: ۱۹۷۵ هشام، ابن: ك.ر( شد يم آنان طغيان و گناه و يگمراه

  يرجادوگ و هانتك .۹ ـ ۶
 آشـنايان  و شاعران و فالگيران، و جادوگران مان،منّج و كاهنان ،يجاهل عصر در

 در آنـان  و داشـتند  حاكميـت  مـردم  بـر  ينـوع  بـه  عـرب،  انـساب  و پيشين يكتابها با
 كاهنـان . كردنـد  يم مراجعه مشهور يشخصيتها از يبرخ و كاهنان به خود مشكالت

 آينـده  از و كننـد  يمـ  حل را مشكالت زا يبسيار جن ةطايف ةوسيل بهكه   بودند معتقد
 از هم جنّيان و آوردند يم دست به جنّيان توسط را اخبار از يبرخ آنان. دهند يم خبر

                                                        
علـي،   ؛ جـواد ۱۳۶۴كلبـي،   ابـن : ك.براي اطالع از انواع و اقسام خرافات جـاهلي و كيفيـت آنهـا، ر    . ١

  .۱۳۶۰؛ نوري، ۱۳۸۰؛ سالم، ۱۹۶۸
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 شـد  بسته آنان يرو به آسمان يدرها پيامبر بعثت با البته. كردند يم شنود آسمان
 ايـن  بـه  جـن  ةورسـ  در كريم قرآن. )۱۰/۵۵۶: تا  بي ،يطبرس ؛۲۳۸ ـ۲/۲۳۵: ۱۴۰۵ ،يهقيب: ك.ر(

َّوأنا : دارد اشاره امر
َ َّکنا َ ُعد ُ ُ ْ َمنھ َ ْ َمق اِ َاعدَ للسمع ِ

ِ
ْ َّ ْفمن ِ َ تمع َ

ِ ِ
َ َاآلن َْس ْد ْ ِ

َ
ُله 
َ

َشھ  ًرصد اًابِ َ   .)۹ /جن( اَ
 شـد  يمـ  باعث كه بود شاعران و كاهنان سخنان به نسبتي  جاهل عرب ذهنيت نيهم

 پنـدار  ايـن  رد در قـرآن . بنامنـد  شـاعر  و كـاهن  را پيـامبر  قـرآن،  آيات شنيدن با
َوم : فرمايد يم َهو اَ ِول ُ

ْ َ
ٍاعرَش ِ ِقل ِ

َتؤمنون اَم ًیالَ ُ
ِ ْ

َوال ٭ُ ِول َ
ْ َ

ٍهناَک ِ ِقل ِ
َتذرکون اَم ًیالَ ُ َّ َ َ )۴۲ـ۴۱ /حاقه(.  

  يريگ جهينت
 ژهيـ و بـه  خ،يتار به توجه م،يرك قرآن ريتفس در يضرور و مهم مسائل از يكي. ۱
گونـاگون بـه    يمناسـبتها  ات متعـدد و بـه  يقرآن در آ رايز است؛ يجاهل صرع خيتار
ر ي فهـم و تفـس     كـه  كنـد   مياشاره   يد عصر جاهل  ي، آداب و رسوم و عقا     ي زندگ ةويش
 رسـوم  و آداب شـناخت  و يجـاهل  عـصر  خياز تار  يات، در گرو آگاه   ين آ يامل ا ك

  .است عصر آن مردم مختلف
 رگـذار يتأث قـرآن  ريتفس نديفرآ در يناگونگو يصورتها به يجاهل عصر خيتار. ۲
 ء،ينـس  انـصاب،  ازالم،: همچـون  قـرآن  امكاح موضوعات از يبرخ شناخت  و  است

 قيـ دق و امـل ك فهـم  و ستين ريپذ انكام يجاهل عصر خيتار از اطالع بدون... و ِسريَم
  .گردد يم نكمم عصر آن خيتار به مراجعه با صرفاً امكاح نيا ِ نّيمب اِتيآ

 گونـه  نيـ ا ريتفـس  در هكـ  اسـت  ييامـضا  امكاح انگريب قرآن، اتيآ از يا هپار. ۳
 زمـان  عـرف  بـه  توجـه  بـدون  نيبنـابرا . اسـت  يضـرور  هيعرف قتيحق شناخت اتيآ

 از تـوان  يمـ  بـاره  نيـ ا در. شـود  ينم حاصل حيصح فهم عصر آن فرهنگ و تيجاهل
 امكـ اح يبرخـ  دمـور  در نيهمچن. ردك ادي زوجات تعدد و يدار برده با مرتبط اتيآ

 يمهمـ  كمك ،يجاهل ناپسند يرفتارها و سنتها شناخت و خيتار از يآگاه ،يسيتأس
 يجـاهل  غلـط  عادتهـاي  و عـرف  با اسالم ةمقابل ةويش شناخت و مربوط اتيآ فهم به
 و يقماربـاز  ،يربـاخوار  از ننـده ك  ينهـ  اتيـ آ بـه  توان يم زين نهيزم نيا در. دينما يم

  .ردك اشاره يشرابخوار
ــا مــرتبط اِتيــآ يبرخــ فهــم. ۴  جملــه از ،يجــاهل عــرب يرفتارهــا و عــادات ب
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 بـا  تنهـا  اسـت،  ردهكـ  ينه آن از قرآن و گرفته يم انجام حج موسم در هك رفتارهايي
 از ورود: همچـون  يعـادات  گردد؛ يم سريم تيجاهل ةدور شناخت و خيتار به مراجعه
 مـدت  و يقربـان  شتگو ميتحر عرفات، در) ُحمس (اشراف وقوف عدم خانه، پشت
  .منا در وقوف
 وابـسته  يجـاهل  خيتار شناخت به آن ريتفس و فهم هك ياتيآ از بخش نيبارزتر. ۵
از . است يجاهل عصر در يخانوادگ و ياجتماع رسوم و آداب با مرتبط اتيآ است،
نكـاح   مـسافحه،   و مخادنـه  احكـ نمانند   (احكن اقسام: چونهم يموارد شناخترو    اين

 وفـات،  ةعـد  ،)ظهـار  و الءيـ ا ضرار، طالقمانند   (طالق اقسام ،)ياثتورنكاح   و جمع
 و يخونخــواه ،يشكــفرزند ،يفرزندخوانــدگ تــام،يا و زنــان ارث و حقــوق ه،يــمهر

 و فهـم  در ننـده ك  نيـي تع ينقـش  يجاهل خرافات و حرام يماهها ييجا جابه ،يزيخونر
  .دارد آن با مرتبط اتيآ ريتفس
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۳۸۵ دار بيروت، ـ، بيروت، دار صادر التاريخ الكامل فين محمد، ر، علي بيابن اث .۱
  .تا يب ،هالجديد اآلفاق دار بيروت، شتيتر، ليختن ايلزة تحقيق ،المحبر كتاب محمد، حبيب، ابن .۲
  .ق ۱۴۰۵، تحقيق خورشيد احمد فاروق، بيروت، عالم الكتب، كتاب المنمق في اخبار قريش ،همو .۳
  .ق ۱۴۱۰، هالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمي، تحقيق محمد عبدالكبري اتالطبقابن سعد، محمد،  .۴
  .ق ۱۳۸۵ تبتها،كم و يیالسلف یالمطبع جا، يب ،القداح و الميسر مسلم، بن عبداهللا قتيبه، ابن .۵
 افـست  (قـاهره  باشـا،  يزك احمد تحقيق ،)صناماال تنكيس (صناماال كتاب محمد، بن هشام ،يكلب ابن .۶

  .ش ۱۳۶۴ نو، نشر تاب،ك آخر در شده چاپ متن ،)ترجمه با ههمرا تهران،
  .ق ۱۴۱۴، بيروت، دار صادر، العرب لسانابن منظور، محمد بن مكرم،  .۷
  .م ۱۹۷۵روت، يوشش طه عبدالرئوف سعد، بك، به هالنبوي یالسير، كابن هشام، عبدالمل .۸
  .ق ۱۴۲۰، قم، بنياد بعثت، آالء الرحمن في تفسير القرآنجواد، ي، محمدبالغ .۹
  .ق ۱۴۰۴المعارف،  ، قاهره، دارعجاز البياني للقرآناالشه، ي، عايبنت الشاط  .۱۰
 ،هالعلميـ  الكتـب  دار بيـروت،  ،هالشريع صاحب حوالا یمعرف و یالنبو دالئل حـسين،  بن احمد ،يبيهق  .۱۱

  .ق ۱۴۰۵
  .م ۱۹۶۸نا،  يروت، بيب ،تاريخ العرب قبل االسالم المفصل في، يجواد عل  .۱۲
  .تا ين، بييالعلم للمال روت، داري، به و صحاح العربيیالصحاح تاج اللغل بن حماد، يع، اسمايجوهر  .۱۳
  .ش ۱۳۷۲، ي المعارف اسالمیاد دائري، تهران، بنبردگي از ديدگاه اسالم، ي، مصطفينيحس  .۱۴
  .ق ۱۴۰۸ نا، يب قم، ،االصول حقائق محسن، م،كيح  .۱۵
  .ق ۱۴۲۱، نا يروت، بي، بالتفسير و المفسرونن، ي، محمدحسيذهب  .۱۶
  .ق ۱۳۹۲، قاهره، يم مرعشليوشش ندك، به مفردات الفاظ القرآنن، ي، حسيراغب اصفهان  .۱۷
 ،ينجفـ  يمرعـش  اهللا یآيـ  ةكتابخانـ  قـم،  ،حكـام اال آيـات  شرح في القرآن فقه الـدين،  قطب ،يراوند  .۱۸

  .ق ۱۴۰۵
  .ق ۱۴۰۷ العربي، الكتاب دار بيروت، ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف محمود، ،يزمخشر  .۱۹
 و يعلم انتشارات تكشر تهران، ا،ين يصدر باقر ةترجم ،اسالم از قبل عرب تاريخ ز،يعبدالعز سالم،  .۲۰

  .ش ۱۳۸۰ ،يفرهنگ
  .تا يالفكر، ب ، بيروت، داري، به كوشش محمود مطرجبحرالعلوم محمد، بن ، نصريسمرقند  .۲۱
  .ق ۱۴۲۰ ،هالثقافي الكتب یسمؤس بيروت، ،هالشريع اصول في الموافقات ،يموس بن ميابراه ،يشاطب  .۲۲
  .ق ۱۳۵۰، مصر، دار المعارف، العصر الجاهلي، يف، شوقيض  .۲۳
  .تا يللمطبوعات، بي  االعلمیروت، مؤسسي، بتفسير القرآن الميزان فين، ي، محمدحسييطباطبا  .۲۴
  .تا ي، بیايالح تبكال روت، داري، بتفسير القرآن البيان في مجمع، فضل بن حسن، يطبرس  .۲۵
  .ق ۱۴۰۸، يهالكتب العلم روت، داريب ،تاريخ االمم و الملوكر، يد بن جرمحم ،يطبر  .۲۶
  .ق ۱۴۱۵الفكر،   جميل، بيروت، داري، به كوشش صدقجامع البيان في تفسير القرآن،  همو .۲۷
، ي، بيروت، دار احياء التـراث العربـ  ي، به كوشش احمد حبيب العاملالتبيانسن،  ، محمد بن ح   يطوس  .۲۸
  .تا يب
  .ق ۱۴۰۶النفائس،  روت، داري، باصول التفسير و قواعدهلرحمن، عك، خالد عبدا  .۲۹
  .ق ۱۳۸۰ ،هالعلمي یالمطبع تهران، ،العّياشي تفسير مسعود، بن محمد ،يعياش  .۳۰
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  .ق ۱۴۲۰ ،يالعرب التراث احياء دار بيروت، ،الغيب مفاتيح عمر، بن محمد ،يراز فخر  .۳۱
  .م ۱۹۸۴ ن،ييللمال العلم دار روت،يب ،الجاهليه تاريخ عمر، فروخ،  .۳۲
  .م ۱۹۸۳ للنشر، یلمكال دار روت،يب ،سالماال و یالجاهلي في یسراال احكام م،يابراه ،يفوز  .۳۳
  .ق ۱۴۰۲للمطبوعات، ي  االعلمی، بيروت، مؤسستفسير القرآن في الصافيمحسن، مال، ياشانكض يف  .۳۴
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