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اد آسهجو
آنم قرشد تفسير و علوشناس اركار

چكيده
ـ به گولفه�هاى  فرگى�ها و مؤسيعى از ويژآن به بخش وقر نه�اى مستقيمهنگ جاهلى 

هنگ جاهلى درا با  فرآن راجه1 قرداخته است.در اين مقاله،موو غير مستقيم ـ پر
ده�ايم و اين نتيجهسى كرند بررفرز؛دختر؛وّن؛حجن:خدا؛بت؛زعاتى چوضومو

دهاجهه�اى اصالحى بـوهنگ جاهلى مـوآن كريم با فـراجه1 قـرحاصل شد كه مـو
ده است.ف مصلحت انديشى كرمعارند دربيان احكام وخداوو

آن،مصلـحـتهنگ جاهلـى،قـرهنگ،جاهلـيـت،فـراجهـه،فـر:موه!هـااژكليـدو
انديشى.

مقدمه
العات و اين جهانّعت و اطى،سرلوژى كه در آن به سر مى�بريم،عصر تكنـوعصر

فاه وى،�به باالترين سطـح رّپهناور،دهكده جهانى ناميده شده است.بشر در امـور مـاد
هنگ دچار افتن اخالق و فرى،چوا با كمال تأسQ،در امور معنوّآسايش دست يافته ام

ا در سطح جامعه جهانى و جامـعـ1ان كننده�اى گشته كه مصاديـق آن ربسيار شديد و نگـر
نيم،تا بخشىنامه�ها بزادث روزى به حوشنى مشاهده مى�كنيم.كافى است سردمان به روخو



١٧٨ قرآن از نگاه ديگر سال�هفدهم

ا ببينيم.ده راز آنچه كه بر مال گشته و قابل انعكاس بو
استـه يـاهـنـگ،خـود،در اخالق و فـرا متـمـدن مـى�انـگـاربشر امـروز كـه خـويـش ر

سيعى ازآن بخش وده است.قرى آورهنگ جاهلى رواسته،به تدريج به اخالق و فـرناخو
هايى جهتاهكارار داده و رسى قرد ارزيابى و بررابه تصوير كشيده،مورهنگ جاهلى رفر
دن اشتباهات به دست داده است.دوز

ا معنا مى�كنيم سپس به چنـدت»رّهنگ»و«جاهلي^ «فراژشتار،نخست دو وما در اين نو
؛دختر؛ّن؛حجن:خدا؛بـت؛زعاتى چوضـوهنگ جاهلى در مـوآن با  فراجه1 قـرن موچوو
ده يااجهه�اى بنيان كن بـوهنگ جاهلى،مـوآن با فراجه1 قـردازيم.اين�كه آيا موند مى�پـرفرزو

ده؟نمو١ف مصلحت انديشىمعارآن دربيان احكام وآيا قرهنگى؟وع تعاطى فرنواصالحى و از

هنگتعري% فر
ستايى به معناىثنگ اوند)+هنگ ازريش1 كب از:�فر (پيشوه اى است مراژهنگ،وفر

م،كتابى كهسـوع1 آداب و رفت، مجمـو و«ادب،تربيت،دانش،علم،معـر٢كشيـدن …
٣ح آنهاست،كاريز آب».شامل لغات يك يا چند زبان و شر

كانى،كه ما در اينجا به آن عناصر و ار٤ا در اصطالح،تعاريQ مختلفى از آن شدهّام
اىا كه دارده،آن تعريفى ره كرفته اشارار گرجه قرد تأكيد و توكه در اين تعري�Qها بيشتر مور

اهيم گزيد.خودن براگير بوى باشد،به علت جامعيت و فركان زيادترعناصر و ار
تند از:ده شده،عبارهنگ آوركانى كه در تعري�Qهاى مختلQ از فرعناصر و ار

هاى.الگـو٣ش�ها .ارز٢عه�اى انسانى ه و يا مجموها و اعتقادات يك گـرو.باور١ 
ىفتاره�هاى رها و شيـوش�ها و الگـوها،ارز.باور٤امع انسانـى ه�ها و جوه گروى ويـژفتارر

ى تأكيـدكان بيشـتـرم بر عنـاصـر و ارش�ها.در دست1 چهـارهـا و ارزخاسته از بـاور^ بـرويژ
خاستهه�هاى برها و شيوشها،الگوها ،ارزهنگ مى�گوييم:باوراين در تعريQ فرشده،بنابر

٥ش�ها.ها و ارزاز باور
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جاهليت و معناى آن
 اين٦ار شده است.ده و چهار بار تكـرآن به كار برا نخسيتن بار،قـركلم1 جاهليـت ر

آن مشخص نشده است.د^ آن در قرا محدوّد.امه داران قبل از بعثت اشاركلمه به دور
د.د�دارجـوان جاهليت،اختالف ود آغاز و پايان دوربين دانشمندان اسالمى در مـور

تمان ميان حضرهى زح و گروخى ميان آدم و نوح و ادريس،و برا فاصل1 ميان نوخى آن ربر
تا(ع) ت عيسىا عصر حضردانسته�اند.جمعى نيز جاهليت ر (ع)ت عيسىو حضر(ع)سى مو

تا گاه ظهـور حـضـرمان رت پايـان ايـن زپنداشته انـد.بـه هـر صـور(ص)ت محمـدحضـر
٧ و گاه فتح مكه گفته�اند.(ص)محمد

ا علماى لغت و بعضـىى گفته شده،كه بعضـى از آن راى جاهليت معانى بسـيـاربر
 در اين معناى جاهليت٩ا دانشمندان اسالمى به دست داده�اند.طريحى و ابن منظورديگر ر

ل و شريعت�هاى آسمانى و تفاخر بهسوهم داستانند:جهالت نسبت به خداى سبحان،ر
فته�اند:ا به معانى ذيل گرت رّا دانشمندان اسالمى جاهليّآباء و اجداد،و كبر و غرور.ام

ت از جهل است؛پس در مقابل علم و دانش است.ّ.جاهلي�١
ادى نيست بلكه به معناى سفاهت،حماقـت،ت از جهل به معناى بى�سوّ.جاهلي٢

١٠ابر اسالم و احكام آن است.ى در برت و خشم و تسليم ناپذيرحقار

ه اىاژد ود) كاربرد (چهار مورارت و موّ^ معناى جاهليه به مطالب مزبور دربارّجبا تو
ت است از:«جهالت نسبت به خداى سبـحـان،ت عبارّآن؛معناى جاهلـيقرجاهليـت در

ل و شريعت�هاى آسمانى و تفاخر به آباء و اجداد،كبر و غرور و سفاهت».سور

هنگ جاهلىآن با  فراجه+ قرمو
ن:عاتى چوضوهنگ جاهلى در موآن با  فراجه1 قـرن موچودر اين قسمت،به چند و

دازيم.ند مى�پرفرز؛دختر؛وّن؛حجخدا؛بت؛ز

.خدا١
ت تكوينى.آنان درّند اعتقاد داشتند؛اما در حد ربوبيستان به خداومى�دانيم كه بت�پر

ستند مى�گفتند:�ا بت مى�پرسش كه چرپاسخ به اين پر
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ااى اين�كه مـا را جز برما آن�ها ر)؛٣٩/٣مر،(ز »فـىُْل زِهَّى اللَِلنا إوُبَِّرُقيِ لَّالِ إْـمُُهُدْبعَما ن«…
١١ستيم.دانند،نمى پرديك گرند نزهر چه بيشتر به خداو

اعت و چارپايانند و بتان از زراى خداوالQ)سهم نهادن بر
د او آفريده استاعت و چارپايانى كه خوند از زراى خداوست جاهلى براب بت پراعر

ا بهد رى و دامى خـوالت كشاورزت كه محصـوفتند.به ايـن صـوره�اى در نظر مى�گـربهـر
دند.و از آن�چهص پيش از به حاصل آمدن آن بين خدا و بتان تقسيم مى�كره�اى مخصوشيو

نددند و مى�گفتند:�خداود،به سهم بتان مى�افزوشايند بوب و خود اگر خوند بواى خداوبر
دند.گز به عكس آن عمل نمى�كربى�نياز است و هر

اط مى�شد،آن رند مخلوفتند با سهم خداواى بتان در نظر مى�گراگر سهمى كه بر
دنـد.مى�كرف نظرداندند،اما اگر عكس آن اتفاق مى�افتـاد،صـربه بتان بر مى�گـر

دند؛اماند،جاى گزين مى�كرفت،از سهم خداوهمچنين اگر سهم بتان از بين مى�ر
لى بهدند؛واى بتان هزينه مى�كرند،�بربه عكس آن تن در نمى�دادند.از سهم خداو

اى بت�هاى خويش پيشـكـشدند.استفاده از آنچه كـه بـرسهم بتان دست نمـى�ز
١٢د.ع بوان ممنود بتكده بر ديگردند؛جز بر خادمان مرمى�كر

ناِكائَُرشِ هـذا لَ وِْمهِْمَعِز بِهَّلِا هذا لوُقالَ فًصيباَ نِعامْنَْأ الَ وِْثـرَْح الَنِ مََأرَا ذَِّم مِهَِّلا لوُلََع جَو
َنوُُمكْحَ ما يَ ساءِْمهِكائَرُلى شِ إُلَِص يَوَُه فِهَّلِ لَ ما كانَ وِهَّى اللَلِ إُلَِصال يَ فْمِِهكائَُرشِ لَما كانَف

/٦(انعام ،…»مِِهْمَعِز بُشـاءَ نْنَ مَّالِها إَُمعْطَ ال يOرِْج حOْثَر حَ وOعامْنَ أِهِا هـذوُ قالَو) ١٣٦/ ٦(انعام،

ا القاء مى�كند.عى از تنزيه رعمهم) نوا هذا لله بزعمهم) در آي1 مزبور(فقالو كلم1 (بز)١٣٨
.)٢٦ / ٢١(انبياء،»لدا سبحانهحمن وخذ الرّا اتو قالوهمانند آي1:«

اقع به كـارب به معناى اعتقاد است؛اما غالبا در اعتقادات غـيـر وعم،در لغت عـرز
١٣ده است.ف ادعا بوند،پندار و صرخداود اين اين اعتقاد آنان در مورد.بنابرمى�رو

ان خداشتگان دخترب)فر
شتگانه شده است؛كه فركان اشارا به اين عمل و اعتقاد ناپسند مشرارآن كريم كردر قر

آيا)؛٥٣/٢١(نجم،»كر و له األنثىّألكم الذند مى�انگاشتند:«ان خداوال مادينه،و ثانيا دخترا اور
؟اى او دختراى شما پسر است و بر[به خيالتان] بر

١٤در نفى و تخطئه اين اعتقاد،آيات عديده اى آمده است.
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.بت٢
اعت و چارپايانند و بتان از زراى خداوالQ)سهم نهادن بر

ضيح داديم.ان (خدا) توا ذيل نخستين عنوان راين عنو
ندب به خداوستش بتان جهت تقرب) پر

ند معتـقـدستان به خـداوضيح داديم،بت پـران «خدا» تـوهمان طور كه در ذيل عـنـو
ا بهد؛و آن رند دخالتى نداردند؛اما در حد ربوبيت تكوينى؛در ربوبيت تشريعى،خداوبو

ده است.اگذار كرخدايان ديگر و
االتر از آن است كـهگ�تر و وند بـزردند كه،شأن خـداوستان بر اين اعتقـاد بـوبت پـر

ب به او بـايـد ازاى تقـراين بـرآيد.بنـابـرهم و حـس) دراكات انسانـى (عـقـل،وتحـت ادر
ديده و ارباب ناميده مى�شدند،كمـكاگذار گـرقاتش كه تدبير امور عالم به آنـان ومخلـو

ندان حقيقى اند؛وشتگان،�جن و قديسين بشر و اينانند كه ارباب و خداوفت.همانند فرگر
نا إلـىبوّلياء ما نعبدهم اال ليقرنـه أوا من دوالذين اتخذووبتان تمثال�هايى از آنان هستنـد:«

تق و فتق امور ولياء» در آي1 مزبور ارباب است؛يعنى راد از «اومر).٣٩/٣مر،(ز…» لفىه زّالل
ب االرباب (=ب به را تقرب بتان است.زيـرجلب منفعت و دفع ضرر به دست بتـان و ر

١٥د.اهد بواه آنان امكان پذير خوند) از رخداو

ندد خداوج)ميانجى نز
د كه آن�هاستش مى�كنند؟اين بـوا بت پـرسش كه چرستان به اين پرپاسخ ديگر بت پـر

ند هستند:د خداوان ما نزميانجى�هاى/ شفيعان/ شفاعت�گر
» اللـهَْدِننا عُعـاؤَُف شِالءُ هؤَنوُلـوَُق يَ وُْمهَُعـفَْن ال يَ وُْمهُُّرـضَ ما ال يِهَّ اللِنُو دْنِ مَنوُـدُْبعَ يَو«

ساند و نه بهستند كه نه به آنان زيان مى�را مى�پرهايـى رو به جاى خدا،چيز؛)١٠/١٨نس،(يو
ان ما هستند.د خدا شفاعتگرد مى�دهد.و مى�گويند:«اينها نزآنان سو

ه)در تفسير آي1 مزبور مى�گويد:عالمه(ر
ستش بتان به ارباب بتان و از طريق آنها بهدند كه با پرستان بر اين عقيده بو�بت پر

دگى�هـاىد آلوجوب مى�جويند.آنان مى�گفتند:بـا وند) تقرب االرباب (=خداور
دن او هيچه بوند و منزت ساحت خداومادى و پليدى�هاى گناهان در ما،و طهار

دجوب االرباب واهى به راى ما راين برد.بنابرد ندارجوند وتناسبى ميان ما و خداو
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قاتش يعنى ارباب بتان كه تدبير خلق بهب�ترين مخلـود؛پس ما بايد به محبوندار
ب به بتان است؛وب به ارباب بتان،تقراه تقرب بجوييم؛و راگذار شده،تقرآنان و
ديده ،جلب منفعت و دفع ضرر ازند ميانجى ما گرد خداوستيم تا نزا مى�پربتان ر

د.چهستيدند،و شفاعت كار ارباب بتان بوا مى�پرما كنند.آنان در حقيقت بتان ر
بسا شفاعت به بتان هم نسبت داده مى�شد.در آي1 مزبور به جاى كلم1 «أصنام»،

ه اى باشد به خاسـتـگـاهفته،تـا اشـار» به كـار رهم و ال ينفعـهـمما ال يـضـرجملـ1 «
ان ضررد،كه بتان تواهد بوفق خوتى موخطايشان،و آن اين كه سعى شان در صور

د آنانا داشته باشند؛تا از عمـلـكـردم رب مـرك عبادت و تقـرساندن و درو نفـع ر
د بتان يـاند،خـوش شفاعتشان از جانـب خـداوت پذيرديده،در صـورد گرخشنـو

ىند.حال آن كه بتان اجسام بيجانى هستند،كـه چـيـزاربابانشان شفيع آنـان شـو
١٦سانند».نمى�فهمند،و ضرر و نفعى نمى�ر

ب به آن�هاندان پاى بتان جهت تقردن فرزد)قربانى كر
ب دل و جـاندند،و محبودار بوخـورانى براولت فرستان از قدر و منـزد بت پربتان نـز

جيه گرد بتان مى�ديدند؛و اين،توجوا،در وان گفت:آنان تمام هستى شان رآنان.و مى�تو
̂ اعمال ضد انسانى آنان بو َود:«ندان در پاى بتان بود.يكى از آن�ها قربانى فرزو زينت دهند

»مُـهَ دينِْمهَْيلَا عوُـسِْبلَِي لَ وُْمهوُْدُرِي لُْمُهكـاؤَُر شْمِِهالدْوَ أَلَْت قَكينِـرْشُْم الَِن مٍثيرَـكِ لَنََّي زَكِذلَك
استند،تاا آرندانشان ركان،بتانشان كشتن فرزى از مشراى بسيارنه بر؛و اين گو)١٣٧/ ٦(انعام،

ند.ا بر آنان مشتبه سازهالكشان كنند و دينشان ر
ان نعمت و ستمد،به علت كفرند.اما اين عملكرا به دست آوربه اميد آن كه دل آنها ر

ا به جاىبه خلق خدا،به هالكتشان انجاميد؛و دين بر آنها مشتبه گشت يعنى دين باطل ر
گزيدند.دين حق بر

نده بها غير از دختر كشى (=زك1 انعام ر̂ مبارسور١٣٧ند كشى در آي1 ه)،فرزعالمه (ر
الد،هم شاملالد» آمده،نه «بنات» و اوا در آيه،كلمه «اوان) مى�داند؛زيردن دخترگور كر

١٧ان.دد و هم پسران مى�گردختر

ا خاصالد» راد از «قتل أومر٢٠ىاز و فخرر١٩سىم طبرحو،مر١٨ه) سى (راما شيخ طو
انا دخترالد» رى نيز يكى از مصاديق «قتـل أومخشرنده به گور شده مى�داننـد.زان زدختر
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٢١نده به گور شده مى�داند.ز

ا سختشت را سفيهانه و جاهالنه و عامالن اين كار بسيار زآن اين عمل جاهلى رقر
ند،نه اين كهى بزدمندانه و عالمانه دست به كـاراه مى�داند.انسان بايد خرزيان�كار و گمر

ُهَّ الـلُمَُهَقزَا ما روُمََّر حَ وٍمْلِ عِْرَيغِ بًهاَـفَ سُْمَهالدَْوا أوُلََت قَذينَّ الَِرسَ خْـدَق«ند:بى�گدار به آب بز
دى وى بيخركسانـى كـه از رو؛)٦/١٤٠(انعام،»ديـنَْتهُا مـوُ ما كانَا وـوَُّل ضَْد قِهَّى الـلَلَ عًاءـرِْتاف

ا به خدا ـاه افترد ـ از رده بوا خدا روزيشان كـرا كشته�اند،و آنچه رد رندان خـونادانى، فرز
اه شده،و هدايت نيافته�اند.استى گمردند.آنان به رده�اند،سخت زيان كرام شمرحر

ن.ز٣
دن و مرالQ)تبعيض ميان ز

ه�ها و سائبه�ها) كـه از آند كه اگر يكى از چهارپايان (بحيريكى از تبعيض�ها،اين بـو
ناند،و بر زدان بـو^ مرنده به دنيا مى�آمـد ويـژدند بچه�اى در شكم داشـت اگـر زبت�ها بـو

ده به دنيا مى�آمدساندند،كه حتى اگر بچه مرا تا به آنجا رام.آنان اين تبعيض و تحقير رحر
ى در آن شـريـكا بـه طـور مـسـاونـان ردان و زنان نـمـى�شـد،بـلـكـه مـربـاز هـم خـاص ز

مايد:ا دانسته،مى فرا ناروند اين تبعيض رخداو٢٢دند.مى�كر
ًَةتَْي مُْنكَ يِْن إَنـا وِاجوَْزلى أَ عOمَّرَُح مَنا وِورُُكِذ لOـةَِص خالِعامْنَْأ الِهِ هذِنوُـطُا ما فى بوُ قالَو«

و گفتند:«آنچه در شكم؛)٦/١٣٩(انعام،»�ليمَ عOكيمَ حُهَّنِ إْمَُهفَْص وِْمزيهْجََي سُكاءَُر شِ فيهْمَُهف
ام شده است،و اگر [آن�جنين]ان ما حرد و بر همسردان ما داراين دام�هاست اختصاص به مر

اا سزصيQ آنان ردى [خدا] تـود] در آن شريكند.بـه زون و مرده باشد،همه آنـان [از زمر
ا او حكيم داناست.اهد داد،زيرخو

ند مى�بستند.ده كه به خداوآيه،احكام ادعايى شان بوصQ» دراد از «ومر
انده است و هيچا خونان فرق زعايت حقوا به ردان رها با بيان�هاى مختلQ مرآن بارقر

ان مـادر وق آنان به عنـونان بر نمى�تابد؛و به حـقـوا نسبت بـه زى رنه تبعيض و تحقـيـرگو
ل داشته است.جه شايانى مبذوهمسر تو

ِْنإَ فَّـنُهـوُبِرْ اضَ وِـعِضـاجَـمْـى الِ فَّـنُهوُُرـجْ اهَ وَّـنُهوُـظِـعَ فَّنَُهـوزُـشُ نَنوُـخـافَتى تَّ الـالَو«
مانىا كه از نافرنانى ر؛و ز) ٤/٣٤(نساء،ً»ابيرَا كًِّيلَ عَ كانَهَّ اللَِّن إًبيالَ سَّنِْهيََلا عوُْغَبال تَ فْمُكَْنَعطَأ
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ى كنيد و [اگرابگاهها از ايشان دورآنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خو
اى�اهى [بـردند [ديگر] بر آنها هيـچ را اطاعت كـرنيد پس اگر شمـا را بـزد] آنان رتاثير نكـر

گ است.االى بزرنش] مجوييد،كه خدا وسرز
اش رهرع شوق مشروى حقوه مى�كند،كه اگر همسـران اشارآي1 مزبوربه نشوز همسر

ت عدم تأثيـر وا پند دهد در صـورش ابتدا بايـد او رهـرد،شوى زير پا بگـذاربى هيچ عـذر
ا به آهستگى و بـهى كند،اگر اين هم فايده�اى نبخـشـيـد او رابگاهش دورلجاجت از خـو
دخـورهر نبايد با او بـرش تن در نداد،شـوهرق شـوند،اگر باز هم به حـقـوقصد تأديب بـز

ان،حتى آنجا كه ابتدايى�ترينهرد كند.آي1 شريفه به شوا پيشه خوشديد بكند؛و بغى و ستم ر
انت عليه آنان ره خشودد،اجازعايت نگران شان رسط همسرق شان توى�ترين حقوو ضرور

نمى�دهد.
ن حايضد زب)طر

ديهات با يهواف آن هم به علت معاشرخى از عربهاى ساكن در مدينه و اطرد و بريهو
ان فرى (=حيـض) زمان بى�نمـازقتى زد؛وده بـوايت كرگاهى آداب آنان در ايشان هـم سـر

فتند و با او هم غذا و حتى هم خانه نمى�شدند.در اسالم اينسيد،بر او سخت مى�گرمى�ر
٢٣ى�هاى غير عادى ملغى شد.سخت گير

َّـنُهوُبَْرـقَ ال تَ وِحيـضَْمـى الِ فَساءِّا الـنوُِلَزـتْاعَ فًذىَ أَوُ هْـلُ قِحيـضَْم الِنَ عَـكَنوَُلـئَْس يَو«
ُّـبِـحُ يَ وَابـيـنَّـوَّ الـتُّـبِـحُ يَـهَّ الـلَِّن إُـهَّ الـلُـمَُكـرََم أُـثْـيَ حْـنِ مَّـنُهوُْتـأَ فَْنـرَّـهَـطَذا تِـإَ فَْنـرُـهْـطَـى يَّـتَح
نجىسند،بگـو:«آن،رنان] مى�پره عادت ماهانـه [زاز تو در بار؛)٢/٢٢٢ه،(بقر»ريـنَِّهطَُتْمال

ديكى كنيد،و به آنان نـزه گيـرنان كنارش با] زاست.پس هنگام عادت ماهانه،از [آمـيـز
مان داده است،بان پاك شدند،از همان جا كه خدا به شما فرند.پس چونشويد تا پاك شو

د.ست مى�دارا دوگان ران و پاكيزند توبه كارش كنيد.خداوآنان آميز
فتنار گركه قرئى از ترج)جز

چه اى برفت؛و هر كس كه پارار مى�گركه�اش قرئى از ترنش جزد،زدى مى�مرقتى مرو
استد.اگر مى�خوث مى�برا به ارد) او رش نمى�بوتى�كه مادرسر او مى�انداخت،(در صور

اج كند؛و اگر عالقه�اى به ايندوده) با او ازث برا به ارن او ره (چـوّن مهريانست بدومى�تو
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ا بهد او ره�اش استفاده كند.همچنين مختار بـوّهر مى�داد؛تا از مهـريا شوكار نداشت او ر
سد؛و اگر مالا برگش فرى و حبسش كند،تا مرگيردنش جلوهر كرد؛و از شواجبار نگه دار

٢٤د.ث ببرو منال داشت به ار

ّهفتن مهريد) باز پس گر
ه مى�كند:�ان اشارهرسط شوه توّفتن مهريه جاهلى از باز پس گرآن به دو شيوقر
نفت،تا زار مى�داد؛و بر او سخت مى�گرا تحت فشار قرن راه ممكن زد از هر ر.مر١

فتن مهريـها مبتنى بر باز پس گرد هم طالق ردد و مرد گراست طالق از مـرخومجبور به در
تكبن مرده؛مگر آن كـه زام كرد حرا با اين قصد بر مرن رى بر زآن سخت�گيـرد.قرمى�نمو

ار دهد،تاا زير فشار قرن رد مجاز است زد مردد.فقط در اين مورنا) گرى آشكار (زشتكارز
٢٥انجام به طالق خلع بينجامد.سر

ا از اوى كه داشت بكند،مهريه رى جايگزين همسراست همسردى مى�خو.اگر مر٢
نهأتاخـذومايد:«آن در تخطئه اين عمل�مى�فـرفت.قرن طالق داده شده) باز پس مى�گـر(ز

 آشكار بگيريد؟ِا به بهتان و گناهاهيد آن [مال] ر؛آيا مى�خو)٤/٢٠(نساء،»بهتانا و إثما مبينا
/٤(نساء ،»ًليظـاَ غً ميثاقاْمُـكِْن مَنْذََخ أَ وٍضَْعلى بِ إُْمـكُضَْعضى بْفَ أْدَ قَ وَُهنُوـذُخَْأ تَ%َْي كَو «

فته�ايد،و آنان از شما پيمانىا مى�ستانيد با آن�كه از يكديگر كام گرنه آن [مهر] رو چگو؛)٢١
فته�اند؟ار گراستو

داخته مى�گويد:از تعجبى آغاز شدن آن پرم به ره)در تفسير آي1 دوعالمه (ر
د درن بغى و ظلم است؛و مورضايـت زن رفتن مهريه،بدواز آنجا كه بازپس گـر

نىهر با زن اين شواست.چوده،تعجـب روآنجايى است كه اتصال و اتحادى بو
صلتى كه با هم داشتند،مثل شخصديكى و واج و نزدوسيل1 ازكه طالقش داده به و

د.ارا  بيازدش راقعا جاى تعجب است،كه كسى خودند و واحد شده بوو
د:» چنين�مى�نگارو أخذن منكم ميثاقا غليظاعالمه در تفسير بخش پايانى آي1 مزبور«

اج ودواد از ميثاق غليظ،همان علقه�اى است كه عقد ازش اين است كه مرظاهر
د،كه درم اين ميثاق مسأل1 مهريه بوازد و از لوده بوامثال آن در بين آن دو محكم كر

٢٦د.هنگام عقد معين مى�شو
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اج با همسر پدردوهـ)از
اجدود) ازشان (اگر نامادريشان بون پدرانستند با زندانش مى�تود،�فرزى مى�مرقتى پدرو
انه كان فاحشةاهى مى�داند.«ى و (ماي1 ) دشمنى،و بدرشت�كارا زآن اين عمل ر قر٢٧كنند.

ى در تفسير آي1 مزبور مى�گويد:�ازفخر ر) ٢٢/ ٤(نساء،»و مقتا و ساء سبيال
انـه.قبح در عادات.(٣ايع .قبح در شر٢ل .قبح در عقـو١د:�حله�دارقبح سه مر
ف) به قبح در عرساء سبيالوعى،() به قبح شرو مقتا) به قبح عقلى،(كان فاحشة

حل1 قبح در اين آيه،نشان از بدتريند؛و جمع شدن هر سه مرت دارو عادت اشار
د.ع قبح دارنو

دنو)بال تكليQ گذار
عجوش به او رهرديك مى�شد،شوهاى پايانى نزه�اش به روزّقتى عدن پس از طالق،وز

ها انجامدنش بارار و بال تكليQ گذارا به قصد آزه طالقش مى�داد؛و اين رد؛اما دوبارميكر
اهداه در پيش خوش،دو رد پس از دوبار طالق دادن همسرمايد:مرآن مى�فر قر٢٨مى�داد.
داشت:

و ال«)٢/٢٢٩ه،(بقر»ففإمساك بمعـروع نمايد:«جوه به قصد نيكى نه ستم رّ.در عد١
؛)٢٣١ / ٢ه،(بقر» اا لتعتدوار ضرّهنتمسكو
َْوأد:«ن ـ از او جدا شوعى زق شـرد و به نيكى ـ وبا اداى حقـوه بگذرّد عـد.بگذار٢

عى است و نه عقدى؛كه در آيـ1جوم نه ر.پس از طالق سو)٢٢٩ /٢ه،(بقر»سـانْحِِإ بOريحْسَت
ه شده.ه به احكام آن اشار^ بقر از سور٢٣٠

هّان قبلى پس از پايان عدهراج با شودوداشتن از ازز)باز
نهاى زگ�تـرليا و بزرد،اوع مى�كرجوش بـه او ر^ همسرّهر پس از انقضاء عـداگر شو

اشـىهر قبلش باز داشته،مانـع تـراج با شودوا از ازن رقه،از سر خشم و لجـاجـت،زّمطل
مايد:آن مى�فر قر٢٩دند.مى�كر
ُْمهَْنَيا بْوَاضَرذا تِ إَّنَُهاجْوزَ أَْنحِكَْن يْنَ أَُّنهوُلُْضَعال تَ فَُّنهَلَجَ أَْنغَلََب فَساءِّ النُمُْتقَّلَذا طِ إَو«

َ وَُرْهطَ أَ وُْمكَكى لَْز أُْمكِ ذلِرِآخْ الِْموَْي الَ وِهَّاللِ بُنِْمُؤ يُْمكِْن مَ كانَْن مِهِ بُظَعوُ يَكِ ذلِفوُْرَعمْالِب
ا به پاياند ره خوّا طالق گفتيد،و عدنان رن زو چو؛)٢/٢٣٢ه،(بقر»نوَُملْعَ ال تْمُْتنَ أَ وُمَلَْع يُهَّالل
اضىد،چنانچه بخوبى با يكديـگـر تـران [سابق] خواج با همسـردوا از ازساندند،آنـان رر
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د،به ايـنى مكنيد.هر كس از شما به خدا و روز بـازپـسـيـن ايـمـان دارگيـرنمايند،جـلـو
ه�تر است،وكت�تر و پاكيـزاى شما پربراعات] اين امر بـرد.[مرها] پند داده ميشـو[دستور

خدا مى�داند و شما نمى�دانيد».
عالمه در تفسير اين آيه مى�نويسد:

ان سابق،ايـنهرن مطلقه با شواج مجـدد زدودن ازه تر بوكت تر و پاكيـز علت پر بر
جبستن پس از گسستن،و التيام بعد از جدائى است،و موع،پيوجواست كه:�اين ر

هشد مى�كند.بعالوه يگانه جويى شده،با تقويت آن هم1 فضائل دينى رتقويت غريز
ظاسط1 آن،پاكى و پاكدامنى آنان محفوش يافته،به ونان پرورى عفت و حياء در زخو

٣٠دد.دان بيگانه مى�گرنان به مرمى�ماند.همچنين مانع از تعلق قلبى ز

طالق
الQ)ايالء

ى مى�گويد:ازفخر ر
ند،زده.سعيد بن مسيب گويد:مـرده�اند:�ايالء در جاهليت طالق بـوايت كر�رو
گنداج كند،پس سودوى با او ازست هم نداشت كه ديگراست و دوا نمى�خود رخو

ه ياد بى آنكه بـيـوها مى�كرا رديكى نكند،و بديـن طـريـق او رد كه با او نزمى�خـور
د،آن�گاه مسلمانان نيز اينن بوسانيدن به زض از آن زيان رهر دار باشد،�و غرشو

هراى شوايل ساخت،و برا زه) را انجام مى�دادند، پس خداى تعالى اين (شـيـور
اسانيدن راى در آن بندد كه اين زيان رمدتى مهلت داد تا فكر و تأمل كند،تا اگر ر

ن جدائى گزينـد جـداها كند انجامش دهد،و اگر مصلحت چنان بيـنـد كـه از زر
Oـورُفَ غَـهَّ اللَِّنـإَ فُ فاؤِْنـإَ فٍـرُْهَش أِـةََعبْرَ أُـصُّبََر تْـمِِهـسـائِ نِْن مَنـوُْلؤُ يَذيـنَّلِل «٣١د.»شـو

گندد،سونان خوابگى با زك همخواى كسانى كه به تربر؛)٢/٢٢٦ه ،(بقر»حيمَر
ند [ايالء]،چهار ماه انتظار [و مهلت] است،پس اگـر [بـه آشـتـى] بـازمى�خـور

نده مهربان است.ند آمرزآمدند،خداو
اى مدت چهار ماه جماع بـاد كه مطلقا يا بـرگند ياد مى�كـرد سوع طالق مـردر اين نو

ك گويد.ا ترش رهمسر
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ب)ظهار
 در اين طالق٣٢ظهار نيز همانند ايالء يكى ديگر از طالقهاى عصر جاهليت اسـت.

ضاعى تشبيهمش اعم از نسبى يا سببى يا را به پشت مادر يا يكى از محارش رد پشت همسرمر
ن آن كه خللى به نكاح آناند بدوا اظهار كرد با قصد و نيت صيغ1 ظهار رمى�كند پس از آن مر

دد.با ظهار طالق تحقق نمى�يابد.اسـالمام مى�گرد حراقع1 با او بر مـرن و مود آن زد شوارو
).٤ـ٢ه ساخته است.(مجادله/ل به اداى كفاركوا تحريم،و فقط موظهار ر

 ـ حج٤
د شدنارالQ)از پس و پشت خانه يا خيمه و

گشت  به خانه يافتند به هنگام بازام مى�گره،احراى حج يا عمرن براب جاهلى چواعر
د از پس ود نمى�شدند،و به هر نحو كه بـوارام به خان1 خدا،از در واى احترد بـرخيم1 خو

ى از آداب حج،به امضـا وسم بر خالف بسيـارد مى�شدند ايـن رارپشت خانه يا خيـمـه و
٣٣سيده بلكه از آن نهى شده است.ع اسالم نرتصويب شار

مج از حرب)عدم خرو
ان گفته اند:قـريـش و هـمفات است.اكثر مفـسـرف در عـرقويكى از اعمـال حـج و

فتند.تر�نمى�ردلفه جلوفات و از مزج نمى�شدند و به عرم خارمس) از حرُگندان آنان (=حسو
دند:آنان به چند دليل احتجاج مى�كر

تر باشد.اراوف در آن سزقوم از غير آن شريQ تر است پس و.حر١
هـاا رم خدا رى حـردند و از ايـن روتر مى�شـمـردم برا اهل اللـه و از مـرد ر.آنان خـو٢
دند.نمى�كر
ام،اين فكر رفات است نه حـرقQ همان در عرم مى�دانستند كه مـوّ .اگر هم مسـل٣

د كهاى اين كار بوم مى�دانستند،اين نقص هم به آنان بر مى�گشت،و برهم نقصى در حرمو
لا نازه رك1 بقر^ مبارسور١٩٩دند.خداى متعال آيـ1 ف نمى�كرقودلفه و جز در مز٣٤مسُح
٣٥ف كنند.قوفات ود و به آنان دستور داد كه در عرموفر
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ان پس از اتمام حجج)افتخار به مفاخر پدر
ان ود پدرد هم مى�آمدند و به يادكرعده اى پس از پايان مناسك حج،در كنار كعبه گر

دها ومايد:به جاى ايـن يـادكـرند مى�فـر خـداو٣٦دند.بيان مفاخر آنان،مـبـاهـات مـى�كـر
ا ياد كنيد چه خانه،خان1 من و نعمت،نعمت من است.و به نعمت و تمكينت��ها مرمفاخر

ان.به اين همانتان متمكن شديد.پس بايد شكر و ذكر من كنيد،نه ذكر پدرمن شما و پدر
ا ياد كنيد،بلكه بيشتر و بهتـر و بـها ياد مى�كنيد مـرانتان رقناعت مكنيد كه آنچنان كـه پـدر

)٢/٢٠٠ه،(بقر ٣٧همت و عنايت سخت تر ياد كنيد.

اندن دخترنده به گور كرـ ز٥
،٣٨ىس از فقر و نادارم جاهليت است؛به علت تران مزبور يكى ديگر از عادات شوعنو

ا ماي1 ننگ مى�دانستند، كه ممكن است كـسـى بـهو ننگ و حميت جاهلى.آنان دخـتـر ر
 تكوير به اين عادت جـاهـلـى٩^ نحل و  سـور٥٩ و ٥٨ى او نيايد.در دو آيـ1 استگـارخو

٣٩تصريح شده است.

ند كشى ـ فرز٦
مينى مى�زيستند كه بسيار دچار قحطى مى�شده،به محضاب در سرزاز آنجا كه اعر

ت واى دچار نشدن به فقر و فالكـت،و حـفـظ آبـرو و عـزديدن نشانه�هاى قـحـطـى،بـر
٤٠ا مى�كشتند.د رندان خوام؛فرزاحتر

و؛«)٦/١٥١ (انعام،»قكم و إياهمالدكم من إمالق نحن نرزا أوال تقتلووآن در دو آي1 «قر
 به اين عمل سنگدالنـ1)١٧/٣١اء،(اسر»قهم و اياكـمالدكم خيشة إمالق نحن نـرزا أوال تقتلو

م مى�كند.ا به  شدت محكوداخته،آن رجاهلى پر
ىس نادارالد از تر) مى�گويد:در اين آيه از قتل او٣١اء/م (اسرعالمه در تفسير آي1 دو

»قهم و اياكم…نحن نرزند است:«ده خداوموو حاجت،شديدا نهى شده؛و علت نهى،فر
ىانيد روزندانتان به دست شما نيست؛تا به هنگام فقر و تنگدستى،ديگر نـتـوى فرزروز

ا بدهيد.آنان ر
نده به گور شدنالد در آيات مزبور،همان زد از قتل اوى بر آن است كه �مقصومخشرز
٤١ده.م بوسوب مرأد البنات) است كه در عران (ودختر
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ا،�اعم از پسر و دختر(حتى قتل دختر دراء ر^ اسر سور٣١الد در آي1 ى قتل اوازفخر ر
اىجب بـرا مونده به گور شدن هم نمى�داند.) تفسير مى�كـنـد زيـرا از مصاديـق زاين آيه ر

ك است.اما درى آنان مشتردن است؛كه اين معنى در هـر دوند بوحمت و شفقت،�فرزر
٤٢أد البنات مى�داند.ا،خاص والد ر^ انعام،قتل اواز سور١٥١ذيل آي1 

در نقد آن مى�گويد:د؛وا نمى�پذيرگاه رامه طباطبايى اين نظرّا علّام
و إذاح شده.«ى مطران مستقلى است كه در آيات مستقـل ديـگـرأد البنات عنـوو

/١٦(نحل،» ابرّه فى التّن أم يدسأيمسكه على هو ،«)٨١/٩(تكوير، »ده سئلتءوالمو

ا» رن…أيمسكه على هون»،در آي1«د كه كلم1 «هود ندارجو،همچنين دليلى و) ٥٩
بر بيم از فقر و فاقه حمل كنيم.

اب غير از مسـألـ1د كه اعراين از مطالب مزبور اين نتيـجـه حـاصـل مـى�شـوبنابـر
انندد با آن عمل بتوى هم داشتند كه به گمان خوأد البنات) سنت ديگركشى (ودختر

٤٣د دور كنند.ا از خوى رارن و خوهو

نتيجه
؛دختـر؛ّن؛حجن:خدا؛بت؛زعاتى چـوضوهنگ جاهلـى در مـوآن با فراجه1 قـرمو

هنگ جاهلـىآن كريم با فراجه1 قـردد كه مواين نتيجه حاصل مى�گـرسى شد وند؛بررفرزو
ده است.ف مصلحت انديشى ننمومعارند دربيان احكام وخداوده واجهه اى اصالحى بومو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمعارند دربيان احكام واساس اين نظريه،خداو.«بر١

قعيـت وگاهى از موده وبا آمصلحت انديشى كـر
ب آنجـامـعـ1 عـرايـط اجـتـمـاعـى حـاكـم بـرشـر

اند احكامبهتر بـتـو(ص)اى اينكه پيامـبـرروز،بر
عقـايـدخى ازدم بيان كنـد، بـراى مـرا برمتعـالـى ر

اه دادهآن كريم رقرا درست آنان رم نادرسوآداب ورو
هنگتاب فـرمشاهى،بـازين خـرّ(ر.ك:بهاءالـد

٥، مسلسل١م،شآن، بينات،سال دومانه در قرز
خى مطالـب.) ويا بنا به مصالحى، بر٩٧ـ ٩٢،

آنعيد قرده است مثال آيات وا بيان كراقع رخالف و
اعاتا مرد الهى ردم حدوفا تهديد است تا مـرصر

ٍَةلِسِْل فى سَّمُ . ثُهوُّلَ صَحيمَْج الَُّمثكنند؛ماننـد:«
)٣٢ ـ٣١(الحـاقـه/» ُهـوُـكُْلـاسَ فًاعـارِ ذَنـوُـعَْبـهـا سُْعرَذ

(ر.ك:مصطفى كريمى،علق1 معـنـاى مـتـن بـه
ه و دانشگاه،سـال دهـم،لQ،فصلنامـ1 حـوزمؤ
).٥٦ ،٣٩ش

هنگ).على اكبر دهخدا،لغت نامه دهخدا(ذيل فر٢
هنگ).هنگ معين (ذيل فر.محمد معين،فر٣
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مين1ها يـى در زهنگ شناسى (گفتـاران،فـر.چنگيز پهلـو٤
.١١ /هنگ و تمدن) فر

 ـ١٠٢هنگـى، دى،تهاجـم فـر.محمد تقى مصـبـاح يـز٥
١٠٤.

)؛(مـائــده/١٥٤ان/ه�هـا:(آل عـمـرتـيـب ســور.بـه تـر٦
).٢٦)؛(فتح/٣٣اب/)؛(احز١٥٠

هنگ وزبانسى در فرذ فاراههاى نفوش ،رنوتاش آذر.آذر٧
.١٦ /جاهلى 

/ء الخامس .فخر الدين طريحى،مجمع البحرين ،الجز٨

٣٤٦.
.٤٠٢ /  ٢ب،.ابن منظور،لسان العر٩

.٧٦ /االسالم  .أحمد أمين ،فجر١٠
جـمـ1 آقـايـان:بـهــاءالــديــنجـمـ1 آيـات از تــر.در تـر١١

ىسـوند،و على موالدومشاهى،محمد مهـدى فـوخر
دى استفاده شده است.ماروگر

.٥٧١ / ٤ ـ ٣؛مجمع البيان،٢٨٥ / ٤.تبيان ،١٢
.٣٨٢ / ٧ان،.الميز١٣
)؛ (نـجـم/١٥٠ ـ ١٤٩)؛(صـافــات/٤٠اء/.(اسـر١٤

٢٧.(
.٢٤٧ / ١٧ان،.الميز١٥
.١٤٨/ ٦ ـ ٥،مجمع البيان،٢٧ / ١٠.همان،١٦
.٣٨٣ / ٧.همان،١٧
.٢٩٢ / ٤.تبيان،١٨
.٥٧٢ /  ٤ ـ ٣.مجمع البيان،١٩
.٢١٦ / ٧.تفسير كبير،٢٠
.٦٩ / ٢اف،ّ.كش٢١
.٥٧٥/ �٤ـ٣.مجمع البيان،٣٧٤ ،ص٧ان،.الميز٢٢
.٢١٧ / ٢.همان،٢٣
هـاشـماهـيــم بــن� .عـلـى بـن ابــر٢٧٠ / ٤.هـمــان،٢٤

الكتـاب،سس�1 دارمو،١٣٤ / ١القمى،تفسير القمـى،
،بى تا.٣قم،چ 

،٢٨٨ / ١؛العياشى،تفسير  العياشى،٢٧١ / ٤ان،.الميز٢٥

ان،بى تا.مكتبه العلميه االسالميه، تهر
 /٤ان،جمه الـمـيـزى همدانـى،تـرسو.محمد بـاقـر مـو٢٦

ابسته به جامع1ات اسالمى وات دفتر انتشار، انتشار٤٠٨
.٤٠٨ / ٤ ش،١٣٦٣سين قم ،قم،مدر

.٢٦ و ١٩ / ٥.تفسير كبير،٢٧
.١٠٤  / ٣ان،.الميز٢٨
.٢٤٩ /٢.همان،٢٩
.٣٣٧ / ٢ان،جم1 الميز.تر٣٠
.٢٥٢٩ /   ٦جم1 تفسير كبير،.على اصغر حلبى،تر٣١
.٢٥١ / ١٥.تفسير كبير،٣٢
جعفر محمد بن الحسن.همچنين:ابو٥٧ /٢ان،.الميز٣٣

 /٣؛ تفسير كبيـر،٢/١٤٢سى،التبيـان،بن على طـو
١٣٦.

د سختا آنان در دين خومس» مى�گفتند زيرُ.به آنان «ح٣٤
حالـفــتــودنـد.ر.ك. ابــوــب} بــوّمـتـعــصى وّ{جــد

٣آن،ح الجنان فى تفسير القرض الجنان و روى،روازر
.١٩٦ / ٣،همچنين تفسير كبير،٦٦/ 

٢٣١٤ / ٥جم1 تفسير كبير،.تر٣٥
.٢٠٠ـ١٩٩/ ٣؛تفسير كبير٨١ / ٢ان،.الميز٣٦
 /٢آن،ح الجنان فى تفـسـيـر الـقـرض الجنـان و رو.رو٣٧

٢٣٢.
سا تران رنده به گور شدن دختر.عالمه طباطبائى علت ز٣٨

ا ننگى مى�داندى نمى�داند؛ايشان علت راز فقر و نادار
انان مى�ديدند. ر.ك:الميزب جاهلى در دختـركه عر

،٣٢٣ /  ٢٠.
.٣٢٣  / ٢٠ ، و٢٩٥ / ١٢ان،.الميز٣٩
.٨٩ / ١٣.همان،٤٠
 /٢ى،الكشاف ،مخشرد بن عمر الـز.جار الله محمـو٤١

٦٦٤.
.٢٤٥ / ٧و ١٩٩ـ ١٩٨ / ١٠ .تفسير كبير،٤٢
.١٣/٨٩ان،.الميز٤٣


