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 مقدّمه

ه آن هایی جامعـ  ها و انحراف اندیشی پیش از بعثت پیامبر اكرم)ص( عادات، احکام و عقاید باطل، كج

تعبیر كرده است. بر این اساس، جاهلیّـت  « جاهلیّت»روز را گرفتار ساخته بود كه مکتب اسالم از آن به 

موضوع جاهلیّـت را   قرآن كریمای از زمان دانست كه فرهنگ خا ّی بر آن حاكم بوده است.  را باید دوره

دوران را مذمّت كرده است. بـا  های فرهنگ حاكم بر آن  است و مؤلّفه های مختلب بیان كرده به مناسبت

هایی از فرهنگ جاهلیّت اشاره كرد كه عبارتند از تبرّج )راه رفـتن   توان به مؤلّفه می قرآنعنایت به آیات 

و 3، وضـع احکـام در مقابـل حکـم خداونـد     2، تعصّـب و خشـم ناشـی از غـرور    1با غرور و اظهار محاسن(

نمایانـد   ها در عصر حاضر این حقیقت را به خـوبی مـی   نعنایت به افکار و رفتار نوع انسا4پندارهای باطل

كننـد. بـر    كه غالب مردم در جوامع امروزی نیز از همان عادات و عقاید حاكم بر قرون اوّلیّه پیـروی مـی  

هـای جاهلیّـت در جوامـع مُـدرن ضـرورت دارد. از       راهکارهایی در برای مقابله با مؤلّفـه  ارایهاین اساس، 

هـای دوران جاهلیّـت كشـید، وجـود      بر اكرم)ص( خـطّ بطـالن بـر آداب و سـنّت    آنجایی كه بعثت پیام

ایـن   های جاهلیّت، در تعالیم اخالقی اسالم قابل تصوّر است. لـذا فرضـیّه   راهکارهایی برای زدودن مؤلّفه

گیری از راهکارهای اخالقـی اسـالم اسـت.     های فرهنگ جاهلیّت با بهره مقاله امکان مهار و زدودن مؤلّفه

هـا و مصـادیس فرهنـگ جاهلیّـت در      ژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایی مؤلّفـه پ

األخالق راهکارهـایی را بـه    و دعای مکارم قرآنگیری از تعالیم  جوامع مُدرن پرداخته است و آنگاه با بهره

است برای پاسخگویی بـه  ها مطمح نظر قرار داده است. رهیافت فوق كوششی  منظور مقابله با این مؤلّفه

و دعای  قرآنهای جاهلیّت در جوامع مُدرن با عنایت به  راهکارهای مقابله با مؤلّفه»این سؤال ا لی كه: 

 «.األخالق چیست؟ مکارم

 های جاهلیّت مُدرن و مصادیق آن ـ مؤلّفه1

هسـتند كـه در    های فرهنگ جاهلیّت پندارهای باطل، احکام جاهالنه، تعصّب و تبرّج از جمله مؤلّفه

های مـذكور محـدود بـه زمـان یـا جغرافیـای خا ّـی         اند. باید در نظر داشت كه مؤلّفه مذمّت شده قرآن

نیستند، لذا در هر زمان یا مکانی كه مجال بروز یابند، سازندة فرهنگ جاهلیّت خواهنـد بـود. بنـابراین،،    

رهنگ جاهلی را در دنیـای مُـدرن امـروزی    توان ردّ پای ف های قرآنی جاهلیّت می با در نظر گرفتن مؤلّفه

های قرآنی جاهلیّت با عنایت به مصادیس  جستجو كرد و آن را جاهلیّت مُدرن نامید. در این بخش، مؤلّفه

 امروزی آن مورد واكاوی قرار گرفته است.
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 ( پندارهای جاهالنه1ـ1

ظـنّ  »خداوند از آنها به  ، پندارهای باطلی است كهقرآناز جمله عنا ر سازندة فرهنگ جاهلیّت در 

آنهـا گمانهـاى نادرسـتى،    ...:... الْجَاهِلِيَّةِ...یَظنّونَ بِاللّهِ غَیْرَ النحَقِّ ظنّ ﴿تعبیر فرموده است: « الجَاهِلِیَّةت

(. بسـیاری از مفسّـران چنـین    154عمران/  )آل ﴾همچون گمانهاى دوران جاهلیّت دربارة خدا داشتند...

: 1ق.، ج  1407؛ زمخشـری،  308: 1ق.، ج 1423اند )ر.ک؛ مقاتل،  قلمداد كرده آمیز پندارهایی را شرک

اهلل نیز ظنّ جاهلیّت را پندارهای ناشی از توجّـه بـه    عالّمه فتل .(580: 1ق.، ج  1423و كاشانی،  428

 حیات مادّی و نپذیرفتن سُنَن حتمی الهی، و آن را ناشی از شکّ و تزلزل )عدم طمأنینه( دانسـته اسـت  

« سوء ظن»(. همچنین ظنّ جاهلیّت از سوی بعتی از مفسّران به 323: 6ق.، ج  1419اهلل،  )ر.ک؛ فتل

(. برخـی نیـز   344: 1ق.، ج 1417و فیتـی دَكَنـی،    399: 3، ج 1378تعبیر شده اسـت )ر.ک؛ طیـب،   

ینی و حسـ  159: 3تـا، ج   عاشـور، بـی   معتقدند كه ظنّ اهـل جاهلیّـت در مقابـل حلـم قـرار دارد )ابـن      

(. گروهی دیگر از ظنّ جاهلیّت، هرگونه گمـان و ظـنّ باطـل را كـه     278: 2، ج 1363عبدالعظیمی،  شاه

؛ مدرّسـی،  131: 1م.، ج  1999انـد )ر.ک؛ نخجـوانی،    شـود، برداشـت كـرده    شامل تمامی موارد فوق می

 (.382: 1ق.، ج  1419

و  5هـای باطـل و باورهـای خرافـی     بر پایة آنچه ذكر شد، پندارهای جاهالنه شامل سوء ظـن، گمـان  

شوند كه ناشی از خودپسندی و توجّه به حیات مادّی هستند و در نهایت، اثری جز عدم  آمیزی می شرک

 آرامش و طمأنینه در فرد نخواهند گذاشت.

بنابراین، اگر توجّه به حیات مادّی سبب ظهور اوهام و پندارهای باطل در عصر جاهلیّت اولـی بـوده،   

گرایی كه زیربنای ایدئولوژیک تمـدّن   محوری و مادّی ضر نیز تعبیر اومانیستی از انسان، انساندر عصر حا

جدید است، سبب پیدایش یک فرهنگ جاهالنة مُدرن شده است. بـر ایـن پایـه اسـت كـه بشـر مرفّـه        

سـر   بـه  امروزی تاب رهایی از دام ظنون و اوهام ناشی از تفکّر مذكور را ندارد و در اضطراب و افسـردگی 

( 54: 1390بخش تنها در ایاالت متّحده )ر.ک؛ موالنا،  برد.  رف سالیانه میلیاردها دالر داروهای آرام می

گرایـی  ـرف، مـورد انتقـاد      خود مؤیّدی بر این ادّعاست. عدم توجّه به جنبة روحی وجود انسان و مادّی

البـال بودنـد و    الحـال و فـارغ   رفّـه اگـر همـة مـردم م   »گوید:  فالسفة غربی نیز واقع شده است. راسل می

تنگدستی و بیماری به حدّاقل ممکن رسیده بود، باز هم برای نیل به یک جامعة ارجمند محتـاج تـالش   

فراوان بودیم. حتّی در وضع فعلی عالم نیـز امـوری كـه ارزش روحـی دارد، الاقـل دارای همـان درجـة        
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به طور انحصاری از لحاظ غایات و اغـراض روحـی    اهمیّتی است كه امور مادّی حایز است و فایدة فلسفه

 (.190: 1377)راسل، « است

امروزه ترویج سوء ظن نسبت به تعالیم آسمانی كه در رأس آن سوء ظن به خداست، از مبانی فکری 

های تبلیغی ایشـان در راسـتای    هراسی نمونة بارزی از اقدام . اسالم6رود شمار می سازندة تمدّن جدید به 

آیـات  ها نسبت به تعالیم آسمانی اسالم اسـت. نمونـة بـارزی از آن نشـر كتـاب       وء ظن در ملّتایجاد س
های گوناگون، گاه با عناوین تاریخی و گـاه   است. باید در نظر داشت چنین تفکّری در قالب فیلم شیطانی

ون دختـرم  بـد توان به نشـر كتـاب    شود. در این باره، می به  ورت مجموعه خاطرات افراد نیز عرضه می
اشـاره كـرد )ر.ک؛ حسـینی،     1991و تبدیل آن به فیلم سینمایی و اكـران عمـومی آن در سـال    7هرگز

(. هرچند این كتاب در نگاه اوّل آداب و سُنَن ایرانـی را مـورد حملـه قـرار داده بـود، لکـن       225: 1391

ی در برخورد با زنان را مورد درونمایة ا لی آن اهانت به نمادها و تعالیم آسمانی اسالم بود و دیدگاه دین

نکوهش قرار داده بود كه سبب القای سوء ظن در مخاطبان خـود نسـبت بـه اسـالم و مسـلمانان شـد.       

اكنـون نیـز در    ای دیگر از پندارهای باطل در دوران جاهلیّت بودند كه هـم  گونه پندارها و باورهای خرافه

سیاه در فرهنگ بسیاری از كشورها همچون كانـادا  شوند؛ به عنوان نمونه گربة  جوامع مُدرن مشاهده می

مایة بدشانسی است. مصداق بارز آن مسابقة فوتبالی بود كه با ورود گربة سـیاه بـه درون زمـین روحیـة     

هـا كنـار    بازیکنان تیم تحت تأثیر قرار گرفت و در نهایت، تیم كانادایی به خرافات باخت و از دور رقابـت 

 (.239306: كد مطلب: 8/6/1391رفت )خبر آنالین، 

 ( تعصّب1ـ2

...: )بـه خـاطر بیاوریـد(    الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِإِذن جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ﴿با عنایت به آیـة  

(، تعصّـب و خشـم   26)الفـتح/  ﴾...هنگامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهلیّت داشـتند 

رود. مفسّـران منشـاء عصـبیّت     ای دیگر از فرهنگ دوران جاهلیّـت بـه شـمار مـی     مؤلّفه شدید به عنوان

های به جای مانده از اجداد و پـدران   دانند كه گاه ناشی از عادات و سنّت جاهالنه را، غرور و تبختری می

، 1372 بوده است و حا لی جز عدم تسلیم و انقیاد در برابر حسّ و حقیقت نداشته است )ر.ک؛ طبرسی،

ای از مفسّـران معتقدنـد حمیّـت جـاهلی تعصّـبی       (. عـدّه 85: 28ق.، ج  1420و فخر رازی،  191: 9ج 

: 18ق.، ج  1417؛ طباطبائی، 163: 26تا، ج  عاشور، بی آلود است كه عقل كفّار را پوشانده بود )ابن خشم

هلی را بـه معنـای غـرور،    (. برخی دیگر از مفسّـران حمیّـت جـا   123: 21ق.، ج  1419اهلل،  و فتل 289

ش، ج  1365دانند كه مقیّد به عقیده و منهج خا ّی نیسـت )ر.ک؛  ـادقی تهرانـی،     تبختر و تبطّر می
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شـود   (. بر این پایه است كه تعصّـب مـانع از درک حقیقـت مـی    281: 12تا، ج  و طنطاوی، بی 201: 27

تـوان از   كـارگیری عقـل را مـی    به (. لذا دور گشتن از حقیقت و عدم23: 16، ج 1380)ر.ک؛ مصطفوی، 

هـا بـه ضـدّ ارزش و بـالعک       آثار و نتایج تعصّب جاهلی دانست كه در نهایـت، منجـر بـه تبـدیل ارزش    

 شود. می

تعصّب حاكم بر عصر جاهلیّت، در جوامع مُدرن امروزی نیز به اشکال مختلب ظهـور یافتـه اسـت و    

ای از تعصّـب   گرایـی  ِـرف، گونـه    ه است. امـروزه عقـل  ای دیگر از جاهلیّت مُدرن را نمایان ساخت مؤلّفه

محـوری   تنهایی كـافی دانسـته اسـت و در نهایـت، بـه انسـان        جاهلی است كه پیروی از عقل بشر را به

انجامد. هرچنـد عقـل، عنصـری اساسـی در شـناخت حـّس و حقیقـت و عامـل مهـم در           )اومانیسم( می

ای  یی  ِرف، خـود پوشـانندة حقیقـت و سـازندة گونـه     گرا پیشگیری از تعصّب و تحجّر است، لیکن عقل

مُدرن از تعصّب جاهلی است. بر پایة چنین اعتقادی، فکر آخـرت، دنیـا را در نظـر معتقـد خـوار نشـان       

سازد. یکی از محقّقـان معا ـر از  ـاحبان دیـدگاه مـذكور       دهد و او را از اندیشة توسعه منحرف می می

د دارد، چگونـه اعتقـاد بـه آخـرت دسـت مـا را در سـاختن و        پرسد، در جایی كه حرص مصرف وجو می

گذارد؟ اگر غرب با خروج از تحجّـر قـرون وسـطایی، اعتقـادات      بندد، امّا در مصرف آزاد می پرداختن می

تواند با پناه بردن به شـأنی از   دینی را كنار نهاد... اكنون آن عالم خود نیز متحجّر شده است و كسی نمی

شـود )ر.ک؛   تـر مـی   ی خارج شود، بلکه با این پناه بردن، بندهای تحجّـر او مسـتحکم  آن، از هی  تحجّر

 (.132: 1384داوری اردكانی، 

انـد.   های جاهالنه قرار گرفتـه  ترین ابزارهایی دانست كه در اختیار تعصّب ها را نیز باید از ا لی رسانه

زش و بـالعک  دارنـد. یکـی از متفکّـران     ها به ضدّ ار ها سعی در تبدیل ارزش ایشان با پوشاندن واقعیّت

شود، هدف ا ـلی در ادارة انتخابـات    واسطة تبلیغات ایجاد می غربی معتقد است همانند بازارهایی كه به

خـوبی   هـایی اسـت كـه بـه     شود، فریب مردم از طریس انگاره وسیلة ایشان انجام می دموكراتیک هم كه به

 (.308: 1387عیّت دارند )ر.ک؛ چامسکی، اند و فقط شباهت اندكی به واق ساخته شده

های خود با حقـایس   ای دیگر از تعصّب جاهالنه در جوامع پیشرفته، آمیختن اعتقادات و خواسته گونه

است كه مصداق بارز آن اروپامداری است. اروپامداری دستچین كردن حقایقی است كـه غـرب را درون   

 ,Roberts, 1985: p. 201 & Landesدهـد)  یتاریج توسعة جهـان و شـرق را خـارج از آن قـرار مـ     

1998: p.514.) 
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اند. دوبـوی    ها را مورد نقد قرار داده گونه تعصّب است كه منتقدان، غیرواقعی بودن این این در حالی 

ها و اعتقادات خود جدا كنیم و تا جایی كه امکـان دارد،   طور كامل از خواسته حقایس را باید به»گوید  می

 (.Bois,1935: p. 722« )ا حقیقی بدانیم كه به واقع در جهان ر  داده استرویدادهایی ر

. تعـالیم  8مصداق مشهور تعصّب جاهلی در دورة جاهلیّت اولی، زنده بـه گـور كـردن دختـران اسـت     

حالی است كه  شدّت با این رسم جاهلی مخالفت كرده است و آن را از میان برده است. این در اسالم به 

شـود،   تنها جُـرم تلقّـی نمـی    د فرزند، نهای قبل از تولّ رن امروز اقدام به چنین عمل جاهالنهدر دنیای مُد

میالدی تاكنون، ا ـل سـقط جنـین قـانونی      1970گردد. از دهة  بلکه بخشی از حقوق زنان قلمداد می

ساالنه چهـل و دو تـا هفتـاد میلیـون سـقط جنـین در جهـان  ـورت          و (Cohen, 2006)شده است 

 Guttmacherشـود   د كه از این تعـداد نـود و سـه در ـد بـه درخواسـت والـدین انجـام مـی         گیر می

Institute, 2008).) 

 احکام جاهلیّت (1ـ3

 ﴾خواهند؟... مى( تو از) را جاهلیّت حکم آنها .: آیا..یَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَحُکنمَ﴿ ة شریفةعنایت به آی با
های عصر جاهلیّت دانست. در تفاسیر روایـی شـیعه،    مؤلّفه ان از دیگرتو کم جاهلی را میحُ ،(50مائده/ال)

ـ  »فرماینـد:   استناد شده است كه ایشان می (و امام باقر )ع (به روایتی از امام حسین )ع  :انتالحُکـمُ حُکمَ

(. بـر  640: 1ق.، ج  1415عروسی حویزی،  و 312: 2ق.، ج  1416)بحرانی،  «ةِیَّاهِلِالجَحُکمُ اهللت و حُکمُ 

ر.ک؛ داننـد )  کم الهی را بازگشت به احکام دوران جاهلیّت مـی این پایه است كه مفسّران نیز خروج از حُ

کـم جاهلیّـت را بـه    (. گروهی نیز ح378ُ: 2، ج 1377جرجانی، و  413: 6ق.، ج  1408ابوالفتوح رازی، 

؛ عـاملی،  392: 2ق.، ج 1418ثعـالبی،  ر.ک؛ انـد )  شهوات، هـوی و جهـل تعبیـر كـرده     ةحکمرانی بر پای

 (.402: 2تا، ج  ی بروسوی، بیحقّ و 384: 1ق.، ج 1413

کم خداوند وضع شود. بایـد در  شود كه در مقابل حُ کمی تعبیر میکم جاهلیّت به حُحُ ،بر این اساس

ریزی شده  چنین احکام پایه ةفرهنگی عصر جاهلیّت نیز بر پای ـ  نظام اقتصادی، اجتماعیكه نظر داشت 

و بسـیاری از   ردو این در حالی است كه احکام جاهلی در ساختار جوامع امـروزی نقشـی كلیـدی دا   بود 

 فرهنگی بشر امروزی را سازماندهی كرده است.ـ  اقتصادی، اجتماعی های مناسبت
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 احکام اقتصادی (1ـ3ـ1

كـه  شـد   ای خـاص وضـع مـی    بخشی از احکام عصر جاهلیّت بر مبنای منافع اقتصادی گروه یا قبیله

برخـی از مصـادیس آن در جوامـع     ،ی جز رواج فساد، ارتشاء و... در جامعه نداشت. بر ایـن اسـاس  ا نتیجه

 امروزی در این بخش مورد توجّه قرار گرفته است.

 رباخواری (1ـ3ـ1ـ1

داد. ایشان به قصد توجیـه ربـا، یـک     ستون فقرات اقتصاد عرب جاهلی را نظام رباخواری تشکیل می

 هـم  سـتد  و داد: گفتنـد  ...: الرِّبَا مِثنلُ النبَیْعُ إِنَّمَا ...قَالُوان﴿كرده بودند كه عبارت بود از  ی وضعکم كلّحُ

. رباخواران ثروت خود را در یک قطب گرد (275)البقره/  ﴾.(نیست دو آن میان تفاوتى و) است ربا مانند

د. این عمل زشت در عصر جاهلیّـت  ساختن های اقتصادی را متوجّه طرف دیگر می آوردند و تمام زیان می

و بـر فسـاد آن    اسـت  ای كـه اقتصـاد اداری جامعـه را فلـج كـرده      گونـه  به ،شود مُدرن به وفور یافت می

ثروتمنـدان ثروتمنـدتر و    ،( در آمریکـا .م1998ــ 2008بیست سال )مدّت به عنوان نمونه در  ؛افزاید می

و  اسـت  ی بیشتر شـده ی درآمد ملّخالف افزایش كلّ راند. شکاف طبقاتی در آمریکا، ب فقیران فقیرتر شده

ـ   های غول شركت ،در عین حال ـ آسـای ملّ ـ   ی و فراملّ ط را كـه در گذشـته،   ی واحـدهای كوچـک و متوسّ

(. پـ  از وقـوع بحـران    65: 1390موالنـا،  ر.ک؛ انـد )  در خود ادغام كرده ،اند آمریکا بوده ةجامع ةپشتوان

اقتصــاد »ای بــا عنــوان  ســت در مقالــهواشــنگتن پُ ةروزنامــ، یالدیمــ 2008اقتصــادی غــرب در ســال 

، بحران اقتصادی غرب را به معنای جـامع و وسـیع آن، ورشکسـتگی اقتصـاد مُـدرن نامیـد       «ورشکسته

 .(68همان: ر.ک؛ )

 داری برده (1ـ3ـ1ـ2

وان ها را به عنـ  شد. ایشان برده داری نیز بخشی از ساختار اقتصادی دوران جاهلیّت محسوب می برده

. وضـع قـوانین جدیـد    9خـود را داشـت   كردند و این امـر قواعـد و احکـام خـاصّ     كاال خرید و فروش می

نسج تمهیـدی  »تدریج منجر به الغای آن شد كه یکی از محقّقان معا ر از آن به   داری در اسالم به برده

 (.157 :1388معرفت، ر.ک؛ تعبیر كرده است ) «بندی شده زمان

داری  دنیـا بـرده   ةامروزه و در قرن بیست و یکم هنوز در كشـورهای پیشـرفت  ه كنظر داشت  باید در

رمنفعـت و غیرقـانونی   مخدر، سومین تجارت پُ قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه و موادّ ةرایج است. پدید
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ــه شــمار مــی ــر جهــان ب ــین رود. ب  International Labor) المللــی كــار اســاس گــزارش ســازمان ب

Organization)ّمیلیـارد   32هر سال رقمی بالغ بـر   ت این قربانیان در كشورهای مقصد،الیّ، حتور و فع

مجمع پارلمانی شورای اروپـا  ت. گیرد كه نصب این رقم مربوط به كشورهای  نعتی اس دالر را در بر می

داری  ، هنوز در اروپـا بـرده  21امروزه و در قرن »كه  ب اعالم كردبا نگرانی و تأسّ میالدی 2004در سال 

شـوند. آنهـا    و در مشاغل خصو ی و خانگی به كار گمـارده مـی  زن هستند  ها اكثراآ رایج است. این برده

اند، سپ  بـا هـدف    ست الکترونیک وارد این كشورها شده، از طریس پُ«عروس سفارشی» ورت   ابتدا به

 مطلـب:  كـد  :26/6/1387)همشـهری آنالیـن،   « شـوند  استثمار جنسی به كشورهای ثالـث قاچـاق مـی   

63514.) 

 وضع احکام جدید (1ـ3ـ1ـ3

اسـاس هـوی و هـوس و بـه قصـد       ای دیگر از وضع احکام بـر  های حرام را باید نمونه هم زدن ماه بر

از آن به زیادت در  قرآنکم خداوند در عصر جاهلیّت دانست كه خداوند در منفعت اقتصادی در مقابل حُ

 هـاى  مـاه  تـأخیر  و كردن جا به اج=   ء نسى النکُفنرِ...: فِي زِيَادَةٌ النَّسِيءُ إِنَّمَا﴿ده است: فرموكفر تعبیر 

 ،سـاله پـ  از انجـام مناسـک حـج      ایشان هـر  .(37وبه/تّال) ﴾... است(مشركان) كفر در افزایشى ،[ حرام

ین دكردند و وضع چنین قانونی گاه به قصد كشتار و تجارت و گاه ب ن میهای حرام معیّ ترتیبی برای ماه

ر.ک؛ و از این طریس خریـد و فـروش رونـس گیـرد )    هدف بود كه موسم حج در فصلی معتدل قرار گیرد 

 (.481 :1تا، ج  جعفری، بی

در دنیای مُدرن امروزی نیز وضع احکام و تعهّدات در راستای منفعت اقتصـادی بعتـی از كشـورها    

هـای   گذارد. امـروزه گسـترش سـالح    گیرد و مصداقی دیگر از جاهلیّت مُدرن را به نمایش می  ورت می

افـروزی میـان كشـورهای     بر افزایش توان نظامی كشورها، خود به عاملی برای جنگكشتارجمعی عالوه 

ل به این شیوه بازار خرید و فروش اسلحه نیز رونس یابد. ایشان تعهّد بـه  شود تا با توسّ دیگر محسوب می

كـارتر  داننـد. جیمـی    المللی را برای دیگر كشورها الزم و برای خود داوطلبانه می معاهدات و قوانین بین

ـ  ةحداز دولت ایاالت متّ میالدی 2005در سال  NPTپ  از كنفران   ر ا ـلی تتـعیب   آمریکا به مقصّ

NPT  عـا دارد در پـی محافظـت از جهـان     دولت آمریکا با اینکـه ادّ كه تعبیر كرده است. او معتقد است

 ،هـای جدیـد   سـالح بـرای گسـترش    را هایی و طرح است المللی را زیر پا گذاشته ا معاهدات بیناست، امّ

 (.Charls hanly, 2005دشکن و ... به اجرا درآورده است )بالستیک، سَ های ضدّ شامل موشک

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=uAHxUs3fGoijtAbg0IDwDw&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&bvm=bv.60444564,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=uAHxUs3fGoijtAbg0IDwDw&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&bvm=bv.60444564,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=uAHxUs3fGoijtAbg0IDwDw&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&bvm=bv.60444564,d.Yms
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 اجتماعي ـ احکام فرهنگي (1ـ3ـ2

گرفت كـه از جملـه    اجتماعی نظام جاهلیّت  ورت می ـ  وضع احکام جاهلی گاه در ساختار فرهنگی

اشـاره كـرد كـه در جوامـع امـروزی نیـز مشـاهده         توان به مردارخواری و فساد اخالقی مصادیس آن می

 شود. می

 مردارخواری (1ـ3ـ2ـ1

 کَفَـرُوان  الَّـذِینَ  وَلَکِـنَّ  حَـامٍ  وَالَ وَصِةيلَةٍ  وَالَ سَآئِبَةٍ وَالَ بَحِيرَةٍ مِن اللّهُ جَعَلَ مَا﴿ ةبا عنایت به آی

 و «و ـیله » ،«سـائبه » ،«بحیـره » گونـه  هـی   خداونـد  :یَعْقِلُونَ الَ وَأَکنثَرُهُمْ النکَذِبَ اللّهِ عَلَى یَفنتَرُونَ

 آنهـا  از اسـتفاده  جاهلیّت، زمان در كه است اهلى حیوانات از نوع چهار به اشاره= است نداده قرار «حام»

 خـدا  بـر  شـدند،  كـافر  كـه  كسانى ولى ،[شد ممنوع اسالم در بدعت، این و دانستند مى حرام به عللى را

از  ای دسـته گیـری از گوشـت    خداونـد بهـره   .(103مائـده/ ال) ﴾فهمنـد  نمـى  نهاآ بیشتر و بندند مى دروغ

 از جـن  شـتر و یـک  ـنب آن     «حـامی » و «سائبه»، «بحیره» یعنی كه سه  نب از آنرا چهارپایان 

حالل دانسته است. این در حـالی اسـت كـه مردمـان جاهلیّـت       ،از جن  گوسفند است «و یله»یعنی 

احکامی از نزد خود برای آنهـا جعـل كـرده     ،اند و به همین منظور ل بودهیقا یخا ّ یها برای آنها احترام

من نیست، عالّمه طباطبائی  ةاین احکام از ناحی»فرماید:  شریفه می ةبودند، اینک خدای تعالی در این آی

شـت  این نفی، نفی خود آن انعام نیست، بلکه نفی احکام و او اف آنهاست، بنابراین، برگكه معتقد است 

شـد و در   ت احکامی است كه به آنها نسبت داده مـی و آن دیگران به نفی مشروعیّ «بحیره»نفی تشریع 

 (.156 :6ق.، ج1417)طباطبائی، « بین مردم آن عصر معروف بوده است

گوشـت خـوک، خـون، مـردار و ... اسـتفاده       مردم عصر جاهلیّـت در مقابـل ایـن تحـریم شـدید، از     

زیـر   ةست كه اسالم با این سنّت جاهلی نیز به مقابلـه پرداخـت و بـا نـزول آیـ     كردند. این در حالی ا می

 وَالـد مَ  النمَیْتَـةَ  عَلَـیْکُمُ  حَرَّمَ إِنَّمَا﴿: ده استفرموگیری از خون، گوشت خوک و مردار را تحریم  بهره

 هنگـام  بـه  خـدا  غیر منا را آنچه و خوک گوشت خون، مردار،( گوشت) تنها : خداوند...وَ النخِنزِیرِ وَلَحْمَ

 .(173بقره/ال) ﴾است... كرده حرام شود، گفته آن بر ذبح

مصـادیس  برخـی  بیـانگر   ،در ایالـت اوكالهامـا   (Ralf Shorty) سناتور آمریکایی رالب شـورتی  سخنان

و  (craft) ، كرافـت (pepsi) پسیهای پت شركتكه مردارخواری در عصر جاهلیّت مُدرن است. او فاش كرد 
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هـای خـود    دهنـده در نوشـیدنی   عنـوان طعـم   های سقط شده به های كبد جنین ولاز سلّ (nestle) ستلهنِ

 .((http://www.naturalnews.comكنند  استفاده می

 اخالقي شراب، قمار و فساد (1ـ3ـ2ـ2

های دیگـری نیـز دچـار بـوده      ناهنجاری اجتماعی جاهلیّت عالوه بر مردارخوری، به ـ  نظام فرهنگی

 ،آن روز حرمتـی نداشـت   ةگرایی در جامعـ  جن  خواری، قمار، روابط نامشروع جنسی و هم است. شراب

امروزه تنها قمار و شراب نیست كه سـبب ایجـاد    رفت. شمار می جاهلیّت به ةبخشی از جامع ةبلکه سازند

ر بـا اشـکال مختلـب سـبب ایجـاد      مخـدّ  جدید مـوادّ  فحشا در جوامع مُدرن شده است، بلکه رواج انواع

 ةعنـوان یـک واژ    م، فحشا و فجایع گوناگونی شده اسـت. امـروزه شیشـه بـه    یهای فراوان، جرا ناهنجاری

میـزان مصـرف   كه رم آمریکا اعالم كرد دارو و جُ ةجدید به واژگان جنایی كشورها اضافه شده است. ادار

و در برخـی از ایـاالت ماننـد     ،2006ه در د در سـال  به نُ میالدی 1996این دارو از سه در د در سال 

در د رسیده است. همچنین در كشورهای اروپـایی سـوئد، فنالنـد، چـک و      2/48هاوایی این میزان به 

كنندگان شیشه از بیست در د ساكنان این نواحی تا شصت در ـد بـوده    اسلواكی و كانادا، آمار مصرف

 .(http://www.drugfreeworld.org)است 

 تبرّج( 1ـ4

ـ   خـود  هـاى  خانـه  در و :... النـأُولَى  الْجَاهِلِيَّةةِ  تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُیُوتِکُنَّ فِي وَقَرننَ﴿ ةخداوند در آی

از زنـان   ،(33حـزاب/  أل)ا ﴾نشـوید...  ظـاهر ( مـردم  میان در) نخستین جاهلیّت دوران همچون و بمانید

خروج از خانه و »را  «تبرّج»ولی تبرّج نکنند. غالب مفسّران أنند جاهلیّت خواهد كه هما می (پیامبر )ص

؛ 230: 5ق.، ج  1405جصـاص،  ر.ک؛ داننـد )  مـی  «راه رفتن با ناز و كرشمه و تبختر در حتـور مـردان  

 كــه (. بعتــی دیگــر معتقدنــد420: 3ق.، ج  1415خــازن بغــدادی،  و 231: 4ق.، ج  1418بیتــاوی، 

ر.ک؛ شـود )  شامل می ،اظهار كردنش قبیح باشدرا كه آنچه  است و هر «ظهار زینتا» ،«تبرّج»حقیقت 

 (.283: 7، ج 1336كاشانی،  و 215: 3ق.، ج  1421اس، نحّ

و بـا شـعارهای فمینیسـتی در     اسـت  به آزادی زنـان تعبیـر كـرده    «تبرّج جاهلیّت»جهان امروز از 

ایشان است. یکی از محقّقان معا ر معتقد است زنان و بازگرداندن آن به  ةرفت جستجوی حقوق از دست

ل به كاالیی شـده  زن مبدّ ،پ  از گسترش اومانیسم و تبدیل آن به ركنی از اركان ا لی تفکّر غربیكه 

دار  زن دیگر آن انسانی نیست كـه امانـت   ،بخشی آن است. بر این اساس تلذّ ةانداز است كه ارزش آن به

http://www.naturalnews.com)/
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تن اوست. وی همچنین زنده بودن مرد امـروزی را نیـز    ةانداز  او به الهی است. او فقط تن است و ارزش

ت میزهـای  سـوم مجـالّ   كـم یـک    كنـد كـه دسـت    به این اشـاره مـی   آنگاهداند و  در گرو نگاه به زن می

: 1370اد عـادل،  حدّر.ک؛ ت دارند )مجالّ ةنامه است كه تیراژی افزونتر از بقیّ فروشان غربی چشم روزنامه

و معتقد اسـت  است گری را منحصر در زنان ندانسته  و در بخش دیگری از كتاب خود، جلوها (.13و  11

چشم و جسم است كه لباس مردان نیز هست. تصادفی نیسـت   ةاین تنها لباس زنان نیست كه تابع رابط

الح این اندازه چسبیده به تن و به ا ـط  ،پوشند غربی كه همگان امروزه آن را می ةشلوار مردان ت وكه كُ

سـازد و   ی لباس مردان را نیز این اندازه تنگ میقالب تن است. لذا این میل به نمایاندن تن است كه حتّ

 .(12همان: ر.ک؛ چسباند ) به تن می

 نقش اخالق در مقابله با جاهلیّتـ 2

 جاهلیّت ةآغازی بر زدودن احکام و عادات حاكم بر دور ةرا باید نقط )ص( گرامی اسالم بعثت پیامبر

عنـوان   دانست. روایت مشهور رسول خدا)ص( كه در آن دلیل بعثت خویش را تمام كردن مکارم اخالق

ـ      ، بیانگر وجود دستورالعمل10اند كرده ن نَهایی در تعالیم اخالقی اسـالم بـرای پایـان دادن بـه آداب و سُ

آیات الهی، تزكیه، هدف از برانگیختن پیامبرش را انجام اموری چون تالوت  متعال خداوند جاهلی است.

 إِذن النمُـؤمِنِینَ  عَلَى اللّهُ مَنَّ لَقَدْ﴿ فرمایـد:  كه می ، چنانها دانسته است تعلیم كتاب و حکمت به انسان

 داونـد خ :...وَالْحِكْمَةةَ  النکِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ وَیُزَکِّیهِمْ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتنلُو أَنفُسِهِمْ مِّنن رَسُوالً فِیهِمْ بَعَثَ

 برانگیخـت  خودشان از پیامبرى آنها میان در كه هنگامى[ بخشید بزرگى نعمت و= نهاد منّت مؤمنان بر

 ،(. بر این اساس4عمران/ )آل ﴾بیاموزد... حکمت و كتاب و كند پاک را آنها و بخواند آنها بر را او آیات كه

است. با عنایت به تعـالیم اخالقـی    پیامبر اكرم)ص( بوده ةعهد تعلیم حکمت از جمله اموری است كه بر

یـاد شـده اسـت، علـم اخـالق را       «حکمـت »كه از آن بـه نـام   12و اسری11های لقمان بیان شده در سوره

(. 6 :1379معرفـت،  ر.ک؛ ) شـود  ی از حکمت دانست كه از آن به حکمت عملی تعبیر مـی بخشتوان  می

فرهنگ جاهلیّت در تعالیم اخالقـی اسـالم    ةازندهای س هایی برای مقابله با مؤلّفه بنابراین، وجود راه حل

رود كه از امام سـجّاد)ع(   األخالق از جمله منابع اخالقی اسالم به شمار می دعای مکارم ر است.قابل تصوّ

هـایی بـرای برچیـدن فرهنـگ      توان به راه و دعای مذكور می قرآنروایت شده است. لذا با تأمّل در آیات 

هـا اشـاره    هـایی از ایـن راه   ن امروزی دست یافت. در ایـن بخـش بـه نمونـه    جاهلی حاكم بر جوامع مُدر

 .شود می
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 مقابله با تبرّج( 2ـ1

معانی اظهار كـردن محاسـن، راه رفـتن بـا      ترهای فرهنگ جاهلی است كه پیش از جمله مؤلّفه تبرّج

با عنایـت بـه تعـالیم     .ه شدنظر قرار گرفت ها برای آن مدّ ها و زیبایی غرور و كرشمه و ظهور و بروز زینت

مقابله بـا تبـرّج جـاهلی     ةرترین شیواألخالق، پیشه كردن تقوا و نگهداری نف ، مؤثّ و دعای مکارم قرآن

 یَـا ﴿ فرمایـد:  كه می ، چنانداند لباس تقوی را برتر از لباس ظاهر می قرآن كریمدر  متعال است. خداوند

 فرزنـدان  : اى...خَیْرٌ ذَلِکَ التَّقنوَىَ وَلِبَاسُ رِیشًا وَ سَوْءَاتِکُمْ یُوَارِی لِبَاسًا عَلَیْکُمْ أَنزَلننَا قَدْ آدَمَ بَنِي

 پرهیزگـارى  لباس امّا شماست، زینت مایة و پوشاند مى را شما اندام كه فرستادیم شما براى لباسى! آدم

انـد   كـرده  ارایهرا  هایی مفسّران در خصوص لباس تقوا دیدگاه ،(. بر این اساس26عراف/أل)ا ﴾است... بهتر

ـ  كه فصل مشترک آراء ایشان را می ت دانسـت. بعتـی از ایشـان    توان تفسیر لباس تقوی به لباس معنویّ

مظهـر   ،پوشـد  لذا كسی كـه آن را مـی   ،واقعی است های( )زشتی سوآت ةلباس تقوا پوشانندكه معتقدند 

ر.ک؛ ) شـود  نـدی محسـوب مـی   از مظاهر جمال خداو شود. چنین شخصی قهراآ نور، طهارت و نزاهت می

پوشاند و آدمی را از شـرک و رسـوایی بـاز     ئات باطنی را می(. لباس تقوا سی316ّ :8، ج1380مصطفوی، 

بلکـه   ،زیرا حسابگر آن مـردم نیسـتند   ؛ر از بروز معایب باطنی ناگوارتر استتأثّ دلیل، ه همیندارد. ب می

(. تقـوا  70و  69:  8ق.، ج1417طباطبـائی،  ر.ک؛ ) مـی اسـت  یخداوند است و حا ل آن هم بدبختی دا

ر.ک؛ ) شـود  نفسـانی پوشـیده مـی    های های معنوی و نقص حقیقتی وجودی است كه به سبب آن عورت

 (.174 :2ق.، ج1408گنابادی، 

كنـد، روح   و سرما حفـ  مـی   پوشاند و آن را از گرما بنابراین، همانگونه كه لباس، جسم انسان را می

وه بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حف  خطرات فـردی و اجتمـاعی، زینتـی    تقوا و پرهیزگاری عال

 (.133و 132 :6، ج1374مکارم شیرازی، ر.ک؛ ) افزاید چشمگیر است كه بر شخصیّت انسان می

فکـری انسـان در مسـیر     فقدان لباس تقوی، فقـدان شخصـیّت فـردی، اجتمـاعی، سیاسـی و خـطّ      

ن لباس تقوا، توجّه به تمام نقاط ایجابی و مثبت شخصیّت یک فـرد و  پوشید پایه،زندگیش است. بر این 

از آنجایی كه روح، جزء افتل وجود انسان  (.72 :10ق.، ج1419اهلل،  فتلر.ک؛ ) برای دادن به آن است

است، لباس روح بر لباس جسم برتری دارد و رعایت تقوا به معنای جلوگیری و نگه داشتن انسان از هـر  

(. لـذا  72و  71 :11، ج1365 ادقی تهرانی، ر.ک؛ ) كند جسم و روح انسان را آلوده می چیزی است كه

پوشیدن لباس تقوا، توجّه به زینت روح و شخصیّت انسان است كه به طـور قطـع از هـر گونـه تبـرّج و      
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تر اسـت. برخـی از مفسّـران رعایـت حیـا و عفـاف را مصـداق بـارز          زینت ظاهری جسم انسان پسندیده

 (.395 :2، ج1366بروجردی، ر.ک؛ ) اند لباس تقوا دانسته پوشیدن

ترین راهکار برای مقابله با تبـرّج   عفاف و ترس از خدا ا لی ،شک توجّه به زینت روح، رعایت حیا بی

 «زینـت پرهیزكـاران را بـر مـن بپوشـان      : الْمُتَّقِین زِينَةَ  وَ أَلْبتسْنِی» فرمایند: است. امام سجّاد)ع( نیز می

دانـد. ایشـان    قـین مـی  پوشیدن لباس تقـوا را زینـت متّ   )ع( آن حترت (.96 :1376، یفة سجّادیه ح)

از تقوا بـه   ،)همان( «مرا به زینت شایستگان بیارای:  الصَّالِحِین بِحِلْیَةِ  وَ حَلِّنِی»همچنین با آوردن عبارت 

حترت در فـرازی دیگـر از دعـای     اند. بر این پایه است كه خدا تعبیر كرده ةزینتی برای بندگان شایست

  وَ أَلْهتمْنِـی »فرماید:  كه می ، چنانشان الهام نمایدای اند كه تقوا را بر قلب خداوند خواسته األخالق از مکارم

 (.98 )همان: «التَّقْوَی

وَ » انـد:  امام سجّاد)ع( عالوه بر لباس تقوا به خلعت رضای الهی و خشنودی خداوند نیز اشـاره كـرده  

(. لـذا پوشـیدن لبـاس تقـوا كـه در      100: )همـان «  و خلعت خشنودیت را بر من بپوشان: رتضَاکَ  لْنِیجَلِّ

 مایة خشنودیناپذیر و  حقیقت همان خداترسی و نگهداری نف  از ارتکاب به گناهان است، زینتی زوال

ن بـه  گیرد، مـزیّ  برمیها  پوشد و از زینت دهد، می خداوند است. بنابراین، اگر آنچه بشر امروزی انجام می

ای كه طعم رضای  تقوای الهی باشد، مقبول درگاه خداوند و مورد رضای او خواهد بود. بدیهی است بنده

 برق دنیای جاهلی مُدرن نخواهد شد. زرق و الهی را چشیده باشد، هرگز اسیر

 چیرگي بر تعصّب (2ـ2

و حقیقـت اسـت    لیم شدن به حـسّ تس ل واشاره شد كه تعصّب، خشم شدید و عدم تعقّ از این پیش

جـاهلی   ةمقابله با عوامل پیـدایش ایـن مؤلّفـ   كه گیرد. باید در نظر داشت  كه از غرور و تبختر نشأت می

برای غلبه بر آن ضرورت دارد. غرور را باید یکی از عواملی دانست كه در ایجـاد تعصّـب جـاهلی نقشـی     

برخی آیـات  و در  فرموده استلت مذموم را نکوهش این خص كریم قرآن ر و كلیدی دارد. خداوند درمؤثّ

 تُصَـعِّرن  وَلَـا ﴿( و 37سراء/إل)ا ﴾مرو... راه تکبر با زمین، روى : و...مَرَحًا األَرْضِ فِي تَمْشِ وَالَ﴿همچون 

 ها را از شادی همـراه  انسان ،(18)لقمان/ ﴾مگردان... روى مردم از اعتنایى بى با!( پسرم :...لِلنَّاسِ خَد کَ

 و  ـاحب چنـین اعمـالی را فخـور     است خلس( برحذر داشته ر و برگرداندن  ورت )رویگردانی ازبا تکبّ

دانسته اسـت. خداونـد در   ، داند( میم خود را برتر )كسی كه بر اساس خیال و توهّ )فخرفروش( و مختال

نکته را یـادآور شـده    اسراء پ  از نهی از راه رفتن همراه با فرح و غرور روی زمین، این ةسوراز  37 ةآی
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. ایـن بخـش از آیـه حـاوی     «توانی زمین را بشکافی و از نظر بلندی بـه بلنـدی كـوه برسـی     تو نمی»كه 

ف مهم برای مهار غرور در وجود انسان است و آن توجّه به عظمت خلقت و ضعب بشـر از تصـرّ   یراهکار

شان معتقدنـد انسـانی كـه توانـایی     شود. ای در آن است. چنین برداشتی در آراء مفسّران نیز مشاهده می

عرض و طول و اسـتحکام آنهـا تـاب     ،پستی و بلندی ،ها ف و تغییر در زمین را ندارد و در مقابل كوهتصرّ

؛ 190و  189 :13 ، ج1380مصـطفوی،  ر.ک؛ ) مقاومت ندارد، نباید به خـود ببالـد و دچـار غـرور شـود     

 ة(. در سـای 193 :3ق.، ج1415فـیض كاشـانی،    و 73 :8ق.، ج1415؛ آلوسـی،  47 :15 تـا، ج  مراغی، بی

و خـارج از درک و   هسـتند كند امور موهومی هستند كه خالی از حقیقت  آنچه كسب می ،چنین غروری

خداونـد در   ،(. بـدین ترتیـب  97 :13ق.، ج1417طباطبـائی،  ر.ک؛ ) ندارندچندانی آدمی واقعیّت  ةواهم

(. بر ایـن پایـه   641 :6، ج1372طبرسی، ر.ک؛ ) اده استت و وقار دین آیه به بندگان درس تواضع، مروّا

 وَیَخِـرُّونَ ﴿ :ات مؤمنان و  احبان علم برشمرده شده استاست كه فروتنی و ختوع، از جمله خصو یّ

 ایـن  تـالوت ) و كننـد  مى گریه و افتند مى زمین به( اختیار بى) آنهاخُشُوعًا:  وَیَزِیدُهُمْ یَبْکُونَ لِألَذنقَانِ

 (.109سراء/إل)ا ﴾افزاید مى خشوع ایشان بر( وارههم آیات،

د. آن حتـرت از  نـ دان امام سجّاد)ع( بهترین راه برای مهار غرور را خودسازی و تمـرین فروتنـی مـی   

مگر آنکه به همان اندازه نزد خودشان  ،ایشان را نزد مردم بلند نگرداند ةو مرتب ةخواهند درج خداوند می

مـرا نـزد مـردم     ةدرجه و مرتبـ : حَطَطْتَنِی عِنْدَ نَفْسِی مِثْلَهَا إتالَّ دَرَجَةًفِی النَّاست   نِیوَ لَا تَرْفَعْ» پست گردند:

در ادامـه   .(92 :1376)امـام سـجّاد)ع(،   « مگر آنکه به همان اندازه نزد خودشان پسـت گردنـد   ،بلند مگردان

 ری در باطن انسان ایجاد كنـد: شوند كه آشکار شدنش به همان اندازه احساس خاكسا تی میخواستار عزّ

مگـر   ،تی آشکار برایم ایجاد مکـن عزّ :اهَدرتقَعِنْدَ نَفْسِی بت ذِلَّةًِبَاطِنَةًأَحْدَثْتَ لِی  تُحْدِثْ لِی عِزّاآ ظَاهِراآ إتالَّ وَ الَ»

 .)همان( «خاكسار سازی مرا آنکه به همان اندازه در باطن

اند كه ایشان را به سركشـی   األخالق از خداوند خواسته کارمامام سجّاد )ع( در فرازی دیگر از دعای م

مـرا بـه سركشـی     :أَطْغَـیَنَّ وَ مِـنْ عِنْـدِکَ وُجْـدِی     وَ الَ»خداوند است:  زیرا توان و دارایی از آنت ؛نیازماید

ه ای از تعصّب اشـار  گونه توان به می ،بر این اساس .(98 )همان: «میازمای كه توان و دارایی من از توست

انگاری منبع عظیم قدرت الهی و عدم استعانت از آن است. چنین انسانی تـوان و   كرد كه ناشی از نادیده

هـای   شـود. لـذا یکـی از راه    ت دچـار مـی  به عصبیّ ،را از جانب خود دانسته، سركش شدهخویش دارایی 

او دانست. آن ك  كـه بـه   کای به توان اعتماد به قدرت خداوند و اتّ مقابله با غرور و تعصّب جاهلی را می
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و  شـود  مـی امور باور دارد، در برابر این قدرت الیزال خاضـع و خاشـع    ةو محور هم اءخدا به عنوان منش

 هرگز دچار غرور جاهلی نخواهد شد.

كـارگیری عقـل    از دیگر عوامل ایجاد تعصّب، تقلید كوركورانه و پیروی از عادات گذشتگان بدون بـه 

 اللَّهِ فِي یُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿ :را معادل پیروی از شیطان دانسته اسـت  آن متعال است كه خداوند

(. 3حـج/ ال) ﴾خیزنـد...  برمـى  خـدا  دربـارة  مجادله به دانشى و علم هی  بی مردم از گروهى :...عِلنمٍ بِغَیْرِ

انـداز   هـم  تاز مشركان متعصّب، لجـوج و پشـ   «بن حارث نتر»غالب مفسّران معتقدند این آیه در شأن 

ـ   ةكرد و از این عقید میاست كه فرشتگان را دختران خدا قلمداد  ل دفـاع  باطل بدون داشتن علـم و تعقّ

 :13ق.، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 89 :17ق.، ج1412؛ طبری، 449 :2تا، ج سمرقندی، بیر.ک؛ ) كرد می

گیری  مذكور نوعی موضع ةآی بدون علم در ةمجادل بنابراین،(. 362 :3ق.، ج1415فیض كاشانی،  و 298

اهلل معتقد است كسـانی كـه از    متعصّبانه و بدون فکر است كه حا لی جز عدم آرامش ندارد. عالّمه فتل

 ةكنند، بدون اینکه به نتایج ایجابی و سلبی آن واقب باشند، از مصادیس آی تقلید می خود دیگران در آثار

 ة(. این در حالی است كه خداوند در آیـ 15و 14: 16 .، جق1419اهلل،  فتلر.ک؛ ) روند فوق به شمار می

نیـر دانسـته اسـت كـه اكثـر      مذكور دلیل تعصّب و تقلید كوركورانه را نداشتن علم، هـدایت و كتـاب مُ  

؛ قاسـمی،  349 :14ق.، ج1417طباطبـائی،  ر.ک؛ ) انـد  نیر به وحی الهی تعبیر كـرده مفسّران از كتاب مُ

هـای عقلـی و نقلـی     پیروی از حجّـت  پ (. 12 :5 ق.، ج1406نجفی، سبزواری  و 234 :7 ق.، ج1418

ای برای متابعت از شـیطان و هـوای نفـ  اسـت كـه تـوان        همچون علم و وحی الهی جایگزین شایسته

 زداید. مسلمانان می ةجاهلی را از جامع ةو این مؤلّف ردرهانیدن بشر امروزی را از دام تعصّب جاهلی دا

جمله عیوب درونی انسان است كه منجر بـه عـدم تسـلیم او در برابـر حـس      خشم و تعصّب شدید از 

داننـد.   ها مـی  های ا الح عیوب را تبدیل آن به فتایل اخالقی و نیکی شود. امام سجّاد)ع( یکی از راه می

 حیفة )« أُوَنَّبُ بتهَا إتلَّا حَسنّتهَا ائِبَةًعَمِنِّی إتلَّا أَ ْلَحْتَهَا، وَ لَا   تُعَابُ خَصْلَةً  اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ»فرمایند:  ایشان می

خواهنـد كـه در وجودشـان هـی  خصـلت       آن حترت از خـدا مـی   ،(. بر این اساس94 :1376، سجّادیه

 ،ا الح درآورد و با هی  عیبی كه به خاطر آن سرزنش شـوند  ةمگر آن را به دایر ،ناكی را قرار ندهد عیب

شـود و   د. ا الح عیوب درونی انسـان سـبب بـه كمـال رسـیدن او مـی      مگر آن را نیکو گردان ،رها نشوند

 خواهنـد  برد. بر این پایه است كه حترت در ادامه از خداوند مـی  های غلط پیشین او را از بین می عادت

 ةًنَاقِصَفِیَّ  أُکَُْومَةًوَ لَا » به كمال رساند: او را مگر اینکه ،كه هی  كرامتی را در وجود ایشان ناقص نگذارد

خشم و تعصّب جاهلی نیز قابل تبدیل به فتایل اخالقی و  ـفات نیکوسـت.   یعنی )همان(. « إتلَّا أَتْمَمْتَهَا
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حج، عدم پیروی از سه عنصر علم، هدایت و وحی را عامل ایجـاد تعصّـب    ةهشتم سور یهمانگونه كه آی

های عقلی  پیروی از حجّت و سوم همین سوره تبعیّت از شیطان است ةو تعصّب نیز بر اساس آی داند می

األخـالق،   تواند موجب تبدیل تعصّب جاهلی به  فات نیکو شود. در فرازی از دعای مکـارم  و نقلی نیز می

ی برای دفع دشمنان خداوند است كـه شـیطان در رأس آنهـا    راه حلّ ونداندیشیدن و تأمّل در قدرت خدا

(. لذا پیروی از عقل سبب عـدم تبعیّـت   96)همان: « بتیراآ عَلَی عَدُوِّکَوَ تَفَکُّراآ فِی قُدْرَتِکَ، وَ تَدْ: »قرار دارد

هـای نقلـی هسـتند كـه در كـالم امـام        از شیطان و مهار تعصّب جاهلی است. هدایت و وحی نیز حجّت

« بتالرَّشَـاد   التقَبْلَ التَّلَ وَ»)همان(، « مَنْ أَرْشَدَنِی مُتَابَعَةِوَ : »شوند مشاهده میزیر  های سجّاد)ع( با عبارت

كنند، هـدایت كـردن انسـان     )همان(. تبعیّت از كسانی كه ارشاد می« بتالْهُدَی  وَ أَنْطِقْنِی»( و 98 )همان:

قبل از گمراهی و گویا ساختن زبان آن حترت بر هدایت، بیانگر تأكید ایشان بر هدایت بشر اسـت و بـا   

ـ  شـ  عنایت به اینکه هر آنچه از زبان ایشان خارج مـی  وحـی الهـی اسـت، لـزوم تبعیّـت از       ةود، بـه منزل

های عقلی و نقلی به عنوان جایگزینی برای پیروی از شیطان از كالم امام سجّاد)ع( نیـز برداشـت    حجّت

 قطع یکی از راهکارهای مقابله با تعصّب جاهلی و چیرگی بر آن است. شود كه به طور می

 مهار اوهام و پندارهای باطل (2ـ3

های فرهنگ جاهلیّت است كه جوامع امروزی نیز كمابیش از گزند آن  طل از دیگر مؤلّفهپندارهای با

كـه  اسـت  باطلی  ةبه معنای اندیش قرآندر برخی از آیات  «ظنّ» كه مصون نیستند. باید در نظر داشت

ت امـور  منطقی ندارد. خداوند پیروی از گمان و وهم را از روی نادانی و عدم علم به حقیق ةپشتوانه و پای

 مَـا  وَ الظَّـنِّ  اتِّبَـاعَ  إِالَّ عِلنمٍ مِنن بِهِ لَهُم مَا ...النمَسِیحَ قَتَلننَا إِنَّا وَقَوْلِهِمْ﴿ فرماید: كه می ، چنانداند می

 و ندارنـد  آن بـه  كشـتیم ... علـم   را خدا پیامبر مریم، بن عیسى مسیح كه ما، گفتارشان و یَقِینًا: قَتَلُوهُ

(. ایـن دیـدگاه در آراء مفسّـران نیـز     157سـاء/ نّال) ﴾نکشـتند  را او قطعاآ و كنند مى وىپیر گمان از تنها

 قطعی به سبب نداشتن برهانی قـاطع تعبیـر شـده   و به عدم علم ثابت  «ظنّ» بنابراین،شود.  مشاهده می

ر.ک؛ ) ترجیح یکی از طرفین بر مبنـای تخمـین اسـت    ( كه  رفاآ381 :3تا، ج طنطاوی، بیر.ک؛ )است 

ة زیر نیـز  به معنای فوق در آی «ظنّ»(. 587 :1ق.، ج1407زمخشری،  و 133 :5ق.، ج1417طباطبائی، 

 از اگـر  :...اللّـهِ  سَـبِیلِ  عَن یُضِلُّوکَ األَرْضِ فِي مَن أَکنثَرَ تُطِعْ وَإِن﴿فرمایـد:   كار رفته است كه می به

. (116نعـام/ أل)ا ﴾كنند... مى گمراه خدا راه از را تو كنى، اطاعت هستند، زمین روى در كه كسانى بیشتر

کـا بـر علـم وحقیقـت را بـرای ایـن واژه       غالب مفسّران همان معنای تخمـین و پنـدار باطـل و بـدون اتّ    
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ق.، 1417طباطبـائی،   و 247 :4، ج1377، حـائری تهرانـی،   535 :3تـا، ج  جعفری، بیر.ک؛ اند ) برگزیده

 .13(330 :7ج

راهکارهایی برای مقابله بـا ظنـون جـاهلی بایـد      ارایةرد و برای گی از عدم علم نشأت می «ظنّ» پ 

علـم، منطـس و برهـان     ةهای باطـل بـر اذهـان، بـدون پشـتوان      عواملی را شناخت كه سبب دخول گمان

ت خالص به دلیل پیروی از شیطان است كه منجر به ایجاد سـوء ظـن   لین عامل، نداشتن نیّشوند. اوّ می

ده فرمـو برخی ظنون به گناه تعبیـر  از و  است دگانش را از آن بر حذر داشتهشود و خداوند بن در فرد می

 ایمـان  كـه  كسـانى  اى :...إِثنـمٌ  الظَّـنِّ  بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِّنَ کَثِیرًا اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿ :است

 .(12حجرات/ال) ﴾است... ناهگ گمانها از بعتى كه چرا بپرهیزید، گمانها از بسیارى از! اید آورده

ظـن   مشـکل بـدگمانی و سـوءِ    ةت درست و استوار را چـار األخالق نیّ امام سجّاد)ع( در دعای مکارم

(. ایشـان بـه تأمّـل در    96 :1376 ، حیفة سـجّادیه ) «أَشُکُّ فِیهَا رُشْدٍ الَ نِیَّةِ وَ»فرمایند:  و می اند دانسته

و از آن به راهی برای فرمایند  اشاره میشیطان  یعنیمن ا لی اندیشی در دفع دش قدرت خدا برای چاره

اللَّهُـمَّ اجْعَـلْ مَـا    : »شـود  اند كه در فراز دیگری از دعای مذكور مشاهده می مقابله با بدگمانی تعبیر كرده

کَ، وَ تَفَکُّراآ فِی قُدْرَتِکَ، وَ تَدْبتیراآ عَلَی مِنَ التَّمَنِّی وَ التَّظَنِّی وَ الْحَسَدِ ذِكْراآ لِعَظَمَتِ  الشَّیْطَانُ فِی رُوعِی  یُلْقِی

ـ یَّنِوَ انْتَـهِ بت » هـایی چـون   (. آن حترت همچنین با عبارت96 )همان:« عَدُوِّک «  إتلَـی أَحْسَـنت النِّیَّـات     یتِ

ـ انـد تـا بهتـرین ن    )همان( از خداوند خواسته« نِیَّتِی  اللَّهُمَّ وَفِّرْ بتلُطْفِکَ»( و 92 )همان: هـا را برایشـان    تیّ

ـ   عرضه دارد و آنها را با لطب خود خالص و كامل گرداند. لذا یکـی از راه  هـای پلیـد و    تهـای دوری از نیّ

 ت خالص، كامل و استوار از اوست.و طلب نیّمتعال بدگمانی دعا به پیشگاه خداوند 

ـ كه  پیشتر اشاره شد ه بـه حیـات مـادّی    از جمله عوامل سبب ایجاد پندارهای باطل درون فرد، توجّ

نیـز زنـدگی دنیـا را جـز      قـرآن رود.  است كه عدم آرامش و طمأنینه از جمله پیامدهای آن به شمار می

 تنهـا  دنیـا،  زنـدگى  ایـن ! من قوم اى مَتَاعٌ...: الدُّننیَا الْحَيَاةُ هَذِهِ إِنَّمَا قَوْمِ یَا﴿: داند متاعی فریبنده نمی

 بَیْـنَکُمْ...:  وَتَفَـاخُرٌ  وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّننیَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا﴿ ( و39)غافر/ ﴾است... زودگذرى متاع

 ﴾شـما... اسـت   میـان  در فخرفروشـى  و پرسـتى  تجمّـل  و سـرگرمى  و بـازى  تنهـا  دنیـا  زنـدگى  بدانید
ندارهای جاهلی راهگشـا  راهکارهایی برای مقابله با اهتمام به مادّیات، در زدودن پ ارایةلذا  (.20)الحدید/

توان از جمله ایـن راهکارهـا دانسـت. خداونـد در      نیازی از مخلوقات را می ل بر خدا و بیخواهد بود. توكّ

 ﴾كننـد  توكّـل  خـدا  بـر  تنها باید باایمان افراد : ... والنمُؤنمِنُونَ فَلنیَتَوَکَّلِ اللّهِ وَعَلَى...﴿ فرماید: می قرآن
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 نَصْـرُ  عَلَیْنَـا  حَقًّـا  وَکَـانَ ... ﴿ دانـد:  دیگر خودش را یـاریگر بنـدگان مـی   ( و در جای 160عمران/ )آل

در  ورتی كـه   ،(. بر این اساس47وم/ رّال) ﴾ما عهدة بر است حقّى همواره مؤمنان یارى والنمُؤنمِنِینَ: ... 

یز در فرازی از کای ا لی بنده به خداوند باشد، هرگز به عدم آرامش دچار نخواهد شد. امام سجّاد)ع( ناتّ

(. آن 92 :1376،  ـحیفة سـجّادیه  )« وَ أَغْنِنِی وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ فِی رتزْقِکَ» فرمایند: األخالق می دعای مکارم

مایـد. بـه   فرنیازی را به همراه وسعت روزی به ایشان عطا  كه بی خواهد حترت در این دعا از خداوند می

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی »دارد. در بخش دیگری از این دعا آمده است: نیازی ثروتی است كه پایانی ن بی ح ّ یقین

حمله  ها سختیخدایا چنان كن كه با نیرو و قدرت تو به : الْحَاجَة، وَ أَسْأَلُکَ عِنْدَ الضََُّورَةِبتکَ عِنْدَ   أَ ُولُ

منبع ا لی قـدرت كـه   لذا اطمینان و یقین به  .(96 )همان: «كنم و در وقت نیاز به گدایی از تو برخیزم

های مـادّی اسـت. امـام     ترین عامل در ایجاد طمأنینه و عدم نیاز و وابستگی به قدرت مهم ،خداوند است

ن گونه كه دانی به دایقینم را ب و:  بتمَا عِنْدَکَ یَقِینِی   َحِّحْوَ » فرمایند: یقین به خدا می بابسجّاد)ع( در 

یقین انسان باالتر رود، وابسـتگی او بـه دنیـا و     ةهر قدر كه درج ،ه(. بر این پای92 )همان: «ت برراه  حّ

دچـار عـدم طمأنینـه و     ،دانـد  زندگی مادّی كمتر خواهد شد. كسی كه تباه و  الح را از جانب خدا مـی 

األخـالق كسـی    از ظنون باطل پیروی نخواهد كرد. لذا در فرازی از دعـای مکـارم   و شود میغرور كاذب ن

لَاحت   ظِنَّةةِِوَ مِنْ : »دگردو به سوء ظن گرفتار ن شودشده كه بدگمان ن اهل  الح دانسته « الثِّقَةِة  أَهْـلت الصَـّ

ا الح آن از جانب خداسـت.   ،رود و هر آنچه تباه گردد هر چه از دست انسان می بنابراین،(. 94 )همان:

 اسـت  آن بخاطر : این...آتَاکُمْ بِمَا تَفنرَحُوا اوَلَ فَاتَکُمْ مَا عَلَى تَأنسَوْا لِکَیْالَ﴿ فرماید: می قرآنخداوند در 

 ﴾نباشـید...  شادمان و دلبسته است داده شما به آنچه به و نخورید، تأسب اید داده دست از آنچه براى كه
 .(23حدید/ال)

و دعای  قرآنروند كه اجتناب از آنها در  از دیگر ظنون عصر جاهلیّت به شمار می لودآ باورهای شرک

توان در مواع  اخالقی لقمان حکیم جستجو  آن را می ةخالق مورد توجّه قرار گرفته است. نموناأل مکارم

 قـرار  خـدا  همتـاى  را چیـزى ! : ...پسرمعَظِیمٌ لَظُلنمٌ الشِّرنکَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشنرِکْ لَا بُنَي  یَا...﴿ ةكرد. در آی

ظلـم  »بـه   «شـرک »ب به فرزندش از خطا ، لقمان حکیم(13)لقمان/ ﴾است بزرگى ظلم شرک، كه مده

  تَفْتِنِّـی  وَ الَ» فرماینـد:  األخـالق مـی   یاد كرده است. امام سجّاد)ع( نیز در فرازی از دعای مکـارم  «عظیم

إتلَـی مَـنْ دُونَـکَ إتذَا    إتذَا اضْطُرترْت وَ لَا بتالْخُتُوعت لِسُؤَالت غَیْرتکَ إتذَا افْتَقَرْتُ، وَ لَا بتالتَّتَرُّعت   بتغَیْرتکَ بِاالسْتِعَانَةِ

ومرا به كمک خواستن از غیـر خـود چـون متـطر     :  رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِسَّ بتذَلِکَ خِذْلَانَکَ وَ مَنْعَکَ وَ إتعْرَاضَک

خود چون ندار شوم و به زاری كردن به درگـاه غیـر خـود چـون      از غیر خواستنشوم و به فروتنی برای 
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 «اعتنـایی از جانـب تـو شـوم     ر سزاوار خواری و منع از رحمـت و بـی  ن خاطداكه ب فرماگرفتار م ،بترسم

اعتنـایی خداونـد    سـبب منـع رحمـت الهـی و بـی     آلـود   (. لذا ظنون شرک96 :1376،  حیفة سجّادیه)

ـ   از یاد خـدا غافـل مـی    ،كسی كه دچار شرک شده اآشوند. قطع می  قـرآن خداونـد در   دلیـل ین دشـود. ب

 شـود،  گـردان  روى مـن  یـاد  از ك  هر : و...ضَنکًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِکنرِی نعَ أَعْرَضَ وَمَنن﴿ فرماید: می

 .(124)طه/ ﴾داشت... خواهد تنگى( و سخت) زندگى

انـد،   هایی كه مردم در عصر جاهلیّـت مُـدرن بـه آن دچـار شـده      بنابراین، عامل بسیاری از نابسامانی

  وَ نَبِّهْنِی لِذِكْرتکَ فِی أَوْقَـاتِ » فرمایند: د)ع( نیز میشرک و دوری از ذكر خداست. همانگونه كه امام سجّا

یـاد خـدا غفلـت و     پـ  (. 102 )همـان:  «خبری و غفلت برای یـادت بیـدار كـن    مرا در اوقات بی: الْغَفْلَةِ

برد و او را از گرفتار شدن در دام ظنون و پندارهای باطل جـاهلی رهـا    بین می خبری بشر امروز را از بی

 .سازد می

 زدودن احکام جاهلیّت (2ـ4

کـم  شود كـه در مقابـل حُ   کم جاهلیّت به حکمی تعبیر میاز حُ ،اشاره شد از این همانگونه كه پیش

یکـی از   لـذا شدند.  هوی و هوس و كسب منفعت وضع می ةبر پای خداوند قرار گیرد. چنین احکامی غالباآ

اعت از احکام الهی است. امام سجّاد)ع( بنـدگی  های مقابله با احکام جاهلی تمرین بندگی كردن و اط راه

ـ   دانند. ایشان از عُ كردن را نوعی رام شدن انسان می یکـی از موانـع بنـدگی یـاد      ةجب و غـرور بـه منزل

بندگیم را به آلودگی خودپسـندی تبـاه    و: عَبِّدْنِی لَکَ وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِی بتالْعُجْب»فرمایند:  و می اند كرده

و  انـد  جویان عالم در دوران جاهلیّت مُدرن، احکام جاهلی وضع كـرده  اگر سلطه پ (. 92 ان:)هم «مکن

کم راه بندگی و اطاعت از حُ ین دلیل است كه غرور و تبخترت ایشان سدّدب و زنند کم الهی سر باز میاز حُ

 فَخُـورٍ:  مُخنتَالٍ کُلَّ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ﴿فرماید:  می قرآنست كه خداوند در رواین  ازخداوند شده است. 

 (.18) لقمان /  ﴾ندارد دوست را مغرورى متکبّر هی  ... خداوند

در آن قرار گیرد. امام سـجّاد)ع(  تا بندگی كردن حركت در مسیری است كه خداوند از بشر خواسته 

 الَ  حَـسٍ  طََِيقَةةِِوَ » :كه از آن روی نتابنـد  اند و از خداوند خواسته اند حس نامیده ةچنین مسیری را طریق

األخالق، پـ  از اشـاره    (. ایشان در فرازی دیگر از دعای مکارم94 :1376،  حیفة سجّادیه) «عَنْهَا  أَزتیغُ

لُکْ بتیَ ئَسْأَاللَّهُمَّ : »روی را به ایشان عطا نماید مندی از میانه اند كه بهره خداوند خواسته ةبه آیین و طریق

توان دانسـت كـه    روی را از جمله عواملی می (. لذا میانه98 )همان: «قْتِصَادِلَی... وَ مَتِّعْنِی بتاإلتالْمُثْ الطََِّيقَةَ
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نمایـد. بنـابراین،    دارد و از انحراف و لغزش به راسـت و چـح حفـ  مـی     حس نگاه می ةانسان را در طریق

کم جـاهلی  هوی و هوس حُ ةپایو هرگز بر  دارد میرو همواره در مسیر بندگی خداوند گام بر انسان میانه

 تَجْهَـرن  وَالَ ...﴿ فرمایـد:  كـه مـی   ، چنـان روی اشاره شـده اسـت   نیز به میانه قرآنوضع نخواهد كرد. در 

 در و نخـوان  آهسته خیلى یا بلند زیاد را نمازت و سَبِیالً: ... ذَلِکَ بَیْنَ وَابْتَغِ بِهَا تُخَافِتْ وَالَ بِصاَلَتِکَ

 (. همچنین در مواع  لقمان حکیم آمـده اسـت:  110سراء/أل)ا ﴾كن انتخاب( معتدل) راهى دو، آن میان

(. امام سجّاد)ع( پ  از اشـاره  19)لقمان/ ﴾...رو باش در هنگام راه رفتنت میانه مَشنیِکَ...: فِي وَاقنصِدْ﴿

 ـحیفة  ) «الرَّشَادِ ةِأَدِلَّوَ مِنْ : »خواهند كه راهنمای خوبی برای بندگان باشند روی از خداوند می به میانه

روی نیازمند راهنمایانی شایسته اسـت و   (. بنابراین، حركت در مسیر بندگی و میانه98 :1376، سجّادیه

حـس رهنمـون    ةبندگان را بـه طریقـ   ،ه)ع( هستند كه در كنار كتاب خدامصداق بارز این راهنمایان، ائمّ

هایی اسـت كـه بشـر امـروزی را از قرارگیـری در       و عترت یکی از راه قرآنک به تمسّ یقینسازند. به  می

 آموزد. و روش بندگی را به او می دارد میمسیر جاهلیّت و وضع احکام جاهالنه باز

 گیری نتیجه

توان به راهکارهـای زیـر بـرای مقابلـه بـا       األخالق می و دعای مکارم قرآنبا عنایت به تعالیم اخالقی 

ب، وضع احکام جاهالنـه و پنـدارهای باطـل( در جوامـع مُـدرن      های فرهنگ جاهلیّت )تبرّج، تعصّ مؤلّفه

 اشاره كرد:

پوشیدن لباس تقوا و نگهداری نف ، توجّـه بـه زینـت روح و رعایـت حیـا و عفـاف كـه زینتـی          ـ1

 مقابله با تبرّج جاهلی است. ةرترین شیوناپذیر و مرضی خداوند است، مؤثّ زوال

هـای مقابلـه بـا تعصّـب      ن علم و وحـی الهـی نیـز از راه   های عقلی و نقلی همچو پیروی از حجّت ـ2

توانند در  کای به او میرود. خودسازی، تمرین فروتنی و اعتماد به قدرت خداوند و اتّ شمار می جاهلیّت به

 گیرد، تأثیرگذار باشند. مهار غروری كه تعصّب از آن نشأت می

ـ ت درست و استوار، یقین و اعتماد به خداوند به عنونیّ ـ3 ل بـر  ان منبع ا لی قدرت، یاد خدا و توكّ

 روند. های غلبه بر مشکل بدگمانی و سوء ظن به شمار می او از جمله راه

و  قـرآن  بنـابراین، روی است.  های مقابله با احکام جاهلی تمرین بندگی كردن و میانه از جمله راه ـ4

زش و انحـراف او از طریـس حـس    عترت را باید راهنمایان حقیقی بشر در مسیر  بندگی خـدا و عـدم لغـ   

 دانست.
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 ها نوشت پي

( مردم میان در) نخستین جاهلیّت دوران همچون و ...: ...النأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا... ﴿ـ 1

 .(33حزاب/أل)ا ﴾نشوید... ظاهر

 كـه  را هنگامى( بیاورید خاطر به) :...الْجَاهِلِيَّةِ ةَحَمِيَّ الْحَمِيَّةَ قُلُوبِهِمُ فِي کَفَرُوا الَّذِینَ جَعَلَ إِذن﴿ـ 2

 .(26فتح/ال) ﴾..داشتند. جاهلیّت نخوت و خشم خود دلهاى در كافران

 .(50مائده/ال) ﴾...! خواهند؟ مى( تو از) را جاهلیّت حکم آنها آیا :...یَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَحُکنمَ﴿ـ 3

 دوران گمانهـاى  نادرسـتى، همچـون   گمانهاى آنها :...الْجَاهِلِيَّةِ ظَنَّ النحَقِّ رَغَیْ بِاللّهِ یَظُنُّونَ...﴿ـ 4

 .(154 عمران/ )آل ﴾داشتند... خدا دربارة جاهلیّت،

ر دانستن اجرام فلکی در مـرگ و زنـدگی، مراجعـه بـه     ـ برخی از این خرافات عبارت بودند از: مؤث5ّ

 (.32 :1391جعفری، ر.ک؛ رده بر بیماران )های م كاهنان و جادوگران، آویختن استخوان

نام نهاده است. لویاتان لفظی توراتی  «لویاتان»ن جدید آرمانشهر خود را ـ هابز از اندیشمندان تمد6ّ

از یکدیگر عامل حف  و نگهداشت جامعه را های دنیایی دشمن خداست. هابز ترس مردم  و بیانگر قدرت

 .(Hobbes, 1588-1679داند ) می

است كـه پـ  از ازدواج بـا     «بتی محمودی»ن كتاب مجموعه خاطرات فردی آمریکایی به نام ـ ای7

 كند. آن دریافت می رایآید و جوایز فراوانی ب یکی از ایرانیان مقیم آمریکا به ایران می

 ت اشاره شده است.ب نادرست دوران جاهلیّنحل به این تعصّاز سورة  58 ةـ در آی8

از  32 ةهمچنین در آی .(31بلد/ ال) ﴾اى برده آزاد كردن :رَقَبَةٍ فَکُّ﴿فرماید:  می قرآنـ خداوند در 9

 ده است.مورفنور به خوشرفتاری با بردگان و قواعد مربوط به ازدواج ایشان اشاره سورة 

ـ إت»پیامبر اكرم)ص( فرمودند: ـ 10 ـ ی بُنِّ ـ  تُعثِ ـ مَ مَمِّتَأُلِ  و 420: 1، ج1383، كلینـی ) «قَخـالَ األَ مَارتکَ

 (.210: 16 ، ج.ق1403مجلسی، 

و از  است دهفرمواخالقی اشاره  هایای از دستور لقمان به پاره ةسوراز  13ـ19خداوند در آیات ـ 11

 یاد كرده است. «حکمت»آن به 
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بیانگر تعالیم اخالقی هستند كـه از ایـن آیـات نیـز بـه بخشـی از        اءسرإ ةسوراز  22ـ37آیات ـ 12

 تعبیر شده است. «حکمت»

 «علمـی بـه كـار رفتـه     ةپندار باطـل بـدون پشـتوان   »به معنای  «ظن»آیات دیگری كه در آنها ـ 13

 .(148 نعام/ألا و 66؛ یون /38و  23 جم/نّ)ال عبارتند از:

 خذآمنابع و م

 .قرآن کریم

 .هب العلمیّتُدارالکُ :بیروت روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم. ق.(.1415. )د محمودآلوسی، سیّ

 نا. جا، بی بی .نویرحریر و التّالتّ تا(. . )بید بن طاهرعاشور، محمّ بنا

 :مشـهد  .الجنان و روح الجنان في تفسیر القـرآن  روض ق.(.1408. )بن علـی  ابوالفتوح رازی، حسین

 بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.

 میقات.تهران: چاپ اوّل.  .تفسیر اثناعشری (.1363. )حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد

 :قـم . لچـاپ اوّ  .طهـار)ع( آلـه األ  د وصول محمّأبرار في األ ةحلی ق.(.1411) د هاشـم. بحرانی، سیّ

 ه.سالمیّالمعارف اإل ةسسّؤم

 .خوارزمی :تهران .چاپ چهارم .منوچهر بزرگمهر ةترجم .مسائل فلسفه (.1377. )برتراند راسل،

ـ بغدادی، عالءالدّ تصـحیح   .نزیـل أویل فـي معـاني التّ  لباب التّ ق.(.1415. )د)خازن(ین علی بن محمّ

 .هب العلمیّتُدار الکُ :بیروت .لاوّچاپ  .دعلی شاهینمحمّ

 راث العربی.حیاء التّاأل دار :بیروت .لاوّچاپ  .نزیلنوار التّأ ق.(.1418. ) بن عمربیتاوی، عبداهلل

ـ ثعالبی، عبدالرّ حیـاء  إدار  :بیـروت  .القـرآن  جواهر الحسان في تفسـیر  ق.(.1418. )دحمن بن محمّ

 راث العربی.التّ

 :تهـران  .لاوّچـاپ  . یعقوب نعمتـی وروجنـی   ةترجم .خورده ایاالت شکست (.1387. )مآچامسکی، نو

 جام جم.

دانشـگاه   :تهـران  .حـزان ذهـان و جـالء األ  جالء األ (.1377. )ابوالمحاسن حسین بن حسن  جرجانی،

 تهران.

حیـاء  أدار  :بیـروت  .د ـادق قمحـاوی  تحقیس محمّ .حکام القرآنأ ق.(.1405. )بن علی حمدأجصاص، 

 راث العربی.التّ
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 دفتر نشر معارف. :تهران .تاریخ اسالم از منظر قرآن (.1391. )جعفری، یعقوب

 نا. بی :جا بی .تفسیر کوثر تا(. . )بیجعفری، یعقوب

 .هسالمیّب اإلتُدار الکُ :تهران .ررمقتنیات الدّ (.1377. )دعلیسیّ حائری تهرانی، میر

 سروش. :تهران چاپ چهارم. .فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي (.1370. )اد عادل، غالمعلیحدّ

 سیمای شرق. :تهران چاپ دوم. .جهاني ۀمسافر دهکد (.1391. )حسینی، نگین

 الفکر. دار :بیروت .روح البیان تا(. . )بیی بروسوی، اسماعیلحقّ

 الکتاب العربی. دار :بیروت چاپ سوم. .فاکشّ ق.(.1407. )زمخشری، محمود

 ساقی. :تهران .لاوّچاپ  .دما و راه دشوار تجدّ (.1384. )داوری اردكانی، رضا

 دار :بیـروت  .لـي تفسـیر القـرآن   إذهان رشاد األإ ق.(.1419. )اهلل بن حبیب دسبزواری نجفی، محمّ

 عارف للمطبوعات.التّ

 ا.ن بی :جا بی .ومبحرالعل تا(. . )بیبن محمد سمرقندی، نصر

 انتشارات فرهنگ اسالمی. :قم .الفرقان في تفسر القرآن بالقرآن (.1365. )د ادقی تهرانی، محمّ

 نشر الهادی.چاپ اوّل. تهران:  .علی بن حسین)ع((. امام 1376. )هجّادیّالسّ ةحيفالصّ

سـین  مدرّ ةالمی جامعـ دفتر انتشارات اس :قم چاپ پنجم. .المیزان ق.(.1417. )دحسینطباطبائی، محمّ

 قم. ةعلمیّ ةحوز

 انتشارات نا رخسرو. :تهران چاپ سوم. .البیان مجمع (.1372. )طبرسی، ابوعلی

 دار المعرفه. :بیروت. لاوّ. چاپ البیان في تفسیر القرآن جامع ق.(.1412. )د بن جریرطبری، محمّ

 نا. بی :جا بی للقرآن الکریم. فسیر الوسیطالتّ تا(. . )بیدد محمّطنطاوی، سیّ

 انتشارات اسالمی. :تهران .طیب البیان في تفسیر القرآنأ (.1378. )عبدالحسین دسیّ ،طیب

چـاپ   .تحقیس مالـک محمـودی   .الوجیز في تفسیر القران العزیز ق.(.1413. )بن حسین عاملی، علیّ

 ن الکریم.آالقر دار :قم .لاوّ

د هاشـم رسـولی   تحقیـس سـیّ   .قلـین نـور الثّ  تفسیر ق.(.1415. )بن جمعه عروسی حویزی، عبدعلیّ

 .اسماعیلیان :قم چاپ چهارم. .تیمحالّ

 راث العربی.حیاء التّإدار  :بیروت چاپ سوم. .مفاتیح الغیب ق.(.1420. )د بن عمرفخر رازی، محمّ

و  ةباعِةللطّالمـالک   دار :بیـروت  چـاپ دوم.  .ن وحي القرآنمِ ق.(.1419. )دحسینمحمّ د، سیّاهلل فتل

 شر.النّ
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 انتشارات  در. :تهران چاپ دوم. .افيالصّ ق.(.1415. )فیض كاشانی، مولی محسن

 دارالمنار. :قم .لهام في تفسیر القرآنسواطع اإل ق.(.1417. )فیتی دكنی، ابوالفتل

 ه.ب العلمیّتُالکُ دار :بیروت .أویلمحاسن التّ ق.(.1418. )ینالدّ جمال دقاسمی، محمّ

 بنیاد معارف اسالمی. :قم .فاسیرالتّ ةزبد ق.(.1423) .اهلل فتح كاشانی، مالّ

 ةموسسِة :بیـروت  چـاپ دوم.  .ةالعبةاد في مقامـات   ةعادالسّة بیان  ق.(.1408. )دگنابادی، سلطان محمّ

 علمی للمطبوعات.األ

 .)ع(ی الحسیندار محبّ :تهران .ن هدی القرآنمِ ق.(.1419. )دتقیمحمّ دمدرسی، سیّ

وزارت فرهنـگ و   :تهـران  .لاوّچـاپ  حقیق في کلمات القرآن الکریم. تّال (.1368. )مصطفوی، حسن

 ارشاد اسالمی.

 مركز نشر كتاب. :تهران .لاوّچاپ  .تفسیر روشن(. 1380ــــــــــــــــ . )

ـ اإل دار :بیروت .لاوّچاپ  .تفسیر مقاتل بن سلیمان ق.(.1423. )سلیمان  بن  مقاتلبلخی،  راث حیاء التّ

 العربی.

، علـی  باشـی  حکیمحسن  ةترجم شبهات و ردود حول القرآن الکریم. (.1388. )دهادیمحمّ معرفت،

 .القربی ذوی :قم چاپ دوم. .خرقانیو حسن  زاده علیمیرزا رستمی،  اكبر

 .22ة شمار .های اجتماعي اسالمي پژوهش «.قرآنمبانی اخالق در (. »1379) ــــــــــــــــــ .

 .هسالمیّب اإلتُالکُ دار :تهران .لاوّچاپ  .تفسیر نمونه (.1374ان. )و دیگر مکارم شیرازی، نا ر

 امیركبیر. :تهران .لاوّچاپ  .مریکاشناسيآ (.1390. )موالنا، حمید

ـ بوجعفر محمّأنحاس،  ـ الکُ دار :بیـروت  .لاوّچـاپ   .نآعراب القرإ ق.(.1421. )دد بن محمّ ـ تُ ؛ هب العلمیّ

 منشورات محمّدعلی بیتون.
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