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و پاراگرافها مقصـود کامـل    ،راگرافها رااها پ سازند و جمله ها را می ها جمله واژه
رساند. البته این نکته نیـز مهـم اسـت کـه      کند و می گوینده یا نویسنده را معرفی می

اند، مانند مثلـه کـردن آنهـا     هایی که در آنها به کار رفته ها از جمله یم بریدن واژهبدان
شناسان معتقدند که اصالً واژه در خارج از جملـه   است، براي این که برخی از زبان

کند. این حقیقت در علـوم   معناي ندارد، این جمله است که معناي واژه را تعیین می
مورد توجه قرار گرفته است که بـه قـرائن حالیـه و     بالغی و اصول فقه اسالمی نیز

هاي موجود در متن، براي مشخص  مقالیه، یعنی شرایط بیان یا نگارش متن، و نشانۀ
ها ساخته  ها توجه کافی مبذول شود. البته بدون مفردات هم جمله کردن معناي واژه

  آید. شوند و بدون جمله ها یک متن به وجود نمی نمی
آن است که در فهم متن نخست باید معناي ریشۀ اصـلی هـر    معناي این حرف

بردهـاي متعـدد آن   هاي مجازي هر واژه را در کار واژه را شناسایی کنیم، سپس معنا
  ن نماییم.یمشخص کنیم، آنگاه قرائن مشخص کننده را شناسی وتعی

ها و تعـابیر و   شود، بر معناي واژه احکام اسالمی که ازقرآن و سنت استنباط می
اصطالحات متکی است؛ اختالف یا اشتباه در فهم معنـاي یـک واژه، بـدون تردیـد     
سبب اشتباه و اختالف در استنباط احکام شرعی خواهد شد. مـثال واژة صـعید، در   

تیمم کنید) نقش مهمـی در  » صعید«( پس بر ) 43(نساء/» فَتَیمموا صعیدا«آیه کریمۀ 
مطلـق روي  » صـعید «ی درست اسـت. اگـر   این دارد که بفهمیم تیمم برچه چیزهای

زمین باشد، طبیعتاً تیمم به تمام سطح زمین؛ شن، خاك، ماسه، و... صحیح و جـایز  
  خواهد بود.

هاي فرهنگی و  اما حساسیت پژوهش در این است که ممکن است کسانی پدیده
هاي فرهنگی مشابه امـا نامسـاوي ترجمـه کننـد، یـا حتـی در        اجتماعی را به پدیده

پرسی  واردي، به عناصر مخالف آن. انواع لباسها، کیفیت معاشرت و تعارف، احوالم
  و مانند اینها در فرهنگهاي مختلف متفاوت هستند. 

اي دخیل از زبانی به زبان دیگر را،  یکی از لغزشگاهها نیز این است که گاه واژه
ها در زبان دوم  در زبان دوم به معناي اصلی آن ترجمه کنیم. در موارد بسیاري واژه

  طور نمونه:ه کنند؛ ب ساختار دستوري متفاوت یا معناي دیگري پیدا می
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در زبان عربی یک فعل است با یک ادات نفی، یعنی فعل مضـارع  » الابالی« واژة
اما این واژه زمـانی   .»باك ندارم« ،»پروا ندارم«که براي نفی معنا است. یعنی » ال«با 

  ل شد، دو تغییر عمده در آن به وجود آمد:که از عربی به فارسی منتق
تغییر دستوري؛ در زبان فارسی الابالی فعل نیست، اسم است، و به عنـوان   یک.

  رود.  صفت به کار می
معناي، از متکلم گرفته شده و به تمـام مـوارد قابـل اطـالق اسـت. لـذا در        دو.

شـود، همـان    ق مـی فارسی این واژه به عنوان صفت به متکلم مفرد و مع الغیر، اطال
گونه که در مورد مخاطب و غایب نیز بـه کـار مـی رود و بـه اصـطالح دسـتوري       

  فارسی، اول شخص، دوم شخص و سوم شخص، همه را در بر می گیرد.
ها، دگرگونی دیگري نیز اتفاق افتاده وآن این است که این واژه در  عالوه براین

به قوانین شرع و قوانین مـدنی،   فارسی کامال منفی است، آدم الابالی کسی است که
و عرف صحیح اجتماع خویش پایبند نیست،در حالی که فعل یاد شده در عربی این 
معناي منفی را همیشه با خود ندارد. اما معناي اصلی ریشۀ این لغت، باك نداشـتن،  

  هنوز در آن وجود دارد. 
احتیاط با آنهـا  دهد که واژگان دخیل بسیار حساس هستند، باید با  این نشان می

  برخورد کرد.
هـا   ها در طول زمان در زبان ، نقش زمان، در تغییر زبان است. واژهمشکل دیگر

و » مائـده «شوند. زبـان عربـی از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت،        میرند، ومتولد می می
در زبان عربی معاصر به همان معنایی نیست که در عصر نزول قـرآن رایـج   » سیاره«

به معنـاي ماشـین اسـت. در    » سیاره«به معناي میز غذا خوري و » ئدهما«بوده، امروز
هایی است که معناي اصلی آن را جز کسـانی کـه    از واژه »خسته« ژةزبان فارسی وا

 دانند. خسـته بـه معنـاي    اي با تاریخ زبان و ادبیات فارسی آشنا هستند نمی گونهه ب
معناي مجازي خویش کامال  کاربردي ندارد، اما در عوض در (مجروح) اصالً اصلی

  دانند این معنا، معناي مجازي این واژه است. جا افتاده است، و اکثریت مردم نمی
  بنابراین در واژه شناسی چندین کار الزم است:

  شناخت فرهنگ زبان مورد نظر .١
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 شناخت افق تاریخی خاص متن مورد نظر، در دورة تاریخی آن. .٢
موارد معناي حقیقی یا مجازي، با توجه به قـرار   توجه به کاربردهاي واژه در .٣

 گرفتن آن در ساختار متن.
ها یا حتی عناصر فرهنگی مربـوط   توجه به تحوالت زبان و تغییرمعنایی واژه .۴

فرهنگـی   –به آن، بخصوص در جهان رو به دگرگونی امروز، و تحوالت اجتماعی 
 سریع در کل جهان.

  کمی قبل و بعد از متن مورد نظر. مراجعه به متن هاي همزمان، یا .۵
. اگر قرار باشد استمرار کار برد یک واژه یا اصطالح در زبانی پیگیـري شـود،   6

هـاي   رو شعر شـاعران دوره  از این .باید متون پس از آن نیز مطالعه و بررسی گردد
صدر اسالم، دورة اموي و دورة عباسی در این نوشتار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     

  را در عصرهاي بعدي نشان بدهیم. عناي واژهتا ماست 
  

  »تبرّج الجاهلیه االولی«
بـه پوشـش وحجـاب     (ص)زنان مسلمان به ویژه همسران رسول گرامی اسالم 

  اند. اند و از تبرج جاهلیت نخستین نهی شده مأمور شده
  تبرّج چیست؟ جاهلیت چیست؟ جاهلیت اولی چیست؟

هرکـدام را جداگانـه مـورد بررسـی و     براي پاسخ دادن به ایـن پرسشـها، بایـد    
پژوهش قرار دهیم. نخست، جاهلیـت اولـی را توضـیح مـی دهـیم سـپس، اصـل        

ج را. از اینرو که بحث جاهلیت اولی بحث کلیدي و راهگشـا  جاهلیت، و آنگاه تبرّ
هاي مورد نظر  تر از سایر واژه است، در این زمینه، یعنی تبرج جاهلیت اولی، مفصل

  .کنیم بحث می
  

  اهلیت اولج
آیا جاهلیت اول، زمانی قبل از جاهلیت دوم است، و جاهلیت دوم همان زمـان  
جاهلیت قبل از اسالم است؟ یا این که منظور از  جاهلیت دوم چیز دیگري است؟ 
برفرض جاهلیت اول و دوم از نظر مفسران و تاریخ نویسان دو دورة تاریخ باشـند،  
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رآن همان دورة تاریخی است که مورخـان آن  الزاما منظور از جاهلیت نخستین در ق
رسـد آنهـایی هـم کـه دو دورة      اند؟ اما به نظر می را دورة جاهلیت نخستین خوانده

زیرا این تعبیر اول بـار   ،اند ه تحت تأثیر قرآن بود ،اند جاهلیت را از هم مجزي کرده
یش از اسالم آن کریم به کار رفته است، مگر این که سندي تاریخی بیابیم که پدر قر

این دو تعبیر جاهلیت اول و دوم کاربرد داشته است. اما احتماال اصل نامگذاري این 
  دوره به جاهلیت، تعبیري قرآنی است.

به هر حال برخی از نویسندگان تاریخ و تاریخ ادبیـات عـرب، وجـود ایـن دو     
  .اند ة زمانی هرکدام را مشخص کردهاند و محدود دوره را مسلم انگاشته

بارة ریخ و تاریخ ادبیات عرب است و درنا الفاخوري که خود از آشنایان به تاح
هاي مفصلی نوشته است، در مقدمۀ دیوان  تاریخ ادبیات قدیم و معاصر عربی کتاب

  :نویسد امرؤ القیس می
عرب قبل از  هاسناد و مدارك کافی در دست نیست که اطالعات کافی در بار« 

کیۀ ما در این مـورد، بـر روایـات تـاریخی راویـان و      اسالم به ما بدهد، تمام ت
اسالمی است، و آنچه که در اشعار عرب جاهلی آمده است، و  هنویسندگان دور

البته آنچه که در قرآن کریم و تورات آمده است. مطالبی نیز در آثار برخـی از  
نویسندگان قدیم، رومیان و یونیان وجـود دارد. اخیـرا نیـز باسـتان شناسـان در      

هـاي   انـد، ازخطـوط و نقاشـی    هایی را یافتـه  ها و نقاشی سرزمین یمن دستنوشته
حمیري و آشوري و غیر آن. ( اما هیچکدام از اینها براي اطالعات کامل کـافی  
نیستند.) این دوره از تاریخ عرب که از زمان ظهور عرب  تا مبدأ تاریخ هجري، 

  شود. م ادامه داشته است، جاهلیت نامیده می622سال 
  جاهلیت اول: از ماقبل تاریخ تا قرن پنجم میالد است.

  )8الفاخوري، /»( .م622جاهلیت دوم: از قرن پنجم میالدي تا 
اي ابـراز کـرده    بارة جاهلیت اول و دوم نظریـه دکتر عفت شرقاوي نیز در  آقاي

  ه همۀ محققان جدید این تقسیم بندي را قبول دارند:است و مدعی است ك
 هبسیاري از پژوهشگران عرب، به نقـل کتابهـاي قـدیمی در بـار     مستشرقان و«

اند تا آنچه را که  بلکه به منابع دیگري نیز مراجعه کرده ،اند جاهلیت بسنده نکرده
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  از:این منابع عبارتند  ،دانیم تدوین کنند امروز از تاریخ عرب جاهلی می
ماننـد قـرآن، حـدیث    . منابع دینـی  2. نقشها و آثار به جا مانده از آن دوران. 1

. کتابهـاي یونـانی، التـین    3شریف، تـورات وتلمـود و دیگـر کتابهـاي دینـی.      
  . منابع عربی و شعر جاهلی.4وسریانی و امثال آن. 

اند؛ عصـر   رسد که تمام این منابع جاهلیت را به دو دوره تقسیم کرده به نظر می
از اسـالم. برخـی    جاهلیت پیش اهلیت نخستین، جاهلیت دوم یا دورهباستان یا ج

میالدي بدانند  500تا سال  جاهلیت نخستین را از آغاز تاریخ همتمایلند که دور
دوم را از قرن پنجم میالدي تا ظهور اسالم. اشعاري کـه بـه دسـت مـا      و دوره

دوم است، این دوره حد اکثر تـا دو قـرن قبـل از     هرسیده است، از جاهلیت دور
اما پیش از آن جاهلیـت نخسـتین بـوده     ،شود اسالم تا ظهور اسالم را شامل می

 )31/،شرقاوي)» .است
شده است که او در اصل مسأله تحـت    از جاحظ گرفته این تقسیم بندي ظاهراً

 :تأثیر تقسیم بندي قرآن است
گاران آید همه روز نخست در ذهن می» عصر جاهلیت«البته آنچه از اصطالح « 

ي تاریخ جزیره العرب قبل و بعد از میالد ها دوره پیش از اسالم است، یعنی همه
مسیح؛ لیکن پژوهشگران ادب جاهلی زمانی بدین وسعت را در نظر ندارند. چرا 

تواند عقب تر بروند و  که بیش از یک قرن و نیم قبل از بعثت پیغمبر اسالم نمی
کنند. در این دوره است که لغت عربی تکامل یافـت و   به همین مقدار بسنده می

ن بار خصایص فعلی را به خود گرفت و شعر جاهلی نیز مربوط به همـین  نخستی
اما شـعر  « گوید:  عصر است. جاحظ بوضوح بدین نکته اشاره کرده، آنجا که می

عربی نوزاد و کم سن و سال است، نخستین کسانی که این راه را پیموده و جاده 
شعر را بـه   وقتی رشتهمرؤالقیس بن حجر و مهلهل بن ربیعه اند. اند ا را کوبیده

بینیم ابتداي آن صدوپنجاه سال پیش از اسالم اسـت و اگـر    عقب دنبال کنیم می
) این 1/74(جاحظ» ل می شود.خیلی بخواهیم عقب برویم، منتهی به دویست سا

دقیقی است، چه پیش از این تاریخ شعر عربی ناشـناخته اسـت و خـود     مالحظه
و تدمر به دست رومیان، سخت ابهام آلوده تاریخ عرب شمالی نیز از سقوط پترا 
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هـا کـه سـامی     باشد، مگر مقداري اطالعات ایرانی و بیزانسی و بعضی کتیبه می
اند. این نقوش و اخبار از فرمانروانی غسانیان در شام  شناسان بدان برخوردکرده

کنند اما معلومات  و منذریان در حیره و حکومت کنده در شمال نجد حکایت می
جـاهلی   هاین امارات نیز پیش از قرن ششم میالدي محدود و فقط در دور ما از

مورد بحث ما بالنسبه روشن است. چرا که اعراب بسیاري از اخبـار حکمرانـان    
  )47شوقی،/» ( اند. آن دوره را به دست ما رسانده

  
  جاهلیت اول در تفاسیر

الـب مفسـران   دیدگاهی را مطرح کرده است کـه نظـر غ   »منهج الصادقین«مفسرّ 
  وي در این باره نویسد: .پیشین نیز است

ماننـد   ،» تَبرُّج الْجاهلیـۀِ الْـأُولى  هاي خود را  اظهار مکنید پیرایه، » و ال تَبرَّجن« 
اظهار در ایام جاهلیت نخستین، که آن را جاهلیت جهال خواننـد، و آن از زمـان   

ل بوده، و عکرمـه از عبـداهللا   ، که مدت هشت صد سا(ع)آدم بوده تا زمان نوح 
ادریس و نوح بوده و آن هزار سال بوده.  باس روایت کرده جاهلیت اولی میانهع

و در بطن او فرزندان آدم یکی ساکن سـهل بـود و یکـی سـاکن جبـل، مـردان       
کوهستان خوبرو بودند و زنـان ایشـان زشـت رو، و مـردان (و زنان)شهرسـتان      

ی برآمده و در میـان ایشـان نـاي و بـربط     برعکس این. ابلیس به صورت غالم
بساخت وبه زدن آن مشغول شد.چون ایشان آوازي شنیدند کـه هرگـز نشـنیده    

مردمان کوهستان بیامدند  بودند، متعجب شدند و این خبر به نواحی انتشار یافت،
و عیدي ساختند و زنـان ایشـان آراسـته بیـرون آمدنـد و مـردان        ،آن به نظاره

ان شدند و زنـان نیـز بـه ایشـان میـل کردنـد و فـواحش و        کوهستان مایل ایش
و ال تَبرَّجنَ تَبـرُّج الْجاهلیـۀِ   «ناشایست در میان ایشان آشکارا شد. فلذلک قوله 

، و در نزد ابوالعالیه جاهلیت اولی روزگار داود و سلیمان اسـت کـه در   » الْأُولى
یشان به این جهـت ظـاهر   آن روزگار زنان جامه ندوخته پوشیدندي و اعضاي ا

  شد.
بود که زنـان لباسـهاي مرواریـد     (ع)و نزد کلبی جاهلیت اولی در زمان ابراهیم
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 (ع)کردند و جاهلیت اخري میان عیسـی  پوشیدند و به مردان عرضه می بافته می
است و گویند  که جاهلیت اولی جاهلیت کفر است و  جاهلیت  (ص)و سید انبیاء

بـه ابـودرداء    (ص)الم. مؤید این است کـه رسـول  اخري  جاهلیت فسوق در اس
فرمود جاهلیـت کفـر و تبـرج    » اجاهلیۀ کفرا و اسالم» «ان فیک جاهلیۀ« گفت 

  ). 15/416و رازي،  315/ 7(کاشانی،» اظهار مرءه است محاسن خود را.
  طبري می نویسد:

، که هزار سال بـود. فرزنـدان آدم از دوشـکم،    (ع)بین حضرت نوح و ادریس«  
وهستان زیبا بودنـد، (ولـی)   ی در دشت ساکن بود و دیگري در کوه، مردان کیک

اما زنـان   ) زنان کوهستان تمایل به سرخی وجود داشت( زشت بودند)، در(چهره
مردانشان(چندان زیبا نبود) متمایل به سرخی بود. ابلیس  دشت زیبا بودند و چهره

استخدام آن مرد در آمد به صورت پسر جوانی پیش مردي از اهل دشت آمد، به 
صـدایی بـه    .کرد. ابلیس چیزي مانند نی چوپانهـا گرفـت   و براي او خدمت می

وجود آمد که مانند آن را پـیش از آن نشـنیده بودنـد. صـدا بـه گـوش مـردم        
دادنـد. (آن روز را) عیـد سـالیانه     اطرافشان رسید، آنان این صدا را گـوش مـی  

ان بـراي مـردان آرایـش و خـود نمـایی      گرفتند، آن روز مردان براي زنان و زن
کردند. یکبار که تعدادي از مردان کوهستان بر مردمان دشت حمله ورشدند،  می

زمان عید آنان بود، آنان زنان دشت را( که از زنان آنان زیباتر و آرایش کـرده  
هاي خود رساندند، آنان بـه میـان مردمـان     بودند،) دیدند، این خبر را به همسایه

آمدند و به طرف زنان دشت متوجه شدند و با آنان فـرود آمدنـد...    دشت فرود
بدینسان بود که فحشاء در میان آن زنان به وجود آمد. منظور سخن خداوند که 

  )22/4، همین است. (طبري،» و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولى«فرماید:   می
اما تحت تأثیر  ،اولی را در قرآن معنا کننداند جاهلیت  ظاهراً این تفاسیر خواسته

کـه همـۀ    ،رسد اند. داستان مذکور نیز چندان متین به نظر نمی اسرائیلیات قرار گرفته
اشند و همین طـور مـردان.   زیبا یا زشت ب ،زنان در کوه و دشت کامال یک دست

شـتی  اگر کوه سبب زیبایی است مردان و زنان آنجا باید زیبا باشند و اگـر سـبب ز  
است زنان و مردان آنجا باید زشت باشند، در مورد دشت نشینان نیز همـین سـخن   
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درست است. شاید به همین سبب است که عالمه طباطبایی ایـن تقسـیم بنـدي را    
  :داند ن دور میپذیرد و از منظور قرآ نمی

منظور از جاهلیت اولی همان جاهلیت قبل از اسالم است، پـس مـراد جاهلیـت    «
اند مراد از جاهلیت اولی زمان بین  اما این که برخی از مفسران گفته قدیم است.
باشد، که هشتصد سال بوده است، یا این که بین ادریس و نـوح   (ع)آدم و نوح 

، یا (ع)باشد، یا زمان تولد حضرت ابراهیم (ع)انمیاست، یا زمان داود و سل (ع)
سخنانی اسـت   )(صتا حضرت رسول اکرم (ع)بین زمان حضرت عیسی  فاصله

  )16/315(طباطبایی، » که دلیلی بر درستی آنها وجود ندارد.
ممکن است مطلب فوق را این گونه تأیید کنیم که نظر قـرآن کـریم بـه همـان     
فرهنگی است که مردم صدر اسالم با آن آشنایی داشتند، یعنی همان جاهلیت متصل 

فصـاحت و بالغـت نیـز     این به ،ساخت به ظهور اسالم، که فرهنگ مخاطبان را می
خواسـت فرهنـگ    از آن جایی که اسالم مـی  ،نزدیک است از نظر جامعه سازي نیز

موجود را متحول کند، نگاهش به همان فرهنگ ملموس موجود  بود، کـه فرهنـگ   
جاهلی پیوسته تازمان ظهور اسالم باشد. از سویی، اگر دورة جاهلیت اول را تمـام  

ادي بدانیم، چنان که در مـتن نقـل شـده از آقـاي     میل 500تاریخ عرب قبل از سال 
آید که زمان انبیاء عظام الهی را نیز زمان جاهلیت  شرقاوي آمد، این اشکال پیش می

دین و کتاب اعتقاد ویا پایبندي  درحالی که جاهلیت زمانی است که مردم به ،بدانیم
  نداشته باشند.

  :دکن صاحب تفسیر نمونه نیز نظر استادش را تأیید می
دهد که جاهلیت دیگري همچون جاهلیت عرب در  به هر حال این تعبیر نشان می«

پیش است، که ما امروز در عصر خود ایـن پیشـگویی قـرآن در دنیـاي متمـدن      
بینیم. ولی مفسران پیشین نظر به این که چنین امري را پـیش بینـی    مادي را می

را » جاهلیت اولـی «ند، لذا کردند، براي تفسیر این کلمه به زحمت افتاده بود نمی
به فاصلۀ میان آدم و نوح، و یا فاصله میان عصـر داود وسـلیمان کـه زنـان بـا      

اند، تـا جاهلیـت قبـل اسـالم را      آمدند، تفسیر کرده  پیراهنهاي بدن نما بیرون می
جاهلیت ثانیه بدانند. ولی چنان که گفتیم نیازي به این سخنان نیست، بلکه ظاهر 
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همان جاهلیت قبل از اسالم است که در جاي دیگر » هلیت اولیجا«این است که 
ـ   ه، و سـور 143آل عمران آیه هقرآن نیز به آن اشاره شده است(سور  همائـده آی

جهالتی است که بعدا پیـدا خواهـد   » جاهلیت ثانیه«، و 26 ه، و سوره فتح آی50
  )17/290(مکارم شیرازي،» شد. (همچون عصرما)

یـک نظریـه   اند و این  خی از مفسران همین نظر را داشتهالبته پیش از این هم بر
  خالف اجماع مفسران نیست.

  :گوید ابن عطیه می
منظور از این جاهلیت  به نظر من همان جاهلیتی است کـه اسـالم پـس از آن    « 

جاهلیت متصل به اسالم، زنان مسلمان فرمان داده شـدند کـه از    آمد(یعنی همان
آن جاهلیت (وفرهنگ آن) بیرون بیایند، یعنی از آن وضعیتی کـه کفـار قبـل از    
شرع داشتند. زیرا آنان غیرت نداشتند، زنان بدون حجاب بودند، ایـن کـه گفتـه    

آن اسـالم)  جاهلیت اولی، بالنسبه به اسالم است،(که اول جاهلیت بود و پـس از 
معناي آن این نیست که جاهلیت دیگري غیر از جاهلیت قبل از اسالم هـم بـوده   

  )4/384ابن عطیه، » (ه از زمان را جاهلیت گذاشتند.است. اسم این بره
از قتاده هم نقل شده که همۀ زمانهایی که پیش از اسالم بـوده اسـت جاهلیـت    

کند که یک وجهش بـا   ریه نقل میدر درالمنثور از ابن عباس دو نظ .شود خوانده می
  برداشت عالمه و تفسیر نمونه سازگاري دارد: 

با این مضمون تفـاوت دارد:  ابی حاتم روایتی دیگر از ابن عباس نقل کرده که «
گفـت جـاهلیتی دیگـري     ،» و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْـأُولى «این آیه:  در باره

  )6/601 سیوطی،»(خواهد بود.
  ه:این باور است ککند که او بر  آلوسی نیز از کشاف زمخشري نقل می

تواند منظور از جاهلیت اولی جاهلیت کفر پیش از اسالم باشد و جاهلیـت   می« 
رایـن معنـاي آیـه ایـن     بناب ،جاهلیت فسق و فجور در زمان اسالم باشد ،دیگر

اسالم خودنمایی وتبـرج  شود که بار دیگر مانند تبرج زنان در عصر پیش از  می
» کنـد کـه مـا قـبال نقـل کـردیم.       سپس سخن بن عطیه را نیـز نقـل مـی    .نکنید

  ) 22/8(آلوسی،
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الل القرآن مدعی است که اصـال جاهلیـت نـام یـک دورة     سید قطب در فی ظ 
  تاریخی نیست، نام یک نوع فرهنگ است:

 بلکـه حالـت اجتمـاعی    ،اي خاص  و مشـخص از زمـان نیسـت    جاهلیت دوره«
زندگی دارد،ممکن اسـت   ص است، که جهان بینی خاصی در بارهخا) وفرهنگ(

این حالت و جهان بینی در هرجا و هر زمانی پیدا شود. هرجا کـه باشـد معلـوم    
  )5/2861سید قطب، »(جا وجود دارد. شود جاهلیت در آن می

بر همین اساس است که شاید او اولین کسی باشد که از جاهلیـت قـرن بیسـتم    
گفت و برادرش محمد قطب نیز کتابی به همین نام نوشت، او در ادامۀ همین سخن 

  :گوید مطلب می
بـا احساسـاتی   ،کنیم جاهلیتی کور زندگی می با این حساب، ما اکنون در دوره« 

اي زنـدگی   ي از انسـانیت، در جامعـه  با درك نازل ،با جهان بینی حیوانی ،خشن
بـه   .پاکیزگی و برکتی وجود نـدارد کنیم در آن طهارت و  کنیم که حس می می

وسایل طهارتی که خداوند در اختیار بشـر قـرار داده و راههـایی را کـه بـراي      
  (همان)» کند. رهایی از جاهلیت مشخص کرده اعتنایی نمی

او در مقایسه تبرج جاهلی چنان که در تفاسیر آمـده اسـت، بـا جاهلیـت قـرن      
کند و جاهلیت امروز را  ساده تلقی می بیستم، جاهلیت آن زمان و تبرج آن را بسیار

 (همان) .بسیار عمیق ترمی داند
اطالعـاتی،   آیا منظور از جاهلیت بـی  .پردازیم اکنون به اصل معناي جاهلیت می

  دانشی و نادانی است، یا معناي دیگري مورد نظر اسالم و قرآن بوده است؟ بی
  

  معناي جاهلیت
ایـن گونـه آمـده     »لسان العـرب « جاهلیت از ریشۀ جهل است، معناي جهل در

  است: 
شود با عبـارات جلهـه فـالن،     جهل، جهل نقیض علم است، که از آن تعبیر می«

..: این است که کاري را بدون علم انجام بدهد. رجل جاهل، جمـع  .، جهال و جهالۀ
شود جهل وجهل وجهل و جهال وجهالء، همـان گونـه کـه در جمـع عـالم       آن می
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  وقول مضَرِّس بن رِبعی الفَقْعسی: ؛اند علماء، گفته
  »ونُقـیم سالفَۀَ العدو األَصید إِنا لَنَصفَح عن مـجاهل قومنا«      

گـویی: مثْلــی ال    معناي دیگر معروف جهل این است که چیزي را نشناسی می 
که در قرآن  یجهل مثلک. کسی مانند من با شخصی مانند تو نا آشنا نیست، این

؛ یعنـی جاهل به حال آنان، و جاهل ضـد  یحسبهم الْجاهلُ أَغْنیاءفرماید:  کریم می
  عاقل منظور نیست. جهل ضد آگاه بودن مراد است 

  شناسد.) داند،(و نمی شود: هو یجهل ذلک یعنی این را نمی گفته می
گوینـد:   ت، مـی اي از زمان اسـت کـه پـیش از اسـالم قـرار داشـ       جاهلیت برحه

کـان ذلـک فــی الـجاهلــیۀ     «، بـراي مبالغـه، وقـولهم:    »الـجاهلـیۀ الـجهالء«
شـود و   تأکید بر جاهلیت است، گاهی از اسم چیز مشتق مـی » جهال«، »الـجهالء

وتد واتد وهمـج هامــج ولَــیلۀ   « :شود کند، چنان که گفته می آن را تأکید می
الء ويلَـیموأَی مودر حدیث نبوي آمده است که به یکی از صحابه فرمـود » .و :

باقی )؛ توشخص هستی که چیزي از جاهلیت در تو «إِنک امرؤ فـیک جاهلـیۀ»
شت، یعنی است منظور این جاهلیت حالتی است که عرب پیش از اسالم دا (مانده

ـ  ،جهل به خداي سبحان ه انسـان مخـافره   رسول خدا، شرایع الهی، و در عوض ب
(ابـن منظـور،   » وصفات دیگر از این دست بودند.کردند، داراي تکبر و تجبر  می

  )ماده جهل
آید به نظر ابن منظور مقصود از جاهلیت یک معناي  همان گونه که از متن بر می

لغوي نیست. منظور یک فرهنگ است؛ فرهنگی که خدا و شرایع الهی در آن مفقود 
  ستیز بر آن حاکم است. است و عناصر انسانیت

  
  جهل در پژهشهاي نو

دربارة جاهلیت، به عنوان نام براي یک دورة تاریخیِ داراي فرهنـگ خـاص، از   
گذشته تا حال اتفاق نظر اسـت کـه منظـور فقـط بـی دانشـی نیسـت، امـا برخـی          

اي از اسالم شناسان غربی اصل مادة جهل را نه ضد علم  پژوهشگران معاصر و عده
خبـري   دانشـی یـا بـی    دانند، و دورة جاهلیت  را نیز صرفا دورة بی می که ضد حلم
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  .کنند تلقی نمی
  دکتر فلیپ حتِّی معتقد است که:

معناي صحیح جاهلیت همان عصري است که در بین عرب نه ناموس واضح، و « 
(فلیـپ  » نه پیامبري که به او وحی شده باشد، و نه کتاب منزل وجـود نداشـت.  

  )128حتّی،/
اي از احکام و نظمی بود که بر آن زمان حاکم بود، و اکثر آنهـا   ل مجموعهجه«

(همان) فلیپ حتی حتی بر ایـن  » با احکام دین و رسالت  محمدي ناسازگار بود.
کند که جاهلیت به معناي عدم علم و ضد آن، کـامال بـر محـیط     نکته تأکید می

ب جنـوب را کـه   پس اشتباه است که حالـت اجتمـاعی عـر   « عربی حاکم نبود، 
تجـارت و   رنها پـیش از ظهـور اسـالم، در زمینـه    داراي فرهنگ تمدن بود  وق

  (همان)» اشتغال گامهاي بلندي برداشته بود، به  نادانی ونفهمی متصف کنیم.
آید که جاهلیت را در مقابل و ضد آنچـه کـه رسـول     از کالم او این گونه بر می

  کند. حید، معنا میآورد؛ یعنی فراخون به تو (ص)گرامی اسالم
نیز در توصیف جاهلیت، همین نبودن راهنمایی آسـمانی و دوري   (ع)امام علی 

  از فرهنگ الهی را مطرح می کند:
»      ـهتوـامِ نُبإِتْم و ـهتدـازِ عإِنْجص ل ولَ اللَّـهسداً رمحم انَهحبس ثَ اللَّهعإِلَى أَنْ ب

لَى النَّبِیأْخُوذاً علَلٌ مم ذئموضِ یلُ الْأَرأَه و هیلَادکَرِیماً م اتُهمةً سورشْهم یثَاقُهینَ م
می اسف دلْحم أَو هبِخَلْق لَّهل هشَبنَ میتَشَتِّتَۀٌ بقُ مطَرَائ رَةٌ ونْتَشم اءوأَه تَفَرِّقَۀٌ وم أَو ه

فَه رِهیرٍ إِلَى غَیشالَـۀِ      مهـنَ الْجم ـهکَانبِم مأَنْقَـذَه نَ الضَّـلَالَۀِ وم بِه ماهنهـج  » د)
  )44البالغه،/

خـود، وکامـل گردانیـدن دوران     هتا این که خداي سبحان، براي وفا بـه وعـد  « 
پیـامبران پیمـان    هرا مبعوث کرد؛ پیامبري که از هم (ص)نبوت، حضرت محمد

هـاي او شـهرت داشـت؛ تولـدش برهمـه       ود، نشانهپذیرش نبوت او را گرفته  ب
ــود  ،در روزگــاري کــه مــردم روي زمــین داراي ملتهــاي پراکنــده  .مبــارك ب

اي خـدا را بـه    و روشهاي متفاوت داشتند؛ عـده  ،هاي آنان گوناگون بود خواسته
کردند، و گروهی نامهاي خدا را انکار و به غیـر خـدا نسـبت     ها تشبیه می پدیده
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از گمراهـی نجـات    (ص)محمد همردم را به وسیل ،داي سبحانپس خ .دادند می
  » داد، و هدایت کرد، و از جهالت، رهایی بخشید.

  :برخی از نویسندگان عرب نیز  بر همین باور هستند
که بر ایـن عصـر اطـالق شـده، مشـتق از      » جاهلیت« هبدنیست بدانیم که کلم«
ـ  » جهـل « هنیست. بلکـه از ریشـ  » علم«نقیض » جهل« سـري و   ی خیـره بـه معن

به معنی تسلیم و طاعت خداي »اسالم« پرخاشگري و شرارت است و در مقابل 
جهل و جاهلیت  هگیرد. کلم (دینی) قرار می هعزوجل و رفتار و کردار بزرگواران

پروایـی و کـم خـردي     در زبان قرآن و حدیث نیز به همین معناي تعصب و بـی 
قالُوا أَ تَتَّخذُنا هزُواً قالَ أَعـوذُ بِاللَّـه   «) آمده: 6 (آیههبقر هاست، چنان که در سور

ریشــخندگري را  (ع)) کــه موســی  67(بقــره/»  أَنْ أَکُــونَ مــنَ الْجــاهلین  
خُـذ الْعفْـو و   «) آمده: 199ه(آی اعراف هداند، و در سور بودن می» جاهل«عالمت

ي و به نیکی و شایسـتگی  که بخشایش گر » أْمرْ بِالْعرْف و أَعرِض عنِ الْجاهلین
و «) آمـده اسـت   63 هفرقان (آی هواداشتن را در برابر جاهلیت آورده و در سور

عباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشُونَ علَـى الْـأَرضِ هونـاً و إِذا خـاطَبهم الْجـاهلُونَ قـالُوا       
ر جاهلیـت  که آرام راه رفتن و سخن صلح آمیز و مالیم  گفتن را در براب»سالما

آورده اسـت. روایـت اسـت کـه ابـوذر، مـادر کسـی را بـه زشـتی یـاد کـرد،            
که حضرت، دشنام دادن را از » انک امرؤ فیک جاهلیه«بدو فرمود:  (ص)پیامبر

  خوانیم:  است و در معلقۀ عمرو بن کلثوم می جاهلیت دانسته
  )47وقی ضیف،/(ش»   أال ال یجهلن احد علینا               فنجهل فوق الجاهلینا«
ه خیره سـري و شـرارت خـواهیم    هال! کس با ما سفاهت نورزد که بیش از هم«

  »نمود.
از قدیم به معناي تنـدي و خیـره   » جهل«در همۀ این شواهد پیداست که ریشۀ  

هاي شرك آمیز و اخالق  خردي به کار رفته و عصر جاهلیت با همۀ جنبه سري و بی
کـاریش، بـه عصـر     ونخواري و تبهکاري و سیهمبتنی بر عصبیت و انتقامجویی و خ

اطـالق   -تر به دورة بال فاصله پیش از اسـالم  یا به عبارت دقیق –نزدیک به اسالم 
  » گردیده است.
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  دیدگاه ایزوتسو دربارة معناي جاهلیت

اخالقـی در   -مفاهیم دینی«جاهلیت در دو کتابش،  ایزوتسو، دربارةتوشیهیکو  
، به تفصیل سخن گفته است و مدعی شـده اسـت   »ر قرآنانسان د خدا و« و» قرآن،

که اولین کسی که متوجه شد جاهلیت در قرآن کریم و در زبان عربی صدر اسـالم،  
اي این موضوع را  به معناي ضدحلم است و نه ضد علم، گلدزیهر است که در مقاله

  :توضیح داده است
اي محقق نشان دهد  وهخود را چاپ کند و به شی هپیش از آن که گلدزیهر رسال« 

که چگونه باید این واژه را به وجه خاص دریافـت، مـدتهاي مدیـد حتـی فقـه      
جهل متضـاد دقیـق علـم اسـت، ودر      هاندیشیدند که واژ اللغویان عرب چنین می

د انستند. و از همین جا به طور طبیعی از  می» نادانی«نتیجه، معناي اصلی آن را 
جاهلیـت، کـه مسـلمانان آن را در توصـیف      مشتق از آن  یعنـی  همهمترین واژ

بردنـد، معمـوال معنـاي     اوضاع و احـوال پـیش از ظهـور اسـالم بـه کـار مـی       
شد، و به همین معنی نیـز بـه زبانهـاي دیگـر ترجمـه       فهمیده می» عصرنادانی«

  )55دینی در قرآن،/–(ایزوتسو، مفاهیم اخالقی » گشت. می
شناسـی سـاپیر    شناسی بر مبناي زبـان هاي قرآن را بر اساس معنا  ایزوتسو، واژه

کند که این روش را در دو کتاب مذکور بـه تفصـیل    ورف و وایسگربر، بررسی می
داند که خـود او   و روش گلدزیهر را نیز درست همانند روشی می ،شرح داده است
  برگزیده است:

روشی که گلدزیهر در کوشش خود براي روشن ساختن معناي اصلی این واژه «
گرفت، از تمام جهات اصلیش باروشـی کـه مـن در ایـن کتـاب روش      در پیش 

زیـادي از مـوارد    ام، منطبق است. وي تعداد بسیار تجزیه وتحلیل معنایی نامیده
جهل را در شعر پیش از اسالم گرد آوري نمود، آنها را مورد  مهم استعمال ریشه

 هد کـه عقیـد  تجزیه و تحلیل دقیق قرار داد، و به این نتیجه شگفت انگیـز رسـی  
  متداول سنتی در بارة جاهلیت از بنیاد غلط بوده است.

اي که گلدزیهر،بدان رسیده است، در معناي اصلیش متضـاد و   جهل بنا بر نتیجه
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معقولیـت  «کنـد بـر    در مقابل علم نیست، بلکه مقابل حلم است که داللـت مـی  
از قبیـل   که بطور تقریب ویژگیهـایی  ،(نیکلسون)» اخالقی یک انسان بافرهنگ

بردباري، صبر، اعتدال، و رهایی از هواهاي نفس را  دارا اسـت. اگرمـا بـه ایـن     
خدشۀ شخص را از قدرت  یعنی خود آگاهی و شعور بی» قدرت«عناصر، عنصر 

شود. در کاربردها و استعماالت  و برتري خویش نیز بیفزاییم، تصویر ما کامل می
بینیم که جهل به عنوان  سالم، ما میهاي بعد، و گاهی حتی در شعرپیش از ا دوره

متضاد و آنتی تز واقعی علم به کار رفته است، اما تنها به یک معناي اشتقاقی و 
ثانوي. و اال نقش معنایی اصلی آن همانا راجع است به خـوي تنـد و گسـتاخ و    

  )54(همان،/» توز و آشتی ناپذیر اعراب مشرك بدوي. کینه
خواهـد نشـان دهـد کـه تلقـی        ز صدر اسالم، مـی ایزوتسو با نقل داستانهایی ا

  و مسلمانان صدر اسالم از تعبیر جاهلیت چه بوده است: (ص) شخص رسول اکرم
پیر مردي مشرکی به نام  هدر کتاب سیرة النبی ابن اسحاق داستان جالبی در بار«

بایست مدت زیـادي بعـد از هجـرت     شاس بن قیس آمده است. این داستان نمی
پیرمرد کله شقی »  دشمن خدا«به مدینه رخداده باشد. این  )(صحضرت محمد

کرد و نسبت بـه پیـروان آن بـه شـدت      بود که در برابر دین جدید مقاومت می
اوس و خـزرج،   از میان گروهی از انصـار از قبیلـه   ورزید. روزي خصومت می

 دوتا از قبایل مهم مدینه که زمانی دشمن آشتی ناپذیر و خونی یکدیگر بودنـد، 
پیمان دوسـتی بسـته و بـراي هـدف      (ص)و اینک تحت رهبري حضرت محمد

گذشت. چـون آنـان را دیـد کـه در نهایـت دوسـتی و        می جنگیدند، واحدي می
شادمانی با یکدیگر به گفتگو مشغولند دیگ خشم و حسـدش بـه جـوش آمـد،     
ومخفیانه یک جوان یهودي را برانگیخت تا به میـان آنهـا بـرود و اشـعاري از     

پـیش از اسـالم    هان دو قبیله بخواند، و دشمنی و خصومتی را کـه در دور شاعر
چنان که او انتظار داشـت و   همه چیز آن میان آنها وجود داشت، فرایادشان آورد.

کرد پیشآمد نمود. نزاعی سخت میان مردم دو قبیله در گرفت، در پاسخ  آرزو می
از نو شروع کنید؟ مـا  خواهید   می« گفت  کسی که می هبه کلمات تحریک کنند

سالح «اي از زمین که در آن نزدیکی بود شتافتند وفریاد  همه به پهنه» حاضریم.
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  برداشتند.» برگیرید، سالح برگیرید
رسید با شـتاب خـود را بـدان محـل      (ص)هنگامی که خبر این حادثه به پیامبر

بـه   اي مؤمنان، چگونه جرأت کردیـد و بـاز خـداي را   « رسانید و بدانها گفت: 
اید در حالی که  گردن نهاده» جاهلیت«فراموشی سپردید؟ آیا دیگر بار به عادت 

من در میان شما هستم، و خداوند شما را به  اسالم راهنمایی کرده و بدان شرف 
و قید و بند جاهلیت را از دست و پاي شما قطع نموده است؛  از کفر رهائی  ،داده

از شنیدن  سخنان پیامبر، » قرارداده است تان بخشیده و دوستان و یاران یکدیگر
اند. پس گریستند و یکـدیگر را   مردم دانستند که به اغواي شیطان فریفته گشته

  همان)»(در آغوش گرفتند
 جاهلیـت این داستان دو نکتۀ بسیار مهم را دربارة واژة مـورد بحـث مـا یعنـی     

انش و یـار  (ص)در نظرحضـرت محمـد   جاهلیـت سازد. نخست آن کـه   روشن می
اي نبوده است که گذشته باشد، بلکه یک وضعیت پویا، یک حالـت روانـی و    دوره

کرده که با آمدن اسالم به ظاهر صحنه را خالی نموده، اما  روحی خالص را افاده می
جسته است تا هـر زمـان بـه     و فرصت می ،پنهانی حتی در اذهان مؤمنان زنده مانده

و فعالیت آغاز کند، و از این رو، حضرت صحنه روشن ذهن و وجدان آنها در آید 
کـرده   آن را تهدید و خطري پایداري براي دیـن جدیـد احسـاس مـی     (ص)محمد 
  است.

بلکه در حقیقت بـه معنـاي    ،نداشته» نادانی«دوم آن که جاهلیت عمال ربطی به 
اي، روح سرکش رقابت و اسـتکبار،   احساس شدید داشتن نسبت به افتخارات قبیله

اي وبوده است که از خلق وخوي تند و  عمال و رفتار خشن و گستاخانهو همۀ آن ا
  »گیرد. سرکش سر چشمه می

ایـن گونـه    »حلـم «در لغتنامۀ عربی تاج العروس تـألیف مرتضـی زبیـدي واژة    
  تعریف شده است: 

» عمل لجام زدن بر نفس و باز پس داشـتن طبـع از شـدت خشـم و غضـب..     « 
  )355(زبیدي/

  نیز این گونه آمده است:،»المحیطمحیط «در لغتنامۀ 
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تواند به آسانی آن را برهم زند،  نفس که غضب و خشم نمی هنحالتی از طمأنی« 
  ) 443(البستانی، /» سازد و هیچ بلیه و مصیبتی آن را مضطرب نمی

نتیجه گیري ایزوتسو، که با مراجعه به قرآن کریم انجـام گرفتـه اسـت، جالـب     
ن قسمت را به دقت مطالعـه کنـد، تـا بعـدا بـه ایـن       توجه است، و خواندة عزیز ای

  گیري برگردیم: نتیجه
ایمـانی   در این مثال و مثالهاي بعدي، جاهل به طریقی اصولی بـا ایمـان وبـی   « 

که روشن اسـت در اینجـا آن مردمـی را     جاهل، چنان کند. واژه سروکار پیدا می
تسـلیم بـه دیـن    کند که مغرورتر و متکبر تر از آن هستند که سـر   توصیف می

ها مهم  جدید فرود آورند، دین جدیدي که آرمان معنوي آن در بسیاري از جنبه
(ایزوتسـو، مفـاهیم   »  باشـد...  به کلی ناسازگار با آرمانهاي اعراب مشرك مـی 

  )67دینی در قرآن، / –اخالقی 
معنایی  شود که در مقوله چه گذشت، کامال روشن می آن با در نظر گرفتن همه«

هوم اصلی طبع سرکش وتند که با کوچکترین انگیزه و تحریکی طغیـان  جهل مف
دارد  اي وا مـی  کند، و آدمی را به هر نوع رفتار جسارت آمیـز و گسـتاخانه   می

  )71و70(همان،/» مستتر است.
جاهلیت یک اصطالح دینـی بـه    -تر، در قرآن یا به صورت درست -در اسالم «

اي است که کفر  کفار بر روي آن بنـا   معناي منفی است، چه درست خود شالوده
ترین احساس شـرف   شود. در واقع، این روح تکبر آمیز استقالل، و این شدید می

که از سرفرودآوردن در برابر هر قـدرتی، خـواه انسـانی خـواه االهـی، امتنـاع       
ترین مخالفت را با دین جدید نشـان   داشت که قاطعانه کرد، کفار را بر آن می می

(ایزوتسو، خدا و انسان » کفر بود. که جاهلیت ریشه و سرچشمه ه آندهند. خالص
  )263در قرآن،/

اما باید توجه داشت که استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است؛ این استعماالت 
رساند که جهل ضد حلم نیز استعمال  جاهلیت چیست، و میرساند که منظور از  می
و کاربرد  ،ضد دانش است ،ة اصلی این واژهتواند اثبات کند که ماد شود، اما نمی می

سرکشی و عدم اطاعت از لوازم  ،آن در این معنا براي آن است که خشم و خشونت
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یسندگان کتـب لغـت   توان ادعا کرد چنان که زبان دانان و نو دانشی است، لذا می بی
م از اما حلـ  ،اصل این واژه به معناي نادانی ضد دانش و دانایی است ،اند عربی گفته

خبـري اسـت. ولـی     از لـوازم نـادانی و بـی    ،لوازم دانش و جهل به معنـاي خـاص  
اما  ،توان انکار کرد که در شعر جاهلی غالبا این واژه ضد حلم به کار رفته است نمی

کـاربرد   ،هـاي بعـد   ع بودن نیز استعمال شده اسـت. در دوره ضد خبر داشتن ومطل
هـاي امـوي و    خی از دیـوان شـاعران دوره  بینیم و در بر جهل را در هر دو معنا می

ما برخی از این نمونه ها  ،عباسی گاهی کاربرد جهل به معناي ضد علم بیشتر است
به مواردي اندك بسنده  ،اما از موارد بسیار موجود ،ایم هاي شعري آورده را در نمونه

  .ایم کرده
در اشـعار عربـی   ایزوتسو با توجه به این که ابعاد این مفهوم بطور طبیعی بایـد  

منعکس شده باشد، شعرهایی را به عنوان نمونه نقل کرده است. اما بعمد یا به دلیل 
نیاورده است.  ،ندیدن یا غفلت، اشعاري را که در آن جهل در مقابل علم قرار گرفته

آغاز جهل در برابر علـم و همـین طـور در      و ما براي این که نشان بدهیم در همان 
رفته است، و نیز براي این که نشان دهیم جهل در برابر حلـم   کار میبرابر اطالع به 

هــاي امــوي و عباســی نیــز اســتعمال   در قــرون بعــدي و در عصــر شــاعران دوره
است، اشعار دیگري را نیز از زمانهاي بعد نقل و ترجمه کرده و ونقاط مـورد   داشته

شـعر همیشـه جـاي    ناگفته نماند که در ترجمـه و تفسـیر    .ایم نظر را مشخص کرده
کـه مانـاگزیر یکـی از     ،بخصوص در شـعر دورة جـاهلی   ،اختالف نظر وجود دارد

  ایم: نظریات را که به نظر ما بهتر بوده است انتخاب کرده
  

  جهل و جاهلیت در شعر عرب
»لُ الرجلُ الحلیمهتَجسقومی            و قد ی دلَّ علی اظنُّ الحلم «  

ایزوتسو، خدا و انسـان در   به نقل از 4،بیت 147، شعر الحماسه (مرزوقی،دیوان
  )265-269،/قرآن
کنم که حلم من قوم مرا بر آن داشت کـه هـر بـدي و سـتمی را کـه       گمان می«
خشم براو  )شود خواهند در حق من بکنند، ولی یک مرد حلیم هم گاه جاهل می می
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 »(.رود شود و از کوره در می مسلط می
  )6،بیت 203(همان،شعر»تَحلم رأینا و تَجهلُ ایدینا و « 
 ».اما سرهاي ما آرام و حلیم است ،کند دستهاي ما جاهالنه عمل می«

  »المغمریحسب أنی نسیو الجاهلُ  و انسی نشیبه«       
  )2، بیت67( ابو ذئیب، دیوان الهذلیین، شعر اول،/

تجربـه   جاهـل و بـی  فراموش کنم؟ اما  (که کشته شد)توانم نُشَیبه را  چگونه می«
  »ام. پندارد که من او را فراموش کرده می

نـدارد.یا  »  اطالع« البته این جاهل احتماال به معناي کسی است که از دل شاعر 
  در برابر علم است.

  )58،/( حسن جعفر» فتري المجلس فینا کالحرم          نَزَع الجاهلُ فی مجلسنا«
گذاریم بـا خشـونت و    و نمی( ،گیریم ما در مجلس خویش جلو جاهالن را می«

بینید  خیره سري مجلس را به آشوب بکشند و در نتیجه) مجلس ما را مانند حرم می
 ».(که مردم در آن امنیت دارند )

در این بیت از شعر طرفه، که یکی از سرایندگان معلقات سبع است، بـا عنصـر   
کـه گـویی قبیلـه و     ،یمشـو  جاهلیت به عنوان بهم زننده امنیت و آرامش رو برو می

  ستاید. بزرگان قوم خویش را به حلم می
  بوادر تحمی صفوة أن یکدرا            الخیر فی حلم اذا لم یک له«

  )44/،بسج(»حلیم إذا ما أورد األمر أصدرا        و ال خیر فی جهل إذا لم یکن له
کیزگیش درحلم و بردباري خیري نیست که براي جلو گیري از کـدر شـدن پـا   «

(هنگامی که الزم باشد) خشمی نداشته باشد، و در جهل(خشم وغضب و خشونت 
نیز) خیري نیست اگر بردباري نباشدکه هرگاه جاهل موجب ورود (در درد سر و 

  ».غضب مفرط) شد، راه بیرون رفت از آن را بداند
نابغۀ جعدي که از شاعران مخضرم است، یعنی جاهلیت و اسالم را درك کرده 

 (ص)رسول گرامی اسالم عصر شعر گفته است، این شعر را در حضور در هر دوو 
  خوانده است.

در این شعر گویی جهل تقریبا معادل خشم به کار رفته که هم خـوب اسـت و   
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هم بد، هرگاه خشم براي پاسداري از حرمتها و ارزشها باشد خوب است و هرگـاه  
حلـم و جهـل مکمـل هـم      باعث درد سر و بحران سازي باشـد، زشـت. در واقـع   

هـیچ قرابتـی بـا حلـم و      ،در حالی که جاهلیت بـه معنـاي نـادانی    ،شده اند خوانده
  .بردباري ندارد

  حلْمی و تَرْکی الجهلَ للَّئیمِ                 إنی إمرؤٌ یذُب عن حرِیمی«
  )421/(جریر،   » و الْحلْم اَحمی منْ ید الظَّلُومِ

و جهـل را بـراي آدمهـاي     ،کند هستم که حلم از حریم من دفاع میمن کسی « 
 ».کند تادستی ستمگر گذارم. حلم بیشتر از شخص حمایت می پست فرو می

در این قسمت از شعر جریر، از شاعران دورة اموي، به آثار اجتمـاعی حلـم و    
تواند از حرمت شـخص پاسـداري کنـد تـا      که حلم بیشتر می ،شود جهل اشاره می

  جهل و خشم و غضب و خیره سري کور. 
 »هوي کاد ینسی الحلْم أو یرْجع الجهال         عشیۀ أعلی مذنَبِ الجوف قادنی«

  )335،/همان(
شب هنگام باالي مذنب الجوف( محل آب بنی کُلَیب) هواي نفس زمام مرا به «

 ».یا جهل را برگردانداي که نزدیک بود حلم را فراموشم کند  دست گرفت، بگونه
تقابل حلم و جهل، به عنوان دوحالت برخورد با طرف مقابل، در این شعر نیـز  

  معلوم است، با این که این شعر از دورة عباسی است.
هلیت و گاه جانشین آن در برابر حلم است واژه هاي که در کنار جا یکی از واژه

بر شعر دورة جاهلی  هعالو ،تهاي اشعار قابل مشاهده اس است که در نمونه »سفه«
، (ع)معاصـر حضـرت رضـا   ، (دورة عباسی)مانند شعر دعبل ،هاي بعد در شعر دوره

انسته و به جاي سفه و جهل را مرادف هم د وسراینده شعر معروف مدارس آیات،
  :ضد حلم است ،توان نتیجه گرفت سفاهت نیز مانند جهل که میبرد  هم به کار می

  فَزَعِ الفؤاد و إن ثناه جموح         نَ قبیح    الجهلُ بعد االربعی«
 /،خزاعـی ( »ثَمنٌ لعمرك ـ ان فعلت ـ ربیع       و بِعِ السفاهۀَ بالوقارِ و بِالنهی    

78(  
خشم وخیره سري پس از چهل سال زشت اسـت، پـس قلبـت را از ایـن کـه      «
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ین به جـان تـو قسـم،    سرکشی کند باز دار. سفاهت را به وقار و خرد بفروش، که ا
  »قیمتی است که در آن سود است.

در  ،هاي پیشین حلم تقریبا مترادف عقل اسـت  همان گونه که در برخی از نمونه
، و سـفاهت متـرادف جهـل    این نمونه نیز سفاهت در برابر وقار و خرد قرار گرفته

  قرار داده شده است.
 »أعقـاب األقاویـل أنمـل   سـؤوال ب         وال تزدهی االجهالُ حلمـی، و ال أري «

                                      )10فؤاد، /(البستانی، 
  من نه از سخن مردم دنبالـه روي  ،ها بر حلم من چیره نخواهند شد یعنی هوي«
 ».کنم آنان نقل می کنم ونه چیزي از می

  »اتاب و جهلٍ، من الیوم، قتبت،             حیناً صاحبت صبوةٍ، صاحب و«
  )202/االسمر، راجی تصحیح االخطل،( 
 همان،(  »الجهاال أُمک عورةَ منحت و            عاجزاً أمراً جریرُ، ،رکبت لقد و«

/253(  
 کـاري  نـداري  را آن آمـدن  برون عهده از عرضۀ که کاري به زدن دست با تو «

  ».بازکنند زبان مادرت خاریهاي و بدکاریها بارة در جاهالن که کردي
 »ورع ال و النکْس، الضبابۀُ، عنی          فانقشعت الجهلَ عنی الحلم کشّف قد«

  )109/همان،(
 من از) جهل( ضبابه که این با ما کرد، طرف بر من از را جهالت حلم چه اگر «
  ».شوم مبتال جبن و ترس به من که است نشده سبب این اما است شده دور

  :است آمده قصیده همین از دیگري بیت در
 »وقعوا ما و طاروا، فما النضال، عند            قولُهم طاش حتی الجهلُ، أخزاهم«

  )همان( 
 در لذا است، خطارفته به آنان سخنان که تاجایی است، کرده خار را آنان جهل«

 زمینگیـر  کـرك  مرغ مانند که این از کنایه( حمله نه و کنند می پرواز نه جنگ هنگام
  ».)اند شده

  :است آمده اخطل شعر در نیز آشنا نا معناي به جاهل
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  )435/همان،( »فحوم نطقْت إن انا ال و بکُم            جاهلٌ ال فإننی الیک وانزع«
 نیـز  شـما  بـه  گـویی  پاسخ از و واقفم، شما خالیگاههاي و ضعف نقطه به من «
  ».نیستم عاجز

  :است گرفته نشناختن معناي به را جهل نیز فرزدق
 بـن  هشام یا شامی مرد به خطاب )ع(العابدین زین امام وصف در شعري در وا
 :گوید می الملک عبد

  )455/فرزدق،( »خُتموا قد اهللاِ نبیاءا بجده        جاهلُه کنت إن فاطمۀ، ابن هذا«
 ختم خدا پیامبران او جد به شناسیش؛ نمی اگر است، )س(فاطمه پسر فرزند این

 .شد
   :است رفته کار به لمح ضد معناي به جهل خزاعی، عبلد شعر در
 »األمـرد  جهـل  مثـلُ  المشـایخ  حلـم         فمـا  أبـی،  کحلـمِ  جهلـی  التحسبنْ«

  )88/،خزاعی(
  ».نیست جوانان جهل چونان بزرگساالن حلم ندانید، پدرم حلم مانند مرا جهل«

آمـده   »حلـم « در مقابـل  »جهـل «نیز  (ع)در اشعار منسوب به امیر المؤمنین علی
   :است
  واکره أن اکون له مجیبا         وذي سفه، یواجهنی بجهل«

  )13،/(ع)(امام علی »کعود، زاد باالحراق طیبا            ازید حلمایزید سفاهۀ و 
او  من دوست ندارم که پاسخش بدهم، ،شود سفیهی با جهالت با من رو برو می«

ان عود و عنبر که با سوختن بیشترمعطر چون ،افزاید و من به  حلمم به سفاهتش می
  »  .کند می

. در این کالم منسوب به امام جهل در همان مفهوم مقابل حلم به کار رفته است
و إِذا خاطَبهم الْجاهلُونَ قـالُوا  «ساس این آیه از قرآن کریم است: این سخن امام بر ا

  )1594/،(نعمه »یۀ الجهولالحلیم مط«و یاد آور این ضرب المثل عربی است:  »سالما
 ،گیرند معناي ضرب المثل این است که انسانها حلیم مورد آزار جاهالن قرار می

  .کنند با بزرگواري، تحمل می اما آنان
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  میدان معنایی جاهلیت 
د(سفه) امالق(قتل اوالد، من ، تبرج، وأد، قتل اوالحلم، سفه، جهل، حکم، حمیه

  سادات و رؤساءامالق) کفرو شرك، آباء،  خشیه
  

  معناي تبرج در فرهنگ هاي عربی
  می گوید:) هـ ق170خلیل بن احمد فراهیدي (متوفی

شـود   هنگامی که زن زیبایی گردن و صورت خویش را آشکار سازد گفته مـی «
» ـترَّجشــود. ؛ کـه همـراه آن زیبـایی نگـاه در چشـمان او نیـز دیـده مـی        »تَب «

  )1/146(فراهیدي،
  ابن درید می گوید:

» ، زمانی که زیباییهاي خویش را آشـکار کنـد.  »تبرجت المرأة«شود  گفته می«
  )208(ابن درید، /

  آورده است:  جوهري
(جـوهري،  » و التبرج: آشکارکردن زن است زیباییهـاي خـود را بـراي مـردان.    «
1/299(  

  ابن فارس می نویسد: 
هر شـدن  باء، راء وجیم دو ریشه دارد، که یکی به معناي آشـکار شـدن و ظـا   « 

اول است البرج: و آن فراخی چشم  هریش است  و دیگري پشتیبانی و پناهگاه. از
است که سیاهی آن شدید باشد، و سفیدي آن نیز در سفیدي خویش بسیار شدید 

توسـط   هـاي زن  باشد. و تبرج از همین ریشه است که به آشکار کردن زیبـایی 
  )1/234(ابن فارس،  »اوست.

  ده است: راغب اصفهانی نیز آور
، یعنی در آشکار ساختن زیبایی خود به آن سـتارگان  »تبرجت المرأة«اند:  گفته«

شباهت رسانید. و گفته شده: تبرّجت به معناي این است کـه زن از بـرج، یعنـی    
و قَـرْنَ  « کند قوله تعالی:  قصر خویش ظاهر شده است. بر همین معنی داللت می

) (راغب اصـفهانی/  33(احزاب/ » تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولى بیوتکُنَّ و ال تَبرَّجنَ  فی
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115(  
  :می گوید زمخشري
ــرون  «  ــرج بیــ ــی بــــراي تفــ ــات، اي متفرجــــات یعنــ خــــرجن متبرجــ

  )18الزمخشري،/»(آمدند.
شاید نتیجه اي که از مجموع نظریات اهل لغت می توان گرفت در ایـن سـخن   

  آقاي مصطفوي آمده است:
صلی این ماده به معناي ظهور و جالب بودن است. پس هر چیزي ا هظاهراً ریش«

هاي  که آشکار، جالب و بلند باشد برج است. به این اعتبار به کاخ بلند، ساختمان
چشم فراخ و بزرگ و جالب که زیبا و  ،عالی، دژ و بناهاي ساخته شده باالي دژ

ایشهاي خـود را بـه   نافذ باشد، و زن آرایش کرده که زیبا باشد و زیباییها و آر
بلند، زمانی که در آسـمان   هبیگانگان نشان بدهد و در آنها تأثیر کند، و برستار

  )1/227(المصطفوي، » شود. بدرخشد اطالق می
  

  معناي تبرج در برخی از تفاسیر
ش و نه بیرون آئید به آرایش هاي خوي و بیارامید در خانه« ترجمۀ تفسر طبري:

  )5/1427(طبري، » جاهلیت پیشینه بودند.بیرون آمدن زنان که اندر 
هاسـت، و اصـل آن    البروج، در کالم عرب به معناي قصرها و قلعه« فخر رازي:

، زمانی که زیباییهاي خـود را  »تبرجت المرأة«شود:  در لغت از ظهور است. گفته می
  )10/365( فخر رازي،»نشان بدهند. 

   )5/86،شابوري نیزعین همین بیان را دارد(نیشابوريو نی
نیـز عـین همـین بیـان را      بـا تبختـر و تکبـر راه رفـتن. قتـاده      التبـرج: «مجاهد: 

  )4/356(طبرسی،.»دارد
تبرج به تبختر و ناز راه رفتن تفسیر شده است، و بـه ایـن کـه زینـت     « قاسمی:

خویش را آشکار سازد و کاري کند که سبب تحریک شهوانی مردان شود؛ پوشیدن 
هـاي گـردن، گردنبنـد و     امال نپوشاند، یا نشان دادن زیباییلباس نازکی که بدن را ک

شود، زیرا سبب مفسـده و لغـزش در    گوشواره. نهی قرآن شامل همۀ این موارد می



 

 

161  

  )                  13/4849قاسمی،»(شود. ورطۀ گناه کبیره می
کـه   یعنی زینت و زیباییهاي خویش را براي مردان آشکار نکنید، چنـان «مراغی: 

  ) 22/6مراغی،( »دادند. جاهلیت پیش از اسالم این را انجام می زنان
               

  گیري نتیجه
شـود کـه منظـور از تبـرج      با توجه به معناي جاهلیت و تبرج، بخوبی معلوم می

توانیم با آگاهی و آشنایی دقیق به معناي این تعبیر بگوییم  جاهلی چیست؛ اکنون می
جهی به قانون خـدا و کتـاب آسـمانی اوسـت، چـه      منظور قرآن از جاهلیت، بی تو

کتابی در بین مردم نباشد، مانند عرب جاهلی، یا باشد و به آن عمـل نکننـد، ماننـد    
برخی از مسلمانان که قرآن آنان را از عمل جاهلی نهی کرده اسـت: معنـاي سـخن    

توانـد در میـان مسـلمانان نیـز وجـود داشـته        جـاهلی مـی   عمل ،شود قرآن این می
غیرتی مردان، بی حیایی زنان است، که در جاهلیت  یکی از مظاهر جاهلیت بی.دباش

برخی از زنان به جز یک شوهر، یک دوست هم داشتند، و برخی از زنان برسـر در  
و  ،به معنـاي آمـادگی بـراي پـذیرش مشـتري      ،کردند خانۀ خویش پرچمی بلند می

ر نداشـته باشـد،  زنـان    طبیعی بود که در چنین فضایی عفت و حیاء چندان خریـدا 
آراسـتند و قسـمتهاي از مـو وگـردن و سـینۀ       خود را با آرایشهاي عصر خویش می

  گذاشتند. خویش را برهنه می
پس زن مسلمانی که بدون توجه به قانون الهی و رعایت عفاف و حجاب، خود 

جـاهلی اسـت، بخصـوص اگـر ایـن خـود نمـایی بـا          کند عمل او تبرج نمایی می
و تحت تأثیر مد و آرایشهاي غیر اسالمی و جاهلی جدیـد یـا قـدیم     آرایشهاي تند

باشد، و قسمتهایی از بدن خویش را که نباید برهنـه و آشـکار عرضـه کنـد، نشـان      
  بدهد.

  

 منابع و مآخذ 
 .هـ1405، الطبعۀ الرابعۀ، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  روح المعانیآلوسی، محمود؛  .١

  ، طبع حیدر آباد دکن.لجمهرةاابن درید،محمد؛  .٢
  ، دارالکتب العلمیۀ، بیروت.المحرر الوجیزابن عطیۀ، عبدالحق؛  .٣



 

 

162  

  ، طهران.المقاییسابن فارس، احمد،  .۴
 هـ.1405، نشر ادب الحوزه، قم، لسان العربابن منظور، محمد بن المکرم؛  .۵
ر، دار الکتاب ، تصحیح و شرح راجی األسمدیوان االخطلاالخطل، غیاث بن غوث؛  .۶

 هـ. 1425العربی، بیروت، 
  ، تصحیح حسین اعلمی، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، بیروت.دیوان ؛7امام علی .٧
 هـ.1425إمرؤ القیس؛ دیوان امرؤ القیس، تحقیق و شرح حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت،  .٨

پ اول، شـرکت  ، ترجمه احمد آرام، چـا خدا و انسان در قرآنایزوتسو، توشیهیکو؛  .٩
 ش. 1361سهامی انتشار، تهران،  

، ترجمه دکتر فریدون بـدره اي،  مفاهیم اخالقی در قرآن مجید ؛----------- .١٠
 ش.1378چاپ اول، انتشارات فرزان، تهران،

 هـ. 1419، الطبعۀ الرابعۀ، ذوي القربی، بیروت، محیط المجانی الحدیثۀالبستانی، فؤاد افرام؛  .١١

  ، بیروت.محیط المحیطرس؛ بط ،---- .١٢
، الطبعۀ االولی، دار الکتب العلمیۀ، النابغۀ الجعدي عصره و حیاتهبسج، احمد حسن؛  .١٣

  ،هـ.1414بیروت، 
 ، حلبی، مصرالحیوانجاحظ،  .١۴
، تصحیح و شرح غرید الشـیخ، الطبعـۀ االولـی،    دیوان جریرجریر بن عطیۀ الخَطَفی؛  .١۵

  هـ.1420، بیروت، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات
  ، دار العلم، بیروت.صحاح اللغۀالجوهري، اسماعیل؛  .١۶
، الطبعـۀ االولـی، دار الکتـب العلمیـۀ،     ؛ سیرته و شـعره حسن جعفر نورالدین،طرفۀ بن عبد  .١٧

  هـ.1411بیروت،  
، تصـحیح و شـرح ضـیاء حسـین األعلمـی،      دیوان دعبل الخزاعیالخزاعی، دعبل؛  .١٨

  هـ. 1417سسۀ النور للمطبوعات، بیروت، الطبعۀ االولی، مؤ
، تصـحیح جعفـر   روض الجِنان و روح الجنان فـی تفسـیر القـرآن   رازي، ابوالفتوح؛  .١٩

  ش.1369یاحقی و مهدي ناصح، بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي، مشهد، 
، تحقیق صـفوان عـدنان داوودي، الطبعـۀ    مفردات فی غریب القرآنغب اصفهانی؛ را .٢٠

  هـ.1412دار القلم و الدار الشامیۀ، دمشق و بیروت،  االولی،



 

 

163  

 ، قاهرةتاج العروسزبیدي، مرتضی؛   .٢١
  ، دارصادر، بیروت.اساس البالغۀزمخشري، جاراهللا؛  .٢٢
 ، الطبعۀ العاشرة، دار الشروق، قاهرة، هـ. فی ظالل القرآنسید قطب؛  .٢٣

  هـ.1421راث العربی، بیروت، دار احیاء التالدرالمنثور،  سیوطی، جالل الدین؛ .٢۴
 ، دارالنهضۀ العربیۀ، بیروت.دروس و نصوص من القضایا االدب الجاهلیشرقاوي، عفت؛  .٢۵
 ش.1364، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، چاپ اول، امیر کبیر، تهران،  عصرجاهلیشوقی، ضیف؛  .٢۶
  هـ.1411روت و قاهره، ، الطبعۀ الثالثۀ، دار الکتاب، بینهج البالغهصبحی صالح؛  .٢٧
، الطبعـۀ الثانیـۀ، مؤسسـۀ    المیزان فی تفسـیر القـرآن  طباطبایی، سید محمد حسین؛  .٢٨

  هـ. 1422االعلمی للمطبوعات، بیروت،  
  ، االسالمیۀ، طهران.مجمع البیانطبرسی، فضل بن الحسن؛  .٢٩
م،  ، تصحیح حبیـب یغمـایی، چـاپ دو   ترجمۀ تفسیر طبريطبري، محمد بن جریر؛  .٣٠

 ش.1356انتشارات توس، تهران،  
  ، طبع مصطفی البابی الحلبی، مصر.جامع البیانطبري، محمد بن جریر؛  .٣١
  ، طبع عبدالرحمن، القاهرة.التفسیر الکبیرفخررازي، محمد؛  .٣٢
، تحقیق دکترمهدي المخزومی، چـاپ  ترتیب کتاب العـین فراهیدي، خلیل بن احمد؛  .٣٣

  هـ.1414اول، اسوه، تهران،  
  .بیروت للمطبوعات، األعلمی مؤسسۀ خریس، علی استاد ،فرزدق دیوان ابوفراس؛ فرزدق، .٣۴
  .م1961 بیروت، الکشّاف، دار الثالثۀ، الطبعۀ ،)مطول(العرب تاریخ حتّی؛ ،)فلیپ(فلیب .٣۵
 ، دار احیاء الکتب، القاهرة.  محاسن التأویلالقاسمی، جمال الدین؛  .٣۶

چـاپ دوم،   تفسیر کبیر(منهج الصادقین فـی الـزام الخـالفین)   اهللا؛  کاشانی، مال فتح .٣٧
  ش.1344کتابفروشی اسالمیۀ، تهران،  

  ، طبع دارالمصر.  تهذیب اللغۀمحمد االزهري؛  .٣٨
  ، دار احیاء التراث العربی، بیروت.تفسیر المراغیمراغی، احمد مصطفی؛  .٣٩
 م.1951، قاهره،دیوان الحماسۀمروزقی؛  .۴٠
  ش.1386دار الکتب االسالمیۀ، قم، تفسیر نمونه، کارم شیرازي، ناصر؛ م .۴١
، ضمیمه المنجـد فـی اللغـۀ العربیـۀ المعاصـرة،      فرائد االدبنعمه، انطوان و دیگران؛  .۴٢



 

 

164  

 دارالمشرق، بیروت.
  ، طبع مصطبی البابی الحلبی، مصر.غرائب القرآننیشابوري، حسن؛  .۴٣


