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صفحه 6
 یک شنبه ۱6 مهر ۱۳۹6 

۱۷ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۰

* از  آداب و رسوم جاهلی 
به خوبی می توان به منطق 
غلط و سطح فکر پایین 
آنها پی برد. اسالم، این 
فرهنگ ظالمانه را اصالح 
کرد و یک قانون عادالنه 
و جامع در اختیار بشریت 

گذاشت.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

خوف و رجای متعادل
َعن أَبِــی َحمــَزهًْ الِثّمالِی قاْل قــاَل الّصاِدُق َجعَفــُر بُن محمٍد 

ئَُک َعلَی َمَعاِصیه )۱( )علیهماالسالم(: أُْرُج اهللَ َرجاًء َل یَُجِرّ
[به خداوند امید داشته باش؛ امیدی که تو را بر نافرمانی خداوند 
جرئت نبخشــد.] پس اولً رجاء لزم اســت. امید به رحمت الهی، به 
مغفرت الهی، به عون الهی، اینها لزم است؛ تا جایی که یکی از گناهان 

کبیره را »یأس عن روح اهلل«)۲( دانسته اند.
پس رجاء را باید همیشه داشت؛ یعنی این ارتباط بین دل شما و 
خدای شــما همیشه باید برقرار باشد؛ بدانید که می توانید از او جلب 
رحمت کنید، جلب تفضل کنید، این باید باشد. منتها این رجاء و امید 

به نحوی نباشد که ما را گستاخ کند بر انجام معصیت.
َو َخِف اهللَ َخْوفاً َل یُْؤیُِسَک ِمْن َرحَمِته

[و از خداوند بیم داشــته باش، بیمی که تو را از رحمت خداوند 
ناامید نگرداند.]

از آن طرف هم خوف لزم است. خوف از خدای متعال لزم است، 
که این خوف لزمه  معرفت است. کسی که معرفت [به خداوند] داشته 
باشد، خوف [از او هم] پیدا می کند. هر چه معرفت انسان بیشتر باشد، 

خوف او بیشتر است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱( المالی شیخ صدوق، ص ۶۵
[امام صادق )ع( فرمود: اَرج اهلل َرجاَء لیجّرئک َعلی َمَعاِصیه و َخف 
اهللَ خوفاً ل یؤیُسک ِمن َرحمته. به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو 
را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی 

که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.]
۲( »ناامید شدن از مشمول رحمت الهی قرار گرفتن« از گناهان 
کبیره است و در آیه  ۸۷ از سوره   یوسف تأکید شده است که: َو لَ تَْیأَُسواْ 
ْوِح اهلّل إِلَّ الَْقْوُم الَْکافُِروَن؛  و از رحمت  ْوِح اهلّل إِنَُّه لَ یَْیَأُس ِمن َرّ ِمن َرّ
خدا نومید نشوید، که از رحمت خداوند جز کافران نومید نمی شوند.

 * شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/۲/۱4
*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

حساسیت شدید امام به غیبت
آقا همیشه به ما توصیه می کردند که مواظب باشیم مرتکب معصیت 
نشــویم. بخصوص در مورد غیبت معتقد بودند خانم ها وقتی دور هم 

جمع می شوند، از خودشان صحبت کنند،  نه از دیگران.
امام بارها می گفتند: حتی به شوخی دروغ نگوییم. )۱(

یک بار آقا همه اهل خانه را صدا کردند و گفتند: من بنا داشــتم 
یک دفعه که همه با هم جمع هســتید چیزی برای شما بگویم. بعد 
گفتند: شما می دانید غیبت چقدر حرام است؟ گفتیم: بله. بعد گفتند: 
شما می دانید آدم کشتن عمدی چقدر گناه دارد؟ گفتیم: بله. فرمودند: 
غیبت بیشتر! بعد گفتند: شما می دانید فعل نامشروع و عمل خالف 

عفت)زنا( چقدر حرام است؟  گفتند بله. فرمودند: غیبت بیشتر.)۲(
یک روز شنیدم که یکی از خدمتکاران منزل آقا را به خاطر خالفی 
که کرده بود به زندان برده اند. روزی خواهرم درباره او ســوالی از من 
پرســید. گفتم دیگر نیست و این جوری پیش آمده. تا آمدم بگویم، 
آقا گفتند: غیبت اســت. گفتم: آخر، کار ایشان علنی بوده و الن هم 
زندان است. آقا گفتند: نه او یک کاری کرده و وظیفه آنها هم این بوده 

که زندانش بکنند، ولی شما نباید آبرویش را جای دیگری ببرید. )3(
یک روز قبل از اینکه امام به بیمارستان بروند، توصیه ای در مورد 
غیبت کردند. ایشان نمی گفتند غیبت نکنید چون آن را نباید بکنیم، 
بلکه می گفتند سعی کنید حتی در مجالسی که غیبت می شود شرکت 
نکنید، امام در پرهیز از غیبت و مسخره کردن خیلی تاکید داشتند. 

توصیه دیگر ایشان اهمیت دادن به نماز اول وقت بود. )4(
یک روز که در منزل، خدمت آقا بودم تا خواستم از ایشان سوالی 
راجع به آقای شــریعتمداری بکنم، اجازه صحبــت نداده فرمودند: 

غیبت نکن. )۵(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- مجله زن روز، عاطفه اشراقی، ش ۱۲۶۷.
۲- روزنامه اطالعات، زهرا مصطفوی، به تاریخ ۱3۶۷/3/۱۷

3- پا به پای آفتاب، زهرا مصطفوی، ج۱، ص ۵9.
4- روزنامه اطالعات، فاطمه طباطبایی، به تاریخ ۱3۶9/3/۱4.

۵- پا به پای آفتاب، حجت السالم والمسلمین مسیح بروجردی، ج۱

شنیدن آیه سجده در نماز
س: اگر در نماز آیه سجده را بشنود حکم چیست؟

ج: اگر در اثنای نماز آیه ســجده را بشنود، نمازش صحیح است 
و باید پس از شــنیدن آیه ســجده، به جای سجده کردن، اشاره به 

سجده کند.

طلبه بودم در ایام طلبگی هم البته کمتر از جاهای دیگر، ولی خوب 
اتفاق می افتاد که انسان می نشیند در یک مجلسی، عده ای از این آقا و 
آن آقا غیبت می کنند. یک وقت می بینی خود انســان گرفتار می شود. 
خــدا رحمت کند مرحوم آیت اهلل العظمی آقای حجت رضوان اهلل علیه 
را من یک دفعه در شرایطی قرار گرفتم و با اشخاصی محشور بودم که 
این مرد که حق استادی به گردن من داشت و من سالها خدمت ایشان 
درس خوانده بودم، و حتی در درس ایشان جایزه گرفته بودم، در یک 
مســابقه عمومی من از ایشان جایزه گرفتم، مورد غیبت واقع شد. یک 
وقت احساس کردم که این درست نیست من چرا در یک چنین شرایطی 
قرار گرفته ام؟ ایشــان در یک تابستانی به حضرت عبدالعظیم تشریف 
آورده بودند. یک روز بعدازظهر رفتم در خانه ایشان را زدم، گفتم: بگویید 
فالنی است، ایشان در اندرونی بودند، اجازه دادند، یادم هست که رفتم 
داخل، کالهی بر سر ایشان بود و بر بالشتی تکیه کرده بودند )پیرمرد 
و مریض بود. دو ســه ســال قبل از فوت ایشان بود( گفتم:  آمده ام یک 
مطلبی را به شما عرض کنم: فرمود: چیست؟ گفتم: من ازشما غیبت 

کرده ام ولی البته کم، اما غیبت نسبتا زیادی شنیده ام، و من از این کار 
پشیمانم که چرا در جلسه ای که از شما غیبت می کردند، حاضر شدم 
و شنیدم و چرا احیانا به دهان خودم همه غیبت شما آمد و من چون 
تصمیم دارم که دیگر هرگز از شما غیبت نکنم و هرگز هم غیبت شما را 
از کسی استماع نکنم، آمده ام به خود شما عرض کنم که مرا ببخشید. از 
من بگذرید. این مرد با بزرگواری که داشت به من گفت: غیبت کردن از 
امثال ما دو جور است، یک وقت به شکلی است که اهانت به اسالم است، 
یک وقت هم هست که به شخص مربوط می شود. من دانستم مقصود 
ایشان چیست، من چیزی نگفتم و جسارتی نکردم که به اسالم توهین 
شود، هرچه بوده، مربوط به شخص خودتان است. گفت: من گذشتم.

انسان اگر می خواهد توبه کند باید حقوق مردم را بپردازد. دیون مردم 
را بپردازد. آن کســی که زکات به او تعلق گرفته و نداده، حق الناس به 
گردنش است و باید بپردازد و... همین طور که نمی توان گفت توبه!)۱(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- گفتارهای معنوی، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص ۱4۵

توبه و حقوق مردم

پنج خصلت تکامل بخش
قال االمام الحســین)ع(: » خمس من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر 

مستمتع: العقل و الدین و االدب والحیاء و حسن الخلق«
امام حسین)ع( فرمود: پنج خصلت اگر در انسان نباشد، چندان بهره فراوانی از 
زندگی خود نمی برد، و دیگران نیز بهره درستی از او نخواهند برد: ۱- عقل وخرد 
۲- دین و دیانت 3- ادب وتربیت 4- شرم وحیا ۵- نیک خویی و خوش رفتاری. )۱(

ــــــــــــــــــــــــــــ
۱- فرهنگ جامع سخنان امام حسین )ع(، علی مویدی، ص ۸04

معرفت توحیدی امام حسین)ع(
از امام حسین)ع( پرسیدند، چگونه صبح کردی؟

حضــرت فرمود: صبح نمودم در حالی که پروردگار را بالی ســر خود ناظر 
می بینم، و آتش دوزخ را در پیش روی خود دارم. و مرگ مرا می طلبد، و حساب 
و کتاب الهی مرا احاطه کرده و فراگرفته اســت. و من درگرو اعمال خود هستم، 
آنچه را دوســت دارم نمی توانم به دســت آورم، و آنچه را دوست ندارم نمی توانم 
از خود دور ســازم، زیرا زمام امور و کارها در دســت دیگری است. اگر او بخواهد 
عذاب و عقابم می کند، و اگر نخواهد عفو می نماید و می بخشاید. بنابراین آیا فقیر 

و نیازمندی همچون من به خدای خویش نیازمند و محتاج نیست؟)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بحارالنوار، ج ۷۵، ص ۱۱3

امام حسین)ع( و القای نفس در تهلکه
پرسش: 

اگر هدف انسان کشته شدن و مظلومیت و اسارت اهل و عیال باشد؛ 
القاى نفس در تهلکه است که عقاًل و شرعا بر حسب آیه کریمه »و التلقوا 
«، جایز نیســت؛ پس چگونه امام حســین)ع( براى  بایدیکم الى التهلکْهً
شــهادت و کشته شدن به سوى کربال روانه شد و مقدمات آن را با اختیار 

خود فراهم ساخت؟
پاسخ:

۱- خود را در معرض نابودی قرار دادن یا القای نفس در تهلکه یکی از موضوعاتی 
است که به حسب اختالف احوال و عناوین، گاه موضوع حکم تحریمی و گاه موضوع 
حکم الزامی و وجوبی می شود و این طور نیست که مطلقا القای نفس در تهلکه حرام 
باشــد؛ بلکه گاهی هم واجب اســت، و اگر فرضا این آیه عموم داشته باشد، با ادلّه 

دیگر تخصیص می خورد.
اگر اسالم در معرض نابودی باشد و نجات آن متوقف بر القای نفس در تهلکه 

باشد، آیا باز هم القای نفس در تهلکه جایز نیست؟
آیا عقاًل و شرعا کسی که برای حفظ جان خود اسالم را در تهلکه بگذارد، مسؤول 

نیست؟ آیا این مورد از دفاع و جهاد، اولی به فداکاری و وجوب نیست؟
فلســفه جهاد و دفاع، دعوت به توحید و آزاد کردن بشر از پرستش غیرخدا و 
حفظ اســالم و نجات دین از نابودی و یا حفظ کشــور اسالم از تسلط اجانب است 
که طبق احکام جهاد و دفاعـ  با یقین به کشــته شــدن و افتادن نفوس بسیار در 

تهلکه ـ واجب است.
اگر دفاع از ســنگر و مرزی، متوّقف بر کشته شدن جمعی از لشکر بود و برای 
حفظ مملکت اســالم، دفاع از آن ضرورت داشت؛ باید با تحمل تلفات سنگین، به 

دفاع پرداخت و این القای در تهلکه جایز؛ بلکه واجب است.
۲- این حکم )حرمت القای نفس در تهلکه(، حکم ارشادی و تأیید حکم عقل 
به قبح »القای در تهلکه« است و بدیهی است که استنکار عقل در موردی است که 
مصلحت مهم تر در بین نباشد؛ ولی اگر حفظ مصلحت بزرگ تری توقف بر آن یافت، 

عقل به جواز و گاه به لزوم و حسن القا، حکم می کند.
3- هالك و تهلکه به چند نحو متصور است که از آن جمله، نابودی و ضایع و 
بیهوده شدن است و ممکن است مراد از تهلکه در آیه شریفه، این قسم هالکت باشد 
و این در موردی است که در القای در تهلکه، مقصد صحیح شرعی و عقلی نباشد؛ اما 
اگر مقصد صحیح عقلی و شرعی ـ مثل حفظ دین و ادای تکلیف و دفاع از احکام 

ـ در نظر باشد، فداکاری و جانبازی، القای در تهلکه و فنا نیست.
کســی که در راه خدا و برای حفظ دین و مصالح عموم کشته شود، ضایع و 
باطل نشده؛ بلکه باقی و ثابت تر گردیده است. پس در زمینه تحصیل مصلحت یا 
دفع مفسده ای که از نظر شرعی مهم تر از حفظ جان باشد، بذل جان و تن دادن 
به مرگ و شــهادت، القای در تهلکه نیســت؛ نظیر صرف مال که اگر انسان آن را 
دور بریزد اسراف است؛ ولی اگر برای حفظ آبرو و شرافت یا استفاده بیشتر بدهد، 

بجا و مشروع است.
4- صبر و اســتقامت در میدان جهاد و دفاع از دین، بخصوص در مواردی که 
پشــت کردن به جنگ ســبب تزلزل و شکست سپاه اســالم و غلبه کافران شود و 
فداکاری موجب تشویق مجاهدان گردد ـ با علم به شهادت ـ ممدوح، بلکه واجب 
است و هیچ کس این گونه مردانگی و ثبات قدم و استقامت را، القای نفس در تهلکه 
نشمرده است؛ بلکه همیشه ـ بخصوص در صدر اسالم ـ یکی از افتخارات بزرگ و 
سربلندی های سربازان، پرچم داران و فرماندهان بوده است؛ مانند استقامت تاریخی و 
جانبازی و فداکاری جناب جعفر طیار در جنگ موته. این جانبازی و مجاهدت اقدام 
به شهادت درك سعادت و رستگاری و تقرب به خداوند متعال است؛ نه خودکشی 

و القای نفس در هالکت.
۵- آیــه کریمه اگر چه دللت بر حرمــت القای نفس در تهلکه دارد؛ اما چون 
متعلَّق نهی عنوان »القا در تهلکه« اســت و مثل تعلق نهی به موضوعات خارجی 
)مانند شــرب خمر یا قمار( نیست، تحقق مصداق و فرد آن، دائرمدار تحقق عنوان 
مذکور است. ممکن است یک اقدام و عملی در حالی و یا نسبت به شخصی، القا در 

تهلکه باشد و در حالی دیگر یا نسبت به شخصی دیگر، نباشد.
پــس از بیان این مقدمــات، نتیجه گیری بحــث را در محورهای زیر می توان 

خالصه نمود:
یکم. امام از تمام اّمت اعلم به احکام و معصوم از خطا و اشــتباه است و آنچه از 

او صادر شود، طبق فرمان الهی و تکلیف شرعی می باشد.
دّوم. بنی امیه در هرحال حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را به شهادت می رساندند؛ 
خواه به سوی عراق می رفت یا در مکه می ماند. آن حضرت در این مورد تمام مصالح 
را مالحظه کرد و هر کس با دّقت برنامه قیام آن حضرت را مالحظه کند، می فهمد 
که امام برای آنکه شهادت و مظلومیتش حداکثر فایده را برای بقای اسالم و احیای 

دین داشته باشد، تمام دقایق و نکات را مراعات کرد.
ســّوم. هدف امام حسین)ع( از قیام و امتناع از بیعت و تسلیم نشدن و تحمل 
آن مصایــب عظیم، نجات دین بود و این هدفی بود که ارزش داشــت آن حضرت 
برای حصول آن، جان خود و جوانان و اصحابش را فدا کند. از این جهت شهادت را 

اختیار کرد و از آن مصیبت های بزرگ استقبال نمود.
مقصود اصلی امام حســین )ع(، امتثال امر خدا و حفظ دین و حمایت از حق 
و کشــیدن خط بطالن بر حکومت بنی امیه و افکار و هدف های آنها بود و مقدمه 
رسیدن به این مقصود، تسلیم نشدن و استقامت تا سر حد شهادت و آن همه حادثه 
بود. بنابراین استقامت در راه عقیده و حفظ دین، باعث سربلندی و افتخار است و 

موضوع آن از القای نفس در تهلکه خارج می باشد.

لزوم میانه روی سالک
)بدان ای سالک راه حق!( امام صادق)در تحف العقول( فرموده است: 
»ولتکن فظا غلیظا یکره الناس قربک ولتکن واهنا یحقرك من عرفک« 
در معاشرت با مردم میانه رو باش، نه آن جور خشن و تندخو و بداخالق 
و بدبرخورد باش که مردم از نزدیک شدن به تو خوششان نیاید، و نه 
آنقدر واهن یعنی ضعیف باش که هرکس با تو برخورد می کند، تو را 
تحقیر کند. مومن نباید کاری بکند که درنظر دیگران تحقیر شود. )۱(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- فلسفه اخالق، شهید مطهری)ره(، ص ۱۵4

در شماره پیشین مواردى از عادات و فرهنگ غلط جاهلى 
زمانه اعم از عقائد و آداب و رسوم عصر جاهلیت بررسى و تحلیل 
شد. نوشتار حاضر به تبیین بیشتر این عادات جاهالنه مى پردازد.

***
خرافه پرستى

در مورد معنای خرافه گفته شــده است که: »خرافه واژه ای عربی 
اســت و در اصل نام مردی از قبیله عذره )از طوایف عرب( بوده است، 
که جّن زده شده بود. او آنچه از جنیان می دید نقل می کرد و مردم او 
را به دروغ متهم می ســاختند و گفته او را باور نمی کردند و می گفتند: 
این از گفته های خرافه اســت و این گفتاری نمکین اما دروغ اســت.« 
)مختــار الصحاح، ص۸9( پس از آن به هر گفتار بیهوده و دور از عقل 

خرافه گفته شد.
مردم حجاز که غالبا صحرانشین بودند، از فرهنگ و تمدن دور بوده 
و گرفتار جمود عقلی و فکری بودند آنها نمی توانستند پدیده ها را با دید 
عقلی و منطقی تحلیل کنند و ارتباط بین علت و معلول را کامال درك 
کرده و بفهمند. این جهالت موجب ایجاد و پیدایش انواعی از خرافه ها 
در میان آنها میشــد و چهره جامعه عــرب را جاهلی و خرافه ای جلوه 
می داد. خرافه های بســیاری در میان معاصران نزول قرآن وجود داشت 

که در این قسمت به بیان مواردی از آنها می پردازیم. 

  در فرهنگ 

قرآن 
و 

فرهنگ
 زمانه
) بخش دوم (

زنانموقعیت
جا هلیت

* زن، محرومیت عجیبی در  زمان جاهلیت داشته و با 
فجیع ترین وضع زندگی می کرده است. زن در میان 
آنان مانند کاالیی خرید و فروش می شد و از هرگونه 
حقوق اجتماعی و فردی و حتی حق ارث محروم بود، 

روشنفکران عرب زن را در عداد حیوانات قرار داده بودند 
و مثل اثاث و لوازم خانه از یکدیگر به ارث می بردند.

* یکی  از جنایات وحشتناک اعراب عصر نزول، 
کشتن و زنده به گور کردن فرزندان  بود. آنها غالبا 

دختران خود را از بدو تولد سر می بریدند و یا از 
باالی کوه پرتاب می کردند  وگاهی در میان آب غرق 
می نمودند و یا زنده زنده در خاک پنهانش می کردند.

اعراب جاهلی وقتی باران نمی آمد و دچار خشکسالی می شدند 
چوب ها را به دم گاو بسته، آتش می زدند. گاو نعره زنان میدوید آنان 
این عمل را به رعد و برق تشبیه کرده و معتقد بودند که در بارش باران 
خیلی مؤثر است. گاو نر را کتک میزدند تا گاو ماده آب بخورد. زیرا 
آنان معتقد بودند که در میان شاخ های گاو نر دیوی وجود دارد که 
مانع از آب خوردن گاو ماده می شود، به سر و صورت گاو نر می زدند 
تا آن دیو فرار کند. لب و بازو و ران شتر سالم را داغ می زدند تا شتر 
بیمار شــفا یابد؛ شتری را کنار قبری حبس می کردند و آب و علف 
نمی دادند که بمیرد تا میت در هنگام حشــر بر آن سوار شود و در 
آن روز بدون وسیله نماند؛ اگر شخصی را سگ هاری گاز میگرفت، 
برای درمان او مقداری از خون بزرگ قبیله را به زخمش میزدند. بر 
گردن مار گزیده و عقرب گزیده زیورآلت طالیی میآویختند تا شفا 
یابد و معتقد بودند که اگر مس و قلع به همراه داشته باشد میمیرد. 
به خاطر احترام به میت، شتری را در کنار قبر وی به طرز دردناکی 
پــی می کردند. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمیماند، معتقد 
بودند که اگر هفت بار بر کشته مرد بزرگی قدم بگذارد بچه هایش زنده 
می مانند؛ هنگامی که گم می شدند، لباس هایشان را درآورده و پشت 
و رو می پوشیدند تا به اهلشان بازگردانده شوند؛ اگر عالئم جنون در 
کسی ظاهر میشد، برای درمان او کهنه آلوده و استخوان مردگان را 

به گردنش میآویختند؛ برای رهایی بچه هایشان از دیوزدگی، دندان 
روبــاه و گربه را با نخی به گــردن بچه ها می آویختند؛ برای درمان 
کورِك لب و دهان بچه ها، مقداری نان و خرما از مردم جمع کرده و 
به سگ ها می دادند؛ به کسی که بیماری ریختن پوست بدن داشت، 
آب دهان می مالیدند تا خوب شود و اگر بیماری اش ادامه می یافت، 
معتقد بودند حیوانی را که متعلق به دیوها بود، کشته است و از این 
رو برای پوزش طلبیدن هدایایی را در برابر سوراخ کوه می گذاشتند؛ 
اگر از بیماری وبا و یا از دیو در روستایی میترسیدند، در دروازه آن 
روســتا، ده بار صدای الغ از خــود درمیآوردند؛ اگر از خیانت زنان 
خود می ترسیدند، برای اطمینان نخی را به شاخه درختی می بستند 
و ســپس به مسافرت میرفتند، اگر موقع بازگشت نخ به حال خود 
باقی بود، زن خیانت نکرده و اگر مفقود شــده بود، زن را به خیانت 
متهم می کردند؛ اگر دندان فرزندشــان می افتاد، آن را با دو انگشت 
به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند دندانی بهتر از آن به 
فرزندشان بدهد. )فروغ ابدیت،ص۵4، تاریخ تحقیقی اسالم )موسوعه 

التاریخ السالمی(، ج۱، ص۱۲۱(
اینها نمونه هایی بود از خرافات جزیره العرب که جهالت اعراب عصر 
نزول، موجب شده بود تا به جای تحصیل علم و به دست آوردن علت 

پدیده های جهان خلقت، خود را با این خرافه ها سرگرم کنند. 

موقعیت زنان در فرهنگ جاهلیت 
یکی از بارزترین مظاهر جهل عرب، دیدگاه آنان درباره زن بود. نگاه 
عرب قبل از اسالم به زن، نگاهی پست گرایانه و مبتنی بر نگرش ابزاری 
بود. آنان زن را موجودی ما بین حیوان و انســان می دانستند که تنها 
فایده آن وسیله  ای برای ازدیاد نسل و خدمتکاری و تمتعات جنسی بود. 
زن محرومیــت عجیبی در آن زمان داشــته و با فجیع ترین وضع 
زندگی می کرده اســت. زن در میان آنان مانند کالیی خرید و فروش 
می شد و از هرگونه حقوق اجتماعی و فردی و حتی حق ارث محروم بود، 
روشنفکران عرب زن را در عداد حیوانات قرار داده بودند و مثل اثاث و 
لوازم خانه از یکدیگر به ارث می بردند. ازدواج با همسران پدر برای اولد 
در صورت طالق و یا مرگ پدر، مرسوم بود. بعد از مرگ پدر پسر بزرگ 
او به خاطر منع دیگران پارچه ای بر سر زن پدر خود می انداخت، اگر او 
زیبا چهره بود با او ازدواج می کرد و اگر زشت بود او را در جایی حبس 
می کــرد تا بمیرد و از او ارث ببرد. )جامع البیان،ج4،ص۲09( در عصر 
نزول، هنگامی که شخصی به نام ابوقیس بن اسلت از دنیا رفت، پسرش 
تصمیم گرفت که با زن پدر خود ازدواج کند آیه »ل یَِحُلّ لَُکْم أَْن تَِرثُوا 
الِنّساَء َکْرها...« »شما را حالل نیست که زنان را بر خالف میل شان به 

ارث ببرید.« )نساء ـ۱9( نازل شد. 
زن جاهلي به طورکلي در بالترین شرایط خود یک شهروند درجه 

دوم محسوب مي شــد که کارکردهاي خاص و محدود خود را داشت، 
از طرفــي مردان نیز براي آنــان ارزش و بهایي قائل نبودند. زنان را در 
مســائل خود دخالت نمي دادند. در جاهلیت فقط در مي گســاري ها و 
خوش گذراني ها یادي از زنان بود. مردان هیچ حد و مرزی برای ازدواج 
با آنها نداشــتند. بهره کشي جنسي از زنان یکي دیگر از اخالق ناپسند 
عرب جاهلي بود. برخی از آنان کنیزان خود را بر این امر گمارده بودند 
و از طریق آنان کسب درآمد مي کردند. )جامع البیان، ج 4، ص ۲0۸(

زنده به گور کردن دختران
یکی دیگر از جنایات وحشتناك اعراب عصر نزول کشتن و زنده به 
گور کردن فرزندان خود بود. آنها غالبا دختران خود را از بدو تولد ســر 
می بریدند و یا از بالی کوه پرتاب می کردند. وگاهی در میان آب غرق 
می نمودند و یا زنده زنــده در خاك پنهانش می کردند، )فروغ ابدیت، 
ص4۶( برخی نیز قبل از اینکه بچه متولد شود، چاله ای  کنده و آماده 
می ساختند، بعد از تولد، وقتی متوجه میشدند که فرزندشان دختر است، 
او را در چاله انداخته خاك به رویش می ریختند، تا در زیر خاك پنهان 
شده و بمیرد، و کسی از دختر دار شدن او مطلع نشود. این نوع برخورد با 
دختران متولد شده، عادت عرب آن زمان بود. )المیزان، ج۱۲، ص40۱(
در ایــن میان برخورد عده ای خشــن تر و دردناکتر از دیگران بود. 
آنها وقتی فرزند دختر به ســن شش سالگی می رسید، به همسر خود 
می گفتند: او را خوشبو کن و لباس تازه بر تنش بپوشان، تا او را به نزد 
خویشان شوهرش ببرم؛ اما او را به صحرا برده، در کنار چاهی که قبال 
فراهم کرده بود، قرار داده و می گفت داخل آن نگاه کن، در این حین او 
را از پشت سر به داخل چاه می افکند. )زمخشری،کشاف،ج4،ص۷0۸(

قرآن در وصف حال آن زمان چنین بیان می کند: »هنگامی که خبر 
تولد دختر به یکی از آنها داده می شــد رنگ وی سیاه می گردید و در 
ظاهر خشم خود را فرو می خورد و بر اثر این خبر بد، از قوم خود متواری 
می گردید و نمی دانست آیا مولود مزبور را با خواری نگاه دارد یا در خاك 
پنهان دارد، راستی چه حکم و قضاوت زشتی دارند.« )نحل ـ ۵۸،۵9(
در جامعه جاهلی عصــر نزول، تنها دختران گرفتار چنین برخورد 
وحشــیانه نبودند. اعراب خشن پســران خود را نیز که سرمایه بزرگی 
در جامعه آن روز محســوب می شدند، از ترس فقر و تنگدستی به قتل 

می رسانیدند. )تفسیر نمونه،ج۶،ص34(
در بین عرب کســانی نیز بودند که وقتــی صاحب فرزند دختری 
می شــدند، او را زنده نگه داشــته و با خواری و خفت به ســن شبانی 
می رساندند، سپس لباس خشن و پشمینه بر تن شان کرده و به دنبال 

گله می فرستادند. )کشاف،ج4،ص۷0۸(
اما لزم به ذکر است که در بین اعراب آن زمان انسان هایی نیز بودند 
که با این عمل زشت و وحشیانه آنها مقابله و مبارزه می کردند. به عنوان 
نمونــه می توان صعصعه بن ناجیه، پدر بزرگ فرزدق را نام برد، وی در 
حالی که اسالم آورده بود، خدمت رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله( رسید 
و گفت: در جاهلیت عملی انجام داده ام که نمی دانم به حال من سودی 
دارد یا نه؟ حضرت فرمود: عمل تو چیست؟ گفت: روزی دو تا از شتران 
آبستن من گم شد؛ سوار بر شتری در جست وجوی آنها به راه افتادم، 
از مردی که در کنار خیمه ای نشسته بود از شترانم جویا شدم.گفت: آنها 
نزد من است. در همین حال زنی از خیمه در آمد و خبر تولد دختری 
را به او داد، او نیز گفت، به خاکش می سپاریم. ای رسول خدا! نمی دانم 
چه انقالبی در من پدید آمد که بی اختیار به آن مرد گفتم: آیا این دختر 
نوزاد را میفروشی؟ گفت: هرگز شنیده ای عرب بچه فروش باشد؟ گفتم: 

نفروش؛ بلکه در مقابل احســان و بخششی، او را به من ببخش. گفت: 
حاضرم به همان دو شتر و شتری که بر آن سواری مبادله کنم. راضی 
شدم؛ شترها را داده، و دختر را گرفته، و به دایه ای سپردم. از آن پس 
این روش را ترك نکردم؛ و تاکنون دویســت و هشتاد دختر را با بهای 
هر یک به ســه شتر از مرگ نجات دادم. حضرت پاسخ داد: این کار تو 
دری از نیکی به روی تو گشــوده، و چون به اسالم نیز توفیق یافتی، از 

جانب خداوند أجر خواهی داشت.
دالیل اعراب جاهلى براى زنده به گور کردن دختران 

۱- دختران نقشــی در اقتصاد و تولید نداشته و فقط مصرف کننده 
بودند؛ قرآن در یکی از آیات خود بر این مورد اشاره کرده و می فرماید: 
»َو ل تَْقُتُلوا أَْولَدُکْم ِمْن إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزُقُکْم َو إِیَّاُهْم...« »و فرزندان تان را 
)۱۵۱ از )ترس( فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می دهیم...« )انعامـ 

۲-درزمان جاهلیت معمول میان قبائل عرب جنگ و درگیری بود 
و سرنوشــت و بقای قبیله در این جنگ ها رقم می خورد؛ لذا آنان برای 
این نبردها فرزندان شــجاع و دلیر می خواستند، و این از عهده زنان و 

دختران خارج بود.
3- در جنگ  ها، دختران اســیر می شدند و مورد تجاوز دشمن قرار 
می   گرفتند؛ از این رو برای آنکه دچار چنین مشــکلی نشوند، خودشان 

آنها را زنده به گور می کردند.
زنان و دخترانی که از این کشتار دلخراش نجات می یافتند، به نوعی 
در ملک پدر بودند، بعد از ازدواج نیز جزء ملک شوهر به حساب میآمدند. 
در هیچ یک از تصمیم گیری های مهم زندگی دخالت داده نمی شدند و 
در طــول زندگی خود گرفتار ازدواج ها و طالق های تحمیلی بودند، که 

در ادامه این بحث به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم. 
ازدواج هاى گوناگون

در زمان جاهلیت عرب پیش از اسالم، دختران حق تصمیم گیری بر 
ازدواج خود نداشتند. بلکه رئیس قبیله و یا ولی دختر )پدر، برادر یا عمو( 
رّد و قبول خواستگار را برعهده داشت و مهریه را نیز خودش میگرفت، 
زیرا مهریه، ثمن و بهایی برای زن به شمار میآمد. بی گمان، سعی ولی 
بر آن بود که مبلغ بالیی به عنوان مهریه، دریافت کند تا نشان از شرافت 

زن باشد. )جواد علی، المفصل، ج4، ص۶44(
با آنکه اعراب، غیرت بی جا نشان می دادند و دختران خود را زنده به 
گور می کردند، ولی سنت های غلط و مفاسدی در زمینه ازدواج داشتند 

که در ذیل به مواردی از آنها  اشاره می کنیم:
1-ازدواج مهر: این نوع ازدواج که تنها ازدواج صحیح در آن زمان 
بود، مردی دختری را از پدر او خواستگاری  کرده و پس از تعیین مهر 
بــا او ازدواج می کرد. فرزندی که از این ازدواج به دنیا میآمد، از لحاظ 

تعیین پدر تکلیف روشنی داشت. 
2-نکاح رهط: یعنی اینکه جمعی از مردان که عده آنها کمتر از 
ده نفــر بود، با یک زنی که به این امر راضی بــود، ازدواج کرده و با او 
همبستر می شدند. اگر بچه ای متولد می شد، آن زن، همه شوهران خود 
را جمع می کرد و آن بچه را به یکی از شــوهرانش نســبت می داد و او 
موظف بود تکفل بچه را بر عهده بگیرد. )استاد شهید مطهری، مجموعه 

آثار، ج ۱9، ص30۱(
3- نکاح جمع: یعنی زنانی بودند که به بی بندوباری مشهور بودند 
و بــر در خانه های خود پارچه ای ســیاه نصــب می کردند و هر مردی 
می توانست به خانه آنها وارد شده و با آنها رابطه برقرار کند و این زنان 
از این راه کسب درآمد می کردند. البته برخی از این زنان کنیزانی بودند 
که صاحبان آنها برای آنها چنین خانه هایی را فراهم کرده و آنان را مجبور 

به این کار می کردند. اگر این زنان بچه دار می شــدند، قیافه شناسان را 
آورده و از روی چهــره پدر بچه را شناســایی می کردند. هر یک از آن 
مردان را که قیافه شــناس انتخاب می کرد او باید آن بچه را به فرزندی 

قبول می کرد. )جواد علی المفصل، ج ۵، ص۵40(
4- نکاح اســتبضاع: یعنی اینکه مردی زنش را نزد مرد دیگری 
بفرســتد تا مدتی نزد او بماند و از او باردار شــود، آنگاه نزد شوهرش 
برگردد. مثال اگر مردی دوست داشت بچه ای دلور داشته باشد، زنش 

را نزد مردی دلور می فرستاد. )همان،ص۵3۸(
5-نکاح مقت: ایــن ازدواج عمال موجب محروم بودن زن از مهر 
می شد. اگر کسی می مرد وارثان او از قبیل فرزندان و برادران، آنگونه که 
ثروت او را به ارث می بردند، همسری زن او را نیز به ارث میبردند. پس از 
مردن شخص، پسر یا برادر میت، حق همسری میت را باقی می پنداشت 
و خود را مختار می دانســت که زن او را به دیگری تزویج کند و مهر را 
خــودش بگیرد و یــا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همان مهری 
که میت قبال پرداخته، زن خود قرار دهد. )جامع البیان، ج 4، ص۲09(
6ـ نــکاح بدل: یعنی اینکه وقتی مردی از همســر مرد دیگری 
خوشش میآمد، به او پیشنهاد می کرد تا همسران خود را تا مدت معینی 

با هم عوض می کردند. )جواد علی، المفصل، ص43۷(
7- نکاح شــغار: عبارت است از اینکه هریک از دو ولّی شرعی یا 
عرفی، زنی را که بر او ولیت دارد به ازدواج دیگری درآورد و مهریه هر 
یــک را ازدواج دیگری قرار دهد، مانند اینکه یکی از دو ولّی به دیگری 
بگوید: دختر یا خواهرم را به همســری تو در آوردم به شــرط آنکه تو 
نیز دختر یا خواهرت را به همسری من درآوری و مهر هر کدام ازدواج 

دیگری باشد و طرف مقابل آن را بپذیرد. )همان(
درباره عــده وفات زنان نیز باید گفت که در قبائل مختلف آداب و 
رسوم گوناگونی برای این منظور بوده است. گرچه گاهی در این رسوم 
آن چنان افراط می کردند که عمال زنان را در بن بســت و اســارت قرار 
می دادند.گاهی نیز جنایت آمیزترین کارها را در مورد او مرتکب می شدند. 
به عنوان نمونه: بعضی از قبایل پس از مرگ شوهر، همسر او را آتش زده 
و یا او را با شوهر مردهاش دفن می کردند، برخی نیز زن را برای همیشه 
از ازدواج مجدد محروم ســاخته و گوشه نشین می کردند. در برخی از 
قبایل، زن ها موظف بودند تا یک ســال کنار قبر شوهرشان، زیر خیمه 
ســیاه و چرکین با لباس های مندرس و کثیف دور از هرگونه آرایش و 
زیور و حتی شست وشــو، به ســر برده و بدین وضع شب و روز خود را 

بگذرانند. )المیزان، ج ۲، ص3۶3(
طالق هاى گوناگونى که در بین اعراب رواج داشت

1-ایالء: یعنی هر زمان مردی از همسر خود متنفر می شد، سوگند 
یاد می کرد که با او همبســتر نگردد و از این طریق همســر خود را در 
تنگنای شدیدی قرار می داد، نه او را رسما طالق می داد تا آزادانه شوهر 
انتخاب کند، و نه بعد از این ســوگند حاضر می شــد آشتی کرده و با 

همسر خود زندگی مطلوبی داشته باشد. )تفسیر نمونه،ج۲،ص۱49(
 2-ظهار: یعنی اینکه وقتی مردی از زنش ناراحت می شــد، به او 
می گفــت که تو به منزله مادر برای من هســتی و دیگر به او نزدیک 

نمی شد. )احزاب ـ 4، مجادله ـ۲و3(
3-ضرار: یعنی اینکه مردی، همسر خود را بارها طالق می داد، و هر 
بار قبل از پایان یافتن عده رجوع کرده و باعث آزار زن می شد. آنان حتی 
بعد از گرفتن طالق از شوهرشان تنها در صورتی می توانستند با مرد دیگری 
ازدواج کنند که از شوهر اول اجازه بگیرند. )جامع البیان، ج ۲، ص۲۷۷(
آنچه بیان شــد گوشــه هایی از فرهنگ عصر نــزول بود که مردم 
جزیره العــرب گرفتارش بودند. از این آداب و رســوم جاهلی به خوبی 
می توان به منطق غلط و ســطح فکر پایین آنها پی برد. اســالم، این 
فرهنــگ ظالمانه را اصالح کرد و یک قانون عادلنه و جامع در اختیار 

بشریت گذاشت. 

»ویل دورانت« در کتاب تاریخ تمدن خود می گوید: »هیچ 
دینی به اندازه اسالم پیروان خود را به قوت و نیرومندی دعوت 

نکرده است.«
گردن را کج کردن، از گوشه لب آب  دهان ریختن، یقه باز 
بــودن، یقه چرك بودن، خود را به ننه من غریبم زدن، پا را به 
زمین کشیدن، عبا را به سر کشیدن، اینها ضد اسالم است. ناله 
کردن، آه کشیدن ضد اسالم است. »و اما بنعمهًْ ربک فحدث« 
)ضحی- ۱۱( خدا به تو ســالمت داده، قــوت داده، خدا به تو 
قدرت داده، نیرو داده، تو که می توانی کمرت را راســت بگیری 
چرا بیخود کج می کنی؟ تو که می توانی گردنت را راســت نگه 
داری، چرا بیخود کج می کنی؟ چرا بیخود آه می کشــی؟ آخر 
آه کشــیدن یعنی یک دردی دارم. خدا که به تو دردی نداده، 

چرا آه می کشی؟
این کفران نعمت خداست. آیا علی همین طور راه می رفت که 
من و تو راه می رویم؟ آیا علی)ع( اینجور عبا به سر می کشیدو 
اینور و آنور می رفت؟ اینها از اسالم نیستند. »اشداء علی الکفار« 
در مقابل بیگانه شدید، محکم مثل سد سکندر آهنین، این دو 
مقابل بیگانه. در میان خودشــان با مســلمانان چطور؟ رحماء 

بینهم! )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- گفتارهای معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص۶۱

ناهمخوانی ضعف مسلمانان 
با آموزه های دین

مهدى شریفى


