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 پيش در آمد

و نظام هـاي غالباً چنين تصور مي و اجتمـاعي عـرب شود كه سنت ها  اخالقـي

و ناشايست تشكيل مي قبل از اسالم و اخالق بد داده است، بـه را يكسري سنت ها

7تعبير كرده، حضرت علي» جاهليت«ويژه آن كه قرآن مجيد نيز از اين دوران به 

خداونـد«: فرمايـدد قـرار داده، در ايـن بـاره مـي نيز در نهج البالغه آن را مورد انتقا

وي9پيامبر و امـين آيـات را به رسالت مبعوث ساخت، كه جهانيان را بـيم دهـد

و در بـدترين  و آيـين را داشـتيد باشد، در حاليكه شما ملـت عـرب بـدترين ديـن

مي سرزمين و مارهايي كه فاقـد شـنوايي كرديد، در ميان سنگ ها زندگي هاي خشن

مي. بودند مي آب هاي آلوده را و غذاهاي ناگوار را خورديد، خون يكديگر نوشيديد

مي را مي  و پيوند خويشاوندي را قطع و ريختيد كرديد، بتها در ميان شما بـر پـا بـود

(سر وجود شما را فرا گرفته بود گناهان سرا  روشـن اسـت كـه در ايـن)26خطبـة.

و معنـوي بـه تـصوير كـشيده گفتار، انحطاط فكري اعراب در مقابل انحطاط  مادي

.شده است

اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا از ديدگاه قرآن، آنچه كه فرهنگ عرب قبل

داده، يكسره مطرود بوده است يا اين كه پاره اي از اجـزاي بـه از اسالم را شكل مي 

 توان به عنوان نكات مثبت آن شناسايي كرد؟ ميراث ماندة فرهنگ عرب را مي

پنـاه(مانند جوار دهد كه پاره اي از صفات برجستهة تاريخ به ما نشان مي مطالع

و حلف)دادن و اهتمام به مكارم اخالق، چـون) ضيف(، اكرام ميهمان)هم پيماني(،

و شجاعت وجود داشته است؛ با اين توضيح كه اعراب جـاهلي و صبر و سخا جود

وبه. كرده اند اخالق را به گونه اي ديگر تفسير مي   طور مثال، آنان سخاوت، غيرت

و مروت را مي آن شجاعت از ها ستودند، ولي مفهوم سخاوت در نظر  عبـارت بـود

و پاش بيش از حد براي خود نمايي هر چه بيشتر آنان زنده به گـور كـردن. ريخت

و نهايت غيرتمندي مي  آن. شمردند دختران را از مراتب عالي  عبـارت هـا شـجاعت

و كشتار بود از غارتگري، مي. انتقام جويي، تجاوز و يگانگي را در اين دانـستند وفا

اسـالم ضـمن. كه در هر حادثه از قبيله هاي خود اعم از حق يا باطل حمايت كننـد 

و كاربردهاي نادرست آن . را اصالح كردهاتأييد اصل اين صفات، برخي نمودها
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و ابعاد آن  مفهوم جاهليت

پ و بر حالـت اعـراب در پديد آمدهيدايش اسالم جاهليت اصطالحي است كه با

تـا آن را از حالـت ايـشان پـس از برآمـدن است روزگار پيش از اسالم اطالق شده

ي نـاداني يـاا را از جهل بـه معنـ برخي اين واژه)1/15آلوسي،(.سازدرسالت جدا 

و برخـي ديگـر آن را و نوشتن گرفته پيروي نكردن از دانش يا ناآگاهي از خواندن

ناابه معن و قانوني و پيامبر او در آگاهي از خدا هاي ديني يا بت پرستي يا كـرنش

برخـي ديگـر گفتـه انـد) 1/137ابن منظور،؛1/16آلوسي،(.دانند برابر غير خدا مي 

و افتخـارات بـي مـورداجهل به معن  و تكبـر و خشم هاي بيجـا . اسـتي سفاهت

 واژه سبكـسري اسـت كـه ضـدي ايـنامعنـ كـه گلدزيهر معتقد اسـت)69/امين،(

و تند بردباري مي باشد و چيزهـايي از ايـنو همچنين بزرگ نمايي و خشم خويي

)87/امين،(.گي جاهليان آشكار بوده استسان كه در زند

در جاهليت براي اولين بار واژة و در قرآن به دوران قبل از بعثـت اطـالق شـده

تب « تعابير   مـدنيه هاي در سور»،حمية الجاهلية،رّج الجاهلية ظنّ الجاهلية، حكم الجاهلية،

.كار رفته استهب

ــان اصــحاب-1 ــه در مي و ترســو ك ــراد ســست ايمــان ــارة گروهــي از اف  درب

و در جنگ بدر شركت كرده بودند، چنين آمده است9پيامبر : حضور داشتند

)154/ل عمرانآ(» يظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيرَ الْحقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيةِ«

»بردندميدربارة خدا، گمان هاي ناروا همچون گمان هاي دوران جاهليت«

دهنـد كه مدعي ايمان هستند اما باز به حكم الهـي تـن نمـي در مورد مردمي-2

: آمده است

أَحسنُ مِنَ اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنُونَ« ومنْ يبغُونَ )50/مائده(»أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ

آن« را ها آيا و چه كسي بهتر از خدا، براي قـومي كـه اهـل يقـينمي حكم جاهليت خواهند؟

»كند؟ميهستند، حكم 
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و هشدار به همسران پيامبر-3 و نهي آنان از جلوه گري همچون9در خطاب

:زمان جاهليت، چنين آمد است

تَبرُّ« تَبرَّجنَ وال فِي بيوتِكُنَّ )33/احزاب(» ....ج الْجاهِلِيةِ األولَىوقَرْنَ

و همچون دوران جاهليت نخستين ظاهر نشويد« »...و در خانه هاي خود بمانيد،

مي-4 :فرمايد در توصيف كفار مكه در جريان صلح حديبيه، خداوند

قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِ« فِي جعلَ الَّذِينَ كَفَرُوا )26/فتح(» ...لِيةِإِذْ

و نخوت جاهليت داشتندكه كافران در دل هاي هنگامي) به خاطر بياوريد(« »...خود خشم

دهد كـه تعبيـراتمي نشان،اي كه در تعبير جاهليت آمده است آيات چهارگانه

ق قرآن دربارة  و دور از عقـل وانين ديني جاهليت شامل ناآگاهي از ، كارهاي سفيهانه

غ هو افكار و خشم ميلط و افتخارات بيجا و تكبرها .باشدا

ن بر اين مـوارد عالوه كـ مـي بعيـد و نمايـد ه عنـوان جاهليـت، بـه كـم دانـشي

.هاي جاهالنة آن مردم نيز نظر داشته باشد انديشه

و با اين همه، و صحرا نـشين، بـه رغـم بـي دانـشي بدوي در ميان همين مردم

شـد كـه چـه بـسا پسنديده اي نيز ديده مـي وجود برخي صفات ناشايست، صفات 

و استمرار بقاي آن   شده بـودهاهمان صفات پسنديده باعث حفظ انسجام اجتماعي

و جامعه براي ايـن كـه نخـستينو بعيد نمي نمايد كه يكي از علل انتخاب آن مردم

. باشدهامخاطبان وحي الهي باشند، حضور همان صفات در ميان آن

مياكنون به برخي از :پردازيم آن صفات

و وجـود و صحرا نشين، به رغم بي دانـشي در ميان همين مردم بدوي

شد كه چه بسا برخي صفات ناشايست، صفات پسنديده اي نيز ديده مي

و اسـتمرار بقـاي  همان صفات پسنديده باعث حفظ انسجام اجتمـاعي

و بعيد نمي  و نمايد كه يكـي از علـل آنها شده بود انتخـاب آن مـردم

جامعه براي اين كه نخستين مخاطبان وحي الهي باشند، حـضور همـان 

.صفات در ميان آنها باشد
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 سخاوت-1

و ضـروريات اساسـي زنـدگي، كه حتي نيازمنـدي در صحرا، جايي كميـاب هـا

و ياريميبي ترديد، است،  ضروري بـراي زنـده هاي يكي از جنبهگري، همان نوازي

و.شود ماندن شمرده مي  و جوانمرد باشد اين حس باعث شده بود تا عرب بخشنده

ك  ونددر بخشش مبالغه و كـرم ثروت را ناچيز شماردو در اين راه، مال و بخشش

و سروري و ثـروت در نظـر) 236/حوفي،(.بداندرا يكي از مظاهر سيادت دارايـي

و خودستايي بود .آنان وسيله اي براي كسب عزّت

و فـراهم كـردن يكي از مظاهر اين كرم، بخشش عـرب در پـذيرايي از ميهمـان

و مساكين بود، به ويژه آنگاه كه سرما شدت مـي آسايش بيوه زنان، يتيم  يافـت يـا ان

و مردم غذايي براي خوردن نمي آسمان از بارش امساك مي  (يافتنـد كرد /1آلوسـي،.

63 (

هاي آنان افروختن آتش بر بلندي، در دل شب بود تا گمگشتگان بيابـان از سنّت

ـ را به خيمه  و چون فرد در راه مان و بـه ده نزديـك مـي هايشان راهنمايي كنند، شـد

ميخيمه گاه مي !ماندرسيد هر چند از قبايل دشمن بود، در امان

و اينكه سگشان به سوي ميهمـان اعراب در شعر خويش به آتش هاي شبانگاهي

و آمـد زيـاد عـادت كـرده اسـت، بـسيار باليـده انـد پارس نمي  .كند چون به رفت

)268/؛ قصي الحسين، 2/161؛ آلوسي،68/ضيف،(

و بخشش بلند آوازه از كساني كه در مياست كرم ندزدو در سخاوت به او مثل

كه» حاتم طايي«  به بندگي ميهمانـان خـود يعني يكي از شاعران عصر جاهلي است

مي. كردمباهات مي : گويدوي در اين باره

»و ما في الّا تلك من شيمة العبدو اني لعبد الضيف مادام ثاويا«

و عادت بندگان تنها همين با مـن اسـت تا زندهمن« ».ام بنده ميهمانم، از خوي

)1/75آلوسي،(

و هر اندازه نمود سـخاوت اصالت سخاوت داشتن، نشان و شرافت بود،  نجابت

و. انگيخـت بـر مـي را بود تحسين بيشتري رتر چشمگي بـراي عـرب جـاهلي جـود

و همبست بخشندگي تنها تجلي طبيعي حس پيوستگ   زيـرا چـه گي بـا قبيلـه نبـود؛ي
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ا و بخشش از اعضاي قبيله فراتر مي بسيار كه همو بيگ رفت ين كرم  شـامل انگان را

و عطوفت نبود، بلكه در درجة انگيزه آن نيز هميشه خير.شدمي و بيش اول خواهي

)3/4اصفهاني،(.بود از هر چيز ناشي از حس جوانمردي

 سـخاوتمندي خـويش، نمايـشي شـاهانه توانست از در ميان عرب، كسي كه مي

و شـور.شدبدهد، قهرمان واقعي صحرا شناخته مي سـخاوت، در ايـن معنـا شـوق

و عمده و بيش از آنكـه يـك فـضيلت باشـد، داعيـه اي بود كه مردان عرب داشتند،

 گـاه فـرد.خواهش غير قابل مقاومتي بود كه در دلِ هر مرد عرب ريشه دوانيده بود 

و اطعـام مـي او بود كه آخرين دارايي را هوارش بخشنده، اسب را . نمـود ذبح كرده،

بياين گونه بخشندگي بي حساب كه نتيجه و آن اي جز حرمان چيـزي نداشـت، در

آن را بـه عنـوان اما نظام اخالقـي غالـب،.شدروزگار از سوي گروهي سرزنش مي 

.ستود فضيلتي عالي مي

: گويدمحمد قطب در اين باره مي

و كرم«و فرهنگ محيط جاهليقمنط« هـاي مشهور عرب را بر پذيرايي» جود

و دوستانه اندك، آن هم به خاطر تفاخر بر كاروان هايي كه از  آنجـا عبـور گرم

و مباهات ورزيدن كردند، منحصر مي مي و اين كار هم تنها به همان تفاخر سازد،

احسبين ساير قبايل مي  و اس عواطف نسبت به فقرا ارزيد، اما به منظور دلسوزي

و  و عطوفتي كه فقط از سرچشمه انـساني منـشأ بگيـرد و دلسوزي و مستمندان

در آن و رياكـاري و مباهـات و فخر فروشـي و انگيزه شهواني هيچ گونه هدف

) 122/همان،(».شدنباشد، در آن محيط جاهلي به ندرت يافت مي

توانست از سخاوتمندي خـويش، نمايـشيدر ميان عرب، كسي كه مي

سـخاوت، در ايـن. شـد شاهانه بدهد، قهرمان واقعي صحرا شناخته مي

و شور عمده  و بيش از آنكـه معنا شوق اي بود كه مردان عرب داشتند،

و خواهش غير قابل مقاومتي بود كه در  دلِ هر يك فضيلت باشد، داعيه

.مرد عرب ريشه دوانيده بود
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گـرفتن ديـة مقتـوالن بـراي توان بـه عهـده از ديگر مظاهر اين سخاوتمندي مي

و دعوت همگاني براي هر وعـده  و دادن فديه براي آزادي اسرا جلوگيري از جنگ

(غذا نام برد )72/الناصر،.

ميمي اسالم اين خلق نيكو را و به آن تشويق ايـن9در نظر پيامبر. كند ستايد

ـ سياسي پايهفضيلت وضـعماست، با ايـن ويژگـي كـه ميـان اي براي جامعه ديني

و بخشند  و موضع عرب جاهلي، در امر سخا گي يك تفـاوت بنيـادي وجـود اسالم

ايي سرچشمه گرفته باشـد اي را كه از ميل به خودنم عمل سخاوتمندانه دارد؛ اسالم 

و بي مقدار مي  و بخشش داند را بذل و خـود نمـايي و ابراز فتوت به خاطر تظـاهر

و عملي شيطاني معرفي مي :فرمايدميكند

وال« ينْفِقُ مالَه رِئَـاء النَّـاسِ صدقَاتِكُم بِالْمنِّ واألذَى كَالَّذِي تُبطِلُوا ال يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا

اآلخِرِ )264/بقره(» يؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيومِ

مايها ايد، صدقه كه ايمان آوردهي كسانيا« و آزار، باطل مكنيد،  كـهينند كـس خود را با منّت

مي خودنماييمالش را برا و روز بازپسين ايمان نداردي به مردم، انفاق و به خدا »كند

و دادن صدقات را بـه عنـوان قالـب مناسـبي كـه مـسلمانان اسالم فريضة  انفاق

ـ بتوانند سخاوت طبع خود را، بي آنكه دچار رذيلت و تكب و هـاي شـيطاني غـرور ر

چه بريزند، اسراف شوند، در آن و با شدت هر و به طور جدي بدانها عرضه داشت

و ايجاد پيونـد عـاطفي تر در اعطاي حق بينوايان از بيت تمام و اعطاي كرامت المال

و برابري بين آن  و اين مطالـب، بـه انـدازههاو مواسات ايو ديگران اصرار ورزيد

كند كه هرگز امر مي چنان9مورد اهميت قرار گرفته بود، كه حتي به رسول اسالم

و در هيچ خواسته : اي اين گونه فرمان نداده استدر هيچ موردي

تَنْهرْ« فَال وأَما السائِلَ فَال تَقْهرْ تِيما الْي9-10/ضحي(» فَأَم(

ما(و اما« ».و گدا را مران يتيم را ميازار) تو نيز به پاس نعمت

ر و زياده و فرمود از سوي ديگر قرآن جلوي افراط :وي را گرفت

ذَلِك قَواما« ولَم يقْتُرُوا وكَانَ بينَ يسرِفُوا لَم أَنْفَقُوا )67/فرقان(» والَّذِينَ إِذَا

ميمي كه چون انفاق كنند، نه ولخرجيوكسان« و نه تنگ دويكنند و ميان اين ) روش(گيرند،

».گزيننديحد وسط را برم

اين فـضيلت بـه حـد اسـراف هر گاه كه بر اين باور است الم به همين دليل اس
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ن و رذيلت استبرسد ديگر نه تنها فضيلت (يست بلكه شر )26/اسراء:نگ.

 شجاعت-2

و اوضاع حاكم بر زندگي در صحرا  شـد تـا به طـور طبيعـي سـبب مـي شرايط

 در صـحراهاي عربـستان،.ي مهم به حـساب آيـدها فضيلتاز دالوري،وشجاعت

 گرفت راهزنان پيوسته در كمين بودند، جايي كه طبيعت همواره بر انسان سخت مي

و شجاعت جنگييچيز و قوت و نيروي جسماني . نداشتاهميت بيشتر از قدرت

و شرف قبيلهو و در ميان اعراب جاهلي، مجد اي تا حد زيادي وابـسته بـه قـدرت

» ايام العـرب« به عنوانهاآنهاي فراواني كه در تاريخ عرب از جنگ. شجاعت بود 

و 2/318؛ ابـن خلـدون، 230/حوفي،.( است واقعيت خود گواه بر اين،شودياد مي

و) 419 و صيانت آنان از خواري  ننـگ اعراب در دفاع از شرافت قبيله يا زنان خود

و در ايـن راه اعتنـايي بـه مـرگ نمـي و دليـر بودنـد سـالم.(كردنـد اسارت، شجاع

ميديگراز)345/عبدالعزيز، ،ونخـواهيختوان به اصرار بـر نمودهاي اين شجاعت

و دوست داشتن )106/،الناصر(.ماجراجويي را نام بردفريادرسي از مظلومان

و دليري را و در مـورد اسالم شجاعت و جبن را نكـوهش كـرده و ترس ستود

و آن را بـه صـورت يـك فضيلت دليري،  و عناصر افراطي را قطع كـرد  همة عوامل

و در واقع كوشيد تا بـا اسـتفاده از جنـگ آوري عـرب، فضيلت اسالمي بيرون آورد

وهاحس شجاعت را براي حمايت از ارزش  و رد مظـالم و احقـاق حـق ي معنوي

و جهاد در راه خدا درآورد و نبرد با دشمنان دين و) 193/رهبق:نگ(.گسترش عدل

و مال، خدا را خريدار جان ها براي تشويق آن مها ها آني و بـه  ؤمنان معرفي كرد

و، مانان را از جنگ ميان خود باز داشـت مسل)111/توبه:نگ(. وعده بهشت داد ها

مؤ:چنين گفت و اگـر كنـد منان با هم بجنگند، ميان آن دو اصالح اگر دو طايفه از ،

ديييك) باز( آني تعديگر از آن دو بر كند بجنگيديميكه تعد)يا طايفه( كرد، با

خ  و هـاآنپس اگر بـاز گـشت،. دا بازگرددتا به فرمان  را دادگرانـه سـازش دهيـد

م رنـد، حقيقت مؤمنان با هم براددر.دارديعدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست

يد، اميد كه مورد رحمـتو از خدا پروا بدار فرا خوانيد سازشبه برادرانتان را پس
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)9-10/حجرات(.قرار گيريد

و كـور نبـود،  در نتيجه آموزه هاي ديني، شجاعت عرب ديگر آن ميـل سـركش

د تي سازمان يافته شجاعبه بلكه و با هدفي متعالي در خدمت ين حق، يعني، شريف

مي.جهاد در راه خدا، تبديل شد  ري رفت، ديگـر آن دالو آنچه از مؤمن واقعي توقع

وميراو شجاعت وحشيانه كه شعراي جاهلي الف آن  هـا بـه آن خودسـتايي زدند

بري از دليري در جهاد بلكه نوع جديد كردند نبود، مي و روز مبتني ايمـان بـه خـدا

.آخرت تجلّي يافت

 وفا-3

وو اسـت بـوده نيز يكـي از فـضايل صحرانـشينان وفاداري يا امانت داري ارج

و روايات قبل از اسالم آشنا باشد، پوشيده نيست بر كسي وااليي آن  ايـن.كه با شعر

آن وفا نسبت به كساني.شدميفضيلت به اشكال متعددي در جاهليت ديده   كـه بـه

يمي پناهنده ها ع) 136/،الناصر(.بستندمي پيمانهاا كسانيكه با آن شدند ملكـرد اما

و عـشيره بـود اين فـضيلت، بيـشتر در محـدودة  اعـراب بـراي نـشان دادن. قبيلـه

مي»آب«و» رب«و» خون«وفاداريشان به  و سوگند و كعبـه را مـسح قسم خوردند

آن.كردندمي ميها اگر يكي از كرد پرچمي بـراي او در بـازار عكـاظ پيمان شكني

)358/حوفي،(.افراشتند تا به پيمان شكني شهره شود مي

و حوزة سل محد در چنين قلمرو و نمايـانطهودي، وفاداري و اي مطلـق  داشـت

و فداكاري در راه و نيـز به صورت ايثار و اخالص وفادارانـه بـه دوسـتان  خويشان

و دليري را و دراسالم شجاعت و جبن را نكوهش كـرده و ترس ستود

و آن را و عناصر افراطي را قطع كـرد مورد فضيلت دليري، همة عوامل

و در واقـع به صورت يك فضيلت اسالمي بيرون آو  كوشـيد تـا بـا رد

استفاده از جنـگ آوري عـرب، حـس شـجاعت را بـراي حمايـت از 

و نبـرد بـا  و گسترش عـدل و رد مظالم و احقاق حق ارزشهاي معنوي

و جهاد در راه خدا درآورد .دشمنان دين
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و پيماني كه شخص تعهد و پايبندي به حفظ ميثاق عرضه بيشترين حد امانت داري

مظهـر عـالي بـه عنـوان»سموئل بن عاديـا«حتي امروز نام.شدكرده بود، متجلّي مي 

م 1. ضرب المثل استيان عربوفاي عهد در

و وفاداري را  كه ريشه در فطرت انـساني اسالم اين احترام شديد به امانت داري

و به عنوان يكي از مقومات جامعه ديني داشت، همچنان مورد تأكيد قرار داده است

و آن را )1/مائده:نگ( امي بسيار شامخ بخشيده استمقبدان سفارش كرد

ه و از و محـدوديت هـاي ناشـي از الگـويم گسـستن اسالم با شكستن قيـدها

و قبيله  و آن را به امري كامالً عشيره اي اي مبناي اصل وفاداري را گسترش بخشيد،

و عشيره تغيير داد  و برتر از قبيله به اين ترتيب، وفـا از شـكل يـك نيـروي. انساني

سـالم از ايـنا.اي فردگرا عمل كنـد، بيـرون آمـد توانست در جامعه اخالقي كه مي 

و در ايـن بـارهد خصلت به عنوان بيان رابطة  و انسان ياد كرده  آورده يني ميان خدا

: است

بِعهدِ اللَّ« ينْقُضُونَ الْمِيثَاقَالَّذِينَ يوفُونَ وال )20/رعد(»هِ

و عهد« نم)او(همانان كه به پيمان خدا وفادارند ».شكننديرا

:فرمايدعلّامة طباطبايي مي

نمي« كنند، همان عهدي اسـت كـه بـه آن وفـا منظور از ميثاقي كه آن را نقض

و ميثاق، عهدي است كه به زبان فطـرت خـود بـا مي و منظور از اين عهد كنند،

و يكتايي او عمـل  و بر اساس توحيد پروردگار خود بستند كه او را يگانه بدانند

و آثار توحيد را از خود نشان دهند ) 11/376اطبايي،طب(».نموده

و عالوه بر معناي يـاد شـده، اما بعضي از تفاسير عهد را وسيع تر معنا كرده اند

از9هاي شرعي، يعنـي بـر آنچـه كـه پيـامبر بر اين باور رفته اند كه عهد بر پيمان 

و گناه، پيمـان گرفتـه مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمان و ترك معصيت هاي خداوند

و طبيعي است كه وفا به پيمانش است، نيز اطالق مي  هـا نيـز، در ايـن ميان انسانود

هـا نيـز محتـرم مجموعه وارد است؛ چرا كه خداوند فرمان داده است كه اين پيمـان 

(شمرده شود )3/66، كاشاني؛ فيض10/184،مكارم شيرازي.



230

دهرهاي اخالقـي كـه در اسـالم پـرو ارزشتوان گفت عمالً همةدر حقيقت، مي

و انسان سـر با انديشة مستقيم يا غيرمستقيم نحويبه استشده و ميثاق، ميان خدا

و بدين سان وفا كه به عنوان يك گـرايش فطـري در ميـان عـرب حيـات.كار دارد

داشت، در اسالم مورد تأكيد قرار گرفت، با اين تفاوت كه جهت آن به سـوي نظـام

.توحيدي تغيير يافت

 صبر-4

و خشن حجاز  اگر جوانة بسياري از فضايل مثبـت را در مـردم صحراي خشك

و و صبر را آموختـه بـود و پايداري آن سرزمين خشكانيده بود، اما به آنان مقاومت

و از پـاي در  آنان را تمرين داده بود كه چگونه در سخت ترين شرايط زنده بماننـد

.نيايند

قـدرت. يت نداشتوي بدني، الزم بود، اما كفا نير براي زنده ماندن در آن محيط

و اين نيرو  عبارت جسماني را بايد نيرويي كه از درون جوشيده باشد پشتيباني كند،

و شكيبايي،  و مقاومـت در بود از صبر و خدشه ناپـذير بـراي پايـداري  عزم استوار

و واقعه كبرابر هر اتفاق !ه امكان رخ دادن داشتاي

و مي در مقابل جزع قراررا»صبر«ايزوتسو داند كـهميرا صفت كساني آن دهد

ميدر برابر آنچه برايشان  و فوراًرخ تخوش هيجـان زدگـيدسدهد بردباري ندارند،

وو اضطراب مي شوند :گويدميدر ادامه،

مي« و قـدرت روحـي اين خود داللت كند بر اينكه معناي صبر، داشتن توانـايي

و از هم گسستن و محـدوديت هـاي ناشـي ازاسالم با شكستن قيـدها

و قبيله م الگوي عشيره اي و اي بناي اصل وفاداري را گسترش بخـشيد،

و عشيره تغيير داد  و برتر از قبيله بـه ايـن. آن را به امري كامالً انساني

اي توانـست در جامعـه ترتيب، وفا از شكل يك نيروي اخالقي كه مـي 

.فردگرا عمل كند، بيرون آمد
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و مصيبت در مواجهه بردبارانه با باليا و كافي  اسـتقامت در همـه نـشان دادن هـا

و مقصد خويش است مـي. مصائب براي نيل به هدف تـوان از اينجـا، بـه آسـاني

در  و جنگجويان و مردانگي سلحشوران دريافت كه صبر نمايانگر فضيلت مردمي

ــدان ــت مي ــرد اس ــاي نب ــدارد. ه ــومي ن و مفه ــا ــبر معن ــدون ص ــجاعت ب ».ش

) 208/،ايزوتسو(

ن اسالم، اين فضيلت كهن مرد و مان صحرا را و يز، شكوفا ساخت  بـه آن جهـت

و بـه صـورت او«راستايي كامالً ديني بخـشيد و اوامـر زينـت» صـبر در راه خـدا

شد.بخشيد  از خويش صـبر، كه در ميدان نبرد با كافران در اسالم به مؤمنان سفارش

از«:و شكيبايي نشان دهند ست شما يكصد تن شكيبا باشند بـر دويـ) ميان(پس اگر

و اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق اله   بر دو هـزار تـن غلبـهيتن پيروز گردند،

و خدا با شكيبايان است )66/ انفال(.»كنند،

و اسـتقامت سلحـشورانه بـه سـوي روحيـه كامالً طبيعي است كه چنـين صـبر

و تحول  و قـدرت اخالقـي پذيرد؛مي شهادت، تكامل  يعنـي تبـديل بـه يـك نيـرو

در براي استقبال قهرمانانه از مرگفشگر و رنجـي  راه يا تحمل هـر نـوع شـكنجه

و ايمان مي تنها نيزكنندمي تحمل يي كه مؤمنان از جانب كافرانها شكنجه.شوددين

و  و ممكـن اسـت شـكل اسـتهزاء و بدني نيـست و اذيت جسماني محدود به آزار

و  و تحقير به خود بگيرد ريشخند مي اينها همة. توهين و باليـايي توان مصيبت را ها

و به روحية بر سر مؤمنان مي دانست كه  و ظهورها شهادت در آن ريزد،  مجال بروز

و دلگرمي به رسول خـود،بر اين اساس. دهدمي  در قرآن، خداوند به عنوان تسليت

وليو پيش از تو نيز پيامبران«: گويدمي وي تكذيب شدند،  بر آنچه تكـذيب شـدند

د )34/نعاما(» ... ما به آنان رسيدي كردند تا يارييدند شكيبايآزار

و مسلمانان كه در ميان مي آغاز پيدايش دين اسالم اين امر درست مصداق باشد

و همه گونه وسوسه كافران مي  و فتنه زيستند ا گرفتـه هاي دنيوي پيرامونشان را فر ها

. خاذ كنند اتّي مصممانه مقاومتبود، ناچار بودند كه

و به تعبير ديگر، پـر كـردن قـوايارا به معن» صبر«مرحوم طالقاني، ي خودداري

و اراده مي و نفساني از ايمان و در برابـر انگيـزه انـسان داند تا اثرپذير هـاي درونـي
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و نفوذ نش عوامل بيروني ناتوان و خود را نبازدناپذير ايـن نكتـه)2/16،طالقاني.(ود

آ را به روشني مي  از كه ايمـان آوردهي كسانيا«:يات زير استنباط نمود توان از ايـد،

 را كـه در راهيو كـسان. جوييد؛ زيرا خدا با شـكيبايان اسـتيو نماز ياريشكيباي

م ول شوند، مرده نخوانيد، بلكه زندهيخدا كشته نمياند؛ را.دانيدي شما و قطعاً شـما

و گرسنگ) قبيلِ(ازيبه چيز و كاهشيترس اي، و جـان در و محـصوالت موال هـا

رايم و مژده ده شكيبايان  به آنـان برسـد،ي كه چون مصيبتيكسان) همان(.آزماييم؛

سو: گوينديم و به ميما از آنِ خدا هستيم، ) 153-156/ بقره(.»گرديمي او باز

 بـه خـدا اساسـي از ايمـان واقعـي نيز به صورت يك جنبة به اين ترتيب، صبر

ه شناخته شد و احـوال نـا مـساعد بـرو كه و اوضاع و نگام قرار گرفتن در شرايط ز

.كندظهورمي

 پي نوشت

و معاصــر امــرؤ القــيس بــود-1 گوينــد،. ســموئل از شــاعران جــاهلي عــرب

و گريخـت امرؤ هنگـامي كـه بـراي. القيس از منذر، پادشاه حيره شكـست خـورد،

در غيبت. را به سموئل سپرد استمداد از امپراطور روم عازم بيزانس بود، امانت خود 

و  امرؤ القيس، لشكري كه ظاهراً منذر فرستاده بود كـاخ سـموئل را محاصـره كـرد

به. خواستار امانتِ امرؤ القيس شد  و تهديد ولي سموئل حتي وقتي كه پسرش اسير

سرانجام لشكريان، فرزند او را پيش چـشمش. مرگ شد، حاضر به دادن امانت نشد 

و دست خال (ي بازگشتندكشتند )1/130؛ آلوسي،4/35يدان،ز.
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