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                                                          بررسی وضعیت زیست مردمان: 1فصل   1

 در دوران جاهلیت و دوران پیامبر 
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 مقدمه

 150دوران قبررل از بع ررت رسررول اکرررم ح)رررت محمررد) ( تررا حرردود  ،از نظررر زمررانی

اصررحالج جاهلیررت، نخسررتین بررار در قرررآن کررری  برره  .نامنرردمیسررال را دوران جرراهلی  200حررداک ر 

 50، عمرررانآلسررورۀ  154آیررات  .پرریش از بع ررت پیررامبر اطررالق شررده اسررت  ۀدورکررار رفترره و بررر 

احررزاب، برره برخرری از آداب و رسرروم عصررر جرراهلی اشرراره سررورۀ  33فررتو و سررورۀ   26مائده،  سورۀ  

  .بردارد که معنایی فراتر از نادانی را در ،دارند

گری اطررالق گررراری عصررر جاهلیررت کرره هالبررار برره روزگررار جهررل و وحشرریمنظررور از نام

، به این علت بود کرره در سرررزمین عربسررتان هرریا قررانون اجتمرراعی و یررا پیغمبررری کرره وحرری شودمی

کرره  ،انرردمنررابع اسررالمی ایررن دوره را تجاهلیررتک توصرری  کرده .برره آنرران برسرراند وجررود نداشررت 

همررین منررابع، عربسررتان  .کردنرردمیای زنرردگی قبیلرره  ۀی بودنررد و برره شرریومردمش پیرو خدایان مختلفرر 

ها نشرران کتیبرره  ۀشناسرری و محالعرر بررا ایررن وجررود، باستان  .انررداسالمی را هنی و قدرتمنررد نمایانده  ۀدور

هررای قدرتمنرردی وجررود داشررته و نگررارش رایرر  در عربسررتان قبررل از اسررالم دولت  اسررت کرره داده

-عربسررتان قبررل و بعررد از اسررالم مرری ۀبررسرری وضررعیت شرربه جزیررر در ایررن فصررل برره .برروده اسررت 

 .پردازی 

 عربستان ۀزیرجشبه    جغرافیایی وضعیت (1-1

ایررن منحقرره  .جهرران، واقررع در جنرروب هربرری آسرریا اسررت   ۀجزیره العرب پهناورترین شرربه جزیررر

دارای آب و هوایی گرررم و خشررد برروده و بررارش در آن، جررز در جنرروب و شررمال هرررب کرره تحررت 
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هررای بررا توجرره برره شررنزارها و بیابرران  .1بررارد، کرر  اسررت بادهای تابستانی و زمستانی باران زیاد می  تأثیر

برره هررای وسرریعی از عربسررتان را نمررد، بخررش هررایباتالقوسرریعی همچررون ربررع الخررالی و نفررو  و 

مردمرری کرره   .سکونت کرده بود کرره همچنرران ایررن وضررعیت برره قرروت خررود برراقی اسررت   هیرقابلکلی  

، در برره دسررت آوردن آب، هرررا و علوفرره برررای حیوانررات کردنرردمیدر ایررن شرررایل اقلیمرری زنرردگی 

  .شدندخود دچار مشکالت فراوانی می

اگرچرره از شرررق و هرررب برره دریررا   .ترررین منرراطق دنیاسررت ترررین و گرررمعربستان جررزخ خشررد

کرر  اسررت کرره تررأثیری در گرمرری و خشررکی ایررن  قرردریبههررای مجرراور وسررعت آبامّررا رسررد، مرری

گیرررد، اقیررانوه هنررد کرره از جنرروب مایرره مرری خیزبررارانابرهررای  .نرردارد بررارانک وسرریع و  ۀمنحقرر 

هررای نررزول برراران  وزد باعررث جلرروگیری ازبادهای موسمی که مرتبررار در داخررل عربسررتان مرری  وسیلهبه

بیشررتر مررردم عربسررتان صحرانشررین و عشررایر  .شررودمیپربرکررت اقیررانوه هنررد در ایررن شرربه جزیررره 

تاالعرررابک اسرر  جمررع عرررب  .بودنررد و زنرردگی برردوی داشررتند و شررغل اصررلی آنرران دامررداری بررود

بادیرره نشررین اسررت و برره صحرانشررینانی کرره وطررن ثابررت نداشررته و پیوسررته در کررو  بودنررد، گفترره 

و در همررره مرروارد منظررور برخررری از  شررودمیایررن وا ه در قرررآن نیرررز بسرریار دیررده  .ودشرر می

صحرانشررینان برررای یررافتن آب و علوفرره هررر چنررد سررال  .2صحرانشررینان صررحرای عربسررتان اسررت 

برره خرراطر زنرردگی در شرررایل سررخت اک ررر   .کردنرردمیاز صررحرایی برره صررحرای دیگررر کررو     بارید

 .هلیت باه  نزاع داشتندمردم بر سر امور جزئی و تعصّب جا

ل صرر ای بررود کرره منرراطق قابررل سررکونت از نظررر فوامحرریل جغرافیررایی جزیررره العرررب برره گونرره

 

 .27:  1364ضی ،  1

 .40:  1383 براهیمی وریکانی،ا 2
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جغرافیررایی، از هرر  دور برروده و تنهررا نقرراط محرردودی از جزیررره آمررادگی زیسررت انسررانی را دارا 

 .ح)ور داشت  هیرمتمرکزدر مناطق بیابانی و خشد، جمعیت به صورت پراکنده و  .بودند

های یکجانشررینی شررکل گرفترره و شررهرهایی همچررون ددر منرراطق مرکررزی و شررمالی، واحرر 

تحررت  هرراآنطائ ، مکه، ی رب تدومه الجندلک و تبرروک برره وجررود آمررده بررود، ولرری بافررت و سرراختار 

ی نررواحی البترره در حاشرریه .بیابرران گررردان قرررار داشررت حیررات اجتمرراعی و فرهنگرری و سیاسرری  تررأثیر

هررا م ررال، شررهر ی رررب برره خرراطر چشررمه عنرروان های جمعیتی شکل گرفته بود؛ بررهبیابانی برخی کانون

ترررین نقحرره، های مستعد برررای کشررت و کررار، سرراکنان ثررابتی داشررته و نیررز در شررمالیها و زمینو چاه

شررهر مکرره در جنرروب ی رررب   چنررینه   .انرردرجمعیررت بررودهتبوک و دومررۀ الجنرردل از منرراطق پ  ۀمنحق

و در نزدیکرری دریررای سرررع، برره علررت موقعیررت دینرری تجرراری و شررهر طررائ  در نزدیکرری جنرروب 

 ترروانمی، طورکلیبرره .انرردشرررقی مکرره، برره علررت موقعیررت زراعرری، جررزخ منرراطق پرجمعیررت برروده

ی همچررون؛ گسررترش زنرردگی و رکررود اقتصررادی و اجتمرراعی جاهلیرران را ناشرری از دالیلرر  تمرردنیبی

و ایررام العرررب، کمرری جمعیررت و پراکنرردگی آن، پسررت  ایقبیلرره، پیکارهررای نشررینیکو بیابررانی و 

دانسررتند، را کررار مررردم فرومایرره و بردگرران مرری هرراآنکرره  ییهرراشررمردن کشرراورزی و فنررون و پیشرره

دائمرری و  ایهکوچرر سرروادی کرره دلیررل آن و برری دانشرریبیشرررایل جغرافیررایی و اقلیمرری شرربه جزیررره، 

 .گرفترره، برره شررمار آوردعدم ماندگاری در ید مکرران برروده کرره فرصررت تعلرری  و تعلرر  را از آنرران مرری

گویررد: تآنرران از کسررب دانررش محررروم بودنررد و فرصررت فرررا گرررفتن آن را به طوری کرره بررال ری مرری

نفررر و شررهر ای نداشتند، آن گونرره کرره تعررداد بررا سرروادان شررهر مکرره را هفررده در کو  و نبردهای قبیله

گررردد کرره از تعداد کرر  افررراد باسررواد دو شررهر بررزرن حجرراز روشررن مرری  .اندی رب را یازده نفر نوشته

ور دانشرری هوطررهتعلرری  نررزد عرررب مقررام و منزلترری نداشررته و اعررراب پرریش از اسررالم در جهررل و برری

 .بودند
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هررای زبرران سررریانی زبرران عربرری کرره از شرراخه  .نرردردکمردم این منحقه به زبان عربرری تکلّرر  مرری

ترررین زبرران جهرران خررانواده اسررت، همررواره هنرریهررای آشرروری، کلرردانی و عبررری هرر است و با زبرران

 .1تمدن در میان امت عرب است  ۀشده و این خود یکی از دالیل روشن بر سابقمحسوب می

ای مرررتبل قبیلرره هررای قررومی وترروان بررا تشررکیل حکومت العرررب را می جزیرررهترراریک کهررن 

در  .ندشرردکرروچکی برره نررام تقبیلررهک تشررکیل مرری هررایگروهجامعرره اعررراب در آن زمرران از  .دانسررت 

در مررورد معیارهررای توصرری  قبیلرره،  طورکلیبررهمقررام تعریرر  قبیلرره بایررد گفررت کرره مررردم شناسرران 

هررا اطررالق نهررا و خانرردااز خررانواده ایمجموعررهبرره  اصررحالحارآنرران معتقدنررد کرره قبیلرره   .توافق دارنررد

را دارای سرررزمین، سررنت، تبررار، زبرران، فرهنررگ و نررام  هرراآن و کرره جررد واحرردی دارنررد شررودمی

زیرمجموعرره  ترکوچرردهررای پایرره اتحرراد و پیوسررتگی در گررروه هررااینکرره تمررام  ،داننرردمشررترک مرری

 ایقبیلررهدر نظررام  .قبیلرره همبسررتگی شرردیدی وجررود داشررت  میرران اع)ررای .دهرردمیقبیلرره را تشررکیل 

، در صررورت بررروز روازایررن .بررود، حترری اگررر متجرراوز باشررد اعررراب، همیشرره حررق بررا قبیلرره خررودی

دانسررتند و برره حمایررت از همگرری خررود را نسرربت برره آن مسرر ول مرری هرگونه تعدی به اع)ای قبیلرره،

 .2خاستندبرمیقبیله خود 

گسررترش زنرردگی تمرردنی و رکررود اقتصررادی و اجتمرراعی جاهلیرران را ناشرری از ترروان برریمرری

ایررام العرررب، شرررایل جغرافیررایی و اقلیمرری شرربه جزیررره،  ،ایقبیلرره، پیکارهررای نشررینیکو  ،بیابررانی

هررای دائمرری و عرردم مانرردگاری در یررد مکرران برروده کرره سرروادی کرره دلیررل آن کررو دانشرری و برریبی

  گوید:به طوری که بال ری می .، به شمار آورداست  گرفتهفرصت تعلی  و تعل  را از آنان می

 

 .41:  1383 براهیمی وریکانی،ا 1

 . 320-313   ،4م: ج1976 علی، جواد 2
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آنرران از کسررب دانررش محررروم بودنررد و فرصررت فرررا گرررفتن آن را در ت

ای نداشررتند، آن گونرره کرره تعررداد بررا سرروادان شررهر مکرره را کو  و نبردهای قبیلرره

  .1کاندهفده نفر، و شهر ی رب را یازده نفر نوشته

بررا دقررت در آیررات امّررا  های عصررر جرراهلی بهررره انرردکی از علرر  و دانررش داشررتند،  اگرچه عرب

 .یررابی  کرره کرراربرد قرآنرری آن، فراتررر از تقابررل علرر  و دانررش اسررت قرآن و مرروارد اسررتعمال آن، درمرری

تررر از تقابررل علرر  و دانررش برررای وا ه جاهلیررت دیررده در روایات معصومان )ع( نیررز معنررایی گسررترده

هررا، تکبررر، سررخنان امررام علرری )ع( حیرررت، سرررگردانی، فرررو رفررتن در فتنرره ؛ چنانکرره درشررودمی

 .2بینی و نادانی، در توصی  جاهلیت به کار رفته است خودبزرن

 دین در عصر جاهلیت وضعیت  (1-2

کنررد کرره برررال قبایررل صررحراگرد، نرروع  پویررای  مرررهب  از ادبیررات پرریش از اسررالم اشرراره مرر 

مراعررات تفرراخر   .شرردحاصررل مرر   ه ریشرره در قبیلرره داشررت هررال انسرران  کرر طریق باور داشتن ف)یلت 

رو ممکررن اسررت از ایررن .هایشرران بررودنیرویرر  محرررک در بسرریارل از فعالیررت  ،و اشررتهار )حسررب( 

عقیررده رایرر  در میرران   .ه اسررت ال بررودگرایرر  قبیلررهگفته شود که مرهب واقع  برردویان، نرروع  انسرران

، دیگرعبارتبرره .مرررهب  و حقیقرر  بررود نچنرردانهاعررراب، در خصررو  تقرردیر و سرنوشررت، برراورل 

ایررن عقیررده رواج داشررت کرره جهرران چنرران سرراخته شررده کرره برره طررور مسررتمر بررا پیشررامدهای ، 

تقرردیر برره عنرروان یررد خرردا   .گررراردنتیجرره مرر هال آدم  را در جهت دفررع بررال و برردبخت  برر تالش

کردنررد و پیرررول مرر   هرراآنهررای  وجررود داشررت کرره اعررراب از  ایررن، آیررین  عالوه بر  .شدپرستش نم 

 

 . 453:  1364 ری، الب 1

 126خحبه  البالهه،نه  2



7 

 

 

 .ال تمرکز یافته بودهر ید در معبد ویژه

کرره دیررن تمررامی مررردم آن  کننرردمیبرنررد همرره گمرران وقترری از عربسررتان عصررر جرراهلی نررام می

در آن  .باشرردی برروده اسررت، در صررورتی کرره ایررن یررد  هنیررت اشررتباه میپرسررتبت عصررر و مکرران 

، افکار اک ررر جامعرره کفرآمیررز و اعتقررادات شرررک آمیررز در بررین مررردم رواج داشررت، البترره تمررامی زمان

این دوره را شرک و کفر فرررا نگرفترره بررود، بلکرره گرراه در گوشرره و کنررار، عقایررد توحیرردی نیررز وجررود 

 .داشت، مانند آیین حنی  که پیروان آن خداپرست بودند

شررد های مختلفرری یافررت میون ادیرران و عقیرردهدر صحراهای عربسررتان و در بررین قبایررل گونرراگ

در شرربه جزیررره عربسررتان و بخصررو  منحقرره حجرراز دیررن یهررود   .که کمتر به آن پرداخته شده اسررت 

ی پیررروان پرسررتبت و از همرره بیشررتر  پرسررتیستارهصرراب ی و  هررایمرامو مسرریحیت و مجرروه و نیررز 

  .العرب سکونت داشتند جزیرهزیادی داشت که در شهرهای مختل  

افرررادی ثروتمنررد و   هررایهودیعربسررتان یهررودی و مسرریحی نیررز وجررود داشررت،    ۀدر شبه جزیررر

 ۀ، یهودیرران در مکرره در حومرر پرداختنرردمیو زمررین بودنررد و برره تجررارت و کشرراورزی  مالصرراحب 

یهودیرران  ترررینمه یگرراه اجتمرراعی خاصرری داشررتند کرره ، ولرری در مدینرره جاکردنرردمیشررهر زنرردگی 

پررا از ح)رررت  .سرره قبیلرره تبنرری ن)رریرک، تبنرری قینقرراعک و تبنرری قریظررهک بودنررد شررامل مدینرره

العرررب شرردند و برره نشررر یکتاپرسررتی پرداختنررد:  جزیررره، یهودیرران در سرره دوره وارد )ع( ابررراهی 

؛ کررو  یهودیرران برره )ع( اوود پیررامبرشررمعون از فلسررحین برره شررمال حجرراز در زمرران د  ۀمهاجرت قبیلرر 

اول  ۀ؛ کررو  سررایر یهودیرران در سرردحجرراز در پرری فتوحررات بابلیرران و آشرروریان در سرررزمین شررام

 .1از جمله این موارد است  العرب و سکونت آنان در کنار دیگر یهودیان جزیرهمیالدی به 

 

 . 259-258ق:  1388حمزه،  1
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شررمال   هایسرررزمینو در    کردنرردمیمسیحیان نیز برره صررورت پراکنررده در بررین اعررراب زنرردگی  

هربی و شررمال شرررقی عربسررتان و نجررران و شررام وجررود داشررتند و دولررت حبشرره و روم شرررقی هرر  

دیررن دیگررری نیررز در شرربه جزیررره عربسررتان وجررود داشررت کرره برره دیررن  .پشررتیبان مسرریحیان بودنررد

و در جامعرره  کردنرردمیتاپرسررت بودنررد و از آیررین ابررراهی )ع( پیررروی حنیرر  معرررود بررود، اینرران یک

کرره ابوطالررب پرریش از اسررالم پیرررو دیررن حنیرر  برروده   شررودمیاز جمله گفترره    .جایگاه خاصی داشتند

 .است 

برره نررام صررائبین برره وجررود آمررده   پرسررتیستارهمترقرری از    نسرربتاردر عربستان جنوبی ید دیانررت  

 .زد و نفررو  مبررادی بررابلی و زرتشررتی در آن آشررکار و واضررع بررودبود کرره حررول مرراه پرسررتی دور مرری

هر جا که یهود و مسرریحیان پررا نهرراده بودنررد مررن جملرره در مراکررز تجرراری عربسررتان،   ،در اماکن دیگر

خررود را ترررک کرررده و برره سرروی در آمررده بودنررد و مبررادی سرراده و اولیرره    هرراآناعراب بومی به دیررن  

  .بودند ش یافتهآن ادیان گرای

ها، خرردایان محلرری از جررنا مرررکر و م نررث ولی اک ر قوم عرررب چرره در بررالد و چرره در بادیرره

ای کرره هررر یررد از ایررن خرردایان خررا  قبیلرره  کردنرردمیو آن را عبررادت    کردنرردمیبرای خود اختراع  

یافتنررد و مررردم آن ناحیرره ی معررین انتشررار مییغرافیرراها در نررواحی ج بع)رری از ایررن الهرره .بررود  یواحد

ترروان هبررل را نررام برررد کرره خررا  شررهر مکرره و و از جملرره می کردنرردمیرا پرسررتش  هرراآننرراگزیر 

عبررادات عامیانرره در   .را نررام برررد  حول و حوش ایررن شررهر بررود و یررا خرردای  والشررری در شررهر پترررا

از آن جملرره پرسررتش بع)رری از اجرررام آسررمانی کرره هررر یررد برره   .هالب نواحی این کشور رایرر  بررود

اند و کرره ریشرره خررارجی داشررته  شررودمیمعلرروم    هرراآنشرردند تو از اسررامی  نامیررده می  ینام مخصوصرر 

سرریاحان رومرری یررا یونررانی، ایررن   .خاصه از شررهر بابررل برره آنجررا نفررو  کرررده بودنررد  ۀاز ممالد همسای
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 .1پنداشتندکمی هاآنخدایان را صورتی از خدای  وپیتر، مرکوری، کونوپوه و ام ال 

عرراد در تارمک و قرروم ثمررود جملرره قرروم  اسررالد و پیشررینیان اعررراب یعنرری اعررراب اصررلی و از

کرره خرردا در کترراب خررود از قرروم هررود و صررالو و اصررحاب مرردین و اهررل   طوریه  بودند؛ ب  پرست بت 

 )ع( پسررر خررود اسررماعیل  )ع( سبا در قصه سلیمان و هدهررد حکایررت کرررده اسررت تررا برراالخره ابررراهی 

و علرر  بررود و قبیلرره تجررره ک در آنجررا  آببرریمکرره کرره بیابررانی  برره سرررزمینو مررادر وی هرراجر را 

 نخسررتین بررارالعرررب،  جزیرررهاز لحرراد دینرری، در  .مسررکن داشررتند آورد و در آنجررا سرراکن سرراخت 

ویژه کرره بررر اثررر آن یکتاپرسررتی در حجرراز و برره  ،تررروی  شررد  )ع( یکتاپرستی در زمان ح)رت ابررراهی 

بیررت -، کعبرره)ع( ابررراهی   .شررد  رشررد کرررد و شررهر مکرره سرراخته  )ع( ک  ک  اسماعیل  .2مکه رواج یافت 

را سرراخت و مررردم را برردین حنیرر  خررود کرره اسررالم بررود دعرروت کرررد و دعرروتش در -اهلل الحرررام

 .حجاز و اطراد آن پریرفته شد و ح  را برای مردم تشریع کرد

 جزیره العرب در عصر جاهلیت و اقتصادی اوضاع سیاسی  (1-3

یررق خشررکی بررا منرراطقی کرره زیررر این شرربه جزیررره از شررمال محرردود برره شررام و عررراق و از طر

میرران   .ارتبرراط جزیررره بررا اروپررا و آسرریا از ایررن دو راه بررود  .شرردنفو  دولت روم و ایران بود مرتبل می

جزیره و قرراره آفریقررا و کشررورهای حبشرره و مصررر، کرره زیررر نفررو  دولررت روم بودنررد، بحررر ق لررز م یررا 

 .شررداط بررا قرراره مزبررور برقرررار میدریررای سرررع قرررار داشررت و بررا اسررتفاده از ایررن راه دریررایی ارتبرر 

داد کرره خررود در مجرراورت خلرری  عرردن و جنوب جزیره را مناطق یمررن و عرردن و عمرران تشررکیل مرری

 

 .709تا:  ناه، بیبی 1

 .309،  1ق: ج1382طبری،  2
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 .دریای عمان و اقیانوه هند قرار داشتند

عررالوه بررر راه خشررکی  .شرردراه دریررایی میرران جزیررره و هندوسررتان از طریررق عمرران برقرررار می

امتیرراز  ترررینبزرن .شررمال برره عررراق، جزیررره از دریررا نیررز بررا آسرریا یعنرری هندوسررتان ارتبرراط داشررت 

 .بود هاآنی، واقع شدن بین سه قاره و ایجاد ارتباط تجاری با یالعرب، از نظر جغرافیاجزیرۀ

نرردگی و ز ۀعوامررل شررکل دهنررده برره شرریو ترررینمه العرررب از  جزیرررهکمبررود شرردید آب در 

عربسررتان از آب و هرروای خشررد   ۀاز آن جررایی کرره شرربه جزیررر  .هررا بررودهای اقتصررادی عررربفعالیت 

هررای سررححی بشرردت در و از حیررث نررزوالت آسررمانی و نیررز جریرران آب بررودو بیابررانی برخرروردار 

منرراطقی در امّررا را از آن انتظررار داشررت؛  پررونقررینبایررد کشرراورزی  طبیعتررارتنگنررا برروده و هسررت؛ 

، ماننررد: ی رررب و خیبررر و طررائ  وجررود داشررت کرره برره جهررت فراوانرری العررربجزیرۀجنوب و شرق  

عرررب، دامررداری محرردودی را برگزیررده بررود تررا بتوانررد   .آب بنیان ثروتشان بر کشرراورزی اسررتوار بررود

در  .هررا و همرردم آنرران بررودشررتر عنصررر مهرر  زنرردگی عرررب .ای برره سررر بررردچنررد روزی در منحقرره

طبیعرری   طوربررهو    شهرنشررینینتیجرره ایررن امررر، عرردم رشررد    .شرردی گوسفندانی ه  نگهداری مرریموارد

 .عدم رشد حرفه و صنعت در آن جامعه شده بود

در منحقرره حجرراز و یمامرره، برره جهررت برخررورداری از آب فررراوان، در آن روزگررار تاز همرره جررا 

فت و قصررور بلنررد در آن هررای شررگسرسرربزتر و آبررادتر و حاصررلخیزتر بررود و همرره نرروع میرروه و با 

هررای عررر  و وادی .از حیررث ک رررت درخترران خرمررا، یمامرره در حجرراز نظیررر نداشررت   .وجود داشررت 

  .آمدند، نیز مملو از درختان خرما بودندمنحقه قران نیز که از توابع یمامه بشمار می

های پررر آب و فراوانرری آب، درخترران نخررل و زراعررت در شررمال ی رررب نیررز برره برکررت چشررمه

در منحقرره جررود و نیررز منرراطق سرره گانرره مهرر  ی رررب یعنرری عقیررق، بححرران و قنرراه،   .آمرردمی  ملبه ع
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 برره عمررلهررای پررر آب، عررالوه بررر زراعررت، نخررل نیررز  وجررود قنات  برره خرراطرهمچنین، اطراد ی رب  

از باهررات  .آمررداصررلی میرروه مکرره بشررمار می  کننرردهتأمینطائ  ه  با درختان میرروه انبرروهش،    .آمدمی

 .شرردکرره برره سررواحل مدیترانرره تجررارت می شرردطررائ ، مررویز و کشررمش حاصررل میوسرریع انگررور 

  .های مزروعی بسیار بودفراوانی آب، دارای درختان میوه و زمین به خاطرتنجدک ه  

کرررد و داشررتن ارتبرراط بررا مجرراورت بررا دریررا امکرران صررید مرراهی و صرردد را نیررز فررراه  می

جررا از جنرروب جزیررره برره مقصررد روم فرسررتاده شررد کرره کاالهررای صررادراتی آنهندوسررتان، باعررث می

هررای تجرراری برررای اقتصرراد جنرروب ایجرراد این خررود امکرران سررومی اسررت کرره رونررق فعالیررت   .دنشو

فرهنررگ و  پیرردایشبرره همررین جهررت، در جنرروب پیوسررته امکرران تجمررع، شهرنشررینی و  .کررردمی

 .حمیریان هستند، هادولت از جمله این  .های مقتدر فراه  بوده است تشکیل دولت 

و قابررل اطررراق بررا راهنمررایی  سرسرربز هررایوادیبرره علررت خشررکی منحقرره و سررختی یررافتن 

قبایررل مزبررور از طریررق ایررن خرردمت نیررز درآمرردی کسررب  هرراآنهررا و اجرراره دادن مواشرری برره کاروان

هررا ایررن دولررت   .ی ظهور اسالم، سرره دولررت نشررانده در شررمال جزیررره حرراک  برروددر آستانه  .کردندمی

حیررث اقترردار و خرردمات فرهنگرری هرگررز برره پررای حمیریرران و یررا سرراالر خررود ایررران و روم از 

در شررمال  .مرکررزی دارای قرردرت و منزلترری بودنررد نشررینکو ولرری، در مقابررل قبایررل  .رسرریدندنمی

لخمیرران از دولررت ایررران   .شرقی جزیره دولت آل لخرر  مسررتقر بررود کرره پایتخررت آن شررهر حیررره بررود

گرفررت در رکرراب ایررران شمشرریر وقررت میرران ایررران و روم نبررردی در میکردنررد و هررر تمکررین می

منبررع اصررلی  .پرداختنررددر واقررع صررلو، برره اسررتحکام موقعیررت خررویش و توسررعه آن می .زدنرردمی

بعررد از آن   .درآمد آنان تجارت بود و پایتخت ایشرران، حیررره، بررر سررر راه تجرراری شررمال قرررار داشررت 

ری شررمال معمررور گشررت کرره سرررآهاز ایررن راه برراز عمرران و کرره راه جنرروب از رونررق افترراد، راه تجررا

هررا از شررمال جزیررره حرکررت کرررده و ضررمن عبررور لرریکن ایررن بررار کرراروان  .کاالهای وارداتی هند بود
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هررای دیگررر برره مقاصررد هَررزّه، صررور، و اایلرره یعنرری نقرراط مرررتبل الجَنْدل، ب صْری و مکان هاز حیره، دوم

دولررت آل هسرران مسررتقر بررود کرره از   ،در شررمال جزیررره  .کردنرردمیبا روم، مصررر و فلسررحین حرکررت  

پایتخررت  .دادکرررد و همرران خرردمات آل لخرر  را برررای رومیرران انجررام مرریدولررت روم تبعیررت می

هسررانیان شررهر ب صررری بررود کرره در مسرریر راه تجرراری شررمال قرررار داشررت و سررکنه آن از طریررق 

د و پایتخررت آن د ومررۀَ الجَنْرردَل بررر سررر راه دولررت سرروم آل کانْررداه بررو  .کردنرردتجارت کسب درآمد می

آل کنررده   .هررای بازرگررانی بررودبررالحبع، منبررع درآمررد ایشرران نیررز فعالیررت   .تجاری شررمال قرررار داشررت 

 .های مستقر در جنوب بودندتحت نفو  دولت 

عربسررتان در عصررر جرراهلی تحررت تررأثیر  یجزیرهشرربهوضررعیت سیاسرری نررواحی مختلرر  

مررردم عربسررتان یررا   .هررا قرررار داشررت اجتمرراعی و اقتصررادی آن سرررزمین  های اقلیمی، فرهنگرری،ویژگی

ش برررای یررافتن آب و الگررروه اول برره صررورت مررداوم در ترر  .یررا سرراکن یررد ناحیرره بودنررد  نشینکو 

چراگرراه برررای حیواناتشرران برروده، در حررالی کرره گررروه دوم بررا تکیرره بررر تجررارت و کشرراورزی 

حیررات  یادامررهبرررای  نشررینانکو ل سررخت زنرردگی، برره دلیررل شرررای .نمودنرردمیو گرران    امرارمعاش

 گونررهایناطررراد برروده و بنررابراین از منظررر آنرران    هایواحررهو    هرراکاروانتا حدی مجبور به یورش برره  

مدینرره، برره صررورت عمررده یررد مرکررز  .آمرردنمیبرره حسرراب  کاریتبرره، هرراچپاولگریو  هرراهارت

کشاورزی بود، در حالی که مکرره یررد مرکررز مهرر  تجرراری برررای بسرریاری از قبایررل اطررراد محسرروب 

 .گشت می

رحمرری و قتررل و قررانونی، برریایررن زنرردگی، سررختی، خشررونت، هرررج و مرررج دائمرری، برری  ۀالزم

اصررلی در زنرردگی ایررن سررخن،  .از دیرردگاه آنرران شرررافت در دلیررری و داشررتن اسررب بررود .هارت بررود

هررای بررزرن نشرران تمررول و دارایرری بررود، از آنجررایی کرره گلرره .روزگرراران بررود ۀمرررد برردوی در همرر 

اگرچرره گرراهی نیررز یررافتن   ؛آمرردمرری  دزدی و هارت بخشرری از شرریوه سررنتی زنرردگی آنرران برره حسرراب
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ه یکرری از منررابع درآمررد قبیلرره نبردهررای مسررلحان  .کشرراندهرا و توشه، بدوی را به هررارت و دزدی مرری

چنررد مرررد برردوی برره یررد کرراروان  ۀرزیرره گرراه برره حملرر  .گفتندترزیهک می هاآنبرای هارت بود، که به 

برره  هرراآنانجامیررد کرره هررر  منحصر بود و گرراهی نیررز برره فررراه  آمرردن چنرردین هررزار جنگجررو مرری

 هرراآنهررای فصررلی ای بررود کرره برررای کررو هررای آب تررازههررا، و چرراههررا، برکررهآوردن چراگرراه دسررت 

 .1تر بودمناسب 

نگرراهی برره  .العرررب از وحرردت سیاسرری یررا مرررهبی برخرروردار نبررود جزیرررهجاهلیررت،  ۀدر دور

دهررد کرره در عصررر جرراهلی، یررد قرردرتی کرره تمررام جامعرره آن هررای حجرراز نشرران مرریزنرردگی عرررب

و اجرررای قررانون را بررر عهررده داشررته باشررد، وجررود  گررراریقانونمنحقرره را زیررر سررلحه داشررته و 

 ۀمشخصرری را در اختیررار داشررته و اراد  ۀنداشت؛ یعنرری چیررزی برره نررام حکومررت مرکررزی کرره محرردود

در جزیررره العرررب، مررردم بررر پایرره   .شررودمرریخود را بر آن منحقه و سرراکنان آن اعمررال نمایررد، دیررده ن

نسرربت خررانوادگی مشررترک برره عنرروان یررد قبیلرره دور هرر  جمررع شررده و محرردوده قرردرت هررر یررد 

عمررل هررر قبیلرره  ۀمنحصررر برره مکررانی بررود کرره در آنجررا سررکنی گزیررده بودنررد، برره طرروری کرره حرروز

نرروع زنرردگی در میرران  ایررن مسررلمار .و کرراری برره قبایررل دیگررر نداشررتند 2ای بررودمحدود به همان قبیلرره

بررود، تشررتتی کرره اعررراب را از یکرردیگر جرردا  هرراآناعررراب جرراهلی نشررانگر تشررتت و پراکنرردگی 

 .شدساخته و عاملی در جهت نفی حکومت مرکزی در جزیره محسوب می

اجتمرراعی زنرردگی کررردن برررای  .زنرردگی و حیررات برردویان، تالشرری سررخت برررای زیسررتن بررود

زم برروده؛ برردون یرراری یکرردیگر و تشررکیل قبیلرره، محرریل نررامالی  زنده مانرردن در شرررایل صررحرایی ال

 

 .79،  3: جم1972شاکر،  1

 .156:  1386جعفریان،  2



14 

 

 

نیرراز برره همبسررتگی و   .سرراخت و شرایل سررخت زنرردگی در صررحرا حیررات انسررانی را هیرررممکن مرری

هررای سرراخت و ایررن گررروهاتحاد افررراد برره عنرروان یررد گررروه، موجبررات تشررکیل قبیلرره را فررراه  مرری

اسرراه ملیررت و بافررت   .شرردشرری تشررکیل مرریهررای خررونی و قرروم و خویای بر اسرراه وابسررتگیقبیله

چیررزی کرره باعررث ایجرراد رابحرره بررین افررراد یررد   ترررینمه   .اجتماعی، سیاسی عرب بدوی قبیلرره بررود

قبیلرره، در   .کرررد، خررون و نسررب مشررترک بررودرابحرره و وحرردت ایجرراد مرری  هرراآنشد و میرران  قبیله می

سرررزمین  خبرره جررزواقررع، یررد نرروع دولررت کرروچکی در صررحرا بررود کرره همرره ارکرران یررد دولررت، 

 اصررولبررر همررین اسرراه نسررب در میرران عرررب ارزش یافترره و    .1محدود و ثابت را در اختیررار داشررت 

عامررل جلرروگیری از پراکنرردگی قبیلرره،  .کررردی او تعیررین مرریهررای هررر فرررد را موقعیررت قبیلررهارزش

سرراخت و هررر اندیشرره و ایررن تعصررب فرهنررگ افررراد را مرری .حمیررت و تعصررب قبیلگرری بررودۀ روحیرر 

را در یررد قبیلرره در  هرراآندر واقررع پیونرردی کرره  .2دادمرریارزشرری را متناسررب بررا ایررن روحیرره شررکل 

ای بررود نرره احسرراه روشررنی از عربیررت برره معنررای وسرریع و داشررت عصرربیت قبیلررهکنار ه  نگرره مرری

  .عام

امررت یررا نررژاد برره طرروری کرره همرره اعررراب را   در اندیشرره  گرراههیا  الرجامعه جرراهلی عرررب عمرر 

ای بررود بررا نمررود یافترره بررود اتحرراد قبیلرره  هرراآنتنهررا آنچرره در میرران    .زیر ید پرچ  گرد آورد، نبودنررد

  .3اطاعت از ید رئیا

فرررد قبیلرره بررود  ترینفصرریوو  ترینسررخی، ثروتمنرردترین، نیرومنرردترین، ترینسررالخوردهشرریک، 

 

 .360تا:  سال ، بی  عبدالعزیز 1

 . 153:  1385حاجی احمدی،  2

 .60:  1364ضی ،  3
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وی نظررر عمررومی  .رفررت تررر از سررایر افررراد قبیلرره برره شررمار مرریو برای کسب احترام شخصرری زیبنررده

در قبیلرره  .1کررردکامررل رد مرری بااقترردارگرراه نظررر عمرروم آنرران را امّررا کرررد، پیرمردان قبیله را رعایت مرری

د و اظهررار ایررن رکرر کرره اتحرراد و پیونررد داخلرری را حفررظ مرری  ا برروده اسررت و چررر  چررونبیتنها اطاعت  

پررا از تمررام شرردن بیعررت هرریا   .پررریرفت بیعت افررراد بررا رئرریا قبیلرره صررورت مرریۀ  وسیلبهاطاعت  

-عربی حاضر به نقض عهد نبود، چرررا کرره در نظررر آنرران نقررض عهررد تخلفرری سررنگین محسرروب مرری

 .2شد

 در ایررن دوران البترره، چنررد حکومررت نیرومنررد و تأثیرگرررار )ماننررد روم در شررمال، ایررران در

همسررایه شرربه جزیرررۀ هررایی از ( هریررد برره نرروعی بررر بخششررمال و مشرررق، و حبشرره در مغرررب

 صررورتجررز در جنرروب کرره به  العرررب نیررز برره  جزیرررههررای داخلرری  حکومت   .مسررلل بودنررد  عربستان

و  تررررینمه ای برررود و دولرررت کنرررده از صرررورت قبیلررره همچنررران بررره ،3شررردپادشررراهی اداره می

  .4رفت می به شمارالعرب  جزیرهدر مرکز  هاآننیرومندترین 

در  .کرررد وجوجسررت بایررد  هرراآنو اهررداد  هرراارزشرفتررار و فرهنررگ اعررراب را در عقایررد، 

برره  .محرررج نبررود هرراآنمیرران اعررراب جرراهلی تفکررر یکنررواختی وجررود نداشررته و هرردد واحررد برررای 

دیررن  .5درون هررر خانرره بترری مخصررو  برره خررود داشررت طوری که هر قبیله در کنار کعبه و حترری در 

شررد، موجررب تعررار  و اخررتالد مرری جرراهلی بررر محوریررت خرردایان اسررتوار بررود و ک رررت خرردایان

 

 . 128،  1: ج1375ابن خلدون،  1

 .32:  1363شر، الب 2

 .205-195تا:  ؛ یعقوبی، بی63-62ق:  1379ی، نورید 3

 .47:  م۱۹۹۷ ،یشام  4
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بنررابراین نبررودن اعتقرراد و هرردفی  .حررال آنکرره اهلل برره دلیررل وحرردانیت ایجرراد کننررده تعررار  نیسررت 

از طرررد دیگررر اعتقرراد  .عرراملی مهرر  در ایجرراد تفرقرره در میرران اعررراب دانسررت  ترروانمیمشررترک را 

مبتنی بر چندگانگی و تعررار ، اعررراب را برره سرروی تفکررر سررلحه از طریررق سرررکوب کررردن دیگررران 

فرهنررگ اعررراب جرراهلی ۀ مشخصرر  ترررینمه برره طرروری کرره جنررگ و خررونریزی  .کررردهرردایت مرری

 .1شدمحسوب می

 .هررای نسررب، عصررب و حسررب بررودله دارای سرره رکررن اساسرری برره نررامای، هر قبیقبیله  نظام  در

 و تررادانسررتند کرره نیایشرران کیسررت  آنرران بایررد مرری  .گرفررت نسب هر قبیله از پدری واحد سرچشمه می

 هرر   چرررا کرره عامررل نسررب باعررث نزدیکرری آنرران برره  .چه اندازه نژادشان خالص و اصیل مانررده اسررت 

هررای زنرردگی هررا و ناخوشرریای کرره در تمررام خوشرریه گونررهبرر   .دادآنان را به یکدیگر پیوند می  و  شده

شخصرریت فرررد تررا انرردازه   .واحرردی ماننررد واحررد خررانواده بررود  هاز ایررن رو قبیلرر   .با ه  همررراه بودنررد

ای کررار برره ایررن معنرری کرره اگررر فررردی از قبیلرره  .زیادی در برابررر شخصرریت قبیلرره محررو و نرراچیز بررود

و اگررر برره ننررگ و عرراری رفررت  بیلرره او برره شررمار مرریداد فخررری برررای قشایسته و مفیدی انجررام مرری

 .2شدقبیله می گیردامنگرایید؛ آن ننگ و عار می

 .قبیلرره اسررت  و اع)ررایعصررب برره معنرری داشررتن تعصررب نسرربت برره قبیلرره از جانررب آحرراد 

چرررا کرره پیونررد  .شررودمیهررا برره یکرردیگر حاصررل عصرربیت از راه پیونررد نسرربی و وابسررتگی خانرردان

خویشرراوندی باعررث نشرران دادن هرررور قررومی نسرربت برره نزدیکرران و خویشرراوندان، برره خصررو  در 

زیرررا ع)ررو هررر خانرردان  .شررودمیمواقعی که ستمی به آنان برسررد یررا در معررر  خحررر واقررع شرروند، 

 

 . 430-429:  1383افتخاری،  1

 .82-81:  1364کلبی،  2
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شررده  توزیو کینررهوقترری ببینررد برره یکرری از نزدیکرران وی سررتمی رسرریده یررا نسرربت برره او دشررمنی 

ایررن  .آوردکنررد و آن را ترروهین برره خررود بشررمار مرریر خررود احسرراه زبررونی و خررواری مرریاسررت؛ د

برره همررین دلیررل هرر   .امررر در بشررر یررد عاطفرره طبیعرری اسررت و از آفرررینش همررراه او برروده اسررت 

بررر   .1شرروند تررا زبررونی و خررواری را از خررود دور کننرردبستگان برره یرراری خویشرراوند خررود وادار مرری

هررر نرروع فررداکاری و ای ررار را در راه قبیلرره  شررودمیهررر فرررد قبیلرره حاضررر پایه همین تعصب است که 

 .2بپریرد

هررا، حرروادث، رخرردادها و در یررد کررالم هررا، جنررگحسب نیز عبررارت بررود از مجموعرره تررالش

-قبایررل عرررب از طریررق حسررب خررود بررر دیگررر قبایررل فخررر مرری  .آفریرردافتخاراتی که ید قبیلرره مرری

برره دسررت آوردن حسررب، برررای آنرران  .نمودنرردکسررب قرردرت مرری فروختند و از این طریق برای خررود

 .3کردندمیدری مه  بود که حتی به تعداد مردگان قبیله خویش نیز افتخار قبه 

وضررعیت سیاسرری و نبررود حکومررت مرکررزی گفترره شررد بایررد ۀ  دربرراربا موارد  کر شررده در برراال  

ایررن برره معنرری فقرردان قررانون امّررا گررراری وجررود نداشررته در آن دوره چیزی به نام نهاد قررانون  که  گفت 

، بلکرره قرروانینی در آن عصررر و مکرران وجررود داشررت کرره برخاسررته از جامعرره و آداب و رسرروم آن نبود

هررای آن هررا و سررنت منظور از قانون در این جا نرره قررانون مرردون و مکترروب امررروزی بلکرره رسرر   .بود

ترروان انتظررار ای کرره فاقررد حکومررت مرکررزی قرروی و نیرومنررد باشررد نمرریزیرا در جامعه  ؛باشدزمان می

 .قانون مدون و مکتوب داشت 

 

 . 243-242،  1: ج1375ابن خلدون،  1

 .140،  1تا: جآلوسی، بی 2

 .3تکاثر، آیهسوره  3
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 اوضاع فرهنگی جزیره العرب در عصر جاهلیت  (1-4

العرررب و تحرروّل فرهنررگ و تمرردن  جزیرررهتفکررری هررر چنررد کوترراه در سرریر زنرردگی مررردم 

  .دهدول اکرم) ( را به خوبی نشان میهای رسایشان در پیش و پا از بع ت، عظمت تالش

جنرروب عربسررتان،  .مقررارن ظهررور اسررالم، اهررالی عربسررتان از فرهنررگ هنرری برخرروردار نبودنررد

های سررد مررارب، ها در خرابررهدرخشرران آن یعنرری داشررتن خررل، برراقی مانرردن کتیبررهۀ ره  پیشررینعلرری

ها و چنررد دهرره، دسررتخوش حمررالت حبشرری و طرریپیشرفت معماری و هیررره، پرریش از ظهررور اسررالم 

برره   .برره یررد دولررت زیررر سررلحه ایررران تبرردیل شررد  ) ( ها بود تا اینکه هنگام بع ت رسول اکرمرومی

 .کرررد، اینررد تحررت نفررو  ایررران درآمررده بررودایررران و روم رقابررت میاین ترتیب، جنوب که زمانی بررا  

فرهنگرری آن تررداوم نیافررت و در پرری از دسررت دادن امکانررات تجررارت و  ۀبرره همررین سرربب سررابق

انسررانی خررویش کرره بررر اثررر مهرراجرت از دسررت داده بررود، رشررد  ۀکشرراورزی و برره دنبررال آن سرررمای

تر از سررکنه هرر ، اهررالی جنرروب متمرردن  د برراز الرر   مررع  .فرهنگی و شوکت خررود را نیررز از دسررت داد

 .العرب بودنده سایر مناطق جزیر

شررواهد بسرریار ترراریخی بیررانگر ایررن حقیقررت اسررت   طررورهمینو    البالهررهنه تعابیر موجررود در  

مردمرران آن   ،هرراآنجرراهلی    ۀهررای برتررر انسررانی در دورکه عررالوه بررر فقرردان فرهنررگ و آداب و ارزش

امررام علرری)ع( سررحو علمرری و فرهنگرری   م منرران  سررخنان امیررر  .نداشررتند  ایبهرررهدوره از عل  و دانش  

 :فرمایدمیو  کندمیاعراب قبل از اسالم را توصی  

زنررردگی  خرررود فراموشررریدر ظلمرررات و جهرررل و حیررررت و  هررراآنت

  ک....و کردندمی

 : گویدمیابن خلدون 
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دانسررتند و ایررن برره اعررراب در ابترردا هرریا علرر  و صررناعتی را نمرریت

در ابترردا اقرروام عرررب تعلرری  و  ...بررود هرراآناقت)ررای زنرردگی سرراده و برردوی 

رفتنررد و حاجررت و و برره سرروی آن نمرری شررناختندنمیو ترردوین را  تررألی 

برری سرروادی در آن دوران یررد صررفت  ...کردنرردنیررازی هرر  برره آن پیرردا نمرری

 .کرفت عمومی به شمار می

 گوید: وی در مورد عل  طب اعراب می

 ۀ)در اهلررب مرروارد( مبتنرری بررر تجربرر  کردنرردمیطبرری کرره برردان عمررل ت

 بردنرردمیقاصررر بع)رری از اشررخا  بررود کرره از پیرمررردان و پیرزنرران برره ارث 

درسررت بررود ولرری بررر طبررق قررانون طبیعرری و  هرراآنو چرره بسررا کرره بع)رری از 

 .ک1چنین طبی در میان عرب شایع بود .محابق با مزاج نبود

 : نویسدمیباز ابن خلدون 

زیرررا  .کردنرردمیاز ایررن کرره برره علرر  نسرربت داده شرروند دوری  هرراآنت

روسررا همیشرره از صررنایع و هنرهررا و  .دانسررتندآن را از جملرره صررنایع مرری

 .ک2جستندشد دوری میمی هاآنهرآنچه مربوط به 

 

 . 543،  1: ج1375ابن خلدون،  1

 . 493،  1: ج1375ابن خلدون،  2



20 

 

 

 آداب و رسوم عرب جاهلی اعتقادات،  (1-5

 شرک به خدا:   (1-5-1

عقیررده زشررتی کرره در بررین اعررراب وجررود داشررت، شرررک بررود یعنرری آنرران برره جررای  ترررینمه 

ایررن ویژگرری و دوری از درگرراه خداونررد،  .پرداختنرردخداونررد یکتررا، برره پرسررتش چیزهررای دیگررر مرری

بخررش زیررادی از  .1زشررت در بررین مررردم آن زمرران بررود هایسررنت دلیررل برررای رواج  ترررینمه خررود 

هررای خررود را نیررز بودنررد و بررا سررکونت در شررهرها بررت   نشررینیابانببودند، اک ر آنرران    پرست بت مردم  

سرراختند و گرراهی برره هنگررام هررایی کرره از سررنگ، چرروب و خرمررا مرریبررت  .بررا خررود آورده بودنررد

هررا درسررت هررایی برررای بررت برخرری در محررل زنرردگی خررود، زیارتگرراه .بردنرردمسررافرت بررا خررود مرری

 .شرردهررا مرریهنگررام مراسرر  حرر  زیارتگرراه بررت هررا بررود کرره در  کعبه نیز یکی از ایررن مکرران  .کردندمی

-مرریو  کنرردبیرران مرری البالهررهنه در  خوبیبررهح)رررت علرری)ع( اوضرراع مرررهبی مررردم عرررب را 

 فرمایند: 

هرررای مختلررر  و مرررردم آن روز دارای مرررراهب گونررراگون و بررردعت ت

و برررای   کردنرردمیگروهرری خرردا را برره خلقررش تشرربیه    .طوای  متفرررق بودنررد

ماننررد  کردنرردمیاو اع)ررایی قائررل بودنررد و برخرری در اسرر  او تصرررّد 

 .ک2ان که الت را از اهلل و عزّی را از عزیز گرفته بودندپرستبت 

 به معاد:   اعتقادبی (1-5-2

انحرافررات در میرران مشرررکین و اعررراب  ترررینمه و یکرری از  از جملرره عقایررد زشررت اعررراب

 

 .80:  1392قاسمی حامد،  1

 .45، خحبهالبالههنه  2
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تکررریب قیامررت و عرردم اعتقرراد برره معرراد سرچشررمه انحرافررات  .انکررار قیامررت و معرراد بررودجرراهلی، 

مسرر ولیتی انسرران و در نتیجرره ظلرر  و اعتقرراد نداشررتن برره معرراد زمینرره برری .فررردی و اجتمرراعی اسررت 

یررد و روز حسرراب، راه کنترررل اعتقرراد برره توح   .کنرردتجاوز به حقوق دیگررران را در جامعرره فررراه  مرری

مشرررکان برره  اعتقررادیبیدر آیررات بسرریاری از قرررآن، برره   .1هررای ویرانگررر اسررت آدمی در برابررر هرروه

 .2قیامت و معاد اشاره شده است 

 ها: قربانی کردن فرزندان برای تقرّب به بت (1-5-3

کرری ی  .ای داشررتندهررای ویررژهی اعراب بررا مراسرر  خاصرری همررراه بررود و برررای آن آیررینپرستبت 

عرررب جرراهلی   .هررا برروداز این رسوم، قربانی کردن فرزندان برررای جلررب رضررایت و نزدیکرری برره بررت 

گاه از تره گرسنگی و یررا برره علررت قربررانی کررردن برررای خرردایان، فرزنرردان دختررر یررا پسررر خررود را 

هررا برررای رسررد، قربررانی فرزنرردان اوج جهررل اعررراب باشررد، چرررا کرره عرررببرره نظررر مرری .کشررتندمرری

ان پرسررتبت قرررآن اشرراره برره ایررن عمررل زشررت    .زدیاد جمعیت اهمیت زیررادی قائررل بودنرردخانواده و ا

 : فرمایدکرده م  هاآنآور هال شرمو جنایت 

هررا در نظرشرران جلرروه داشررت و در مررورد خداونررد و بررت   هرراآنتتقسی   

پنداشررتند همچنررین ایررن عمررل زشررت و خرافرر  را کررارل پسررندیده مرر 

ان جلرروه داده پرسررتبت قتررل فرزنرردان را در نظررر بسرریارل از  هرراآنشرررکال 

هررال خررود را یررد نرروع افتخررار و یررا عبررادت بررود تررا آنجررا کرره کشررتن بچرره

 

 .98:  1386فهیمی،  1

  ؛45آیه اعراد،سوره  ؛45و10آیات اسراخ،سوره  ؛60و22آیاتنحل، سوره  ؛150آیه انعام،سوره  نمونه: برای 2

 .19آیه هود،سوره 
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 .ک1داشتندمحسوب م 

 : ریزی خونتجاوز، جنگ و  (1-5-4

پرداختنررد کرره خداونررد در قرررآن کررری  اعراب عالوه بر فحشا، برره تجرراوز و سررتمکاری نیررز مرری

پرداختنررد کرره خداونررد آنرران همچنررین برره کشررتار یکرردیگر مرری  .2ددارمرری  ر حرررربرر را از این کار    هاآن

اعتقرراد مبتنرری بررر چنرردگانگی و تعررار ، اعررراب را برره  .3از ایررن کررار نهرری کرررده اسررت نیررز را  هرراآن

برره طرروری کرره جنررگ و  .کررردسرروی تفکررر سررلحه از طریررق سرررکوب کررردن دیگررران هرردایت مرری

حیرراتی   هررایارزشمعیررار    .شررداب جرراهلی محسرروب مرریمشخصرره فرهنررگ اعررر  ترررینمه خونریزی  

و خررونریزی و انتقررام و  و نرررم و خحابرره، جنررگ چرررب زبررانآنان چیزی جررز زور و شمشرریر و نیررزه، 

  .آمداز افتخارات اعراب به شمار می ریزیخونجنگ و  .ارزش نهادن به حسب و نسب نبود

بررود  جوییانتقرراماز قوانین مه  اعراب کرره بررزرن و کوچررد نسرربت برره آن محیررع بودنررد همرران 

تررا وقترری کرره از حریرر  خررود انتقررام   .شررد و رنررگ دینرری داشررت و ثار شریعت مقدسشان شمرده مرری

در اشررعار خررود، ایررن  اعررراب .کردنرردمینگرفترره بودنررد شررراب و زن و عحررر را بررر خویشررتن حرررام 

دادنررد و بنررابراین ترررک آن را ننگرری برررای خررود برره حسرراب تایش قرررار مرریخصلت زشت را مورد س

و گرراهی ایررن   کردنرردمیبرپررا    ریزیخررونهررای انرردک جنررگ و  آوردند برره همررین خرراطر برره بهانررهمی

 نویسد: در این زمینه عمر فروع می .انجامیدها سالیان دراز به طول میریزیخونجنگ و 

هررای ارتررزاق یکرری از راه تجنررگ نررزد عرررب جرراهلی قررانون حیررات و

 

 .452،  5: ج1374مکارم شیرازی،  1

 .33آیه اعراد،سوره  2

 .33آیه اسراخ،سوره  3
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شد و معیررار حررقّ قرردرت بررود و قدرتمنرردان بررا هررر کررا و تررا هررر شمرده می

  .ک1جنگیدندخواستند میزمان که می

 گوید: همچنین محمد بن حبیب بغدادی می

  .ک2تدر بین اعراب جاهلی آموزش قتل و جنایت دایر بوده است 

کشرریدند و عشررایر دیگررر اش شمشرریر مرریعشرریرهشررد  یکی از افراد قبیلرره کشررته مرریهنگامی که  

شرردند و کشررتار فررراوان بررین آنرران مرری  پشررت ه نیز از ایشان پیروی کرررده برررای خونخررواهی    قبیلهه 

هررای بعررد دو طرررد رسررید، نسررلبرره ارث مرری  هرراگیریانتقامداد و ایررن سلسررله  و قبیله دشمن رع می

و هرامررت مبادلرره  بهرراخونشررتی کرررده یررا نیز پیوسررته در سررتیز بودنررد تررا بررا دخالررت طرررد سررومی آ

  .دانستندشد، پریرفتن آشتی را ننگ و عار میشود و تا قتلی واقع می

خواسررتند در برابررر خررون، دانسررتند و نمرریبهررا پررریرفتن را برراالترین خررواری و  لررت مرریخررون

گررویی   شتر یا شیر آن را عو  ستانند، چرا که معتقد بودنررد کرره تنهررا جرروش خررون بررا خررون نشرریند،

در ترراریک عرررب  .خواهنررد بررود تشررنهلب خررونریزی در آنرران تبرردیل برره طبیعررت ثررانوی شررده بررود و 

سررال و بیشررتر برره طررول   صرردیدهررا گرراه تررا  از ایررن جنررگ  و برخرریجنگ ضبل شده    1700بیش از  

 .انجامیدمی

 ای: تعصبات قبیله (1-5-5

گررروه معرردودی ، موجررب وحرردت  واحررد اجتمرراعی در جزیررره العرررب  ترررینمه قبیله به عنوان  

در یررد قبیلرره   .کررردای آن را از قبایررل دیگررر جرردا مرریشررد، ولرری همررین دیوارهررای قبیلررهاز مردم می
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