
 38ـ  21ص ، 1391پاييز ، چهار، شماره سومسال ،   

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 3. No.4, Fall 2012 

 

 

 
 

 حجاز پيش از بعثت ةفرهنگ منطق ةمنابع سازند

 (قبيله و دين)
 *اركغالمرضا پرهيز

 دهكيچ
نناب  مشنناخت با توجه به  امبريش از بعثت پيحجاز پ ةمنطق يفرهنگت يشناخت وضع در پين پژوهش يا

گذار ثرامناب   ييسابه مناب ، مراجعه به آثار مورخان و شنا يابيدستي برا يشناختآن است. راهبرد روش ةسازند

ود موج يخيد تارن مناب  با توجه به اسنايا يردكاركا ي يل مفهوميتحل به سپس است؛ ش از بعثتيبر فرهنگ پ

ر دمهم و مؤثر  به چند منب  يابين پژوهش دستي. حاصل ايابيمدستن مناب  يار عمل اكبه سازوپردازيم تا مي

در سناخت  اآنه ن و نقشيله و ديقب يعني ،آناز دو مورد در اين نوشتار ش از بعثت است. يساخت فرهنگ پ
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 مقدمه

 قيـتحقگويي بـه پرسـش چگونگي پاسخم مرتبط، روش پژوهش و يح مفاهيپس از توضدر اين نوشتار 

 ان خواهد شد.يب

نان ينشـوچكو شهر طائف و است نه يه و مدكحجاز دو شهر مهم م در نگاه نخست، منظور از منطقة

البتـه  گيرنـد،يم، از نظر اهميت در جايگاه دوم قـرار در تعامل بودنديادشده نان يه با شهرنشآن كاطراف 

لحاظ هبـ .نجـا نـام بـرده شـديه در اكـتر از آن است گسترده یاحجاز منطقه ي،خيتار یايلحاظ جغرافبه
سـب  بـهنوشـتار ن يـدر ا ؛شـوديره قلمداد ميجزشبه يفرهنگ اين سرزمين بخشي از حوزةز ين يفرهنگ

د بـر وجـوه كيـن تأيشـتريچنـد بهر جزيره مدنظر اسـت.ت شبهيلگاه ك، يشناختالت روشكمش يبرخ

 .نيست مربوط به آن است، همة مباحث منحصراًحجاز  يفرهنگ

جـزا و آن ا یبـرا ،از فرهنـگ یلوريتـاف يـاگر با توجه بـه تعركه د گفت يمفهوم فرهنگ با ةدربار

 طقـةه شـرايط مندی كنيم و با توجه ببندسته ييهاهين اجزا و عناصر را در اليو ام يريدر نظر بگ یعناصر

هـا و شات، ارزكـ... اسـت، ادرا، علم، قانون مدون ویچون، معمار یه فرهنگ آن فاقد عناصرك ،حجاز
رو، شيپـتار نوشـن صـورت، در يـم، در ايه قرار دهـين اليترنيرين آنها، در زيترمهم مثابةهنجارها را به

از را و فرهنگ عـر  حجـ يو ارزش و هنجار موجود در زندگ كه ادراكم يهست يدنبال شناخت منابعبه

 كـيت و ادرايـعقالنبـه آن و كرد ميش را مشخص يزندگ یريگآن معنا و جهتاساس ساخت و بر مي

 د.يبخشميخاص 

 یسـاز، امـوربع فرهنگساز است. منظور از منـامنابع فرهنگپژوهش ن يدر ا یديلكم ياز جمله مفاه

ننـد. منـابع كيفـا ميمهـم ا ينقشـ ياجتمـا  انسـان يـ  يفرهنگ يه در ساخت عناصر اصلك انديطيمح
ا رشـان يزندگ ةوي. شـ؛دنسـازمي را يهـر اجتمـا  انسـان یهـا و هنجارهـاات و ارزشكساز ادرافرهنگ

ع مثـل چنـد مناب ؛از عوامل دارندتر فزون يتيند. منابع اهمكين مييعترا ةآنان نديآ یريگمشخص و جهت

شـوند؛ يم يفرهنگـ ایجاد حوزهياسب  بخشند، يات ميح ييايجغراف ةمحدود ي ه به كمعدود  ةچشم

ثـر كتمه عناصر كم ار مهيساده، به عوامل بس يانيب د بهنباش ياساسريو غفراوان ار يتوانند بسياما عوامل م

 ناخت منـابع؛ بنـابراين بـا شـمييگـويم يند، منابع فرهنگـيآيموجود رند و بهيگياز آنها منشأ م يفرهنگ

 گيری كلي فرهنگي رسيد.توان به جهتيفرهنگ م سازندة
 زندةتـوان منـابع سـايچگونـه م ه اوالًكـاسـت پرسش ن دو يبر پاسخ به ا يق، مبتنين تحقيروش ا

 ؟تسين منابع چيا یسوار ساخت فرهنگ از كوساز اًيرد و ثانك ييش از بعثت را شناسايفرهنگ پ
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 ةنطقـمخ يه به تاركاست متفكراني نخست، مراجعه به آثار پرسش، پاسخ به  یشده براروش انتخا 

در جايگـاه ه ك ،سازمنابع فرهنگدر مقام البته نه  ،امور ين آثار برخياند. در اش از اسالم پرداختهيحجاز پ

كـار ح يتوضـ یاند و بـرارار شدهكتشرح دهند، د اتفاقات آن دوره را نتوانيه بهتر مك يميا مفاهيعوامل 

 اسـتفاده شايسـتهمهـم و  ي،فهم فرهنگ یاما برا، شدهمتر توجه ك یاموربه ن است كمم ند؛ديمف يفرهنگ

را  يسـاز و برخـتـوان منـابع فرهنگيرا م يه برخـكشدند  ييدو دسته امور شناسا ،ن اساسي. بر اباشد
ت و عـين، طبيـلـه، دينـد از: قباشده، عبارتييساز شناساد. منابع فرهنگيفرهنگ نام ةنندكديتولعوامل باز

 پردازيم.مي نيله و ديبه دو منبع قبنوشتار ن ي. در ايفرهنگ انيارتباطات م

ها و العر ، جشـنامياشامل: اند، دهيتنهمدر يه البته در عمل عواملك يفرهنگ ةننديدكتولاما عوامل باز

ؤثر بـر مـن دسـته امـور يـ. ايلگياد، شعر، جلسات مفاخره، جلسات مسامره، جنگ، رقابت و تضاد قبيعا

 .شد خواهد بدانها يدر ضمن مقاله اشاراتگاه اما كرد، د بحث يگر بايد ييرا در جا يد فرهنگيتولباز

وجـه بـه مفهـومي و بـا ت( بر اساس تحليل سازی اين منابعكار فرهنگوسازنحوة پاسخ به پرسش دوم )
 بود. جاز خواهداين منابع يا با توجه به آثار و كاركردهای آنها در تاريخ عر  جاهلي منطقة ح هایويژگي

 لهيقب
 لهيقب فيتعر

ها را پـدر ة. جد يعني پدر پدر كـه اگـر سلسـلجد را شناختيعني  لهيد منشأ قبيله بايش از شناخت قبيپ

و  يد اعلـجـ يـ ه معتقدنـد كـاز افراد  يگروه يعنيله يقب .ميرسيمتين نخسو  يم، به جد اعلينكدنبال 

 یايـن نيـاكـه چنـد هرشـد؛ يمشـمرده آنـان كه او در گذشتة دور، ريشة نخسـتين دارند  كمشتر یاين
و  نده متحـد شـدلـياثر آن چنـد قب ربه ك يمانين است از نام پكله ممينام قب مثالً ؛باشد يواقعريغ كمشتر

 يطور واقعـبه هكآنان است  كا نام جد مشترين نام، گوياخذ شده باشد. ارا تشكيل دادند، واحد  ایلهيقب

 یعضـااميـان ، در يواقعـرين جـد غيـاباور اما  ؛(340، ص 4، ج 1980ت )علي، سته اسين زيش از ايپ

 سازد.چگونگي ارتباط آنان را مي و،حقيقتي است لهيقب

  دانسـت. جـد در اجتمـا ةافتـيشده و نظاميافته، اجتماعيل بسطكشتوان يگر ميد يانيله را در بيقب

و  يبسـتگد همجـايو ا يوند خونين اعتقاد به پيباشد و ا یاان عدهيدر م يوقت كاعتقاد به جد مشتر يعني
ميـان  م روابـط برادرانـه دريت تنظـين وضعيا تعلق و هويت جمعي بينجامد و نتيجةت و احساس يعصب

 .گيردمي لكشقبيله ن صورت يگران باشد، در ايبرادرانه و خصمانه با درياعضا و روابط غ
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ن آبـر  يبتن، ميه نظام اجتماعكمعناست نيم، بديجد و خانواده بدان شدةيل اجتماعكله را شيقب يوقت

 . افتينگ درله را در ساخت اجتما  و فرهير قبيزان نفوذ و تأثيتوان ميجا منيشده است؛ از هم يطراح

 له بر فرهنگيرات قبيتأث

 ييگرالـهيق قبيـعم ی نشـان دادن ريشـةاما برا ،ش از بعثت استيپ يفرهنگ جاهل كه بحث دربارةنيبا ا
ان عـر  يـدر م يتـيلـه چنـان اهمي. قبكرد رنگ آن پس از بعثت اشارهپر یتوان به بقايش از بعثت ميپ

را در برابـر  معرفي كـرد و آن یار برتريمعرا همچون تقوا  مفاهيمي جديد اسالمآنكه ه با وجود كداشت 
قـرار . ..در قال  صلة رحـم و لهيف قبيتعرو باز یسازعر  بر عجم و محدود یو برتر يلگيت قبيموقع
 یركـظـام فه و نيد و روحيدست بشو ييگرالهيق خود با قبينتوانست از ارتباط عم ياما عر  جاهلداد، 
 حنةنخسـتين صـفه يد. سـقيشان اسـتمرار بخشـيو پس از رحلت ا امبريرا در عصر پ يلگيقب يو عمل
اسـت. آشـكار  یانمونـه ،امبريـشـده پـس از رحلـت پمسلمان یگرالـهيعـر  قب یبرا یريگميتصم
 اسـالمپس از  یبنددسته ي ه ك ،انصار و مهاجر یبندبر دسته يمبتن آغازه در كنيفه با ايدر سقآمدن گرد

ه موضـوعات مـورد كشود يفه روشن ميمطرح در سق یگوهاول گفتياما از تحل ،است، صورت گرفت
همچـون  ،اسـالمپـيش از ز ياسالم و نپس از  یهام و ارزشيمفاه ر دو دستةتوان ديجدال در آنجا را م

مـدن آنـار كاز  يم بخشـكز دسـتين یسازميجلسه و هنگام تصماين ان يدر پا ؛داد یجا يلگيشرافت قب
 یهـابتاز اختالفـات و رقا يش ناشيقر ينيرش جانشي( و پذنامهاجرش )يقر ( باانصار) اوس و خزرج

 ش از اسالم برجا مانده بود. يه از پكان بود يان و خزرجيان اوسيم يلگيقب
، نظـام ، پس از آننداشت یادهيچيمدون و پ ياسيش از بعثت نظام سيه تا پكعر  حجاز با وجود آن

 ،آمـديمشـمار به امبرين پيفه، خلف و جانشيچند خلن نظام، هري. در ابرپا ساخت را يفگيخل ياسيس
مثـل نـاگون گول يـه قباكـاسالم بود چارچو  در  يلگيد روح و نظام قبيتولواقع بازدر يفگياما نظام خل

ن يـد. از ادست زدن ينيدفرهنگ خود در چارچو  ابزارها و  يلگيات قبيح عباس به ادامةيه و بنياميبن
 ت زد.آن دس ينيد ي، به بازخوانيدر تمدن اسالم يد بدون توجه به عناصر فرهنگ جاهلينبا ،منظر

منبـع مثابـة به ت دارد كه قبيلهضرورنكته ن ين مقدمه و با ورود به اصل بحث، توجه به ايبا گذر از ا
آرزوهـا و اهـداف آنـان،  ت عـر ،يـو عقالن كن نـو  ادرايوكـآن زمـان، در ت يمهم سـاخت فرهنگـ

 ديشـةان ها مثل علم انسا ، نـو دانش يبرخ یريگلكشان، شیو هنجار ين نظام ارزشيي، تعيابيتيهو

 يعنـي از آنورد بـه دو مـ نوشتار نيرد. در اكيفا ميمهم ا ينقشي مبتني بر نظام رياستي قبيلگي و... اسيس

 .كنيمی اشاره ميو هنجار ين نظام ارزشييو تع يابيتيله در هوينقش قب
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 يابيتيله و هويقب

ه بـر اسـاس كشود يآن به خود فرد و گروه مربوط م ي. وجه دروني داردرونيو ب يت دو وجه درونيهو
 خـود وميـان ه كـاسـت  یزيآن تمـا يرونيند و وجه بكيف ميشناسد و تعريخود را م يمعان یسري 
ت، ش از بعثـيعـر  پـ ی. برايو جمع یت فرديجمله هودارد؛ از  يت اقساميشود. هويقائل م یگريد
 یعضـومنزلـة ه بهكبل ؛چندان مطرح نبودفردی خود عنوان با را فرد يز ؛معنا دار نبودچندان یت فرديهو
ه كـاو ثالً، مـ ؛بـود يلگـيتقـابالت قب يافت و بيشترين زمينة بروز بـرای او عرصـةيله اعتبار ميقب ي از 
بـود،  لـهآورد، غنيمـت متعلـق بـه قبييدسـت مـبه يمتيغن يلگيقب یهااگر در نزا  ،له بودياز قب یعضو
جهـت آنزلـه نـه ايهر فرد قب يي. از سوشدياو پاسخگو م یجاله بهيشت، قبكيرا م يسكه اگر او كچنان
 گـر محافظـت ويد يلـه اسـت در مقابـل قبيلـةقب يـ از  یه عضوبدان سب  كه كبل ،فرد است ي ه ك
شـته شـدن ك ،روينهمـآمـد؛ ازيمشـمار له بهيقبهمة با او برخورد با نادرست شد و برخورد يت ميحما
ت يو نـه شخصـ یالـهيو قب يت جمعـيشد و هويم يله تلقيآن قبهمة تجاوز به  یمعناله بهياز قب یفرد
 يياز سـود. يـگرديم یالـهيقب يشدن جنگورشعلهسب  گرفت و گاه ينظر قرار مي او مدو انسان يقيحق

 لـةقتول در قبيمميزان موقعيت له بهيهر قب ييگوا پاسخيزان انتقام يگرفته مصورت یهاتيا جنايها در قتل
 ياضـشـت، بـه قصـاص آن عبـد ركيگر را ميد یالهياز قب ي، بزرگیاگر عبد مثالً ؛داشت يخود بستگ

 شأن مقتول مجازات شود. هم يد شخصيه باكبل ،شدندينم

كنـد. مي افـراد داللـتلـه در برابـر يبر عدم اصالت فرد و اصـالت قبكه است  ييهانمونهن موارد يا 
ل كدر شـي جمعـ تيـو هو یو نـه فـرد يت جمعـيـل هوكت نزد آنان در شيهو ين وجه درونيبنابرا
اش صـورت يلگـيت قبيـلـه و موقعيف فرد از خود بر اساس قبيتعر يعني ؛افتييمعنا مي لگيقب تيهو
ز خـود ااو  كت بـود و دريـز اهمفعلي در قبيله برای فرد بسيار حايت يو عضو ینژاد ريشةگرفت و يم
انسـان  يابيـتيهو خالف نحـوةت بـرين وضـعيـساخت. ايروشن مرا گران يتعاملش با دچگونگي و 

نـد كيسـ  مك یشهر يو از اقتضائات زندگ يتسابكصورت ات خود را بهيه هوكاست  یشهر یامروز
چ يشناسـند و هـيبزرگ خـود را مبزرگ و پـدرت مادرينها ،پس از پدر و مادر یافراد شهراز  یاريو بس

ه در كـ یافـراد شـمار فزاينـدةم از يگر اجداد خود ندارنـد. بگـذرينام د يبه دانستن حت یازياحساس ن
چگونـه  یدن افرايچن يابيتيهو ةويش؛ اينكه نديآينامشرو  به وجود ماز راه  يمدرن و صنعت یشورهاك

 .يله خود بودشدت وابسته به نس  و قببه يابيتيدر هو ياما عر  جاهل ؛گر استيد يبحث ،است
ان يـز مي، ناظر به تمـايابيتياز هو ي، بخشیگريان خود و ديم یگزارزيت و تمايهو ي،رونيدر بعد ب

هـا از نـژاد عر همة  یز نژاديز ناظر به تماين يجوارش بود و بخشل عر  و هميگر قبايله خود از ديقب
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له برسد عامـل يقب كه به مرحلةش از آنينژاد و جد پ ،واقعگان متمدنشان همچون فارس و روم. دريهمسا

سـاز بخش و معناتيله، عامل هويقب ر  از عجم و پس از رسيدن به مرحلةع كنندةزيبخش و متماتيهو

 د.يآيم يلدو در ذ نيح ايه توض، كگر بوديديكل از يقبا و متمايزكنندة
و  هـااطنوعي قاعـده در ارتبه بهكل يان قبايتضاد م يلسازوكار كتوجه به  ،ليگر قبايز از ديتما بارةدر
ن ينـاز چ يلگـيقب هـایخ ارتباطيمهـم از تـار ي. بخشـسودمند است ل شده بوديتبد يلگيقب یاهمواجه
و ربـه اتحـاد اشـتن نداز يو ن يافتخار به بزرگا يل يگر قبايه در آغاز به اتحاد با دكند كيمپيروی  ييالگو
قـا و ب یاثـر نـزا  بـرابر، شدبيني ميپيشه وقو  آن ك يتي( و سپس در موقع335ص  ،)همان آوردنديم

. ..برخـي مسـائل شخصـي ريسـای قبايـل ول يـا بـه دليـره يـچون چراگـاه و غ يعينزا  در مسائل طب
ها طـول ه گـاه سـالكـهـا ن جنگيـ(. ا134، ص 1 ج ،2004ن، يحسـ) داديرخ مـ يلگـيقب یهاجنگ
 ید. در اثنـايرسـيان مـيجه، به پايگر و بدون نتيد یالهيقب يانيمدرا پاي يكي یروزيد، سرانجام با پيشكيم

، در ...ل بـا زبـان شـعر ويـگـر قباير ديـو هجـو و تحق یروزيپسب  به يفروشيا پس از آن، فخرجنگ 
چه مهـم ان آنين مي.در ا(تابي)ر.ك: جاد المولي، رفتيپذيجشن و سرور صورت م یالعر  و روزهااميا

كـه  خـارات قبيلگـي اسـتنسبت به آنـان و توجـه بـه افت یل و احساس برتريگر قبايبر د یاست برتر
ل و يـاگـر قبيد خـود از شناسي قبيلةو باز یگريخود از د كنندةزينها، توجه به وجوه متمايا سرانجامِ همة

 است. يلگيقب یمرزها یسازشفاف
ژه يوهره بيجزشبه یهاه عر كن بود يت چنيگان، وضعينسبت به همسا یز نژاديخصوص تمااما در
داشـتند و نشـدني اسيه قكـبل ،ترفيضع يت تمدنيحجاز نسبت به روم و فارس وضع های منطقةعر 
 ر عر  عامـلدر پندا. پنداشتنديگان ميا، خود را برتر از همسنين ضعف بودند. با وجود ايا متوجةخود 
تر عقـ  یاريبسـ یهاه از جنبـهكـ يطيدر شـرا ینژاد ین برتريشان بر عجم نژاد برترشان بود. ایبرتر

سـه يدر مقا ،شدياز آنان گرفته م يژگين ويبود. اگر ا یو حضر یبخش به عر  بدوتيبودند، عامل هو
خـود  یبـرا بـر آن يابنـد و مبتنـيه بـا آن خـود را بازكماند يمن يشان باقيبرا یزيچديگر گان يبا همسا
 نند.ك یارزشگذار

  يـز رقيخن حاصـليزر  خود و سرزمين لمي ، سرزميرق یبا وجود فقر خود و غنا يعر  جاهل

 (.237ص  ،همان) داشتنگاه صاحبخانه به آنان  ، يبودن خود و متمدن بودن رق یو بدو

 يجواد علـ. شدندير ميتحق يعربريجود دم غو و يعجم سب  ريشةبهدر اشعارشان افراد  يگاه برخ
 او وريشـة ه كـ بن عاصمسيق یبرا بن االهتمعمرواز جمله شعر  ؛ندكين اشعار را نقل مياز ا ييهانمونه
 :دانندي ميرومرا قومش 
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 البغضاء للعر   الروم التملو  مكان تبغضونا فان الروم اصل

 (.595-594، ص 4ج، 1980، يعل)        

 بـر غـرور و تعصـ  یشـاهدی پسـرش، بـرا منذر بننعماناز دختر  زيخسرو پرو یداستان خواستگار

ه عجـم از پادشـا يه حتينكم عراق بود و نه حجاز، اما از اكن و حاكسا نعمانچند عر  است. هر ینژاد

شـنهاد يه پك یبن عدديزدهد. يناروا م يشود و پاسخيند آشفته مك یه عر  است خواستگاركدختر او 
ه كـآن اسـت  نعمانز نزد عر  و ين چيبدتر»د: يگويم یسركبه  داده بود. بعداً یسركن ازدواج را به يا

 یعودمسـاز  ز سـالميعبدالعز(. 252ص  ،2004ن، يحس)« راه استكلف و اكمشان به عجم از سر تيركت
و  ييرسـوا انـدازه مايـةچهه زن دادن بـه عجـم كـ يدانـيتو خود م :گفت ديزبه  نعمانكه  كندنقل مي

 .(205ص  ،1380سالم، )« است یخوار
ژه در يوهخـود بـ یهاه در خانهكاهل م مثالً، ها وجود دارد، امانزد عر  یاهين روحيچن ،هكيحالدر
ن، يحسـ) ردنـدكيمت فارس و روم اسـتفاده ميقاشراف و بزرگان خود از ظروف و اثاث گران یهاخانه
ي نينشـا ش يـ «السـمر»مجالس  یاز فارس و روم برا يمانيبزرگان عر  ند يا برخي( 130ص  ،2004
شـمار از جلسـات بزرگـان به« السـمر»ه مجـالس كـنيبا توجه به ا(. 140ص  ،همان) دنديگزيمخود بر

بعـاد اعـر  در و بـود ره يجزعـر  شـبهميـان روم و فارس در  یمقام واالئله حاكي از ن مسيآمد، ايم
 ینـژاد یرر از برتـيـن غياما ا ؛دانستيم ييون واالئش یه را دارايهمسا یهانيسرزم ي،و فرهنگ يتمدن
ه بـود، از گانش مواجـيه با همساكگاه آن يبتوان گفت عر  جاهل خود قائل بود. احتماالً یه براكاست 

 ین برتـرياش  بيد و يديبرتر م یدخود را از نظر نژا ،سوي از .بود يتيتعارض هو يدرون دچار نوع
دنـد. يديران مگيتمدن برتر را نزد د ناما آنا ،شديم یسازداد و منشأ تمدنيد در عمل خود را نشان ميبا

 ؛تندبـه آنـان داشـ یزيآمره چشم به جهان خارج از خود دوخته و نگاه حسرتيجزمردمان حجاز و شبه
 ردند.كيم كيوچكو  یاحساس ناداررو، نيااز

 يو هنجار يله و نظام ارزشيقب

 یو هنجـار يم نظـام ارزشـيه در تنظـكاست  ي، نقشيله بر ساخت فرهنگ جاهلير قبيمهم از تأث يبخش

ت خـون و نـژاد، گـاه يـاهم سـب شـود. بهمياز آنها اشاره  یبه موارد ،نمونه یبرا ؛رده استكفا يآنان ا
ی ن ازدواج فرد همسر خـود را نـزد فـرديدر ا ؛دادنديتن م «استبضا »ازدواج به نام  ينوعافراد به يبرخ

داد تا فرزنـد او از نسـ  يبازگشت به همسر خود را نم شدن اجازةش از حاملهيفرستاد و تا پيف ميشر

باشد را بـا  يفيشر كه ازدواج زن فقيری كه از خانوادةا آني ،(4، ص2ج  ،تاي، بي)آلوس ديا آيبه دن يفيشر
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 دادنـديح ميرا بـر ثـروت تـرج يرا شرافت نسبيز ؛رفتنديپذيف نميشريرغ یاثروتمند از خانواده یمرد

 .(543، ص 1980، يعل)

 خواهي اسـت؛ بـرای بزرگـان ديـه و فديـه بيشـتری، فديه و خوننمونة ديگر بحث ميزان ديه

ديـه  افـراد، ميـزانطوری كه دية ملوك هزار شتر بود و با كاهش منزلت و شرف شد، بهدريافت مي

ن، بـا رسـيد، يـا در نگـاه آنـاكه به پنج شـتر و حتـي كمتـر از آن نيـز ميایگونهشد، بهنيز كم مي
شد، حتي اگر آن بـزرگ سب  شرافت خونش بايد خون بزرگي ريخته ميشدن ي  بزرگ، بهكشته

، ص 13، ج1377ي، طباطبـائبـاره )(. قرآن كريم در اين542هيچ تقصيری نداشته باشد )همان، ص 

در مقابل  فرمايد كه نفس محترم را نكشيد و اگر كسي مظلوم كشته شد،( به اين نكته اشاره مي138

 (.33اسراء: اسراف در قتل نكنيد )

گـاز  ه سـگ او راكـاست  يسكدر درمان   ف و مليباور به مؤثر بودن خون انسان شر ،گريد نمونة

گرفتـه شـده ردند و به فرد گازكيف را با آ  مخلوط ميشر یاز خون انگشت مرد یاگرفته است. قطره
 (.319 تا،بي، يآلوس) دادند تا درمان شوديم

 جـان یا پـااز برادر تـبايست بايد شد و آنان ميشمرده ميبرادر  ایلهيقب، هميلگيقب يدر نظام ارزش

د بـو «تـابو»له يقب یه براك یاركانجام سب  به یگر فرداهمچنين ن برادر ظالم باشد. يچند اهر ،ددفا  كنن

ت يتوانست بـه عضـوياگر م .شديگسسته مبا او ن يشيپ یهاونديپ ، همة، از آن پسشديله طرد مياز قب

ت يـاهم(. 10 ، ص1975ن، يام)شمرد ميد يجد يد، خود را همچون عضوی از آن قبيلةآگر دريد یالهيقب

د امـده بودنـيگر در نيد یالهيت قبيه به عضوكل يقبا یهاديو طر ي صعالدشوار ار يبس يله را از زندگيقب
 شدند.يشانده مك يناچار به راهزنبردند و بهمي سرد بهيدر فقر شد ین افراديچن ؛افتيتوان دريم

 نيد
 ن در حجازيد

ي مـين ابراهيـهود و دي، يپرستش اجرام آسمان ي،پرستبت ،انين ميبودند. در امطرح ن يدر حجاز چند د

ز سـخن ين نياز صابئي نام برد، مجوس يو حت يحين مسييآاز توان ينار آنان مك. در پيرواني بيشتر داشتند

 ،2004ن، يحسـ) اسـت ستان يا پيروان حضـرت ابـراهيمپرا گروه ستارهي انرفته است؛ اما منظور از آن
و 120ــ119، ص 1390حـوت، ) آورده شـدگرفته صـورت یبندميه هـر دو در تقسـك( 365ـ364ص 

بـوده حجاز  پرستي وجه غال  ديني در منطقةژه بتيوهرسد، سه مورد نخست و بينظر مبه .(123ـ121

حضـور كوشـد مي هيـن عـر  الجاهليه و آدابهـا بـينصـرانتا  خود كدر  خويش پدر لوئيسچند باشد. هر
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ز يـنـه نيه و مدكـه مكـنـد كر كذ یخواهد شواهدياو م .رنگ نشان دهدحجاز پر مسيحيان را در منطقة

گـر يد اوس و خـزرج و ديـگويمهمچنـين او  .(123ـ106 ، ص1989خو، ي)ش اندبوده ينصران ينوعبه

 ، صهمـان)ي شـدند حيو پرستش منات، مس يپرستدوره بت ي نبودند، پس از  یهوديه كنه يل مديقبا

 نه حجـازبودند من يدر عراق و  ان عمدتاًيحيد مسيگويم يالجاهلالعصر سنده يه نوكطور (. اما همان114

صورت مستقل و گاه ه بهكد بر سه مورد نخست است كينجا تأيدر ا ،ني(. بنابرا352 ، ص2004ن، يحس)
دادنـد. بـا يات خـود ادامـه ميـبـه ح یگـريت گرفتن عناصر از ديو با عار يمذهبانيم هایاثر ارتباطبر

ها، يعـدنانميـان ن در حجـاز و در يـشه و اساس ديرسد ريبه نظر مشود، يان ميل بيذدر ه ك يحيتوض

ن رونـد در يـامـا ا ؛ديرسـ يپرسـتبـه بتسرانجام ر شد و ييه با گذر زمان دچار تغكاست  يمين ابراهيد

 نينشـیهودي یهامنطقـه م در مناطق مجاور و مرتبط باك، دستيپرستن بتييآ ،ديان نرسيجا به پانيهم

 است.شده ز همراه ين یهوديعناصر  يبا برخ

م يعـر  شـمال( تقسـ)ي عر  جنو ( و عدنان)ي بزرگ قحطان عر  را به دو دستةشناسان، نس 
(. اگـر 5 ، ص1975ن، يامـ) گرداننـديمباز ليو اسـماع   به نوحيترتن دو را بهيا كنند كه ريشةيم

ة شـمال و منطقـ عـر  یريگلكشـ توان ريشـةيم، ميرا درست بدان ينسب بندی و اين ريشةمين تقسيا

 ،ورتصـن يـرد. در اكـجو وجست ميو ابراه لين اسماعشان را در آييينيد تبع آن ريشةحجاز و به

منطقـه  با گذر زمان توانسـت يپرستاست. بت يمين ابراهيف ديمتأخر و مؤثر در تحر يعامل يپرستبت

ج محرف مثل حـ  مناس يشد در حد برخيم صرفاًرا  يميف ابراهين حنيه دكیطوررا پوشش دهد، به

 نيه چنـكـرد كـجو وجسـتپروردگـار اعتقادات مثل اعتقاد بـه اصـل وجـود  يا در برخيرد كمشاهده 
 .يلگيو قب يل جمعكشنه بهالبته  ،افراد وجود داشت يز نزد برخين یاعتقاد

پرست بودند. شدند كه نه يهودی و نه مسيحي و نه بتطور پراكنده يافت ميگروهي از افراد به

د. يز نبودنـندانستند و متوجه معاي  اين كار بودند؛ ولي يهودی يا مسيحي پرستي را بد مياينان بت

( مطلـع يمـيابراهينـان از ديـن حنيـف )بسا گروهي از ااين گروه به خدای يگانه معتقد بودند. چه

حـوت، است ) بن هاشمالمطل عبدبودند يا معارفي را از يهود يا مسحيت دريافته بودند. نمونة آن 

 (.31ـ29، ص 1390
امـا  ،حجـاز نبـودسـرزمين ن غال  در يهود ديچند هر كه د گفتيهود در حجاز بايت يوضع ةدربار

تجـارت، بـه آنجـا  یا بـرايـجنـگ  یاثـر فشـارهابـر ان يهودياز  يبود. گروه ين شاخص و مطرحيد

(. 352و  343ــ342ص  ،2004ن، يحسـ) ن شـدندكثـر  سـايمثل شهر  يو در مناطقكردند مهاجرت 
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مهـاجرت و انتقـال  نتيجة هوددين ي شد، يل گرفت و عمومكج شيتدره بهك يپرستخالف بتن بريبنابرا

ه البتـه در ضـمن حضـور كـره بود يجزخاص و محدود از شبه يان به مناطقيهودي يبارگي و  يتجمع

 يقصـبـود. نفـوذ كـرده پرستان بت يز در ذهن و رفتار و نظام فرهنگينشان دينيعناصر  يان، برخيهودي
پاسـخ بـه  یبـرا يعربـ عـر  جـاهلي در يثـر  و جزيـرة»د: يـگويم خلـدونابنبه نقـل از  نيالحس

رد. البتـه كـيان مراجعه ميحيان و مسيهودي يعنيتا  كبه اهل  ،اسرار وجودو  يشناختيهستهای پرسش
 يلمـاتك»د: يـگويز ميـن نياحمد امـ(. 347ص  ،همان)« آگاهي داشتندتا  كاهل  اندازة عامةبه يان هودي

ص  ،1975ن، يامـ)« ان به لغات عر  افرودنـديهوديس را يطان و ابليزان، حسا ، جهنم، شيمثل بعث، م

ن يـاز د يمين مفـاهيچنـ یر بقـاكـتوان منينم ،ميريجاز را بپذن در حيد يميابراه (. ليكن اگر ريشة25

 ند.ك  مكت آن يتوانست به بقا و تقويهود در منطقه مين حضور ياوجود شد. با  يميف ابراهيحن

از يـبـه سـحر ن ي[ وقتمجاوران ]كشدند و مشريثر  به سحر و طلسم شناخته ميان يهودي يياز سو
غ به سـرا ،دنديدير نميپذانكذ اميه رفع آن را جز با تعوكشدند يمرو روبه يالتكا با مشي ،ردندكيدا ميپ
ت والكمـأ يمثل حرمت برخـ ي،ان در محرمات شرعيهودي(. 349 ، ص2004ن، يحس) رفتنديان ميهودي
واقـع . در(همـان)متفـاوت بودنـد ان كمشـربا  يخارج یعادات و نمودها يز در نو  عبادت و برخيو ن

 توجه قرار گرفته بود. كانون ش از فقه آنان يهود بياعتقادات 
 يلييار اسـريتوجه است، نفوذ قصـص و اسـاطدرخور هود با اعرا  يه در ارتباط ك یگريمهم د نكتة

ات يـوابـه ر ،هـودمتمايـل بـه يان يراو يز برخيه پس از اسالم نك( 348ص  ،همان) عر  استميان در 

جـن در شمار آورد؛ زيرا دست بهاز اينتوان يمرا به جن  يعر  جاهلفراوان اقبال . كردندوارد  ياسالم

ترتي ، محترم بـود؛ بـدينان يهودميان يحضرت در آن و حضوری مؤثر داشت  مانيحضرت سل يزندگ

 . به باستاني بودن شهرت داشتند نهيان مديهودي

 در حجاز يپرستبت

ا بـآنجـا از  يه، سـنگكـقداست مسب  نان بهداشت. آيمك منطقه وارا به تر یاه عدهكمخش  عت يطب

ز بـه يـن هكم  را فراهم ساخت و پس از آن، مناس يپرستبت زمينةها ن سنگيا ،جيتدربردند. بهيخود م

 (.6 ص ،2000، يلبكابن)شد  فيتحر يميف ابراهين حني ، ديترتنيد؛ بديآغشته گرد يپرستبت

ه مـا را بـه خـدا ی آنكـم جـز بـرايپرسـتيآنها را نم »...ه كنيمانند ا يرات قرآنيتعب يبا توجه به برخ

پرستان بـا قائـل شـدن بـه دو رسد بتي( و اصل اعتقاد به وجود اهلل، به نظر م3 :زمر ) «سازند... ي نزد
ا يـهـر بـت  یدانستند و بـراياز خدا م یو ستارگان را نماد ياز ستارگان آسمان یها را نمادواسطه، بت
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 يتوانسـتند در زنـدگيم يآسـمان یهـاا جرميـهـا ن بتي. اشمردندي برميو صفات يژگيو يجرم آسمان

 به او برسانند. یا بدي ينند و خوبكدخالت  يعر  جاهل
ود ه مرد بـك ،ماه ید و زهره بود. آنان براي ، ماه، خورشيترتمهم و مورد پرستش به يسه جرم آسمان

ق ادل و صـادم، عـكـين اعتبار را قائل بودنـد و او را حيشتريب ،ر استكقمر مذ زبان عر  نيز واژةو در 
 يرخـنند. بكتش نار خود آن را پرسكن و در يگرفتند تا در زميدر نظر م يماه صنم یدانستند. آنان برايم

د يـگويم آلوسـي ؛داننـدينماد ماه م ،داشت ييگذاشتند و قر  وااليعبه مكه در ك ،را «هبل»ن امستشرق
 ،1390حـوت،  ؛298ــ297ص  ،2004ن، ي: حسـك)ر ل گوساله داشـتندكبه ش يماه صنم یبراكه آنان 
 (.315و  148 ص

حتـي  برخي متعلق به قبيلـه و برخـي و مورد احترام همگان بود و يره عموميجزشبه یهابتبرخي 

افع مـد و يلـه حـاميد قبيها همچـون سـله و خانواده. اصنام در جنگيو مورد احترام همان قب يخانوادگ

لـه و يبد. هـر بـت رمـز و نمـاد قيـجنگياش ملهيقب یبرا يهر بت (.300 ، ص2004ن، يحس) له بودنديقب
ننـده بـا كشـد و اقداميمشـمرده له يه آن قبياقدام عل ،لهيه بت قبيعل ياقدام گونهمدافع مردمش بود و هر

 (.301، ص همان) شديمرو روبها قتل يزجر  ،لهيمثل طرد از قب ييهامجازات

و نـذر  يبـت قربـان یشده است. آنان براتعبير رامون بت به پرستش بت يمنابع به طواف پ يدر برخ

ا يـشـت گو واردی كه خدايان به استشـمام رايحـةبت بود و در م یبرا يا خون قربانيگوشت  ؛ردندكيم

وشـت اعرا  خـوردن آن گ ،صورتنيا، درردندكيتفا مكشد ايخته ميه بر سر بت رك يخون قربان یبو

 (.168ـ167 ، ص1390حوت، ) شمردنديز ميرا جا
و  شـمرديز مقـدس ميـوانـات را نيا حيدرختان  ي، برخيبر بت و اجرام آسمانافزون  يعر  جاهل

م يركـقـرآن كـه (. چنان172ــ169و  164ــ163 ، صهمـان) ردندكمي مراعاتبرای آنها خاص  يآداب

 (.103)مائده:  ندكيرا رد موانات يح يمقدس بودن برخ

از ني سـخخ يمقدس است. در تار يتابكنداشتن  ،حجازهای موجود در نييآ توجه دربارةجال   نكتة

، ندارنـد تـا  مقـدسك ياسـت. وقتـنرفتـه پرستان تا  مقدس اهل حجاز و بتعنوان كي بهتابكوجود 

 یهـانقش با يان مذهبيروحان یجاهباهنان كن در عوض يكل ؛ندارند يتا  و روحانكهم به مفسر  یازين
 .دارند ی... حضور جدو ييشگوي، پیقضاوت، شاعر

 ن بر فرهنگيدآثار 

 ينـد، برخـكيفا مين در اجتما  و فرهنگ جوامع مختلف ايه دكمهم  يار و نقشكبا توجه به حضور آش
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همچـون ن يـرسد دينشان دهند. به نظر م كش از بعثت اندين حضور و نقش را در فرهنگ پيا اندبر آن

 . ناديده گرفت ساخت فرهنگ یبرا يمنبعمثابة بهرا آن نقش توان ياما نم ،نداردجايگاهي له يقب

ا ه بـه آنهـكـنـد كيمبيـان  یشـواهد ش از اسالميعر  پ یهاباورها و اسطورهتا  كدر  سليم الحوت

 ولمسـتدااز  ،رد؛ از جملـهكـاستناد  ،ش از بعثتيحجاز پ بر حضور اندك دين در فرهنگ منطقة توانيم

سـائل . ماسـت دومدر جايگـاه  ین نسبت به مسـائل مـادينشهين نزد اعرا  باديه عنصر دكند كينقل م
 ،گـري(. شـاهد د200 ، ص1390حوت، ) اندار بودهيكزان، همواره منشأ نزا  و پين ميمتركدر  يحت یماد

ا ن بـت ريه همـكـ يحـال در ذم بت است؛ در یوجود اشعار يبت و حت بارةدر يبودن شعر جاهلكاند

 (.28ص  ،همان) دنديپرستيم

 ،گـريد ولـه يقرقگاه مربوط به بزرگ قبنخست، ند: كيبه وجود دو نو  قرقگاه اشاره م سليم الحوت

ن يو قــوانداشـت  یشـتريد قرقگـاه نخسـت اعتبــار بيــگويان. او ميم مربــوط بـه خـدايقرقگـاه و حـر

ه كـنش از آيمقـدس بـ یهـاانكم اعتبار قرقگـاه ميين است بگوكمم ياست و حتداشته  یتررانهيسختگ
 .(220ــ219، ص همـان) انـدهـا بودهانكدار آن مه پـردهكبود  يسانكان باشد مربوط به يمربوط به خدا

هـايي مثـل هـا و نقشيژگيه ساخته بودنـد، وكم را كه در تقابل با كعبةنجران  گويد كعبةيمهمچنين او 

ه بـا الهـام از عبك ، خانةلهيخ قبيا با اصل بودن شيگو ؛(213ص  ،همان) له داشتيوخ قبيبزرگان و ش خانة

 ئلةسـبـه م يوقتـ سليم الحـوته كآن را داشت. چنان یهاردكارك يشد و حتيله ساخته ميخ قبيخانه ش

 .(237 ، صهمان) نديبيآن م كند و حج را در حاشيةيآن را مهم مطرح م یبعد اقتصاد ،رسديحج م

ن در يـدبيـان كـرد كـه بـر حضـور پررنـگ  ييهاتوان شواهد و استدالليم ،ن شواهدياما در برابر ا
 يد:آيم در ذيل از آن ييهاره داللت دارد. نمونهيجزو فرهنگ عر  حجاز و شبه يزندگ

مـان مردن ميـاش بـه مـاورا در يگـرا ینه را برايتوانست زميره ميجزشبه ناشدةعت سخت و راميطب

 حجاز فراهم آورد.

 دهندةتواند نشـانيهر روز سال، م یا وجود بت براي يخانگ یهابت ياد حتيز یهااصل وجود بت

 به بت و توجه روزانه به بت باشد.اقبال 

جـد  یبـرا هكـ يتـيبا توجه به اهمنيز گردانند و يمباز ليشه و نس  خود را به اسماعيرازآنجاكه 
سـتان كات پيوضعمانند  یزيچداشتند؛ يعني مي بودنيت مذهبيد احساس و هويپس بابودند،  قائل ياعل

 ثر است.ؤمكار در احساس هويتي آنان ن يمسلمان بودن از هند جدا شدند و اسب  ه مسلمانان هند بهك

امـا  ،خته بوديحج با تجارت آمكه د گفت يبا ت،تجاراهميت آن با تجارت و  يختگيحج و آم دربارة
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 یار را در حـال و هـواكباشند و آن  يمذهب كيمرتبط با مناس یاركر با يه سه ماه از سال را درگك يسانك

 یز رنـگ و بـويـنحج آنان ش و پس از ياند و تجارت پيمذهب يبه انجام برسانند، مردم يآن عمل مذهب

 رد.يگيحج و مذه  م

ديـن چـه  د ديـد نـزد آن مردمـان،ضمن آنكه برای داوری دربارة دينداری ي  اجتما  انساني گـاه بايـ

انـدازة هبيـن در نـزد آنـان حضـوری فعـال دارد و آيـا گاه داوری كرد كه آيـا همـان دجايگاهي دارد و آن
ي، يـا اسـالم توان با معيارهـای مسـيحيسازد يا نه؛ مثالً نميچشمگيری از شيوة زندگي و فرهنگشان را مي

ود. بـه خـواهيم صورت، با افرادی كافر مواجرفت؛ زيرا دراينميزان دينداری عر  پيش از بعثت را اندازه گ

رنگـي كم رسد عناصر اصلي دين نزد آنان بت، حج، جن، و كهانت بود كه اين امور نيـز حضـوربه نظر مي

 د.ن خواهد شميان آنان نداشت و در ادامه توضيح آنها و نقشي كه دين در زندگي و فرهنگشان داشت، بيا

آن  ... است كـه بخشـي ازو يت زندگيلكخلقت جهان، دربارة ها شناخت يبرخن در حجاز منشأ يد

و اصـل  دارد يه جهـان خـالقينكاست. ا يپرستز در بتين يبخش ريشة دارد و یهوديا ي يميابراه ريشة
ا پـس از امـ .بـودبرخاسته ت يهوديا ي يميف ابراهين حنياز دباورهايي بودند كه خلقت ييخلقت و چرا

مثـل  يعـيطبريو غ يعـيالن طبكوقو  حوادث و علل وقو  حوادث  تصويری ذهني كه از نحوة، خلقت

نگـام جنـگ هدر نمونه،  یبرا ؛بودها از بت انشناخت آنبرپاية در جنگ و... داشتند،  یروزيا پيست كش

 د وركـدر جنگ احـد  ابوسفيانه ك یاركهمچون  ؛ردندبيخواستن با خود م  مك یخود را برا یهابت

ن را همچـو «هبـل»و پرسـتش ( 578 ، ص2و 1ج ق،1413، یطبر) خوانديرجز م «هبل»با استعانت از 

 ؛اسـت «دبـران»از  ك آنـانگـر دريپنداشت. مثـال ديشان بر مسلمانان میروزيپ ین برايآفرنقش يعامل
 پرسـتش او، رو،ازايـن؛ همراه است يبارانيو ب يسال ه طلو  آن با خشكشوم است  یهادبران از ستاره

و  يدگبـا فصـل بارنـ «ايثر»(. اما 154ـ152 ، ص1390حوت، ) استاز روی ترس و برای دفع بال بوده 

 .(155ـ154 ، صهمان) وانات مرتبط استيش حيو زا یريبارگ

را امـور عـالم ترتي ، بدين ؛ندكيم ميمقدس تقسريامور عالم را به دو دسته مقدس و غ يعر  جاهل

محتـرم سازد. امور مقـدس يمشخص م يرامونيپ نو  نگاه و ادراك خود را از اشيایند و كيم معنابخش

يي و احترام، منشأ هنجارهـا ین ارزشمنديشود. ايمتبديل رد و به ارزش يگيتوجه قرار مكانون و است 
نـد. كيم ميتنظـ امور مقدس و نامقـدس هايشان را دربارةرفتاركه طوریشود، بهمي عر ميان در  خاص

از همـان  شـود و عمومـاًيرا شـامل م يرامونياز امور پ كيوچك، بخش يامور مقدس در نزد عر  جاهل

از گلـه دور  يوانيـاگـر حنمونه،  یبرا ؛شونديمقدس مبدل م یبه امر ياثر عواملبر ه ك اندامور نامقدس
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حـوت، «)رهيـبح»ه كـ ييايـاز مزامنـدی بهرهاز جـدا  ،گرفتيان پناه مياز خدا يكيافتاد و در قلمرو يم

، همـان) آمـديمشمار آن خدا به یهاييدارا ووانات مقدس داشت، گاه جزيگر حيو د (163، ص 1390

 گشت.يداشتند، مقدس ميمين بره در سفر به قصد عبادت از زمك يا سنگي ،(164 ص
متصـل ای گونـهچـه بـه آنهـا بهه هركـد تقدس بودن يمنشأ اصل ظاهراً ،ا ماهيامور مثل اهلل  ياما برخ

تواننـد بـه ياند خود مافتهيه تقدس كها گر مثل بتيامور د يگرفت و برخياز آن منبع، تقدس م ،شديم
 نند.ك يبخشمشان پناه آورده تقدسيه به حرك يوانيح

كـرد مي جاديخاص را ا یباور و محدودة ،فيفرهنگ عر  حجاز تعر یبرا یماد یمرز يپرستبت
 ييگرایمـاد ودةواقع تغيير يا توسعة فرهنگي را در محـددر؛ داديتر را نمبزرگ یايرهرفتن به دا و اجازة
ه كـ یزيـداد. چيمـرتبط را نمـ یباور به امر مجرد و ساخت ارزش و هنجارهـا شمرد و اجازةيمجاز م
 يد.عر  حجاز گردگر در نگرش يد يراتييو منشأ تغنمود رخ  امبريو با بعثت پ هابعد
  يـدور از دسـترس قـرار دارد. بـاور بـه غسـرانجام ه كاست  یماد یامر يپرستن بتيي  در آيغ

عتقـاد اه بـه يشـب یزيـه در تقابل با عالم حضور و ماده اسـت، مطـرح نبـود؛ چكعالم مجردات عنوان به

  د. در تصـور عـرانگارنـيو دور از دسـترس م یخـدا را مـادكنوني كـه ان حجاز در عصر يگراظاهر

كـه ... اسـت اجنه و ،هاو بت ،دبران ،ايثر ،زهره ،ديخورش ،، همان ماهيبيو غ يي، ماوراي، امر متعاليجاهل
افتـاد يماتفـاق گـاه  .شديه به دست انسان ساخته مك پرستيدنديي ميهابتآنان اند. یماد یامور همگي

ه گونـه كـدرسـت همان ؛دنديپرسـتيدنـد و آن را ميگزيمبر ي، به بتـبودتر لكيه شك يدر سفر سنگكه 

 (.33 ص ،2000، يلبك)ابن داشتندياجاق آتششان بر م ین برايرا از زم ييهاسنگ
زهـره  نمونه، ی. برااندموری مادی و البته دور از دسترسز ايزهره ن ،ديخورش ،مثل ماه ياجرام آسمان

را  ه دو فرشـته هـاروت و مـاروتكـاسـت  يشـان زنـهاي... است، در اسطورهو ييبايه نماد عشق و زك
وانسـت امـا نت ،ز به آسمان رفـتيمعذ  شوند و آن زن ن يآن دو فرشته در چاهكه فت و باعث شد يفر
و  ه بـا هـر شـاعركـجـن و نيز ( 137ـ135ص  ،1390حوت، ) ن بازگردد و به زهره شناخته شديبه زم
 ياهنكـ و یشاعر یدهد و توانمنديل مكياهن را تشكشاعر و  ييواقع بعد ماوراهمراه است و در ياهنك

بـرد. جـن در ينه به سر مكاز س يخال یهارانهيها و وو خرابه كترسنا یهاانكند، در مكمي را به او عطا
هـا حضـور ابانيو در ب( 351 ، صهمـان)آنـان بـود وحشت  ها و مايةدور از دسترس انسان ييهاانكم

ه بـه كـ(. جـن 327ص  ،2004ن، يحسـ) مرغ استوانات مثل روباه و شتريح يرخو راهوارش ب داشت
ان و و دور از دسـترس انسـ یش مـاديان زنـدگكمرو، ؛ ازاين  استيد و متعلق به عالم غيآيچشم نم

 و دور از دسترس است. یماد یز موجودين خودش نياست. بنابرا یراهوارش ماد
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، امبر بـوديـبـه پ یجن ماد یز آموزش آن از سوينبود   آمده يغه از عالم ك ياله يآنان از وح يتلق

و  ينـيد مثابـة يـ  تجربـةرا به يوحـ يگفتند. مثل آنچـه امـروزه برخـيامبر مجنون ميبه پ ،روينهماز

 .پندارندمي امبريمربوط به پ يشخص
بـرای ز يـچ . همـهخـود بـاور نداشـتند به اعمال ييگوو پاسخ يجه عدالت الهيامت و درنتيبه قآنان 
 يا و آخرت.ان دنيمارتباط چه رسد به  ،شد. آخرت چندان مطرح نبوديا تمام ميدر دنها عر 

ه، امور مقدس و مورد پرستش آنان، كاركرد دنيوی داشت و ربطي بـه آخـرت نداشـت؛ بـرای نمونـ

كثـرت  بـهها و شـرور، نـذر بـرای رسـيدن ها يا اجرام آسماني برای استسقا و طل  باران، دفع بدیبت

 ...،امـان مانـدن از ترسـناكي و دهشـت صـحرا، پيـروزی در جنـگ وفرزند، يافتن امـور گمشـده، و در

 شـد. از اينكـهپرسـتان سـاخته ميهـايي از هنجارهـای فرهنگـي بتشد و از ايـن راه بخشاستفاده مي

قـد خـرت معتتوان اين احتمال را پررنگ ساخت كـه بـه آعبادت برای كاركردهای دنيوی آن است، مي

رای بـبيننـد؛ وگرنـه كـاری هـم بايـد كم ربطي ميان دنيـا، عبـادت در آن و آخـرت نمينيستند يا دست
 دادند.آخرتشان انجام مي

را توجيـه  یاريبسـحوادث داشت و باور به جن وقو   يعر  جاهل يفعال در زندگ یجن حضور
 يعمـوم يدر زنـدگ: نخسـت، كردبررسي توان يمردم را در دو بخش م ي. حضور جن در زندگكردمي
 یبـرا ؛ودنـدا مضـرات آن مواجـه بيـار داشتند و با منافع كوروزمره با جن سر يه افراد در زندگكمردم 

ن، مور مرتبط بـا جـمارها از ايدرمان ب یبراديگر  ؛شدنديمرو آن روبهابان با يدر بو  ييتنهانمونه، هنگام 
طـور را بـهبـا جـن كاهنـان رويـارويي امـا بخـش مهـم  (؛همان) ردندكمي دندان روباه استفاده نهمچو

 اح و اجنـه دسـتاثر ارتباط با اروو بر بودند ويژه  یهایبا توانمند یافراددادند آنان تخصصي انجام مي
نـده و يت آشـناخ یا ارواح بـرايـان يعلم اتصال به خدا یمعناهانت بهكزدند. يالعاده مخارق یارهاكبه 

 ر نظـرد يطانيشـاعر، شـ یه بـرايش از بعثت همچنانكاز گذشته است. عر  پو آگاهي  خبر دادن از آن
 يبـه او وحـ ه اخبـار راكـدارد  يطانيز شـين ياهنكرد، معتقد بود هر كيه شعر را به او القا مكگرفت مي
بـه  يلمـردم جـاه یبـرا يد متنـوعين خود، فواياطياجنه و شياری اهنان به ك(. 320 ، صهمان) ندكيم

 ردنـدكيفـا ميرا ا يبودند، نقـش قاضـ یروزيآوردند؛ از جمله مشوق آنها در جنگ و عامل پيارمغان م
ه كـسـرودند يشعر م معموالًهمچنين . كردندي را درمان ميو روح يامراض جسم و (321 ، ص)همان
 آمد.يمشمار به يلگيد فرهنگ قبيتولمهم در باز یابزار

دهندة ، درواقـع نشـانيو فرهنگ جـاهل يا جن در زندگياهن كحضور  یگر مجاريو دمزبور موارد 
 است. يعر  جاهلميان ساز در منبع فرهنگعنوان به نيحضور د
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 يا دسـت جمعـي یصورت انفراده مردم بهكاست  كيجاد مناسين ايد یسازاز نقش فرهنگ يبخش

م و يمانـده از ابـراهیجابررا نـام بـرد كـه حـج  تـوان، ميمطـرح  مناس دهند. از عمدةرا انجام مي آن

 شيبمـاكآن  یز در اجـرايـل مختلـف نيـخـت و قبايآمدر يپرسـتبـا تجـارت و بتو ل اسـت ياسماع

ه حـج و ه بـكـ يزمان طوالننخست،  :تأمل استدرخور ته كحج دو ن هنجارهای متفاوتي داشتند. دربارة

مـراه ه هكـت سه ماه بود يدوره فعال ي  یراب یحج محور ؛شديآن اختصاص داده ممربوط به  یارهاك
 نيـاز ا يبخشـ «اظكـع»شـعر در بـازار  یهاش  گرفت؛ياال و فرهنگ صورت مك آن تجارت و مبادلة

 دوم سـت، نكتـةفراوان بر فرهنـگ و اجتمـا  ار يه دال بر تأثكبودن  ينار طوالنك. در ي بودتبادل فرهنگ

 م پرداخت.يدر ادامه خواهته كن نيبه اكه  بودن حج است یالهيقبفرا

ت يـاسـت. عقالن یالـهيقبجاد نگاه فرايا یبرا ی، بسترسازين در فرهنگ جاهليد یهااز جمله نقش

رفـت ان برونكـما ،افراد فراهم ساخته بودتفكر  یله برايه قبك ييبود و فضا یالهيقب يتياهل حجاز عقالن

بـزرگ همچـون  یهـاومتكعـر  حجـاز نتوانسـت بـه ح ،روينهمـ؛ ازداديرا نمـ یالهيت قبياز ذهن
را  یاهلـيش بستر توجه به نگـاه فراقبيهايژگيو يبرخسب  ن بهيد ،ن حاليعابد. دريگانش دست يهمسا

 یهاعبـهكه كـاسـت. بـا وجـود آن ين مـدعيـبر ا یحج شاهد  مناس كه فراهم ساخته بودای اندازهتا 

ر قـراه كـه در مكـ ياصل (، اما كعبة210ـ209، ص 1390حوت، ) هم وجود داشت یالهيتر و قب وچك

 ،واقـعآمدنـد. دريه مكـارت آن بـه ميز یره برايجزاز جنو  شبه يمورد اقبال همگان بود و حتداشت 

ده و يـنوردی را درالـهيقب یره بود و مرزهايجزشبه   آن امری مشترك و متعلق به مجموعةه و مناسكم

 یالـهيقباهنـان فراكوجـود  ،گريبود. شاهد دشده د عر  شمال و جنو  مبدل ونيپ یبرا يبه عامل يحت
گرفتنـد و ير مز قـرايـل نيـگر قبايمورد توجه د بردند وفراواني بهره مي یهاييه از تواناك ياهنانك ؛است

(. 191، ص 2004ن، يحسـ؛ 321ص  ،)همـان آمدنـديقضاوت نزدشان م یار دور برايبس یهاگاه از راه

دند يرسـيم یاشدند. گاه بـه مرحلـهيمشمرده  ينيد ييهاتيه با ماورا مرتبط و شخصكاهنان كن يبنابرا

 .پذيرفتندرا مي سخنشانديگر قبايل نيز ردند و كيله گذر ميه از مرز قبك

 يپرسـتن بتيـيرا آيـز ؛رده بودكبه آنها عطا  يخاص يشناسانسان ي،طور سلبپرستان بهن بتيينو  آ

 يـيچرا ها دربـارةپرسـش يبود و بـه برخـ ينينشهيو باد یويدن یازهاين يبه برخ ييگوپاسخ یبرافقط 
مـاالت كو  یمعنـو يان تعـالكـو ام ياز رشـد انسـان كـيدر ،نيين آيدر او داد يوقو  حوادث پاسخ م

ه ل شـدن بـيا تبـديبزرگ  در آنجا رسيدن به رياست ي  قبيلة يرشد انسانغايت وجود نداشت.  يروح

مقـام »دن بـه يامـا رسـ ....وبيابـد جنس مسروقه  ،نده خبر دهديبتواند از آترتي  كه بديناهن بود ك ي 
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 آنـانميان ن هند آن زمان مطرح بود، در يدر سرزم ه مثالًك يگر معانيشدن و د «خليفةالهي»و  «يقر  اله

 گاه بر ساخت اتوپيا و جامعـةو آن يانسان صر به انسان بر امكان رشد و توسعة. نگاه قاجايگاهي نداشت

 يونكود و سـكـرا در ر يخواهد گذاشت و انسان و اجتما  و فرهنـگ انسـان یبرجا يسلبآثار ، يآرمان

 برد.يم فرو ميدا

ها هـا و قسـممانيهنگـام عهـد و پنمونـه،  یحضور داشت؛ برا آنان يمهم زندگ یهان در صحنهيد
تر مكخـود را مسـتح یهاار عهـدكـن يـ( و بـا ا335، ص 1980، يلـع) رفتندياهنان مكمعابد و به نزد 

نگـام سـفر، ه يا با توجه به اهميـت و خطرهـای ،دند تا نقض نشوديبخشيساختند و به آن قداست ميم

 (.33، ص 2000، يلبكابن) ردندكيرفتن به سفر و هنگام بازگشت از سفر ابتدا بت را مسح م

از  یارهيـه تكـشـمس مثـل عبد يمـذهب ياسـام ؛گرفتين صورت ميدبراساس ها یگذارنام يبرخ

آن  یهانمونـه ا اسم عبداهلل، ازيالنجم ا و عبديالثرا عبدي( و 144ـ143ص  ،1390حوت، ) اندش بودهيقر

ز يـن امـر نيشـتر وجـود داشـته اسـت و همـيب يلگـيو قب يعـيطب  اسامي بـا ريشـةچند ظاهراًاست. هر
 .است لهيعت و قبيگاه طبيسه با جايمذه  در مقاگاه يجادهندة نشان

 يريگجهينت

د يـان هـدف بيـا یريـگيپ یفرهنگ از منظر منابع سـازنده آن بـود. بـرا ين مقاله بررسيا یهدف نظر

ن يـد. ايدش از بعثت انتخا  گريحجاز پ شد كه فرهنگ منطقةيده ميق برگزيمطالعه و تطب یبرا یمورد

 يت فرهنگـيان شناخت وضـعكش از بعثت، اميپ يت فرهنگيشناخت وضع ه باسب  بود كبدينانتخا  

ش از بعثـت ينگ پفره چهار منبع از منابع سازندةآمد. ي... فراهم مو امبريره و گفتار پيپس از بعثت، س

ن. يـلـه و دياز قبانـد عبارتو بررسي شد؛ آن دو منبـع  مقاله بحثآن در اين دو منبع كه شدند  ييشناسا
 ت و نـو يـهو له بـر سـاختيقباثر دو مورد آن  ؛ردكتوان مشاهده يم یله بر فرهنگ را در ابعادير قبيتأث

 نيـش از بعثـت اسـت. ديعـر  پـ ياجتماع یهاز در ساخت هنجارها و ارزشيافراد از خود و ن كدر

، از جهـان یمـاد كجـاد دريدهـد، در ايه رخ مكـ ياز جهـان و حـوادث يلـك كجاد دريز در ايحجاز ن

ا يـ يجمع یها مناس يجاد برخيبه آنها، ا يبخشمقدس و معنابه مقدس و نا يرامونيپ یاياش یبندهدست

ده گـذار بـواثر... اش ويدرونـ یهـاتيقاصر به انسـان و ظرف يجاد نگاهي، اایلهيجاد نگاه فراقبي، ایفرد

 است.
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