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 چكيده 
جاهليت يكي از مفاهيم كليدي در شناخت دقيق عصر پيش از اسالم و بازشناسي 

 خاستگاه آن در عصر خلفا در تاريخ سياسي اسالم است. 
نوشتار حاضر بعد از معناشناسي، جاهليت، در قرآن و نهج البالغه بر آن است تـا  

لفه هاي جاهليت، درقرآن كريم و نهج البالغـه را ارائـه نمايـد. اگرچـه انگـاره      مؤ
انديشمندان در معناشناسي جاهليت بر آن است كـه بـر فرهنـگ خاصـي اطـالق      

توانـد متمـايز و   هاي جاهليت در قبل از اسالم با بعد از آن مـي شود؛ اما مؤلفه مي
ارد تـا از ديـدگاه قـرآن و    متفاوت بوده باشد؛ بدين سبب، نگارش حاضر تالش د

ها و خاستگاه آن هاي جاهليت و تبيين زمينهنهج البالغه به بررسي مفاهيم و مولفه
هـا و رفتارهـايي كـه حـاكي از     بپردازد. تأكيد امام علي(ع) بر بازگشـت انديشـه  

جاهليت بعد از رحلت جاسوز پيامبر اكرم (ص) و قبل از بدسـت گـرفتن قـدرت    
رد و نشانه هاي (نمادها و نمودهـا) آن بـر اهميـت ايـن     توسط آن حضرت (ع) دا

نوشتار داللت دارد. رواج تعصبات كور قومي و قبيله اي، دوري از انديشه حقيقت 
طلبانه و حق مدارانه، شخصيت زدگي و دنيا طلبي، ظلـم و سـتم، خرافـه گرايـي،     

ر ظاهر پرستي و زهد فروشي، فراموشي اخالق در رفتار سياست مداران و حضـو 
ها و نمودهـا و نمـاد   داستان گويان و قصه سرايان در عرصه انديشه سازان، مؤلفه

 هاي جاهليت در جامعه است.
 البالغه، جاهليت، معناشناسي، تبارشناسي قرآن، نهج :ها كليد واژه

                                                 
 23/12/97تاريخ پذيرش:         11/04/98تاريخ دريافت:         -*

 دانشيار گروه معارف اسالمي دانشگاه علوم پزشكي بابل **
 *** دانشجوي دكتري نهج البالغه دانشگاه پيام نور تهران
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 درآمد 

البالغه بارها اشارت رفته است كـه   هاي آن در قرآن و نهجي جاهليت و ويژگي واژه
اهليت قبل از بعثت رسول خدا (ص) بوده و گاه نسبت بـه بازگشـت   گاه توصيف ج

اند. بهترين راه براي شناخت دقيـق مفهـوم    جاهليت پس از ظهور اسالم هشدار داده
ي جاهليت در  جاهليت و دستيابي به مصاديق آن در عصر كنوني، بررسي مفهوم واژه

ابتدا به بيان معناي  ي پيش رو قرآن كريم و سخنان حضرت علي (ع) است. در مقاله
البالغه مورد ژرفكاوي قرار  لغوي جاهليت، سپس اصالح جاهليت را در قرآن و نهج

 داده، تا مفهوم دقيقي از جاهليت بدست آيد. 

 معناشناسي جاهليت 

داند، سپس ابن منظور ابتدا جهل را نقيض علم و جهالت را انجام فعلي بدون علم مي
دهـد و  جهل را در برابر حلـم قـرار مـي   » نك الجاهليةإنّك امرء م«با بيان حديث 

داند كه عرب قبل از اسالم دچارش شده بودند؛ يعني جاهل به جاهليت را حالتي مي
خدا و رسولش و شرايع ديني و فخرفروشي به انساب و تكبر و خـود بـزرگ بينـي    

 ) 129، ص 11ق، ج  1414(ر.ك: ابن منظور، 
كند: اول خالي بودن نفـس از  سه دسته تقسيم مي راغب اصفهاني نيز جهل را به

علم كه معناي حقيقي و اصلي جهل همين است. دوم باور داشتن چيزي خالف آنچه 
گرفت؛ خـواه در مـورد آن،   كه هست. سوم: انجام كاري برخالف آنچه بايد انجام مي

ـ  رك اعتقاد صحيح يا فاسدي وجود داشته باشد؛ مثل كسي كه از روي عمد نماز را ت
آميز را جهل  بقره انجام كار مسخره 67كند و بر همين اساس است كه خداوند در آيه 
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) صاحب كتاب العين نيز جهل 209/ ص 1ق/ ج 1412ناميده است. (ر.ك: راغب/ 
يعني نسبت به اين امر نـادان اسـت. (ر.ك:   » جهل بهذا االمر«داند  را نقيض علم مي
ما در جايي ديگر عقل را نقيض جهـل  ) ا390/ ص 3ق / ج 1410خليل بن احمد/ 

/ 1ق/ ج 1410داند. (ر.ك: خليل بن احمـد/   دانسته و محل تعقل را فؤاد (قلب) مي
ي فخرالدين طريحي نيز جهل خالف علم اسـت. اجمـاع    ) به عقيده159 -160ص 

نظر صحابه به اين است كه هر چيزي كه عصيان نسبت به خدا باشد، جهالت است و 
ا كند، جاهل است و گويند جهالت انتخاب لذت فـاني بـر لـذت    هر كس عصيان خد

شود، جاهـل بسـيط كسـي اسـت كـه      باقي است. جهل به بسيط و مركب تقسيم مي
كند و جاهل مركب كسي است كه نمي داند شناختي از علم ندارد و ادعاي آن را نمي

 ) 345-6/ ص 5ق/ ج 1395كند. (ر.ك: طريحي/ و ادعا مي
خاطر شد به نقل از بعضي منابع لغوي، عرب قبل از اسالم را به همانطور كه بيان

نامند. جهل به خدا و رسولش و شرايع ديني و نيز فخرفروشي و تكبر و ... جاهل مي
پيش از ما، ترسايان نيز چنين كردند و روزگـار  «جواد علي در المفصل آورده است: 

ين از راه خوار شماري آن پيش از مسيح و مسيحيت را روزگار جاهلي خواندند و ا
زدند پرستيدند و نادان بودند، به خطاهايي دست ميروزگار و مردم آن بود كه بت مي

ساخت و از ملكـوت خـدايي جـدا     كه در نگاه نصرانيان، ايشان را از دانش دور مي
اي از  ) الحاج حسن با بيـان نمونـه  37/ ص 1ق/ ج 1968(جواد علي/ » افكند.مي

كند؛ او عجله كردن در شروع كارها  اي ديگر تعريف ميگونهليت را بهشعر نابعه، جاه
ي كارهاسـت. جهـل ضـد    نامد كه ضد حلم، انديشه و تأمل در نتيجهرا جاهليت مي

حلم است و ضد علم نيست. شـعراي جـاهلي از ايـن واژه معنـاي تـوحش را اراده      
گمان من، جاهليت به  به«گويد: كردند؛ نه معناي شناخت و معرفت را. جواد علي مي
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معني سفاهت، حماقت و خودپسندي و سبكسري و خشم و نافرماني در برابر دين و 
ها را مايـه كاسـتي شـمرده    خواست خدا و چيزهايي از اين دست است كه اسالم آن

 ) 40/ ص 1م/ ج 1968(جواد علي/ » است.
نظـر   شود، ايـن اسـت كـه از   اي كه از اين قسمت از بحث حاصل ميپس نتيجه

لغويون، جهل يا نقيض علم است يا نقيض عقل و يا خالف حلـم؛ امـا بـراي اينكـه     
مشخص شود مراد قرآن كريم و حضرت امير(ع) از جهل، كدام يـك از ايـن مـوارد    

 پردازيم. البالغه مي است، ابتدا به معناي جهل و جاهليت در قرآن و سپس در نهج

 معناشناسي جاهليت در قرآن 

ي اشعار جاهلي، خداوند متعـال نخسـتين بـار     بع تاريخي و نيز مطالعهبا بررسي منا
ها در قرآن كريم به كار برده است. گرچه سري ويژگيي جاهليت را با بيان يكواژه

هاي مختلـف بكـار رفتـه اسـت، امـا لفـظ       ي جهل در صيغه در اشعار جاهلي، ماده
مان جاهليت وجود نداشـت و  كند، در زجاهليت با تعريفي كه قرآن براي آن بيان مي

 به بياني ديگر، خود اعراب قائل به اين نامگذاري نبودند. 
هـاي  ي جهـل در صـيغه  ي قـرآن و همچنـين مـاده   سوره 4ي جاهليت در واژه

 1366مختلف، قريب به بيست بار در سور مختلف بيان شده است. (ر.ك: روحاني/ 
مورد بپردازيم، ابتـداي   4اين  ) اما قبل از اينكه به بيان617 -643/ صص 2ش/ ج

 دهيم: معناي جهل را در آيات قرآن مورد بررسي قرار مي
( در بعضي آيات، جهل به معناي عدم علم اسـت. (  -1

 ) 273) (بقره/ 



 293     البالغه تبارشناسي جاهليت از ديدگاه قرآن و  نهج

 

توجهي به اعتنايي و بيدر بيشتر آيات قرآن، جهل به معناي عدم عقل يا بي -2
««باشد: حقايق است كه از آن جمله مي

 ) 89(يوسف/ » 
هـا همـان   خبر نبودنـد؛ بلكـه جهالـت آن   برادران يوسف از كار و عمل خود بي

كنند. اين دانستند كار خالف ميشناختند و ميها يوسف را مياعتنايي بود؛ زيرا آن بي
جهالت، باعث مسئوليت در پيشگاه خدا و سبب عذاب دنيا و آخرت اسـت وگرنـه،   

حسابش چندان سخت نيست؛ مخصوصاً اينكه بـا عنـاد    ،جهالت به معناي عدم علم
اند يعني عامل در وقت عمل نسـبت   هايي كه از روي علم توأم نباشد. اينگونه جهالت

اعتناست و علت مسئول بـودن همـان   اش عالم و نسبت به عملش بي به فهم و عقيده
 ) 80/ ص 2ش/ ج  1371است. (ر.ك: قرشي/ 

گيرد و كساني را كه عملش زشتي  گاهي اوقات جهل در برابر حلم قرار مي -3
(گويند. ( دهند جاهل مي از روي هواي نفس و شهوت و غضب انجام مي

ي اعمال و رفتار بشـر، كـاري    شود جهل در مقوله ) پس معلوم مي17) (نساء/ 
رفته باشد. حلم در لغـت بـه   است كه از روي هواي نفس و شهوت و غضب انجام گ

معني ضبط نفس از هيجان و احساسات و حصول طمأنينه و آرامش است. اما آنچـه  
ي هر سه معناست، كه ذكـر   برد، دربردارنده عنوان مؤلفه هاي جاهليت نام ميقرآن به

 چهار آيه اي كه خداوند لفظ جاهليت را در آن بكار برده است، مؤيد آن است. 
) نسـبت بـه خـدا گمـان     154. (آل عمران/  -1

 برند.  باطل همانند گمان اهل جاهليت مي



 تفسير پژوهيدو فصلنامه    294

 

آيه مربوط به جنگ احد است كه مسلمانان در آغاز جنگ با شجاعت جنگيدند 
ـ  و پيروز شدند؛ اما با نافرماني عده ه اي در حفظ آن سنگر حساس و مشغول شدن ب

ي دشمن ناتوان ماندند و مسلمانان با دادن  ي دوباره آوري عالئم، در برابر حمله جمع
ها اين بود كه دين حق هرگز مغلوب نشده  تلفات سنگين شكست خوردند. گمان آن

و پيروان آن نيز دچار شكست نخواهند شد زيرا بر خداست كه بـدون هـيچ قيـد و    
ي جاهليـت   ل آنها كه از سنخ افكـار دوره شرطي دين خدا را ياري نمايد. گمان باط

پرستان زمـان جاهليـت نيـز خـدا را      شد همين بوده است؛ چه آنكه بت محسوب مي
پروردگار هر چيزي داسنته و نيز براي هر نـوعي از حـوادث ماننـد رزق، زنـدگي،     
مرگ، عشق، جنگ و ... خدايي قائل بودند كه تـدبير امـر همـان سـنخ و يـا نـوع،       

اش نافـذ و غيرقابـل مغلوبيـت بـوده      ي وظيفه اش در حوزه بوده و اراده ي او عهده به
) اين نظر بيانگر وجود نوعي 84-85/ ص 4ش/ ج 1376است. (ر.ك: طباطبايي/ 

النـوع   ي رب نگاه جبرگرايانه است و آن بي اختيار بودن انسان در برابر تدبير و اراده
دانـد. (ر.ك:   يعني كفار مـي  است. فيض كاشاني، ظن جاهليت را گمان اهل جاهليت

 ) 178، ص 1ق، ج 1418فيض كاشاني، 
 ) 50(مائده/  »«« -2

آيا (با وجود اين دين كامل و قوانين محكم آسماني) باز تقاضاي تجديد حكـم  
 زمان جاهليت را دارند. 

اق آيه، انكاري است به عقيده مجاهد و جبايي مقصود آيه يهوديان هستند و سي
بر روي گردان آنان از حكم خداوند. داوري در دوران جاهليت ميان افراد ضعيف و 
قوي يكسان نبود يهود حدود را براي افراد ضعيف فقير اجرا كرده و براي افراد قوي 

) 544 -546/ صـص  5ش/ ج  1376و توانگر اعمـال نمـي كردنـد. (طباطبـايي/     
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باشد بـه معنـاي طلبيـدن بـه نـاحق اسـت.        يبغون مي ي فعل ي بعضي كه ريشه واژه
) كه با اين وجود طلب حكم جاهليـت،  378/ ص 6ق/ ج 1408(ابوالفتوح رازي/ 

 ) 375/ ص 12ق/ ج 1420جهل محض و هواپرستي آشكار است. (ر.ك: رازي، 
 )26(الفتح/»  «  -3

هاي خويش غيرت از جنس غيرت جاهليت قرار دادند.  آنگاه كه كافران در دل
بسـم اهللا  «اين آيه در ضمن صلح حديبيه و نپذيرفتن سـهيل بـن عمـر و از نوشـتن     

 1402در صلح نامه، نازل شد. (ر.ك: لغـوي،  » محمد رسول اهللا«و » الرحمن الرحيم
) حميه يعني تعصب و خشمي 91/ ص 5ق/ ج 1416) (بحراني/ 204، ص 4ق، ج 

شود انسان به خاطر خود بزرگ بيني تسليم كسي نشود (علـت عـذاب    كه باعث مي
كافران) اين است كه آنها خشم و تكبر جاهليت را در دل خود قرار دادند، تعصبي كه 

/ شـود. (فـيض كاشـاني     مانع نفوذ حق در دل آنها و در نتيجه مانع اقرار به حق مي
 ) 131ق، ص  1418) (بيضاوي/ 44، ص 5ق/ ج 1415
و بسان روش زنان دوران جاهليت نخسـتين   ؛«« -4

 )33نور/» ( به خودنمايي نپردازيد
گونه در برابر مردم پديدار نشويد و يا زينت و زيور خود را به نمايش نگذاريد.  آن

ي تبرجح به مفهوم  يه همسران پيامبر(ص) بودند. به باور قتاده و مجاهد واژهمخاطب آ
اي منظور اين است  خرامان، خرامان راه رفتن و خودنمايي كردن است، اما به باور پاره

هايش را نهان  آنكه آن را گره زند، گلوبند و گوشواره كه روسري خود را براندازد اما بي
سر رواج به راه افتد. اين شيوه در جاهليت ميان زنان سبكسازد و در كوچه و خيابان 

ش/  1372دهد. (ر.ك: طبرسي/  داشت و آيه از اين روش ناپسند و زشت هشدار مي
   )537/ ص 3 ق/ ج 1407؛ زمحشري/ 588/ ص 8ج
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آورده كـه نظـر محققـان     »االولـي «خداوند در اين آيه براي جاهليت و صـف  
اوت است. دسته اي از مفسران كـه جاهليـة االولـي    متف »جاهلية االولي«ي  درباره

زمان بين آدم (ع) و نوح (ع) است، گروهي آن را مـابين نـوح (ع) و ادريـس (ع) و    
دانند.  برخي بين موسي (ع) و عيسي (ع) و عده اي بين عيسي (ع) و محمد (ص) مي

)، و جاهليت اُخري فسق و فجور در اسالم 197/ ص5ق/ ج 1404(ر.ك: سيوطي/ 
ي بغوي جاهليت اخـري   ) به عقيده483/ ص 4ق/ ج 1418ست. (ر.ك: بيضاوي/ ا

ق/  1420انجام همين افعال است اما توسط قومي در آخـر الزمـان. (ر.ك: لغـوي/    
اي ديگر از مفسران معتقدند صفت االولي مقتضي جـاهليتي ديگـر    ) دسته636/ 3ج

ه الجبابرة االولي؟؛ كجايند أين اال كاسر«نيست و به معناي قديم است. مثل اين سخن 
) عالمه طباطبـايي  167/ ص 25ق/ ج  1420(فخر رازي/ » كسراهاي ظالم اولي؟

ي بين آدم(ع) و نوع (ع)  ي هشتصد ساله پسندد و اين عقيده كه دوره همين نظر را مي
خوانـد.   يا بين موسي (ع) و عيسي (ع) جاهلية االولي است را اقوالي بدون دليل مـي 

 ) 483/ ص 16ش/ ج  1376بايي/ (ر.ك: طباط

 البالغه معناشناسي جاهليت در نهج

در بيانات حضرت امير (ع) نيز مانند قرآن كريم جهل در دو معناي عـدم علـم و دم   
اند كـه   هايي از عصر جاهلي را به تصور كشيده عقل بكار رفته است. همچنين ويژگي

ه حضـرت علـي (ع) يـاري    ها را براي درك مفهوم جاهليت در نگا ذكر اين مصاديق
 خواهد كرد.

 « فرمايند:  مي 147ي  حضرت (ع) در خطبه
پـس خداونـد محمـد را بـه     » ۀ
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ش بتان برون آرد و به عبادت او وادارد، تا راستي برانگيخت تا بندگانش را از پرست
پروردگار خود را كه داناي آن نبودند. همچنـين در خطبـه    -بزرگي –بندگان بدانند 

برادران! چنين نيست كه آنچـه  »  « فرمايد:  مي 168
 دانيد، ندانم.  را مي

حضرت (ع) پس از  89ر گرفته؛ اما در خطبه جهل در موارد باال، نقيض علم قرا
هاي اعراب جاهلي چون غفلـت و فتنـه و جنـگ و فضـاي وحشـت و       بيان ويژگي

تـوان   برنـد كـه مـي   ي عرب آن دوره، عبارتي را بكار مـي  اضطراب حاكم در جامعه
««براساس آن جهل را نقيض عقل دانست. 

هـاي   پس بندگان خدا عبـرت گيريـد و كـرده   
پدران و برادران خود را به ياد آريد، كه چگونه در گرو آن كردارند و حسـاب آن را  

 »عهده دارند.
همانطور كه بيان شد در اين نمونه نقيض جهل، علم نيست، عقل است چون اگر 

مـورد خواهـد بـود.     ه معناي عدم علم در نظر بگيريم عذاب و مؤاخذه بـي جهل را ب
««فرمايند:  حضرت (ع) مي 104همچنين در حكمت 

؛ بسا دانشمندي كه ناداني وي، او را از پا در آورد و دانشش با او بـود و او را  
 »سوري نكرد.
هاي جاهلي و  هاي انسان البالغه به بيان حالت ان(ع) در جاي جاي نهجاميرمؤمن

هـا را بـر حـذر     كننـد و انسـان   پردازند، و جهلي را نكوهش مي ي جاهلي مي جامعه
دارند كه در مقابلش عقل قرار گرفته، گرچه به دنبال علم نرفتن نيز مذموم است و  مي

شود كه مغاير با حقيقت و  رفتاري ميجهل ناشي از عدم، علم منجر به انجام افعال و 
(ع) در اعتنايي و عدم توجه به حقيقت ناپسندتر است. وقتي حضرت  واقعيت است اما بي
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برنـد   را بكـار مـي  » ««خطبه اول در وصف اعراب جاهلي، عبارت 
ـ   ا قبـول و بـا   استفاده از فعل اخذ وقتي در اين باب قرار گيرد به معناي اخذ تـوأم ب

) يعنـي اعـراب بـا    35/ ص 1ش/ ج 1371خشنودي ملحوظ است. (ر.ك: قرشي، 
اعتنايي به حقيقت  توجهي و بي علم، براي خدا شريك قائل شدند و اين به معناي بي

است. اما در استدالل براي اثبات اين ادعا كه در نگاه حضـرت علـي (ع) جهـل بـه     
 دو نكته را بيان كرد:  توان معناي عدم عقل است نه عدم علم مي

نيست بلكه علم به معناي عام شناخت است  sienceعلم در اينجا به معناي  -1
يعني اعراب شناخت و معرفت نسبت به حقايق و واقعيت داشتند كه براساس سـخن  
حضرت علي (ع) بخاطر وجود پيامبران پيشين، ايـن شـناخت حاصـل شـده بـود.      

) حضـرت، جاهليـت را   158(نهج البالغه/ خطبه » ۀ««
ي بـين حضـور دو    خوانند يعني فترتي كه در بـازه  فترت و سستي بين دو رسول مي

شود و حضور يك پيامبر از جانب خداوند در بين مـردم يعنـي    رسول خدا ايجاد مي
ن اعـراب  آشكار شدن طرق هدايت و به تبع آن اتمام حجت براي اهـل آن. بنـابراي  

عصر جاهلي با وجود تعاليم پيامبران پيشين، ناآگاه و نادان به حقايق نبودنـد بلكـه   
ي كمي از اعراب كـه در ايـن دوره بـر ديـن      توجه بودند، وجود عده اعتناي و بي بي

 پيامبران گذاشته بودند، خود دليلي است بر اثبات اين مدعا.
اي است كه در مورد علـومي   ز عدهآمي ي بعدي در مورد نگاه مبالغه اما نكته -2

كه در عصر جاهليت وجود داشت، بيان شده است. براساس بعضـي اسـناد موجـود،    
اعراب، از علم ستاره شناسي ابرشناسي، ادبيات و تاريخ از نوع انساب قبايل، ايام و 

) 85ش/ ص  1385حروب كه با شعر و قصـه آميختـه بـود. (ر.ك: زريـن كـوب/      
گويد: اعراب افول و طلوع ستارگان و ارتباط آن با بـاران   مي آگاهي داشتند. جاحظ
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نشان صاف به  كران و بي شناختند. زيرا آنكه در بيابان بي و نيز ستارگان رهنما را مي
ي نجاتي بر  رفت و عالمت و رهنموني نداشت، ناچار به جستجوي وسيله راه دور مي

رب را به شـناخت ابرهـا وا   آمد نيز حب حيات و فرار از خشكسالي و قحطي ع مي
نه براسـاس نظريـه يـا     -ي ناقص داشت. اين گونه معارف ابتدايي مبتني بر تجربه مي

هاي  ي شيوه ي عرب عامي بودند نه اهل دانش و بينش بر پايه بود چه توده –قاعده 
) حتي در محتويات اشعار جاهلي كـه  82-83ش/ ص  1381علمي. (ر.ك: ضيف/ 
هاي انساني و حيات و شئون آن  ب است، از حقايقي مانند ارزشبيانگر افق ديد اعرا

و عالم هستي و مبادي و غايات آن و محبوبيت نگرش علمـي بـه اجـزاء و روابـط     
، صـص  19ش، ج  1376شـود. (ر.ك: جعفـري،    جهاني هستي و... اثري ديده نمـي 

نداشت در ميان اعراب جاهلي، تعليم و تعلم وجود «گويد:  ). ابن خلدون مي40-40
) 23، ص 1ش/ ج 1375(ابـن خلـدون،   » دانسـتند.  و معلم را عنصـري زبـون مـي   

اميرالمؤمنين (ع) نيز در ترسيم وضعيت اسفبار حكمـا و دانشـمندان عصـر جـاهلي     
شود كه در دوره  برند. از اين جمله اثبات مي را بكار مي» ««عبارت 

مردم بودند، ولي جهالت و حماقـت مـردم    جاهليت حكمايي وجود داشته و در ميان
گويد: حكمت همان علمي است كه انسان  نمود. خويي مي مقدار مي آنان را پست و بي

آمده و حلم، عقـل و  » يتذكون الحليم«دارد و در بعضي منابع  را از فعل قبيح باز مي
 شـود كـه اعـراب    ي بازداري نفس از برنگيختن غضب است. از اينجا آشكار مي قوه

كساني را كه صاحب عقل و شناختند و از خونريزي و نابودي و غارت و برنگيختن 
دانند به گمان اينكه اين موارد بـه خـاطر تـرس و     كنند را خوار مي ها دوري مي فتنه

) در اين جامعـه كـه دچـار    163، ص 9ق، ج 1386ناتواني آنهاست. (ر.ك: خويي، 
گيرنـد و چـون    هـا فاصـله مـي    ارزش ها شده، بالطبع عالمان از ضد وارونگي ارزش
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همسو با فرهنگ حاكم بر فضاي جامعـه نيسـتند بـه حاشـيه رانـده و خانـه نشـين        
شود  شوند. حضرت علي (ع) در توصيف اين فرآيند كه در جامعه جاهلي واقع مي مي
هـاي جاهـل توسـط مـردم اكـرام       ؛ انسـان ««فرمايند:  مي
 )2/10البالغه  (نهج» علماء خاموش و خانه نشين. شوند و مي

هاي جاهليت از نگاه حضرت (ع) بپردازيم ذكـر ايـن    قبل از اينكه به بيان مؤلفه
دانند كه جهالـت   رسد كه حضرت (ع) جاهليت را حالتي مي نكته ضروري به نظر مي

: در آن حكم فرماست، حال در هر قوم و هر ملت و در هر زمـان كـه باشـد. (ر.ك   
) حضرت امير (ع) نيز پـس از بيعـت مـردن مدينـه در     80، ص 2، ج 1371قرشي، 

( هجري به اين نكته اشاره كردنـد: (  35اولين سخنراني خود در سال 
ها،  ها و آزمايش (ص)؛ آگاه باشيد، تيره روزي 

) 16/2البالغـه، خ   (نهج» آورد. بعثت پيامبر (ص) بار ديگر به شمار مي همانند زمان
( دهنـد: (  ي بني اميه مي نيز خبر از فتنه 93حضرت (ع) در خطبه 

ۀۀ
؛ 

اي  ي بني اميه بر شماست، فتنه ها در نظر من، فتنه ترين فتنه آگاه باشيد همانا ترسناك
اش همه جا را فـرا گرفتـه و بـالي آن دامنگيـر نيكوكـاران       كور و ظلماني كه سلطه

آور، و ظلمتـي بـا تـاريكي     اي زشت و ترس اميه پياپي با چهره هاي بني .... فتنهاست
آيد. نه نور هدايتي در آن پيدا و نه پـرچم نجـاتي در    عصر جاهليت بر شما فرود مي

 »خورد. آن روزگاران به چشم مي
««فرمودنـد:   158ي حضرت (ع) كه در خطبه  همچنين از اين جمله

ها  رسد مقصود ايشان از امت به نظر مي» ۀ
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ي اقـوام و ملـل دنيـا در آن دوران، بـه      فقط اقوام و امم عرب نبوده است؛ بلكه همه
بردنـد، اگرچـه    جهت فاصله گرفتن جوامع آن روز از پيامبران، در غفلت به سر مـي 

زمان از فرهنگ و اقتصاد و حقوق و سياست بهتـر  جوامعي مانند ايران و روم در آن 
هـاي واالي   از اعراب برخوردار بودند ولي در همان كشورها هم بـه نظـر بـه ارزش   

انساني و كرامت و حيثيت ذاتي انسان و معارف ديني و اخالقي واال، فقـر و كمبـود   
 ) 42، ص 19ش، ج  1376وجود داشته است. (ر.ك: جعفري، 

عالم منحصر به جاهليت عربي و محدود به زمان و ملت  بنابراين جاهليت در
معين نيست، بلكه خود يك حالت و كيفيتي مخصوص است كه در هر زمان و مكان 

تواند در ميان هر ملتي و هر نژادي هر اندازه هم كه  تواند پديد آيد. چنانچه مي مي
طحي از تر باشد و در هر س هاي معرفت و اصول تمدن و پيشرفت آن محكم پايه

ترقي فكري و سياسي، اجتماعي و انساني هم باشد باز هم گريبانگير شود، باز هم 
عالمي را تيره و تار سازد. زيرا زيربناي هر جاهليتي پيروي از هوا و هوس و 

هاي خدا و سرپيچي از پذيرفتن حكومت  انحراف از هدايت و نافرماني از رسالت
واقعيتي است كه در عصر كنوني نيز به  ) اين همان9، ص 1359الهي است. (قطب، 

يابي آن  ي فلسفي كه براي ريشه وفور شاهد آن هستيم، البته در قالب مباحث پيچيده
 نياز به تفكرات عميق و مطالعات فراوان دارد. 

 البالغه هاي جاهليت قرآن و نهج مؤلفه

بيين شـده اسـت و از   البالغه به زيبايي بيان و ت ها و عناصر جاهليت در قرآن و نهجمولفه
ها و باورهاي جاهليت درسـت شناسـانده شـود از    آن جا كه اگر نمودها، نمادها، ارزش

 رود.   هاي جاهليت اشارت مي درافتادن بدان فرهنگ بازداشته خواهد شد بنابراين مولفه
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 پرستي  الف. شرك و بت
ز سرنوشت شود كه مشركان عصر رسالت نيز بخشي ا از آيات قرآن كريم استفاده مي

««دانستند  خود را در دست معبودهاي خود مي
) اين دسته از آيات حاكي از آن است كه مشركان عصر پيامبر 74(يس/ » 

اند و اين امر انگيزه آنان به  اكرم به سود و زيان رساندن معبودان خود معتقد بوده
كند كه  تش بتان بوده است قرآن كريم در برخي از آيات، مشركان را نكوهش ميپرس

ها را در  اند و يا آن كه مشركان بت چرا براي خدا در امر تدبير همتاياني قرار داده
شمردند حتي حق شفاعت  موفقيت و كاميابي و در امان ماندن از خطرات موثر مي

دانستند.  ها را وسيله قرب به خداوند مي بتبراي آنان قائل بودند و در برخي موارد 
دهد كه مساله توحيد در  ) اگر چه تاريخ پيامبران نشان مي3) و (زمر / 165(بقره/ 

هاي آنان نبوده و اگر شركي در كار بوده، بيش تر مربوط به  خالقيت مورد مناقشه امت
 تدبير و ربوبيت بوده است. 

) آنگاه كه شما ملت عرب، بدترين دين 26البالغه، ج  . (نهج
شد، و  ها ميان شما پرستش مي كرديد.... بت را داشتيد و در بدترين خانه زندگي مي

السالم در بياني زيبا شرك در قرآن مفاسد و گناهان شما را فرا گرفته بود. امام علي عليه 
كند كه شرك در گفتار، شرك  بندي مي ) را به چهار وجه دسته102، ص69(مجلسي، ج
 ) 138، ص1383پور،  شمرد. (ر.ك: يداهللا عفتي و ريا را بر مي عملي، بي

ي حضرت (ع) اولين علت بروز مظاهر جاهليـت در   در نگاه دقيق و موشكافانه
ت به وجود خداوند و صفات اوست. لما بدل اكثر عهداهللا اليهم نوع نگرش انسان نسب

فجهلوا حقّه و اتّخذوا االنداد معه .... و اهل االرض يومئذ مللٌ متفرقه و اهواء منتشرة 



 303     البالغه تبارشناسي جاهليت از ديدگاه قرآن و  نهج

 

و طرائق متشتتر بين مشـبه لللـه ِبَخلقـه َاو ملحـد فـي اسـمه او مشـيٍر الـي غيـره.          
ها بيشـتر مـردم، پيمـان خـدا را ناديـده       جاهليت) آنگاه كه در عصر 1البالغه، خ  (نهج

انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدايان دروغين روي آوردند... در 
هـاي گونـاگون، و    روزگاري كه مـردم روي زمـين داراي مـذاهب پراكنـده، خواسـته     

هـاي   نـام  ها تشبيه كرده و گروهـي  هاي متفاوت بودند: عده اي خدا را به پديده روش
  كردند. دادند و برخي به غير خدا اشاره مي ها نسبت مي ارزشمند خدا را انكار و به بت

ي معارف بخصوص در  آنچه كه در اين عرصه شاهد آنيم وجود نقصان در دايره
معرفت خداوند متعال است كه زمينه ساز بروز و ظهـور فرهنـگ جاهليـت شـده و     

رحافي در اديان الهي بخاطر عدم تفقه در دين و پرستي و رشد عقايد ان گرايش به بت
 دهند.  عدم شناخت صحيح خداوند بوده است. اميرالمؤمنين علي (ع) هشدار مي

. چونـان  ۀ
نـه در خـدا انديشـه     ستم پيشگان جاهليت نباشيد كه نه از ديـن آگـاهي داشـتند و   

 كردند.  مي
اگر اين دو مسئله يعني تفقه در دين خدا و شناخت صحيح خداونـد بـراي هـر    

ي بت  انساني واقع نشود به معناي وقوف در فرهنگ جاهلي است. اگر بخواهيم پديده
تـوان گفـت تمـام     رسيم كـه مـي   يابي كنيم به تكبر و خودپرستي مي پرستي را ريشه

يابند و به تعبير زيبـاي   خورند و ظهور مي از اين آبشخور آب مي هاي جاهليت مؤلفه
 انسان جز خودش را فراموش كند. » نسوا كل شيء دونها«لغت شناسان عرب 

 ب. تكبر، تعصب
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كبر به معناي خودبرتر بيني و سركشي است و در مقابل خدا نافرماني عمدي است و 
«و تحقير ديگران. و در مقابل مردم برتر دانستن خويش و كوچك شمردن 

) تكبر بيان احساس حقـارت درونـي   35(غافر / » 
افراد به شيوه واكنشي است كساني كه نـوعي خـودكم بينـي در وجودشـان احسـاس      

آورند. قـرآن   وي ميكنند براي تالفي و يا پنهان كردن آن به تكبر و خودبرتر بيني ر مي
كريم با مقوله تكبر و نمودهاي آن برخورد جدي دارد و بـه فرجـام نـاگوار متكبـران     

) 29(نحل/ » ««دهد:  هشدار مي
 دارد. بر حذر ميالسالم به تكبر و تفاخر اشاره و از آن  امام علي عليه

ۀ
) خـدا را! خـدا را! از تكبـر و    192البالغه/ خ  (نهج 

خودپسندي، و از تفاخر جاهلي بر حذر باشيد، كـه جايگـاه بغـض و كينـه و رشـد      
هاي پيشين را فريب داده است.  هاي گذشته و امت يطاني است كه ملتهاي ش وسوسه

ي پليـد   ي جاهليت در جان يـك فـرد و جامعـه، پنـداره     تنها عامل پديداري پديده
ي قدرت گرايي، سلطه جويي، و  خودپرستي و خودخواهي است كه در پي آن انگاره

تـا/ ص   ند. (پرورش/ بيك به تعبير روز فكر امپرياليستي و جهانخوارگي نيز بروز مي
ي حقيقت طلبانه و حق محورانه است  ) اولين نتيجه خودپرستي، دوري از انديشه12

و انسان متكبر وقتي حق را مخالف با تمايالت خود ببينيد از آن سرباز خواهد زد و 
آيـد كـه شـاهد     با وجود علم به حقانيت آن، به هر روشي در صدد توجيه آن، بر مي

ه در زمان انتقال خالفت پس از وفات پيـامبر اكـرم (ص) اسـت كـه     امثال اين مؤلف
  فرماينـد:   حضرت علي (ع) مي

) آگاه باشيد، بـه خـدا سـوگند! ابـابكر     3البالغه/ خطبه  (نهج
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دانست جايگاه من نسبت به حكومـت   ا بر تن كرد، در حالي كه ميي خالفت ر جامه
 كند.  اسالمي، چون محور آسياب است به آسياب كه دور آن حركت مي

همچنين در پاسخ به توجيه قريش در سقيفه در مورد غصب خالفـت كـه گفتـه    
خـت  بودند: ما از درخت رسالتيم فرمودند: إحتَجوا بالشجرة و اضاعوا الثمره. بـه در 

اي كه  ي هويت قبيله اش را ضايع ساختند. جان مايه رسالت استدالل كردند و اما ميوه
ي قبايل عرب جاهلي در ساخت قدرت بود عنصر عصبيت بود  سياست حاكم بر همه

ي اعضـا   و چنان اين عنصر در ساخت دروني قبيله به هم پيوند خورده بود كه همـه 
خود از حريم آن دفـاع كننـد. و شعارشـان     دانستند با جان و مال خود را مكلف مي

بوده كه اين شعار مبين ميزان عقالنيت و حـق محـوري   » ««
سـطح  كند پايين بـودن   ورتر مي اعراب جاهلي است. آنچه كه آتش عصبيت را شعله

) عورزي و پيروي كوركورانـه افـراد از بزرگـان متكبرشـان اسـت، اميرمؤمنـان (       انديشه
 فرمايند:  مي

نهـار! از پيـروي و فرمـانبري    ) آگاه باشيد! زنهـار! ز 192البالغه/ خ  (نهج
نازند، و خود را باالتر از آنچـه   سران و بزرگانتان، آنان كه به اصل و حسب خود مي

هـاي فتنـه و    ي تعصـب تعصـب جـاهلي و سـتون     پندارند. آنـان شـالوده   هستند ميكه 
 شمشيرهاي تفاخر جاهليت هستند. 

راطـي را تعـديل   پيامبر اكرم (ص) اين روحيه عصبيت و تفكر ناسيوناليسـتي اف 
كردند و در صدد حذف آن برنيامدند بلكه بمنظور پيشبرد اهداف و اشـاعه فرهنـگ   

اي استفاده كردند اما پس از وفات ايشان در ماجراي سقيفه باز  اسالم از هويت قبيله
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ي شـوم هسـتيم و نيـز در عملكـرد سياسـي و       ي ايـن پديـده   هم شاهد تولد دوباره
 تفكر نهادينه شد. اقتصادي سه خليفه اول اين 

 ج. ظاهرپرستي و زهد فروشي
ي جاهلي است كه افـراد بـه نـام ديـن و در      هاي جامعه زهد فروشي از جمله پديده

(ع) شوند. حضرت  شوند و موجب انحراف ديگران مي لباس عبادي و دينداري ظاهر مي
  فرماينـد:   پردازد در توصيف اين دسته مي وقتي به بيان اقسام مردم مي
ۀۀۀ

ۀ
طلبنـد و   ل آخرت دنيا را مي) گروهي ديگر، با اعما32البالغه، خطبه  (نهج 

هاي معنوي آخرت نيستند خود را كوچك و متواضع  با اعمال دنيا در پي كسب مقام
ها را رياكارانه و كوتاه برمي دارند، دامن خود را جمع كرده، خود  دهند. گام جلوه مي

آرايند، و پوشش الهي را وسيله نفـاق و دورويـي و دنيـا     را همانند مؤمنان واقعي مي
 دهند.  بي خود قرار ميطل

هايي است كه بـدون مـالك و معيـار، عملكـرد      حاصل اين نفاق، انحراف انسان
دهند. حضرت علي (ع) در پاسـخ   اشخاص را در شناخت حق و باطل مبني قرار مي

 به حارث بن حوت كه معتقد بود اصحاب جمل گمراه نيستند فرمود: 

) اي حارث! تو زيرپاي خود را ديدي، اما 262البالغه/ حكمت / . (نهج
به پيرامونت نگاه كردي، پس سرگردان شدي، توحق را نشناختي تا بداني كـه اهـل   

 گرايان را بداني.  و باطل را نيز نشناختي تا باطلباشند.  حق چه كساني مي

 گرايي د. خرافه
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كند ميـزان   يكي از عواملي كه سطح علم و عقل محوري افراد جامعه را مشخص مي
ها را  ها نتوانند ارتباط علي و معلولي بين پديده گرايش به خرافات است. وقتي انسان

جاهلي به خاطر رويكـرد مـادي و    آورند. در جامعه دريابند به عقايد باطل روي مي
مندي و عاليق افراد در حد مسائل جزئـي و   توجه صرف به مظاهر آن، سطح دغدغه

شود و بجاي تفكر و انديشه در مسائل مـاورائي و   ي مادي خالصه مي پيش پا افتاده
كننـد. در   هاي سطحي و غير علمي بسـنده مـي   يابي امور فراطبيعي به استدالل ريشه

««به مسائل مختلف خرافي اشاره شده است قرآن كريم 

) از آيـه  102(بقره/» 
 آيد كه سحر در ميان يهوديان امري متداول بوده و (يهوديـان) آنـرا بـه    شريفه بر مي

پنداشتند كه سـليمان آن سـلطنت و ملـك     دادند چون اين طور مي سليمان نسبت مي
عجيب را و آن تسخير جن و انس و وحش و طير را و آن كارهاي عجيب و غريب 

) حضـرت  353، ص 1كرد به وسيله سحر كـرد ... ( طباطبـايي، ج   و خوارقي كه مي
فرماينـد:   مـي  400ت امير(ع) براي مشخص كردن حدود خرافه از واقعيت در حكمـ 

چشـم زخـم    
) استفاده از نيروهاي مرموز طبيعت حقيقـت  400البالغه، حكمت/ حقيقت دارد، (نهج

انسـتن،  دارد. سحر و جادو دارد، فال نيك راست است و رويداد بد را بـر شـگون د  
 درست نيست.
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خورد و بر اثر جهل به  ي ديگر در خرافات غوطه مي العرب نيز مانند همه جزيرة
عقايد عجيب و نامعقولي پايبند بود و تشريفات خاصي بدنبال همـان عقايـد انجـام    

داد. بر اثر عدم درك صحيح سخنيت و تناسب مابين علت و معلول، ضعف انديشه  مي
 1346ها، خرافات و موهوماتي را باور داشـتند. (نـوري،    دهو ناتواني در تحليل پدي

هايي از آن باقي اسـت و دامـن    ) خرافاتي كه در عصر كنوني نيز نشانه489ش، ص 
هايي از آن  ي امروز را به خود آلوده است كه به ذكر نمونه انسان متمدنو توسعه يافته

ركات پرندگان كـه اگـر بـه    كنيم. اعتقاد به عيافة يعني فال زدن از روي ح بسنده مي
رفـت شـوم    زدند و اگـر بـه سـمت چـپ مـي      رفت فال خودش مي سمت راست مي

گويد: نظير در اصل از طيراست كه راست يا چپ رود، تنش  پنداشتند. جاحظ مي مي
را نجارد يا پر خود را بكند، حتي از مشاهده آدم يا حيـوان لـوچ يـا حيـوان شـاخ      

ش، ص  1381زدند. (شـوقي ضـيف،    فال بد مي شكسته و دم بريده پيشگويي كرده
) از آنجا كه معتقد به سرنوشت اليتغير و دخالت ارواح شرير بودند بـه كهانـت و   84

دهنـد و حـوادث    جستند. كاهنان مدعي بودند كه از آينده خبـر مـي   عرافة توسل مي
 بيني كنند. آينده را با وسايل پيش

 حقيقت و فريب كاري . كتمان  ه
گرايـي افـراد جامعـه پـايين و      ايي كه سطح علم محوري و عقل و ديندر چنين فض

هاي متكبر سـودجو   گرايش به خرافات و تقليد كوركورانه باال باشد بطور قطع انسان
هـا را گمـراه    يابي بـه منافعشـان انسـان    شوند كه براي دست و منفعت طلبي پيدا مي

ي اسـتحمار   ي جاهلي پديده امعههاي ج كشانند. از ديگر مؤلفه كنند و به قهقرا مي مي
شـود.   است كه اصوالً در حوزه سياست و اغلب در ميان سياست مـداران واقـع مـي   
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پنهان كردن حقيقت به منظور دست يافتن به منافع و مصالح شخصي يا حزبي. قـرآن  
نهد و تحميق و استحمار را  كريم كرامت انسان و پاسداري از شخصيت او را ارج مي

كند قرآن تقليد كوركورانه را نه تنها از عالمـان ديـن بلكـه از     نفي مي از زندگي بشر
دانـد. ايـن بـدان     اي و قومي ناروا مي هاي قبيله پدران و نياكان و به تعبير ديگر سنت

معناست كه هر آن چه بيرون از دايره خردورزي و آگاهي باشـد بـا كرامـت انسـان     
 )248، 1391پور،  شود. (ر.ك: يداهللاناهمخوان است و بايد از زندگي انسان زدوده 

پردازند و  هاي استعماري معاويه مي حضرت علي (ع) همواره به افشاي سياست
كاري حتي بـه منظـور    زنند. فريب هاي متعدد دست به روشنگري مي در نامه و خطبه

پيشبرد اهداف مشروع و خواه نامشروع در مسائل سياسي ترد حضرت (ع) ناپسـند  
.  بود. 
) سوگند به خدا، معاويه از مـن سياسـتمدارتر نيسـت، امـا     200البالغه، خطبه/  (نهج

ترين افراد بودم. و نيز  حيله گرد و جنايتكار است، اگر نيرنگ ناپسند نبود من زيرك
 كنند:  بر اين روش مذموم معاويه تأكيد مي 51در خطبه 

) آگـاه باشـيد!   51البالغه، خطبـه/   . (نهج
پوشـاند تـا    ا از آنـان مـي  معاويه گروهي از گمراهـان را همـراه آورد. و حقيقـت ر   

 كوركورانه گلوهاشان را آماج تير و شمشير كنند. 
هـاي   از ديگر افات سياست مداري امتيازدهي به خويشـان اسـت. و از تعصـب   

گيرد. سياسـت مشـهور خليفـه سـوم در بعـد سياسـي و        اي نشأت مي قومي و قبيله
پور،  . (ر.ك: يداهللاقتصادي همين مسئله بود كه شواهد تاريخي مؤيد اين مطلب است

اميه تقسيم شد و ريخت و پاش و حيف و  ) تمام مناصب حكومتي بين بني78، 1385
المال جبران فرخ براي خويشان عثمان فراهم كرد. كـه همـين عامـل قتـل      ميل بيت
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عثمان شد. حضرت امير (ع) پس از بخالفت رسيدن بشدت با اين سياسـت مبـارزه   
هجري حضرت (ع) اتمام  35وز دوم خالفت در سال گويد: ر كردند و ابن عالس مي

 حجت كردند و اين سخنان را ايراد فرمودند:
) به خـدا سـوگند، بيـت    15(نهج البالغه، خطبه/ 

گردانم، گرچه با آن  بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي المال تاراج شده را هر كجا كه
ازدواج كرده، يا كنيزاني خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش بـراي عمـوم اسـت.    

 ها است.  ي بارز مختلفت با شيوع اين امتياز خواهي داستان عقيل نيز نمونه

 گيرينتيجه 
جاهلي علـت اساسـي   هاي بيان شده در عصر  حاصل سخن آنكه با نگاهي به مؤلفه

اضطراب و نگراني، تكبر و بيدادگري و فساد اخالقي، سياسي، اقتصادي، اعتقادي در 
ها در تمام جوانب محكوم شـرايط   نظام جاهلي اين است كه معيار خوب و بد ارزش

هاي متفاوت دور از بعـد عقلـي اسـت و از     زماني و اجتماعي، قدرت، اراده و سليقه
ان از جايگاه خـود و خـدا در هسـتي نشـأت گرفتـه و      عدم شناخت و معرفت انس

اش محور قرار گرفتن انسان و تمايالتش است كه امروزه بـا عنـوان اومانيسـم     نتيجه
 شوند.  ي آن تعريف مي شود و مكاتب مختلف بر پايه مطرح مي

شـود كـه در آن دوران باورهـاي درسـت و      جاهليت به دوراني اطـالق مـي     
شـود يعنـي    فرهنگي رشد يافته در زندگي مردم مشـاهده نمـي  هاي  ها و معيار ارزش

اي از تـاريخ اختصـاص    شود و تنها به قطعـه  جاهليت محدود به عصري خاص نمي
پـذيري   يابد بلكه هر زمان كه انسان از خدامحوري به غير خدامحوري و از حق نمي

ي ورز به لجاجت و هوا و هوس محوري، حكومت ديني به طاغوت، از حيا و عفـت 
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گري و باالخره از انديشه عميق دينـي بـه خرافـات و     به آرايش و تن نمايي و جلوه
ها و  اي روي آورد، در جاهليت گرفتار آمده است و اين نشانه قبيله -تعصبات قومي 

شود يعني امروزه عليرغم  ها عصر مدرنيسم و پست مدرنيسم را هم شامل مي ويژگي
از كرامت انساني، جامعه بشري بـه نـوعي    ادعاهاي بزرگ حقوق بشري و پاسداري

هاي جاهليت مدرن شده است و با شعارهاي فريبنده مخاطبان خـود را   گرفتار مولفه
اي از تـاريخ در فرهنـگ    ترديد قطعه كشاند. بي به انحطاط و تباهي و شوم بختي مي

هلي البالغه به عنوان عصر جاهليت نامبردار شده است اما اگر فرهنگ جا قرآن و نهج
اي حاكم شود آن جامعه به قهقرا خواهد رفت وانسانيت بـه غفلـت سـپرده     بر جامعه

 خواهد شد و از رشد و تعالي باز خواهد ماند.
ها و امتيـازات بـزرگ و    البالغه، انسان داراي فضيلت در نگاه قرآن كريم و نهج

هي برجسته است كه اوج آن فضائل بندگي خالصانه حضرت حق و رسيدن به قرب ال
است و چون قدرت و امكانات برايش فراهم گردد به تـرويج بنـدگي الهـي اهتمـام     

اش  ترين مرتبه انسان گرفتاري جويد و از سويي پست ورزد و سعادت ابدي را مي مي
 در تمايالت نفساني و وساوس شيطاني و پيوستن وي به طواغيت و گمراهان است.
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