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ABSTRACT
The social tradition is the usual and common manner that is normally current 
among the people. These traditions often carry on and are repeatable, express-
ing the rules governing social phenomena and social life and relationships among 
individuals or groups. This article has been written with an analytical and theo-
retical approach aiming at extracting the method of the Qur'an in changing the 
social traditions incompatible with the teachings of the Qur'an, by focusing on 
Allameh Tabatabai's point of view. By presenting methods such as motivation 
based on two factors of choice and awareness, the Qur'an has considered public 
acceptance the basis of change in society, and by changing attitudes, intellectual 
lines, and scientific and practical inclinations, it has made man in accordance with 
social divine values. 
This article deals with the issue of Qur'anic method in changing traditions belongs 
to the Age of Ignorance. The findings of this article indicate that the Holy Qur'an's 
method in changing social customs and traditions to eliminate false beliefs in 
society, changing people's intellectual infrastructure based on monotheism (Taw-
hid), resurrection (Ma'ad), realism and moderation, elimination of discrimination 
and extension of social justice, and expanding noble manners. 
The result of the Qur'anic method was to reform the fundamental vision of the 
first Islamic society and shows that this type of change is possible in all societies. 
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چکیده
سنت اجتماعی همان طریقٔه معمول و رایج است که عادتًا بین مردم جاری است. 
این سنت ها غالبًا تداوم دارند و تکرارپذیرند و بیانگر قوانین حاکم بر پدیده ها و 
زنـدگی اجتماعی و روابط میان افراد و گروه ها هستند. این مقاله با رویکرد تحلیلی 
و نظری و با هدف استخراج سبک قرآن در تغییر دادن سنت های اجتماعِی ناسازگار 
با آموزه های قرآن و با تمرکز بر آرای عالمه طباطبایی نگاشته شده است. قرآن با 
پذیرش  گاهی،  آ و  انتخاب  عامل  دو  براساس  انگیزه  ایجاد  مثل  ارائۀ روش هایی 
عمومی را مبنای تغییر در جامعه قرار داده است و با تغییر نگرش ها، خطوط فکری 
الهی جامعه پذیر کرده  ارزش های  با  را مطابق  انسان  تمایالت علمی و عملی،  و 
آداب  تغییر  در  قرآن  به موضوع سبک  توصیفی تحلیلی  با روش  مقاله  این  است. 
و سنت های جاهلی پرداخته است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که روش 
قرآن کریم برای تغییر آداب و سنت های اجتماعی از بین بردن عقاید نادرست در 
جامعه، تغییر زیرساخت های فکری مردم براساس آموزه توحید و یکتاپرستی، معاد، 
واقع نگری و اعتدال، رفع تبعیض و بسط عدالت اجتماعی و بسط مکارم اخالق 
است. نتیجۀ روش قرآن، اصالح بینش و تحول بنیادین جامعۀ صدر اسالم بود و 

نشان می دهد که این نوع تغییر، در همۀ جوامع امکان پیاده سازی دارد.

جاهلیت،  جاهلی،  سنت های  اجتماعی،  سنت  اجتماعی،  تغییر  کلیدواژه ها: 
طباطبایی
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1.مقدمهوبیانمسئله
تا پیش از بعثت پیامبر اسالم، براساس معنایی عام از سنت، در جهان عرب، سنت های 
الجاهلیة  تبرج  عنوان  با  آن ها  برخی  از  قرآن  که  است  بوده  رایج  جاهلی  رفتارهای  یا  اعتقادی 
)احزاب: 33(، ظن الجاهلیة )آل عمران: 154(، حمیة   الجاهلیة )فتح: 26(  و نظایر آن ها یاد 
پیامبر اسالم براساس کتاب الهی، اصالح این  با نزول وحی، مهم ترین اقدام  کرده است. 
سنت ها بوده است. تشریع احکام اسالم نیازمند مقدمه و زمینه چینی بوده است تا به تدریج افکار 
قرآن  بنابراین   .)240  :4  ،1374 )طباطبایی،  بکند  جاهلی شان  سنت های  بودن  غلط  متوجه  را 
به عنوان کتابی که هم آموزه ها و هم روش ها را در معرض نگاه انسان ها قرار داده است، می تواند 
راه مناسبی برای به دست آوردن روش های اصالح فرهنگ و سنت های غیرحقیقی به شمار آید؛ 
مخصوصًا اگر این کتاب مقدس براساس نظرات مفسری با سویه های اجتماعی مثل مرحوم عالمه 

طباطبایی بازخوانی شود. 
در یک نگاه کلی، دو معنا از سنت وجود دارد که یکی سنت های جاهلی و دیگری، سنت های 
قرآنی است. اصالح سنت های جاهلی گاهی مستلزم تغییر در آداب ورسوم یا سنن هر جامعه ای 
است که باید براساس اصول و مبانی صحیح، صورت بگیرد. نگاهی گذرا به وضعیت عمومی 
عرب جاهلی در عصر جاهلیت و جو حاکم بر زندگی مردم در آن دوران، عظمت تأثیر و نقش 
قرآن کریم را در اصالح، تغییر و تحول آداب و سنن اجتماعی و فرهنگ سازی نشان می دهد. 
گاهی از چگونگی روند جامعه پذیری مردم عصر نزول قرآن کریم، ضرورتی است که جوامع  آ
بعدی برای پیمودن همین راه متعالی، به آن نیاز دارند تا علمای هر عصری، بتوانند فرهنگ های 

خرافی و اشتباه هر زمان را به آداب اسالمی صحیح تغییر دهند. 
با توجه به نوع زندگی عرب جاهلی در آن دوره و اوضاع اجتماعی جزیرة العرب ازنظر اخالق، 
نظام خانوادگی، شیوۀ زندگی و ...، راهکارهای قرآن در برخورد با آداب و سنن ناپسند جاهلی 
و دگرگونی کلی انسان ها در این حوزۀ رفتاری در عصر نزول و دوره های پس از آن، ضرورت 
بررسی این موضوع و مبنای تالش برای ثمر بخشیدن به نتیجۀ این پژوهش است. با بررسی سیمای 
می توان  را  دوران  این  ویژگی های  آن،  در  تعصبات  و  قبیله ای  نظام  و  جاهلیت  عصر  اجتماعی 
این گونه برشمرد: محرومیت از وجود پیامبران الهی، غفلت و بی خبری، وجود فتنه ها، نابسامانی 
و حیرت،  تزلزل  و هوس،  هوا  نخوت، حاکمیت  و  غرور  ناامیدی،  و خونریزی،  امور، جنگ 
شرایط ناگوار زندگی، قطع ارتباط های خویشاوندی، بت پرستی، رواج گناهان و ... )نهج البالغه، 
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خطبۀ 2( که همه این امور، کار را برای تغییر این سنت ها بسیار دشوار می کرد. برای به دست 
آوردن روش قرآن در تغییر آداب و سنن اجتماعی، الزم است اواًل معنای سنت های اجتماعی تبیین 
شود. سپس باید مهم ترین موانع موجود دربرابر اصالح آداب و سنن جاهلی به سنن اجتماعی 
علیه  و گاه  قرآن  اندیشۀ  و  مفاهیم  مقابل  در  موانع گاه  این  بررسی شود.  قرآن  منظر  از  صحیح 
شخص پیامبر گرامی اسالم ظاهر شده و مانعی دربرابر اصالح جامعۀ پیامبر بوده است. بعد از 
تبیین این دو موضوع، به موضوع روش قرآن برای تغییر آداب و سنن اجتماعی جاهلی پرداخته 
شده است. ازآنجاکه جامعۀ ما اسالمی است و در جهت رسیدن به مدینۀ فاضله در حرکت است، 
شناختن این روش تغییر واجب است و با این شناخت، جامعۀ اسالمی می تواند راه صالح را از 
فساد تشخیص بدهد و به هدف واالی خود که همان پیروزی دین حق در سراسر جهان است، 

نائل آید )طباطبایی، 1387: 56(.

2.هدفوپرسشپژوهش
این مقاله با هدف آشنایی با روش قرآن کریم برای مواجهه با سنت های اجتماعی اشتباه در 
عصر جاهلیت براساس دیدگاه و اندیشه های مفسر گران قدر و نظریه پرداز در حوزه های اجتماعی، 
عالمه طباطبایی )ره( تدوین شده است. با توجه به موضوع تحقیق و اهمیت آن در فرایند تغییرات 
قرآن کریم در  این که روش  آن  دارد و  پژوهش حاضر یک پرسش اصلی وجود  اجتماعی، در 
مواجهه با سنن اجتماعی جاهلی و تغییر آن ها از نگاه عالمه طباطبایی )ره( به چه صورت بوده 
گاهی از این مسئله، سؤاالت فرعی دیگری از این قبیل مطرح می شود: 1. موانع  است؟ بعد از آ
موجود در برابر اصالح آداب و سنن اجتماعی از منظر قرآن چیست؟ 2. روش قرآن در تغییر این 

آداب ناصحیح از منظر عالمه طباطبایی )ره( چگونه است؟

3.پیشینۀپژوهش
قرار  از زوایای مختلف موردپژوهش  سنت های اجتماعی قرآن در کتب و مقاالت متعددی 

گرفته است. کتاب ها و مقاالت ذیل به عنوان پیشینه قابل ذکر است.
1. سید محمد باقر صدر )بی تا(، مقدمات فی التفسیر الموضوعی للقـرآن؛

2. محمدتقی مصباح یزدی )1391(، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن؛ 
3. احمد حامد مقدم )1387(، سنت های اجتماعی در قرآن کریم؛
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محمدجواد  ترجمۀ  اسالم،  در  اجتماعی  روابط   ،)1387( طباطبایی  محمدحسین  سید   .4
حجتی کرمانی؛

با فرهنگ اخالقی  امام علی  مقالۀ روش شناسی مواجهه  پور و شناسوند )1396(،  قاسم   .5
جاهلیت.

البته استخراج مبانی تغییر سنت های اجتماعی عصر جاهلی به سنن اسالمی، بحثی در موضوع 
سنت های اجتماعی است که نیاز به تحقیقات گسترده دارد. تفاوت مقالۀ موجود نیز در همین 
است که در این پژوهش ها، سنت های الهی بررسی شده اند و در این پژوهش، با توجه به مبانی 

اتخاذی در این آثار، سنت های اجتماعی موردبحث قرار گرفته است. 

4.روشپژوهش
پیامبر اسالم، نشان دهندۀ وجود یک مبنای رفتاری خاص  تغییرات شگرف در جامعۀ 
است که این حجم از تغییرات را در نسل اول، ایجاد کرده است. حال در جامعۀ امروزی، این 
از  براساس آرای عالمه طباطبایی  این تحقیق،  باشد که در  بر همان اصولی  مبتنی  باید  تغییرات 
قرآن کریم موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی حاضر، تالش شده است پژوهشی بنیادین 
با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد توصیفی تحلیلی، با مراجعۀ مستقیم به اسناد و کتاب های 
تفسیری مخصوصًا با رویکرد اجتماعی، مثل تفسیر المیزان، انجام شود. با توصیف داده ها و اسناد 

و تحلیل و مقایسۀ آن ها تالش شده نتیجه ای مطلوب عرضه شود.

5.تعریفمفاهیم

5-1. سنت اجتماعی 
برای روشن شدن معنای سنت در این مقاله، باید معانی متفاوتی که پیرامون این مفهوم شکل 
گرفته را تنقیح کرده و معنای مدنظر روشن شود. به لحاظ لغت شناسی، سنت که معادل التینی 
آن tredere و معادل انگلیسی آن tradition است، به معنای انتقال یک باور، گزاره یا عمل از 
نسلی به نسل دیگر است )Sedgwick، 2004م: 21(. این مفهوم در زبان فارسی به  معانی راه 
قانون  456( هنجار،  )انیس و دیگران، 1367:  قـانون، رسـم، طریقه، سیره، طبیعت  و روش، 
طبیعت،  بد،  و  از خوب  اعم  انسان،  است. خصلت های  آن  مانند  و   )303 )آذرنوش، 1377: 
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عادت، روی و رخساره را نیز سنت می گویند )ابن فارس، 1387، 3: 61(. فارغ از این معنای 
ادیان1،  متعالی  براساس وحدت  نصر،  نزد سنت گرایانی همچون سیدحسین  در  از سنت،  عام 
تمایزی میاِن سنت و دین نیز برقرار می شود. »سّنت در معنای کلی تر آن را می توان مشتمل بر 
اصولی دانست که انسان را به عالم باال پیوند می دهند و بنابراین، مشتمل بر دین است؛ حال آنکه 
از منظر دیگر، دین را می توان در معنای اساسی اش همان اصولی تلّقی کرد که از عالم باال وحی 
شده اند و انسان را به مبدأش پیوند می دهند. در این مورد، سّنت را می توان در معنایی محدودتر 

اطالق کرد« )نصر،1381: 156(.
اگر بخواهیم دایرٔه معانی سنت را دقیق تر کنیم، در میان علوم اسالمی، سنت در اصطالح 
)مظفر،  پیشوایان معصوم علیهم الّسالم  تقریر  و  فعل  قول،  از  اهل حدیث، عبارت است  و  فقها 
1386، 2: 64(. عالمه طباطبایی معنایی را که از سنت با توجه به روایات به دست آمده با معنای 
به دست آمده از سنت از آیات مغایر ندانسته و آن را معنای تحمیلی بر قرآن نمی داند )روشن ضمیر، 
به معنی راه و رسم، روش و رفتار و شیوه ای که  99(. سنت در اصطالح علم اخالق   :1389
استمرار داشته باشد )مصباح یزدی، 1372: 425(. همچنین به معنای ضوابط و معیارهای رفتاری 
که تدبیر جهان هستی و ارادۀ انسان ها براساس آن ها قرار داده شده به کار رفته است )بهشتی، 

.)278 :1378
از مقسم دیگری که به موضوع این مقاله مربوط است، سنت ها را می توان به دو دستٔه فردی 
بیان  را  بر پدیده های فردی  نظـام حـاکم  قـوانین و  فـردی،  تقسیم کرد. سنت های  و اجتماعی 
می کنند و سنت های اجتماعی بیانگر قوانین و نظام حاکم بـر پدیـده و زندگی اجتماعی و روابط 
میان افراد و گروه هاست. سّنت اجتماعی از منظر قرآنی، گاهی به معنای قوانین جاری بر همۀ 
مردم، چه مؤمنان و چه غیرمؤمنان آمده است )هیشور، 1417ق: 12(. این سنت های اجتماعی 
نیز خود به دو شکل قرآنی و دینی یا سکوالر و غیردینی قابل طرح اند. در علوم اجتماعی مدرن، 
در دوگانٔه سنت_تجدد، سنت به معنای امر قدیمی و بی اعتبار در تقابل با تجدد تعریف می شود 
)ملکیان،1380: 392(. بااین حال، باید توجه داشت که ازنظر جامعه شناختی آنچه از تقابل سنت_

ایدئولوژیکی  ارزش های  و  علقه ها  به  باشد،  واقعیت  یک  آنکه  از  بیش  می شود،  مطرح  تجدد 
متفکران مدرن باز می گردد. درواقع، هیچ تجددی نمی تواند به لحاظ اجتماعی با سنتش بیگانه 

1- The Transcendent Unity of Religions.



143   م یمام جماهما دنجبوم جنکوم جمیلهتم یمامتااآمنج مب نآمههجههجاوم نیا طآب

باشد. ظهور این دوقطبی هم به تمایزگذاری تمدن_توحش برمی گردد که غرب به دلیل تسلط بر 
دیگر فرهنگ ها خود را این گونه معرفی کرده است )افروغ، 1380: 3(.

ماست،  مدنظر  از سنت  مقاله  این  در  معنای خاصی که  آن  معنایی،  این گسترٔه  علی رغم 
»سنِت اجتماعی« ازمنظر قرآن است که همان طریقۀ معمول و رایج است که به طبع خود غالبًا 
یا دائمًا جاری است )طباطبایی، 1374، 16: 511(. از منظر قرآن کریم، در جهان جاهلیت، 
تغییر  قرآنی، قصد  بلند  به مضامین  اتکا  با   اکرم پیامبر  است که  داشته  سنت هایی وجود 
عمومی  فرهنگ  در  جاهلی،  اعراب  ازجمله  ملتی  هر  دینی،  نگاه  از  زیرا  داشت.  را  آن ها 
خود، سنت هایی داشته اند که برای خودشان قابل احترام بوده و با آن زندگی می کردند. پیامبر 
ما   

َّ
ِإال ِة  أمَرالجاِهلیَّ َمِت 

َ
ا »َو  فرمودند:  به وی  یمن،  به  بن جبل  معاذ  اعزام  هنگام   اسالم

بیَرة« )ابن شعبه، 1382: 25(: »شعارهای دوران 
َ

ُه صغیرة َوک
َّ
ل

ُ
ظَهَر أمَر االسالم ک

َ
ُه ااِلسالُم َو أ

َّ
َسن

جاهلیت را از میان ببر مگر آنچه را اسالم زنده داشته است«؛ حسب اعتقاد برخی، این سنت ها 
شامل تفکر و تعقل هم می شود )سبحانی، 1377، 3: 412(. آن حضرت در مقابل عرب زبانانی 
َرة 

َ
لُّ َمأث

ُ
که مدت زیادی براساس افکار و عقاید جاهلی زندگی کرده بودند، چنین فرمودند: »ک

 قدمی« )ابن هشام، 3: 412(: »همۀ مراسم و عقاید موهوم از بین رفت و زیر 
َ

حت
َ
فی الجاهلیة ت

پای من قرار گرفت.« 
از دیدگاه اسالم احترام به سّنت های نیک یک ملت، احترام به شخصیت آن ملت است و 
در مقابل، نادیده انگاشتن آداب و عادات پسندیده و بی توجهی به رسم های ریشه دار، مفید و 
سازنده، بی اعتنایی به منزلت آن ملت قلمداد می شود. بااین حال اگرچه برخی از این سنت ها از 
منظر قرآن قابل احترام است، اما بسیاری از آن ها غلط بوده و منشأ ضاللت هستند. با آموزه های 
وحیانی، امکان تشخیص سنت های نادرست از درست مهیا می شود. سّنت الهی قانونی است که 
نظام جهان براساس آن اداره می شود یا روش هایی است که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایۀ 

آن ها تدبیر و اداره می کند )مصباح یزدی، 1372: 425(. 
سّنت اجتماعی گاهی رابطة تأثیر و تأّثر ثابت و پایدار بین افراد و گروه هاست که با زندگی 
اجتماعی انسان در ارتباط است )غالمی، 1394: 5(. اسالم نیز به قوانین اجتماعی معتقد است و 
از این قوانین با نام سّنت های الهی یاد می کند. به عبارتی، سنت الهی، روشی است که خداوند 
متعال از روی حکمت خویش، حسب رفتار و سلوکی که مردم با شریعت  او دارند، درقبال آنان 
اعمال می کند )خرمشاهی، 1377، 2: 1221(. بعضی از سنت های غیرالهی، با سنت های الهی 
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سازگار و بعضی دیگر نیازمند اصالح و تغییر هستند. با نظر به این درِک قرآنی از سنن اجتماعی، 
در ادامه، موانع موجود بر سر اصالح و تغییر سنِت اجتماعی جاهلی ازمنظر قرآن بررسی و در ادامه 
سبک و روِش آن احصا خواهد شد. بنابراین آنچه مدنظر است روش قرآن برای تغییر آداب ورسوم 
بین مردم  عادتًا  متداولی که  اجتماعی  زمان جاهلیت است؛ همان سنت  نادرست در  اجتماعی 

جاری بوده و با مبانی قرآن ناسازگار بوده است.

2-5. خرافه
خرافه در لغت به معنای سخن دورغین )فراهیدي، 4: 252(، کالم باطل )ابن منظور، 1408ق، 
9: 63( و بیهوده )طریحي، 1362، 5: 43( است. همچنین به زوال عقل ناشی از پیری، افسانه 
و داستان بی اساس گفته شده است )فضایی، 1377: 483( همچنین به درک نادرست علت ها و 
معلول ها و اعتقاد افراطی به تاثیر عوامل ماوراء الطبیعه در زندگی بشر اطالق می شود )صدری، 
فانی  )سیدجوادی،  است  چیده شده«  »میوۀ  معنای  به  خرافه  »خرافات«، جمع   .)417  :1373
و خرمشاهی، 1378، 7: 107( و در اصطالح جامعه شناسان به عقاید و افکار یا آداب و اعمال 
نامعقول و بی اساس گفته می شود )فضایی، 1377: 483( که علم به درستی آن نداشته و از خیر و 
شر بودنش اطالع نداریم؛ اّما به علت شیوع و رواج داشتن پذیرفته شده است. در برخی از متون 
دینی دربارۀ خرافه آمده است: »خرافه یا خرافات عبارت است از اعتقادات بی اساس که با عقل 
و منطق و علم و واقعیت سازگاری نداشته باشد. مثل اعتقاد به نحس بودن عدد سیزده، بدیمن 
بودن رنگ سیاه، نالۀ جغد، آویزه های جادویی«. به عبارتی آرای انسان به اقتضای فطرت اوست 
و بر همین اساس، انسان در برابر رأی خرافی که از روی کوری و نادانی اخذ شده باشد، خضوع 

نمی کند )طباطبایی، 1385: 52(.

3-5. مفهوم لجاجت
پافشاری در  معنای  به  بیجا دربارۀ چیزی است که  معنای اصرار  به  مادۀ »لّج«  از  لجاجت 
انجام کاری که مخالف میل طرف مقابل باشد، استعمال می شود )مصطفوی، 1360، 10: 167(. 
این لغت در تعبیر قرآن، به این معناست که فرد به انجام کاری که از آن نهی شده است، اصرار 
کند )راغب اصفهانی، 1416ق: 76(. تعصب نیز به معنای طرفداری و حمایت از قوم و قبیلۀ 
خود است، خواه ظالم باشند و خواه مظلوم )ابن منظور، 1408ق، 1: 606(. تعّصب و لجاجت 
درحقیقت الزم و ملزوم یکدیگرند، زیرا وابستگی به چیزی انسان را وادار می کند که در مورد 
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آن اصرار ورزد و پافشاری کند و به صورت بی قیدوشرط از آن دفاع کند )همان( که با توجه به 
نوع نگاه عالمه طباطبایی، راه برون رفت از این آسیب ها، پرورش عقل قطعِی جامع نگر با تمرکز 

بر قرآن است )طاهری، 1394: 7(.

6.موانعموجوددربرابراصالحآدابوسنناجتماعیازمنظرقرآن
از نگاه قرآن کریم، موانع مختلفی دربرابر اصالح سنت های اجتماعی ایستادگی کرده اند که 
جهل و خرافات، تعصب و تقلید بی مبنا ازجملۀ آن هاست. این موارد با استقرا در آیات قرآن به 
دست آمده است؛ البته می توان موارد دیگری را هم به این موانع اضافه کرد، ولی حسب استدالل، 

همۀ موانع قابلیت برگشت به یکی از این سه مانع را دارد.

6-1. جهل و خرافات 
« )آمدی، 1378: ح819( و  ّرٍ

َ
ّلِ ش

ُ
از دیدگاه اسالم، جهل ریشۀ همۀ بدی ها »الَجهُل أصُل ک

قِم  »أسَوأالسُّ صاِئب الَجهُل« )همان، 27( و ناگوارترین بیماری 
َ
ُم امل

َ
»أعظ بزرگ ترین مصیبت 

رُّ ِمَن الَجهِل« )نوری، 1408، 11: 206( 
َ
الَجهُل« )همان، 21( و خطرناک ترین دشمن »ال َعُدوَّ أض

است. جهل آفت شکوفایی انسانیت و ریشۀ همۀ مفاسد فردی و اجتماعی است و تا این آفت 
ریشه کن نشود، ارزش ها شکوفا نمی شوند و جامعۀ انسانی تحقق نمی یابد. جامعه شناسان، جامعۀ 
خرافی را جامعه ای عوام زده می دانند که مردم آن، برای رسیدن آسان به اهداف خود، به فال و 
نامعقول،  عقیدۀ  نوع  هر  خرافه،   .)155  :1388 همکاران،  و  )صفایی  می آورند  روی  خرافات 
)ساروخانی،  است  توجیهی  و  عینی  جهات  فاقد  که  گذشته  از  عقیدۀ باقی مانده  بی اساس و 

 .)52 :1376
 شرط فهم پیکار دائمی حق و باطل، شناخت قرآن و فرهنگ قرآنی است. لذا امام علی
لوب«)نهج البالغه، 

ُ
ه َربیُع الق

َّ
إن

َ
ُهوا فیِه، ف

َّ
ق

َ
ف

َ
ه أحَسُن الحدیث َو ت

َّ
إن

َ
، ف

َ
رآن

ُ
ُموا الق

َّ
َعل

َ
می فرماید: »ت

149(: »قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل ها است.« جهل 
در ادبیات قرآن، صرف نادانی نیست؛ بلکه با توجه به آیۀ 89 سوره یوسف، غلبۀ هوس بر انسان 
را هم شامل می شود. به عبارتی، جهالت انتخاب لذت آنی و چشم پوشی از رضای خداوند است 
)قرائتی، 1383، 6: 56(. تاریخ برای مردم شبه جزیرۀ حجاز، خرافه و افسانه های زیادی ضبط 
کرده است که کتاب »بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب« )آلوسی، 1415ق، 2: 369-286( 
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بسیاری از آن ها را نقل کرده است. برخی از این ویژگی ها، در خطبۀ دوم نهج البالغه بیان شده 
است که بدان اشاره گردید. این سلسله خرافات، یکی از علل حقیقی عقب افتادگی این ملت، از 
سایر ملل بوده است )همان(. انسان هایی که در چنین جامعه ای زندگی می کنند، محکوم به جمود 
به شدت  آن،  به  بی اعتماد  و  نوآوری  از  اسیر سرنوشت، هراس  فاقد روحیۀ سودمندانه،  فکری، 
 .)90 ندارند )آرون، 1384:  را  تغییر سرنوشت  اقتدار سنتی و منفعل هستند و قدرت  به  وابسته 
برخی از دانشمندان علوم اجتماعی، فهم، تحلیل و علت یابی خرافات را به درون انسان ارجاع 
می دهند و آن را از جنس واکنش های روحی در برابر نامالیمات و ناشکیبای های روانی در مقابل 

مشکالت و بن بست ها می دانند )شجاعی، 1380: 181(.
روی  از  مردم  که  است  گمان هایی  و  خرافات  قرآنی،  جامعۀ  یک  تحقق  برای  بزرگ  مانع 
جهالت به آن معتقد شده اند. پیامبر گرامی اسالم تمام تالش خویش را مصروف کردند تا 
آثار جاهلیت یعنی همین اوهام و افسانه ها را از بین ببرند. تعالیم قرآنی نقطه مقابل آداب ورسوم 
به  بود که  تمام نمای روحیات و عادات آن قوم جاهل  آیینۀ  انعام  از سورۀ  آیاتی  جاهلی است. 

شّدت درهم کوبیده شد:
م 

ُ
وا أوالَدک

ُ
ل

ُ
قت

َ
 َو ال ت

ً
یئا َو ِبالواِلَدیِن إحسانا

َ
وا ِبِه ش

ُ
شِرک

ُ
 ت

ّ
م أال

ُ
یک

َ
م َعل

ُ
ک َم َربُّ وا أتُل ما َحرَّ

ُ
عال

َ
ل ت

ُ
»ق

تی 
َّ
فَس ال

َّ
وا الن

ُ
ل

ُ
قت

َ
ن َو ال ت

َ
َهَرِمنها و ما َبط

َ
واِحَش ماظ

َ
قَرُبوا الف

َ
م َو إّیاَهم َو ال ت

ُ
ک

ُ
رُزق

َ
حُن ن

َ
ِمن إمالٍق ن

َم هللُا ِبالَحّق« )انعام: 151(:  َحرَّ

»بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برایتان بخوانم، اینکه چیزی را شریک 
خدا قرار ندهید؛ و به پدر و مادر نیکی کنید؛ فرزندانتان را از )ترس( فقر نکشید؛ ما شما و آن ها 
را روزی می دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان؛ و انسانی را که 
خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید، مگر به حق )و از روی استحقاق(. این چیزی است که 

خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید.« 
پابرجاست. قرآن، برخی از  نیز  با آن  این ویژگی ها در هرجا و هر زمان باشد، مبارزۀ قرآنی 

اهداف بعثت پیامبر اسالم را با این جمالت بیان کرده است:
یِهم« )اعراف: 157(:

َ
ت َعل

َ
تی کان

َّ
ُع َعنُهم إصَرُهم و األغالَل ال

َ
»َو َیض

»و احکام پر رنج و مشتقی را که چون زنجیر به گردن خود نهاده اند از آنان برمی دارد.«
پیامبر اسالم تکالیف شاق و غل و زنجیرهایی را که بر آن هاست، برمی دارد. مقصود از غل وزنجیر، 
همان اوهام و خرافاتی است که فکر و عقل آن ها را از رشد و نمو بازداشته بود. در روایتی آمده که 
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حضرت عیسی را دیدند که فرار می کند. پرسیدند: از چه فرار می کنید؟ فرمود از جاهل! گفتند: 
شما که با نفس الهی خود، مرده را زنده می کنید و جان دوباره می بخشید، آیا نمی توانید جهل و نادانی 
م أقِدُر َعلی إصالِحِه« )مجلسی، 14: 324(: 

َ
ل

َ
 االحَمَق ف

ُ
جت

َ
این شخص را درمان کنید؟ فرمود: »عال

»در صدد معالجۀ احمق برآمدم، اما نتوانستم او را اصالح کنم.« درنتیجه می توان گفت که جهل 
مهم ترین و اصلی ترین علت پذیرش و گسترش بسیاری از خرافات است. خداوند متعال نیز ریشۀ انواع 
بت پرستی را جهل معرفی کرده است. البته این جهالت، می تواند جهل مرکبی باشد که حسب اندیشۀ 

شخص، وجوب متابعت هم در پی داشته باشد )مظفر، 1386، 2: 26(.

6-2. تعّصب و لجاجت 
سرچشمۀ لجاجت و تعّصب هرچه باشد غالبًا جهل و کوته فکری آمیخته با آن است، چراکه 
دارندۀ آن چنین می پندارد که اگر از عقیدۀ خود دست بردارد همه چیز را از دست می دهد، یا 
شخصیت او را درهم می شکند. گاهی علت این تعصب، تکّبر و خودخواهی است به گونه ای 
که حاضر نیست در مقابل حق خضوع کند؛ و گاه عوامل دیگر حجابی ضخیم در مقابل دیدگان 
بردارد؛  از عقیده و حرف خود دست  نیستند  به هیچ وجه حاضر  قرار می دهد که  انسان ها  عقل 
این گونه  این مسئله پرداخته و  به  اقامه شود. آیات قرآن  بر بطالن کالمش  هرچند دالیل قطعی 
افراد را کور، کر و حتی مرده، معرفی کرده و گاه می گوید بر دل های آن ها ُمهر نهاده شده و در 

محفظه ای قرار گرفته و از هر سو بسته است:
 

َّ
ِإال ا 

َ
َهذ  

ْ
ِإن ُروا 

َ
کف ِذیَن 

َّ
ال وُل 

ُ
یق ک 

َ
ون

ُ
یَجاِدل َجاُءوک  ا 

َ
ِإذ ی  َحتَّ ِبَها  وا 

ُ
ِمن

ْ
یؤ  

َ
ال آیٍة  کلَّ  یَرْوا   

ْ
»َوِإن  

« )انعام: 25(: َ
ِلین وَّ

َ ْ
َساِطیُر األ

َ
أ

»اگر همۀ آیات الهی را مشاهده کنند باز به آن ایمان نمی آورند تا آنجا که چون نزد تو آیند 
در مقام مجادله می گویند این آیات چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست.« 

این تعصب، به عنوان شاخصه اصلی قبیله گرایی نیز مطرح شده است )قاسم پور و شناسوند، 
1396: 5(. قرآن کریم تعصب را یکی از عوامل انحراف جامعۀ جاهلیت دانسته است. مهم ترین 

عامل انکار رسالت رسول خدا از سوی مشرکان همین نکته است:
ة الجاهلیة« )فتح: 26(: ة َحِمیَّ ُروا فی قلوِبِهُم الَحِمیَّ

َ
ذیَن کف

َّ
»إذ َجَعَل ال

کنده کردند.« »هنگامی را که کافران دل هایشان را از تعّصب و خشم شدید جاهلی آ
مراد از حمّیت، تعّصب همراه با تکبر و حق ستیزی جاهالنۀ مشرکین قریش است. طبرسی 
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می گوید: »حمیة الجاهلیة« یعنی عادت غلط آبا و اجدادی اعراب که حاضر نبودند ولو به حق، 
مطیع کسی شوند« )طبرسی، 1372، 7: 120(. پیامبر گرامی اسالم فرمودند: »هرکس در 
مبعوث  اعراب جاهلیت  با  قیامت  را در روز  او  باشد، خدا  دانه خردلی عصبیت  به اندازه  دلش 
از  غیرعقالنی،  و  قبیله ای  نژادی،  پیوستگی های  چنانچه   .)308  :2  ،1381 )کلینی،  می کند« 
است  تعّصب و حمیت ممدوح  از  آیین حقیقی،  و  دین  به  گاهانه  آ وابستگی  و  تعّصب مذموم 
را  ممدوح  و  مذموم  تعصب  دو  قاصعه،  در خطبۀ  امیرمؤمنان   .)339  :1382 شیرازی،  )مکارم 

برمی شمارند: 
إن 

َ
ما ِتلَک الَحمّیة ... ف

َّ
إن

َ
ة، ف م ِمن نیراِن الَعَصبِیه َو إحقاِد الجاِهلیَّ

ُ
وِبک

ُ
ل

ُ
َمن ِفی ق

َ
أطِفئُوا ما ک

َ
»ف

فعال« )نهج البالغه، خطبه 
َ
کاِرِم الِخصال و ََمحاِمد األ

َ
م مِل

ُ
ِبک َعصُّ

َ
ن ت

ُ
ک

َ
لت

َ
ِة ف  الُبدَّ ِمَن الَعَصبیَّ

َ
کان

:)192
و  تکبر  که  سازید  خاموش  خود  قلب  در  را  جاهلی  کینه های  و  تعّصب  شراره های  »پس   
خودپرستی در دل مسلمـان از آفت های شیطـان و فریب ها و وسـوسـه های اوست و اگر ناگزیر 
تعصبی در کار باشد، پس تعّصب خود را برای اخالق پسندیده و کارهای نیک و امور نیکی که 

افراد باشخصیت و بزرگان از خاندان های عرب داشتند، قرار دهید.«
بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به منشأ بروز تعّصب، می توان آن را در دو مفهوِم 
مثبت و منفی، استفاده کرد. اگر دوام رذایل اخالقی از غیرت ورزی صاحب فعل نشئت می گیرد، 
دوام و بقای فضایل اخالقی و بنیادهای پسندیدۀ فردی و جمعی نیز، از غیرت ورزی صاحب 
ِمَن   

َ
باشد که »إنَّ الغیرة به همین دلیل   پیامبر اکرم این فرمایش  آن نشئت می گیرد. شاید 

اإلیمان« )صدوق، 1411ق، 3: 444(. بخش بزرگی از زندگی پیامبر خدا و مسلمانان، در 

مبارزه با این نوع از عصبیت های جاهلی گذشت که خاستگاه فرهنگی و نظام قبیله ای مردم زمان 
ایشان، بر همین اساس بود و با این صفت زشت شناخته می شدند. درحقیقت، عصبیت، حقایق را 

آشکار می کند تا جایگاه هر انسانی مشخص شود )شفیعی سروستانی، 1390: 185(.

6-3. تبعیت و پیروی کورکورانه
تبعیت به معنای با کسی همراه شدن، یا پشت سر کسی راه رفتن است )ابن منظور، 1408ق، 
2: 13(. تفاوت این واژه با واژۀ اطاعت در این است که تبعیت اعم از اطاعت است؛ در تحقق 
اطاعت وجود امر و فرمان ضروری است، ولی در پیروی و تبعّیت الزم نیست حتمًا امر و فرمانی 
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گرفتن  نادیده  یعنی  کورکورانه  پیروی   .)559  :6 ،1387 قرآن،  معارف  و  فرهنگ  )مرکز  باشد 
حجت باطنی و عقل و حجت های ظاهری که همان انبیا و رسل الهی هستند )پورسیف، 1383: 
 :)170 )بقره:  اباَءنا«  یه 

َ
َعل ینا 

َ
ألف ما  ِبُع 

َّ
ت

َ
ن َبل  قالوا  هللُا  ماأنَزَل  ِبُعوا 

َّ
ات َهُم 

َ
ل قیَل  إذا  »َو   .)1074

را  پدران خود  ما  پیروی کنید، می گویند  الهی  از شریعت  به کافران گفته می شود  »زمانی که 
بر مذهبی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می کنیم.« آدم نازپرورده و متنعم بیش از همه از بار تحقیق 
شانه خالی می کند و دست به دامن تقلید می شود. اگر هم در قرآن از »اسوۀ حسنه« )احزاب: 
م« )اعراف: 3( 

ُ
ک م ِمن َرّبِ

ُ
یک

َ
ِبُعوا ماأنِزَل إل

َّ
21( و تبعّیت از رسول خدا و پیروی محض از قرآن »إت

گاهی و تعّقل و اندیشه است؛ یعنی در میان مردم  سخن گفته شده است، تبعیت به همراه علم و آ
گروهی هستند که به حقیقت هدایت شده اند و می توان با علم از آنان تبعیت کرد )طباطبایی، 
1370، 8: 345(، توصیه ای که بعدها برخی از جامعه شناسان غربی مثل وبر و هابرماس هم بدان 
فعالیت های  تقسیم  به وسیلۀ  زندگی  دادن  سازمان  معنای  به  که  عقالنی شدنی  یعنی  رسیده اند؛ 

گوناگون بر پایۀ دقیق مناسبات میان انسان هاست )فروند، 1368: 24(.
نتیجۀ بررسی موانع موجود دربرابر اصالح آداب و سنن اجتماعی از منظر قرآن این است که 
مهم ترین موانعی که ازنظر قرآن، سد راه اصالح جامعه بوده و هست، همین سه مانع است؛ یعنی 
تقلید و پیروی کورکورانه، براساس تعّصب و لجاجت که این عصبیت نیز براثر جهل )مرکب یا 

بسیط( ایجاد می شود. بنابراین جهل مانع اصلی دربرابر این اصالحات اساسی است.

7.سبکقرآندرتغییرآدابوسنناجتماعیجاهلی
دین مبین اسالم مجموعه ای از معارف به هم پیوسته و هدف دار در سه زمینۀ عقاید و احکام و 
اخالقیات است. قرآن کریم با تغییر در بینش و نگرش انسان به جهان خلقت، فکر توحیدی را در 
بشر بیدار نمود و با تصحیح عقاید و افکار توانست انسان های متعادل و واقع نگر تربیت کند. قرآن 
با توجه به دو بعد مادی و معنوی، انسان هایی معتدل ازنظر شیوه های اخالقی، عبادی و معرفتی و 
در تمام جهات زندگی تربیت کرد و بر اساس اصولی اجتماعی خود که متکی بر احکام و عقاید 
دینی است، تحول بزرگی در حیات انسان پدید آورد؛ به گونه ای که با هیچ یک از قوانین عادی و 
تجربی بشر مطابقت ندارد. این حرکات اصالحی برای دوران گذار جامعه از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب، طبق آیات قرآن کریم دارای مبانی ای است که با نگاه اجتماعی و حسب استقرا 

به صورت زیر قابل ارائه است:
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1-1. آموزه توحید و یکتاپرستی
عقاید  و  بود  منتشر  همه جا  در  مختلف  اشکال  به  و چندگانه پرستی  در جامعه ای که شرک 
شرک آمیز ذهن عرب جاهلی را احاطه کرده بود، آغازین شعار دعوت پیامبر گرامی اسالم، ندای 
 

ّ
وا الإلَه اال

ُ
ول

ُ
توحید و دعوت به سوی خداوند یگانه بود. حضرت با صدای بلند اعالم کرد: »ق

فِلُحوا« )مجلسی، 9: 143(: »بگویید هیچ خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید« )زمانی، 
ُ
هللا ت

1387: 139(. در آیات قرآن کریم، بیش از 2600 مرتبه نام جاللۀ »الله« ذکر شده است و در هر 
مورد صفتی از صفات و جلوه ای از جمال و جاللش را معرفی کرده است. نکته اینجاست که آن 
»الله« که مشرکان عرب زمان ظهور اسالم می شناختند، با این »الله« که در سوره های قرآن مانند 
حشر به آن اشاره شده است، بسیار متفاوت است. اگرچه مشرکان هم به دلیل داشتن فطرت الهی 
معتقد به وجود آفریدگار عالم به نام »الله« بودند، چنان که خود قرآن بارها به آن تصریح کرده 
است، اما آنان از »الله« جز مفهومی اجمالی چیزی نمی دانستند؛ درواقع صفات و جایگاه »الله« 
به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده بود و صفاتی مانند رازق بودن، حاجت دادن، باران 
راهکار  )همان:232-231(.  بود  منتقل شده  دروغین  دیگر خدایان  به  عبادت شدن،  فرستادن، 
قرآن برای رفع این مشکل، با تشبیهاتی مشخص شده است. خداوند متعال درخواست از خدایان 

دروغین را مثل دست دراز کردن انسان تشنه به طرف آب از راه دور دانسته است:
اُه َوَما ُهَو 

َ
 ف

َ
غ

ُ
اِء ِلیْبل

َ ْ
ی امل

َ
یِه ِإل

َّ
 کَباِسِط کف

َّ
ُهْم ِب�َشیٍء ِإال

َ
 ل

َ
ِجیُبون

َ
 یْست

َ
 ِمْن ُدوِنِه ال

َ
ِذیَن یْدُعون

َّ
 »َوال

ِبَباِلِغِه« )رعد: 14(:

آن ها  نمی گویند.  پاسخ  آن ها  دعوت  به  هرگز  می خوانند،  غیر خدا چیزی  از  که  »مشرکان 
تا آب به دهانش برسد و هرگز  همچون کسی هستند که دست خود را به سوی آب می گشاید 

نخواهد رسید.«
این تشبیه به محسوس، باعث می شود هر انسانی درک کند که با اشاره به آب، کسی سیراب 
 :10  ،1375 )مکارم،  نمی دهد  انجام  را  کار  این  کسی  دیوانه،  و  ساده لوح  از  غیر  و  نمی شود 
می توان  که  است  قرآن  روش  الهی،  معارف  تحصیل  و  خداشناسی  برای  روش  بهترین   .)154
درزمینٔه ترویج خداشناسی برای عموم از این روش ها استفاده کرد. قرآن رابطۀ خدا را با جهان 
و مخلوقات، مبتنی بر توحید صرف قرار داده است؛ یعنی خداوند در فاعلّیت و نفوذ مشیت و 
اراده اش رقیب و معارض ندارد. همۀ فاعلّیت ها و همۀ اراده ها و اختیارها به  حکم خداست و همه 
اشیا او را می خواهند و می خوانند. )مطهری، 1387: 91(. تمام موجودات از عمق ژرفای وجود 
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خود با او سر کار دارند، او را ثنا می گویند و تسبیح می کنند )اسراء: 44(. بنابراین اولین مواجهۀ 
قرآن برای تغییر سنن جاهلی، تغییر ایدئولوژی انسان به یک موحد است تا زمینه های الزم برای 

دیگر تغییرات را ایجاد کند و به تبع آن، دیگر سنن الهی قابل تحقق شود.

2-1. آموزه معاد
از موضوعات مهم در نحوۀ تغییر هر جامعه، اعمال اجتماعی و آثاری است که نوع این رفتار و 
تقابل افراد با هم در جامعه به جای می گذارد. اهمیت و ضرورت توجه به معاد، به خصوص درزمینٔه 
مسائل اجتماعی، به عنوان عامل کنترل کننده در اعمال و رفتار اجتماعی، پیامدهای تربیتی فراوانی 
را به دنبال خواهد داشت که در پی آن، تغییرات جامعۀ خود را بروز خواهد داد. مسئولیت پذیری، 
امنیت و عدالت اجتماعی، تحکیم روابط انسانی و ... جزء این آثار است )میری ایوری، 1393: 
5(. معاد، انسان ها را به نیرویی از درون مجهز می کند که در مواقع طالیی، وی را کنترل می کند. 
اگر این مسئله برای همۀ افراد یک جامعه درونی شود، اصالح اجتماعی شگرفی را در پی خواهد 
داشت؛ چون کنش های افراد این جامعه همگی به صورت خودانگیخته، در چارچوب یک جامعۀ 
مهار  را در زندگی  ناامیدی های عمیق  و  بلند  آرزوهای  آنچه  به عبارتی  تعریف می شود.  متمدن 
334(. درنتیجه معادباوری دارای آثار متعددی  می کند، یاد مرگ است )طباطبایی، 1370، 19: 
در زندگی اجتماعی افراد است که ایجاد معیار برای همه کنش های انسانی، از مهم ترین این آثار 

به حساب می آید.

3-1. واقع نگری و اعتدال در برخورد با دنیا
 در فاصلۀ پهناور ایدئولوژی های آرمان گرایانۀ محض تا طبیعت پرستی خالص، قرآن این هنر 
را از خود نشان می دهد که با نگرش واقع بینانه به حقیقت وجود انسان و سرنوشت طوالنی وی، 
اهداف زندگی او را در یک طبقه بندی منظم مقدماتی، متوسط و عالی سامان می بخشد تا تمام 
استعدادهای ذاتی او پرورش و خاستگاه های وجودی او به شیوه ای معتدل و هماهنگ ارضا شود 
)سعیدی روشن، 1379: 121(. براساس همین بینش واقع بینانه است که هم دنیاگریزی و سرکوب 
یَباِت ِمَن 

َّ
ِلِعَباِدِه َوالط َرَج 

ْ
خ

َ
ِتی أ

َّ
ِ ال

 للاَّ
َ
ة

َ
َم ِزین ْل َمْن َحرَّ

ُ
»ق تمایالت طبیعی و مادی مطرود است: 

ْزِق« )اعراف: 32(: »چه کسی زینت های خدا را که برای بندگان خود، آفریده حرام کرده  الِرّ

از  ماندن  باز  باعث  و  بسیار است  آن، موردنکوهش  به  دنیاپرستی و دل سپردگی  است.« و هم 
 
َ
ِخَرة

ْ
ال اَر  الدَّ َوِإنَّ  ِعٌب 

َ
َول ْهٌو 

َ
ل  

َّ
ِإال یا 

ْ
ن الدُّ  

ُ
َحیاة

ْ
ال َهِذِه  »َوَما  می شود:  اصلی  هدف  و  ذاتی  کرامت 
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« )عنکبوت: 64(: »این زندگانی چندروزه دنیا، افسوس و بازیچه است، و زندگی  ُ
َحیَوان

ْ
ِهی ال

َ
ل

همه  این جهان  کاالهای  و  پدیده ها  آخرت،  و  دنیا  میان  نسبت  در  است.«  آخرت  در  حقیقی 
و  است  انسان  عبور  دنیا ظرف  و  هستند  انسان  مفید  استفاده  ابزارهای  و  الهی  آیه های  به عنوان 
جایگاه و مقصد حیات نیست. در این رابطه، هر یک از نحله ها و مکاتب یا پا به افراط گذاشته اند 
یک  ساخت   ، قرآن  اما هدف  دنیاست؛  از  تفریط گوشه گیری  نتیجۀ  شده اند.  تفریط  دچار  یا 
روحیۀ تعادل بخش و میانه است که توجه هم زمان به بعد مادی و روحی در آن لحاظ شده است. 
َیطغی*أن َرآَه 

َ
 ل

َ
در همین راستا قرآن طغیان و غوطه ور شدن در دنیا را نمی پسندند: »إنَّ اإلنسان

ببیند، چنان که  این که خود را بی نیاز  از  انسان طغیان می کند،  یقین  به  غنی« )علق: 7-6(. 
َ
إست

ذِلَک 
َ

معّطل گزاردن زندگی را نیز روا نمی شمارد و بدین ترتیب اّمتی میانه به وجود می آورد: »َو ک
« )بقره: 143(: »و شما را نیز اّمت معتدل قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید:  ً

 َوَسطا
ً
َمة

ُ
م ا

ُ
َجَعلناک

»ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعَلی الّناس« )همان(.
اّمت وسط، اّمتی است که از هر نظر معتدل است. ازنظر عقیده معتدل است؛ یعنی نه غلو 
می کند و نه از شرک پیروی می کند، جبرگرا نیست و به تفویض هم عقیده ندارد، نه صفات خدا 
را تشبیه می کند و نه تعطیل. از حیث ارزش های معنوی و مادی هم معتدل است؛ یعنی نه معنویت 
را رها می کند و نه عالم ماده را در نظر نمی گیرد. نه همانند یهود، فقط اهل گرایش به جهان 
ُبعد علم و دانش هم معتدل است؛  از  ماده است و نه مثل راهبان مسیحی، عزل دنیا می کند. 
همۀ دانش دیگران را نفی نمی کند و دنباله رو بی چون وچرای دیگران نیست. از حیث شیوه های 
اخالقی هم معتدل است. سرانجام یک متربی براساس فرهنگ قرآنی، تک بعدی نیست؛ بلکه 
تالش می کند که خود را متصف به ابعاد گوناگون کند )مکارم شیرازی، 1375: 488(. این توازن 
و اعتدال در همۀ ابعاد، توصیۀ قرآن کریم است. زیرا قرآن برای هدایت انسان ها نازل شده است 
و این هدف محقق نمی شود، مگر با توجه به همۀ ابعاد مادی و معنوی انسان؛ به همین دلیل، قرآن 
نافی هر ویژگی ای است که میانه روی فرد یا جامعه را از بین ببرد. از نگاه قرآن، امری که بیش 
از همه چیز، تعادل را از بین می برد، پیروی از نفس و تمایل به دنیاست که قرآن برای مقابله با این 
دو خطر، توجه جدی به آخرت داده است. قرآن برای این که بتواند مطلوب حقیقی انسان را به 
وی بشناساند، توجه انسان را به کوتاهی عمر، ناپایداری لّذات زودگذر و امید به حیات پایدار 
جلب می کند. قرآن با تبیین حقیقت مرگ و زندگی و این که هر دو از طرف خداست، با دنیاطلبی 
مبارزه کرد. براثر این ایدئولوژی، اشتیاق به شهادت و لقای الهی و بهشت را در مسلمانان به وجود 
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آمد و زندگی مادی را در چشم آنان بسیار ناچیز جلوه کرد )حق پناه، 1380: 5( .

4-1. رفع تبعیض و بسط عدالت اجتماعی
بود که قرآن  به خون و نسب  افتخار  قبیله ای و  تعّصبات  ازجمله ویژگی های عصر جاهلی، 
با نظام  این روحّیات تالش کرد. اسالم شدیدًا  براندازی  بلکه در جهت  نپذیرفت،  نه تنها آن را 

قبیلگی مبارزه کرد و در راستای رد این تعصبات، ارزش های دیگری را مالک قرار داد:
م 

ُ
َ أکَرَمک  

ّ
وا إن

ُ
عاَرف

َ
باِئَل ِلت

َ
 َو ق

ً
ُعوبا

ُ
م ش

ُ
نثی َو َجَعلناک

ُ
ٍر وأ

َ
ک

َ
م ِمن ذ

ُ
قناک

َ
ل

َ
ا خ

ّ
اس إن

ّ
َها الن  »یا أیُّ

م« )حجرات: 13(:
ُ

ِعنَدهللِا أتقاک

»ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید. بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.«

 قرآن در این آیه، تقوا را تنها مالک برتری انسان ها بر یکدیگر دانسته و اعالم کرده که نژاد و 
تیره سبب برتری بر دیگران نیست، چنانکه موجب پستی و حقارت نسبت به دیگران نیز به حساب 
نمی آید. در بالد اسالمی افرادی که با نژادهای گوناگون با هم زندگی می کنند، همانند اعضای 
یک پیکرند و با اختالفاتی که در آفرینش با یکدیگر دارند، امت واحده هستند. خداوند اّمت 
)انبیاء:  اعُبُدوِن« 

َ
ف م 

ُ
ک َربَّ ا 

َ
أن َو ة واِحَدة  أمَّ م 

ُ
ک

ُ
ت أمَّ »إن هِذِه  اّمت واحده خوانده است:  را  اسالم 

.)92
به سوی  همه  و  است  یکپارچه کرده  را  آن ها  است که یک هدف  معنای جماعتی  به  اّمت 
آن درحرکت اند. در آیه حسب سیاق آیه، خطاب عمومی است و تمام افراد بشر را فرا می گیرد 
مقامات  و  طایفه  قبیله،  نژاد،  جغرافیایی،  منطقۀ  چون  امتیازاتی   .)481  :14  ،1370 )طباطبایی، 
اجتماعی همه اعتباری و در رتبه سنجی انسانیت و معنویت پوچ اند و تنها در رتبه سنجی دنیوی 
شاید قابل طرح باشند. اما آنچه ازنظر اسالم مایۀ امتیاز است، پیشی در ایمان و عمل صالح است. 
آنچه مایۀ وحدت و پیوستگی و هم یاری و هم دلی مسلمانان است فقط اخوت اسالمی و ایمانی 

است.

7-5. بسط مکارم اخالق
ازجمله اقدامات اعجاب انگیز اسالم و قرآن کریم در شبه جزیرۀ حجاز، اصالح اخالق منحط 
به هم نوع و تالش  بود که دغدغۀ خاطر نسبت  استقرار نظامی اخالقی  مردمان آن سرزمین و 
در جهت به دست آوردن مقامات معنوی، جایگزین روحیه خشن و منفعت طلب و ستیزه جوی 
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)اعراف: 199(   »
َ

َجاِهِلین
ْ

ال َعِن  ْعِرْض 
َ
َوأ ُعْرِف 

ْ
ِبال ُمْر 

ْ
َوأ َو 

ْ
َعف

ْ
ال ِذ 

ُ
»خ آیۀ  بود.  اعراب جاهلی شده 

جامع ترین آیه برای مکارم اخالق است. چنانچه امام صادق می فرمایند: 
»خداوند پیامبرش را به مکارم اخالق امر نموده و در قرآن کریم، آیه ای جامع تر از این آیه 

دربارۀ مکارم اخالق وجود ندارد« )کاشانی، 133۶، 4: 161(.
ویل دورانت معتقد است: »قرآن بیشترین سهم را در ارتقای سطح اخالق و فرهنگ مسلمانان 
داشته است؛ زیرا قواعد یک نظام اجتماعی و وحدت اجتماعی را پایه گذاری کرد« )دورانت، 
1378: 127(. قرآن عقول مردم را از بسیاری از خرافات و اوهام آزاد کرد، ظلم و قساوت قلب را 
از آنان گرفت و روحیۀ خوش رفتاری با زیردستان و غالمان را تعلیم داد و روحیۀ کرامت و عزت 
را به انسان هایی بخشید که احساس ذلت و خواری، آنان را کوچک کرده بود و به جز رفتار بعضی 
آن چنان  را  از شهوت  پرهیز  و  بخشید. عفت  در جامعۀ حاکمیت  را  اعتدال  بعدی،  خلیفه های 
در جامعه حاکم ساخت که تاکنون هیچ سرزمینی مانند آن را ندیده است. قرآن روحیۀ تحمل 
مشکالت و بردباری و متانت و نشاط و نجات از افسردگی را در جامعه ترویج کرد« )زمانی، 

.)387 :1387
بستر مناسب و شرایط  باید در  به اهداف خود  برای دست یابی  بنابراین هر حرکت اصالحی، 
خاصی انجام گیرد تا راه صعود به سمت هدف فراهم باشد. لذا قرآن با ارائۀ روش هایی چون ایجاد 
گاهی، عامل مؤثر و کارساز در حرکت اصالحی خود یعنی  انگیزه بر پایۀ دو عامل انتخاب و آ
پذیرش عمومی را موردتوجه قرار داد و با تغییر نگرش ها، مبانی و اصولی را مطرح کرد که با مدنظر 
قرار دادن هماهنگی این اصول با خطوط فکری و تمایالت علمی و عملی انسان، تا حد زیادی 
به هدف خود رسید. هر پیامبری که بخواهد، نظام فاسد سیاسی اجتماعی یک جامعه را از بین 
ببرد، باید در گام نخست عقاید خالف آن جامعه را از بین ببرد. چون کنش های انسان به عنوان 
یک موجود متفّکر، برخاسته از ایدئولوژی و جهان بینی اوست. در عصر جاهیلت، زیرساخت های 
فکری مردم، عقاید خرافی و جاهالنه بود؛ تصوراتی اشتباه در مورد خلقت انسان و جهان داشتند و 
به همین دلیل، اعتقادی به آخرت نداشتند و از نیاکان خود بدون دلیل تقلید می کردند. نتیجۀ همۀ 
این رفتارها، بی قید بودن در اخالق و نادیده گرفتن فضایل انسانی بود. در این اوضاع، قرآن با تفکر 
و اندیشه، تحولی بنیادین را در این جماعت به وجود آورد. برای اصالح بینش آنان، استدالل های 
متعددی در رابطه با توحید، ضرورت وحی و معاد تبیین کرد، تا جوامع انسانی را با این اصول اولیه 
به صورت کامل آشنا کند و آنان را از جهل و شک رها کند. اگرچه دستگاه فکری جامعۀ آن روز 
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نیز به راحتی این موضوعات و مفاهیم جدید را نپذیرفت و مدت ها با آن مقابله کرد؛ اما درنهایت 
پیروزی با تعالیم فطری قرآن کریم بود.

8.قابلیتالگویقرآنیبرایپیادهسازیدرجامعۀمعاصر
اما  بود،  خواهد  ممکن  انسان ها  عملی  و  علمی  تالش  با  اگرچه  جامعه  در  تغییر  الگوی 
بدون بهره گیری از دین، بدون نتیجه خواهد بود. زیرا فرهنگ محصول انسان است و کژی ها 
وکاستی هایش نیز معلول انسان خواهد بود و عاملی که سبب نقصان است نمی تواند به طور کامل 
و جامع سبب کمال باشد، اگرچه به صورت جزئی و موردی این توانایی را داشته باشد )طباطبایی، 
1370، 2: 131(. بنابراین دین، عامل اصلی و اصیل تغییرات اجتماعی است )آل عمران: 164؛ 
اعراف: 157( که اصالح فرهنگ بشری باید براساس آن شکل گیرد. حال دو ُبعد از این الگو 
معاصر  فرهنگی در جهان  تغییر  راهبردهای  با  مقایسه  در  آن  مزیت  تا  قرار گیرد  باید موردتوجه 

روشن شود:
یکی محتوا و درون مایۀ این الگوست که یک سلسله باورها و ارزش های متعالی را برای بشر 
عرضه کرده است تا با تحول در بینش و ارزش، تمام ساحات زندگی وی را تحت تأثیر قرار داده 
و اصالح کند؛ و دیگر، روش و شیوۀ تأثیرگذاری و درونی سازی آن باورها و ارزش ها به عنوان 
فرایندی که در بستر حوادث و جریان های اجتماعی شکل گرفته است )سید قطب، 1412، 1: 
 507.) اصول و مبانی تبیین شده، فرایند شروع تحوالت اجتماعی را به خوبی نمایانده است و قرآن 
به عنوان کتاب الهی که هم آموزه و هم روش را در معرض نگاه انسان ها قرار داده است، الگوی 
ْل 

ُ
الزم برای تغییرات و اصالحات اجتماعی را بیان کرده است که روشی مبتنی بر دعوت است »ق

َبَعنی« )یوسف: 108( و هر دعوت، مخاطب محور 
َّ
ا َو َمِن ات

َ
ن

َ
ِ َعلی َبصیَرٍة أ

ی للاَّ
َ
ْدُعوا ِإل

َ
هِذِه َسبیلی أ

کید  است و با توجه به عناصر »حکمت«، »موعظه« و »جدال احسن« بر خردورزی و اقناع تأ
دارد )صادقی، 1365، 16: 354(. بنابراین شیوۀ مورد سفارش قرآن در پروسۀ تغییر فرهنگ، شیوۀ 
گاهی و انتخاب  خودانگیزی یا به تعبیر دیگر انگیزش از درون است؛ البته انگیزشی مبتنی بر آ
)طباطبایی، 1370، 12: 372؛ مکارم، 1375، 11: 455(؛ بنابراین روش تحمیل، اغفال یا حتی 

تحریک احساسات از نگاه قرآن، روش مطلوب برای تغییرات اجتماعی نیست.
روش قرآن از حیت درون مایه نیز دارای ویژگی های خاصی است که از نگاه علوم اجتماعی 
با هدف  تاریخ،  به ویژه طبیعت و  بیرونی،  به واقعیت های  بسیار ارزشمند است، مثل توجه زیاد 
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ایجاد تغییر و اصالح باور و بینش انسان ها )دروزه، 1383، 4: 171(، و این یعنی قرآن کریم در 
روش اصالحی خود، با تکیه بر واقعیت ها به عنوان یک اصل رفتار می کند. واقع بینی عنصر اساسی 

تفکر اسالمی است که پویایی آن را تضمین کرده است )سلطانیه، 1399: 128(.
ویژگی دوم توجه به عمق الیه های رفتاری انسان هاست. یعنی تغییر سطحی مدنظر نیست و 
این موضوع به سهولت از سیر نزول آیات قابل برداشت است؛ زیرا محوریت آیات مکی صرفًا به 
دو موضوع باور به مبدأ و دیگر باور به معاد و قیامت است و در مرحلۀ دوم، ارزش های اخالقی 
و در مرحلۀ سوم، روابط اجتماعی و مناسک و نمادهای دینی، محور قرار گرفته است )زحیلی، 
1418ق،  1: 18(. جامعۀ امروز مدرن نیز به همین مراحل نیازمند است زیرا با مشکالتی از قبیل 
عدم باور درونی و عمیق به توحید و معاد یا عدم درک درست حضور و ربوبیت الهی در زندگی 
انسان و عدم شناخت حاکمیت قضا و قدر الهی بر تاریخ بشر و فراموش شدن آخرت در غوغای 
دنیاگرایی گرفتار است که هریک منشأ صفات، ارزش ها، رفتارها و سنت های غلط و نادرستی 
در جامعه شده است. به عبارت واضح تر، جوامع امروزی نیز در الیه های گوناگون فرهنگ دچار 
آسیب شده اند و همین امر زمینه را برای الگوسازی از روش اصالح گرایانٔه قرآن در جامعۀ امروز 

فراهم می سازد.
ویژگی بسیار مهم روش قرآن، اتخاذ سیاست تدریج و گام به گام اصالح است که این سیاست 
هم در ابالغ )اسراء: 106؛ فرقان: 32( و هم در بیان مراعات شده است )طباطبایی، 1370،  15: 
211)؛ مخصوصًا در حوزۀ اجرا و تطبیق در حوزۀ سنت هایی که با کشش نفسانی انسان ها گره 
الله، 1419ق، 8: 330؛ مکارم شیرازی، 1375، 2: 688(. زیرا اگر تقابل  خورده است )فضل 
دفعی باشد، با واکنش منفی مواجه می شود و شکست، حتمی خواهد بود )مغنیه، 1424ق، 1: 

.)329

نتیجهگیری
تغییر سنت های اجتماعی گرچه بر تغییرات فردی استوار است، اما باید توجه داشت که زمانی 
ایجاد  را  فردی  تغییرات  جامعه  افراد  از  گروهی  که  یابد  تحقق  می تواند  اجتماعی  تغییرات  این 
کرده باشند؛ زیرا تغییرات اجتماعی نیازمند هسته ای از افراد خودساختۀ علمی و عملی است. 
به عبارتی اگرچه وجود قوانین و سنت ها در روند جامعه و تحوالت تاریخ مسئله ای بنیادین است 
که برای شناخت جامعه و پیش بینی روند تغییرات اجتماعی و آشنایی با قوانین حاکم بر جامعه و 
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سنت های اجتماعی بسیار ضروری است؛ اما تغییراتی که بر نظام اجتماعی عارض می شود، تابع 
تغییرات نهادی و جوهری است که خداوند در عالم طبیعت به ودیعه نهاده است؛ یعنی شخص 
بعد از اصالح فردی و اجتماعی، باید به اصالح جهان بپردازد و به مسئولیت هایی اقدام کند که 
در ارتباط با دیگران است. سنت های اجتماعی که نتیجۀ تداوم برخی از عادت و رسوم در جامعه 
است، اگر در راستای تدبیر و ساماندهی و قوانین الهی باشد، جزء سنت های مطلوب به حساب 
آمده و بنای بر تغییر آن در شریعت وجود نداشته است، اما اگر در تغایر با قوانین الهی حاکم 
بر پدیده ها و زندگی اجتماعی انسان باشد، قرآن تالش زیادی برای تغییر آن انجام می دهد؛ زیرا 
یعنی  مبانی اسالمی است؛  قرآن و  برای حرکت های اصالحی در جامعۀ دینی،  معیار  مهم ترین 
هر حرکت اصالح طلبانه باید در چارچوب حفظ اصول و مبانی اسالمی با محوریت قرآن انجام 
تغییر و اصالح اشاره  این  به مبانی  باید  انسان،  به عنوان کتاب سعادت  بگیرد. بدون تردید قرآن 
کرده باشد تا بتوانیم سیر تحوالت جامعه را براساس این مبانی ارزیابی کرده و جامعه را به سمت 

رشد و تعالی رهنمون کنیم. در بررسی این مبانی از قرآن کریم، نتایج زیر به دست آمده است:
1. مطابق آموزه های قرآنی، موانعی در راه اصالح آداب و سنت های اجتماعی قرار دارد که 
برگشت همۀ آن ها به جهل، خرافات، تعصب و تبعیت جاهالنه است و نکتۀ مهم این است که 
با شناخت این امور و تالش برای رفع آن ها، امکان انجام تغییرات اجتماعی براساس مبانی قرآنی 

وجود خواهد داشت.
2. مطابق آموزه های قرآنی، مبانی تغییرات بنیادین در جامعه عبارت است از عقیدۀ صحیح، 

واقع نگری، گسترش عدالت اجتماعی و عمومی کردن مکارم اخالق.
حال باید نتیجه گرفت که اصالح جامعه به هر صورت که باشد، نوعی تحول در سطح فرد 
گاهانه و از روی اختیار در فرایند  و جامعه است. کارآمدی تحوالت زمانی است که انسان ها، آ
گاهانه و مختارانۀ انسان در فرایند پیشرفت  دگرگونی شرکت داشته باشند. شرط حضور فعال، آ
و تحول، وجود اندیشه و تفکر و ایمان در سطح فرد و جامعه است؛ زیرا فرهنگ فرآوردۀ انسان 
است و هرگونه تعامل با آن، باید متناسب با ویژگی هایی باشد که تمام اصول و سبک روشی قرآن 
کید بر همین نوع از اصالح و تغییر است. قرآن برای نفوذ در عمق جان و زندگی انسان ها،  نیز، تأ
فرهنگی نو با ارزش ها و بینش های جدید به جامعۀ بشری ارائه کرد و تمام وابستگی های منفی 
مردم را قطع کرد. در اولین قدم، شرک را از جامعه زدود و سپس توحید را جایگزین آن کرد. در 
گام بعدی، اخالق نیکو را پی ریزی کرد تا عالوه بر طهارت جسم، طهارت روح جامعه را هم 
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بنیان نهد. روابط اجتماعی و شیوه هایی را که با اصول اسالم مغایرت داشت بر مبنای واقع گرایی، 
تغییر اساسی داد. تبعیض های نامتعارف جوامع را نفی کرد و عدالت اجتماعی را بسط داد. این 
فرهنگ، ویژگی ها و راهکارها و ابزارهای کارآمد گذشتۀ خود را تاکنون داراست و تمسک به 

آن، نجات انسان را در پی خواهد داشت. 
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