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  با نظر به مبانی قرآن کریم یتهجاهلیت مدرن در مدرن

  

  چکیده

مکـان خاصـی    یامحدود به زمان  ی از جمله جاهلیت به دلیل جامعیت و ختم نبوت،آموزه ها و مفاهیم قرآن

بدین لحاظ، در هر شرایط مکانی و زمانی کـه معیارهـاي قرآنـی در مـورد جاهلیـت صـادق باشـد، آن زمـان         . نیستند

 -با توجه به این نکته، در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل وجود عناصر جاهلی در مبانی فلسفی. جاهلی خواهد بود

لـذا اسـتقالل    گی و نیاز وجودي به خداوند دارد آنی، انسان وابستزیرا که از نظر قر. فکري مدرنیته پرداخته می شود

 )ع(به دلیل تـداوم سـنت هـاي الهـی در عـالم، مأموریـت انبیـاء        ،هم چنین. وجودي دانستن او، مستلزم جاهلیت است

سکوالریسم و اعتقاد به جهت تشکیل حکومت الهی و منحصر نبودن علم و شناخت در نوع تجربی آن؛ انکار سنت، 

  . پوزیتیویسم در بردارنده عناصر و خصوصیات جاهلی با توجه به مولفه ها و آموزه هاي قرآنی است

  . قرآن، مدرنیته، جاهلیت، انسان، خداوند: کلید واژگان

  

  مقدمه

یکـی از وجـوه   . وحی شده است و معجزه ایشان می باشـد ) ص(از سوي خداوند بر پیامبر اسالمقرآن کریم 

إِنَّ «: نشدن مفاهیم و آموزه هاي آن است به گونه اي که در همه زمانها و مکانها صـادق مـی باشـد   اعجاز قرآن کهنه 

ـ     الْقُرْآنَ شـریف الرضـى،   (». ف الظُّلُمـات إِلَّـا بِـه   ظَاهرُه أَنیقٌ و باطنُه عمیقٌ لَا تَفْنَى عجائبه و لَا تَنْقَضی غَرَائبـه و لَـا تُکْشَ

  .)61، ص1414

شکی نیست که قرآن در زمان جاهلیت اعراب نازل شده و آنرا از . یکی از مفاهیم قرآنی جاهلیت می باشد

از این جهت قرآن در آیات متعددي به مبارزه با آداب و رسوم جاهلی پرداخته، آنها را مذموم شمرده . بین برده است

است که آیا این مفهوم قرآنی منحصر به همان زمان بوده و  ولی سئوال این. و در نتیجه آنها را نسخ و ابطال می نماید

  با گذر از آن و از بین رفتن آداب، رسوم و عقائد جاهلیت اعراب، چنین مفهومی مصداق ندارد؟ 

براي همه اعصار و زمانها نازل شده است و بعد از آن کتاب آسـمانی دیگـر نخواهـد     با توجه به اینکه قرآن

بدین لحاظ، در هر شرایط مکانی و زمانی که معیارهاي قرآنی در مورد . آمد؛ آموزه ها و مفاهیم آن نیز چنین هستند

هدایتگر انسانهاست که آنها  به بیان دیگر قرآن منبع الهام بخش و. جاهلیت صادق باشد، آن زمان جاهلی خواهد بود

به عنوان نمونـه  . از این جهت هر عقیده اي که مخالف آن باشد، جاهلی است. نادانی و جهالت خارج می نماید از را

از ایـن  . در مقابل توحید مهم ترین آموزه قرآنـی اسـت  . اعراب جاهلی مشرك بوده و به خداي واحد اعتقاد نداشتند

  . حاد جاهلی است و چنین امري اختصاص به زمان یا مکانی خاص نیز نداردرو اعتقاد به شرك،کفر و ال
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در پژوهش حاضر برآنیم که با توجه به آیات مختلف قـرآن کـریم بـه بررسـی نقادانـه       ،با نظر به این مطلب

  . تا اینکه با معیار قرآنی خصائص جاهلی در آن کشف گردد عناصر و ویژگی هاي تفکر مدرنیته پرداخته شود

  

  گرائی انسان

از نظـر لغـوي اومانیسـم بـه ایـن      . است 1یکی از اساسی ترین ویژگی هاي مدرنیته، انسان گرائی یا اومانیسم

هر گونـه قـدرت مـاوراء الطبیعـی، درون      بدونها، خصایص و اخالقیاتی که  نظام فکري مبتنی بر ارزش«: معنی است

طرز تفکري است که مفاهیم بشري را در مرکز توجه و اومانیسم  ).Soukhanov, 1999  (».دارندانسان وجود 

بشر را به رویگردانی از خالق خویش و اهمیت دادن به خود وجـودي   ،به عبارت دیگر. دهد تنها هدف خود قرار می

 ساخته شدهماده و انرژي جهان از اومانیسم معتقد است که از این نظر،  ).50، ص1385یحیی، (خواند و هویتی فرا می

هـا داراي روح   ، انسـان در نتیجه، به دلیل وجـود نداشـتن هـر امـر غیـر مـادي یـا مجـرد        . و ماوراء الطبیعه وجود ندارد

  .(Lamont, 1977, p. 116)ت وجود بخش موجودات نیستندخداوند علّغیرمادي و جاودان نیستند، و 

اصوال انکـار وجـود    .اند را پذیرفته ها خود این حقیقت اومانیسم با الحاد برابر است و اومانیستبدین لحاظ، 

بـه ایـن   نیـز  در اعالمیـه اومانیسـت    ).Martin, 2007, 28-29(مدرنیته استجدائی ناپذیر خدا یا الحاد ویژگی 

ایمان نداشتن به مبدأ آفرینش موجـودات و وجـود یـافتن خـود بـه خـود آنهـا،        : مطلب و لوازم آن تصریح شده است

هـاي انسـان بـا محـیط طبیعـی و میـراث اجتمـاعی او         تدریجی کنش و واکنش تمدن و فرهنگ مذهبی بشر محصول

  2).58-50، ص1385یحیی، (ماوراء طبیعی هاي انکار ارزش و اند بوده

  

  گرائی انسانعناصر جاهلیت مدرن در ویژگی 

با توجه به مطالبی که در توضیح انسان گرائی بیان گردید، خصوصیات عمده ایـن نگـرش  را مـی تـوان در     

وجود یافتن ] 3[ انسانی وجود نداشتن هر امر غیر مادي مانند روح] 2[، وجود استقاللی انسان] 1[: این موارد بر شمرد

به بررسی وجود عناصر جاهلیـت نـوین در ایـن     ،از این رو. خود به خودي موجودات بدون نیاز به خالق هستی بخش

  : گونه نگرش با توجه به آیات قرآنی پرداخته می شود

بـدین  . به نظر می رسد بیشترین تأکیدات قرآنی در نفی جاهلیت مربوط به رابطه انسان با خداونـد باشـد  ] 1[

قرآن همیشه انسان را همراه با خداوند ذکر می نماید و به گونه اي صـریحا یـا ضـمنا مخلـوق بـودن و لـذا       لحاظ که 

                                                             

1 . Humanism. 
. یج عملی و حقوقی بسیاري را به همراه دارد که از جمله آنها می توان به رواج هم جنس گرائی در برخی جوامع اشاره نموداگرائی نتتاکید به انسان . ٢

طبق این آیه، هم جنس گرائی ). 55: نمل(». ونتَجهلُ قَوم أَنْتُم بلْ النِّساء دونِ منْ شَهوةً الرِّجالَ لَتَأْتُونَ إِنَّکُم أَ«: چیزي که قرآن به صراحت آنرا جاهلی می داند

  ). 376 ص ،15 ج، 1417طباطبائی، (عملی جاهالنه است که مستلزم جاهل بودن فاعل آن نیز هست
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ف  أَنْ اللَّـه  یرید«: وابستگی وجودي او یا عدم استقالل و نیازمندي به خالق را یاد آوري می کند  خُلـقَ  و عـنْکُم  یخَفـِّ

قـرآن بـه ایـن نکتـه     ). 12: یـونس (».قائمـا  أَو قاعداً أَو لجنْبِه دعانا الضُّرُّ الْإِنْسانَ مس إِذا و«؛ )28: نساء(».ضَعیفا الْإِنْسانُ

 مـا  و الـدهرُ  إِالَّ یهلکُنـا  ما و«: بسنده نمی کند و استقالل وجودي داشتن انسان از خداوند را منتسب به جهل می نماید

ملَه کنْ بِذللْمٍ مإِنْ ع مظُنُّون إِالَّ هاین آیه در صدد ابطال نظریه خالق و صانع نداشتن انسـان اسـت  ). 24: جاثیه(». ی =]

قرآن چنین پنداري را ناشی از علم نداشتن و پیروري از ظن می داند کـه بـه   ). 85 ص ،1 ج، 1416بحرانی، ](دهریون

به معناي پیروي کردن از دستورات الهی و وحی او را  سرپیچیدیگر اینکه قرآن . معناي جهل داشتن و جاهلیت است

 مـنَ  أَحسنُ منْ و یبغُونَ الْجاهلیۀِ فَحکْم أَ«): 323 ص ،3 ج، 1415آلوسی، (کردن از هوي و هوس و جاهلیت می داند

کْماً اللَّهمٍ حقَونُون لوقمقابل حکم جاهلی قـرار گرفتـه اسـت    در این آیه یقین داشتن به حکم الهی، در). 50:مائده(». ی .

در آیـه دیگـري   . در نتیجه، انکار وابستگی وجودي انسان به خدا که از قطعیات قرآنی است؛ همان جاهلیت می باشد

 آتینَ و الصالةَ أَقمنَ و  الْأُولى الْجاهلیۀِ تَبرُّج تَبرَّجنَ ال و بیوتکُنَّ  فی قَرْنَ و«: نیز این مطلب مورد تأکید واقع شده است

در این آیه، خداوند مسلمانان را از پیروري نمودن امور جاهلی نهی نمـی  ). 33: احزاب(». رسولَه و اللَّه أَطعنَ و الزَّکاةَ

د و نماید و در ادامه آیه به تفسیر چنین امري می پردازد که طی آن اقامه نماز و دادن زکات به منزله اطاعت از خداون

داوند، به معناي جاهلیت مـی باشـد همـان گونـه کـه الزمـه       در نتیجه اطاعت نکردن از خ. دانسته می شود) ص(پیامبر

  .  اطاعت از او، نفی جاهلیت است

در قلـوب عـده اي از انسـانها، در مقابـل آن از     در آیه دیگري نیز قرآن بعد از بیان رسـوخ حکـم جاهلیـت    

 اللَّـه  فَـأَنْزَلَ  الْجاهلیـۀِ  حمیـۀَ  الْحمیـۀَ  قُلُوبِهِم  فی کَفَرُوا الَّذینَ جعلَ إِذْ«: سکینه الهی نسبت به انسانها مومن خبر می دهد

کینَتَهلى سع  هولسر لَى ونینَ عؤْمالْم و مهۀَ أَلْزَممبنابراین در نظر قرآنی؛ ایمان داشتن به خداوند ). 26: فتح(». التَّقْوى کَل

زیرا که طبق این آیه، کافران اندیشه و عقائـد جـاهلی   . در مقابل جاهلیت قرار داشته و عدم ایمان ناشی از جهل است

: علم بـه خداونـد ایمـان مـی آورنـد     موید دیگر این مطلب این است که راسخان در . دارند و لذا مومنان چنین نیستند

از این رو، ایمان نداشتن و تصدیق نکردن وجود . )7:آل عمران(».فی الْعلْمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه کُلٌّ منْ عنْد ربنا  الرَّاسخُونَ«

  . خداوند به معناي علم نداشتن و جاهل بودن است

 ال و« : س انسانی با بدن او متفاوت بوده و لذا مجـرد اسـت  ی تأکید می کند که روح و نفقرآن در آیات  ]2[

د کـه  این آیـه داللـت مـی کنـ    ). 169: آل عمران(». یرْزقُون ربهِم عنْد أَحیاء بلْ أَمواتاً اللَّه سبیلِ  فی قُتلُوا الَّذینَ تَحسبنَّ

-43، ص1406رازي، (نفوس انسانی بعد از مرگ باقی بوده و لذات یا دردها را طبق اعمال خویش ادراك می نمایند

توضیح اینکه مصدر فعل . اعتقاد نداشتن به باقی بودن نفوس انسانی مالزم با جهل و جاهلیت است ،از این جهت). 44

و اعتقاد یـافتن بـه آن   به یکی از دو طرف نقیض  بدون دلیلمودن می باشد که به معناي حکم ن "حسبان"؛ "تَحسبنَّ"

یکی از معانی جهل در قرآن، اعتقاد بـر خـالف حقیقـت مـی      ،در مقابل). 334، ص1412راغب اصفهانی، (می باشد
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نتیجه اینکه با کنار هم قرار ). 209، ص1412راغب اصفهانی، )(273 :بقرة(».التَّعفُّف منَ أَغْنیاء الْجاهلُ یحسبهم«: باشد

. انکار تجرد نفوس انسانی بـه معنـاي جاهلیـت اسـت     ؛"جهل"و "حسب"فعل دادن این آیات و مالحظه معانی لغوي 

ل یا ادراك جاهل دانسته شده است که خود مویدي بـر جاهالنـه دانسـتن    فع ،قابل توجه است که در این آیه، حسبان

  . می باشد) 169: آل عمران(مادي بودن روح انسانی در آیه مورد بحث

خداي دیگـري  که ) 196: اعراف(معرفی می نماید انقرآن خداوند را به عنوان تنها یاور مومنان و صالح ]3[

 ).433 ص ،15 ج، 1420رازي، (به جزء او وجود ندارد و در آیات قبل قرآن قدرت نداشتن بت ها را بیان نموده است

بعد از آنکه قرآن در ایـن آیـات بـه    ). 197: اعراف(سپس قرآن بیان می دارد که پناه بردن به غیر خداوند نتیجه ندارد

خویش را امـر مـی نمایـد کـه از جـاهلین اعـراض       ) ص(بیان هدایت ناپذیري این گونه افراد می پردازد و سپس پیابر

با کنار هم قرار دادن این آیات، نتیجـه گیـري   . )199:اعراف(».الْجاهلینَ عنِ أَعرِض و بِالْعرْف أْمرْ و الْعفْو خُذ«: نماید

بـدین  . می شود که ایمان و اعتقاد نداشتن به خداوند به عنوان تنها یاور و لذا خالق انسـان، مسـاوي بـا جهالـت اسـت     

   ).435 ص ،15 ج، 1420رازي، (در آیه، مشرکان هستند "جاهلین"لحاظ، مقصود از 

 مقالیـد  لَه«: معلول خداوند است... وجود همه اشیاء و صفات آنها از جمله رزق واز نظر قرآن،  ،دیگر اینکه

ماواتالس ضِ والْأَر کَفَرُوا الَّذینَ و بِآیات اللَّه کأُولئ مـرُونَ  ه289 ص ،17 ، ج1417طباطبـائی،  ()63:زمـر (».الْخاس .(

قرآن بیان می دارد که اعتقـاد بـه شـرك و لـذا انکـار وجـود خداونـد، جاهلیـت اسـت و           ،سپس با توجه به این نکته

). 290 ص ،17 ، ج1417طباطبـائی،  ()64:زمر(».الْجاهلُونَ أَیها أَعبد تَأْمرُونِّی اللَّه فَغَیرَ أَ قُلْ« : مشرکان نیز جاهل هستند

  . نتیجه اینکه اعتقاد نداشتن به وجود خداوند و ایمان نداشتن به او؛ جاهلیت است

  

  هاي سنتی مقابله با نظام ها و نگرش

مدرنیته به معناي گذر نمودن و از  .یکی دیگر از ویژگی هاي بارز مدرنیته، مقابله با نگرش هاي سنتی است

بدین معنی، مدرنیته در صدد منسوخ کردن دین و نمادهاي آن . سنتی و گذشته است عقاید و بین بردن نظام اجتماعی

، کیهان شناسی، نظام خلقت که از جمله آنها می توان به تلقی از انسان و وظائف او در جامعه می باشددرزندگی بشر 

رابطـه ادراکـی   انسـان، جهـان و    ازدینی مدرنیته در صدد ابطال و فسخ این گونه تلقی  از این جهت،. اشاره نمود ...و 

در خرافات و توهمات فرو می برد و آنهـا را در دام  را انسانها  ،سنتیو اندیشه از نظر آنها تلقی . انسان با جهان برآمد

  .)Hall, 1992, pp.31-32(جاهلیت می افکند

سـنجد و   مالك می دهد و بر همین اساس هر چیز را با این اندیشه مدرن تعریفی خاص از عقالنیت ارائه می

داند، هنجار و متعارف و آنچـه بـا ایـن     کند و آنچه را که با این مالك، عقالنی می به عقالنی و غیرعقالنی تقسیم می

به باور انسان مـدرن کسـی کـه مرتکـب      .دران خواند و به حاشیه می مالك ناسازگار است، ناهنجار و غیرمتعارف می



٥ 
 

هـاي کهنـه و    شـود و کسـی کـه داراي ایـده     با زندگی و عقالنیـت مـدرن مـی   عملی نامتعارف و ناهماهنگ و متضاد 

اش با اندیشه متعارف مدرن سازگار نیست، فردي غیرعقالنی و یا به تعبیري مجنون و دیوانه  غیرمعمول است و اندیشه

منــافی اســتانداردهاي خــود را    کــه عقالنیــت مــدرن از ایــن حیــث انحصارگراســت، یعنــی عقالنیتــی      . تاســ

  . )47، ص1387قشقاقی، (دتاب یبرنم

  . بدین لحاظ مدرنیته به معناي فسخ و ابطال هر گونه نگرش سنتی بوده و آنرا تفکري جاهلی می داند

  

  هاي سنتی مقابله با نظام ها و نگرشجاهلیت مدرنیته در 

  : قرآن دو نوع نگرش کلی به سنت دارد

راغب (یکی از معانی جهل؛ اعتقاد غیر مطابق با واقع بوده: یا جاهالن الهی در مورد کافرانعذاب سنت ] 1[

بدین جهت طبق ادبیات قرآنی، . )129، ص11 ، ج1414ابن منظور، (و لذا نقیض علم است) 209ص، 1412اصفهانی، 

زیرا که اعتقاد او در انکار وجود خداوند مطابق با واقع نیست و در تناقض با علم به وجود او قـرار  . کافر جاهل است

بت پرست و کافر خویش، دلیل ایمان را علم داشتن می داند و ] یا عمو[در خطاب به پدر) ع(هم چنین، ابراهیم. دارد

 یأْتـک  لَـم  مـا  الْعلْـمِ  مـنَ   جاءنی قَد إِنِّی أَبت یا«: سلب می نماید او به دلیل کافر بودن خود مخاطبچنین علمی را از 

مقام بیان وجود خداوند از واژه علم استفاده  جالب توجه اینکه قرآن نیز در 3).43:مریم(».سوِیا صراطاً أَهدك  فَاتَّبِعنی

قـرآن  . در نتیجه کفر با جهالت نسبت به حقیقت، در نظر قرآنـی مالزمـه دارد  . که در مقابل جهل قرار دارد 4می کند

  : خویش در مورد جاهالن و کافران را چنین بیان می دارددائمی جریان سنت 

که بـه   یولی در صورت. کافران از به کفر خویش پایان دهند، خداوند آنها را خواهد بخشید در صورتی که

کفر خویش بازگشت نمایند، سنت خداوند در مورد گذشتگان بر آنها نیز جاري خواهـد شـد کـه طبـق آن خداونـد      

 مضَـت  فَقَـد  یعـودوا  إِنْ و سـلَف  قَـد  ما لَهم یغْفَرْ ینْتَهوا إِنْ کَفَرُوا للَّذینَ قُلْ«: کافران را مورد مجازات قرار داده است

نَّتلین سهم چنین کسانی که استکبار می ورزند و حیله یا مکر به ). 219، ص2، ج1407زمخشري، ()38: انفال(». الْأَو

زیـرا کـه در پـی انجـام ایـن گونـه اعمـال توسـط         . کار می برند، انتظار عذاب الهی مانند گذشتگان را داشـته باشـند  

 الْمکْـرُ  یحیـقُ  ال و السـیئِ  مکْـرَ  و الْـأَرضِ  فـی  تکْباراًسا«: گذشتگان، سنت الهی در مورد آنان نزول عذاب بوده است

دیگر اینکه قبول نشدن ایمان کافران ). 58 ص ،17 ج، 1417طباطبائی، (».الْأَولینَ سنَّت إِالَّ ینْظُرُونَ فَهلْ بِأَهله إِالَّ السیئُ

                                                             
طبق ایـن آیـه، علـم    ). 54: حج(».بِه فَیؤْمنُوا ربک منْ الْحقُّ أَنَّه الْعلْم أُوتُوا الَّذینَ لیعلَم و«: این مدعی در آیات دیگري از قرآن نیز مورد تاکید واقع شده است. 3

  . در مقابل، جهالت منشأ کفر و الحاد می باشد. داشتن دلیل ایمان آوردن است

 ال و ولـی  مـنْ  اللَّـه  دونِ مـنْ  لَکُـم  مـا  و الْـأَرضِ  و السـماوات  ملْک لَه اللَّه أَنَّ تَعلَم لَم أَ«: آیات قرآنی در این مورد فراوان است که به دو مورد اشاره می شود. 4

  ).18:آل عمران(». الْحکیم الْعزیزُ هو إِالَّ إِله ال بِالْقسط قائماً الْعلْمِ أُولُوا و الْمالئکَۀُ و هو إِالَّ إِله ال أَنَّه اللَّه شَهِد«؛ )107:بقره(».نَصیر
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 سـنَّت  بأْسـنا  رأَوا لَمـا  إیمـانُهم  ینْفَعهم یک فَلَم«: میان همه امتهاستبه هنگام نزول عذاب نیز سنت دائمی خداوند در 

الَّتی اللَّه  قَد فی خَلَت  هبادع رَ وخَس کنالرُونَ ه536 ص ،27 ج، 1420، رازي( )85:غافر(».الْکاف.(   

 اللَّـه  لسـنَّت  تَجِـد  لَـنْ  و تَبـدیالً  اللَّه لسنَّت تَجِد فَلَنْ«: این گونه سنت الهی دائمی بوده و تغییري در آن نیست

به بیـان دیگـر اعتقـاد بـه تغییـر چنـین سـنتی،        . از این رو در همه زمانها و مکانها صادق می باشد). 43: فاطر(».تَحویال

  .جاهالنه است

قرآن بیان می دارد کـه دلیـل عـدم پـذیرش سـخنان و مطالـب        ،در آیات متعددي: سنت جاهلی مذموم] 2[

به گونه اي که به دلیل انس و الفـت بـا   . ، پیروري کورکورانه و جاهالنه از سنت هاي پیشینیان بوده است)ع(پیامبران

 کـانَ  لَـو  و أَ آباءنـا  علَیـه  أَلْفَینا ما نَتَّبِع بلْ قالُوا اللَّه أَنْزَلَ ما اتَّبِعوا لَهم قیلَ إِذا و«: حاضر به پذیرش وحی نبوده اند ،آنها

ملُونَ ال آباؤُهقعئاً یشَی ونَ ال وتَدهقرآن بیـان مـی دارد کـه پیشـینیان     ). 419 ص ،1 ج، 1417طباطبائی، )(170: بقره(».ی

ي از انسانهاي جاهل و سنت هاي در نتیجه، پیرو. اهل بودن آنهاستآنها اهل تعقل و هدایت نبوده اند که به معناي ج

، 1419ابن کثیر، (خویش تبعیت می نماینداز زیرا که از افراد جاهل تر . جاهلی آنان، غوطه ور شدن در جهالت است

  ). 190ص ،3 ج

اصـلی تـرین دلیـل نپـذیرش وحـی، ایـن        ،آیات فراوانی از قرآن به این مطلب داللت می نماید که طی آنها

می توان نتیجه گیري نمود که نپذیرش سـنت هـاي الهـی در دوران     ،طبق این آیات. معرفی می گردد ؛گونه جاهلیت

نپذیرش سنت هاي الهـی ریشـه   : زیرا که این آیات قاعده اي کلی بیان می دارد. مدرنیته نیز ناشی از جهالت می باشد

  . در جهل دارد

  

  مسکوالریسیا  دین از سیاست جدایی

پس از قرون وسطی، برخی از متفکران غربی متوجه شدند دین با توجـه بـه کاسـتی و نقـائص     در دوران 

خود را با شرایط تازه زنـدگى بشـر در ایـن    نیست و نمی تواند  سیاسى جدید -گوى نیازهاى اجتماعى آن، پاسخ 

صـرفا  دیـن  دند کـه  از این رو، آنها به جدائی دین از سیاست معتقد گشته و به ایـن بـاور شـ   . عصر هماهنگ سازد

  . کارائی ندارددر امور اجتماعى یا سیاسى لذا است و   براى ارتباط انسان با خدا و آخرت

مختلف غربى نسبت به دین که در طى آن دیـن بـه    و افکار هاى مکاتب گیرى یعنى موضع 5سکوالریسم

بـدین  . یابـد  آن کـاهش مـى  عی اجتمـا نفـوذ   یاسیطره  می گردد ودچار انحطاط و زوال رانده شده، حاشیه جامعه 

ان محوري به جاي خدا محوري انس] 2[فردي گشتن دینداري، ] 1[: لحاظ، جامعه سکوالر سه ویژگی اصلی دارد

  .)p. 468), Goring ,1995گشتن هویت جامعه در مقابل هویت دینی ملی] 3[و 

                                                             
5 . Secularism.  
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تفـاوت  : اندیشمندان سکوالر دالیلی در اثبات نظریه خویش اقامه نموده اند که به اختصار چنـین هسـتند  

واعظـی،  (اشـاره نمـود   متغیر بودن شرایط زمانی و مکانی ولی یکسانی گزاره هـاي دینـی   و سیاست و دین ماهیت

  . )70، ص1384

  

  جاهلیت سکوالر

« : مامور به تشـکیل آن بـوده انـد   ) ع(دینی است که پیامبراناصوال در نظر قرآنی، حکومت بر انسانها امر 

 الَّـذینَ  إِنَّ اللَّـه  سـبیلِ  عـنْ  فَیضـلَّک   الْهوى تَتَّبِعِ ال و بِالْحقِّ النَّاسِ بینَ فَاحکُم الْأَرضِ فی خَلیفَۀً جعلْناك إِنَّا داود یا

بعـد از اینکـه خداونـد     ،در ایـن آیـه  ). 26: ص(». الْحسـاب  یـوم  نَسـوا  بِمـا  شَـدید  بعذا لَهم اللَّه سبیلِ عنْ یضلُّونَ

را به عنوان خلفه خویش در زمین معرفی می نماید و او را مـأمور بـه حکمرانـی میـان انسـانها مـی کنـد،        ) ع(داود

قرابت معنائی زیادي بـا جهالـت دارد بـه گونـه      "ضل"فعل . از اضالل و گمراه شدن بر حذر می دارد را )ع(داود

بدین لحاظ  با توجه بـه  ). 409، ص5 ، ج1375طریحی، (اي که از معانی آن، غفلت، عدم شناخت و جهالت است

ایـن معنـی، قـرآن حکمرانـی      به نظربا . این آیه، نتیجه پیروي نکردن از مضمون این آیه، جهالت و گمراهی است

 یکْفُـرُوا  أَنْ أُمرُوا قَد و الطَّاغُوت إِلَى یتَحاکَموا أَنْ یریدونَ«: طاغوتی را نیز ضاللت و گمراهی لذا جهالت می داند

بِه و ریدطانُ یأَنْ الشَّی ملَّهضعیدا ضَالالً ی6).60:نساء(».ب  

 بِـالْحقِّ  الْکتـاب  إِلَیـک  أَنْزَلْنـا  إِنَّـا «: کمرانی به حق بـر انسانهاسـت  هم چنین دلیل نزول قرآن وشریعت، ح

کُمتَحنَ لیبِما النَّاسِ ب أَراك اللَّه نینَ تَکُنْ ال ولْخائ105: نسـاء (».خَصیما ل .(  ـقِّ "مقصـود ازصـادق بـودن   "الْح)  ابـن

در . )116 ص ،3 ، ج1419 کثیـر،  ابـن (در آن اسـت و نبود هیچ گونه شک و شـبه اي  ) 47ص ،5 ، ج1419عجیبه، 

و بـه گونـه شـک    ) 209، ص1412راغـب اصـفهانی،   (مقابل یکی از معانی جهـل، اعتقـاد غیـر مطـابق بـا واقعیـت      

هـدف از  آیـه،  مفهـوم  طبـق  با توجه به ایـن نکتـه،   . یقین نداشتن استیا  )461، ص1412راغب اصفهانی، (داشتن

  . زیرا که منطوق آن حکمرانی به حق است. رانی رها نمودن انسانها از دام جهل خواهد بودمحک

 

  وم بشريشناسی بنیادین عل روشپوزیتیویسم به عنوان 

                                                             

از حکومت هوا و هوس و یا حکومت خدا، و در هر زمان و مکان که هوا و هوس  :سنجد عبارتست میزانی که قرآن زندگی بشر را با آن می«. 6

خواه  رانی کند آن زمان، زمان جاهلیت است، و آن مکان هم، خواه این حکومت در سرزمین عربستان قبل از اسالم باشد و بشر بجاي خدا حکم

هـاي گذشـته را بیـان کـرده      هاي ملـت  ها بدون فرق، قرآن داستان بسیاري از تمدن ا سایر قرنیها، و خواه در قرن بیستم باشد و  در سایر سرزمین

اي اینکـه آن  را اهل جاهلیت شمرده، بـر ها  اند آن اي بر ملت عرب قبل از اسالم برتري داشته ها از لحاظ تمدن تا اندازه ت، و با اینکه آن ملتسا

  ).13، ص1436سید قطب، (».کردند ها نیز از آئین خدا پیروي نمی ملت
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دانش عموما ناظر به متون دینی مانند کتاب مقدس بود کـه توسـط نهادهـاي    علم و تا قبل از قرن هیجدهم، 

یک نظریه فلسفی است که بیان می کند دانش بشـري بـر پدیـده     7پوزیتیویسم .گردیدمذهبی مانند کلیسا القاء می 

از این جهت، ادراکاتی که از طریق حس و تجربه به دست آمـده انـد،   . هاي طبیعی و روابط میان آنها مبتنی است

از نظـر  . ),p. 197   Larrain ,1979(با عقل تفسیر و تحلیل می شوند و یگانه منشأ دانش یقینـی را شـکل مـی دهنـد    

بدین لحاظ، جهان طبیعت و جامعـه انسـانی نیـز    . دانش یقینی بر ادراکات حسی و تجربی مبتنی است ،پوزیتیویسم

تمام مفاهیم و باورهایی که از طریـق  از این نظر، . بر قوانین کلی و تجربی مبتنی هستند و طبق آنها عمل می نمایند

امـوري  واقعیـت خـارجی ندارنـد و     ...مانند اعتقاد به وجود خداونـد، فرشـتگان و   حس و تجربه قابل اثبات نیستند

  ). ,p.55  Cohen ,2007(موهوم ، خرافی و باطل اند

با توجه به نکات گفته شده؛ خصوصیت غالب این ویژگی دوران مدرن، اعتقـاد بـه غلبـه دانـش تجربـی در      

 ,Hall(د آن، مخالفت با تفکر دینی در امور علمی می باشدامور علمی و نفی هر گونه علم غیر تجربی است که پیام

1992, p.36( .  

  

  پوزیتیویسمجاهلیت 

که قرآن کریم طبـق ایـن    ادراکات انسانی به طور کلی به سه قسمت حسی، خیالی و عقلی تقسیم می شوند

طبق این معنی، متعلـق  ). 10-7: واقعه(اصحاب شمال، اصحاب یمین و مقرّبون: مطلب انسانها داراي سه مرتبه می داند

از این جهت ادراکات آنها سـنخیتی بـا دو طایفـه    . ادراکات و لذا اعمال اصحاب شمال منحصر در امور دنیوي است

بنابراین در نظـر قرآنـی منحصـر دانسـتن ادراکـات در امـور حسـی،        ). 22-21، ص7، ج1366مالصدرا، (دیگر ندارد

  . تجربی و دنیوي، جهل داشتن نسبت به امور خیالی و عقلی است

متعلق ادراکات  ،از این رو). 580، ص1412راغب اصفهانی، (علم یعنی ادراك حقیقت شیء ،توضیح اینکه

انحصار ادراك در دنیا نیز به معناي غفلت و جهالت از ادراکات دیگر و . تجربی؛ دنیا و عالم مادي می باشد حسی و

بدین معنی قرآن که از اصحاب دنیا و جاهلیت آنان سخن می گوید، تلویحا به ادراکـات آنهـا   . لذا متعلقات آنهاست

افعال مختلف را انجام می دهد و لذا انحصـار افعـال در   زیرا که انسان با ادراکات و تصورات خویش . نیز اشاره دارد

  . امور دنیوي به معناي فقدان دو مرتبه شناختی دیگر است

                                                             
7. Positivism.   
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ــت      ــده اس ــته ش ــم دانس ــراه عل ــل هم ــرآن، عق ــالُ «: در ق ــک الْأَمث ــاسِ   و تلْ ــرِبها للنَّ ــا     نَضْ ــا إِلَّ ــا یعقلُه و م

انکار ادراکات عقلی نیـز بـا جهالـت همـراه بـوده و       ،از این رو). 14ص ،1 ، ج1407کلینى، )(43:عنکبوت(». الْعالمونَ

  . زیرا که عکس نقیض تعقل عالمان، عدم تعقل جاهالن خواهد بود .مالزمه خواهد داشت

 الْحیـاةُ  مـا «: قرآن کریم در موارد متعددي، دنیا را مذموم شمرده و دل بستن به آنرا ناشی از جهالت می داند

رازى،  ابوالفتـوح (طبق این آیه حیات دنیوي انسـان را فریفتـه خـویش مـی سـازد      ).20: حدید(».الْغُرُور متاع إِالَّ الدنْیا

، اهمیـت  یعنـی مـا نافیـه و حـرف اسـتثناء      که این مطلب با توجه به تاکید لفظی موجود در آیه )195 ص ،5 ، ج1408

بدین لحاظ، قرآن ضمن بیان این مطلـب،  . ن فریب می خوردانسان به دلیل جاهل بودن و علم نداشت. بیشتري می یابد

 إِنَّ و متـاع  الـدنْیا  الْحیـاةُ  هذه إِنَّما قَومِ یا«: تایید می کندنسبت به امور اخروي جهل داشتن انسانها فریفته به دنیا را نیز 

بـه برتـري   ، قرآن عالوه بر تبیین بازیچـه بـودن حیـات دنیـوي،     با نظر به این مطلب). 39: غافر(».الْقَرار دار هی الْآخرَةَ

 خَیـرٌ  الْـآخرَةُ  لَلدار و لَهو و لَعب إِالَّ الدنْیا الْحیاةُ ما و«: آخرت نسبت به آنها و تعقل کردن در این زمینه فرا می خواند

از این رو، به دلیـل جهالـت اصـحاب حیـات دنیـوي نسـبت بـه امـور اخـروي،          . )32:انعام(». تَعقلُون فَال أَ یتَّقُونَ للَّذینَ

  . خداوند آنها را به تعقل دعوت می نماید تا اینکه بدین وسیله جهل خویش را بر طرف نمایند

: نسبت به آنها زینـت داده شـده اسـت   چنین زندگانی از نظر قرآنی کافران فریفته حیات دنیوي می شوند و 

 بِغَیـرِ  یشـاء  مـنْ  یرْزقُ اللَّه و الْقیامۀِ یوم فَوقَهم اتَّقَوا الَّذینَ و آمنُوا الَّذینَ منَ یسخَرُونَ و الدنْیا الْحیاةُ کَفَرُوا للَّذینَ زینَ«

زندگی دنیـوي و  : این آیه از چندین جهت به جاهلی بودن دنیا و ادرکات حسی آن اشعار دارد. )212: بقره(». حساب

دیگـر اینکـه   . قبال بیان گردید که کفر نـوعی جهالـت اسـت   . لذا ادراکات آن نسبت به کافران زینت داده شده است

  . تمسخر مومنان نیز نشان از جهالت و آگاهی نداشتن کافران نسبت به جایگاه مومنان می باشد

  

  نتیجه گیري

قرآنی همه آنها در بردارنده عناصر و ویژگی هاي مدرنیته داراي چند خصوصیت اصلی است که از نظر 

  : دنمی باش تجاهلی

قرآن . باشد می بیشترین تأکیدات قرآنی در نفی جاهلیت مربوط به رابطه انسان با خداوند: انسان گرائی

دي او همیشه انسان را همراه با خداوند ذکر می نماید و به گونه اي صریحا یا ضمنا مخلوق بودن و لذا وابستگی وجو

  . یا عدم استقالل و نیازمندي به خالق را یاد آوري می کند

نپذیرش سنت هاي الهی در دوران مدرنیته نیز ناشی از جهالت می : هاي سنتی مقابله با نظام ها و نگرش

  .نپذیرش سنت هاي الهی ریشه در جهل دارد: زیرا که این آیات قاعده اي کلی بیان می دارد. باشد
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) ع(در نظر قرآنی، حکومت بر انسانها امر دینی است که پیامبران: مسکوالریسیا  دین از سیاست جدایی

  .رها نمودن انسانها از دام جهل است) ع(از این رو هدف از حکمرانی و بعثت انبیاء. مامور به تشکیل آن بوده اند

صر دانستن ادراکات در امور در نظر قرآنی منح: وم بشريشناسی بنیادین عل  پوزیتیویسم به عنوان روش

  .حسی، تجربی و دنیوي، جهل داشتن نسبت به امور خیالی و عقلی است

  

  فهرست منابع

  قرآن کریم

 دکتر ، تحقیق تفسیرالقرآن فى الجنان روح و الجنان روض  ،)1408(على بن حسین ،رازى ابوالفتوح

  .  رضوى قدس آستان اسالمى پژوهشهاى بنیاد :، مشهدیاحقى جعفر محمد

 قرشى عبداهللا احمد تحقیق، المجید القرآن تفسیر فى المدید البحر ،)1419(محمد بن احمد ،عجیبه ابن

  . قاهره: قاهره،  رسالن

  .دار صادر: بیروت ،لسان العرب، )1414(ابن منظور، محمد بن مکرم

 دار:  ، بیروت الدین شمس حسین محمد ، تحقیقالعظیم القرآن تفسیر ،)1419(عمرو بن اسماعیل، کثیر ابن

  .العلمیۀ الکتب

:  عطیۀ، بیروت عبدالبارى على ، تحقیق العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روح ،)1415(محمود سید آلوسى،

  .  العلمیه دارالکتب

  . بعثت بنیاد:  ، تهران القرآن تفسیر فى البرهان ،)1416( هاشم سید بحرانى،

  .افست تهران، الروح و شرح قواهماالنفس و  ،)1406(رازى، فخر الدین

  .دار احیاء التراث العربی: بیروت، رالتفسیر الکبی، )1420(ـــــــــــــــــ

،  داودى عدنان صفوان ، تحقیق القرآن غریب فی المفردات، )1412(محمد بن حسین اصفهانى، راغب

  .الشامیۀ الدار دارالعلم :بیروت

   . العربی الکتاب دار :، بیروتالتنزیل غوامض حقائق عن الکشاف، )1407(محمود زمخشرى

  .دهیعق ۀکتابخانسایت ، محمد علی عابدي، ترجمه جاهلیت قرن بیستم ،)1436(محمد سید قطب،

  . هجرت: ، قم، تصحیح صبحی صالحنهج البالغۀ ،)1414(ى، محمد بن حسینشریف الرض

   .مکتبه الرضویه: مرتضوى، تهران، مجمع البحرین ،)1375(طریحی، فخر الدین بن محمد



١١ 
 

 مدرسین ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر  :، قمالقرآن تفسیر فى المیزان  ،)1417(حسین محمد سید ،طباطبایى

  .  قم علمیه حوزه

  . 36، شماره ، تهراناطالعات حکمت و معرفت ،)1387(قشقاقی، حسین

  . دار الکتب اإلسالمیۀ: ، تهرانالکافی، )1407(کلینى، محمد بن یعقوب

  . بیدار :تصحیح محسن بیدار فر، قم  ،تفسیر القرآن الکریم، )1366(مالصدرا، محمد بن ابراهیم

  .نور مطاف: تهران ، حکومت اسالمی ،)1384(احمد واعظی،

  .63، شماره تهران، ماهنامه موعود، باران خردمند مترجم، بازخوانی امانیسم ،)1385(هارون، یحیی

  

  

Cohen, Louis; Maldonado, Antonio (2007), Research Methods In Education, Routledge: British 

Journal of Educational Studies.  

Hall , Stuart(1992),  Formation of modernity,  Cambridge: Polity Press. 

Martin, Michel(2007), The Cambridge Componian to atheism, London: Cambridge university press.   

Larrain, Jorge (1979). The Concept of Ideology, London: Hutchinson.    

Lamont, Corliss(1977), The Philosophy of Humanism, New York City: Continuum Publishing 

Company.  

Rosemary, Goring(1995 ), Dictionary Of Beliefs and Religions, Chambers: Hardcover.  

Soukhanov, Anne(1999), Encarta World English Dictionary, Microsoft Corporation. 
   

  

  


