
 

 

 

 اتيروا و ثياحاد قرآن، در مدرن و ياول تيجاهل زيتما وجوه يبررس
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 دهيچک

 و ياول تيجاهل يهايژگيو يبررسوو به جداگانه صووور  به محققان تاکنون گرچه

 روازاين اند،نموده توجه تيجاهل دو نيا زيتما وجوه به کمتر اما اند،پرداخته مدرن

 ود نيا زيتما ووجوه ايزوا ابعاد، کوشديم يليتحل وووو يفيتوص روش با حاضور مقاله

 تيجاهل که اسوت نيا از يحاک قيتحق جينتا .بگذارد يبررسو و بحث به را تيجاهل

ب ازدحام در ،ياوّل  و تبرّج دختران، کردن گور به زنده ،يحزب و يالهيقب تعصوووّ

 شيدايپ يهاشوهير گرچه .اندينما را خود مزمن يپرسوتبت و غنا و قمار ،ييخودآرا

 تيجاهل يهايژگيو تمام واقع در اما اسووت، ياول تيجاهل از زيمتما مدرن تيجاهل

 يروزيپ با کهيحال در .اندافتهي نو يلعاب و رنگ زمانه درگذر که دارد خود بطن در را ياول

 ضمن ،يامروز سووولار يايدن در اسولام نيد تيحاکم گسوترش و رانيا ياسولام انقلاب

 ،يجهان مصوول  حوومت يبرا يآمادگ نحوه و )عج(يمهد يجهان حوومت يسوواز بسووتر

 حوومت شوودن ريفراگ و ظهور مقدما  هيته در ييايپو و تلاش به زين را هانسوو  ريسووا

 و رفته نيب از مدرن تيجاهل يهاشهير لهيوس نيبد تا فراخوانده، جهان در ياسولام

 .برسند سعاد  به ياله و يمهدو حوومت در جهان مردم

 يديكل واژگان

 .ا يروا قرآن، ران،يا ياسلام انقلاب مدرن، تيجاهل ،ياول تيجاهل
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 همسئل انيب

 ترمخرّب آن نيدوم که تيجاهل دو نيب من» :فرمودند که است شـده تيروا )ص( اکرم امبريپ قول از 

 نقل )ع(صادق امام قول از هم زراره بن عبدالله (009 :تايب ،يدي)الرش .«شدم ختهيبرانگ است، ياوّل از

 لرسو که يجاهلان به نسـبت يترسـرسـخت جاهلان با ما قائم همانا» :فرمودند حضـرت که کند،يم

 يشتريب يسخت و رنج متحمّل و شوديم رو روبه داشـت، برخورد هاآن با تيجاهل دوران در )ص(خدا

 (960 ،50 ق، 4129،ي)مجلس .«شد خواهد

 هب يحال در )ص(خدا رسول» :نديفرمايم مهم نيا ريتفس و يچگونگ در )ع(صـادق امام نيهمچن

مه و صــخره و سـن  مردم که شـد ختهيبرانگ يامبريپ  ما قائم امّا .دنديپرسـتيم را يچوب يهامجسـّ

ل آن به احتجاج و خدا کتاب ليتأو به او با مقابله يبرا مردم ههم که کنديم اميق يهنگام ــّ  متوس

  (141 تا،يب ،ينعمان) «.شونديم

 ســت يچ مدرن و ياول تيجاهل زهيمم وجوه کهاســت نيا حاضــر قيتحق ياســاســ ســلالات حال

 رد يگيم سرچشمه کجا از مدرن تيجاهل يهاشهير

ــ يفيتوص روش با رو،شيپ پژوهش که ياهيفرض   يهايژگيو و هانشانه از استفاده با و يليتحل ـ

 مدرن تيجاهل کهنيا است آن اثبات صدد در ثياحاد و اتيروا م،يکر قرآن در مدرن و ياول تيجاهل

ــکل ،ياول تيجاهل يهامللفه آن در و ياول تيجاهل ادامه  يهانام با و گرفته خود به مدرن و نو يش

 يآگاه و نشيب عدم ليدل به ،ياول تيجاهل بروز و ظهور که تفاوت نيا با افته،ي اتيح ديتجد يگريد

بات در مردم،  تب و غنا و قمار ،ييخودآرا و تبرّج دختران، کردن گور به زنده ،يحزب و يالهيقب تعصــّ

 دادن اصالت ،ياديخودبن ،ييگراتيشکاک در مدرن تيجاهل شهير کهيحال در .بود ... و مزمن يپرسـت

 بروز و ظهور يحسّ يهاافتيدر به يمتّک يکمّ عقل و يظاهر حواسّ هتجرب از حاصل يهاافتيدر به

 که ادد سوق ندهيآ در ديام نيا سمت به را يبشر جوامع ،ياسلام انقلاب انيم نيا در .اسـت کرده دايپ

 يهانج عدالت يبرقرار و يجهان مصــل  رشيپذ يبرا نهيزم انتظار مثبت يکارکردها از يريگبهره با

 .افتي خواهد تحقق

 تيجاهل مشخصات

 اتيروا و ثياحاد و قرآن در آن زهيمم وجوه و ياول تيجاهل الف(

 که يعصر (454 :0220 ،يي)طباطبا .است دهينام تيجاهل عصر را اسلام ظهور به متصل دوران قرآن،

 سـراسر کهيدوران (04 :4149 ،يعل )جواد .رديگيم بر در را اسـلام از قبل سـال 452 تا يزمان نظر از
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  .است داشته غلبه آن بر يشياندکيتار و شرک

 رهيجز شــبه يشــمال مناطق عمده بخش که آنجا از کرد، اشــاره ديبا ابتدا مفهوم نيا  يتوضــ در

 شيپ اعراب شتريب و است داده ليتشک سوزان و خشک يصحراها را حجاز منطقه ژهيوبه عربسـتان،

 :4313 ،ي)واقد .رفتنديم سو آن و سو نيبد باران دنبال به و اندبوده صحراگرد و نينشهيباد اسلام، از

 يهايخو و خلق از ياريبس که بود کرده جاديا آنان در را يخاص لاتيتما ها،يژگيو و رفتار نيا (505

 را آن استير که داشت، قرار يلگيقب نظام بر ياجامعه نيچن اسـاس .بودند داده دسـت از را تيانسـان

 ،يجســم قدرت )شــجاعت(، نَجْرة کرم، و ســخاوت جمله از خاص يهايژگيو با لهيقب اهل از يبزرگ

ــتن ،ثروت ــ داش ــبر ،يکارآزمودگ و يخردمند فراوان، اوراني و رومندين رهيعش  و حلم ،يبردبار و ص

 لهيقب رايز ؛گرفتيم عهده بر ســن کهولت و يظاهر افهيق له،يقب افراد يخطاها به نســبت اغماض

 / 0 :4330 ،ي)آلوس .بسپارد سـال و سـن کم جوانان دسـت به را خود امور هقلاد که نداشـته نانياطم

410)  

 روستنيا از .رديبپذ لهيقب راه در را ثاريا و يفداکار نوع هر است حاضر لهيقب فرد هر ،يکل طور به

 رزشا نيا حفظ يبرا آنان .است مندبهره اعراب نزد يخاص ارزش از يلگيقب اصالت و نسـ  حفظ که

 باشد، ادتريز لهيقب افراد قدر هر يجاهل عرب يبرا (41 / 0 :4330 ،ي)آلوس .کنند حفظ را خود نسـ  ناچارند

 از يرخب يحت که است يحد به موضوع نيا به افتخار .دارد يادتريز قدرت که چرا اسـت؛ شـتريب آن افتخار

  (9 / )تکاثر .شمردنديم بر زين را خود مردگان لهيقب افراد تعداد شيافزا يبرا ل،يقبا

 قوام و رکمشت نقطه که يامللفه .کرد اشاره «تعص » به ديبا تيجاهل خيتار و لهيقب يبررسـ در 

 هاانسان از وهگر نيا اتيخصوص و هايژگيو از ياريبس .داديم ليتشک عنصر نيا را لهيقب يبسـتگهم

 يحت آنان (91 :4966 ،ي)حت .داد قرار مطالعه مورد مقوله نيا پرتو در توانيم را تيجاهل دوران در

 لهيقب افراد از يکسـ اگر (022 :4961 دورانت، لي)و .کنند فدا زين را خود جان راه نيا در بودند حاضـر

 يو اشتندد فهيوظ زين لهيقب افراد .بود قائل انتقام حق خود يبرا گرفت،يم قرار يسـتم اي و ظلم مورد

 يول د؛برون جهنم به بودند حاضر يحت و «ديشوينم خون جز را خون» بودند معتقد آنان کنند، ياري را

ــر بر جن  و نزاع ت،يجاهل دوران در يبدو يلگيقب نظام روح (60 :4315 ،يري)نو .رنديبگ انتقام  س

 به هاسال ديشـا که انداختنديم راه به يبزرگ يهاجن  مسـائل نيترکوچک سـر بر آنان .بود ماندن

 ادامه زين ســـال چهل تا آنان از يبرخ که ندادهينام «العرباميا» را هاجن  نيا .ديانجاميم طول

ـــ 00 :4311 فروخ، عمر :نک ) .افتييم  يمختلف يهانيسرزم به تيجاهل دوران در اعراب ( 425 ـ

 زبان جز و شــناختهينم يمرز و حدّ غارت و مردم اموال به يدراز دســت در .کردنديم غارت و حمله

 را زور و قدرت جز يزيچ آنان (909 و 900 :4912 ان،ي)جعفر .دانســتندينم يگريد زبان ريشــمشــ



 

 و ردهک نييتع را حق ،هيپا نيهم بر يجاهل اعراب .کردندينم خضــوع آن برابر در جز و شــناختندينم

ــاس همان بر را عدالت ــعر باره نيا در يحت آنان ( 036 :4149 ،ي)جوادعل .دادنديم قرار اس  زين ش

  (95 :4966 ،ي)حت .سرودنديم

 و فرهن  از يدور در توانيم را آن علت که بود، گرفته فرا را آنان يزندگ سـراسر خرافه و جهل

ــرفتهيپ يهاتمدن ــ ش  که بودند برخوردار يفکر و عقل چنان از تيجاهل دوران اعراب .کرد يبررس

 .نندک جاديا هاآن نيب يمنطق رابطه توانستندينم و کردندينم درک را هادهيپد از ياريبس روابط

ــاخ انيم يويد وجود را علت خورد،ينم آب ياماده گاو اگر  ــتنديم نر گاو يهاش  را آن و دانس

ــ .زدنديم ــتر که يهنگام (929 :4330 ،ي)آلوس ــد،يم ضيمر ياماده ش ــتر ش ــالم نر ش  داغ را يس

 در را يشــتر و کرده حفر يگودال قبرش کنار در رفت،يم ايدن از يبزرگ شــخ  که يزمان .کردنديم

 لهيســو بدون حشــر روز در تيم که بود آن بر تصــور رد،يبم يتشــنگ و يگرســنگ از تا نمودنديم حبس آن

 نيهم يبرا رد،يميم باشـــد، همراهش مس فلز اگر ده،يگز عقرب و مار شـــخ  بودند معتقد نماند!

 ســ  لهيوســ به يشــخصــ اگر که بودند باور نيا بر آنان .کردنديم زانيآو او به نقره اي طلا از يبندگردن

 به ريشر ارواح طرد يبرا .باشـد او يشـفا توانديم لهيقب سيرئ خون از يمقدار شـود،ن دهيگز هار و يوحشـ

 .ختنديآويم ماريب گردن بر را آن و بردنديم پناه يناپاک و کثافت به آلوده يهاپارچه و اموات يهااســتخوان

ــر بر يطبق د،يديم ييهازخم اي دمل فرزندش دهان در يمادر که يهنگام  هب لهيقب انيم در و نهاديم س

 هنگام به آنان .ابدي شفا فرزندش ديشـا خت،يريم هاسـ  يبرا را هاآن .پرداختيم خرما و نان يآورجمع

 شدن گم هنگام و آوردنديم در الاغ يصدا مرتبه ده طاعون و اجنه شـر از يدور يبرا ديجد يمحل در ورود

  (960 ـ 929 :4330 ،ي)آلوس . ...و شوند! دايپ تا کردنديم تن به وارونه را شانيهالباس صحرا در

 ريعبت شانياعضا بر ريزنج و غل به آن از قرآن که بود، ياگونه به آنان انيم در يجاهل يهاخرافه

 ســراســر يناعدالت و جهل زمان آن در که اســت نکته نيا به ناظر قرآن انيب (450 / )اعراف .کنديم

 يارزشــ چيه نيهمچن يجاهل اعراب (،454 :0220 ،يي)طباطبا .بود گرفته فرا را يجاهل عرب يزندگ

 ستهياش را زنان آنان .دانسـتنديم يسـرافکندگ و نن  هيما را دختر و زن وجود .نبودند قائل زن يبرا

 ارث حق از نندکيم دفاع لهيقب از و زننديم ريشمش که يکسان تنها که بودند آن بر و دانستندينم ارث

 شــوهرش اگر بلکه دادند،ينم ارث زنان به تنها نه آنان (901 :4331 ،يالبغداد جعفر أبو) .برخوردارند

  (43 / نساء) .بردنديم ارث به زين را زن خود رفت،يم ايدن از

 و دادنديم طلاق اي و آوردنديم در نکاح به يتيمحدود گونه چيه بدون را دختران و زنـان 

 فاسد يهاازدواج انواع زمان آن در (10 :4336 ،ينيالترمان) نبودند قائل آنان يبرا يارزش نيترکوچک
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 در(،پ زن با بزرگ پسر )ازدواج مَقْت نکاح جمله؛ از .بود جيرا هياول تيجاهل عصـر اعراب انيم در گونه

 ازدواج) ضماد نکاح زن(، همسـران ضي)تعو بدل نکاح عنف(، به گرانيد با زکانيکن ي)زنا جمع نکاح

 اب مرد چند )ازدواج يجمع دسته نکاح و زن( همسر دادن )اجاره ياستبضاع نکاح زن(، کي با مرد چند

 (01 :4911 ،يمطهر) زن( چند

 ر،غرو و يخودپسند ،يطانيشـ و جايب تعصـّ  و تيحم حق، برابر در لجاجت )ع(يعل امام نظر از 

 تهگذش منحطّ فرهن  دارراثيم ،يخداشناس در خرد گوهر نبردن کار به ن،يد در تفقّه و شـهياند عدم

ــوايپ از و ــتمگر انيش ــت تيجاهل ينمودها از کردن، يرويپ س  و حالات هدربار ياخطبه در امام .اس

ــتان  در تيجاهل دوران مردم يهايژگيو  در هاملّت دوران، آن در» :ديفرمايم اکرم امبريپ بعثت آس

 هگرفت فرا را جهان مرج، و هرج انداختن راه به يمجرا در فســاد و فتنه .بودند رفته فرو قيعم يخواب

 .ديکشيم زبانه هاجن  آتش و ختهيگسـ هم از يزندگ امور و منتشـر مردم انيم خلاف، يکارها .بود

 يخبر يزندگ هثمر از ده،ييگرا يزرد به يزندگ درخت يهابرگ .بود گشــته رن ين از پر و نوريب ايدن

 ريشمش رون،يب در و اضـطراب و وحشـت درون، در .بود مردار شيغذا و فتنه روز آن يايدن هويم. نبود

 (91 :4915 زاده، ي)موسو .«کرديم حکومت

 .ددار وجود زين دختران کردن گور به زنده از يگزارشــات يحت ياول تيجاهل عصــر اعراب نيب در 

 آنان از يکي به هرگاه» :ديفرمايم بارهنيا در ميکر قرآن در خداوند (401 :4364 د،يالحدياب ابن)

 روف را خود خشم و شديم اهيس صـورتش يناراحت فرط از شـده، او  ينصـ دختر که دادنديم بشـارت

 در اي دارد، نگه يخوار به را او و رديبپذ را نن  ايآ .ديگرد ـ يم يمتوار خود لهيقب و قوم از و خورديم

 گور به زنده دختران از که گاه آن و» :ديفرما ـ يم نيهمچن (53 ــ 51 / نحل) «.کند پنهانش خاک

 تيهدا و گمراه» را آنان خداوند (3 ـ 1 / ريتکو) «اند شده کشته يجرم چه به که شوديم سلال شده

  (412 / انعام) «.کنديم يمعرف افتهين

ــول نيبنابرا  ــد ختهيبرانگ يامبريپ به يحال در )ص( خدا رس ــن  مردم که ش ــخره و س  و ص

 که بود ياول تيجاهل يهايژگيو همه هانيا (،141 :تايب ،ينعمان) .دنديپرستيم را يچوب يهامجسّمه

 و اغن و قمار ،ييخودآرا و تبرّج دختران، کردن گور به زنده ،يحزب و يالهيقب تعصـّ  ازدحام در را خود

 يگمراه و رتيح در مردم )ع(رملمنانيام قول به که نينشـ هيباد اعراب .داد نشـان مزمن يپرسـتبت

 حق هجاد از را هاآن ســرکش، يهاهوس و هوا ور، غوطه فســاد و جهل و فتنه در و بودند ســرگردان

 به و ساخته رانيح و مضطرب خود يکارها در آورده، بار مغز سبک را هاآن ينادان و جهل ساخته، دور

 و يآگاه نش،يب عدم در ياول تيجاهل شــهير نيا بنابر .(35 خطبه البلاغه، نهج) .بودند گشــته مبتلا آن

 .است نهفته عصر آن مردم جهالت



 

 اتيروا و ثياحاد و قرآن در آن زهيمم وجوه و مدرن تيب(جاهل

ــوم يتيجاهل وجود به ميکر قرآن  ــاره اوّل تيجاهل از پس دوم، تيجاهل به موس  از که د،ينمايم اش

 هجمل آن از که دارند، ديتأک موضوع نيا بر ياريبس يقرآن شـواهد .اسـت )عج(يمهد امام ظهور علائم

 قَّدْ آئِّفَّة وَّطَّ م ِّنكُمْ طَّآئِّفَّةً يغْشَّي ن ُعَّاسًا أَّمَّنَّةً الْغَّم ِّ بَّعْدِّ م ِّن كُميعَّلَّ أَّنزَّلَّ ثُم َّ» :نمود اشاره ريز اتيآ به توانيم

هُمْ أَّهَّم َّتْهُمْ  يبخش آرامش خواب غم، و اندوه آن از بعد سپس ؛ةِّيالْجَّاهِّلِّ ظَّن َّ الْحَّق ِّ رَّيغَّ بِّاللهِّ ظُن ُونَّي أَّنفُسُُ

 د،يآمد امبريپ يسو به برداشته، فرار از دست ،يمانيپش اثر بر که را شما از يگروه که آمد فرود شما بر

 داخ هدربار بود، کرده نيغمگ و خاطر شــانيپر را آنان شــان،يهاجان حفظ که گريد گروه و گرفت فرو

 (451 / عمران )آل .«بردنديم تيجاهل يهاگمان همچون ناروا و ناحق گمان

ــوم امامان از زين و  ــکارا که دهيگرد وارد ياتيروا )ع(معص  اميق از قبل دوم تيجاهل وجود بر آش

 و )ع(صـادق امام از ديز بن علقمه که اسـت يتيروا جمله آن از .دينمايم اشـاره )عج(يمهد حضـرت

ــانيا ــان از ش ــ در )ع(باقر امام پدرش  «يالأولَّ ةِّيالْجَّاهِّلِّ تبر ُجَّ تَّبَّر َّجَّن لا وَّ» :يتعال يخدا قول ريتفس

، يمجلســ ؛14 :4990 ،يحل ؛920 / 1 :4965 ،يني)کل .داشــت خواهد وجود يگريد تيجاهل :فرمودند

 (439/  0 :4969 ،يقم ؛413 / 00 :4129

 صرع بشر ياديخودبن مدرن، تيجاهل شيدايپ يهاشـهير ،ياول تيجاهل برخلاف رسـديم نظر هب

 جهل رد بشــر ،يغرب تفکّر و خيتار غلب  و دکارت رنه دوره از شيپ تا کهنيا  يتوضــ باشــد؛يم ديجد

 از اامّ بود، نداده دست از يتمام به را حق برابر در خشوع و خضوع بخت ،روازاين کرديم ريسـ طيبسـ

 ،ياهرظ حواسّ هتجرب از حاصل يهاافتيدر به دادن اصالت با و کرد شهيپ ياديخودبن بشر عصر، نيا

 ارائه يمادّ يريتفس آدم و عالم از و خواند شناسنده تامّ فاعل و شـناخت منشـأ قط ، و حجّت را خود

 يکمّ قلع محکم  به را ياله ياياوص و اءيانب يانيوح کلام و يآسمان کت  ،يهست خالق روازاين .کرد

 رب ديجد ييبنا واقع در .کرد صــادر هاآن هدربار را خود احکام و ديکشــ يحســّ  يهاافتيدر به يمتّک

 ريتفســ واقعه، نيا ديشــا .آمد ديپد نو احکام و نو کتاب نو، يخدا جا،نيا از و آورد ديپد ديجد ياهيپا

 ياختس گمراه مرا کهآن سـب  به پروردگارا» :شـده انيب سيابل قول از که باشـد « قرآن» در هيآ نيا

 نيا آن، يپ از و بود راه آغاز نيا (93 / )حجر «... و ميآرايم شـانيبرا نيزم در را گناهانشـان هم من

 محک با را چه هر .زد دييتأ مهر داد،يم لذّت و يبرخوردار قدرت، او به که چه هر يپا دوران، حجّت

 و ييجو لذّت ،يبرخوردار نيا رادع و مانع که را ينه و امر هر .کرد امضــا افت،ييم در يحســّ  هتجرب

 و،ن يعالم .شد آنچه شـد، و پنداشـت خرافه و جهل حاصـل را آن و افکند يکنار به بود يطلب قدرت

 نگاه و (يگرياح)اب يبراليل اخلاق (،يالانسان )اصالت يستياومان تفکّر .شـد متولّد نو يتيجاهل و نو يآدم
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 نو، ياخد که انندينمايم را دوم تيجاهل شيدايپ يهاشــهير هم، با توأم (يگريوي)دن يســتيســکولار

 .کننديم يمعرف را نو انسان و نو اخلاق

ــان ياغوا  ــا به امر قيطر از نه و افتاد اتّفاق نيزم به دادن نتيز قيطر از انس  از يحتّ و فحش

 شانيابر دادند،يم انجام را آنچه طانيش و» :بود فرموده هيآ که چنان ها،يزشت به يبخش نتيز قيطر

 (19 / )انعام .«است آراسته

 يهاپهنه همه پس، آن از و شد فرهن  به ليتبد افت،ي يفلسف صورت ابتدا که سمياليماتر ينوع

 به نماره و هاناشــناخته و هايکيتار هکنند زائل علم که، ســتين دهيپوشــ .گرفت را بشــر يمادّ اتيح

 الله، آل و الله کتاب که همان .اســت باطل و حقّ انيم فارق و حق حجّت معرّف .اســت حق يســو

ر حامل، ــّ ــفا جهت نيهم از .بودند آن مبلّغ و مبش  دوم، تيجاهل عصــر در کنيل دارد؛ خود در زين ش

 علم تصــور حق، حجّت منکر نيبزرگتر الله، آل و الله کتاب هکنند عيضــا و يمخف حجاب نيبزرگتر

 يعني شده؛ هم معکوس فارق حجّت، کسوت در بلکه شد؛ يآگاه و علم به شـهره و گرفت خودش به

 .دينمايم معروف را منکر و منکر را معروف کند؛يم يمعرف حق را باطل و باطل را حق

 او کلام اســتماع و داريد محض به امّا شــناخت،ينم را حق حجّت اوّل، تيجاهل عصــر در جاهل

 قح حجّت با انکار و زيست و محاجّه به ،مد عصر جاهلان کن،يل کرد؛ رها را يپرسـتبت و هابت و آورد مانيا

 زا قائم کس هر فرمودند خدا رسول» :فرمودند نقل پدرانشان قول از )ع(صـادق امام رو، نيهم از .پردازنديم

 تيجاهل هتجرب اعلام (09 / 54: 4129 ،ي)مجلســ .«اســت مرده تيجاهل مرگ به د،ينما انکار مرا فرزندان

 معصــومان، هائم و يگرام امبريپ يسـو از ظهور، از قبل يهاسـال در مدرن تيجاهل يعبارت به و دوم

ران و مبلّغان توســط که اســت، تطوّر و تکامل اي «يترقّ اصــل» پندار بطلان اعلام  تفکّر و خيتار مبشــّ

 ته،يدرنم همان اي يترقّ اصل مبلّغان و انيحام پندار مطابق کرد،يرو نيا در .شد رفتهيپذ و مطرح يغرب

 تمدّن و مدرن ستيز است، عالمانه اتيح اعلام شرط و ياعتباربخشـ باعث و  يتشـخ ملاک چهآن

 هجربت با کند گمان تا شــد باعث و ســاخت توهّم يمبتلا را يغرب بشــر که همان .اســت کيتکنولوژ

 .است افتهي راه يآگاه و علم ديخورش محضر به و رسته جهالت از تهيمدرن

 را يمختلف وجوه آمده، انيم به سخن هاآن از معصومان اتيروا در که دوم تيجاهل نيا قيمصاد

 موجد و باعث که همان .است ياعتقاد و يفکر هحوز در تيجاهل بر ناظر اوّل، بخش .دهديم نشـان

 هربارد معرفت عدم معصومان، حضرات انيب در .شوديم زين تيجاهل يتمدّن و يفرهنگ قيمصـاد بروز

 و سلال مورد آن، هدربار انسان که يامر است، شده اعلام تيجاهل در مرگ همنزل به عصـر هر در امام

ــده نقل )ع(نيرالملمنيام قول از باره نيا در .شــد خواهد واقع ملاخذه  )ص(الله رســول که اســت ش

 ايدن از تيجاهل مرگ به باشــد، نشــناخته را خود )عج(زمان امام کهيحال در رد؛يبم کس هر» :فرمودند



 

 .«رديگيم قرار ملاخذه مورد داده، انجام اسلام و تيجاهل در که ياعمال خاطر به و رفته

 و دهديم قرار خود حجّت عنوان به را ياشخاص ات،يح  ينش و فراز از گذار در ،يآدم يرو هر به

 را خود صورت ،يمادّ معاملات و نهديم او يپ در سـر و فرهن  و ادب در ،يفارق و حجّت هر لاجرم،

 نظام سب  ما، از يفرمانبردار» :نديفرمايم )ع(زهرا فاطمه حضرت که ستين سب يب .سازديم نمودار

 ،يطبرســ ؛009 / 3 :4129 ،ي)مجلســ .«هاســتتفرقه از يبخشــ امان هيما خاندان ما امامت و امّت

م عصـر، هر اتيح يرونيب صـورت (31 / 4 :4149  و عصر هر در مردم که اسـت يحجّت ينيع تجسـّ

 را هاآن تمثال و نگرنديم را خود هاحجّت iنيآ در مردم .شناسنديم شيخو حجّت و امام را آن زمان،

 .سازنديم مجسّم و آشکار ،يرونيب عالم در

 انامک که است رمعصوميغ و تهيمدرن عصر حجّت ينيع انعکاس مدرن، تيجاهل تمدّن و فرهن 

 از تيبعت بشر که يماض اعصار ريسـا و عصـر نيا نياديبن تفاوت البتّه، و اسـت افتهي امارت و سـلطه

 ان،ودروغزن کاهنان روانيپ و پرستانبت گذشته، ادوار در کهاسـت نيا نهاده،يم گردن را معصـوم ريغ حجج

 يوعن حدّاقل، و آمدنديم مشغول خودشان از ريغ يبت يحتّ و يکاهن ،ياالهه ،يطاغوت يشخص پرسـتش به

 ،طاغوت پرستد؛يم را خود بشر مدرن، عصر در کنيل داشـتند؛ مرات  اسـفل در را خود ترک و خود از خروج

 اتيح خيتار در که است تيجاهل نوع نيبدتر نيا و شـده مسـتقر «ياديخودبن» در واسـطهيب اوسـت؛ خود

 .جور و ظلم از آکنده است، يجهان موجد تيجاهل نيا .است افتاده اتّفاق بشر

 مردم! يا» :فرمودند آنجاکه است، شگفت آخرالزّمان مردم به خطاب ي)ع(عل رملمنان،يام سـخن

 با که کس آن با برود، ما قائم استقبال به شما انيم در مرسوم تيجاهل با که کس آن د،يبدان نيقي به

 رب همه روز آن در که اســت نيا آن ليدل و ندارد يتفاوت رفت، خدا رســول اســتقبال به اوّل تيجاهل

 .«رديگ قرار خداوند رحمت مورد که يکســ آن مگر کرد، خواهند يزندگ تيجاهل روش و رســم

 (402/  54 :4129 ،ي)مجلس

 نانچ د؛ينمايم بهيغر را ياجداد و آبا مرام و نييآ جاهلان، چشم در که اسـت يگانگيب و يدور وسـعت

 رسول که را يکار همان» :ديفرمايم )عج(يمهد امام رهيسـ درباره ،يگريد زبان به معصـوم امام همان که

ــول که چنان کند،يم خراب را موجود يهابدعت. دهديم انجام يمهد داد، انجام )ص(خدا  )ص(الله رس

 (024 / 4 :4900 ه،يبابو )ابن .«کنديم بنا نو از را اسلام گاهآن نمود، منهدم را تيجاهل اساس

  ،نس به افتخار ت،يعصب جمله از ياجتماع مسائل بر ناظر مدرن تيجاهل زهيمم وجوه دوم بخش

 و منکرات وعيش و غنا قمار، خمر، شرب خدا، از ريغ به خوردن قسـم تبرج، غضـ ، نه،يک و حسـادت

 يهايژگيو از يبرخ ،يفارس سـلمان يبرا يطولان يثيحد در )ص(اکرم امبريپ .اسـت جامعه در ليرذا
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 نيب در ناپسند و بد يکارها تيموقع آن در !سـلمان يا» :نديفرمايم بازگو طور نيا را مدرن تيجاهل

 يکارها صــورت به کو،ين و دهيپســند يکارها و ديآ در دهيپســند و ســتهيشــا يکارها بصــورت مردم

 و نيما افراد به و شــوند واقع امانت و وثوق مورد شــه،يپ انتيخ مردمان .کند جلوه ناپســند و دهينکوه

 و صــحّت مهر او يهادروغ به و کنند قيتصــد را دروغگو مرد و شــود داده انتيخ نســبت درســتکار،

 آن در !سلمان يا ... .ندهند اثر  يترت او گفتار به و دروغگو را درست و راسـتگو مرد و بنهند يدرسـت

 را خود زنان و زنان به هيشــب را خود مردها ... .ندينمايم اکتفا هازن به هازن و مردها به مردها وقت

 اند،دهشــ دهيآفر مثل ديتول يبرا و ()زنان هســتند رحم يدارا که يافراد و .ندينمايم مردان به هيشــب

 هپرد زمان آن در !ســلمان يا ... .باد خدا لعنت من امّت از زنان آن بر پس .شــونديم هانيز بر ســوار

 رائج خدا يهاتيمعص و دهيدر عفاف ميحر .شوديم آورده يجا به هياله محرّمات و پاره مردم عصمت

 .ودشيم عيشـا مردم هتود نيب در و رائج علناً دروغ و مسـلّط خوبان و ارياخ بر اشـرار و بدان .گردديم

 لباس به مردم .رديگيم فرا را هاتوده ههم ،اجياحت و يازمندين و ظاهر اســتکبار و يخودســر و لجاج

 و لهو هب اشتغال .شـوديم دايپ باران فصـل ريغ در فراوان يهاباران .کننديم مباهات گريکدي بر خود

 و معروف هب امر .شمرنديم کوين و دهيپسند يامر را يقيموس آلات و باطل با کردن يباز ليقب از لع 

 تيوضــع و زمانه .داننديم ناپســند و دهينکوه امر آورند،ينم يجا به کهآن از گذشــته را منکر از ينه

 ،زمان آن در ،نيراســت مانيا با و ملمن مردمان که کنديم دايپ انحطاط يقدر به زمان آن در طيمح

 در و عابدان و زاهدان نيب در .بود خواهند ترليذل و رتريحق و ترپســت امّت افراد تمام از مردم نيب در

 کدگري از ملامت و يجوئ يع صدد در وستهيپ و ظاهر يبدخواه و ينيبدب حسّ کانشانينزد و علما نيب

 (925 / 0 :4969 ،ي)قم «نديآيم بر

 از ياذرّه قلبش در کس هر :فرمود )ص(خدا رســول» :فرمودند که شــده نقل )ع(صــادق امام از

 ،يني)کل .«نمود خواهد محشور تيجاهل اعراب با نيبازپس روز در را او خداوند باشـد، داشـته تيعصـب

 اعراب با را او امتيق روز خداوند ورزد، تعصــّ  هرکس» :نديفرمايم گريد تيروا در (921 / 0 :4965

 (90 / 45 :4909 ،ي)العامل .«گردانديم محشور يجاهل

  تعصّ ينيد و يعلم ،ياسـيسـ ،يالهيقب جهت هر به کس هر که اسـت نيا ثياحاد نيا يمعنا

 آنقدر ما، روزگار مردم انيم در تعصّ  نوع نيا .شد خواهد محشـور تيجاهل اعراب با امتيق روز بورزد

 ياگونه هب است، کرده تيسرا زين دانش رندگانيفراگ و دانشمندان به يحتّ که دهيگرد انيع و آشـکار

 تعصــّ  آنان، در خطا همشــاهد وجود با يحتّ خود، يزعما به نســبت افراد نيا گردديم مشــاهده که

 .نديآيم در يجاهل اعراب قيمصاد از يمصداق سلک در ندانسته اي دانسته گونه نيبد و دهنديم نشان



 

 .دباشيم مدرن تيجاهل يهانمونه نيبارزتر از يجاهل نخوت و تيحم و نس  و حسـ  به افتخار

 افتخار خود نس  و حس  به تقوا، و تيهدا و حقّ حساب به وستهيپ طور به اوّل، تيجاهل يعرب ليقبا

 افتهي قتحقّ نهيع به زين دوم تيجاهل در موضوع نيا و بود جيرا اريبس آنان انيم در تيحم و کردنديم

 و ميباشيم نيد حساب به خانواده و رهيعش به تفاخر و يفروش فضل شـاهد اکنون هم که چرا اسـت؛

 هجينت در آن، شــأن از کاســتن و لهيقب فلان و شــخ  فلان نســ  به زدن طعنه گرنظاره آن از فراتر

 يعني ن؛آخرالزّما در يادهيپد نيچن وجود بر ديتأک با فيشــر اتيروا .ميباشــيم زين ييهانگرش نيچن

ــتگاه ــده وارد دوم تيجاهل خاس  امام از .دارنديم حذر بر ياعمال نيچن انجام عواق  از را ما و اندش

 ...بهانس به زدن طعنه و نس  به فخر است، تيجاهل اعمال از زيچ سه» :فرمودند که شده نقل )ع(باقر

 ن َّإِّ» :اسـت تقوا فقط کرامت، اديبن که دارد اشــاره موضـوع نيا بر زين قرآ (151 / 0 :4121 ،ي)نور .«

 (4 / )حجرات .«شماست نيتقواتر با خداوند نزد در شما نيتريگرام همانا ؛أَّتْقَّاكُمْ عِّندَّاللهِّ أَّكْرَّمَّكُمْ

 و ترکوچک به شــفقت و بزرگتر به احترام عدم و رحم قطع زين و ييتندخو و نهيک حســادت، قطعاً

 و امعجو ضعف اسباب جمله از شود،يم منازعات و هايلشـکرکشـ به منجر که ييهايتوز نهيک گريد

 تاررف و اعمال گونه نيا روازاين و باشديم دشمنان يبرا سهل ياطعمه به آنان ليتبد و هاآن ييجدا

 بر» :که است آمده )ع(تيب اهل يسو از شـده وارد اتيروا در .اسـت دهيگرد مقدّس شـارع، يسـو از

 شع  ن)اب .«است تيجاهل اعمال از که گريکدي به نسبت يتوزنهيک و دنيورز حسادت از ديباشـ حذر

 (4 :4969 ،يالحرّان

 و کرده خارج يفطر و يعيطب حالت از را انســان رايز اســت؛ تيجاهل مظاهر از يمظهر غضــ ،

 تصــرّف انســان عقل در نفس يهوا اســاس بر و گردديم ختهيآو عقل و قل  يرو بر ياپرده چون

 مورد  غض جهت نيا از .گرددينم نياندوهگ برساند، قتل به را يشخص اگر يحتّ که ييجا تا کنديم

 اردو )ع(معصومان ائمه هيناح از .است شده قلمداد تيجاهل افعال از عمل نيا و گرفته قرار شـارع ينه

 .«گردانديم محشور تيجاهل اعراب با را او امتيق روز خداوند د،ينما غض  کس هر» :که است شـده

  (094 :4916 ه،يبابو )ابن

 زا را زنان ميکر قرآن و است اوّل تيجاهل در زنان تبرّج متناس  دوم، تيجاهل در زنان ييخودآرا

 رد زنان ييخودآرا مانند را خود و ؛يالأولَّ ةِّيالْجَّاهِّلِّ تَّبَّر ُجَّ تَّبَّر َّجْنَّ لا وَّ» :اســت نموده ينه ناروا عمل نيا

 اشاره «يالاول تيجاهل» عبارت نيمفسـر يبرخ نقل طبق (99 / )احزاب .«ديياراين اوّل تيجاهل عصـر

 .دارد اسلام امبريپ از قبل عصر تيجاهل به

 مردم .باشد دهينشن يحرف اسـلام از قبل اعراب تيجاهل مورد در که افتي توانيم را يکسـ کمتر
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 اشاره است «تبرج» از عبارت که هاآن از يکي به ه،يآ نيا در که اندداشـته يرسـوم و آداب زمان، آن

 يهايسررو دنباله و نداشتند يدرست حجاب» ت،يجاهل عصر زنان که معناست نيا به تبرج .است شده

 آنان ياهگوشواره و گردنبند و نهيس از يقسـمت و گلو که يطور به انداختنديم سـر پشـت به را خود

ــ )مکارم بود انينما ــتور هازن به هيآ نيا در ميکر قرآن (032 / 40 :4960 رازى،يش  که دهديم دس

 .نکنند رفتار تيجاهل عصر يهازن مانند

 از يکي هيآ نيا که اندکرده انيب را نکته نيا ن،يمفسر از يبرخ «يالاول هيجاهل»ريتعب از استفاده با

 رخ ندهيآ رد که دهديم يگريد تيجاهل از خبر که چرا .باشــديم قرآن زيآم اعجاب يهاييشــگويپ

تَکنونن» :نديفرمايم فهيشــر هيآ نيا ريتفســ در )ع(باقر امام .داد خواهد  ،ي)مجلســ «أنخْرَى  ٌيجَاهِلِ ســَ

 .افتاد خواهد اتفاق يزود به زين يگريد تيجاهل( 413 / 00 :4129

 من شــر راهماالأخ نيتيجاهل نيب بعثت» نديفرمايم ينوران يانيب در زين )ص(اســلام يگرام امبريپ

 هختيبرانگ است، ياوّل از ترسخت آن نيدوم که تيجاهل دو نيب من (150 :4192 )ابومعاش، «أولاهما

 .امشده

ــکارا ت،يجاهل زمان در اعراب ــراب ينيد اي ياخلاق مانع چيه بدون و آش ــيم ش  نيا و دندينوش

 تا بازگشته دوباره تيجاهل ما روزگار در (0 / 9 :4121 ،ي)مسعود .بود عيشا زين مکّه در يحتّ موضـوع

 نوشند؛يم شراب مسلمانان ريغ اغل  و مسـلمانان از يبعضـ که شـنونديم و ننديبيم مردم که ييجا

 روا آن دنينوشــ به نســبت يپنهانکار گونهچيه و ندينمايم گناه نيا ارتکاب به مبادرت آشــکارا بلکه

 .دارندينم

 نيا و بود تيجاهل عصر در آشکار و جيمه امور از ،يخوان آوازه و زيانگطرب يقيموس نواختن و غنا

 آشکار امر نيا با ظهور، از پس اسـلام و پرداخت غنا به که بود يکسـ اوّل او و اسـت سيابل اعمال از

 الل َّغْوِّ عَّنِّ هُمْ نَّيوَّال َّذِّ» :نمود شيســتا را آن کنندگان اعراض و ينه آن انجام از را مردم و کرد مبارزه

ونَّ  يدوم تيجاهل عصر در اکنون (9 / )ملمنون .«ندينمايم اعراض هودهيب از که يکسـان آن ؛مُعْرِّضُُ

 فروش و ديخر و طرب آلات نواختن و يخوان آوازه و لهو و يعلن يغنا شــاهد م،يکنيم يزندگ ما که

 .ميباشيم حرمتشان نيع در هاآن

 لاحاص آن، اصـلاح که خانواده زهيپاک کريپ حفظ يبرا و کرده ينه را آن اسـلام که يامور جمله از

 در .است جامعه در ليرذا و منکرات وعيشـ نموده، مبارزه آن با شـدّت به باشـد،يم عکس به و جامعه

ــار قال  در ،يديجد تيجاهل ما، يفعل روزگار ــاد جاديا و منکرات انتش  جوامع يحتّ جوامع، در فس

 نيا جمل  از و فيشر اتيروا که است يموضوع نيا و اسـت گذاشـته وجود عرصـ  به پا مسـلمانان،



 

 زنانتان که يهنگام بود، خواهد چگونه شــما حال» :اســت نموده ديتأک آن بر )ص(خدا رســول تيروا

 ( 10 :4912 ،ي)صاف .«شوند فاسق جوانانتان و فاسد

 دارد؛ وجود ايدن در هم امروز ت،يجاهل» :نديفرمايم مدرن تيجاهل فيتوص در يرهبر معظم مقام

 يانرشهوت دارد؛ وجود معنا نيهم ناًيع هم امروز م؛يبشناس را تيجاهل و ميکن باز را چشـممان ديبا ما

 راچ مييگويم است؛ «ليتما» غرب يايدن در يرانشـهوت منطق امروز .منطقيب مهار،يب حسـاب،يب

 نيا ؛است يبشـر ليتما کي نيا خ ، نديگويم د يکنيم جيترو را ييگراهمجنس را، يبازهمجنس

 شهوات باب در يقرمز خطّ چيه تيرعا عدم و يرانشـهوت هعرصـ در که نهايهم اسـت! منطقشـان

 که ساوتق به نوبت روند،يم شيپ و کنندينم توقّف و يستادگيا يبشـر گوناگون شـهوات و يجنسـ

 را هاگناهيب کنشــند،يم را هاانســان :کنديم مشــاهده هم نجايا انســان را تيوضــع همان رســد،يم

 وجود امروز که است يتيجاهل نيا دهند؛يم قرار سرکوب مورد را هاملّت يجرم چيه بدون کنشـند،يم

 ستا نيا ـ قرآن ريتعب به ياول تيجاهل ـ اوّل صدر تيجاهل با تيجاهل نيا فرق .مدرن تيجاهل دارد؛

 يرستگار هيما که علم يعني دانش؛ سلاح به علم، سـلاح به اسـت مجهّز و مسـلّ  ت،يجاهل امروز که

 يکسان نآ .يبشر جوامع يبدبخت يبرا انسان، يروزرهيت يبرا است شده يالهيوس باشـد، ديبا انسـان

 ند؛يگويم زور دارند که اســت خود دانش يهافراورده به هيتک با ند،يگويم زور دارند ايدن به امروز که

 يتيامن يابزارها دارند، که ياطّلاعات يابزارها است، دانش هفراورد و شده ساخته دارند که يسـلاح نيا

 همان خدمت در هاآن ههم است؛ علم يهافراورده هانيا دارند، که يغاتيتبل ميعظ يابزارها دارند، که

 و است مواجه يتيواقع نيچن کي با ياسلام هجامع .است ايدن امروز وضع نيا .است غضـ  و شـهوت

 .کند درک ديبا کند، احساس ديبا اسلام يايدن را نيا

 تيجاهل برابرِ هزارها بلکه صــدها خطر با بالا، اريبســ توان با اســت؛ شــده ديبازتول تيجاهل امروز

 ياسلام ميعظ يروين .است شده مجهّز امروز بحمدالله هم اسلام البتّه .اسلام اوّل دوران و اوّل يروزها

ــتفاد با ــترده ايدن در امروز گوناگون، يابزارها از هاس ــت گس  رفندت بر هغلب ديام ت،يموفّق ديام و .اس

 در و است «رتيبص» اوّل هدرج در است لازم که يزيچ است؛ ييبالا ديام ست؛ين يکم ديام دشـمنان

 اناتيب) .«ميدار اجياحت آن به مســلمان يهاملّت ما که اســت يزيچ نيا ؛«همّت و عزم» دوّم هدرج

 (06/20/4931 يرهبر معظم مقام

ــلام انقلاب  ــرت يجهان انقلاب دارهيطلا رانيا ياس  تيجاهل رفع در آن نقش و )عج(يمهد حض

 هم ود،ب مدرن تيجاهل در و اسلام از قبل تيجاهل زمان در که ييرفتارها شتريب که ديگرد انيب مدرن

 توانيم آن طبق که است ييهاشاخ  از يکي خود نيا و بود ياله احکام مخالف هم و عقل مخالف

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
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 .ديسنج را مسائل از ياريبس

 هک باشديم معروف «مدرن اي و نينو» تيجاهل به که ميباشيم دوم نوع تيجاهل شاهد ما امروزه

 گرا .است معصوم امام به نسبت معرفت و شناخت عدم تيجاهل نيا حصـول عوامل نيترمهم از يکي

 تيجاهل به باشد داشـته رابطه و ونديپ شيخو زمان امام با نتواند و نشـناسـد را خود زمان امام يکسـ

 رگم زين او مرگ شد، جاهلانه شـخ  کي يزندگ که يوقت .دارد ياجاهلانه يزندگ و شـوديم مبتلا

 )ص(اســلام يگرام امبريپ رايز اســت؛ يلجاه مرگ ،جاهلانه يزندگ هويم و ثمره که چرا .اســت يجاهل

 که کســ  .(494 / 0 :4965 ،يني)کل «ةيجَّاهِّلِّ تَّةًيمِّ مَّاتَّ زَّمَّانِّهِّ إِّمَّامَّ عْرِّفْي لَّمْ وَّ مَّاتَّ مَّنْ» :نديفرمايم

 .است تيجاهل مرگ مرگش نشناسد، را زمانش امام و رديبم

 روزهام که يهولناک فتن  نيچن نيا از ماندن امان در و مدرن تيجاهل از ييرها راه تنها ن،يبنابرا

 يمانز تا .کرد انيب )عج(عصر امام يسو به آوردن يرو توانيم را است شده يبشـر جامعه ريبانگيگر

 .شوديم افزوده جهالتش بر روز به روز باشد، گردان يرو خدا حجت از امروز تيبشر که

ــلام يجمهور تيماه امام حضــرت ــلام اصــول و احکام را ياس  .داننديم يقرآن يهاآموزه و اس

 و واپسگرا و تحجر اسلام نه ناب، اسـلام اما اسـلام! را آن يمحتوا و روح و قال  و شـکل را يجمهور

 ياسلام نه .است قائل ارزش آنان آراء و مردم به که ياسـلام !يبعد تک نه جانبه، همه ياسـلام دگم!

 !ردهک افتيدر (... و يکتاتوريد و يخودکامگ و اير و )دروغ يســوختگ پدر يمعنا به را اســتيســ که

ــلام ــتقلال، و يآزاد عدالت، و عدل که ياس ــالار مردم اس  ،ينيخم :)رک .کنديم مطرح را ينيد يس

 (123 و 121 / 5 :4913

 يچوب چهار در آن يواقع ابعاد و ياســلام انقلاب تيماه ريتفســ و فيتعر ضــمن )ره(ينيخم امام

 و يخاک کره پهنه در انســان يباطن تحول ،ياســلام رانيا ييايجغراف هايمرز محدوده وخارج يجهان

 يدارچمپر به اسلام يجهان انقلاب يبرا يسازنهيزم و يديتوح و يمعنو ميمفاه به بشـر دوباره رجعت

 و دهايتاک .دانســتنديم ياســلام انقلاب توفنده انيجر ياصــل و مهم تيمأمور را )عج(حجت حضــرت

 فقر رب کامل وقوف با يو که است مسلم تيواقع نيا نشان باره نيا در ينيخم امام مکرر حاتيتصـر

 و ياله تيمامور را تيبشر موعود يمنج ظهور طيشرا آوردن فراهم معاصـر، بشـر يمعنو ومسـکنت

 مبذول مقدس هدف نيا به لين يبرا زيران خود تلاش تينها و دانسته ياسلام انقلاب يخيتار رسـالت

 .داشتند

 ما :ندفرمود ياسلام انقلاب مدت بلند يواسـتراتژ هاآرمان و اهداف نييتع و فيتعر در بزرگوار امام

ــلام که ميموظف همه ــلام پرچم ميبتوان ما که دوارميام من .ميکن يمعرف ايدن يجا همه در را اس  و اس



 

 ارجخ به را خودمان انقلاب ديبا ما جيتدر به و ميکن پا بر ايدن يجا همه در را ياســلام يجمهور پرچم

 يهال و يخيتار رسالت به قيعم يمانيا و راسـخ يعزم با زيعز امام ميکن صـادر هسـت که ينحو به

 .ميکنيم صادر جهان تمام به را انقلابمان ما :که نمودنديم يادآوري را مهم نيا خود

 يفيتعر ارائه و يجهان اسـتکبار مسـموم غاتيتبل يسـازيخنث جهت )ره(امام حضـرت حال نيدرع

 صادر ميخواهيم را انقلابمان مييگويم که ما :دنديگرد متذکر ياسـلام انقلاب صـدور مفهوم از واضـ 

 ريمشش ميخواهينم ما ،ميکن صادر را رانيا در است شـده دايپ که يتيمعنو نيهم ... ميخواهيم ميکن

 (32 / 49 :4913 ،يني)خم .ميکن حمله و ميبکش تفن  و ميبکش

ــخنان از ييهابخش در امام ــبت به که دخو س  چهارده خيتار در )عج(منتظر يمهد ولادت مناس

 .ستين رانيا به محدود ما انقلاب که بدانند ديبا ما مسئولان :نديفرمايم اند،کرده راديا ق 4121 شعبان

 ـ فداه ارواحنا ـ حجت حضرت پرچمدارى به اسلام جهان بزرگ انقلاب شروع نقطه رانيا مردم انقلاب

 .دهد قرار حاضر عصر در را فرجش و ظهور و نهد منت انيجهان و مسلمانان همه بر خداوند که اسـت

 طرىخ کند، منصرف دارند عهده بر که اىفهيوظ از را نيمسئول اىلحظه اگر مادى و اقتصادى مسائل

 در را خود توان و سع  تمام  اسلام  جمهورى دولت ديبا .دارد دنبال به را نيسهمگ انت يخ و بزرگ

 ادجيا که انقلاب ميعظ اهداف از را هاآن که ســتين معنا بدان نيا ول  د،يبنما مردم بهتر چه هر اداره

  (900 / 04 :4913 ،يني)خم .کند منصرف است اسلام جهان  حکومت

 :نديفرمايم يانيب در يرهبر معظم مقام

 اسلام فروزان ديخورش سوتم،يب قرن تيجاهل ظلما  انيم در که مياخواسوته ما

 از بشوور، يهانسوو  که يهنگام در مياخواسووته ما .ميدرآور درخشووش به را

 هدلزد و شرق ملحد سميکمون تا غرب ديپل يدارهيسرما از و گوناگون يهاموتب

 هب را نيريشوو و مطلوب و سووالم يزندگ راه و بخش ا يح موتب ميبتوان شوودند،

 ازدهي نيا طول در باًيتقر .اسووت ياسوولام هبيط ا يح آن، و ميبده نشووان بشوور

 قسمت همان در م،يرفت شيپ اسلام راه در ما که يقسومت هر در و هرچه سوال،

 لاماس جهت در مينورد دايپ قيتوف که يبخش هر در و است شده نيريش يزندگ

 انا يب) .است مانده يباق تلخ و تنگ و سخت يزندگ بخش آن در م،يبون حرکت

 (65/61/6616 يرهبر معظم مقام

 لابانق يبرا نهضــت نيا ســاز نهيزم نقش بر شــانيا  يتصــر و ينيخم امام ســخنان به توجه با

 :گردديم اشاره نکته چند به ،)عج(يمهد حضرت يجهان
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 ياســلام انقلاب تيماه يرهبر معظم مقام و )ره(ينيخم امام حضــرت شــاتيفرما اســاس رب .4

 تيمحاک يمناد و اگرياح و يآسمان يوح لياص يهاارزش و اصول بر يمبتن و ناب اسلام از برخاسـته

 ونچ يمانع با اول گام در جهان بر ناب اسلام تيحاکم کهيجائ از و است جهان سراسر بر ناب اسـلام

 دخواه دهيچ بر نيزم صفحه از مدرن تيجاهل ياسلام انقلاب غلبه با شد، خواهد مواجه مدرن تيجاهل

 .شد

 و هاياثرگذار استمرار بر دارد دلالت که است ياسلام بزرگ انقلاب آغازگر ينيخم امام نهضـت .0

 هالبت .دينما ظهور )عج(يمهد امام که يزمان تا اسلام هانج در آن گسترش و رشـد و آن افکار انتشـار

 افکار رشد و انتشار شـاهد جهان رايز کند؛يم دييتا را قتيحق نيا زين جهان معاصـر ياسـيسـ تيواقع

 ياجرا خواهان که اسلام جهان يعموم يداريب به که است ياسلام مختلف يکشورها در ينيخم امام

 .است دهيانجام هستند اسلام احکام

ــت،ين يمهدو بزرگ انقلاب از جدا ينيخم امام انقلاب .9 ــ بلکه س ــت آن از يبخش  همان و اس

   .کنديم دنبال اسلام يجهان حکومت ييبرپا باره در را آن کياستراتژ يهاهدف

 و هايگمراه جوريد شبستان در که است ينور انفجار و مبارک ينهضـت رانيا ياسـلام انقلاب .1

 اءياوص و اءيانب همه نهيريد يآرزو و داريپد ملت کي دوباره تولد آن از کهاسـت داده رخ هايسـرگردان

 ازسنهيزم و است صـغرا ظهور انقلاب نيا واقع در و اسـت گشـته برآورده نهضـت آن لهيوسـ به ياله

 و است، يآسمان انياد تمام يروزيپ شانيا يروزيپ و است، )عج(الزمان صـاح  حضـرت يکبر ظهور

 تيبشــر آرمان و شــده مفتوح جناب آن العاده خارق يروين توســط ينيديب و کفر يســنگرها نيآخر

 .افتي خواهد تحقق

 جهينت

 گور هب زنده ،يحزب و يالهيقب تعصــّ  ازدحام در ،ياوّل تيجاهل که اســت نيا از يحاک قيتحق جينتا

 از شيپ تا کهيحال در .اندينما را خود مزمن يپرســتبت و غنا و قمار ،ييخودآرا و تبرّج دختران، کردن

 در خشوع و خضـوع بخت ،روازاين کرديم ريسـ طيبسـ جهل در بشـر ،يغرب تفکّر و خيتار هغلب دوره

 دادن تاصال با و کرد شهيپ ياديخودبن بشر عصر، نيا از امّا بود، نداده دسـت از يتمام به را حق برابر

 تامّ فاعل و شــناخت منشــأ قط ، و حجّت را خود ،يظاهر حواسّ هتجرب از حاصــل يهاافتيدر به

 لامک و يآسمان کت  ،يهست خالق روازاين .کرد ارائه يمادّ يريتفسـ آدم و عالم از و خواند شـناسـنده

 خود کاماح و ديکش يحسّ يهاافتيدر به يمتّک يکمّ عقل همحکم به را ياله ياياوص و ايانب يانيوح

 نو کتاب نو، يخدا نجا،يا از و آورد ديپد ديجد ياهيپا بر ديجد ييبنا واقع در .کرد صادر هاآن هدربار را
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 :شــده انيب سيابل قول از که باشـد «قرآن» در هيآ نيا ريتفسـ واقعه، نيا ديشــا .آمد ديپد نو احکام و

 «... و ميآرايم شانيبرا نيزم در را گناهانشان هم من يساخت گمراه مرا آنکه سب  به پروردگارا»

 درنم تيجاهل شيدايپ يهاشــهير گرچه گفت توانيم ،ياصــل ســوال به پاســخ يپ در نيا بنابر

 در که دارد خود بطن در را ياول تيجاهل يهايژگيو تمام واقع در اما اســت، ياول تيجاهل از زيمتما

 داشت وجود امکان نيا نداشـتند يآگاه و علم چون هياول نيجاهل .اندافتهي نو يلعاب و رن  زمانه گذر

 تند،هس مجهز تکبر و علم و دانش سلاح به چون مدرن نيجاهل اما شوند تيهدا حتينص و پند با که

 مرات  به مدرن تيجاهل پس .دارد وجود آنان تيهدا به يکم ديام جهيدرنت کنند،يم مقـاومـت

 مهمان و لهيقب از دفاع جنبه لهيقب افراد تيعصب ،ياول تيجاهل در اگر .است ياول تيجاهل از خطرناکتر

 ياديز گناهيب يهاانسان خون و گرفته خود به يتهاجم حالت صهيخص نيا مدرن تيجاهل در داشـت

 ،ياسيس ،ياجتماع ابعاد همه در مدرن تيجاهل زهيمم وجوه که است نيا تيواقع .است کرده ماليپا را

 و .بود شده تمرکز ياجتماع وجوه يرو شتريب حاضر قيتحق در که دارد وجود مدرن عصر ياقتصـاد و

 رشگست و بسط بر را خود رسـالت و فهيوظ رانيا ياسـلام شـکوهمند انقلاب کهاسـت جهت نيهمبه

 مناســ  نهيزم و بسـتر جاديا و يسـازآماده در قيطر نيا از و سـاخته متمرکز يمهدو و ينيد معارف

 نقلابا که معناست نيا ديمو زين يکنون ياسلام يداريب .اسـت برداشـته را يمهم يهاگام ظهور يبرا

 و اســت نمانده محصــور و محدود يخاصــ ييايجغراف حوزه در ينظر و يفکر بعد در رانيا ياســلام

ــ ياسيس يهاآرمان و اهداف ظهور، يسازنهيزم و تيمهدو آموزه يراستا در است توانسته  ياجتماع ـ

 قرار دييتا وردم زين قيتحق نيا هيفرض آمده بدست يهاافتهي اسـاس بر نيبنابرا .دينما يريگيپ را خود

 .رديگيم

 مآخذ و منابع

 .ميکر قرآن .1

 .البالغه نهج .2

  يالرضععو آسععنا   مقدس، مشعع د ،السنن   و القرآن يف يالمهد اإلمام ق، 1331 د،يسععع ابومعاش، .3

 .المقدسه

 ،ياالثر هب ج محمد قيتحق ،االرب بلوغ م، 1992 ،محمود نيالد شعع ا  الفضعع  ابو ،يآلوسعع .3

 .ياالول الطبعه ث ،يالحد دارالکنب قاهره،

 باقر محمد منرجم ،ال عمه و نيالد کمال ش، 1311 صدوق(، خي)شع يعل بن محمد ه،يبابوابن .5
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 .ياسالم يکنابفروش قم، ،ياکمره

 ،منرجماألعمال عقاب و األعمال ثواب ش، 1336 صععدوق(، خي)شعع يعل بن محمد ه،يبابوابن .6

 .كوثر مي س قم، ،يمحالت يا صار محمّد

 اءيداراالح قاهره، م،يابراه محمدابوالفض  قيتحق ،البالغهنهج شرح م، 1961 د،يالحد ياب ابن .1

 .ياالول الطبعه  ،يالعرب الکنب

 قم، ،الرّسننول آل عن العقول تحف ش، 1363 ن،يحسعع بن يعل بن حسععن ،يالحرّا  شعععب ابن .3

 .ياإلسالم النشر مؤسّس

 د،االس مکنب  دمشق، ،السالم و  يالجاهل يف العرب ع د الزواج م، 1996 عبداالسالم؛ ،ينيالنرما  .9

 .ياالول الطبعه

 .ان،يا صار قم، ،عهيش امامان ياسيس و يفکر اتيح ش، 1331 رسول، ان،يجعفر .11

 الطبعه بغداد، جامعه بغداد، ،االسننالم قب  العرب خيتار يف المفصنن  ق، 1313 ،يعل جواد .11

 .ياالول

 .آگاه ت ران، ،عرب خيتار ش، 1366 ،پيليف ،يحن .12

 محقق ،هيوميال المخاوف لدفع هيالقو العدد ش، 1331 ،وسعع ي بن يعل نيالد يرضعع ،يحل .13

 .ي جف يمرعش يالعظم الله تيآ حضرت کنابخا ه ،قم ،ييرجا محمود

 امام آثار  شععر و ميتنظ موسععسعه ،ت ران ،5 چاپ ،امام فهيصننح ،ش 1339 الله،روح ،ىنيخم .13

  ینيخم

 . ايب ،جايب ،السنّه و الكنا  يف الج   و العق  تا،يب ،يديالرش .15

 هالل لط  الله هيآ مکنب قم، ،يالثان اإلمام يف األثر م تخب ش، 1331 ،الله لط  ،يصععاف .16

 .يگا يالگلپا يالصاف

 ياالعلم مؤسععسععه روت،يب ،القرآن ريتفسنن يف زانيالم م، 2112 ،نيحسعع محمد ،ييطباطبا .11

 .ياالول الطبعه للمطبوعات،

 جعفر ،يمحمّدهاد ،يالب ادر ميابراه :قيتحق ،اإلحتجناج ق،1313 بن، احمعد ،يطبرسعع .13

 .اسوه قم، ،يسبحا 

 و حيتصح ،عيالشّر مسائ   يالتّحص يإل عيالشّ وسائ  ش، 1313 ،يالحسعن بن محمّد ،يالعامل .19



 

 .هياسالم ت ران، ،يرازيش يربّا  ميعبدالرح قيتحق

  .ياالول ن،الطبعهييللمال دارالعلم روت،يب ،هيالجاهل خيتار م، 1933 فروخ، ،عمر .21

 .هياسالم ،قم ،يقم ريتفس ش، 1363 م،يابراه بن يعل ،يقم .21

 .هياإلسالم دارالكنب ت ران، ،يالكاف ش، 1365 عقو ،ي بن محمّد ،ينيكل .22

 ا،يإح دار روت،يب ،األطهار األئمّ أخبار لدّرر الجامع بحاراألنوار ق، 1313 محمّدباقر، ،يمجلسعع .23

 .يالعرب النراث

  .هيسالم اال الكنب دار ت ران، ،نمونه ريتفس ش، 1361  اصر، همكاران، و ىرازيش مكارم .23

 الطبعه دة،يالجد داراالفاق روت،يب ،المحبّر م، 1993 ،بيحب محمدبن ،يالبغداد جعفر أبو .25

 .ياالول

 .دارال جر قم، ،الجوهر معادن و الذهب مروّج ق، 1313 ن،يحس بن يعل ابوالحسن، ،يمسعود .26

 .صدرا ت ران، ،اسالم در زن حقوق نظام ش، 1333 ،يمرتض ،يمط ّر .21

 .معصوم چ ارده قم، ،اسالم يليتحل خيتار ش، 1335 جواد، ديس زاده، يموسو .23

 ،يغفّار اكبر يعل :قيتحق تا،يب ،بيالغ جعفر، بن ميابراه بن محمّد نبيز ياب ابن ،ي عما  .29

 .الصدوق مكنب ت ران،

 اءيالح تيالب آل مؤسععسععه قم، ،الوسننائ  مسننتدر  ق، 1313 ،يمحمّدتق بن نيحسعع ،ي ور .31
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 و الثقافه وزارة مصععر، ،االدب ف ون يف االرب هينها م، 1935 ،احمد نيالد شعع ا  ،يري و .31

 .ياالول الطبعه ،يالقوم االرشاد
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 .ياالول الطبعه ،ياالعلم
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