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از قول پيامبر اکرم (ص) روايت شـده است که فرمودند« :من بين دو جاهليت که دومين آن مخرّبتر
از اوّلي اسـت ،برانگيخته شـدم»( .الرشـيدي ،بيتا )009 :عبدالله بن زراره هم از قول امام صادق(ع)
نقل ميکند ،که حضرت فرمودند« :همانا قائم ما با جاهلان سرسختتري نسبت به جاهلاني که رسول
خدا(ص) در دوران جاهليت با آنها برخورد داشـت ،روبه رو ميشود و متحمّل رنج و سختي بيشتري
خواهد شد»( .مجلسي 4129،ق)960 ،50 ،
همچنين امام صـادق(ع) در چگونگي و تفسير اين مهم ميفرمايند« :رسول خدا(ص) در حالي به
پيامبري برانگيخته شـد که مردم سـن

مجسـمههاي چوبي را ميپرسـتيدند .امّا قائم ما
ّ
و صــخره و

متوســل
ّ
هنگامي قيام ميکند که همه مردم براي مقابله با او به تأويل کتاب خدا و احتجاج به آن
ميشوند( ».نعماني ،بيتا)141 ،
حال ســلالات اســاسـي تحقيق حاضــر اين اســتکه وجوه مميزه جاهليت اولي و مدرن چيســت
ريشههاي جاهليت مدرن از کجا سرچشمه ميگيرد
فرضيهاي که پژوهش پيشرو ،با روش توصيفي ـــ تحليلي و با استفاده از نشانهها و ويژگيهاي
جاهليت اولي و مدرن در قرآن کريم ،روايات و احاديث در صدد اثبات آن است اينکه جاهليت مدرن
ادامه جاهليت اولي و در آن مللفههاي جاهليت اولي ،شــکلي نو و مدرن به خود گرفته و با نامهاي
ديگري تجديد حيات يافته ،با اين تفاوت که ظهور و بروز جاهليت اولي ،به دليل عدم بينش و آگاهي
تعصــبات قبيلهاي و حزبي ،زنده به گور کردن دختران ،تبرّج و خودآرايي ،قمار و غنا و بت
مردم ،در ّ
پرسـتي مزمن و  ...بود .در حاليکه ريشه جاهليت مدرن در شکاکيتگرايي ،خودبنيادي ،اصالت دادن
به دريافتهاي حاصل از تجربه حواسّ ظاهري و عقل کمّي متّکي به دريافتهاي حسّي ظهور و بروز
پيدا کرده اسـت .در اين ميان انقلاب اسلامي ،جوامع بشري را به سمت اين اميد در آينده سوق داد که
با بهرهگيري از کارکردهاي مثبت انتظار زمينه براي پذيرش مصــل جهاني و برقراري عدالت جهاني
تحقق خواهد يافت.
مشخصات جاهليت
الف) جاهليت اولي و وجوه مميزه آن در قرآن و احاديث و روايات

قرآن ،دوران متصـل به ظهور اسلام را عصر جاهليت ناميده است( .طباطبايي )454 :0220 ،عصري
که از نظر زماني تا  452ســال قبل از اســلام را در بر ميگيرد( .جواد علي )04 :4149 ،دورانيکه
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سراسر شرک و تاريکانديشي بر آن غلبه داشته است.
در توضـي اين مفهوم ابتدا بايد اشــاره کرد ،از آنجا که بخش عمده مناطق شــمالي شــبه جزيره
عربسـتان ،بهويژه منطقه حجاز را صحراهاي خشک و سوزان تشکيل داده است و بيشتر اعراب پيش
از اســلام ،باديهنش ـين و صــحراگرد بودهاند و به دنبال باران بدين ســو و آن ســو ميرفتند( .واقدي،
 )505 :4313اين رفتار و ويژگيها ،تمايلات خاصي را در آنان ايجاد کرده بود که بسياري از خلق و
خويهاي انســانيت را از دســت داده بودند .اســاس چنين جامعهاي بر نظام قبيلگي قرار داشــت ،که
رياســت آن را بزرگي از اهل قبيله با ويژگيهاي خاص از جمله ســخاوت و کرم ،نَجْرة (شــجاعت)،
قدرت جســمي ،ثروت ،داشــتن عشــيره نيرومند و ياوران فراوان ،خردمندي و کارآزمودگي ،صــبر و
بردباري ،حلم و اغماض نســبت به خطاهاي افراد قبيله ،قيافه ظاهري و کهولت ســن بر عهده
ميگرفت؛ زيرا قبيله اطمينان نداشـته که قلاده امور خود را به دسـت جوانان کم سـن و سال بسپارد.
(آلوسي)410 / 0 :4330 ،
به طور کلي ،هر فرد قبيله حاضر است هر نوع فداکاري و ايثار را در راه قبيله بپذيرد .از اينروست
که حفظ نسـ و اصالت قبيلگي از ارزش خاصي نزد اعراب بهرهمند است .آنان براي حفظ اين ارزش
ناچارند نس ـ خود را حفظ کنند( .آلوس ـي )41 / 0 :4330 ،براي عرب جاهلي هر قدر افراد قبيله زيادتر
باشـد ،افتخار آن بيشـتر اسـت؛ چرا که قدرت زيادتري دارد .افتخار به اين موضـوع به حدي است که حتي
برخي از قبايل ،براي افزايش تعداد افراد قبيله مردگان خود را نيز بر ميشمردند( .تکاثر )9 /
در بررسـي قبيله و تاريخ جاهليت بايد به «تعص » اشاره کرد .مللفهاي که نقطه مشترک و قوام
همبسـتگي قبيله را اين عنصر تشکيل ميداد .بسياري از ويژگيها و خصوصيات اين گروه از انسانها
در دوران جاهليت را ميتوان در پرتو اين مقوله مورد مطالعه قرار داد( .حتي )91 :4966 ،آنان حتي
حاضر بودند در اين راه جان خود را نيز فدا کنند( .ويل دورانت )022 :4961 ،اگر کسي از افراد قبيله
مورد ظلم و يا سـتمي قرار ميگرفت ،براي خود حق انتقام قائل بود .افراد قبيله نيز وظيفه داشتند وي
را ياري کنند ،آنان معتقد بودند «خون را جز خون نميشويد» و حتي حاضر بودند به جهنم بروند؛ ولي
انتقام بگيرند( .نويري )60 :4315 ،روح نظام قبيلگي بدوي در دوران جاهليت ،نزاع و جن

بر ســر

ماندن بود .آنان بر سـر کوچکترين مسـائل جن هاي بزرگي به راه ميانداختند که شـايد سالها به
طول ميانجاميد .اين جن ها را «ايامالعرب» ناميدهاند که برخي از آنان تا چهل ســـال نيز ادامه
مييافت ( .نک :عمر فروخ 00 :4311 ،ـ  ) 425اعراب در دوران جاهليت به سرزمينهاي مختلفي
حمله و غارت ميکردند .در دســت درازي به اموال مردم و غارت حدّ و مرزي نميشــناخته و جز زبان

شـمشـير زبان ديگري نميدانستند( .جعفريان 900 :4912 ،و  )909آنان چيزي جز قدرت و زور را
نميشــناختند و جز در برابر آن خضــوع نميکردند .اعراب جاهلي بر همين پايه ،حق را تعيين کرده و
عدالت را بر همان اســاس قرار ميدادند( .جوادعلي ) 036 :4149 ،آنان حتي در اين باره شــعر نيز
ميسرودند( .حتي)95 :4966 ،
جهل و خرافه سـراسر زندگي آنان را فرا گرفته بود ،که علت آن را ميتوان در دوري از فرهن

و

تمدنهاي پيشــرفته بررســي کرد .اعراب دوران جاهليت از چنان عقل و فکري برخوردار بودند که
روابط بسياري از پديدهها را درک نميکردند و نميتوانستند رابطه منطقي بين آنها ايجاد کنند.
اگر گاو مادهاي آب نميخورد ،علت را وجود ديوي ميان شــاخهاي گاو نر ميدانســتند و آن را
ميزدند( .آلوس ـي )929 :4330 ،هنگامي که شــتر مادهاي مريض ميشــد ،شــتر نر ســالمي را داغ
ميکردند .زماني که شــخ

بزرگي از دنيا ميرفت ،در کنار قبرش گودالي حفر کرده و شــتري را در

آن حبس مينمودند تا از گرســنگي و تشــنگي بميرد ،تصــور بر آن بود که ميت در روز حشــر بدون وسـيله
نماند! معتقد بودند شـــخ

مار و عقرب گزيده ،اگر فلز مس همراهش باشـــد ،ميميرد ،براي همين

گردنبندي از طلا يا نقره به او آويزان ميکردند .آنان بر اين باور بودند که اگر شــخص ـي به وس ـيله س ـ
وحشـي و هار گزيده نشـود ،مقداري از خون رئيس قبيله ميتواند شـفاي او باشـد .براي طرد ارواح شرير به
اســتخوانهاي اموات و پارچههاي آلوده به کثافت و ناپاکي پناه ميبردند و آن را بر گردن بيمار ميآويختند.
هنگامي که مادري در دهان فرزندش دمل يا زخمهايي ميديد ،طبقي بر ســر مينهاد و در ميان قبيله به
جمعآوري نان و خرما ميپرداخت .آنها را براي سـ ها ميريخت ،شـايد فرزندش شفا يابد .آنان به هنگام
ورود در محلي جديد براي دوري از شـر اجنه و طاعون ده مرتبه صداي الاغ در ميآوردند و هنگام گم شدن
در صحرا لباسهايشان را وارونه به تن ميکردند تا پيدا شوند! و( . ...آلوسي 929 :4330 ،ـ )960
خرافههاي جاهلي در ميان آنان به گونهاي بود ،که قرآن از آن به غل و زنجير بر اعضايشان تعبير
ميکند( .اعراف  )450 /بيان قرآن ناظر به اين نکته اسـت که در آن زمان جهل و ناعدالتي سـراســر
زندگي عرب جاهلي را فرا گرفته بود( .طباطبايي ،)454 :0220 ،اعراب جاهلي همچنين هيچ ارزشي
براي زن قائل نبودند .وجود زن و دختر را مايه نن

و سـرافکندگي ميدانسـتند .آنان زنان را شايسته

ارث نميدانستند و بر آن بودند که تنها کساني که شمشير ميزنند و از قبيله دفاع ميکنند از حق ارث
برخوردارند( .أبو جعفر البغدادي )901 :4331 ،آنان نه تنها به زنان ارث نميدادند ،بلکه اگر شوهرش
از دنيا ميرفت ،خود زن را نيز به ارث ميبردند( .نساء )43 /
زنـان و دختران را بدون هيچ گونه محدوديتي به نکاح در ميآوردند و يا طلاق ميدادند و
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کوچکترين ارزشــي براي آنان قائل نبودند (الترمانيني )10 :4336 ،در آن زمان انواع ازدواجهاي
فاسـد گونه در ميان اعراب عصر جاهليت اوليه رايج بود .از جمله؛ نکاح مَقْت (ازدواج پسر بزرگ با زن
پدر) ،نکاح جمع (زناي کنيزکان با ديگران به عنف) ،نکاح بدل (تعويض همســران زن) ،نکاح ض ـماد
(ازدواج چند مرد با يک زن) ،نکاح اسـتبضـاعي (اجاره دادن همسـر زن) و نکاح دسته جمعي (ازدواج
چند مرد با چند زن) (مطهري)01 :8811 ،
تعصـ بيجا و شـيطاني ،خودپسندي و غرور،
از نظر امام علي(ع) لجاجت در برابر حق ،حميت و ّ
عدم انديشـه و تفقّه در دين ،به کار نبردن گوهر خرد در خداشناسي ،ميراثدار فرهن

منحطّ گذشته

و از پيشــوايان ســتمگر پيروي کردن ،از نمودهاي جاهليت اســت .امام در خطبهاي درباره حالات و
ويژگيهاي مردم دوران جاهليت در آســتان بعثت پيامبر اکرم ميفرمايد« :در آن دوران ،ملّتها در
خوابي عميق فرو رفته بودند .فتنه و فســاد در مجراي به راه انداختن هرج و مرج ،جهان را فرا گرفته
بود .کارهاي خلاف ،ميان مردم منتشـر و امور زندگي از هم گسـيخته و آتش جن ها زبانه ميکشيد.
دنيا بينور و پر از نيرن

گشــته بود .برگهاي درخت زندگي به زردي گراييده ،از ثمره زندگي خبري

نبود .ميوه دنياي آن روز فتنه و غذايش مردار بود .در درون ،وحشـت و اضـطراب و در بيرون ،شمشير
حکومت ميکرد»( .موسوي زاده)91 :4915 ،
در بين اعراب عصــر جاهليت اولي حتي گزارشــاتي از زنده به گور کردن دختران نيز وجود دارد.
(ابن ابيالحديد )401 :4364 ،خداوند در قرآن کريم در اينباره ميفرمايد« :هرگاه به يکي از آنان
بشـارت ميدادند که دختر نصـي او شـده ،از فرط ناراحتي صـورتش سياه ميشد و خشم خود را فرو
ميخورد و از قوم و قبيله خود متواري مي ـ گرديد .آيا نن

را بپذيرد و او را به خواري نگه دارد ،يا در

خاک پنهانش کند( ».نحل  51 /ـ  )53همچنين مي ـ فرمايد« :و آن گاه که از دختران زنده به گور
شـده سـلال ميشـود که به چه جرمي کشـته شدهاند » (تکوير  1 /ــــ  )3خداوند آنان را «گمراه و
هدايت نيافته معرفي ميکند( ».انعام )412 /
بنابراين رســول خدا (ص) در حالي به پيامبري برانگيخته شــد که مردم ســن

و صــخره و

مجسـمههاي چوبي را ميپرســتيدند( .نعماني ،بيتا ،)141 :اينها همه ويژگيهاي جاهليت اولي بود
ّ
تعص ـ قبيلهاي و حزبي ،زنده به گور کردن دختران ،تبرّج و خودآرايي ،قمار و
که خود را در ازدحام ّ
غنا و بتپرســتي مزمن نشــان داد .اعراب باديه نشــين که به قول اميرملمنان(ع) مردم در حيرت و
گمراهي ســرگردان بودند و در فتنه و جهل و فســاد غوطه ور ،هوا و هوسهاي ســرکش ،آنها را از
جاده حق دور سـاخته ،جهل و ناداني آنها را سبک مغز بار آورده ،در کارهاي خود مضطرب و حيران
ســاخته و به آن مبتلا گشــته بودند( .نهج البلاغه ،خطبه  .)35بنابر اين ريشــه جاهليت اولي در عدم

بينش ،آگاهي و جهالت مردم آن عصر نهفته است.
ب)جاهليت مدرن و وجوه مميزه آن در قرآن و احاديث و روايات

قرآن کريم به وجود جاهليتي موســوم به جاهليت دوم ،پس از جاهليت اوّل اشــاره مينمايد ،که از
علائم ظهور امام مهدي(عج) اسـت .شـواهد قرآني بسياري بر اين موضوع تأکيد دارند ،که از آن جمله
ميتوان به آيات زير اشاره نمود« :ثُمَّ أَّنزَّلَّ عَّلَّيكُم مِّن بَّعْدِّ الْغَّمِّ أَّمَّنَّةً نُعَّاسًا يغْشَّي طَّآئِّفَّةً مِّنكُمْ وَّطَّآئِّفَّة قَّدْ

أَّهَّمَّتْهُمْ أَّنف ُُسُهُمْ يظُنُونَّ بِّاللهِّ غَّيرَّ الْحَّقِّ ظَّنَّ الْجَّاهِّلِّيةِّ؛ سپس بعد از آن اندوه و غم ،خواب آرامش بخشي
بر شما فرود آمد که گروهي از شما را که بر اثر پشيماني ،دست از فرار برداشته ،به سوي پيامبر آمديد،
فرو گرفت و گروه ديگر که حفظ جانهايشــان ،آنان را پريشــان خاطر و غمگين کرده بود ،درباره خدا
گمان ناحق و ناروا همچون گمانهاي جاهليت ميبردند»( .آل عمران )451 /
و نيز از امامان معصــوم(ع) رواياتي وارد گرديده که آشــکارا بر وجود جاهليت دوم قبل از قيام
حضـرت مهدي(عج) اشـاره مينمايد .از آن جمله روايتي اسـت که علقمه بن زيد از امام صـادق(ع) و
ايشــان از پدرشــان امام باقر(ع) در تفســير قول خداي تعالي« :وَّ لا تَّبَّرَّجَّن تبرُجَّ الْجَّاهِّلِّيةِّ الأولَّي»
فرمودند :جاهليت ديگري وجود خواهد داشـــت( .کليني920 / 1 :4965 ،؛ حلي14 :4990 ،؛
مجلسي413 / 00 :4129 ،؛ قمي)439 / 0 :4969 ،
به نظر ميرسـد برخلاف جاهليت اولي ،ريشـههاي پيدايش جاهليت مدرن ،خودبنيادي بشر عصر
جديد ميباشــد؛ توضـي اينکه تا پيش از دوره رنه دکارت و غلب تاريخ و تفکّر غربي ،بشــر در جهل
بسـيط سـير ميکرد ازاينرو ،بخت خضوع و خشوع در برابر حق را به تمامي از دست نداده بود ،امّا از
اين عصر ،بشر خودبنيادي پيشه کرد و با اصالت دادن به دريافتهاي حاصل از تجربه حواسّ ظاهري،
خود را حجّت و قط  ،منشـأ شـناخت و فاعل تامّ شناسنده خواند و از عالم و آدم تفسيري مادّي ارائه
کرد .ازاينرو خالق هستي ،کت آسماني و کلام وحياني انبياء و اوصياي الهي را به محکم عقل کمّي
حس ـي کش ـيد و احکام خود را درباره آنها صــادر کرد .در واقع بنايي جديد بر
متّکي به دريافتهاي ّ
پايهاي جديد پديد آورد و از اينجا ،خداي نو ،کتاب نو و احکام نو پديد آمد .شــايد اين واقعه ،تفس ـير
اين آيه در «قرآن » باشـد که از قول ابليس بيان شـده« :پروردگارا به سـب آنکه مرا گمراه ساختي
من هم گناهانشـان را در زمين برايشان ميآرايم و ( »...حجر  )93 /اين آغاز راه بود و از پي آن ،اين
حجّت دوران ،پاي هر چه که به او قدرت ،برخورداري و لذّت ميداد ،مهر تأييد زد .هر چه را با محک
حسـي در مييافت ،امضــا کرد .هر امر و نهي را که مانع و رادع اين برخورداري ،لذّت جويي و
تجربه ّ
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قدرت طلبي بود به کناري افکند و آن را حاصـل جهل و خرافه پنداشـت و شـد ،آنچه شد .عالمي نو،
آدمي نو و جاهليتي نو متولّد شـد .تفکّر اومانيستي (اصالت الانساني) ،اخلاق ليبرالي (اباحيگري) و نگاه
ســکولاريســتي (دنيويگري) توأم با هم ،ريشــههاي پيدايش جاهليت دوم را مينمايانند که خداي نو،
اخلاق نو و انسان نو را معرفي ميکنند.
اغواي انســان از طريق زينت دادن به زمين اتّفاق افتاد و نه از طريق امر به فحشــا و حتّي از
طريق زينت بخشي به زشتيها ،چنان که آيه فرموده بود« :و شيطان آنچه را انجام ميدادند ،برايشان
آراسته است»( .انعام )19 /
نوعي ماترياليسم که ابتدا صورت فلسفي يافت ،تبديل به فرهن

شد و از آن پس ،همه پهنههاي

حيات مادّي بشــر را گرفت .پوش ـيده نيســت که ،علم زائل کننده تاريکيها و ناشــناختهها و رهنما به
ســوي حق اســت .معرّف حجّت حق و فارق ميان حقّ و باطل اســت .همان که کتاب الله و آل الله،
مبشــر و مبلّغ آن بودند .از همين جهت شــفا نيز در خود دارد؛ ليکن در عصــر جاهليت دوم،
حاملّ ،
بزرگترين حجاب مخفي و ضــايع کننده کتاب الله و آل الله ،بزرگترين منکر حجّت حق ،صــورت علم
به خودش گرفت و شـهره به علم و آگاهي شد؛ بلکه در کسوت حجّت ،فارق معکوس هم شده؛ يعني
حق را باطل و باطل را حق معرفي ميکند؛ معروف را منکر و منکر را معروف مينمايد.
جاهل در عصــر جاهليت اوّل ،حجّت حق را نميشــناخت ،امّا به محض ديدار و اســتماع کلام او
ايمان آورد و بتها و بتپرسـتي را رها کرد؛ ليکن ،جاهلان عصر مد ،به محاجّه و ستيز و انکار با حجّت حق
ميپردازند .از همين رو ،امام صـادق(ع) از قول پدرانشان نقل فرمودند« :رسول خدا فرمودند هر کس قائم از
فرزندان مرا انکار نمايد ،به مرگ جاهليت مرده اســت»( .مجلســي )09 / 54 :4129 ،اعلام تجربه
جاهليت دوم و به عبارتي جاهليت مدرن در ســالهاي قبل از ظهور ،از ســوي پيامبر گرامي و ائمه
معصـومان ،اعلام بطلان پندار «اصل ترقّي» يا تکامل و تطوّر است ،که توسط مبلّغان و مبشّران تاريخ
و تفکّر غربي مطرح و پذيرفته شد .در اين رويکرد ،مطابق پندار حاميان و مبلّغان اصل ترقّي يا همان
مدرنيته ،آنچه ملاک تشخي

و باعث اعتباربخشي و شرط اعلام حيات عالمانه است ،زيست مدرن و

تمدّن تکنولوژيک اســت .همان که بشــر غربي را مبتلاي توهّم ســاخت و باعث شــد تا گمان کند با
تجربه مدرنيته از جهالت رسته و به محضر خورشيد علم و آگاهي راه يافته است.
مصاديق اين جاهليت دوم که در روايات معصومان از آنها سخن به ميان آمده ،وجوه مختلفي را
نشـان ميدهد .بخش اوّل ،ناظر بر جاهليت در حوزه فکري و اعتقادي است .همان که باعث و موجد
بروز مصـاديق فرهنگي و تمدّني جاهليت نيز ميشود .در بيان حضرات معصومان ،عدم معرفت درباره
امام در هر عصـر به منزله مرگ در جاهليت اعلام شده است ،امري که انسان درباره آن ،مورد سلال و

ملاخذه واقع خواهد شــد .در اين باره از قول اميرالملمنين(ع) نقل شــده اســت که رســول الله(ص)
فرمودند« :هر کس بميرد؛ در حاليکه امام زمان(عج) خود را نشــناخته باشــد ،به مرگ جاهليت از دنيا
رفته و به خاطر اعمالي که در جاهليت و اسلام انجام داده ،مورد ملاخذه قرار ميگيرد».
به هر روي آدمي ،در گذار از فراز و نشي حيات ،اشخاصي را به عنوان حجّت خود قرار ميدهد و
لاجرم ،هر حجّت و فارقي ،در ادب و فرهن

و سـر در پي او مينهد و معاملات مادّي ،صورت خود را

نمودار ميسازد .بيسب نيست که حضرت فاطمه زهرا(ع) ميفرمايند« :فرمانبرداري از ما ،سب نظام
امّت و امامت ما خاندان مايه امان بخشـي از تفرقههاسـت»( .مجلسـي009 / 3 :4129 ،؛ طبرسي،
 )31 / 4 :4149صـورت بيروني حيات هر عصـر ،تجسّم عيني حجّتي است که مردم در هر عصر و
زمان ،آن را امام و حجّت خويش ميشناسند .مردم در آين iحجّتها خود را مينگرند و تمثال آنها را
در عالم بيروني ،آشکار و مجسّم ميسازند.
فرهن

و تمدّن جاهليت مدرن ،انعکاس عيني حجّت عصر مدرنيته و غيرمعصوم است که امکان

سـلطه و امارت يافته اسـت و البتّه ،تفاوت بنيادين اين عصـر و سـاير اعصار ماضي که بشر تبعيت از
حجج غير معصـوم را گردن مينهاده ،اين اسـتکه در ادوار گذشته ،بتپرستان و پيروان کاهنان ودروغزنان،
به پرسـتش شخصي طاغوتي ،الههاي ،کاهني و حتّي بتي غير از خودشان مشغول ميآمدند و حدّاقل ،نوعي
خروج از خود و ترک خود را در اسـفل مرات داشـتند؛ ليکن در عصر مدرن ،بشر خود را ميپرستد؛ طاغوت،
خود اوسـت؛ بيواسـطه در «خودبنيادي» مسـتقر شـده و اين بدترين نوع جاهليت است که در تاريخ حيات
بشر اتّفاق افتاده است .اين جاهليت موجد جهاني است ،آکنده از ظلم و جور.
سـخن اميرملمنان ،علي(ع) خطاب به مردم آخرالزّمان شگفت است ،آنجاکه فرمودند« :اي مردم!
به يقين بدانيد ،آن کس که با جاهليت مرسوم در ميان شما به استقبال قائم ما برود ،با آن کس که با
جاهليت اوّل به اســتقبال رســول خدا رفت ،تفاوتي ندارد و دليل آن اين اســت که در آن روز همه بر
رســم و روش جاهليت زندگي خواهند کرد ،مگر آن کســي که مورد رحمت خداوند قرار گيرد».
(مجلسي)402 / 54 :4129 ،
وسـعت دوري و بيگانگي اسـت که در چشم جاهلان ،آيين و مرام آبا و اجدادي را غريبه مينمايد؛ چنان
که همان امام معصـوم به زبان ديگري ،درباره سـيره امام مهدي(عج) ميفرمايد« :همان کاري را که رسول
خدا(ص) انجام داد ،مهدي انجام ميدهد .بدعتهاي موجود را خراب ميکند ،چنان که رســول الله(ص)
اساس جاهليت را منهدم نمود ،آنگاه اسلام را از نو بنا ميکند»( .ابن بابويه)024 / 4 :4900 ،
بخش دوم وجوه مميزه جاهليت مدرن ناظر بر مسائل اجتماعي از جمله عصبيت ،افتخار به نس ،
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حسـادت و کينه ،غضـ  ،تبرج ،قسـم خوردن به غير از خدا ،شرب خمر ،قمار ،غنا و شيوع منکرات و
رذايل در جامعه اسـت .پيامبر اکرم(ص) در حديثي طولاني براي سـلمان فارسي ،برخي از ويژگيهاي
جاهليت مدرن را اين طور بازگو ميفرمايند« :اي سـلمان! در آن موقعيت کارهاي بد و ناپسند در بين
مردم بصــورت کارهاي شــايســته و پســنديده در آيد و کارهاي پســنديده و نيکو ،به صــورت کارهاي
نکوهيده و ناپســند جلوه کند .مردمان خيانت پيشــه ،مورد وثوق و امانت واقع شــوند و به افراد امين و
درســتکار ،نســبت خيانت داده شــود و مرد دروغگو را تصــديق کنند و به دروغهاي او مهر صـحّت و
درسـتي بنهند و مرد راسـتگو و درست را دروغگو و به گفتار او ترتي اثر ندهند ... .اي سلمان! در آن
وقت مردها به مردها و زنها به زنها اکتفا مينمايند ... .مردها خود را شــبيه به زنان و زنان خود را
شــبيه به مردان مينمايند .و افرادي که داراي رحم هســتند (زنان) و براي توليد مثل آفريده شـدهاند،
ســوار بر زينها ميشــوند .پس بر آن زنان از امّت من لعنت خدا باد ... .اي ســلمان! در آن زمان پرده
عصمت مردم پاره و محرّمات الهيه به جاي آورده ميشود .حريم عفاف دريده و معصيتهاي خدا رائج
ميگردد .بدان و اشـرار بر اخيار و خوبان مسـلّط و دروغ علناً رائج و در بين توده مردم شـايع ميشود.
لجاج و خودســري و اســتکبار ظاهر و نيازمندي و احتياج ،همه تودهها را فرا ميگيرد .مردم به لباس
خود بر يکديگر مباهات ميکنند .بارانهاي فراوان در غير فصـل باران پيدا ميشـود .اشتغال به لهو و
لع از قبيل بازي کردن با باطل و آلات موسيقي را امري پسنديده و نيکو ميشمرند .امر به معروف و
نهي از منکر را گذشــته از آنکه به جاي نميآورند ،امر نکوهيده و ناپســند ميدانند .زمانه و وضــعيت
محيط در آن زمان به قدري انحطاط پيدا ميکند که مردمان ملمن و با ايمان راســتين ،در آن زمان،
در بين مردم از تمام افراد امّت پســتتر و حقيرتر و ذليلتر خواهند بود .در بين زاهدان و عابدان و در
بين علما و نزديکانشان حسّ بدبيني و بدخواهي ظاهر و پيوسته در صدد عي جوئي و ملامت از يکدگر
بر ميآيند» (قمي)925 / 0 :4969 ،

از امام صــادق(ع) نقل شــده که فرمودند« :رســول خدا(ص) فرمود :هر کس در قلبش ذرّهاي از
عصـبيت داشـته باشـد ،خداوند او را در روز بازپسين با اعراب جاهليت محشور خواهد نمود»( .کليني،
تعصــ ورزد ،خداوند روز قيامت او را با
 )921 / 0 :4965در روايت ديگر ميفرمايند« :هرکس ّ
اعراب جاهلي محشور ميگرداند»( .العاملي)90 / 45 :4909 ،
معناي اين احاديث اين اسـت که هر کس به هر جهت قبيلهاي ،سـياسـي ،علمي و ديني تعصّ
بورزد روز قيامت با اعراب جاهليت محشـور خواهد شد .اين نوع تعصّ در ميان مردم روزگار ما ،آنقدر
آشـکار و عيان گرديده که حتّي به دانشمندان و فراگيرندگان دانش نيز سرايت کرده است ،به گونهاي

تعص ـ
که مشــاهده ميگردد اين افراد نســبت به زعماي خود ،حتّي با وجود مشــاهده خطا در آنانّ ،
نشان ميدهند و بدين گونه دانسته يا ندانسته در سلک مصداقي از مصاديق اعراب جاهلي در ميآيند.
افتخار به حسـ و نس و حميت و نخوت جاهلي از بارزترين نمونههاي جاهليت مدرن ميباشد.
قبايل عربي جاهليت اوّل ،به طور پيوسته به حساب حقّ و هدايت و تقوا ،به حس و نس خود افتخار
ميکردند و حميت در ميان آنان بسيار رايج بود و اين موضوع در جاهليت دوم نيز به عينه تحقّق يافته
اسـت؛ چرا که هم اکنون شـاهد فضل فروشي و تفاخر به عشيره و خانواده به حساب دين ميباشيم و
فراتر از آن نظارهگر طعنه زدن به نسـ فلان شــخ

و فلان قبيله و کاســتن از شــأن آن ،در نتيجه

چنين نگرشهايي نيز ميباشـيم .روايات شــريف با تأکيد بر وجود چنين پديدهاي در آخرالزّمان؛ يعني
خاســتگاه جاهليت دوم وارد شــدهاند و ما را از عواق انجام چنين اعمالي بر حذر ميدارند .از امام
باقر(ع) نقل شده که فرمودند« :سه چيز از اعمال جاهليت است ،فخر به نس و طعنه زدن به نسبها...
»( .نوري )151 / 0 :4121 ،قرآ نيز بر اين موضوع اشاره دارد که بنياد کرامت ،فقط تقوا است« :إِّنَّ

أَّكْرَّمَّكُمْ عِّندَّاللهِّ أَّتْقَّاكُمْ؛ همانا گراميترين شما در نزد خداوند با تقواترين شماست»( .حجرات )4 /
قطعاً حســادت ،کينه و تندخويي و نيز قطع رحم و عدم احترام به بزرگتر و شــفقت به کوچکتر و
ديگر کينه توزيهايي که منجر به لشـکرکشـيها و منازعات ميشود ،از جمله اسباب ضعف جوامع و
جدايي آنها و تبديل آنان به طعمهاي سهل براي دشمنان ميباشد و ازاينرو اين گونه اعمال و رفتار
از سـوي شـارع ،مقدّس گرديده اسـت .در روايات وارد شـده از سوي اهل بيت(ع) آمده است که« :بر
حذر باشـيد از حسادت ورزيدن و کينهتوزي نسبت به يکديگر که از اعمال جاهليت است»( .ابن شع
الحرّاني)4 :4969 ،
غض ـ  ،مظهري از مظاهر جاهليت اســت؛ زيرا انســان را از حالت طبيعي و فطري خارج کرده و
چون پردهاي بر روي قل و عقل آويخته ميگردد و بر اســاس هواي نفس در عقل انســان تص ـرّف
ميکند تا جايي که حتّي اگر شخصي را به قتل برساند ،اندوهگين نميگردد .از اين جهت غض مورد
نهي شـارع قرار گرفته و اين عمل از افعال جاهليت قلمداد شده است .از ناحيه ائمه معصومان(ع) وارد
شـده است که« :هر کس غض نمايد ،خداوند روز قيامت او را با اعراب جاهليت محشور ميگرداند».
(ابن بابويه)094 :4916 ،
خودآرايي زنان در جاهليت دوم ،متناس تبرّج زنان در جاهليت اوّل است و قرآن کريم زنان را از
اين عمل ناروا نهي نموده اســت« :وَّ لا تَّبَّرَّجْنَّ تَّبَّرُجَّ الْجَّاهِّلِّيةِّ الأولَّي؛ و خود را مانند خودآرايي زنان در
عصـر جاهليت اوّل نياراييد»( .احزاب  )99 /طبق نقل برخي مفسرين عبارت «جاهليت الاولي» اشاره
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به جاهليت عصر قبل از پيامبر اسلام دارد.
کمتر کسـي را ميتوان يافت که در مورد جاهليت اعراب قبل از اسـلام حرفي نشنيده باشد .مردم
آن زمان ،آداب و رسـومي داشـتهاند که در اين آيه ،به يکي از آنها که عبارت از «تبرج» است اشاره
شده است .تبرج به اين معناست که زنان عصر جاهليت« ،حجاب درستي نداشتند و دنباله روسريهاي
خود را به پشـت سـر ميانداختند به طوري که گلو و قسـمتي از سينه و گردنبند و گوشوارههاي آنان
نمايان بود (مکارم شـيرازى )032 / 40 :4960 ،قرآن کريم در اين آيه به زنها دستور ميدهد که
مانند زنهاي عصر جاهليت رفتار نکنند.
با استفاده از تعبير«جاهليه الاولي» برخي از مفسرين ،اين نکته را بيان کردهاند که اين آيه يکي از
پيشــگوييهاي اعجاب آميز قرآن ميباشــد .چرا که خبر از جاهليت ديگري ميدهد که در آينده رخ
خواهد داد .امام باقر(ع) در تفس ـير اين آيه شــريفه ميفرمايندَ « :س ـتَکنونن جَاهِلِي ٌ أنخْرَى» (مجلس ـي،
 )413 / 00 :4129جاهليت ديگري نيز به زودي اتفاق خواهد افتاد.
پيامبر گرامي اســلام(ص) نيز در بياني نوراني ميفرمايند «بعثت بين جاهليتين الأخراهما شــر من
أولاهما» (ابومعاش )150 :4192 ،من بين دو جاهليت که دومين آن ســختتر از اوّلي اســـت،
برانگيخته شدهام.
اعراب در زمان جاهليت ،آشــکارا و بدون هيچ مانع اخلاقي يا ديني شــراب مينوشــيدند و اين
موضـوع حتّي در مکّه نيز شايع بود( .مسعودي )0 / 9 :4121 ،در روزگار ما جاهليت دوباره بازگشته
تا جايي که مردم ميبينند و ميشـنوند که بعضي از مسلمانان و اغل غير مسلمانان شراب مينوشند؛
بلکه آشــکارا مبادرت به ارتکاب اين گناه مينمايند و هيچگونه پنهانکاري نســبت به نوشـيدن آن روا
نميدارند.
غنا و نواختن موسيقي طربانگيز و آوازه خواني ،از امور مهيج و آشکار در عصر جاهليت بود و اين
از اعمال ابليس اسـت و او اوّل کسـي بود که به غنا پرداخت و اسـلام پس از ظهور ،با اين امر آشکار
مبارزه کرد و مردم را از انجام آن نهي و اعراض کنندگان آن را ســتايش نمود« :وَّالَّذِّينَّ هُمْ عَّنِّ اللَّغْوِّ

ِّضُونَّ؛ آن کسـاني که از بيهوده اعراض مينمايند»( .ملمنون  )9 /اکنون در عصر جاهليت دومي
مُعْر ُ
که ما زندگي ميکنيم ،شــاهد غناي علني و لهو و آوازه خواني و نواختن آلات طرب و خريد و فروش
آنها در عين حرمتشان ميباشيم.
از جمله اموري که اسـلام آن را نهي کرده و براي حفظ پيکر پاکيزه خانواده که اصـلاح آن ،اصلاح
جامعه و به عکس ميباشـد ،به شـدّت با آن مبارزه نموده ،شـيوع منکرات و رذايل در جامعه است .در

روزگار فعلي ما ،جاهليت جديدي ،در قال انتشــار منکرات و ايجاد فســاد در جوامع ،حتّي جوامع
مسـلمانان ،پا به عرصـ وجود گذاشـته اسـت و اين موضوعي است که روايات شريف و از جمل اين
روايت رســول خدا(ص) بر آن تأکيد نموده اســت« :حال شــما چگونه خواهد بود ،هنگامي که زنانتان
فاسد و جوانانتان فاسق شوند»( .صافي) 10 :4912 ،
مقام معظم رهبري در توصيف جاهليت مدرن ميفرمايند« :جاهليت ،امروز هم در دنيا وجود دارد؛
ما بايد چشـممان را باز کنيم و جاهليت را بشناسيم؛ امروز هم عيناً همين معنا وجود دارد؛ شهوتراني
بيحسـاب ،بيمهار ،بيمنطق .امروز منطق شـهوتراني در دنياي غرب «تمايل» است؛ ميگوييم چرا
همجنسبازي را ،همجنسگرايي را ترويج ميکنيد ميگويند خ  ،اين يک تمايل بشـري است؛ اين
منطقشـان اسـت! همينها که در عرصـه شـهوتراني و عدم رعايت هيچ خطّ قرمزي در باب شهوات
جنسـي و شـهوات گوناگون بشـري ايستادگي و توقّف نميکنند و پيش ميروند ،نوبت به قساوت که
ميرســد ،همان وضــعيت را انســان اينجا هم مشــاهده ميکند :انســانها را ميکنشــند ،بيگناهها را
ميکنشـند ،بدون هيچ جرمي ملّتها را مورد سرکوب قرار ميدهند؛ اين جاهليتي است که امروز وجود
دارد؛ جاهليت مدرن .فرق اين جاهليت با جاهليت صدر اوّل ـ جاهليت اولي به تعبير قرآن ـ اين است
که امروز جاهليت ،مسـلّ و مجهّز اسـت به سـلاح علم ،به سلاح دانش؛ يعني علم که مايه رستگاري
انسـان بايد باشـد ،وسيلهاي شده است براي تيرهروزي انسان ،براي بدبختي جوامع بشري .آن کساني
که امروز به دنيا دارند زور ميگويند ،با تکيه به فراوردههاي دانش خود اســت که دارند زور ميگويند؛
اين سـلاحي که دارند ساخته شده و فراورده دانش است ،ابزارهاي اطّلاعاتي که دارند ،ابزارهاي امنيتي
که دارند ،ابزارهاي عظيم تبليغاتي که دارند ،اينها فراوردههاي علم است؛ همه آنها در خدمت همان
شـهوت و غضـ است .اين وضع امروز دنيا است .جامعه اسلامي با يک چنين واقعيتي مواجه است و
اين را دنياي اسلام بايد احساس کند ،بايد درک کند.
امروز جاهليت بازتوليد شــده اســت؛ با توان بس ـيار بالا ،با خطر صــدها بلکه هزارها برابرِ جاهليت
روزهاي اوّل و دوران اوّل اسلام .البتّه اسلام هم بحمدالله امروز مجهّز شده است .نيروي عظيم اسلامي
با اســتفاده از ابزارهاي گوناگون ،امروز در دنيا گســترده اســت .و اميد موفّقيت ،اميد غلبه بر ترفند
دشـمنان اميد کمي نيست؛ اميد بالايي است؛ چيزي که لازم است در درجه اوّل «بصيرت» است و در
درجه دوّم «عزم و همّت»؛ اين چيزي اســت که ما ملّتهاي مســلمان به آن احتياج داريم»( .بيانات
مقام معظم رهبري )۴۹۳۱/20/06
انقلاب اســلامي ايران طلايهدار انقلاب جهاني حضــرت مهدي(عج) و نقش آن در رفع جاهليت
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مدرن بيان گرديد که بيشتر رفتارهايي که در زمان جاهليت قبل از اسلام و در جاهليت مدرن بود ،هم
مخالف عقل و هم مخالف احکام الهي بود و اين خود يکي از شاخ هايي است که طبق آن ميتوان
بسياري از مسائل را سنجيد.
امروزه ما شاهد جاهليت نوع دوم ميباشيم که به جاهليت «نوين و يا مدرن» معروف ميباشد که
يکي از مهمترين عوامل حصـول اين جاهليت عدم شناخت و معرفت نسبت به امام معصوم است .اگر
کسـي امام زمان خود را نشـناسـد و نتواند با امام زمان خويش پيوند و رابطه داشـته باشد به جاهليت
مبتلا ميشـود و زندگي جاهلانهاي دارد .وقتي که زندگي يک شـخ

جاهلانه شد ،مرگ او نيز مرگ

جاهلي اســت .چرا که ثمره و ميوه زندگي جاهلانه ،مرگ جاهلي اســت؛ زيرا پيامبر گرامي اســلام(ص)
ميفرمايند« :مَّنْ مَّاتَّ وَّ لَّمْ يعْرِّفْ إِّمَّامَّ زَّمَّانِّهِّ مَّاتَّ مِّيتَّةً جَّاهِّلِّية» (کليني .)494 / 0 :4965 ،کس ـ
که بميرد و امام زمانش را نشناسد ،مرگش مرگ جاهليت است.
بنابراين ،تنها راه رهايي از جاهليت مدرن و در امان ماندن از اين چنين فتن هولناکي که امروزه
گريبانگير جامعه بشـري شده است را ميتوان روي آوردن به سوي امام عصر(عج) بيان کرد .تا زماني
که بشريت امروز از حجت خدا روي گردان باشد ،روز به روز بر جهالتش افزوده ميشود.
حضــرت امام ماهيت جمهوري اســلامي را احکام و اصــول اســلام و آموزههاي قرآني ميدانند.
جمهوري را شـکل و قال و روح و محتواي آن را اسـلام! اما اسـلام ناب ،نه اسلام تحجر و واپسگرا و
دگم! اسـلامي همه جانبه ،نه تک بعدي! اسـلامي که به مردم و آراء آنان ارزش قائل است .نه اسلامي
که س ـياســت را به معناي پدر ســوختگي (دروغ و ريا و خودکامگي و ديکتاتوري و  )...دريافت کرده!

اســلامي که عدل و عدالت ،آزادي و اســتقلال ،مردم ســالاري ديني را مطرح ميکند( .رک :خميني،
 121 / 5 :4913و )123
امام خميني(ره) ضــمن تعريف و تفس ـير ماهيت انقلاب اســلامي و ابعاد واقعي آن در چهار چوبي
جهاني وخارج محدوده مرزهاي جغرافيايي ايران اســلامي ،تحول باطني انســان در پهنه کره خاکي و
رجعت دوباره بشـر به مفاهيم معنوي و توحيدي و زمينهسازي براي انقلاب جهاني اسلام به پرچمداري
حضــرت حجت(عج) را مأموريت مهم و اصــلي جريان توفنده انقلاب اســلامي ميدانســتند .تاکيدها و
تصـريحات مکرر امام خميني در اين باره نشان اين واقعيت مسلم است که وي با وقوف کامل بر فقر
ومسـکنت معنوي بشـر معاصـر ،فراهم آوردن شرايط ظهور منجي موعود بشريت را ماموريت الهي و
رسـالت تاريخي انقلاب اسلامي دانسته و نهايت تلاش خود رانيز براي نيل به اين هدف مقدس مبذول
داشتند.

امام بزرگوار در تعريف و تعيين اهداف و آرمانها واسـتراتژي بلند مدت انقلاب اسلامي فرمودند :ما
همه موظفيم که اســلام را در همه جاي دنيا معرفي کنيم .من اميدوارم که ما بتوانيم پرچم اســلام و
پرچم جمهوري اســلامي را در همه جاي دنيا بر پا کنيم و به تدريج ما بايد انقلاب خودمان را به خارج
به نحوي که هسـت صـادر کنيم امام عزيز با عزمي راسـخ و ايماني عميق به رسالت تاريخي و الهي
خود اين مهم را يادآوري مينمودند که :ما انقلابمان را به تمام جهان صادر ميکنيم.
درعين حال حضـرت امام(ره) جهت خنثيسـازي تبليغات مسـموم اسـتکبار جهاني و ارائه تعريفي
واضـ از مفهوم صـدور انقلاب اسـلامي متذکر گرديدند :ما که ميگوييم انقلابمان را ميخواهيم صادر
کنيم ميخواهيم  ...همين معنويتي که پيدا شـده است در ايران را صادر کنيم ،ما نميخواهيم شمشير
بکشيم و تفن

بکشيم و حمله کنيم( .خميني)32 / 49 :4913 ،

امام در بخشهايي از ســخنان خود که به مناســبت ولادت مهدي منتظر(عج) در تاريخ چهارده
شــعبان  4121ق ايراد کردهاند ،ميفرمايند :مســئولان ما بايد بدانند که انقلاب ما محدود به ايران
نيست .انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت ـ ارواحنا
فداه ـ است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار
دهد .مسـائل اقتصـادى و مادى اگر لحظهاى مسئولين را از وظيفهاى که بر عهده دارند منصرف کند،
خطرى بزرگ و خيانت ســهمگين را به دنبال دارد .بايد دولت جمهورى اسـلام تمام سـع و توان
خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد ،ول اين بدان معنا نيست که آنها را از اهداف عظيم انقلاب
که ايجاد حکومت جهان اسلام است منصرف کند( .خميني)900 / 04 :4913 ،
مقام معظم رهبري در بياني ميفرمايند:
ما خواسوتهايم که در ميان ظلما جاهليت قرن بيسوتم ،خورشيد فروزان اسلام
را به درخشووش درآوريم .ما خواسووتهايم در هنگامي که نسوو هاي بشوور ،از
موتبهاي گوناگون و از سرمايهداري پليد غرب تا کمونيسم ملحد شرق و دلزده
شوودند ،بتوانيم موتب حيا بخش و راه زندگي سووالم و مطلوب و شويرين را به
بشوور نشووان بدهيم و آن ،حيا طيبه اسوولامي اسووت .تقريباً در طول اين يازده
سوال ،هرچه و در هر قسومتي که ما در راه اسولام پيش رفتيم ،در همان قسمت
زندگي شويرين شده است و در هر بخشي که توفيق پيدا نورديم در جهت اسلام
حرکت بونيم ،در آن بخش زندگي سخت و تنگ و تلخ باقي مانده است( .بيانا
مقام معظم رهبري )۳۱61/42/43
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با توجه به ســخنان امام خميني و تصــري ايشــان بر نقش زمينه ســاز اين نهضــت براي انقلاب
جهاني حضرت مهدي(عج) ،به چند نکته اشاره ميگردد:
 .4بر اســاس فرمايشــات حضــرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري ماهيت انقلاب اســلامي
برخاسـته از اسلام ناب و مبتني بر اصول و ارزشهاي اصيل وحي آسماني و احياگر و منادي حاکميت
اسـلام ناب بر سراسر جهان است و از جائيکه حاکميت اسلام ناب بر جهان در گام اول با مانعي چون
جاهليت مدرن مواجه خواهد شد ،با غلبه انقلاب اسلامي جاهليت مدرن از صفحه زمين بر چيده خواهد
شد.
 .0نهضـت امام خميني آغازگر انقلاب بزرگ اسلامي است که دلالت دارد بر استمرار اثرگذاريها و
انتشـار افکار آن و رشـد و گسترش آن در جهان اسلام تا زماني که امام مهدي(عج) ظهور نمايد .البته
واقعيت سـياسـي معاصـر جهان نيز اين حقيقت را تاييد ميکند؛ زيرا جهان شـاهد انتشار و رشد افکار
امام خميني در کشورهاي مختلف اسلامي است که به بيداري عمومي جهان اسلام که خواهان اجراي
احکام اسلام هستند انجاميده است.
 .9انقلاب امام خميني جدا از انقلاب بزرگ مهدوي نيســت ،بلکه بخشــي از آن اســت و همان
هدفهاي استراتژيک آن را در باره برپايي حکومت جهاني اسلام دنبال ميکند.
 .1انقلاب اسـلامي ايران نهضـتي مبارک و انفجار نوري است که در شبستان ديجور گمراهيها و
سـرگردانيها رخ داده اسـتکه از آن تولد دوباره يک ملت پديدار و آرزوي ديرينه همه انبياء و اوصياء
الهي به وسـيله آن نهضـت برآورده گشـته اسـت و در واقع اين انقلاب ظهور صـغرا است و زمينهساز
ظهور کبري حضـرت صـاح الزمان(عج) است ،و پيروزي ايشان پيروزي تمام اديان آسماني است ،و
آخرين ســنگرهاي کفر و بيديني توســط نيروي خارق العاده آن جناب مفتوح شــده و آرمان بشــريت
تحقق خواهد يافت.
نتيجه

تعص ـ قبيلهاي و حزبي ،زنده به گور
نتايج تحقيق حاکي از اين اســت که جاهليت اوّلي ،در ازدحام ّ
کردن دختران ،تبرّج و خودآرايي ،قمار و غنا و بتپرســتي مزمن خود را نماياند .در حاليکه تا پيش از
دوره غلبه تاريخ و تفکّر غربي ،بشـر در جهل بسـيط سـير ميکرد ازاينرو ،بخت خضـوع و خشوع در
برابر حق را به تمامي از دسـت نداده بود ،امّا از اين عصر ،بشر خودبنيادي پيشه کرد و با اصالت دادن
به دريافتهاي حاصــل از تجربه حواسّ ظاهري ،خود را حجّت و قط  ،منشــأ شــناخت و فاعل تامّ
شـناسـنده خواند و از عالم و آدم تفسـيري مادّي ارائه کرد .ازاينرو خالق هستي ،کت آسماني و کلام

وحياني انبيا و اوصياي الهي را به محکمه عقل کمّي متّکي به دريافتهاي حسّي کشيد و احکام خود
را درباره آنها صادر کرد .در واقع بنايي جديد بر پايهاي جديد پديد آورد و از اينجا ،خداي نو ،کتاب نو
و احکام نو پديد آمد .شــايد اين واقعه ،تفسـير اين آيه در «قرآن» باشـد که از قول ابليس بيان شــده:
«پروردگارا به سب آنکه مرا گمراه ساختي من هم گناهانشان را در زمين برايشان ميآرايم و »...
بنابر اين در پي پاســخ به ســوال اصــلي ،ميتوان گفت گرچه ريشــههاي پيدايش جاهليت مدرن
متمايز از جاهليت اولي اســت ،اما در واقع تمام ويژگيهاي جاهليت اولي را در بطن خود دارد که در
گذر زمانه رن

و لعابي نو يافتهاند .جاهلين اوليه چون علم و آگاهي نداشـتند اين امکان وجود داشت

که با پند و نصيحت هدايت شوند اما جاهلين مدرن چون به سلاح دانش و علم و تکبر مجهز هستند،
مقـاومـت ميکنند ،درنتيجه اميد کمي به هدايت آنان وجود دارد .پس جاهليت مدرن به مرات
خطرناکتر از جاهليت اولي است .اگر در جاهليت اولي ،عصبيت افراد قبيله جنبه دفاع از قبيله و مهمان
داشـت در جاهليت مدرن اين خصيصه حالت تهاجمي به خود گرفته و خون انسانهاي بيگناه زيادي
را پايمال کرده است .واقعيت اين است که وجوه مميزه جاهليت مدرن در همه ابعاد اجتماعي ،سياسي،
و اقتصـادي عصر مدرن وجود دارد که در تحقيق حاضر بيشتر روي وجوه اجتماعي تمرکز شده بود .و
بههمين جهت اسـتکه انقلاب شـکوهمند اسـلامي ايران وظيفه و رسـالت خود را بر بسط و گسترش
معارف ديني و مهدوي متمرکز سـاخته و از اين طريق در آمادهسـازي و ايجاد بسـتر و زمينه مناسـ
براي ظهور گامهاي مهمي را برداشـته اسـت .بيداري اسلامي کنوني نيز مويد اين معناست که انقلاب
اســلامي ايران در بعد فکري و نظري در حوزه جغرافيايي خاص ـي محدود و محصــور نمانده اســت و
توانسته است در راستاي آموزه مهدويت و زمينهسازي ظهور ،اهداف و آرمانهاي سياسي ـــ اجتماعي
خود را پيگيري نمايد .بنابراين بر اسـاس يافتههاي بدست آمده فرضيه اين تحقيق نيز مورد تاييد قرار
ميگيرد.
منابع و مآخذ
 .4قرآن کريم.
 .0نهج البالغه.
 .9ابومعاش ،سعععيد 4192 ،ق ،اإلمام المهدي في القرآن و
السنة ،مشهد مقدس ،آستانة الرضوية المقدسه.
 .1آلوسي ،ابو الفضل شهاب الدين محمود 4330 ،م ،بلوغ
االرب ،تحقيق مح مد به جه االثري ،قاهره ،دارالک تب
الحديثة ،الطبعه االولي.
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 .5ابنبابويه ،محمد بن علي (شيخ صدوق) 4900 ،ش ،کمال
ا لدين و النع مه ،مترجم مح مد باقر کمرهاي ،قم،
کتابفروشي اسالمي.
 .6ابنبابويه ،محمد بن علي (شيخ صدوق) 4916 ،ش ،ثواب
ّد ان صاري محالتي ،قم،
األعمال و عقاب األعمال،مترجم محم
نسيم كوثر.
 .0ابن ابي الحديد 4364 ،م ،شرررر نهجالبالغه ،تحقيق
ععل ابراهيم ،قاهره ،داراالحياء الکتب
محمدابوالفضع
العربية ،الطبعه االولي.
ّاني ،حسن بن علي بن حسين 4969 ،ش ،تحف
 .1ابن شعب الحر
ّسول ،قم ،مؤسّس النشر اإلسالمي.
العقول عن آل الر
 .3الترمانيني ،عبداالسالم؛  4336م ،الزواج عند العرب في
الجاهلية و السالم ،دمشق ،مکتبة االسد ،الطبعه االولي.
 .42جعفريان ،رسول 4912 ،ش ،حيات فکري و سياسي امامان
شيعه ،قم ،انصاريان.،
 .44جواد علي 4149 ،ق ،المفصررر في تاريخ العرب قب
االسالم ،بغداد ،جامعه بغداد ،الطبعه االولي.
 .40حتي ،فيليپ 4966 ،ش ،تاريخ عرب ،تهران ،آگاه.
 .49حلي ،رضععي الدين علي بن يوسعع  4990 ،ش ،العدد
القو يه لدفع المخاوف اليوميه ،محقق محمود رجايي،
قم ،کتابخانه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي.
 .41خمينى ،روح الله 4913 ،ش ،صرررحيفه امام ،چاپ ،5
تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
 .45الرشعععيدي ،بيتا ،العقل و الجهل في الكتاب و
ّه ،بيجا ،بينا.
السن
ععافي ،لط الله 4912 ،ش ،منتخب األثر في اإلمام
 .46صع
الثاني ،قم ،مکتب آيه الله لط الله الصعععافي
الگلپايگاني.
 .40طباطبايي ،محمد حسعين 0220 ،م ،الميزان في تفسير
القرآن ،بيروت ،مؤ س سه االعلمي للمطبوعات ،الطبعه
االولي.
 .41طبرسي ،احمد بن4149 ،ق ،اإلحتجاج ،تحقيق :ابراهيم
ّدهادي ،جعفر سبحاني ،قم ،اسوه.
البهادري ،محم
ّ
ّ
 .43العاملي ،محمد بن الحسعني 4909 ،ش ،وسرال الشيع
ّحصي مسال الشّريع ،تصحيح و تحقيق عبدالرحيم
إلي الت

رّ
باني شيرازي ،تهران ،اسالميه.
 .02عمر ،فروخ 4311 ،م ،تراريخ الجراهليره ،بيروت،
دارالعلم للماليين،الطبعه االولي.
 .04قمي ،علي بن ابراهيم 4969 ،ش ،تفسررير قمي ،قم،
اسالميه.
ّد بن يعقوب 4965 ،ش ،الكافي ،تهران،
 .00كليني ،محم
دارالكتب اإلسالميه.
ّدباقر 4129 ،ق ،بحاراألنوار الجامع لّدرر
 .09مجلسي ،محم
أخبررار األلمّ األطهررار ،بيروت ،دار إحي عا ،التراث
العربي.
 .01مكارم شعيرازى و همكاران ،ناصعر 4960 ،ش ،تفسرير
نمونه ،تهران ،دار الكتب اال سالميه.
عدبن حبيععب 4331 ،م،
عدادي ،محمع
 .05أبو جعفر البغع
المحبّر ،بيروت ،داراالفاق الجديدة ،الطبعه االولي.
ّج
 .06مسععودي ،ابوالحسعن ،علي بن حسين 4121 ،ق ،مرو
الذهب و معادن الجوهر ،قم ،دارالهجر.
ّري ،مرتضععي 4911 ،ش ،نظام حقوق زن در اسررالم،
 .00مطه
تهران ،صدرا.
 .01موسععوي زاده ،سععيد جواد 4915 ،ش ،تاريخ تحليلي
اسالم ،قم ،چهارده معصوم.
ّد بن ابراهيم بن جعفر،
 .03نعماني ،ابن ابي زينب محم
ّاري ،تهران ،مكتب
الغيب ،بيتا ،تحقيق :علي اكبر غف
الصدوق.
ّدتقي 4121 ،ق ،مستدرك الوسال ،
 .92نوري ،حسين بن محم
قم ،مؤسسه آل البيت الحياء التراث.
 .94نويري ،شععهاب الدين احمد 4315 ،م ،نهايه االرب في
فنون االدب ،م صر ،وزارة الثقافه و االر شاد القومي،
الطبعه االولي.
 .90واقدي ،محمد بن سععععد4313( ،م) ،المغازي تحقيق
مارسدن جونس ،بيروت ،مؤسسه االعلمي ،الطبعه االولي.
 .99ويل دورانت 4961 ،ش ،تاريخ تمدن ،ترجمه ابوطالب
صارمي ،تهران ،سازمان انتشارات آموزش و پرورش.

