






سخن ناشر

جاهلّي��ت م��درن، ابتدا براي پرون��ده اي با همين عن��وان در ماهنامة »موعود« 
انتخاب ش��د. فقدان اثري جامع و در عين ح��ال حاوي رويكردهايي متنّوع به 
موضوع جاهلّيت مدرن و مقايس��ة وجوه مختلف آن ب��ا جاهلّيت اّول، پيش از 
بعث��ت نبّي اكرم)ص(، ما را بر آن داش��ت تا ضمن بازخواني آن پرونده و تدوين 
كّلية مطالب در قالبي جديد، امكان ارائة آن همه را به صورت يك كتاب جامع 

فراهم آوريم.
ش��ايان ذكر است كه اين اثر، افزون بر آنكه پنجره هاي مختلفي را فراروي 
خوانندگان محترم مي گش��ايد و امكان غور و مطالعه دربارة هر يك از عناوين 
را فراه��م م��ي آورد؛ قابلّيت طرح و پخش در ميان عم��وم گروه هاي اجتماعي، 
به ويژه خانواده ها را داراس��ت. باور ما اين اس��ت كه ب��ا مطالعة اين اثر، امكان 
بازنگري در برخي از شيوه هاي زندگي و متذّكر شدن دربارة آنچه كه پيرامون 

آنان مي گذرد، فراهم مي آيد.
گفتني اس��ت كه طرح و انتخاب موضوعات و عناوين، مشاورة مترجمان و 
 گزارشگران و باألخره تدوين كّل اثر در كنار ارائة چهار مقالة اصلي، توسط استاد 

اسماعيل شفيعي سروستاني صورت پذيرفته است.
اميد كه اين كتاب، طبع لطيف امام عصر)عج( را بيارايد. والّسالم
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فصل اّول

مباحث نظري



جاهلّيت مدرن و پوستين وارونة اسالم!
اسماعيل شفيعي سروستاني

از قول پيامبر اكرم)ص( روايت شده است كه فرمودند: 
»م��ن بي��ن دو جاهلّيت كه دومي��ن آن مخّرب تر از اّولي اس��ت، برانگيخته 

شدم.«1
عبداهلل بن زراره هم از قول امام صادق)ع( نقل مي كند كه حضرت فرمودند: 
»همان��ا قائم ما با جاهالن سرس��خت تري نس��بت به جاهالني كه رس��ول 
خ��دا)ص( در دوران جاهلّيت با آنها برخورد داش��ت، روبه رو مي ش��ود و 

متحّمل رنج و سختي بيشتري خواهد شد.«2
راوي مي پرسد، چگونه چنين چيزي ممكن است؟ فرمودند:

»رس��ول خدا)ص( در حالي به پيامبري برانگيخته ش��د كه مردم س��نگ و 
صخره و مجّس��مه هاي چوب��ي را مي پرس��تيدند. اّما قائم م��ا هنگامي قيام 
مي كند كه همة مردم براي مقابله با او به تأويل كتاب خدا و احتجاج به آن 

متوّسل مي شوند.«3
جاهلّيت اّول، در ازدحام تعّصب قبيله اي و حزبي، زنده به گور كردن دختران، 
 تبّرج و خودآرايي، قمار و غنا و بت پرستي مزمن، جز با بعثت پيامبر آخرالّزمان)ص(،

1. محّمد الرشيدي، العقِل و الجهل في الكتاب و السّن�］، ص 273.
2. عاّلمه مجلسي، بحاراألنوار، ج 52، ص 362.

3. نعماني، كتاب الغيب�］، ترجمة علي اكبر غّفاري، ص 414، باب 17.
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نزول وحي و تحّمل رنج و س��ختي رس��ول آخرين برطرف نش��د تا آنجا كه از 
اعراب باديه نشين كه به قول اميرمؤمنان)ع(: 

»م��ردم در حي��رت و گمراهي س��رگردان بودند و در فتنه و جهل و فس��اد 
غوطه ور، هوا و هوس هاي س��ركش، آنها را از جادة حق دور س��اخته بود، 
جهل و ناداني آنها را س��بك مغز ب��ار آورده و در كارهاي خود مضطرب و 

حيران ساخته و به آن مبتال گشته بودند.«1 
اّمتي ش��كوفا ش��د كه ش��هرت فرهن��گ و ادب و مدنّيتش هم��ة آفاق را 
درنوردي��د؛ چنان كه بي اغراق، جمل��ة فرهنگ ها و تمّدن هايي كه طّي بيش از 
يك هزار س��ال گذشته در اقصانقاط عالم بركشيده شدند، مرهون و مديون آن 
تحّول بزرگ و مرداني اند كه در مكتب و مدرس��ة پيامبر آخرين درس آموخته 

بودند، اّما هيهات!!
واس��پس آن همه تح��ّول و پس از آن پيامب��ر رحم��ت)ص(، اّتحاد و اّتفاق 
عناص��ري چون غفلت، دسيس��ه، كاهلي و خودكامگي ب��ا داّللگي ابليس لعين، 
چنان زاويه اي در مبادي و مباني و صورت هاي اين آيين آسماني پديدار گشت 
كه وص��ّي گرامي حضرت پيامبر اك��رم)ص(، در خطب��ة 107 »نهج البالغه« 

پيش بيني فرمودند: 
»اسالم را چون پوستيني وارونه خواهند پوشيد.«

 امروز، بيش از هر زمان و روشن تر از هر دوران، نهيب دردمندانة امام علي)ع(
به گوش مي رس��د. گوييا همين امروز از گنج خانة سينة پر درد او، اين عبارات 

زبانه مي كشد كه با عتاب مي فرمودند: 
»...چگونه است كه شما را پيكرهايي بي جان و جان هايي بي پيكر؛

عابدان��ي بي ص��الح، تاجراني بي س��ود، بيداراني خ��واب، حاضراني غايب، 

1. نهج البالغه، خطبة 95.
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ناظراني كور، شنوندگاني كر و گويندگاني الل مي بينم...؛
اين راه ها شما را به كجا مي برد؟؛

تاريكي ها تا چه وقت شما را سرگشته و حيران مي نمايد؟؛
دروغ ها چگونه شما را مي فريبند؟؛

اين بال از كجا به سر شما مي آيد و به كجا بازگردانده مي شويد؟«
هيهات! امام علي)ع(، نه گوشي يافت تا سخنش را بشنود و نه دستي و دلي 
كه او را در كندن درخت ضاللت ياري دهد، از اين رو، جملة پيش بيني هاي او 
دربارة آيندة آن اّمت و فرهنگ و مدنّيتش محّقق شد. به همان سان كه او در 

آيينة دل و علم خويش مي ديد.
او پيش بيني كرده بود:

»باطل در محّل خود جاي مي گيرد؛
جهالت بر مركب هايش سوار مي گردد؛

و گروه ستمگر، بزرگ و بزرگ تر مي شود؛
دعوت كننده به س��وي حق كمياب ش��ود و روزگار، چونان گزنده اي وحشي 

حمله آورد؛
شتر باطل واسپس سكوت، عربده كشد و قّوت يابد؛

مردم بر معصيت پيمان برادري بندند و بر دين داري از هم دوري گزينند؛
بر دروغ و ناروا با يكديگر دوستي كنند و بر راستي دشمني ورزند؛

فرزند باعث خشم پدر، باران باعث حرارت، مردم پست فراوان و خوبان 
كمياب شوند؛

توانمن��دان همچ��ون گ��رگ و حاكمانش��ان دّرن��ده، ميان��ه ح��االن طعمه و 
نيازمندان همچون مردگان شوند؛

راستي ناپديد و دروغ فراوان گردد؛
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مردم به زبان اظهار دوستي و به دل دشمني كنند؛
فس��ق عامل نس��بت، عّفت باعث ش��گفتي و اس��الم را همچون پوس��تيني 

وارونه پوشند.«1
اين همه، تفسير و تفصيل آن كالم پيامبر)ص( بود، كه فرمودند: 

»جاهلّيت دوم، مخّرب تر از اّولي است.«
ب��ا اين توصيف��ات، بركندن بيخ درخ��ت تنومند جاهلّي��ت دوم به مراتب 

سخت تر از اّولي است. 
تركيب چند وجهي صورت  و سيرت جهالت، آزمودگي و تجربة ائمة جهالت 
و تغييرات شگفت آور صورت هاي زندگي، كفر بسيط عصر بعثت را به جاهلّيت 
مرّكب، ُمزمن و چند وجهي تبديل نموده است. به اين مجموعه، گشوده شدن 
دس��ت دش��من كبير انس��ان؛ يعني ابليس و جنودش را بر جسم و جان ابناي 
آدمي بيفزاييد تا اين معني را چنان كه حضرت امام صادق)ع( فرمودند، دريابيد: 
»همانا قائم ما از مردم جاهل بيش از رس��ول خدا)ص( از جهان جاهلّيت، متحّمل 

رنج و سختي مي شود.«2
آن روزي ك��ه ش��يطان اين نداي خداوند عالم را ش��نيد ك��ه خطاب به او 

فرمود:  
»َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم ؛3 

بيرون شو، همانا كه تو از رانده شدگاني.« 
آخرين تقاضاي خود را كه اميد داش��ت به هدف اجابت نيز برس��د، مهلِت 
ماندن بود و عمري دراز، براي اغواگري، نه براي انابه و بازگشت. به همين نّيت 

1. همان، خ 107.
2. بحاراألنوار، ج 52، ص 362.

3. سورة حجر )15(، آية 34.
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هم بود كه قسم ياد كرد: 
ِتَك ألغوينَُّهْم َاْجَمعين؛1 قس��م به عّزتت كه جملگي آنها )انس��ان ها(  »َفِبِعزَّ

را اغوا مي كنم.«
اغوا، صرفًا گمراهي و كج روي نيست. كج روي، نوعي گمراهي بسيط و ساده 

است. اغوا، جهالِت توأم با عقيدة فاسد است. 
ش��يطان، در دوردست نيرنگ هاي خود، روزي را مي ديد كه چنان باورهاي 
بش��ر را تغيير دهد كه در عين غوطه وري در جهالت، خود را عالم پندارد. عالم 
نماِي جاهل، آن زمان كه مي پندارد در علم و آگاهي و ادب، روزگار مي گذارند، 
چنان در بنِد جهل است كه عرِب بت پرست عصر جاهلّيت اّول، پيش او انگشت 

به دهان مي ماند.
آنكه، س��نگ و چوب و صخره را ما به ازاي حضرت حق مي پرستيد، دسِت 
ك��م، موجودي خ��ارج از خود را معب��ود خويش گرفته ب��ود؛ ليكن مهم ترين 
مش��ّخّصة انسان در عهد و عصر جاهلّيت دوم، در وجه عقيدتي، معجوب شدن 
انس��ان در برابر خود، معبود فرض كردن خ��ود و اصالت دادن به خود در برابر 

حق است.
انسان در اين موقعّيت، خودش را ركن ركين، معيار و واضع معيار، حّجت و 
فارق حق و باطل مي شناس��د. از همين روست كه در وقت ظهور امام زمان)ع( 
چن��ان ك��ه فرمودند، با حّج��ت معصوم و منصوب از س��وي حق، ب��ه محاّجه 

برمي خيزد.
ش��ايد به كّرات اين جملة معروف فيلسوف فرانسوي، رنه دكارت را شنيده 
باش��يد كه گفته بود: »من مي انديش��م، پس هستم!« شايد بتوان او و دريافتش را 

مدخل ورود بشر به عصر جاهلّيت دوم و مدرن شناخت.

1. سورة ص )38(، آية 82.
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ت��ا پيش از عصر حاضر و غلبة تاريخ و تفّكر غربي، بش��ر در جهل بس��يط 
س��ير مي ك��رد. از اين رو، بخت خضوع و خش��وع در برابر ح��ق را به تمامي از 
دس��ت نداده بود، اّما از اين عصر، بشر خودبنيادي پيشه كرد و با اصالت دادن 
به دريافت هاي حاصل از تجربة حواّس ظاهري، خود را حّجت و قطب، منش��أ 
ش��ناخت و فاعل تاّم شناس��نده خواند و از عالم و آدم تفسيري ماّدي ارائه كرد.  
از اين رو چنان امر بر او مش��تبه ش��د كه خالق هس��تي، كتب آسماني و كالم 
وحيان��ي انبي��ا و اوصياي الهي را به محكمة عقل كّم��ي مّتكي به دريافت هاي 

حّسي كشيد و احكام خود را دربارة آنها صادر كرد. 
در واقع بنايي جديد بر پايه اي جديد پديد آورد و از اينجا، خداي نو، كتاب 

نو و احكام نو پديد آمد.
اي��ن آغ��از راه ب��ود و از پي آن، اين حّج��ت دوران، پاي هر چ��ه كه به او 
ق��درت، برخ��وردارِي و لّذت م��ي داد، مهر تأييد زد. هر چ��ه را با محك تجربة 
حّسي درمي يافت، امضا كرد. هر امر و نهي را كه مانع و رادع اين برخورداري، 
لّذت جوي��ي و قدرت طلب��ي ب��ود به كناري افكن��د و آن را حاصل جهل و خرافه 

پنداشت و شد، آنچه شد. عالمي نو، آدمي نو و جاهلّيتي نو متوّلد شد.
تفّكر اومانيس��تي )اصالت االنس��اني(، اخالق ليبراليس��تي )اباحي گري( و 
نگاه سكوالريس��تي )دنيوي گري( توأم با هم، مش��ّخصات مه��ّم جاهلّيت دوم 
را مي نمايانند و خداي نو، اخالق نو و انس��ان نو را معرفي مي كنند. ش��ايد اين 

واقعه، تفسير اين آيه در »قرآن« باشد كه از قول ابليس بيان شده:
»َربِّ ِبَمآ َأْغَوْيَتِني أُلَزيَِّننَّ لَُهْم ِفي اأَلْرِض؛1 

پروردگارا! به س��بب آنكه مرا گمراه س��اختي من ]هم گناهانش��ان را[ در 
زمين برايشان مي آرايم.«

1. سورة حجر )15(، آية 39.
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اغواي انسان از طريق زينت دادن به زمين اّتفاق افتاد و نه از طريق امر به 
فحشا و حّتي از طريق زينت بخشي به زشتي ها، چنان كه آيه فرموده بود:

ْيَطاُن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن؛1  »َو َزيََّن لَُهُم الشَّ
و شيطان آنچه را انجام مي دادند، برايشان آراسته است.«

نوعي ماترياليسم كه ابتدا صورت فلسفي يافت، تبديل به فرهنگ شد و از 
آن پس، همة پهنه هاي حيات ماّدي بشر را گرفت. 

پوشيده نيست كه، علم زائل كنندة تاريكي ها و ناشناخته ها و رهنما به سوي حق 
 است. معّرف حّجت حق و فارق ميان حّق و باطل است. همان كه كتاب اهلل و آل اهلل،

حامل و مبّشر و مبّلغ آن بودند. از همين جهت شفا نيز در خود دارد؛ ليكن در 
عص��ر جاهلّيت دوم، بزرگترين حجاب مخفي و ضايع كنندة كتاب اهلل و آل اهلل، 
بزرگتري��ن منك��ر حّجت حق، صورت علم به خودش گرفت و ش��هره به علم و 
آگاهي شد؛ بلكه در كسوت حّجت، فارق معكوس هم شده؛ يعني حق را باطل 

و باطل را حق معرفي مي كند؛ معروف را منكر و منكر را معروف مي نمايد.
اين امري بديهي است كه، آنچه كه قادر به شناخِت حّجت و فارق و معرفي 
حّجت نباش��د، علم نيست. علم نور است، از اينجاست كه راه از چاه مي نمايد. 
آنچه كه از عهدة ره گش��ايي به سوي فارق و حّجت حق برنيايد، قرين به جهل 

و رهنماي جهالت و از قبيلة آن است.
جاهل در عصر جاهلّيت اّول، حّجت حق را نمي شناخت، اّما به محض ديدار 
و اس��تماع كالم او ايمان آورد و بت ها  و بت پرس��تي را رها كرد؛ ليكن، جاهالن 
عص��ر آخرين و جاهلّيت دوم، به محاّجه و س��تيز و انكار با حّجت حق روبه رو 

مي شوند. از همين رو، امام صادق)ع( از قول پدرانشان نقل فرمودند: 
»رس��ول خدا)ص( فرمودند: »هر كس قائ��م از فرزندان مرا انكار نمايد، به 

1. سورة انعام )6(، آية 43.
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مرگ جاهلّيت مرده است«.«1
اعالم تجربة جاهلّيت دوم و به عبارتي جاهلّيت مدرن در س��ال هاي قبل از 
ظهور، از سوي پيامبر گرامي)ص( و ائمة معصومان)ع(، اعالم بطالن پندار »اصل 
ترّقي« يا تكامل و تطّور اس��ت، كه توسط مبّلغان و مبّشران تاريخ و تفّكر غربي 

مطرح و پذيرفته شد. 
با روش��نايي گرفتن فان��وِس علِم خودبنياد، در عصر جديد، كس��اني چون 
فرانس��يس بيك��ن پنداشتند، اين فانوس چنان روش��نايي مي افشاند كه جهالت 
و تحّجر قرن هاي گذش��ته و همة فرهنگ ها و تمّدن هاي تجربه ش��دة قبلي را 
اثبات مي كند؛ بلكه با تس��هيل و تسطيح مسير، آينده اي نوراني و مملّو از علم 

و بصيرت و بينايي را فراروي بشر قرار خواهد داد.
 بيان مشّخصات و معرفي مصاديق جاهلّيت اّول، قبل از بعثت رسول اكرم)ص(،

در خود و با خود معني و تفسير علم الهي و حيات طّيبة عالمانه و خالي و عاري 
از جهالت را داشت.

اين نحوة نگرش به هستي، نحوة بودن، نحوة تعامل و سير در عرصة زمين 
است كه بيان مي دارد، آدمي پاي در عرصة علم و دانايي گذاشته يا در جهالت 

دست و پاي مي زند.
بعثت رس��ول اكرم)ص( و ابالغ رس��الت و انزال كتاب آسماني، براي عرب 
جاهلي، دروازة خروج از جاهلّيت اّول و بس��ط و گسترش علم و دانايي حقيقي 
بود؛ همان كه كيفّيت همه چيز را ديگرگون س��اخت. گويي كه توّلد انس��اني 
جديد و جماعتي جديد را در عرصة هس��تي سبب شد و باعث شد تا بشر پاي 
در آس��تانة انسانّيت الهي بگذارد و تودة بي خبر و آلوده به جهالت، امكان ورود 
به عرصة اّمت اس��المي را بيابد. از اينجا مس��لمان و اّمت اس��المي متوّلد شد. هم 

1. بحاراألنوار، ج 51، ص 73.
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آنان كه در پرتو قرآن، س��يره و سّنت آن معّلم آسماني، حامل قرآن، نماد علم 
و حيات عالمانه در عرصة زمين شدند. 

ترديدي نيس��ت كه صورت تاريخي و حيات م��اّدي و تمّدني، همة اعتبار، 
اصال��ت و جاي��گاه خود را نه از رنگ و لعاب و تنّوع و تكّثر اش��يا، از امري اخذ 

مي كند كه به حقيقت، صاحب اصالت و جاه است. 
معن��ي دهنده و اعتبار بخش��نده به همة صورت هاي م��اّدي و معامالت و 
مناسبات مردم، قبل از هر امر، جان معنوي و فرهنگي آن صورت هاست. همان 

هوّيتي كه با بعثت نبّي  اكرم)ص( از كتاب اهلل و آل اهلل حاصل آمده بود.
غيبت و فقدان كتاب اهلل و آل اهلل در صورت تمّدني و حيات فرهنگي، بشر 
و جامعة بش��ري قبل از بعثت را مّتصف به صفت جاهلّيت كرده بود. چنان كه، 
حض��ور آن دو، آن صفت مذموم را از آن ج��دا كرد و باعث ظهور مدينة فاضله 

يا عالمه شد.
در عصر نب��ّي گرامي)ص( و حضور كت��اب اهلل و آل اهلل، تمّدن هاي ايراني و 
رومي نيز با همة صورت هاي پيش��رفتة زيب��ا حاضر بودند؛ ليكن غفلت از جان 
حقيق��ي و عامل حيات بخش آس��ماني، آن دو تمّدن را هم از داش��تن عنوان 
حيات طّيبه و مدينة عالمه و فاضله، محروم س��اخته بود. از همين روست كه، 
نش��انة خروج از جاهلّيت اّول و جامعة جاهل، در ميان آيات و روايات، تأّسي و 
تأّمل در ساحت كتاب اهلل و تمّسك و توّسل به ساحت آل اهلل اعالم شده است.

اعالم فرا رس��يدن فصل جاهلّيت دوم و به عبارتي جاهلّيت مدرن، در واقع 
اعالم خارج ش��دن جان و روح تعالي بخش كتاب اهلل از فرهنگ و تمّدن بشري 
و غيبت سيره و سّنت آل اهلل از مناسبات و معامالت فردي و جمعي بشر است. 
در اين رويكرد، مطابق پندار حاميان و مبّلغان اصل ترّقي يا همان مدرنيته، آنچه 
مالك تشخيص و باعث اعتباربخشي و شرط اعالم حيات عالمانه است، زيست 
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مدرن و تمّدن تكنولوژيك است. همان كه بشر غربي را مبتالي توّهم ساخت و 
باعث شد تا گمان كند با تجربة مدرنيته از جهالت رسته و به محضر خورشيد 

علم و آگاهي راه يافته است.
اين سخن، پرده از پنداري ديگر نيز برمي دارد: سير حيات در عرصة زمين 
و گذار زمان كّمي، الزامًا به منزلة س��ير اكمالي و تجربة كمال نيس��ت. اگر جز 
اين بود، رس��ول اهلل)ص(، پيش��اپيش اّم��ت خود را از تجرب��ة جاهلّيت دوم در 

آخرالّزمان و سال هاي قبل از ظهور با خبر نمي ساخت.
چنان كه گفته ش��د، در عصر بعثت، حوزة تمّدن��ي ايراني و رومي، مراتب 
بلندي از برخورداري، رفاه و تجربة ابزار و ادوات پيش��رفته، به نس��بت آن عصر 

را حاصل آورده بود.
براي آن بزرگان معّظم و مطّهر، خاندان گرامي رس��ول اهلل)ص(، پيش بيني 
تجربة زندگي در ساحت تمّدن مدرن غربي مشكل نبوده، چنان كه در بسياري 
از رواي��ات از تغيي��ر فيزيكي و ص��وري تمّدن و صورت ماّدي حيات بش��ر در 
س��ال هاي قبل از ظهور، س��خن به ميان آمده است؛ اين س��ير و سفر روي به 
كمال نداشته؛ بلكه هيچ الزامي نيست كه حيات بشر و سير او در ميان صورت 
ماّدي و تمّدني، روي به رشد كّمي و فيزيكي داشته باشد. آنكه معني دهنده و 
حيات بخش به همة صورت هاست و بدان اعتبار و ارتقا مي بخشد، بيش و پيش 

از آنكه تحّول ادوات و ابزار باشد، تحّول جان است.
قرن ها و سال هاي متمادي، اعجاب در برابر ساحت ماّدي مدرن، بسياري از 
عالمان و دانش��مندان غيرمسلمان را واداشت تا تجربة مدرنيتة قرون 18 م. به 
بعد را، عين تجربة كمال و علم فرض كنند؛ بلكه در اين ميان س��ر در پي كشف 

قانونمندي ويژه و حاكم بر تاريخ بگذارند.
اين سخن بدان معني نيست كه تجربة كمال و علم و باألخره حيات طّيبه 
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و مدين��ة عالمه و فاضله، قرين با ابتدايي ترين ص��ورت حيات در عرصة زمين 
اس��ت؛ بلكه سخن بر س��ر اصالت بخش��يدن بيهوده به صورت مدرن زندگي و 
برخورداري از ادوات و ابزار تس��هيل كنندة زيس��ت در عرصة زمين مي باش��د. 
چنان كه اين تجربه؛ يعني مدرنيته، در خود و با خود س��ير قهقرايي و رويكرد 
جاهالنه به هس��تي را داشته باشد، سير در ظلمت است؛ اگرچه تمام شب ها با 
مدرن ترين المپ ها چون روز روش��ن شود. همچنان كه امروزه، ساحت جان و 
دل و فرهنگ و اخالق انس��ان دوران مدرن، غرق در ظلمات و تاريكي جهالت 

است.
همة مظاهر و مصاديق بيان شده دربارة جاهلّيت اّول را بنگريد و همة آنچه 
ك��ه كت��اب اهلل و آل اهلل آنها را نهي فرموده اند، فرا رو ق��رار دهيد تا دريابيد كه 

ساحت جان بشر، امروز از نور علم روشن يا غرق در تاريكي و جهل است؟
نكت��ة جالب آنكه، به رغ��م تصّور و توّهم ما، جاهلّيت، در عصري كه آكنده 
از بالندگي تمّدن مدرن و تكنولوژيك است، به مراتب سخت تر از جاهلّيت اّول 

جلوه مي كند.
روايت ياد شده از نبّي اكرم)ص( كه فرمودند: »من بين دو جاهلّيت كه دومين 

آن سخت تر از اّولي است، برانگيخته شده ام.«
از س��ويي پيش بين��ي، وقوع جاهلّيت دوم را اعالم مي دارد و از ديگر س��و، 

منفورتر و بدتر بودن آن نسبت به اّولي را. 
در روايت ديگري، از پيروان اين جاهلّيت كه حاصل دنبال كردن جاهلّيت 

اّولي است، با صفت منفورترين ياد مي كنند و مي فرمايند: 
»منفورترين مردم نزد خداوند سه تن هستند: زنديق در حرم، دنبال كنندة 

سّنت جاهلي در اسالم و خواهان ريختن خون انسان بي گناه.« 
شايد گمان شود جاهلّيت دوم اعالم شده مربوط به سال ها يا قرون اّوليةپس 
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از بعثت رس��ول خدا)ص( اس��ت. اّما مصاديق اين جاهلّيت دوم كه در روايات 
معصومان)ع( از آنها سخن به ميان آمده، وجوه مختلفي را نشان مي دهد.

بخ��ش اّول، ناظ��ر بر جاهلّيت در حوزة فكري و اعتقادي اس��ت. همان كه 
باعث و موجد بروز مصاديق فرهنگي و تمّدني جاهلّيت نيز مي شود.

در ن��زد اه��ل ذكر و صاحبان خ��رد از انبيا، اوصيا و حكم��ا، آرايش و زيور 
حيات دنيوي و پيش��رفت و پسرفت صورت هاي تمّدني و ماّدي، مالك و معيار 
تش��خيص عالمانه بودن حيات جوامع انس��اني يا جاهالنه بودن آن نيست. در 
كالم عم��وم بزرگان، س��المت دين و اخالق و رهبري م��ردم در طريق فالح و 

رستگاري، نشانة اّولية مدينة عالمه است.
در بيان حضرات معصومان)ع(، عدم معرفت دربارة امام در هر عصر به منزلة 
مرگ در جاهلّيت اعالم ش��ده است، امري كه انس��ان دربارة آن، مورد سؤال و 
مؤاخذه واقع خواهد ش��د. در اين باره از قول اميرالمؤمنين)ع( نقل ش��ده است 
كه: »رس��ول اهلل)ص( فرمودند: »هر كس بمي��رد؛ در حالي كه امام زمان)ع( خود را 
نشناخته باشد، به مرگ جاهلّيت از دنيا رفته و به خاطر اعمالي كه در جاهلّيت و 

اسالم انجام داده، مورد مؤاخذه قرار مي گيرد«.«
چنان كه در ادعيه و زيارات خاص آمده، امام معصوم و منصوب از س��وي 
حق، صاحب و حامل علم حقيقي است؛ بلكه معدن علم، مخزن سّر اهلل، محّل 
رفت و آمد مالئكه و ملهم به علم غيبي اس��ت و از اين رو، خود فارق و محك 

تشخيص علم از جهل و حق از باطل است.
مق��ام ام��ام، مقام فارق حق از باط��ل و علم از جهل اس��ت و جهل دربارة 
صاحب اين مقام، به منزلة جهل دربارة معيار تش��خيص حق از باطل و علم از 
جهل و الجرم ابتال به شبهه و غلتيدن در باطل است. اين واقعه ابتدا در حوزة 
نظري اّتفاق مي افتد و منجر به ظهور س��يره، سّنت، اخالق و فرهنگي مي شود 
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ك��ه آكن��ده از باطل و جهالت اس��ت و الجرم موجد تمّدني آكن��ده از باطل و 
جهالت نيز مي شود.

عموم جنگ ها و خونريزي ها، پايمال شدن حقوق و اموال و هزاران مفسدة 
ديگر، حاصل بروز ش��بهه و عدم تش��خيص حق از باط��ل و فقدان فارق ميان 
آنهاس��ت. مقام امام، مقام حّجت اس��ت. خطاب حجج الهي دربارة امامان)ع(، 
ناظر بر مقام حّجت، دليل و نش��انه بودنش��ان است. در درياي تاريك و راه هاي 
باريك، اين ستاره ها و فانوس هاي دريايي اند، كه گم كرده راه را به سوي مقصد 
ف��را مي خوانن��د و مانع از نابود ش��دن آنها در ميان صحرا و دريا و س��رانجام، 

هالكتشان مي شوند.
تالطم امواج درياي مناسبات سياسي و اجتماعي، در لحظه اي، هزاران نفر 

را به مغاك و ژرفاي هالكت و نيستي مي كشد.
بي سبب نيست كه حضرت فاطمه زهرا)س( مي فرمايند: 

»فرمانبرداري از ما، س��بب نظام اّمت و امامت ما خاندان ماية امان بخشي 
از تفرقه هاست.«1

خروج از دايرة حجج الهي، ناگزير گردن گذاردن بر اوامر و نواهي حجج غير 
الهي را در پي خواهد داشت.

به هر روي آدمي، در گذار از فراز و نش��يب حيات، اش��خاصي را به عنوان 
حّجت خود قرار مي دهد و الجرم، هر حّجت و فارقي، در ادب و فرهنگ و سر 

در پي او مي نهد و معامالت ماّدي، صورت خود را نمودار مي سازد.
صورت بيروني حيات هر عصر، تجّسم عيني حّجت�ي است كه مردم در هر 
عصر و زمان، آن را امام و حّجت خويش مي شناس��ند. مردم در آينة حّجت ها 

خود را مي نگرند و تمثال آنها را در عالم بيروني، آشكار و مجّسم مي سازند.

1. بحاراألنوار، ج 9، ص 223؛ طبرسي، احمد بن علي، االحتجاج، ج 1، ص 98.
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امكان ندارد كه نس��بت، عهد و تعّلق خاطر مردمي به حّجتي باش��د و فرمان 
حّجتي ديگر را گردن نهد. اين جدا افتادگي، نظر و عمل انسان را مي ُكشد. همواره 
آنكه فائق مي آيد و بر مملكت وجود آدمي، حكم مي راند و فرامين خود را آشكار 
مي سازد، حّجتي است كه امرش مطاع و آدمي درباره اش تعّلق خاطر يافته است.

فرهن��گ و تمّدن جاهلّي��ت مدرن، انعكاس عيني حّج��ت عصر مدرنيته و 
غيرمعصوم اس��ت كه امكان س��لطه و امارت يافته است و البّته، تفاوت بنيادين 
اين عصر و س��اير اعصار ماضي كه بش��ر تبعّيت از حجج غير معصوم را گردن 
مي نه��اده، اين اس��ت كه در ادوار گذش��ته، بت پرس��تان و پي��روان كاهنان و 
دروغ زنان، به پرس��تش ش��خصي طاغوتي، الهه اي، كاهن��ي و حّتي بتي غير از 
خودش��ان مش��غول مي آمدند و حّداقل، نوعي خروج از خود و ترك خود را در 
اس��فل مراتب داش��تند؛ ليكن در عصر مدرن، بش��ر خود را مي پرستد؛ طاغوت، 
خود اوس��ت؛ بي واسطه در »خودبنيادي« مستقر ش��ده و اين بدترين نوع جاهلّيت 

است كه در تاريخ حيات بشر اّتفاق افتاده است.
اين جاهلّيت موجد جهاني اس��ت، آكنده از ظل��م و جور. همان كه دربارة 

عصر آخرين و آخرالّزمان بيان شده است.
تنها در اين مرتبه از ظهور طاغوت و بت پرس��تي اس��ت كه جهان آكنده و 
مملّو از ظلم مي شود. وقتي انسان خود را به منزلة حق و معيار و حّجت فرض 
كند، همة آنچه از او صادر مي ش��ود، ظالمانه اس��ت. در عصر ما، بش��ر در بطن 
ظلم متوّلد ش��ده و به دليل خودبنيادي و تفّكر اومانيستي، خود منشأ و مصدر 
ظلم و باطل اس��ت. اله و رّب خود انس��ان شده؛ حّجت، ش��ارع و منشأ صدور 
شريعت، خود انسان شده؛ صدور حكم، حّق انسان و از آن اوست؛ ميزان، خود 
اوس��ت و مجري احكام نيز از او و به س��وي اوست؛ مبدأ، منتها، مسير و مقصد 

نيز خود اوست.
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ش��ايد بتوان گفت، امام عصر)ع(، بزرگترين بت ش��كن تاريخ حيات بشر بر 
زمين است. ايشان، بت انسان را در بتخانة وجودي اش مي شكند.

س��خن اميرمؤمنان، علي)ع( خطاب به مردم آخرالّزمان ش��گفت است، آنجا 
كه فرمودند:

»اي مردم! به علم يقين بدانيد، آن كس كه با جاهلّيت مرسوم در ميان شما 
به اس��تقبال قائم ما برود، با آن كس كه با جاهلّيت اّول به اس��تقبال رسول 
خ��دا)ص( رفت، تفاوتي ندارد و دليل آن اين اس��ت ك��ه در آن روز همه بر 
رسم و روش جاهلّيت زندگي خواهند كرد، مگر آن كسي كه مورد رحمت 

خداوند قرار گيرد.«1
زندگي به رس��م و روش جاهلّيت، گردن نهادن، تبعّيت و عمل به فرهنگ 

و تمّدن جاهلي را در خود دارد.
تا فرهنگ و تمّدني همه گير و جهان گير نش��ده باشد و تا مردم در اخالق، 
س��يره و س��ّنت و عمل به فرهنگ و تمّدني ظالمان��ه و جاهالنه گردن ننهاده 
باش��ند، ظلم فراگير و جهان آكنده از ظلم نمي ش��ود، حال چگونه مي توان در 
وضعي چنين، يعني غرقة فرهنگ و تمّدن ظالمانه و جاهالنه، به استقبال امام 

رفت؟
استقبال از امام، مستلزم انكار و تبّري از وضع و راه و رسم ظالمانه است و 
اين تبّري، خود در گرو معرفت دربارة حّق زمانه و تجّلي و ظهور كفر و شرك 

و نفاق در زمانه است.
راه با انكار و نفي آغاز مي ش��ود. قومي كه به انكار و نفي نرس��يده و ال اله 
نگفت��ه، چگونه پاي در اثبات حق مي گذارد؟ معرفت دربارة بنيادهاي فرهنگي 
و اعتقادي تمّدن جاري و راه و رس��م مرس��وم و عادت ش��ده، به انكار و تبّري 

1. بحاراألنوار، ج 51، ص 120.
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مي انجامد و تبّري، در خود و با خود، گردن نهادن بر آس��تان حضرت دوست و 
هم افقي با او را سبب مي شود.

وقتي ظلم در عرصه هاي فكري، اخالقي و عملي رس��وخ كرده و بشر، عين 
ظلم شده و غرقة بيداد، انكار و تبّري، الزامًا بايد همة پهنه هاي اعتقادي، اخالقي 
و عملي ظالمانه را شامل شود. اين نفي و انكار، زمينه ساز استقبال است. شايد 

يكي از داليل تأخير در امر ظهور، همين بد استقبالي باشد.
هماره، در حالي كه راه و رسم جاهلي را پاس مي داريم و براي بقا و دوامش 
از هم��ة مرزها و حدود تعيين ش��ده در حوزة اعتق��ادي و اخالقي و حرام ها و 
حالل هاي كتاب اهلل و آل اهلل مي گذريم، از امام زمان)عج( هم س��خن مي گوييم. 
اين همان اس��تقبال جاهالنه از حّجت حّي خداوند است. همان كه به ظهوري 

و حضوري نمي انجامد.
ش��ايد بزرگترين پيامد س��يطرة جاهلّيت دوم، كه پ��س از فراموش كردن 
حّجت حق و مس��تور داشتن امام در پس پردة غيبت و غفلت حاصل مي شود، 
همه گير شدن ظلم باشد. تنها از اين طريق؛ يعني عمومّيت يافتن ظلم است كه 

زمين مملّو از ظلم مي شود. 
ي��ك معني ظلم تاريكي اس��ت. ظلمت و تاريكي حاص��ل بي نوري، غيبت 
و دوري خورش��يد عالم تاب اس��ت؛ چنان كه امروز، بش��ر در ظلمت دست و پا 
مي زند، اّما معني ديگر ظلم در برابر عدل اس��ت. ظلم؛ يعني درهم ريختگي و 
جابه جايي. وقتي همه چيز از جاي خود خارج مي شود، معروف، منكر و منكر، 
معروف مي شود. در اين حالت است كه ظلم اّتفاق مي افتد، فراگير مي شود و بر 
پهنة قلب ها و چشم ها سايه مي افكند، مثل ظلمت. اّما در سلسله مراتِب ظلم، 
بزرگترين ظلِم رفته، همان اس��ت كه گفته ش��د؛ يعني بشر خودش بدل حق 
و حّجت حق ش��ده اس��ت؛ چنان كه بزرگترين منكر، انكار امام حق و ناشناس 
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ماندن ايش��ان اس��ت و بزرگترين معروف، معرفي ايشان اس��ت. در اين ظلم و 
جابه جايي بزرگ، تمامي حّساسيت ها دربارة معروف و منكر از بين مي رود.

در اينجا بايد، متذّكر اين نكته ش��ويم كه، ابتالي به جاهلّيت، جادة حيات 
آدم��ي را براي ارتكاب ج��رم و جنايت هموار مي س��ازد. آلودگي هاي حيوي و 
پس��ت، ابتال به جاهلّيت اس��ت. در چنين وضعي اس��ت كه، قبايح و زشتي ها 
عمومّي��ت مي يابند و به امري عاّدي و معمولي تبديل مي ش��وند و از آن بدتر، 

قبيح، ُحسن جلوه داده شده، موجب افتخار مي شود.
آيا هيچ به اين سؤال انديشيده ايد كه چرا ابليس و جنودش سعي در آلوده 

كردن فرزندان آدمي به گناه داشته و دارند؟
� همه گير شدن گناه و نافرماني از حق، اليه به اليه، بشر را بي پناه مي سازد، 
هم��ة ديواره��اي محافظ را از بين مي برد تا آنكه انس��ان، مدافع حق و اهل حق 

نمي ماند؛ بلكه در اردوگاه جنود ابليس درمي آيد و از لشكريان او مي شود. 
آلودگي ها، دروازه هاي رفت و آمد جنود ابليس را بر بش��ر مي گشايند. گناه 
و ظلم، به ويژه وقتي تبديل به فرهنگ عمومي مي شود، دروازه ها را براي ورود 
و سلطة اجّنة شيطاني كه جنود ابليس هستند، باز مي كنند؛ در حالي كه هيچ 

مانع و رادع و محافظي براي مصون ماندن انسان نمي ماند.
ش��نا در درياي جهالت، آدمي را غرقة گناه س��اخت ت��ا آنجا كه اختالط و 

امتزاج و نسبتي شگفت ميان انسان و نيروهاي شرور پديد آمد.
� فك��ر مي كنيد چرا در عصر ما، بيش از اعصار گذش��ته از س��حر و جادو، 

شيطان پرستي، شعبده و ارتباط با اجانين، سخن به ميان آمده است؟
چرا اين همه فيلم با موضوع و مضمون سحر و جادو ساخته مي شود؟

آيا به كارتون هايي كه بّچه ها از طريق رس��انه هاي جمعي مثل تلويزيون ها 
و ماهواره ه��ا مي بينند، دّقت كرده اي��د؟! عموم اين آثار حاوي موضوع و مفهوم 
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شيطاني، ارتباط با نيروهاي شيطاني، سحر و جادو هستند. موضوع و محتواي 
پر تيراژترين و پرفروش ترين كتاب تاريخ حيات بشر؛ يعني »هري پاتر«، سحر 
و جادو است؛ چنان كه فيلمي نيز بر اساس اين كتاب ساخته شد و در سراسر 
جهان به نمايش درآمد، اين فيلم هم از پر فروش ترين فيلم ها ش��د و جز اين، 
در طّي سال هاي اخير و به تدريج، برخي فضولي ها، دروازه هاي ديگري را براي 

ورود جنود شيطاني بر صحن و سراي زندگي مردم گشوده است.
� جماعتي به س��راغ دفينه ها و زير خاكي ها رفتند، به س��راغ كتب سحر و 
جادو و علوم غريبه رفتند. گروهي به گرد رمال ها چرخيدند، به احضار و تسخير 
جن ها مبادرت كردند و از اين طريق، طلس��م هايي گشوده شدند. طلسم هايي 
كه هزاران س��ال دس��ت نخورده بودند. ناپرهيزي و ورود به اين صحنه از علوم 
غريبه، بدون اذن و تخّصص، بسياري از بيماري هاي روحي را كه حاصل رسوخ 

نيروهاي شيطاني بود، بر سر بشر بار كردند.
شياطين، بشر را به ارتكاب گناهان بزرگ ترغيب كردند تا از اين طريق، بر 

بشر مسّلط شوند و از آنها آلت فعل مطامع خويش بسازند.
� س��ران مجامع مخفي و لژهاي فراماس��ونري در رده هاي باال، در ارتباط با 
نيروهاي شيطاني، از آنها نيرو و قدرت مي گيرند تا بر رقيبان خود، چيره شوند، 
مناصب را حفظ كنند و در عوض، در پاسخ به خدمت ابليس، گناه و آلودگي را 
به نيابت از طرف شيطان عمومّيت مي بخشند؛ قانوني مي كنند؛ علني مي سازند 
و در اين معامله و تعامل، شيطان بر جان، مال، جسم و قلب انسان هاي بي پناه 

مسّلط مي شود.
تروي��ج هم جنس بازي از طريق هزاران برنامة ماهواره اي، ش��رب خمر، زنا، 
كفرگويي و اس��ائة ادب به كتب آسماني، قرآن سوزي و امثال اينها، سريع تر از 

هر سفينه اي، جنود ابليس را بر سر بشر آوار مي سازد.
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فيلم ها، چنان زشتي و قبح كشتن و ضرب و جرح را از بين مي برند و همه 
روزه هزاران تصوير از قتل و جنايت را پيش چشم كودكان مي آرايند و به اين 
ترتي��ب روان عمومي جامعه بيمار مي ش��ود؛ بلكه هم پاي گناهان، مس��يرهاي 

ورود جنود ابليس بر صفحة قلب و جان انسان ها گشوده مي شود.
ذك��ر اين موارد عجيب مي نمايد، اّما مطالعة همة آنچه كه در ميان س��ران 
مجامع مخفي و حّتي بس��ياري از صاحب نامان عرصه هاي علم و دانش و هنر 
مي گذرد، حاكي از ابتالي آنان به ارتباط اس��رارآميز با نيروهاي ش��يطاني است 
و از آن بدتر، اهتمام برنامه ريزي ش��ده براي مبتال س��اختن سازمان يافتة بشر 

به آلودگي و گناه.
�  از گذش��ته هاي دور، مس��اجد، ابنّيه هاي مذهبي، مجالس وعظ و تذكار، 
اولياي الهي و علماي ديني؛ چون حصني ش��هر و كوي و برزن و خانه ها را در 
برابر تيرهاي جنود ش��يطاني، در امان نگه مي داشتند. متأّسفانه طّي دهه هاي 
اخي��ر برگزاري همة اين مجال��س در اقصانقاط زمين، رو به ضعف و كاس��تي 
نهاد؛ جاي منبر و خطابه را صفحة شيش��ه اي و نوراني تلويزيون گرفت؛ صورت 
معماري هم عوض ش��د، هيچ مهندسي از حكمت پشت معماري نپرسيد و در 
چشم بر هم زدني، بناهاي مثلثي و هرمي، شهرها را در محاصرة خود گرفتند، 

بناهايي كه جاذب نيروهاي منفي منتشر پيرامون زمين و انسان ها بودند.
� سابق بر اين، مردم با اذكار و ادعيه اي خاص، روز خود را آغاز مي كردند و 
بدان عادت داشتند؛ چنان كه شيطان را به ستوه مي آورد و از پيرامون مردم و 

خانه و كاشانة آنها دور مي ساخت، اين همه نيز، به فراموشي سپرده شدند.
همه، دس��ت به دس��ت هم دادند تا برج ها و قلعه هاي محافظ فرو ريختند، 
آنگاه س��ر در پي علوم جديد بي بنياد روانشناسي و جامعه شناسي گذاشتند تا 
ش��ايد به مدد آنها، راز فراواني جرم و جنايت، طالق، بد اخالقي هاي اجتماعي 
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و حرمت شكني ها بر آنها مكشوف شود.
چرا هيچ كس در انديشة ديوارهاي محافظ فرو ريخته شده نيست؟

عالج بالي س��يل و زلزله و خشكس��الي، تنها سدس��ازي و مقاوم س��ازي و 
سيلوس��ازي نيس��ت. منش��أ اين همه را بايد در جايي ديگر جست وجو كرد يا 

حّداقل آن آبشخور را هم در نظر آورد.
گفت وگوي غالب عصر ما، سياس��ت، اقتصاد، لّذت و كامجويي اس��ت. خرد و 

كالن سر در پي اين مثلث گذارده اند.
همة تبليغات تجاري، س��ر در پي ترغيب م��ردم به ُخفت و خيز و خوردن 

دارند. خرد و كالن سر در گرو خفت و خيز و خوردن نهاده اند.
جملگي در كار دنيا و دنيامداري اند. پس عقباي ما كجاست؟

آيا اين همه، تفسير اين آية شريف نيست كه از قول شيطان مي فرمايد:
»َربِّ ِبَم��آ َأْغَوْيَتِني أُلَزيَِّننَّ لَُه��مْ ِفي اأَلْرِض؛ من زمي��ن را در نزد مردم 

تزيين مي كنم.« 
فراموشي آسمان، حاصل رويكرد به زمين است.

حس��ب روايات رسيده، در سال هاي س��خت ظهور و قيام، امام عصر)عج( و 
همراهانش، با لشكريان ابليس، جنود غير انساني ابليس؛ يعني جنّيان شيطاني 
نيز درگير مي ش��وند. همراهي جبرئي��ل، ميكائيل و اس��رافيل و جنود رحماني 
مالئك و ارواح در كار وارد مي ش��وند تا در ركاب امام، با همة جنود ش��يطان 
بجنگند و صحن زمين را از وجود آنان پاك كنند تا بش��ر، خالص از اين همه، 

روي به حيات طّيبه بياورد و در دولت كريمة امام آرام گيرد.
متأّس��فانه در س��ال هاي قبل از ظهور، ژرفا و وس��عت جهالت از س��ويي و 
جداافتادگي از س��يره و سّنت رس��ول خدا)ص( و كالم آسماني »قرآن« از ديگر 
س��و، بر احس��اس بيگانگي مردم و غربت دين چنان مي افزايد كه آيين و مرام 
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آخرين وصّي رس��ول خاتم)ص(، حضرت مهدي صاحب الّزمان)عج( در چش��م 
مردم به مثابة آيين جديد مي آيد. 

به قول امام صادق)ع(: 
»اسالم غريبانه آغاز شد و به زودي به غربت بازخواهد گشت، پس خوش 

به حال غريبان.«1
دور مانده و مهجور از ش��هر و ديار، آن زمان ك��ه روي به وطن مي گذارد، 
غريب و ناشناخته مي نمايد؛ ورنه از دين جديد و امر جديد خبري نيست؛ اگرچه 

امام صادق)ع( فرموده بودند:
»هنگام��ي ك��ه قائم ظهور كند، ب��ا امر جديد خواهد آمد، چنان كه رس��ول 

خدا)ص( در آغاز اسالم، مردم را به امر جديد دعوت مي كرد.«2
وس��عت دوري و بيگانگي اس��ت كه در چش��م جاهالن، آيين و مرام آبا و 
اج��دادي را غريبه مي نمايد؛ چنان كه هم��ان امام معصوم)ع( به زبان ديگري، 

دربارة سيرة امام مهدي)ع( مي فرمايد:
»همان كاري را كه رسول خدا)ص( انجام داد، مهدي انجام مي دهد. بدعت هاي 
موجود را خراب مي كند، چنان كه رسول اهلل)ص( اساس جاهلّيت را منهدم 

نمود، آنگاه اسالم را از نو بنا مي كند.«3
بدعت ه��ا در س��ير تدريجي و تكويني، هم��ة س��ّنت ها را از ميدان خارج 
س��اختند تا آنگاه كه به تمامي، بدعت ها جايگير ش��دند و جاهلّيت دوم ريشه 
دواند؛ صورت فرهنگ و تمّدن به خود گرفت؛ قوام يافت و مسّلح به سالح فّن 

و آگاهي و تجربه شد تا با تمام قوا در برابر هر مصلح و احياگري بايستد.
بي س��بب نيس��ت كه دفتر روزگاران آكنده از نام ه��زاران مصلح و احياگر 

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 191؛ شيخ صدوق، كمال الّدين، ج 1، ص 201.
2. شيخ مفيد، االرشاد، ج 2، ص 384.

3. بحاراألنوار، ج 52، ص 352.
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ناكام است. هم آنان كه همة توان خود را مصروف مقابله با صورت هاي مختلف 
جهالت كردند.

شايد به همين دليل يا داليل ديگري باشد كه ميراث جملة انبياي سلف را 
 در وقت تجديد حيات اسالم و ظهور كبرا، همراه و ياري رسان حضرت مهدي)ع(

مي كند؛ چنان كه عصاي موس��ي، پيراهن يوس��ف، انگشتر سليمان، پرچم و زره 
پيامبر)ص(، »تورات« و »انجيل« و س��اير مواريث جملة انبيا و اوصيا كه هر يك 
در عصر خود، قدرت نفوذ و ساقط كردن گونه هاي مختلف شرك و كفر و نفاق را 
كه فراروي انبياي عظام الهي، صف آرايي مي كردند، داش��تند، براي نفوذ و ساقط 
كردن و براندازي جاهلّيتي در كار وارد مي شوند كه حاصل جمع همة تجربه هاي 
پيش��ين و همة مصاديق گذشتة كفر، ش��رك و نفاقند كه در هيئت نو، فريبنده 
و در عين حال س��تمگر و طاغي آشكار خواهند شد. ضمن آنكه، اين همراهي و 
پشت گرمي همة مواريث انبيا، معجزات ايشان و از جمله كتب آسماني پيشين، 
خ��ود حكايتگر دين كامل، ت��ام و اتّم آخرين وصّي رس��ول آخرالّزمان)عج( نيز 
هس��ت؛ همان كه بر همة آيين ها و مرام ها غلبه مي يابد تا دولت كريمة حضرت 

صاحب الّزمان)ع(، هادي و امان بخش جملة ملل و نحل شود.
در ميان روايات رسيده از حضرات معصومان)ع(، وجوه مختلف اين جاهلّيت 
بيان ش��ده، به اّتكاي اين س��خنان حكيمانه است كه به رغم پندار ظاهربينان، 
قبل از ظهور موعود مقّدس)عج(، جامعة بش��ري، در سه حوزة فكري، فرهنگي 

و تمّدني، غرقة جاهلّيت مي شود.
گسس��ت در زنجيرة جاهلّيت، در گ��روي ظهور حّجت حّي خداوند، موعود 
آخرالّزمان اس��ت و تكليف ما، ورود خالصان��ه و مجاهدانه در خيل منتظران و 

زمينه سازان. اميد كه بخت اين همراهي بزرگ را حاصل آوريم. 
ان شاءاهلل.



جاهلّيت دوم در آخرالّزمان1
نويسنده: صالح الكاظمي
مترجم: عّباس كسكني

مبحث اّول: داليلي بر وجود جاهلّيت دوم

»قرآن كريم« به وجود جاهلّيتي موس��وم به جاهلّيت دوم، پس از جاهلّيت اّول 
در بين عاّمة مس��لمانان اشاره مي نمايد، كه از عالئم ظهور امام مهدي)ع( است. 
شواهد قرآني بس��ياري بر اين موضوع تأكيد دارند، كه از آن جمله مي توان به 

آيات زير اشاره نمود:
»ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّن بَْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نَُّعاًسا َيْغَشي َطآِئَفًة مِّنُكْم َوَطآِئَفٌة َقْد 

ْتُهْم َأنُفُسُهْم َيُظنُّوَن بِاهلِل َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة؛2 َأَهمَّ
س��پس بعد از آن اندوه و غم، خواب آرامش بخش��ي بر ش��ما فرود آمد كه 
گروهي از ش��ما را كه بر اثر پش��يماني، دس��ت از فرار برداش��ته، به س��وي 
پيامب��ر آمدي��د، فرو گرفت و گ��روه ديگر كه حفظ جان هايش��ان، آنان را 
پريش��ان خاطر و غمگين كرده بود، دربارة خدا گمان ناحق و ناروا همچون 

گمان  هاي جاهلّيت مي بردند.«
َلَة  َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلي َوَأِقْمَن الصَّ ْجَن َتَب��رُّ »َو َق��ْرَن ِفي بُُيوِتُكنَّ َوَل َتَبرَّ

1. منبع: كتاب موسوع�］ القائم)عج( من فكر السّيد ابي عبداهلل الحسين القحطاني، بخش عصر الجاهلّي�］ في 
آخرالّزمان، ج 3، صص 11 � 55..
2. سورة آل عمران )3(، آية 154.
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َكاَة َوَأِطْعَن اهلَل َوَرُسوَلُه؛1 َوآِتيَن الزَّ
در خانه هايت��ان ق��رار و آرام گيريد و مانند زنان دوران جاهلّيت پيش��ين 
خ��ود را براي نامحرم��ان نياراييد و نماز به پا داريد و زكات بدهيد و خدا 

و پيامبرش را اطاعت نماييد.«
»ِإْذ َجَع��َل الَِّذيَن َكَفُروا ِف��ي ُقُلوبِِهُم اْلَحِميََّة َحِميَّ��َة اْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزَل اهلُل 

َسِكيَنَتُه َعَلي َرُسوِلِه؛2
ياد كن هنگامي را كه كافران دل هايشان را از تعّصب و خشم شديد جاهلي 
آكن��ده كردن��د، پس خ��دا هم آرامش خ��ود را بر پيامب��رش و مؤمنان فرو 

فرستاد.«
آي��ات باال به وجود جاهلّيت اش��اره دارد و از آنجا ك��ه »قرآن« براي همة 
زمان ها نازل گرديده اس��ت، اثبات مي ش��ود كه جاهلّيت دوم��ي، قبل از قيام 

حضرت مهدي)ع( نيز وجود خواهد داشت. 
هنگامي كه به احاديث روايت ش��ده از حضرت محّمد)ص( و اهل بيتش)ع( 

نيز مراجعه كنيم، تأكيد بر وجود اين جاهلّيت را درمي يابيم.
از پيامبر اكرم)ص( روايت شده كه فرمودند: 

»م��ن بي��ن دو جاهلّيت كه دومين آن س��خت تر از اّولي اس��ت، برانگيخته 
شده ام.«3

در حديث باال، اشارة آشكاري به وجود جاهلّيت دوم، پس از بعثت حضرت 
ختمي مرتبت)ص( وجود دارد، كه سخت تر و بدتر از جاهلّيت اّول است و اين 
موضوع از س��ياق اين روايت به خوبي آش��كار است و نيز از ايشان روايت شده 

1. سورة احزاب )33(، آية 33.
2. سورة فتح )48(، آية 26.

3. العقل و الجهل في الكتاب و السّن�］، ص 273.
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اس��ت كه فرمودند: »منفورترين مردم نزد خداوند، س��ه تن هستند: زنديق در حرم، 
دنبال كنندة سّنت جاهلي در اسالم و خواهان خون ريزي انسان بي گناه.«1

از اينجا پي مي بريم كه اكثر مس��لمانان با وجود پذيرش اس��الم به عنوان 
دي��ن خود، از س��ّنت هاي جاهل��ي و عادات آن پيروي مي كنن��د؛ در حالي كه 

مي دانند اين سّنت ها مخالف با دين توحيدي اسالم و تعاليم آن است.
شايد تفسير قول پيامبر اكرم)ص( كه فرمودند: »من بين دو جاهلّيت كه دومي 
آنها خطيرتر از اّولي اس��ت، برانگيخته ش��دم.« همين باش��د؛ زيرا مردم با وجود 
اسالم آوردن، از عادات جاهلّيت نرهيدند؛ بلكه همچنان آن را حفظ نموده اند و 
اين به س��بب هواهاي نفساني آنان است، نه به ارادة خداوند و رسول خدا)ص( 

و اهل بيتش)ع(.
به همين س��بب اس��ت كه ام��ام مه��دي)ع( در دعوت خود، با س��ختي ها و 
مخالفت هايي بيش از آنچه رس��ول خدا)ص( با آن رو به رو شد، مواجه خواهند 
ش��د؛ زيرا مردم به طور عموم از پذيرفتن اين دعوت س��ر ب��از خواهند زد و با 

جاهلّيت پوشيده با اسالم، با آن مقابله خواهند نمود.
از عبداهلل بن زراره از محّمد بن مروان از فضيل نقل ش��ده اس��ت كه از امام 
صادق)ع( ش��نيدم ك��ه فرمودند: »همانا قائم م��ا از مردم جاهل بيش از رس��ول 

خدا)ص( از جهان جاهلّيت، متحّمل رنج و سختي خواهد شد.«
گفتم: چطور چنين چيزي ممكن است؟

فرمودند: »رس��ول خدا)ص( در حالي برانگيخته ش��د كه مردم سنگ و صخره 
و چوب هاي تراشيده شده را مي پرستيدند، اّما قائم ما هنگامي قيام مي كند كه همة 

مردم براي مقابله با او به تأويل كتاب خدا و احتجاج به آن متوّسل مي شوند.«2

1. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 209؛ عوالي الآللي، ج 1، ص 176.
2. بحاراألنوار، ج 52، ص 362؛ غيب�］ نعماني، ص 269.
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ب��ه تعبير ديگر، جاهلّيت دوم كه در برابر ام��ام)ع( قرار مي گيرد، جاهلّيت 
تركيبي اس��ت؛ زيرا اين جاهلّيت به شعارهاي بدون محتوا و مضمون به ظاهر 
اس��المي چنگ مي زند كه مفهوم خود را از دس��ت داده و جز نام و شعار چيز 

ديگري از آن باقي نمانده است.
در روايتي رسول اكرم)ص( در وصف اهل آخرالّزمان و مسلمانان فرمودند: 

»به زودي روزگاري بر مردم فرا مي رس��د كه از قرآن جز خط و از اس��الم 
جز نام باقي نخواهد ماند.«1

و نيز از ائمة معصومان)ع( رواياتي وارد گرديده كه آشكارا بر وجود جاهلّيت 
دوم قبل از قيام حضرت مهدي)ع( اشاره مي نمايد. از آن جمله روايتي است كه 
علقم�］ بن زيد از امام صادق)ع( و ايش��ان از پدرشان امام باقر)ع( در تفسير قول 
َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلي؛2 فرمودند: جاهلّيت ديگري  ْج��نَ َتَبرُّ خداي تعالي: »َوَل َتَبرَّ

وجود خواهد داشت.«3
و اي��ن موضوع صراحتًا اش��اره به وجود اين جاهلّي��ت در آخرالّزمان دارد. 
از همي��ن رو، ام��ام مهدي)ع( بر اين مفهوم تصري��ح فرموده اند و مؤمنان را به 

برگزيدن روش تقّيه براي دفع شّر جاهالن امر نموده اند.
از ايشان در توقيع ارسالي براي شيخ مفيد آمده است: 

»و اين حكومتي اس��ت كه حركت ما و مباش��رت ش��ما به امر و نهي ما را 
نزديك مي كند و خداوند نور خود را كامل گرداند، اگرچه مش��ركان اكراه 
داش��ته باش��ند. در برابر بر افروخت��ن آتش جاهلّيت توس��ط امويان براي 
ترس��اندن مهدوّي��ون، به تقّي��ه چنگ بزنيد، م��ن نجات آن ك��س را كه از 

1. كليني، محّمد بن يعقوب، كافي، ج 8، ص 307؛ العدد القوّيه، ص 81.
2. سورة احزاب )33(، آية 33.

3. بحاراألنوار، ج 22، ص 189؛ تفسير قمي، ج 2، ص 193.
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پنهان كاري دست بر ندارد، به عهده مي گيرم...«1
در خاتم��ه بيان دالي��ل وارده از اهل بيت)ع( پيرام��ون وجود جاهلّيت در 
آخرالّزم��ان و قبل از قيام قائم آل محّمد)ع( را با ذكر روايتي از اميرالمؤمنين)ع( 
به پايان مي بريم. از ايشان در حالي كه انگشتان خود را در هم فرو برده بودند، 
ضمن حديثي طوالني آمده اس��ت كه فرمودند: »اي��ن آن يكي را در فتنه به قتل 
مي رس��اند و ناكس��ان فروماية جاهلّيت باقي مي مانند، جاهلّيتي كه نه در آن نشانة 
هدايت وجود دارد و نه دانشي كه به وسيلة آن درك شود كه ما اهل بيت)ع( وسيلة 

نجات هستيم، نه داعيان حكومت.«2

مبحث دوم: مصاديق وجود جاهلّيت دوم در آخرالّزمان

پس از اثبات وجود جاهلّيت در آخرالّزمان با اس��تناد به »قرآن« و روايات 
شريف اهل بيت)ع(، اكنون به بيان مصاديق آن در عرصة واقعّيت و چهره هاي 

گوناگون آن مي پردازيم.

منظر اّول

جاهلّيت در لغت از فعل َجِهَل، َجهًل و جهالًة، ضّد َعِلَم گرفته شده است. از 
همين مصدر كلمة مجاهل جمع َمْجَهل مي باشد كه عبارت است از مكان هايي 
كه هنوز ناش��ناخته است كه نه نشانه اي در آن وجود دارد و نه هدايتي در آن 

صورت مي پذيرد.3
بديهي اس��ت كه دين اس��الم، دين حق و دين توحيد خالص براي خداوند 

1. بحاراألنوار، ج 53، ص 175؛ احتجاج، ج 2، ص 495.
2. كتاب سليم، ص 715.

3. المنجد، ج 1، ص 108.
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اس��ت و مردم را به راه خير و صالح راهنمايي مي كند و از اين رو، خداوند آن 
را در اين آيه، دين همة انسان ها قرار داد: 

يَن ِعنَد اهلِل اإِلْسَلُم؛1 همانا دين در نزد خدا، فقط اسالم است.« »ِإنَّ الدِّ
از آنجا كه دين خالص خداوند تنها در نزد اهل بيت)ع(، تجّسم عيني يافته 
و آنان مصداق هاي عملي براي اين دين هس��تند، از اين رو، تنها اهل بيت)ع(، 
هدايتگر مردم و خارج كنندة آنان از تاريكي جاهلّيت به س��وي نور اس��الم بر 

اساس قول خداوند تعالي در »قرآن كريم« مي باشند:
��ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرنَا؛2 و ما آن��ان را اماماني قرار داديم كه به  »َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ

فرمان ما هدايت مي كنند.«
ا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن؛3  ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرنَا َلمَّ و نيز »َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمَّ
هنگامي كه صبرپيشه كردند از ميان آنان اماماني را قرار داديم كه به فرمان 

ما هدايت مي كردند و به آيات ما يقين داشتند.«
آنان هس��تند كه مردم را به راه حق، كه همان راه خداي س��بحان اس��ت، 

هدايت مي نمايند تا مصداق اين قول خداي متعال باشند: 
»َواْبَتُغوْا ِإلَيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوْا ِفي َسِبيِلِه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن؛4

وس��يله اي براي حركت به س��وي خدا بجوييد و در راه او بكوش��يد، شايد 
رستگار شويد.«

در همين باره در حديث ش��ريفي از پيامبر)ص( آمده است كه: »علي با حق 
و حق با علي است، حق در جايي است كه علي در آنجا است.«5

1. سورة آل عمران )3(، آية 19
2. سورة انبياء )21(، آية 73.

3. سورة سجده )32(، آية 24.
4. سورة مائده )5(، آية 35.

5. بحاراألنوار، ج 29؛ اعالم الوري، ص 159.
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به دليل اينكه هر كس به حق جاهل باشد، آن را ضايع نموده است، پس هر 
مسلماني كه مخالف اهل بيت)ع( باشد و حّق آنها را تباه نمايد و از فرامين آنان 
سرپيچي كند، از اهل جهل و جاهلّيت است و فرقي نمي كند كه در عهد رسول 
 خدا)ص( باشد يا در زمان ائمة اطهار)ع( يا پس از او، تا زمان حضرت مهدي)ع(

و اين بدان معناس��ت كه جاهلّيت دوم در دوران رسول خدا)ص( با مخالفت با 
فرامين او و دشمني ورزيدن نسبت به اهل بيت)ع( آغاز شد و دليل اين مّدعا، 

سخن خداوند متعال در »قرآن كريم« است كه مي فرمايد: 
»ِإْذ َجَع��َل الَِّذيَن َكَفُروا ِف��ي ُقُلوبِِهُم اْلَحِميََّة َحِميَّ��َة اْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزَل اهلُل 

َسِكيَنَتُه َعَلي َرُسوِلِه َوَعَلي اْلُمْؤِمِنيَن؛1
ياد كن هنگامي را كه كافران، دل هايش��ان را از تعّصب و خشم شديد جاهلي 
آكنده كردند، پس خدا هم آرامش خود را بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد.«

حض��رت فاطمه زهرا)س( در يكي از خطبه هاي خود، خطاب به مهاجران و 
انصار، به اين معنا اشاره مي فرمايند و مي گويند: 

»هج��رت جز به س��وي ما نيس��ت و نصرت و ياري جز براي ما نيس��ت و 
تعبّيت به احس��ان جز دربارة ما نيس��ت و هر كس از ما روي بگرداند، به 

جاهلّيت بازگشته است.«2
يعن��ي نمي توانيد مّدعي باش��يد كه ما مهاجر و انصار و تابعان به احس��ان 
هستيم، مگر اينكه بر وفق مبادي اهل بيت)ع( عمل نماييد و به دين آنان رفتار 

كنيد و احكام و فرامين خود را از ائمة اهل بيت)ع( دريافت كنيد.
از همين روست كه روايات شريفي از رسول اكرم)ص( وارد شده كه تأكيد 

مي نمايد:

1. سورة فتح )48(، آية 26.
2. بحاراألنوار، ج 29، ص 197.
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»كينه جويي نس��بت به علّي بن ابي طالب)ع( و ش��ك كننده در واليت او از 
اهل جاهلّيت؛ بلكه كافر، به كفر جاهلّيت است.«

همچني��ن از قيس بن س��عمان، از علقم���］ بن محّمد الحضرم��ي، از ابي جعفر 
محّمد بن علي)ع( نقل شده كه فرمودند: 

رسول خدا)ص( از مدينه عازم حّج خانة خدا شدند و آنگاه ماجراي غدير 
خم و خطبة پيامبر در آن را نقل كردند كه قسمتي از آن اين بود: 

»ب��ه خدا قس��م انبيا و پيامبران الهي بش��ارت مرا دادند و م��ن خاتم انبيا و 
پيامبران و حّجت خدا بر همة اهل آس��مان ها و زمين هستم، پس هر كس 
در اي��ن حقيقت ترديد نمايد، كافر اس��ت، به كف��ر جاهلّيت اّول و هر كس 
به اين گفتة من ش��ك نمايد، به همة گفته هاي من شك كرده و بنابراين در 

آتش است.«1
در حديث ديگري از رس��ول خدا)ص( نقل شده است كه حضرت علي)ع( را 

مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: 
»اي عل��ي ه��ر كس با كينه نس��بت به تو بمي��رد به م��رگ جاهلّيت مرده و 
خداون��د هم��ة اعمال��ي را ك��ه در اس��الم انج��ام داده، مورد محاس��به قرار 

مي دهد.«2
بر اين اس��اس هر كينه ورزي نسبت به امام علي)ع( و انكار كنندة واليت او 
در اي��ن زمان نيز، اهل جاهلّيت بوده و كافر به كفر اهلي اس��ت و با اين دليل 

اثبات مي گردد كه ما در زمان جاهلّيت دوم زندگي مي كنيم.

1. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 184.
2. بحاراألنوار، ج 35، ص 49.
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منظر دوم

از اميرمؤمنان)ع( روايت شده كه فرمودند: 
»رس��ول خدا)ص( فرمودند: »هر كس بميرد در حالي كه امام زمان خود را 
نش��ناخته باش��د، به مرگ جاهلّيت از دنيا رفته و ب��ه خاطر اعمالي كه در 

جاهلّيت و اسالم انجام داده، مورد مؤاخذه قرار مي گيرد«.«1
از اي��ن حديث، اثبات مي گردد كه امامت اهل بيت)ع( ميزان و جدا كنندة 
جاهلّيت از اس��الم اس��ت. بنابراين هر كس به امامت حّقة آنان در قالب امامت 
دوازده امام پس از رس��ول خدا)ص( معترف نباش��د، از اهل جاهلّيت است. اين 
موضوع، حّتي در مورد كسي كه به امامت همة آنها اقرار، اّما فقط يكي از آنان 
را آن گونه كه موافق ترتيب الهي تصريح شده براي پيامبر بشير و نذير، محّمد 

بن عبداهلل)ص(، منكر شود، نيز صادق است.
هر كس كه امام اين زمان را كه همان مهدي منتظر)عج( اس��ت، نش��ناخته 

باشد، از اهل جاهلّيت بوده و در نتيجه منكر دعوت او و از اهل آتش است.

منظر سوم

رواي��ات رس��يده از اهل بيت)ع( به اي��ن موضوع اش��اره دارد كه هر كس 
حضرت قائم)عج( را تكذيب نمايد، از اهل جاهلّيت اس��ت. از غياث بن ابراهيم، 

از امام صادق)ع( و از پدرانش نقل شده كه فرمودند: 
»رس��ول خدا)ص( فرمود: »هر كس قائم از فرزندان مرا ]در زمان غيبتش[ 

انكار نمايد، به مرگ جاهلّيت مرده است«.«2
چه بسيار كساني كه در اين روزها منكر حضرت مهدي)عج( هستند، گاهي 

1. بحاراألنوار، ج 18، ص 176.
2. همان، ج 51، ص 73.
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امامت و شايستگي او را براي اين منصب و گاهي وجود و توّلد ايشان را و برخي 
دعوت او يا نزديكي قيام و ظهور شريف ايشان را انكار مي كنند و همة اين افراد 

و گروه ها، اهل جاهلّيت و از مصاديق آن هستند.

منظر چهارم

اهل بيت)ع( هرگز به ناپاكي هاي جاهلّيت آلوده نشده اند؛ بلكه از هر ناپاكي 
و پليدي به دور و در زير چتر اسالم متوّلد شده اند و اين موضوع نيز به خودي 
خود بيانگر وجود جاهلّيت دوم است. جاهلّيتي كه ائمة اطهار)ع( از پليدي هاي 
 آن پيراس��ته هس��تند، همان گونه كه حال رس��ول خ��دا)ص( و ام��ام علي)ع( و 

حضرت زهرا)س( اين گونه بود. در زيارت »ائمة بقيع« آمده است كه: 
»ش��ما همواره تحت مراقبت خداوند بوده ايد و او ش��ما را در پش��ت هاي 
پاكي��زه ق��رار داد و به رحم ه��اي پاكيزه منتق��ل نمود و جاهلّيت، ش��ما را 

نيالوده است...«1

منظر پنجم

وج��ود تفرقه، اختالف، درگيري و منازعه، وجه بارز عصر جاهلّيت اّول بود، 
اّما خداوند سبحان به وسيلة اهل بيت)ع(، بر آنان مّنت گذارد و پراكندگي امور 
آنان را جمع، گسيختگي هاي آنان را ترميم و آشفتگي هاي آنان را نظم بخشيد 

و دليل اين مّدعا، سخن حضرت فاطمه زهرا)س( است، كه فرمودند: 
»فرمانبرداري از ما س��بب نظ��ام اّمت و امامت ما خان��دان، امان  بخش از 

تفرقه است...«2

1. كافي، ج 4، ص 559.
2. بحاراألنوار، ج 29، ص 223.
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ما مي دانيم كه امامت، يك كّل به هم پيوس��ته اس��ت و از اميرمؤمنان)ع( 
آغاز و به امام مهدي)ع( ختم مي گردد و اين بدان معناست كه اين ذوات مقّدسه 
ك��ه درود خداوند بر آنان باد، از تفرقه اي ك��ه يكي از وجوه بارز عصر جاهلّيت 
اس��ت، در هر زمان و مكان به وس��يلة اهل بيت)ع( از آن در امان هس��تند، اّما 

مردم با ترك اميرمؤمنان)ع(، به جاهلّيت بازگشتند.

منظر ششم

احاديث و روايات نقل ش��ده از پيامبر)ص( و ائم��ة معصومان)ع(، به وجود 
جاهلّيت دوم و نيز مصاديق آن، كه ما در عصر حاضر در جوامع اس��المي خود 

مشاهده مي نماييم، اشاره دارد.
از جمل��ة اين روايات، حديثي اس��ت كه ابان ب��ن تغلب از ابي عب��داهلل، امام 

صادق)ع( و ايشان از رسول خدا)ص( نقل مي كند كه فرمودند: 
»ح��ال ش��ما چگونه خواهد ب��ود، اي جماعت قريش، آن��گاه كه بعد از من 
كافر ش��ويد و ببينيد كه من در ميان گروهي از لش��كريان خودم با شمشير 
بر چهره ها و گردن هاي ش��ما مي زنم... پس جبرئيل)ع( گفت: يكي براي تو 

و دومي براي علّي بن ابي طالب)ع( و وعده گاه شما سالم است.« 
ابان گفت: فدايت شوم، سالم كجاست؟

ايشان فرمودند: »در شهر كوفه«.1
همان طور كه مي دانيد كفر، يكي از مش��ّخصه هاي جاهلّيت اس��ت و اين 
گروه از قريش با اينكه ظاهراً مسلمان هستند، از سوي رسول خدا)ص( به كفر 

توصيف مي شوند.
اين معني استراد نمي گردد، مگر به آنچه كه در مورد امامت امام مهدي)ع( ذكر 

1. همان، ج 53، ص 66.
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كرديم و آن اين بود كه هر كس امامت وي را منكر شود، كافر و از اهل جاهلّيت 
است، اين از يك سو. از سوي ديگر چنين جاهلّيتي، به طوري كه بعد متذّكر آن 
خواهيم ش��د، در »مّكة« امام مهدي)ع( رخ خواهد داد و اين وعده اي اس��ت كه 
رسول خدا)ص( به مشركان قريش در آخرالّزمان داد و آن وعده اين بود كه حضرت 

خود و همراه با علّي بن ابي طالب)ع( در »كوفه«، با آنان پيكار خواهد نمود.
اين رويداد به دس��ت وزير امام مهدي)ع(؛ يعني س��ّيد يماني و مؤمنان همراه 
وي با اس��تعانت از روح جّدش امام علّي بن ابي طالب)ع( محّقق خواهد ش��د و 
ايشان كوفه را با هدف مخالفت با جاهلّيت دوم در »مّكة« امام مهدي)ع( فتح 
مي نماي��د، همان طور كه رس��ول خدا)ص( جاهلّي��ت اّول را در مّكة آن زمان، 

مورد انكار و نهي قرار داد.
اگر دعوت امام مهدي)ع( را مورد بررسي قرار دهيم، در اين دعوت و روايات 
مربوط به آن، مصاديق متعّددي كه بر وجود جاهلّيت دوم در زمان ظهور امام 

مهدي)ع( و قيام مبارك ايشان داللت مي كند، به دست خواهيم آورد.

مصداق اّول

امام مهدي)ع( با امر جديد و كتاب جديد قيام خواهد نمود، همان گونه كه 
صاح��ب دعوت او )يعني پيامب��ر اكرم)ص(( مردم را به امر جديد فرا مي خواند 
و اين موضوعي اس��ت كه تعداد قابل توّجهي از روايات رس��يده از س��وي اهل 

بيت)ع( بر آن تصريح مي نمايد.
از ابي بصي��ر نق��ل ش��ده ك��ه از اباعب��داهلل، امام ص��ادق)ع( در مورد س��خن 

اميرمؤمنان)ع( كه فرموده بودند: 
»اس��الم غريبان��ه آغاز ش��د و به زودي ب��ه غربت باز خواهد گش��ت، پس 
خ��وش به حال غريبان«، سؤال كردم، فرمودند: »اي ابا محّمد، داعي از ما 
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اهل بيت دعوت جديدي را اعالم خواهد كرد، همان طور كه پيامبر)ص( به 
اجابت آن دعوت فرا خواند.«1

معني اين س��خن آن اس��ت كه قبل از ظهور امام مهدي)ع( جاهلّيت دومي 
پا به عرصة وجود خواهد گذاش��ت و اگر اسالم حقيقي وجود داشت، نيازي به 

دعوت به اسالم جديد يا كتاب جديد پيدا نمي شد.

مصداق دوم

هنگامي كه امام مهدي)ع( قيام مي نمايند، آنچه را كه از جاهلّيت دوم را كه در 
 برابر ايشان قد علم مي نمايد، نابود مي كند، درست همان گونه كه رسول خدا)ص(

نسبت به جاهلّيت اّول عمل كردند.

مصداق سوم

روايات شريف وارد شده از ناحية اهل بيت)ع( به اين موضوع اشاره دارد كه 
امام مهدي)ع( در زماني قيام مي نمايند كه زمين از ظلم و ستم آكنده گرديده 
و هيچ امام بر حّقي نيز بر روي زمين وجود ندارد. از حارث بن زياد، از شعيب 

بن ابي حمزه روايت شده كه گفت: 
م��ن به ن��زد ابي محّمد، امام ص��ادق)ع( رفته و به ايش��ان عرض كردم: آيا ش��ما 
صاحب اين امر هستيد؟ ايشان فرمود: »خير« گفتم: آيا فرزند شما صاحب اين امر 
اس��ت؟ فرمودند: »نه«، گفتم: آيا فرزند فرزند شماس��ت؟ باز فرمودند: »نه«، گفتم 

فرزند فرزند فرزند شماست؟ گفتند: »نه.«
گفتم: پس چه كسي صاحب اين امر است؟

فرمودند: »آن كس��ي اس��ت كه زمين را همان طور كه آكنده از ظلم و س��تم 

1. همان، ج 8، ص 12؛ تفسير قمي، ج 2، ص 303.
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گرديده، پر از عدل و داد مي نمايد و اين در هنگامي اس��ت كه هيچ امام )بر 
حّق��ي( بر روي زمين وجود ن��دارد، همان گونه كه رس��ول خدا)ص( زماني 
برانگيخته شدند كه هيچ پيامبر و رسولي بر روي زمين وجود نداشت.«1

معروف اس��ت كه حضرت رس��ول اكرم)ص( در زمان فقدان رسوالن يا بعد 
از گذش��تن زماني كه در آن مّدت، خداوند هيچ نبي يا رسولي را براي بشرّيت 
برنيانگيخته بود، به رس��الت مبعوث شدند و در خالل اين مّدت، اكثر مردم به 
جاهلّيت و پرس��تش بت ها روي آورده بودند و رسول خدا)ص( آمدند تا آنان را 

از اين جاهلّيت نجات بخشند و وارد نور اسالم و ايمان نمايند.
چنين چيزي به طور نس��بي نيز ب��راي امام مه��دي)ع( رخ خواهد داد؛ زيرا 

ايشان نيز در هنگام فقدان امام، خروج مي نمايند.
مقص��ود اين اس��ت كه مردم پس از غيبت امام مه��دي)ع( از نعمت وجود 
امامي آش��كار كه او را مش��اهده نمايند و كالمش را بشنوند، محروم گرديدند. 

قول خداوند متعال در »قرآن كريم«، مصداق همين واقعّيت است: 
»ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمن َيْأِتيُكم ِبَماء مَِّعيٍن؛2

بگو اگر آب ش��ما به زمين فرو رود، پس از آن چه كس��ي به شما آب گوارا 
خواهد داد.«

امام باقر)ع( در تفسير آية فوق مي فرمايند: 
»اين آيه در مورد حضرت قائم است؛ يعني اگر امام شما غايب شود، به گونه اي 
كه از مكان او اّطالع نداش��ته باش��يد، چه كسي امام ظاهر و آشكار، كه شما 
را از اخبار آسمان و زمين و حالل و حرام خدا آگاه نمايد، خواهد آورد؟«.3

1. كافي، ج 1، ص 341.
2. سورة ملك )67(، آية 30.

3. شيخ صدوق، كمال الّدين و تمام الّنعمه، ص 320.
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در فاصل��ة زمان��ي تصّدي امر امامت از س��وي امام مهدي)ع��ج( پس از وفات 
پدرشان امام حسن عسكري)ع( تا هنگام قيام ايشان در »مّكة مكّرمه« كه موسوم 
به فترت غيبت مي باش��د، مردم بار ديگر به جاهلّيت روي مي آورند و تنها تفاوت 
اين جاهلّيت با جاهلّيت ايش��ان اين اس��ت كه بر خالف جاهلّيت اّول، نقابي از 
اسالم بر خود دارد، اين همان جاهلّيتي است كه امام مهدي)ع( براي از بين بردن 
آن و محّقق نمودن دين حقيقي مورد رضايت خود و خداوند، قيام خواهند نمود 
و ش��روع ديني جديد توسط امام مهدي)ع( به همين معناست، به عبارت ديگر، 
ايشان دين را بر اساس و وضعّيت اّول آن، كه مورد ارادة خداوند متعال بوده و بر 

اثر مرور اّيام از روح اسالم حقيقي به دور افتاده، احيا خواهند نمود.

مصداق چهارم

روايات ش��ريف اش��اره بر اين موضوع دارند كه امام مهدي)ع(، اسالم را به 
ظهور خواهد رساند و آنچه را از ركود و سستي وجود دارد، از بين خواهد برد، 
درست به همان گونه كه رسول اكرم)ص( نيز اسالم را آشكار و آنچه از جاهلّيت 

در آن جامعه وجود داشت، از بين برد.
از محّمد بن عبداهلل بن هالل، از عالء بن محّمد نقل شد كه: 

از اباجعفر، امام محّمد باقر)ع( پرس��يدم: هنگامي ك��ه قائم)ع( قيام نمايد، 
با چه روش و س��يره  اي با مردم رفتار خواهد نمود؟ فرمودند: »به س��يره و 

روش رسول اهلل)ص( رفتار مي كند تا اسالم را ظاهر و آشكار نمايد.«
پرسيدم: سيرة رسول خدا)ص( چه بود؟

فرمودند: »آنچه از جاهلّيت وجود داشت، بي اعتبار و با مردم به عدالت رفتار 
نمود، به همين گونه هنگامي كه قائم قيام نمايد، آنچه را از سكون و سستي و 
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كژي در ميان مردم است، نسخ و با آنها به عدالت رفتار خواهد كرد.«1
ركود و سستي اشاره شده، همان فترت است كه مردم در آن، به جاهلّيت 
ب��از مي گردند و امام)ع( ب��راي برچيدن آن، اقدام خواهد نم��ود. حقيقت اين 
اس��ت كه در روايات ذكر ش��ده، چيز غريبي وجود دارد. اگر سخن امام باقر)ع( 
در رواي��ت اخير را م��ورد مالحظه قرار دهيم، ب��ه عبارت حّتي يظهر االس��الم 
برمي خوريم. معناي اين عبارت اين اس��ت كه قبل از ظهور حضرت مهدي)عج(، 
اسالم رو به محو شدن و مندرس گشتن خواهد رفت و فضل خداوند به وسيلة 
خ��روج حضرت مهدي)ع( ش��امل حال مردم و جامعه خواه��د گرديد و از آن 

جلوگيري خواهد نمود.
 همچنين از روايت ياد شده آشكار مي گردد كه در دورة غيبت امام مهدي)ع(

ك��ه از آن به الهدن�］ تعبير مي گردد، اس��اس زندگي مردم همان جاهلّيت دوم 
است، كه امام مهدي)ع( پس از ظهور، امور تحريف شده و قوانين وضع شده اي 
را ك��ه خداوند هيچ س��لطاني براي آن قرار نداده اس��ت، باط��ل نموده و دين 
حقيق��ي اصيل و فرامين اصل��ي قّيم را براي اتمام نور اله��ي، با وجود كراهت 

مشركان، به منصة ظهور خواهد رساند.
اين بحث را با روايتي از اميرمؤمنان)ع( به پايان مي بريم. ايشان فرمودند: 

»اي مردم به علم يقين بدانيد، آن كس كه با جاهلّيت مرس��وم در ميان شما 
به اس��تقبال قائم ما برود، با آن كس كه با جاهلّيت اّول، به استقبال رسول 
خ��دا)ص( رفت، تفاوتي ندارد و دليل آن اين اس��ت ك��ه در آن روز همه بر 
رسم و روش جاهلّيت زندگي خواهند كرد، مگر آن كس كه مورد رحمت 

خداوند، قرار گيرد.«2

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 381؛ وسائل الّشيعه، ج 15، ص 77.
2. بحاراألنوار، ج 51، ص 120.
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باب دوم

مظاهر وجود جاهلّيت دوم در آخرالّزمان

مظاهر و نمونه هاي وجود جاهلّيت دوم در آخرالّزمان را مي توان از محورهاي 
متعّدد، مانند شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي مورد بررسي قرار داد، كه به 

خواست خداوند تعالي به آنها مي پردازيم.

مبحث اّول: محور اجتماعي

ش��رايط اجتماعي كه هم اكنون جوامع ما در آن زندگي مي كنند، به اعمال 
و مظاهر جاهلّيت كه اقوام جاهلي صدر اس��الم بر آن ممارس��ت داشتند، با همة 
اشكال و انواع آن آميخته شده است و وجود اين عادات و تقليد اجتماعي سلبي در 

اين زمان، بر وجود جاهلّيت دوم، قبل از قيام حضرت مهدي)ع( تأكيد مي نمايد.

خطر اّول: تعّصب قبيله اي

همان طور كه مي دانيم جامعة ما در زمان رسول خدا)ص( بر اساس قبيله اي 
اداره مي ش��د و حكوم��ت و حكم فرماي��ي از آن قبيله ها بود و فرد س��همي در 
اجتماع جز حركت در ركاب عشيره و دنباله روي از آن نداشت و از قدرت ابراز 
عقيدة مخالف در برابر قبيله و عش��يرة خود، برخوردار نبود و از اين فراتر فرد 
نس��بت به قبيلة خود تعّصب داش��ت و به آن تكيه مي كرد و اين موضوع حّتي 
در صورتي كه مي دانست آنها بر خطا هستند نيز محّقق بود و همين پديده در 

آن دوران، سبب گسترش ظلم و فساد مي گرديد.
اكنون ما با كمال تأّسف در بطن سّنت هايي كه ياد شد، قرار داريم؛ چرا كه 
مجّدداً تعّصب قبيله اي در قالب ياري و نصرت افراد هر قبيله نس��بت به قبيلة 

خود، به طور تام ولو به باطل بازگشته است.
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از نمونه هاي بارز اين واقعّيت، تكيه و اعتماد انسان به فردي از افراد قبيلة 
 خود و ياري نمودن او براي ستمگري و دشمني و گناه است. از علّي بن ابراهيم،

از پدرش، از نوفلي، از سكوني، از ابي عبداهلل، امام صادق)ع( نقل شده كه فرمودند: 
»رسول خدا)ص( فرمود: »هر كس در قلبش ذّره اي از عصبّيت داشته باشد، خداوند 

او را در روز بازپسين با اعراب جاهلّيت محشور خواهد نمود.«1
در روايت ديگر مي فرمايند: »هر كس تعّصب ورزد، خداوند روز قيامت او را 

با اعراب جاهلي محشور مي گرداند.«2
معناي اين احاديث اين اس��ت كه هر كس به هر جهت قبيله اي، سياس��ي، 
علمي و ديني تعّصب بورزد، روز قيامت با اعراب جاهلّيت محشور خواهد شد.

اين نوع تعّصب در ميان مردم روزگار ما، آنقدر آش��كار و عيان گرديده كه 
حّتي به دانش��مندان و فراگيرندگان دانش نيز س��رايت كرده است، به گونه اي 
كه مش��اهده مي گردد اين افراد نسبت به زعماي خود، حّتي با وجود مشاهدة 
خطا در آنان، تعّصب نش��ان مي دهند و بدين گونه دانسته يا ندانسته در سلك 

مصداقي از مصاديق اعراب جاهلي درمي آيند.

مظهر دوم: افتخار به نسب

افتخار به حس��ب و نس��ب و حمّيت و نخوت جاهلي از بارزترين نمونه هاي 
جاهلّيت در زمان فعلي ما مي باشد. قبايل عربي جاهلّيت اّول، به طور پيوسته به 
حس��اب حّق و هدايت و تقوا، به حس��ب و نسب خود افتخار مي كردند و حمّيت 
در ميان آنان بس��يار رايج بود و اين موضوع در جاهلّيت دوم نيز به عينه تحّقق 
يافته است؛ چرا كه هم اكنون شاهد فضل فروشي و تفاخر به عشيره و خانواده به 

1. كافي، ج 2، ص 308.
2. وسائل الّشيعه، ج 15، ص 373.
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حس��اب دين مي باشيم و فراتر از آن نظاره گر طعنه زدن به نسب فالن شخص و 
فالن قبيله و كاستن از شأن آن، در نتيجة چنين نگرش هايي نيز مي باشيم.

روايات ش��ريف ب��ا تأكيد بر وجود چني��ن پدي��ده اي در آخرالّزمان؛ يعني 
خاس��تگاه جاهلّيت دوم وارد ش��ده اند و ما را از عواقب انجام چنين اعمالي بر 

حذر مي دارند.
از محّمد بن حمران، از پدرش، از ابي جعفر، امام باقر)ع( نقل شده كه فرمودند: 

»س��ه چي��ز از اعم��ال جاهلّي��ت اس��ت، فخ��ر ب��ه نس��ب و طعن��ه زدن به 
نسب ها...«1

»قرآن« نيز بر اين موضوع اشاره دارد كه بنياد كرامت، فقط تقوا است: 
»ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَداهلِل َأْتَقاُكْم؛2

همانا گرامي ترين شما در نزد خداوند با تقواترين شماست.«
و در حديث شريف آمده است كه: »هيچ عربي را بر غير عرب برتري نيست، 

مگر به وسيلة تقوا.«3
خداوند س��بحان اين امور را به وس��يلة اس��الم از بين برد. از امام باقر)ع( 

روايت شده كه فرمودند: 
»رس��ول خ��دا)ص( در روز فتح مّكه بر باالي منبر رفتن��د و فرمودند: »اي 
م��ردم خداوند تعالي نخوت جاهلّيت و فخرفروش��ي به پدران را از ش��ما 
زدود. بداني��د ك��ه ش��ما از آدم هس��تيد و آدم از گل بود، بداني��د كه بهترين 
بن��دگان خدا، بنده اي اس��ت كه بداند تربيت باب پدر نيس��ت، بلكه زباني 
گوياس��ت و اي��ن دانايي موجب تق��واي او گردد، بنابراي��ن هر كس در عمل 

1. بحاراألنوار، ج 3، ص 272؛ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 454.
2. سورة حجرات )49(، آية 13.

3. جامع األخبار، ص 183.
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كوتاهي كند، حسب او را سود مي بخشند...«1
نيز بايد بدانيم كه آفت حسب، افتخار است. در اين باره رسول اكرم)ص( در 
وصّيت خويش به امام علي)ع( مي فرمايند: »اي علي آفت حس��ب، افتخار است«، 
سپس فرمودند: »اي علي خداوند به وسيلة اسالم، نخوت جاهلّيت و فخرفروشي 

به پدران را از ميان بردند، بدان كه مردم از نسل آدمند و آدم از خاك است.«2

مظهر سوم: زنده به گور كردن دختران

يكي از رس��وم راسخ در عصر جاهلّيت اّول، زنده به گور كردن دختران بود 
و هنگام��ي كه همس��ر مردي، فرزنِد دختر مي زاييد، قيامت مرد برپا مي ش��د، 
مبادرت به گرفتن دختر از مادر مي نمود و به خارج ش��هر مي برد و او را زنده، 
دفن مي كرد و با افتخار به اين عمل عاري از مهرباني و انسانّيت، به نزد خانوادة 
خود باز مي گش��ت و اگر كسي از اين كار سر باز مي زد، در ميان عشيره و قوم 

خود تحقير مي گرديد.3
در حال��ي كه خداوند در »قرآن كريم« با دو آيه »َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُس��ِئَلْت � 
ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت؛4 و هنگامي كه از دختر زنده به گور ش��ده س��وأل شود، به كدامين 
گناه كش��ته ش��د.« اين عمل را مذّمت و از آن نهي نموده اس��ت. س��بب كشتن 
دختران توس��ط اعراب جاهلي عار و ننگ و ديگر ترديدهاي واهي، مانند اسير 

شدن و به ممالك ديگر انتقال پيدا كردن بود.
از ابي خديجه نقل شده است كه به امام صادق)ع( عرض كردم: 

اي اباعبداهلل زمان وقوع اين رويداد كي بوده اس��ت؟ فرمودند: »اين موضوع در 

1. كافي، ج 8، ص 264.
2. وسائل الّشيعه، ج 16، ص 43.

3. كنز الفوائد، ج 1، ص 66.
4. سورة تكوير )81(، آيات 8 � 9.
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زمان جاهلّيت بوده است. آنها دختران خود را از ترس اينكه مبادا به دست 
دشمن اسير شوند و براي آنان فرزند به دنيا آورند، زنده به گور مي كردند.«1

شايسته است در اينجا اشاره نماييم اعمالي كه در اين باره در آن عصر، چه 
قبل و چه بعد از اسالم واقع شد، داراي مصاديقي در عصر شريف امام مهدي)ع( 

با كمي اختالف خواهد بود.
موؤودة )دختر زنده به گور( در آن زمان زني بود، كه مورد ستم واقع شده 
و زنده به گور مي ش��د، اّما نه تنها در خاك، بلكه در خانة پدرش هم وضعّيت 
بهتري نداش��ت. اي��ن وضعّيتي بود كه به طور گس��ترده در جوامع آن روز، به 
خصوص در ميان نوادگان قريش ش��ايع بود، بدين گونه كه بزرگان بني هاش��م 
دخترانشان را جز به بزرگ زادگان تزويج نمي كردند. مردان بزرگ زاده از ازدواج 

با دخترعموهاي خود، خودداري مي ورزيدند.
ب��ه همين گون��ه، بزرگان از دادن دختر به كس��اني كه از ب��زرگان قريش 

نبودند، امتناع مي ورزيدند كه همين امر موجب مجّرد ماندن زنان مي گشت.
مصيبت بارت��ر اينكه، بعضي از بزرگان قريش از تزويج كردن دختران، حّتي 
ب��ه بزرگان قري��ش در صورتي كه منتس��ب به نفس البيت كه پ��در دختر به 
آن منتس��ب بود، حذر مي كردند؛ زيرا دختران فقط بايد با پس��رعموهاي خود 
ازدواج مي كردند و نه غيره و اگر چنين چيزي ميّس��ر نمي گرديد، مجّرد باقي 
مي ماندند. اين مصداق بارز كش��تن زنان و كش��تن مفاهيم حيات در آنان بود؛ 
چرا كه بسياري از آنان، مرگ را بر باقي ماندن در خانه هاي پدرانشان، همچون 

خدمتكار ترجيح مي دادند.
اين موضوع فقط به بزرگان قريش محدود نمي گش��ت، بلكه ش��امل ديگر 
خانواده هاي صاحب ش��أن نيز مي گرديد. خانواده هايي كه به طور كل از شوهر 

1. كافي، ج 2، ص 162؛ بحاراألنوار، ج 15، ص 172.
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دادن دخترانشان، مگر به افرادي از خانواده هاي داراي مقام و منزلت اجتماعي 
و اصل و نسب برجسته، خودداري مي كردند.

عّلت و س��بب موج��ود در وراي افع��ال و اعمال اي��ن خانواده ها، تعّصب و 
افتخار به نسب بوده است، كه از وصلت با كساني كه جايگاه اجتماعي و ماّدي 
پايين تري داشتند، خودداري مي كردند. چنين چيزي همان طور كه در ماجراي 
جوبير رخ داد، مورد نهي رسول خدا)ص( قرار گرفته است. جوبير به نزد رسول 
خدا)ص( رفت و اظهار داش��ت: كدام زن حاضر به پذيرش من مي باش��د؟ رس��ول 
خدا)ص( به او فرمودند: »خداوند به وس��يلة اس��الم هر آنچ��ه را كه در جاهلّيت 

شريف بود، بي ارزش نمود و آنچه را بي ارزش بود، شرافت بخشيد...«1

مظهر چهارم: حسادت و كينه

قطعًا حسادت، كينه و تندخويي و نيز قطع رحم و عدم احترام به بزرگتر و 
شفقت به كوچكتر و ديگر كينه توزي هايي كه منجر به لشكركشي ها و منازعات 
مي ش��ود، از جمله اسباب ضعف جوامع و جدايي آنها و تبديل آنها به طعمه اي 
سهل براي دشمنان مي باشد و از اين رو اين گونه اعمال و رفتار از سوي شارع، 
مقّدس گرديده است. در روايات وارد شده از سوي اهل بيت)ع( آمده است كه: 
»بر حذر باش��يد از حس��ادت ورزيدن و كينه توزي نسبت به يكديگر كه از اعمال 

جاهلّيت است.«2
در چنين حسادتي هر مورد حسدي، مورد نفرت نيز قرار مي گيرد و انسان را به 
سوي بغض و كينه نيز رهنمون مي گردد و بر اين اساس اهل بيت)ع( و شيعيان را 
به دست كشيدن از ستم و قساوت قلب و ترغيب به رحمت و احترام به كهنساالن 

1. كافي، ج 5، ص 339؛ وسائل الّشيعه، ج 20، ص 67.
2. تحف العقول، ص 154.
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براي حفظ جامعة اسالمي به وسيلة توازن و اعتصام سفارش نموده اند: 
»بايد خردس��االن ش��ما ب��ه بزرگترها تأّس��ي بجوين��د و بزرگان ش��ما به 
كوچك ترها رحم و ش��فقت داشته باش��ند و همچون تندخويان جاهلّيت 

نباشيد كه نه در دين تفّقه و نه دربارة خدا تعّقل مي كردند.«1
دلي��ل بر وج��ود مظاهر جاهلّيت در اين زمان، اين اس��ت كه اهل بيت)ع( 
از وق��وع چنين اعمالي در آخرالّزمان خبر داده اند و آن را از نش��انه هاي ظهور 
مقّدس حضرت مهدي)ع( بر شمرده اند: »همسايه به همسايه اش ستم روا مي دارد 
و قطع رحم مي نمايد و رحمت و شفقت بزرگان از بين مي رود و حياي كوچك ترها 

كاستي مي پذيرد.«2

مظهر پنجم: غضب

غضب مظهري از مظاهر جاهلّيت اس��ت؛ زيرا انس��ان را از جاهلّيت طبيعي 
و فط��ري خارج كرده و چون پرده اي بر روي قل��ب و عقل آويخته مي گردد و 
بر اس��اس ه��واي نفس در عقل انس��ان تصّرف مي كند تا جاي��ي كه حّتي اگر 
ش��خصي را به قتل برساند، اندوهگين نمي گردد. از اين جهت غضب مورد نهي 
شارع قرار گرفته و اين عمل از افعال جاهلّيت قلمداد شده است. از ناحية ائمة 

معصومان)ع( وارد شده است كه: 
»ه��ر ك��س غضب نماي��د، خداون��د روز قيام��ت او را با اع��راب جاهلّيت 

محشور مي گرداند.«3
عّلت اين امر اين اس��ت كه اعراب جاهلّيت تندخو و غليظ و داراي طبعي 
خش��ن بودند كه وجه تمايز آن تندي و غضب بود و جز قدرت و استيالجويي، 

1. بحاراألنوار، ج 71، ص 168.
2. همان، ج 52، ص 262؛ جامع األخبار، ص 140.

3. ثواب األعمال، ص 231.
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چي��زي درك نمي كردند، در نتيجه براي ه��ر چيزي غضب مي كردند و غضب 
آنها را از حق خارج و وارد باطل مي كرد.

در عصر كنوني ما، يعني جاهلّيت دومي كه ما در آن به سر مي بريم، غضب 
تبديل به سّنت و خوي مشّخصي گرديده، تا جايي كه مرد به خاطر جزيي ترين 
داليل خش��مگين مي شود و در لحظة خشم از به كارگيري قدرت و نيرو بدون 

توّجه به داليل و نتايج خودداري نمي كند.

مظهر ششم: تبّرج )خودآرايي زنان براي مردان غريبه(

خودآرايي زنان در جاهلّيت دوم، متناسب تبّرج زنان در جاهلّيت اّول است 
و »قرآن كريم« زنان را از اين عمل ناروا نهي نموده است: 

َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلي؛1 ْجَن َتَبرُّ »َوَل َتَبرَّ
و خود را مانند خودآرايي زنان در عصر جاهلّيت اّول نياراييد.«

در صفحات گذش��ته، آياتي از قرآن كري��م دليل بر وجود جاهلّيت دوم در 
آخرالّزمان و امر نمودن به زنان به اينكه عّفت و پاكدامني و وقار خود را حفظ 
نماين��د و زينت خود را مانند خودآرايي زنان جاهلّيت اّول به غير حق آش��كار 

نكنند، تقديم داشتيم.
امروزه هي��چ حرجي از مظاهر خودآرايي و دنباله روي از غرب و تبليغات و 
افكار مبتذلي كه ظاهر آن رعايت حقوق زن و موضوعات مرتبط با آن اس��ت، 
وجود ندارد. بايد بدانيم شرايطي كه هم اكنون زنان جوامع ما در آن قرار دارند، 

از نشانه هاي نزديكي قيام مقّدس صاحب عصر و زمان)ع( محسوب مي گردد.

1. سورة احزاب )33(، آية 33.
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مظهر هفتم: قسم خوردن به غير خدا

در عصر جاهلّيت اّول، يكي از چيزهايي كه بسيار مرسوم بود، قسم خوردن به 
پدر بود و اين پديده اي است كه امروزه در جوامع ما بسيار شايع و رايج است.

از زراره از امام باقر)ع( روايت شده كه فرمودند: »از جمله كالم اهل جاهلّيت 
»نه به جان پدرت« و »بله به جان پدرت« بود و از س��وي خداوند امر ش��دند كه به 

جاي آن بگويند »نه به خدا قسم« و »بله به خدا قسم«.«1

مظهر هشتم: خوردن در نزد اهل مصيبت

از امراض اجتماعي خطير و از احكام جاهلّيت كه ما امروز به آن ممارست 
داري��م، طعام خ��وردن در نزد اهل مصيبت يا همان مجلس موس��وم به فاتحه 
اس��ت و همة اينها سبب تفاخر و رخ كشيدن حسب و نسب مي باشد و عجيب 
اين اس��ت كه رجال ديني و مؤمنان نيز در اين گونه مجالس مي نش��ينند و از 
طعام آن مجلس مي خورند. امام صادق)ع( در اين باره مي فرمايند: »غذا خوردن 
در نزد اهل مصيبت، از اعمال جاهلّيت اس��ت و آنچه س��ّنت اس��ت، غذا فرستادن 
ب��راي اه��ل مصيبت اس��ت، همان طور كه پيامب��ر اكرم)ص( در م��ورد آل جعفر بن 

ابي طالب)ع( در هنگامي كه خبر فوت او را شنيدند، انجام دادند.«2
برگ��زاري اين گونه مجالس براي افرادي كه در رفاه مالي هس��تند، از باب 
تفاخر و مباهات اس��ت، براي فقرا و ضعيفان س��بب عذاب و سختي است؛ زيرا 
توانايي پرداخت مخارج آن را ندارند و به خاطر مراعات عرف و رس��م جامعه از 
روي اضطرار اين گونه مجالس فاتحه را برپا مي نمايند، كه ممكن اس��ت براي 

برپايي آن مجبور به گرفتن قرض هم بشوند.

1. بحاراألنوار، ج 96، ص 311؛ وسائل الّشيعه، ج 23، ص 235.
2. من ال يحضره الفقيه، ج 1، ص 182؛ وسائل الّشيعه، ج 3، ص 237.
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مظهر نهم: تحّيت اهل جاهلّيت

اهل جاهلّيت براي تحّيت فرستادن به افراد، از عبارت صبح بخير و عصربخير 
و از اين قبيل عبارات اس��تفاده مي كردند، در حالي كه در روايات وارد شده از 

ناحية اهل بيت)ع(، اين گونه آمده است كه: 
هنگامي كه اصحاب پيامبر)ص( به نزد وي مي آمدند، مي گفتند: صبح بخير 

يا عصر بخير، در حالي كه اين از تحّيت هاي اهل جاهلّيت بوده است.
آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود: 

»َوِإَذا َجاُؤوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم ُيَحيَِّك ِبِه اهلل؛1
هنگام��ي كه به ن��زد تو مي آيند به گون��ه اي تو را تحّي��ت مي گويند كه خدا 

نگفته است.«
آنگاه رس��ول خدا)ص( ب��ه آنان گفت: »خداوند به ج��اي اين تحّيت، تحّيتي 

بهتر براي ما آورد و آن تحّيت اهل بهشت؛ يعني »الّسالم عليك« است.«2
در حال حاضر ما به تحّيت جاهلّيت بازگش��ته ايم و ش��بيه گفتة آنان را كه 
صباح الخير و مس��اء الخير است، به جاي تحّيت الّسالم كه الّسالم عليك است، 
به كار مي بريم. اگر كار به همين جا ختم مي شد، پذيرفتن آن ساده تر بود، اّما 
موض��وع از اين حد نيز تجاوز كرده و به وام گرفتن اصطالحات بيگانه توس��ط 
بعضي از افراد، به خصوص جوانان، براي ابراز تحّيت ش��ده و تحّيت اسالمي در 

بوتة فراموشي قرار گرفته است.

مظهر دهم: خون خواهي

خون خواهي در زم��ان جاهلّيت، غالبًا بدون هيچ توجيه منطقي يا رضايت 

1. سورة مجادله )58(، آية 8.
2. بحاراألنوار، ج 73، ص 6؛ مستدرك الوسائل، ج 8، ص 366.
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خداوند صورت مي پذيرفت و در آن زمان چنين پديده اي بسيار گسترده بود و 
قبيله ها، برخي بر برخي ديگر مي ش��وريدند و آتش آن دامان بسياري از مردم 

بي گناه را نيز مي گرفت.
در آن زم��ان قبايل دائمًا به خون خواهي افتخار مي كردند و هر كس را كه 

از خون خواهي خودداري مي كرد، نكوهش مي نمودند.
سخن اين شاعر در همين رابطه است:

طلب خون نمي كند مگر ابن ذي يزن1
كه در دريا ماجراهايي براي دشمنان ايجاد كرد

و نيز شاعري ديگر مي گويد:
آنگاه كه خون خواهي مي كني بايد قطع كني حّتي آبشخورها را

در طلب غارت و خون
اگر از اين كار خودداري كني، خداي بلند مرتبه را خوار

و مقام خود در ميان خاندان و همسايگان را از دست مي دهي
همين خون خواهي ها، س��بب بس��ياري از مش��اجرات و منازعات در ميان 
قبايل مي گرديد و آنان را به سوي فتنه ها و جنگ هايي كه خشك و تر را با هم 

مي سوزاند، سوق مي داد.
از جملة اين اقدامات خون خواهانه، اقدام ابوسفيان در بيرون آوردن زنان در 

روز يكشنبه به همراه لشكر، براي برانگيختن حّس خون خواهي قريش بود.2
هنگامي كه اسالم پا به عرصة وجود گذاشت حدودي را به منظور حفظ خون و 
آبروي مسلمانان براي اين كار تعيين نمود و آن اين بود كه حّق قصاص را تنها براي 
ولّي مقتول دانست و نه براي فردي ديگر. خداوند متعال در »قرآن كريم« مي گويد: 

1. ابن ذي يزن از پهلوانان افسانه اي جاهلّيت بود.
2. شرح نهج البالغه، ص 14، ص 106؛ تاريخ يعقوبي، ج 1، ص 172.
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»َوَكَتْبَن��ا َعَلْيِهْم ِفيَه��ا َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْي��ِن َواأَلنَف بِاأَلنِف 
َق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة  نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ نَّ بِالسِّ َواأُلُذَن بِاأُلُذِن َوالسِّ

اِلُموَن؛1 لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل اهلُل َفُأْولَِئَك ُهُم الظَّ
اي��ن گون��ه مقّدر نموديم ك��ه نفس در برابر نفس و چش��م در برابر چش��م 
و بين��ي در براب��ر بين��ي و گوش در براب��ر گوش و دن��دان در برابر دندان و 
جراحتي به اندازة متناس��ب قصاص ش��ود و هر كس گذش��ت نمايد، كّفارة 
گناهان او محس��وب مي گردد و هر كس به آنچ��ه خداوند نازل كرده حكم 

نكند از ستمگران است.«
ما در حال حاضر و در ساية جاهلّيت دوم، شاهد شيوع آشكار خون خواهي 
به غير آنچه خدا به آن حكم كرده است، مي باشيم؛ در حالي كه همان طور كه 
ديديم، قرآن كريم اقدام كننده به آن را ستمگر معرفي مي نمايد؛ زيرا خاندان 
مقتول به جز قاتل ديگران را نيز مورد تعّدي قرار مي داد و گاه مي ش��د كه در 
فقدان قاتل اصلي، به جاي او، پدر و برادر و ديگر افراد منتسب به او را به قتل 

مي رساندند، كه اين از مظاهر زمان جاهلّيت است.

مظهر يازدهم: نياحـ］ )نوحه سرايي افراطي(

در زمان جاهلّيت يك نوع نوحه گرايي افراطي براي مردگان ش��ايع بود. از 
رسول خدا)ص( نقل شده كه فرمودند: 

»نياح�］ از اعمال جاهلّيت است.«2
اميرالمؤمنين)ع( به بعضي از آنچه رس��ول خدا)ص( از آن نهي كرده، اشاره 

1. سورة مائده )5(، آية 45.
2. من ال يحضره الفقيه، ج 4، ص 376؛ وسائل الّشيعه، ج 3، ص 272.
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نموده و مي فرمايند: »ايشان از نياح�］ و گوش فرا دادن به آن نهي فرمودند.«1
عّلت نهي از اين عمل اين اس��ت كه ش��خص نوحه گ��ر از حّد معقول صبر 
و رضا به قضاي خداوند تجاوز كرده و به بي تابي و خش��م گرفتن بر خواس��ت 
خداون��د متعال جّل جالله روي مي آورد و نيز گاهي از روي محّبت با طمع به 
مال متوّفي، اعمال و افعالي را به او نسبت مي دهد كه صّحت ندارد و از حّد او 
فراتر است. اگر نوحه گرايي به حق باشد و شخص نوحه گر صادقانه سخن بگويد 

و نوحه گري نمايد، اشكالي در آن نيست.
از امام صادق)ع( نقل شده است كه فرمودند: 

»هيچ اش��كالي در نوحه گري صادقانه كه براي آن مزدي هم پرداخت شود، 
نيست.«2

از ايشان در مورد اجرت شخص نوحه گر سؤال شد، فرمودند: 
»اش��كالي در آن نيس��ت؛ زي��را ب��راي رس��ول خ��دا)ص( ني��ز نوحه گ��ري 

مي شد.«3
رواياتي از اهل بيت)ع( كه دليل بر وجود نياح�］ در جاهلّيت دوم است و ما 
امروزه با آن زندگي مي كنيم، نقل شده اند؛ دليل اين امر سخن رسول خدا)ص( 

است، كه فرمودند: 
»س��ه چي��ز از اعمال جاهلّيت اس��ت و مردم ت��ا روز قيامت ب��ه آن مبتال 
خواهن��د ب��ود... و نوحه گري بر مردگان كه اين ني��ز از ادّلة وجود جاهلّيت 

دوم است.«4

1. همان، ج 4، ص 3.
2. همان، ج 1، ص 183.

3. همان.
4. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 450.
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مظهر دوازدهم: شرب خمر

اعراب در زمان جاهلّيت، آش��كارا و بدون هيچ مانع اخالقي يا ديني شراب 
مي نوش��يدند و اين موضوع حّتي در »مّكه« نيز ش��ايع بود. سخن شاعر نيز در 

همين باره است.1
هنگامي كه قبيلة خراعه در قديم افتخار مي كرد

ما فخر او را در نوشيدن شراب يافتيم
كعبة خداوند رحمان را آشكارا فروختند

به مشك شرابي، آنگاه كه از فخر كردن نااميد شدند
قطعًا خداوند جّل جالله به سبب گناه بزرگي كه در شراب بود، آن را حرام 

نمود. خداوند در »قرآن كريم« مي فرمايد: 
»َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر؛2

از تو دربارة ش��راب و قمار س��ؤال مي كنن��د، بگو در آن دو گناهي بس��يار 
بزرگ نهفته است.«

اي��ن آيه، هم بر حرمت ش��راب و هم قمار داللت مي كن��د؛ زيرا در آن اثم 
)گناه( وجود دارد و خداوند اثم را حرام كرده است: 

َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإِلْثم؛3 »ُقْل ِإنََّما َحرَّ
بگو چنين است و جز اين نيست كه پروردگار من فواحش آشكار و پنهان 

و اثم را حرام كرده است.« 
اين آيه از جمله آياتي است كه داللت بر تحريم خمر دارد.4

در روزگار ما جاهلّيت دوباره بازگشته تا جايي كه مردم مي بينند و مي شنوند كه 

1. مرّوج الذهب، ج 3، ص 288.
2. سورة بقره )2(، آية 219.
3. سورة اعراف )7(، آية 33.

4. متشابه القرآن، ج 2، ص 209.
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مسلمانان شما شراب مي نوشند؛ بلكه آشكارا مبادرت به ارتكاب اين گناه مي نمايند 
و هيچ گونه پنهان كاري نس��بت به نوش��يدن آن روا نمي دارند. اين از نش��انه هاي 

آخرالّزمان است. در اين باره روايتي از رسول اكرم)ص( نقل شده كه مي فرمايند: 
»در آخرالّزم��ان بس��اط عل��م برچيده مي گردد و جهل آش��كار مي ش��ود و 

شراب نوشيده مي شود... «1
در روايتي ديگر از ايشان نقل شده كه فرمودند: 

»ديدم شراب بدون هيچ گونه مانعي آشكارا به فروش مي رسد.«2
گفته ش��ده است كه شرب خمر از نشانه هاي آخرالّزمان است و اين كار تا 
حّدي باال مي گيرد كه مرد هر آنچه را در تمّلك دارد، فروخته و صرف نوشيدن 

شراب مي نمايد، همان گونه كه در »انجيل« آمده است: 
»دختر را براي ُشرب خمر فروختند.«3

رسول خدا)ص( مبادرت كنندگان به چنين اعمالي را در طّي حديثي لعن فرموده اند:
»زمان��ي بر م��ردم مي آيد كه خمر را حالل مي ش��مارند، لعن��ت خداوند و 

مالئكة او و همة مردم بر آنان باد.«4
در روايت ديگري مي فرمايند: 

»گروهي از اّمت من خمر مي نوشند و نام ديگري بر آن مي گذارند.«5
هم اكنون ما در جوامع خود ش��اهد اين هستيم كه بر خمر، اسامي مختلف 
ديگري همچون آب انگور و ديگر نام هاي معروف را مي گذارند، گويا در روزگار 

ما عدم نام گذاري شراب به خمر، از كارهاي معروف است.

1. بشار＼ االسالم، ص 25؛ منتخب األثر، ص 425.
2. كافي، ج 8، ص 38؛ وسائل الّشيعه، ج 16، ص 277.

3. يوم الخالص، ص 367.
4. بشار＼ االسالم، ص 76؛ يوم الخالص، ص 376.

5. مسند احمد، ج 2، ص 418؛ يوم الخالص، ص 366.
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مظهر سيزدهم: ميسر )قمار(

در روايات شريف وارد شده از ناحية معصومان)ع(، شطرنج و تخته نرد و هر نوع 
قمار از مصاديق ميسر برشمرده شده است و همة اين اعمال از كارهاي شايع زمان 

جاهلّيت بوده و »قرآن كريم« به صراحت آن را در اين آيه حرام كرده است: 
»َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر؛1

از ت��و دربارة خمر و ميس��ر مي پرس��ند، بگو در آنها گناه��ي بزرگ نهفته 
است.«

باري تعالي به سبب وجود گناه و فساد در خمر و ميسر، آنها را حرام نموده است.
در روزگار فعلي ما كه همان عصر جاهلّيت دوم است، قمار دوباره بازگشته 
و براي آن مكان ها و جايگاه هاي خاّصي در منظر عام در نظر گرفته شده است 
و اين از نش��انه هاي آخرالّزمان اس��ت. از رس��ول خدا)ص( روايت شده است كه 

فرمودند: »من آشكار شدن قمار را مشاهده كردم...«2
مصيبت بارتر و تلخ تر از آش��كار ش��دن قمار، چيزي است كه در حديثي از 

قول رسول اكرم)ص( بيان شده است. ايشان فرمودند: 
»دي��دم كه اموال ذوي القربي به باطل و لغو تقس��يم گش��ته و صرف قمار و 

نوشيدن مسكرات مي گرديد.«3
بديهي است كه اموال ذوي القربي همان خمس است.

در چگونگ��ي ص��رف ام��وال ذوي القرب��ي در قماربازي و نوش��يدن خمر 
و مس��كرات دو احتم��ال بيش��تر نمي رود؛ يا اف��رادي كه در امور ايش��ان حّق 
ذوي القربي )خمس( وجود دارد، آن را صرف نوش��يدن ش��راب و مس��كرات و 
قمار مي نمايند يا اينكه كس��اني كه وظيفة جمع آوري اين اموال را از مردم به 

1. سورة بقره )2(، آية 219.
2. كافي، ج 8، ص 38؛ وسائل الّشيعه، ج 16، ص 277.

3. كافي، ج 8، ص 40؛ بحاراألنوار، ج 52، ص 259؛ وسائل الّشيعه، ج 16، ص 279.
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عهده دارند، مطابق روايت، آن را صرف قمار و شراب مي نمايند كه شامل سهم 
مبارك امام نيز مي گردد.

مظهر چهاردهم: غنا

غنا و نواختن موسيقي به وسيلة طرب انگيزي و آوازه خواني، از امور مهّيج و 
آش��كار در عصر جاهلّيت بود و اين از اعمال ابليس است و او اّول كسي بود كه 
به غنا پرداخت و اسالم پس از ظهور، با اين امر آشكار مبارزه كرد و مردم را از 

انجام آن نهي و اعراض كنندگان آن را ستايش نمود:
»َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن؛1 

آن كساني كه از بيهوده اعراض مي نمايند.«
كه مقصود همان غنا و لهو است و نيز گفتة خداي تعالي: 

وا ِكَراًما؛2 وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوِإَذا َمرُّ »َوالَِّذيَن َل َيْشَهُدوَن الزُّ
و آن كساني كه شاهد زور نيستند و از كنار لغو، كريمانه عبور مي كنند.«

رسول خدا)ص( فرمودند: 
»همان��ا خداوند مرا براي هدايت و رحم��ت به جهانيان برانگيخت و مرا 

فرمان داد تا آوازه خواني، آالت طرب، تارها و بت ها را نابود نمايم.«3
اكنون در عصر جاهلّيت دومي كه ما زندگي مي كنيم، شاهد غناي علني و 
لهو و آوازه خواني و نواختن آالت طرب و خريد و فروش آنها در عين حرمتشان 

مي باشيم. رسول خدا)ص( فرمودند: 
»آالت آوازه خواني و خريد و فروش و بها و تجارت آن حرام است.«4

1. سورة مؤمنون )23(، آية 3.
2. سورة فرقان )25(، آية 72.

3. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 219.
4. همان.
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امروزه ما ش��اهد اين هستيم كه مس��لمانان به جاهلّيت دوم بازگشته و به 
تمام��ي اعمال فوق مبادرت مي نمايند و اين از نش��انه هاي آش��كار آخرالّزمان 

است، همان طور كه از ايشان روايت شده كه: 
»م��ردم در آن زمان به انجام منكرات مباهات و مال را صرف غنا خواهند 

كرد.«1

مظهر پانزدهم: شيوع منكرات و رذايل در جامعه

از جمله اموري كه اسالم آن را نهي كرده و براي حفظ پيكر پاكيزة خانواده 
كه اصالح آن، اصالح جامعه و به عكس مي باشد، به شّدت با آن مبارزه نموده، 

شيوع منكرات و رذايل در جامعه است.
در روزگار فعل��ي م��ا، جاهلّيت جديدي، در قالب انتش��ار منكرات و ايجاد 
فساد در جوامع، حّتي جوامع مسلمانان، پا به عرصة وجود گذاشته است و اين 
موضوعي اس��ت كه روايات ش��ريف و از جملة اين روايت رسول خدا)ص( بر آن 

تأكيد نموده است: 
»حال ش��ما چگون��ه خواهد بود، هنگامي ك��ه زنانتان فاس��د و جوانانتان 

فاسق شوند... «2

مبحث دوم: بعد سياسي

قباًل اش��اره ش��د كه دعوت امام مهدي)ع( بسيار ش��بيه دعوت جّد ايشان، 
حضرت محّمد مصطفي)ص( مي باش��د و بديهي اس��ت كه دعوت محّمدي در 
عص��ر جاهلّي��ت اّول، ظهور و تداوم يافت و منطقة دعوت اس��الم داراي اوضاع 

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 264.
2. منتخب األثر، ص 426.
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سياس��ي با مش��ّخصات و خصوصّيات و ويژگي هايي بود كه آن را از غير خود، 
كاماًل متمايز مي نمود و داراي احكام جاهلي بود.

به ناگزير دعوت امام مهدي)ع( نيز تحت اوضاع سياس��ي مش��ابه، با صدور 
اسالم، ظهور و بروز پيدا خواهد كرد.

عادات و تقليدهاي جاهلي بر آن حاكم خواهد ش��د و اختالفي با جاهلّيت 
اّول به جز در ش��كل ندارد، ولي به لحاظ مضمون، يكي است. اين چيزي است 
ك��ه ما قص��د داريم در تقابل بين مظاهر سياس��ي در دو جاهلّيت اّول و دوم و 

آنچه در گذشته و حال، از آن انعكاس يافته، روشن نماييم.

مظهر اّول: تفرقه و دشمني )تا سر حّد قتل(

از جمله مظاهر جاهلّيت در سطوح سياسي، تفرقه گرايي اّمت و قبايل عرب 
در جاهلّيت اّول بوده اس��ت. آنها از يكديگر متفّرق و متنّفر بودند و همين امر 
موجب مي ش��د، به بهانه هاي مختلف با تكيه بر قدرت خود، با ديگري منازعه 
كنن��د و او را از مي��دان به در برند، تا اينكه به وس��يلة پيامب��ر)ص( و اهل بيت 
طاهرينش)ع( از اين بالي عظيم رهايي يافتند. همان طور كه س��خن خداوند 

كريم در »قرآن عظيم« بر اين موضوع تصريح دارد: 
ُقوْا َواْذُكُروْا نِْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم  »َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
َأْعَداء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَي َش��َفا ُحْفَرٍة 

مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكْم آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن؛1
همگي بر ريس��مان محكم الهي چنگ زنيد و متفّرق نش��ويد. نعمت خدا 
را ب��ه ياد آوري��د، در آن زمان كه ش��ما با يكديگر دش��من بوديد و او بين 
قلب هاي ش��ما الفت برقرار كرد و ب��ه نعمت او به برادري گراييديد و )نيز 

1. سورة آل عمران )3(، آية 103.
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به ياد آوريد( كه ش��ما بر س��ر گودالي از آتش قرار داش��تيد و او شما را از 
آن رهانيد، خداوند اين گونه آيات خود را براي ش��ما بيان مي نمايد، شايد 

هدايت شويد.«
صديق��ة كب��را، فاطمه زه��را)س( در خطبة خود به اين نكته اش��اره كرده و 

مي فرمايد: 
»اطاعت ما موجب نظام مّلت و امامت ما وسيلة امان از فرقت است.«1

به عبارت ديگر، قطعًا امامت اهل بيت)ع( همان امان مردم از تفرقه است و 
اگر امام علي)ع( را به امامت مي پذيرفتند، دچار تفرقه نمي شدند و به گروه هايي 

مختلف و متفاوت تبديل نمي گرديدند.
از آنج��ا ك��ه عماًل اين تفرقه صورت پذيرفت و اكن��ون نيز ادامه دارد، تنها 
راه خالصي يافتن از آن نيز، امامت اهل بيت)ع( اس��ت و حضرت زهرا)س( با 
بيان اين عبارت، اش��ارة تلويحي به شرايط اّمت در آخرالّزمان و تفرقه و تشّتت 
آن��ان نموده و تنها راه رهاي��ي از آن را به قيام قائم آل محّمد، مهدي منتظر)عج( 

موكول نموده اند.
اميرمؤمن��ان)ع( در ط��ّي كالمي به روز اين واقعة دردن��اك در احوال اّمت 

اسالمي اشاره مي نمايند: 
»ي��اد كني��د آن زمان را كه ش��ما اندك، مش��رك، كينه جو و متف��ّرق بوديد 
و خداوند به وس��يلة اس��الم بين ش��ما الف��ت ايجاد كرد و آن��گاه به كثرت 
و اجتم��اع گراييدي��د، پس ديگر بار متفّرق نش��ويد و نس��بت به يكديگر 

كينه جويي ننماييد.«2 
اّما اّمت اسالمي پس از اّتحاد، متفّرق و پس از مهرورزي به كينه جويي گراييد.

1. بحاراألنوار، ج 9، ص 223؛ احتجاج، ج 1، ص 97.
2. شرح نهج البالغه، ج 4، ص 205.
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هم اكنون كه ما در عصر جاهلّيت دوم زندگي مي كنيم، مس��لمانان عرب و 
غير عرب و حكومت ها و دولت ها از يكديگر متفّرقند و هر يك از ديگري دوري 
مي جويد. روايات اهل بيت)ع( اش��اره بر اين موض��وع دارد كه اين رويدادها از 
نش��انه هاي نزديك ب��ودن قيام مقّدس امام مه��دي)ع(، به خصوص در »عراق«، 
 پايتخت و مقّر دولت ايشان، دولت عدل الهي خواهد بود. از ابي بصير از امام باقر)ع(

روايت شده كه فرمودند: 
»به ناگزي��ر بني فالن در آنجا حكومت خواهند ك��رد، آنگاه اختالف پيدا 

كرده، حكومتشان متفّرق و اميدشان پراكنده خواهد شد.«1
روايت فوق نيز از داليل وجود اختالف كلمه و شكستن صف واحد مسلمانان 

در آخرالّزمان، يا همان عصر جاهلّيت دوم مي باشد.

مظهر دوم: اختالف

قباي��ل عرب در اّيام جاهلّيت، دائمًا ب��ا يكديگر در اختالف بودند و بر هيچ 
رأي واحدي مّتفق نمي ش��دند و دش��مني و كينه توزي چهرة اين عصر را سياه 
كرده بود. اكنون نيز ما در عصر جاهلّيت دوم، شاهد اختالف مسلمانان در ميان 
خويش هس��تيم. حاكمان كش��ورهاي عربي در هيچ موضوعي با هم اّتفاق نظر 
ندارن��د، به گونه اي كه يك��ي از بزرگان عرب از اين وضعّي��ت ناگوار اين گونه 
تعبير مي نمايد، اعراب بر اين موضوع توافق نموده اند كه بر س��ر هيچ موضوعي 

توافق نكنند.
اين عناصر، هيچ هدفي جز ارضاي نفس هاي اّماره به س��ود خود و حركت 
در مسير موافق هواها و تمايالت ندارند و اين در حالي است كه دين توحيدي 
اس��الم، ما را به وحدت و يگانگي و كنار گذاشتن اختالفات و حركت در مسير 

1. غيبت نعماني، ص 253.
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واحدي كه هيچ اختالفي در آن نيست؛ يعني مبادي اسالمي ارائه شده از سوي 
پيامبر اكرم)ص( و ائمة معصومان)ع( فرا مي خواند. دليل وجود اختالف در عصر 
قبل از ظهور ش��ريف امام مهدي)ع(، وج��ود تعدادي از روايات تصريح كننده به 

اين واقعّيت مي باشد. از آن جمله از رسول خدا)ص( روايت شده است: 
»شما را بشارت مي دهم كه مهدي در هنگام بروز اختالفات و تزلزل ها در 

اّمت اسالمي برانگيخته مي شود.«1
در روايت ديگري مي فرمايد: 

»شما را سه بار به مهدي بشارت مي دهم كه در هنگام وجود اختالفات بين 
مردم ظهور مي كند.«2

اّما روايت دوم از امام محّمدباقر)ع( است كه مي فرمايد: 
»قائم قيام نمي كند، مگر در هنگامي كه ترس شديد و شمشيري كوبنده در 
ميان اعراب حاكم اس��ت و مردم دچار اختالف و تش��ّتت در ديدن و تغيير 

و دگرگوني در احوال هستند...«3
روايت سوم از قّدامه، از عبدالكريم است كه مي گويد: 

در حض��ور اباعب��داهلل)ع( )ام��ام صادق)ع(( س��خن از قائم)ع( ب��ه ميان آمد، 
ايش��ان فرمودند: »چطور ممكن اس��ت، چنين چيزي رخ دهد، در حالي كه 
هنوز آن قدر زمان طوالني نشده است كه در مورد ايشان گفته شود از دنيا 
رفت��ه يا در هر كجا زندگي مي كرد، هالك ش��ده اس��ت.« پرس��يدم: اين چه 

زماني است؟ فرمودند: »اختالف بين شيعيان.«4
اختالف اش��اره شده فقط شامل حال مسلمانان نمي گردد، بلكه شرق و غرب 

1. بحاراألنوار، ج 51، ص 74.
2. غيبت طوسي، ص 179.

3. بحاراألنوار، ج 52، ص 348؛ غيبت نعماني، ص 234.
4. غيبت نعماني، ص 159.
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عالم را در بر مي گيرد. از ابي بصير از امام جعفر صادق)ع( روايت شده كه فرمودند: 
»اهل شرق و اهل غرب و بلكه اهل قبله نيز با هم اختالف مي كنند.«1

نمونه هايي از تفرقه كه امروزه در همة جوامع انس��اني وجود دارد، وضعّيت 
پراكندگ��ي و تفرقة مردم در عصر جاهلّي��ت اّول را به ذهن متبادر مي نمايد و 
خود دليل بر اين است كه ما هم اكنون در عصر جاهلّيت دوم زندگي مي كنيم؛ 
زيرا تفرقه تنها محدود به مركز مهدوّيت توصيف ش��ده در »عراق« و »كوفه« 
نمي گردد، بلكه ش��امل محيط دعوت مهدوّيه در كش��ورهاي مجاور و پيرامون 

عراق و بلكه تمام خانوادة بشري نيز مي گردد.

مظهر سوم: احزاب و گروه ها

بررس��ي اوض��اع جاهلّيت و اهل آن در زمان قبل از عصر رس��الت حضرت 
محّمد)ص( نش��ان مي دهد كه برخي قبايل عرب عليه قبايل ديگر با هم مّتحد 
مي ش��دند و حال بقي��ه نيز همين گونه بود. از جمله ش��واهد داللت كننده بر 
اي��ن موضوع، اّتحاد اهل »مّكه« )قريش( با يهود و ديگر قبايل عرب در جنگ 
احزاب براي مقابله با اس��الم و مس��لمانان بود، خداوند به وس��يلة اين جنگ، 
لشكريانش را عّزت و بنده اش را نصرت بخشيد و به تنهايي احزاب را به هزيمت 

كشانيد.
در عص��ري كه ما هم اكنون در آن زندگي مي كنيم، مس��لمانان تبديل به 
احزاب و فرقه هاي متفّرق گش��ته و هر كدام از آنها، س��عي در به دست گرفتن 

امور و تسّلط بر اوضاع، در مقابل طرف ديگر را دارد.
رواياتي از اهل بيت)ع( بر كثرت احزاب و فرقه ها در ميان مسلمانان تأكيد 

دارد، از آن جمله، سخن اميرالمؤمنين)ع( است، كه مي فرمايند: 

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 235.
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»ش��ما پ��س از هج��رت اعراب��ي و بع��د از دوس��تي و ب��رادري حزب گ��را 
گشتيد.«1

از جمله احاديثي كه داللت بر وجود احزاب در آخرالّزمان مي نمايد، روايات 
 موجود در نزد دوستان اهل بيت)ع( است. از آن جمله روايتي از رسول اكرم)ص(

مي باشد، كه مي فرمايند: 
»اّمت من به زودي به هفتاد و س��ه فرقه تقس��يم مي گردن��د كه يكي از آنها 
نجات يابنده اس��ت و آن فرقه اي است كه از وصّي من )او با دست به پشت 

علّي بن ابي طالب)ع( زد(، تبعّيت مي  نمايند.«2
و نيز در روايت ديگري مي فرمايند: 

»)اّمت من( هفتاد و چند فرقه مي ش��وند و عظيم تري��ن فتنه را فرقه اي رقم 
مي زند كه امور را قياس مي كنند.«3

هم اكنون ما شاهد ظهور احزاب و سازمان هاي باطل و كثرت طلب بسياري 
هس��تيم كه برخي از آنها عناوين پر طمطراق ديني را يدك مي كش��ند، اّما در 
اصل، بسيار دور از دين حقيقي مي باشند و همين موضوع سبب بروز فتنه هايي 
مي گردد كه رسول خدا)ص( در ضمن اين حديث شريف، مردم را از آن بر حذر 

مي دارند: 
»واي بر عرب از فتنه اي كه نزديك مي گردد، رستگار كسي است كه از آن 

خودداري مي كند و رستگار كسي است كه از فتنه ها بپرهيزد.«4
اين خودداري قطعًا به معناي خودداري از وارد شدن به احزاب و سازمان هاي 

باطل و بيهوده است.

1. بحاراألنوار، ج 34، ص 222؛ نهج البالغه، ص 299؛ شرح نهج البالغه، ج 13، ص 179.
2. الصراط المستقيم، ج 2، ص 37.

3. الطرائف، ج 2، ص 525.
4. عشرون و مائ�］ عالم�］ متحّققه، ص 73.
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مظهر چهارم: فراواني جنگ ها و نزاع ها

اگر كسي اوضاع و شرايط عصر جاهلّيت اّول را مورد بررسي قرار داده باشد، 
درمي يابد كه قبايل عرب در آن زمان به طور پيوس��ته يا در حال جنگ يا در 
حال معارضه با يكديگر بودند و شب و روز خون مي ريختند و اين همان چيزي 
اس��ت كه رسول گرامي اسالم)ص( در حّج�］ الوداع به آن اشاره نموده و مردم را 

از آن بر حذر داشتند: 
»آيا ش��ما را آگاه ننمايم كه بعد از من مرتد و كافر گش��ته و برخي از ش��ما 

گردن بعضي ديگر را خواهيد زد؟«1
و در روايت ديگري مي فرمايد: 

»مب��ادا بعد از من به كفر باز گردي��د و برخي، گردن برخي ديگر را بزند و 
قسم به خدا! قطعًا آن را در ميان لشكر خواهيد شناخت...«2

هم اكنون ما در عصري به سر مي بريم كه جاهلّيت دوم با جنگ ها و نزاع ها در 
صحنه حضور دارد و دولت  هاي اسالمي و به خصوص عربي با يكديگر به جنگ و 
منازعه پرداخته اند. البّته منظور ما لزومًا جنگ با سالح نيست؛ بلكه جنگ كالمي 

و زباني را نيز شامل مي گردد. از رسول خدا)ص( روايت شده كه فرمودند: 
»ب��ه زودي فتن��ه اي در ميان اع��راب روي خواهد داد ك��ه در آن آتش زبان 

شديدتر از كشتن با شمشير خواهد بود.«3
و اكنون ما ش��اهد اين هستيم كه برخي از مسلمانان، برخي ديگر را مورد 
ش��تم قرار مي دهند و عّده اي ديگر گروهي را با زبان عليه گروه ديگر تحريك 
مي كنند و بدين گونه رويدادي را برتر از جنگ با سالح رقم مي زنند، به گونه اي 
كه همسايه ، همس��ايه اش و برادر، برادرش و پسرعموي خويش را )با زبان( به 

1. كنز الفوائد، ج 1، ص 145. 
2. امالي شيخ طوسي، ص 363؛ بحاراألنوار، ج 9، ص 150؛ تفسير الفرات، ص 278. 

3. بشار＼ االسالم، ص 68؛ يوم الخالص، ص 477. 
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قتل مي رس��اند...1 و همانند جاهلّيت اّول، خونريزي در شب و روز فراوان است. 
در اين باره حديثي از اميرمؤمنان)ع( نقل شده است كه فرمودند: 

»خونريزي زياد مي ش��ود به گونه اي كه از هر 9 نفر، 7 تن، يا از هر 7 نفر، 
5 تن كش��ته مي شود و در اين هنگام جاهل مي گويد: ما را به آل محّمد)ص( 

نيازي نيست.«2
در رواي��ت ديگري از اميرمؤمنان، علّي بن ابي طالب)ع( نقل ش��ده اس��ت كه 

فرمودند: 
»زمان��ي بر مردم خواهد آمد... و در وراي آن مرگ س��ريع اس��ت كه مردم 
را به ش��ّدت مي فرمايد به گونه اي كه ش��خص صبح س��الم است و شب دفن 

مي گردد و شب زنده است و صبح از دنيا مي رود...«3

مظهر پنجم: ترس شديد و فقدان امنّيت

در نتيجة اوضاع و احوال س��خت سياسي و نگراني هاي ناشي از جنگ ها و 
غارت ها، ترس شديد و فقدان امنّيت بر جامعه مستولي مي گردد.

چنين واقعّيتي در ميان قبايل عرب، قبل از دعوت حضرت محّمد)ص( رايج و 
شايع بود و اهل جاهلّيت خوار و مطرود بوده و برخي از برخي ديگر و همگي از 
نيروهاي پيرامون خود، يعني »روم« و »ايران« در ترس و نگراني بودند. حضرت 

صّديقه كبرا، فاطمه زهرا)س( در خطبة خود بر اين واقعّيت اشاره دارند: 
»و ش��ما بر س��ر گودال��ي در آتش قرار داش��تيد، نوش��يدنيتان آب گنديده، 
خوردنيتان پوس��ت جان��ور و ُمردار بود. در هجوم كش��ورهاي همس��ايه، 
پست و ناچيز و هراس��ان بوديد تا آنكه ]خدا[ به وسيلة محّمد)ص( شما 

1. المالحم و الفتن، ص 453. 
2. منتخب األثر، ص 441؛ المالحم و الفتن، ص 62؛ يوم الخالص، ص 487. 

3. بحاراألنوار، ج 93، ص 303. 
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را از خاك مذّلت برداشت و سرتان را به اوج رفعت برافراشت.«1
امروزه ما ش��اهد وجود چنين واقعّي��ت تلخي در عصر جاهلّيت دوم، يعني 
ترس ش��ديد مردم از داخل يا خارج كش��ور مي باشيم و اين يكي از نشانه هاي 
قريب الوقوع بودن قيام مقّدس صاحب العصر و الّزمان)ع( اس��ت. از امام باقر)ع( 

روايت شده است كه: 
»قائ��م قيام نمي كند، مگر در هنگام ابتالي مردم به ترس ش��ديد و ش��دايد 

روزگار و فتنه و بال... .«2
و در ضمن روايت ديگري مي فرمايند: 

»و مردم به سبب ترس و هراس به سختي و رنج بسيار مي افتند.«3 
و در كتاب مقّدس موجود نزد يهود و نصاري نيز اين حالت ترس اين گونه 

وصف گرديده است.
»با رنج و سختي و حيرت، مردم از ترس بيهوش مي شدند.«4

مظهر ششم: پناه بردن به دنيا

منطقه اي كه دعوت رسول خدا)ص( به ظهور رسيد، غرق مشكالت داخلي و 
خارجي بود و همين امر آنان را از پرداختن به قضّية ظهور نبّي  موعود كه دين 
ضعي��ف ابراهيمي را در ميان قواي محاصره كنندة آنان اقامه كند، باز داش��ته 
ب��ود. اّم��ا يهود و نصارا مترّقب و منتظر ظهور اين نب��ّي  موعود بودند و خود را 

آمادة اين رويداد كه موافق هواهاي نفسانّية آنان نبود، مي نمودند.5 

1. احتجاج، ج 1، ص 100؛ شرح نهج البالغه، ج 16، ص 249. 
2. بحاراألنوار، ج 52، ص 230؛ غيبت نعماني، ص 234. 

3. بحاراألنوار، ج 52، ص 235. 
4. انجيل لوقا، 25 :11 �26؛ يوم الخالص، ص 497. 

5. بحاراألنوار، ج 69، ص 92؛ تفسير قمي، ج 1، ص 33. 
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اكنون نيز ما در عصر ظهور ش��ريف امام مهدي)ع( و در زمان ش��كوفايي عصر 
جاهلّيت دوم، شاهد مردمي هستيم كه آن چنان به امور دنيا و نگراني هاي ناشي 
از آن مش��غولند، كه موضوع امام مهدي)ع( و بلكه تفّكر نس��بت به نزديكي قيام 
ايشان و ظهور حكومتشان را در ميان نيروهاي عظيمي كه ما را احاطه كرده اند، 
به بوتة فراموشي سپرده اند، اّما اهل كتاب بيشترين اهتمام و انتظار را نسبت به 

قيام شريف ايشان و آمادگي براي رويارويي با آن را از خود نشان مي دهند.

مظهر هفتم: حكم كردن به غير حكم خداوند

قبايل عرب، قوانين و نظاماتي بر اساس طبايع و عادات و تقليدهاي متعارف 
خ��ود وضع نموده و به آن تكيه و اعتماد داش��تند، قوانين و مقّرراتي كه هيچ 

توافقي با ارادة خداوند متعال نداشت.
در اي��ن عصر نيز، حكومت ها و نظام هاي غيراس��المي براي خود، قوانين و 
دس��توراتي وضع نموده اند كه خداوند، س��لطاني براي حكم كردن به آن نازل 
ننموده است. اين قوانين به طور عموم با مبادي دين توحيدي اسالم متعارض 
است، اّما با اين وجود، اين حكومت ها به آن عمل مي كنند و اين در حالي است 

كه »قرآن« مي گويد: 
»َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اهلُل َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن؛1

هر كس به آنچه خداوند نازل كرده، حكم نكند، كافر است.«
اِلُموَن؛2 »َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل اهلُل َفُأْولَِئَك ُهُم الظَّ

و هر كس به آنچه خداوند نازل كرده، حكم نكند، ستمگر است.«

1. سورة مائده )5(، آية 44. 
2. همان، آية 45.
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»َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اهلُل َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن؛1
و هر كس به آنچه خداوند نازل كرده، حكم نكند، فاسق است.«

به عبارت ديگر اي��ن حكومت ها به جاي آنكه به حكم خداوند عمل كنند، 
ب��ه حكم س��اختة خود عمل مي كنن��د كه در واقع، حكم به جاهلّيت اس��ت و 
اّتصال به خداوند ندارد. از اين گذش��ته بس��ياري از دانشمندان، عالم به احكام 
الهي نيستند و حكم هايي را از روي گمان و ظّن مي دهند كه هم احتمال خطا 
در آن هس��ت و ه��م صواب و اگر به حكم واحدي حك��م نمايند، كه مطابق با 
واقع نباش��د، در اين صورت به حكم جاهلّيت حكم كرده اند. از ابي بصير از امام 

صادق)ع( روايت شده كه: 
»حكم بر دو قس��م اس��ت، حكم خدا و حكم جاهلّيت و هر كس در حكم 

خدا خطا نمايد، به حكم جاهلّيت حكم خواهد كرد.«2

مبحث سوم: بعد اقتصادي

به لحاظ تشابهي كه بين دو دعوت مصطفوي و دعوت مهدوي است، ناگزير 
اين دو دعوت شريف بايد به لحاظ اقتصادي نيز داراي تشابه باشند.

مظهر اّول: ربا

مش��هور اس��ت كه ربا در عصر جاهلّيت اّول آشكار و رايج بود، به گونه اي كه 
مردم در طول زندگي خود يا همواره مقروض بودند يا همة مايملك خود را بر اثر 
قرض ربوي از دست مي دادند و گاهي كار به جايي مي رسيد كه شخص بدهكار 

براي پرداخت ديون خود، همسر يا يكي از فرزندانش را از دست مي داد.

1. همان، آية 47.
2. كافي، ج 7، صص 4� 7؛ تهذيب األحكام، ج 6، ص 218. 
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اي��ن واقعّيت )تلخ و ناگوار( تا ظهور اس��الم و نزول آية تحريم ربا در ميان 
قريش رسم بود. خداوند تعالي در »قرآن كريم« مي فرمايد: 

َطاُن ِمَن  ��يْ بَا َل َيُقوُموَن ِإلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ »الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ
بَا؛1 َم الرِّ بَا َو َأَحلَّ اهلُل الَْبْيَع َو َحرَّ اْلَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما الَْبْيُع ِمْثُل الرِّ

كس��اني كه ربا مي خورند در روز قيامت به شكل كساني محشور مي شوند 
كه بر اثر تماس ش��يطان با او ديوانه ش��ده اس��ت و س��بب آن اين است كه 
گفتند خريد و فروش مانند رباس��ت، در حالي كه خداوند خريد و فروش 

را حالل و ربا را حرام نموده است.«
و نيز خداوند مي فرمايد: 

بَا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَف��ةً َواتَُّقوْا اهلَل لََعلَُّكْم  »َيا َأيَُّها الَِّذي��نَ آَمُنوْا َل َتْأُكُلوْا الرِّ
ُتْفِلُحوَن؛2

اي كساني كه ايمان آورده ايد! ربا را كه سودهاي چند برابر است، نخوريد 
و از خداوند پروا كنيد تا رستگار شويد.«

ربا به فروش ربوي و قرض ربوي تقس��يم مي گردد. شرط در فروش ربوي، 
مّدت دار بودن و افزايش بهاي كاالست، اّما قرض ربوي بهاي اضافه اي است كه 

قرض گيرنده در ازاي قرض دريافتي مي پردازد.
ربا در جاهلّيت معاصر، حالل گرديده و ما مش��اهده مي كنيم كه مردم آن 
را حالل تلّقي مي نمايند. معناي اين س��خن آن نيس��ت كه مردم مي گويند ربا 
حالل اس��ت، بلكه بعض��ي از فقها در آينده اي نزديك ب��ه حالل نمودن برخي 
معامالت ربوي و گذاردن نام هاي مشّخص بر آن اقدام خواهند نمود، در حالي 

كه معامالت ياد شده، چيزي جز ربا نيست.

1. سورة بقره )2(، آية 275.
2. سورة آل عمران )3(، آية 130.
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اين موضوع نيز از نش��انه هاي دال بر نزديكي ظهور مقّدس امام مهدي)ع( به 
شمار آمده و شامل اكثرّيت گروه هاي اجتماعي دانسته يا ندانسته مي گردد.

از رسول خدا)ص( روايت شده كه فرمودند: 
»زماني بر مردم خواهد آمد كه احدي باقي نمي ماند، مگر اينكه ربا خورد 

و اگر نخورد، حّداقل غباري از آن به او خواهد رسيد.«1

مظهر دوم: وضعّيت نابه سامان اقتصادي و معيشتي

اكثر اعراب جاهلي اوضاع اقتصادي و معيشتي بدي داشتند، به گونه اي كه دائمًا 
آنان را زير خّط فقر نگه مي داشت و عّلت اين رخداد، گسترش عادت هاي اقتصادي 
به مانند ربا و ... در طبقة متوس��ط جامعه بود، اين نابه س��اماني به شكل كاستي در 
اموال و حرص و طمع، نسبت به آن و كمبود غذا و وسايل ضروري زندگي، خودنمايي 
مي كرد، به گونه اي كه حّتي انس��ان، فرزند يا همسر خود را در برابر يكي دو مشت 

مال كه بتواند به وسيلة آن معاش خود و خانواده اش را بنمايد، مي فروخت.
صديقة كبرا، فاطمه زهرا)س( به اين واقعّيت اشاره نموده اند: 

»شما بر سر گودالي از آتش قرار داشتيد.. نوشيدني شما آب گنديده و طعام 
ش��ما پوست جانور و برگ درختان بود و بر اثر هجوم همسايگان، پست 

و ناچيز و هراسان بوديد.«2
كلمه اي كه ايشان براي توصيف آب نوشيدني اعراب جاهلي به كار مي برند، 
الطرق، به معناي آب نزوالت آس��ماني است كه بر اثر قرار گرفتن سرگين شتر 
در آن گنديده شده است و طعامي كه در آن به القد، تعبير مي فرمايند، پوست 
دّباغي نشدة حيوانات و الورق، همان خوردن برگ درختان است. مقصود ايشان 

1. نهج الفصاحه، ج 2، ص 500.
2. احتجاج، ج 1، ص 100؛ كشف الغّمه، ج 1، ص 485؛ الطرائف، ج 1، ص 263.
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از اين توصيفات، اشاره به ناپاكي  نوشيدني ها و نامطبوعي خوردني ها، به سبب 
عدم راه يافتگي آنان به دستوراتي كه دين و دنيايشان را به سوي صالح برد و 

نيز فقر آنها و كم بضاعتي آنان مي باشد.
اّما در عصر جاهلّيت دوم كه ما در آن زندگي مي كنيم، زندگي ما به لحاظ 
بدي ش��رايط اقتصادي و فقر و گرسنگي و قحطي، به خصوص در واقعة شريف 
ظه��ور و دعوت مهدوي و به ويژه در »عراق«، همچون زندگي اعراب جاهلّيت 
گرديده اس��ت. اين واقعّيتي اس��ت كه دس��ته اي از روايات اهل بيت)ع( به آن 

اشاره دارد. از رسول خدا)ص( نقل شده كه فرمودند: 
»بي شك، قبل از قيام قائم، مّدت يك سال، مردم به گرسنگي مبتال شده و 
ترس ش��ديد از كشته شدن و كمبود اموال و نفوس و محصوالت كشاورزي 

آنان را فرا مي گيرد...«1
و در روايت ديگري مي فرمايند: 

»نيازها آشكار شده و فقر گسترش مي يابد.«2
بر اين اس��اس، قبل از ظهور دعوت امام مهدي)ع( و قيام ش��ريف ايش��ان، 
قحطي و گرسنگي عراق )پايتخت حكومت ايشان( را عالوه بر ديگر دولت هاي 
همجوار، همراه با افزايش بهاي كاالها در برمي گيرد. از رسول خدا)ص( روايت 

شده كه فرمودند: 
»در عراق، بصره خراب مي شود... و زوراء به دست سفياني نابود مي شود... 

و خرابي عراق سبب بروز قحطي است.«3
و در روايت ديگري از ايشان نقل شده كه: 

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 228؛ غيبت نعماني، ص 250. 
2. وسائل الّشيعه، ج 15، ص 348. 

3. بحاراألنوار، ج 51، ص 112؛ بشار＼ االسالم، ص 28؛ يوم الخالص، ص 485. 



 81         جاهلّيت دوم در آخرالّزمان

»زماني بر مردم فرا مي رس��د كه خدايان آنها شكم هايشان است... خداوند 
آنها را به چهار خصلت مبتال مي نمايد: ستم سلطان و قحطي...«1

مظهر سوم: كاستن از پيمانه ها )كم فروشي(

كم فروشي از اموري است كه در عصر جاهلّيت اّول در جوامع عرب قبل از 
اسالم و نيز ديگر مّلت هاي پيشين رواج داشت.

از صفوان جّمال، از امام صادق)ع( روايت شده كه: 
»دو خصلت در شما هست كه مّلت هاي پيش از شما به سبب آن هالك شدند.«

گفتند: اي فرزند رسول خدا)ص( آن دو خصلت كدامند؟
فرمودند: »پيمانه و ترازو«.2

خداوند متعال در »قرآن كريم« از اين كار نهي فرموده: 
»َفَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَل َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهْم؛3

پيمانه و ترازو را كامل و پر نماييد و از اموال مردم نكاهيد.«
از همين رو امام علي)ع(، مرّتبًا در بازارهاي »كوفه« مي گش��ت و تاجران و 
كسبه را از اخالل در پيمانه ها و ترازوها منع مي نمود، اّما امروزه در روزگار ما، 

غش در وزن و پيمانه از امور متعارف و به واقع رايج در بازارهاست.
اي��ن واقعّيت براي ما روش��ن مي نمايد كه جاهلّيت دوم با ش��يوع غش در 

معامله و كم فروشي در توزين اجناس، به جامعة ما بازگشته است.

1. بحاراألنوار، ج 22، ص 453؛ مستدرك الوسائل، ج 11، ص 376؛ جامع األخبار، ص 129. 
2. وسائل الّشيعه، ج 17، ص 393؛ مستدرك الوسائل، ج 13، ص 213. 

3. سورة اعراف )7(، آية 85. 
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مظهر چهارم: رواج رشوه

رش��وه از مظاهر راي��ج عصر جاهلّيت اّول، قبل از اس��الم و به خصوص در 
نزد قريش بود. امام علي)ع( ضمن حديث خود، دربارة افرادي از قريش كه در 

جنگ صّفين با او به پيكار برخاستند به اين موضوع اشاره مي نمايند:
»بيدار باش��يد كه شما با آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان... و اهل بدعت 
و اختراع در دين مي جنگيد و با كس��ي پيكار مي كنيد كه بايد از ش��ّر او بر 

حذر بود. او بر اسالم و اهل آن هراس آور است و رشوه مي خورد...«1
جداي از انتشار و گسترش اين عمل جاهلي، در مّلت هاي سابق به خصوص 
بني اسرائيل، اكنون ما شاهد رواج آن در عصر جاهلّيت دوم هستيم و مشاهده 
مي نماييم كه رش��وه به ش��كلي عظيم، در همة زمينه ه��اي زندگي و در همة 

مؤّسسات دولتي شايع و رايج است.
اين واقعّيت تلخ با وجود نهي رس��ول خدا)ص( جريان يافته است. ايشان در 

اين باره مي فرمايند: 
»خدا لعنت كند رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطة بين آنها را.« 

و فرمودند: 
»بر حذر باش��يد از رش��وه، كه عين كفر اس��ت و دس��ت اندركار رشوه بوي 

بهشت را استشمام نمي كند.«2
روايات متعّددي گسترش رشوه در آخرالّزمان و آلوده شدن مردم به آن را 
 يادآور مي گردد. از جملة اين روايات، حديثي است كه اصبغ بن نباته از امام علي)ع(

نقل مي كند. ايشان مي فرمايند: 
»زمان��ي بر م��ردم مي آيد كه... خمر را ب��ه عنوان آب انگور و رش��وه را با 

1. بحاراألنوار، ج 30، ص 23. 
2. جامع األخبار، ص 156. 



 83         جاهلّيت دوم در آخرالّزمان

هديه، حالل مي نمايند...«1
در همين باره در روايت ديگري، خوردن ربا و رش��وه از ش��روط برپا شدن 
قيامت محس��وب گرديده است. ابن عّباس از رسول خدا، محّمد مصطفي)ص( نقل 

مي كند، كه فرمودند: 
»از جمل��ه ش��روط برپاي��ي قيامت... بزرگ ش��دن م��ال و ف��روش دين به 

دنياست...« و فرمودند: 
»هنگامي كه ربا آشكار گردد و مردم به غيبت و رشوه مبادرت نمايند.«2

مظهر پنجم: اندوختن طال و نقره

از جمله مظاهر جاهلّيت اّول اندوختن طال و نقره به وسيلة گروهي از مردم 
و خ��وردن اموال مردم به باطل بود و اي��ن موضوع تا حّدي پيش رفته بود كه 

درهم و دينار بر جميع مراتب زندگي مردم، قاطعانه حكومت مي كرد. 
اي��ن واقعّي��ت از مظاهر موج��ود در جاهلّي��ت آن زمان، به وي��ژه در نزد 
دس��ت اندركاران تجارت ه��اي گس��ترده، همانند تّجار قري��ش و نيز مّلت هاي 

گذشته بود.
خداون��د تب��ارك و تعالي اي��ن اعمال و رفت��ار را در »ق��رآن كريم« نهي 

مي فرمايند: 
ْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس  »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثيًرا مَِّن اأَلْحَباِر َوالرُّ
َة َوَل  َهَب َواْلِفضَّ وَن َعن َس��ِبيِل اهلِل َوالَِّذيَن َيْكِن��ُزوَن الذَّ بِالَْباِط��ِل َوَيُصدُّ

ْرُهم بَِعَذاٍب َألِيٍم؛3 ُينِفُقونََها ِفي َسِبيِل اهلِل َفَبشِّ

1. بحاراألنوار، ج 93، ص 303؛ فضائل االشهر، ص 91. 
2. وسائل الّشيعه، ج 15، ص 348. 

3. سورة توبه )9(، آية 34. 



     84     جاهلّيت مدرن

اي ايمان آوردگان! همانا بس��ياري از علماي ديني يهود و نصارا اموال مردم 
را به باطل مي خورند و مردم را از راه خدا باز مي دارند و كساني را كه طال 
و نق��ره مي اندوزن��د و آن را در راه خدا انفاق نمي كنن��د، به عذاب دردناك 

بشارت ده.«
اي��ن واقعّيت ني��ز از جمله داليل وجود اين مظهر در جاهلّيت اس��ت و اّما 
دليل ديگر كه بر وجود آن در جاهلّيت اّول است، نهي ائمة معصومان)ع( از آن 

است. آنجا كه فرموده اند: 
»وجود درهم و دينار در زندگي مردم و حكم فرمايي آن بر جامعه س��بب 
هالك اين اّمت خواهد ش��د، همان گونه كه اّمت هاي گذش��ته نيز به همين 

سبب، هالك گرديدند.«
از اسحاق بن حارث، از امام علي)ع( از رسول خدا)ص( نقل شده است كه فرمودند: 
»دينار و درهم، اّمت هاي پيش از ش��ما را هالك كرد و ش��ما را نيز هالك 

خواهد كرد.«1
و اكن��ون به طور بديهي درمي يابيم كه جمع اموال به دس��ت گروه قليلي 
از مردم و پرس��تش درهم و دينار توس��ط مردم، از امور شايع و رايج در جوامع 

حال حاضر ماست.
پس از اينكه در گفتار خود، از نقاط مشترك و تالقي بين دو جاهلّيت اّول 
و دوم به لحاظ افعال، احكام، عادات و تقليد هاي سياس��ي و ديني، س��خن به 
ميان آورديم و وجود صفات جاهلي در »مّكة« رسول خاتم)ص( و مناطق عربي 
مجاور آن و غير آن و مقارنت آن با جاهلّيت آخرالّزمان در قبل از ظهور دعوت 
ام��ام مهدي)ع( ب��راي رهانيدن مردم از جهل زمان و صيانت ش��يطان، همچون 
رس��الت محّمد)ص( در عصر جاهلّيت اّول را توضي��ح داديم، با اين وجود بايد 

1. وسائل الّشيعه، ج 9، ص 44.
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بگوييم كه در زمان ما، حامل جاهلّيت اين زمان مّكه اس��ت، همان طور كه در 
زمان رسول خدا)ص( نيز مّكه حامل آن جاهلّيت بود.

بر اين اس��اس، در بحث آينده به اذن خداي تعالي روشن خواهيم نمود كه 
»مّكة« آخرالّزمان و به تعبير ديگر مّكة امام مهدي)ع(، به دس��ت ايشان مركزي 

براي انفجار نور و هدايت خواهد شد.





مهدوّيت رودررو با جاهلّيت
اسماعيل حاجيان 

بخش اّول: جاهلّيت چيست؟

هرگاه از جاهلّيت س��خن به ميان مي آيد، چنين به نظر مي رس��د كه جاهلّيت 
مربوط به دوران گذش��ته بوده و امروزه در دوران عقالنّيت بش��ر، سخن از آن، 
س��خني گزاف و مخالف تمّدن بش��ري اس��ت، اّما با تأّمل در مفهوم جاهلّيت و 
آنچه كه بر بشر امروز مي گذرد، روشن مي شود كه اين معضل بزرگ، امروز هم 
گريبان گير بش��ر است. براي بررسي دقيق تر اين موضوع به طرح و پاسخ گويي 

به چند پرسش مي پردازيم:
 جاهلّي��ت چيس��ت؟ و آي��ا با هم��ة تحّوالت علمي بش��ر در ق��رون اخير، 

به كارگيري لفظ جاهلّيت در مورد انسان عصر حاضر صحيح است؟ 
جاهلّيت نخستين )جاهلّيت ُاولي به تعبير قرآن( و جاهلّيت نوين )جاهلّيت 

ثاني( به چه معنا است؟ آثار و عالئم جاهلّيت دوران ما چيست؟

جاهلّيت از ديدگاه قرآن و روايات 

چنان كه اشاره ش��د، »قرآن« و روايات دربارة جاهلّيت، تعاريفي دارند كه 
توّجه به آن، بسياري از حقايق را روشن مي سازد. 

خداوند در »قرآن« مي فرمايد: 
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»ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوبِِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة؛1
آنگاه كه كافران در دل هاي خود تعّصب ]آن هم[ تعّصب جاهلّيت ورزيدند.«

حمّيت از ماّدة »َحمي« به معناي حرارت اس��ت و سپس در معناي غضب 
و بع��د از آن در معناي نخوت، تعّصب و حمّي��ت آميخته با غضب به كار رفته 
اس��ت. امام علي)ع( در خطبة »قاصعه« بارها روي اين معنا تكيه كرده اس��ت و 

در مذّمت ابليس كه پيشواي مستكبران بوده، مي فرمايد: 
َقُه ِبِه اَبَناُء الَحميَِّة َو ِاخواُن الَعَصِبيَّة َو َفَرساُن الِكبِر َو الَجاِهِليَِّة؛ »َصدَّ

او را فرزندان نخوت، حمّيت و برادران عصبّيت و س��واران بر مركب كبر 
و جهالت تصديق كردند.« 

و در جاي ديگر، در همين خطبه، هنگامي كه مردم را از تعّصبات جاهلّيت 
بر حذر مي دارد، مي فرمايد: 

»ش��راره هاي تعّص��ب و كينه ه��اي جاهلي را ك��ه در قلب داري��د، خاموش 
سازيد كه اين نخوت، حمّيت و تعّصِب ناروا در ميان مسلمانان، از القائات 

و نخوت ها و وسوسه هاي شيطان است.«2
در حديث��ي از امام عل��ّي بن الحس��ين)ع( آمده كه وقت��ي از حضرت دربارة 

عصبّيت سؤال كردند، فرمود: 
»تعّصبي كه موجب گناه اس��ت اينست كه انسان َبدان قوم خود را از نيكان 
قوم ديگر برتر بشمرد. ولي دوست داشتن قوم خود، تعّصب نيست. تعّصب 

آن است كه آنها را در ظلم ياري كند.«3
»قرآن« در بيان داس��تان ش��ب بعد از جنگ اح��د و احتمال خطر حملة 

1. سورة فتح )48(، آية 26.
2. تفسير نمونه، ج 22، ص 100.

3. نورالّثقلين، ج 5، ص 73.
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مشركان به »مدينه« و ترس انسان هاي منافق و ضعيف االيمان مي فرمايد: 
»ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّن بَْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نَُّعاًسا َيْغَشي َطآِئَفًة مِّنُكْم َوَطآِئَفٌة َقْد 

ْتُهْم َأنُفُسُهْم َيُظنُّوَن بِاهلِل َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة؛1 َأَهمَّ
س��پس ]خداوند[ بعد از آن اندوه، آرامش��ي ]به صورت[ خواب سبكي بر 
ش��ما فرو فرستاد كه گروهي از شما را فرا گرفت و گروهي ]تنها[ در فكر 
ج��ان خود بودند و دربارة خدا گمان هاي ناروا، همچون گمان هاي ]دوران[ 

جاهلّيت مي بردند.« 
آنها در مورد خدا گمان هاي نادرست، همچون گمان هاي دوران جاهلّيت و قبل 
 از اسالم داشتند و در افكار خود، احتمال دروغ بودن وعده هاي پيامبر اكرم)ص(

را مي دادند و به يكديگر يا به خويشتن مي گفتند: 
»آي��ا ممكن اس��ت با اين وضع دل خراش��ي كه مي بينيم پي��روزي نصيب ما 
بش��ود. يعني بس��يار بعيد و غير ممكن است. قرآن در جواب آنها مي گويد: 

»بگو همة امور براي خداست.«2
»قرآن« در پيام ديگري اشاره مي فرمايد: 

»َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن؛3
آيا خواستار حكم جاهلّيتند و براي مردمي كه يقين دارند داوري چه كسي 

از خدا بهتر است؟«
در كتاب »كافي« از امام علي)ع( نقل شده است كه فرمودند: 

»الُحك��ُم ُحكمان، ُحكُم اهلِل و ُحكُم الجاِهليِة َفَمن َاخَطاَ ُحكَم اهلِل َحَكَم 
ِبُحكِم الَجاِهليَِّة؛4

1. سورة آل عمران )3(، آية 154.
2. تفسير نمونه، ج 3، ص 133.

3. سورة مائده )5(،آية 50.
4. تفسير نورالّثقلين، در تفسير آية 50 سورة مائده.
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حكم دو گونه بيشتر نيست يا حكم خداست يا حكم جاهلّيت و هر كس 
حكم خدا را رها كند، به حكم جاهلّيت تن در داده است.« 

از اينجا روش��ن مي شود مسلماناني كه با داش��تن احكام آسماني به دنبال 
قواني��ن س��اختگي باطل ديگر افتاده ان��د، در حقيقت در مس��ير جاهلّيت گام 

نهاده اند.1
حضرت علي)ع( مي فرمايند: 

»پيامب��ر گرامي اس��الم)ص( بع��د از مراس��م حج ب��ه طرف مدين��ه حركت 
فرمودن��د، در بين راه ماج��راي غدير خم و خطبة آن حضرت مطرح ش��د. 

پيامبر در آن خطبة معروف فرمودند: 
»ب��ه خدا قس��م خداوند ب��ه انبيا و رس��والن در مورد من بش��ارت داده، من 
آخري��ن انبيا و رس��والنم و من حّجت خدا بر همة مخلوقات آس��مان ها و 
زمينم. هر كس در اين موضوع ش��ك كند، كافر است، آن هم كفر جاهلّيت 
اّول و كس��ي كه در اين گفتارم ترديد كند، در همه چيز ترديد كرده و ترديد 

كننده در آن در آتش جهّنم است.«2
حارث بن مغيره مي گويد: 

به امام صادق)ع( عرض كردم: آيا پيامبر)ص( فرموده اند: »كس��ي كه بميرد و 
امامش را نشناسد، به مرگ جاهلّيت مرده است؟« حضرت فرمودند: 

»آري.« پرس��يدم: آيا جاهلّيت جاهالن و سفهاء يا جاهلّيتي كه امامش را 
نشناخته؟ حضرت فرمودند: »جاهلّيت كفر و نفاق و گمراهي.«3

روزي پيامبر اكرم)ص( نگاهي به حضرت علي)ع( نموده، آنگاه فرمودند: 

1. تفسير نمونه، ج 4، ص 406.
2. مستدرك وسائل الّشيعه، ج 18، ص 184.

3. كافي، ج 1، ص 377.
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»َي��ا َعلي! َمن اَبَغَض��َك َاَماَتُه اهلُل ِميَتًة َجاِهليًَّة َو َحاَس��َبُه ِبَما َعِمَل، َيوَم 
الِقياَمِة؛1

اي علي! كسي كه دشمن تو باشد، خداوند او را به مرگ جاهلّيت مي ميراند 
و بر اساس آنچه عمل كرده، در روز قيامت با او رفتار مي شود.«

از رسول اكرم)ص( نقل شده كه فرمودند: 
»َمن اَنَكَر الَقاِئَم ِمن ُولدي ِفي َزماِن غيبتِه َماَت ِميَتًة جاهلّيًة؛2

كسي كه منكر قائم از فرزندان من در زمان غيبتش بشود، به مرگ جاهلّيت 
مي ميرد.«

در دعاي غيبت امام زمان)عج( بعد از درخواست معرفت خدا و پيامبر)ص( 
و امام و حّجت خدا، از خداوند طلب مي كنيم: 

»اَللُهّم َل َتِمتِني ِميَتًة جاِهليًَّة َو ل ُتِزغ َقلِبي بَعَد ِاذ َهَديَتني؛3
خداي��ا مرا ب��ه مرگ جاهلّيت نمي��ران و قلبم را پ��س از هدايت، منحرف 

مساز.« 
مقصود از مرگ جاهلّيت در اين دعا، عدم معرفت امام زمان)عج( است. 

امام صادق)ع( مي فرمايد: 
»َمن َش��ِرَب ُمس��ِكرًا َلم ُتقَبل ِمن��ُه َصلُتُه َاربَعيَن َيومًا. َف��ِان َماَت ِفي 

اَلربعين، َماَت ِميَتًة َجاهلّيًة َو ِان َتاَب، َتاَب اهلُل َعليِه؛4
كس��ي كه شراب بنوشد، چهل ش��بانه روز نمازش پذيرفته نيست و اگر در 
اي��ن چهل روز بميرد، به مرگ جاهلّيت م��رده، ولي اگر توبه كند، خداوند 

توبه اش را مي پذيرد.« 

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 265.
2. همان، ج 56، ص 73.

3. مفاتيح الجنان، ص 1082.
4. فروع كافي، ج 6، ص 400.
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از مجموع آيات و رواياتي كه در اين باره ذكر شد، مي توان مصاديق جاهلّيت 
را در موارد زير خالصه نمود: 

1. حكم و حكومت ناحق، رفتار خالف قانون الهي و مبتني بر هوا و هوس 
و روي گرداني از دستورات الهي؛ 

2. بي توّجهي به وعده هاي الهي و بد انديشي دربارة افعال خداوند؛
3. پاي فشردن بر خواسته هاي نابه جا، تعّصب و جانبداري بي دليل از عقايد 

و انديشه هاي باطل؛
4. ن��ژاد پرس��تي و برت��ري ق��وم و قبيله ب��دون دليل منطق��ي )حمّيت 

جاهلّيت(؛
5. فساد اخالقي، شراب، قمار، جنگ و غارت گري؛

6. عدم پذيرش رهبري صالح و معصوم و بي توّجهي به احكام الهي. 

جاهلّيت نخستين 

»قرآن« در سورة »احزاب«، خطاب به زنان پيامبر)ص(، جاهلّيت نخستين 
را اين گونه بيان مي فرمايد: 

َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلي؛1 ْجَن َتَبرُّ »َو َقْرَن ِفي بُُيوِتُكنَّ َوَل َتَبرَّ
در خانه هايت��ان بماني��د و مانند جاهلّيت اّول تبّرج )آش��كار كردن بدن و 

زينت( نداشته باشيد.« 
اّما اينكه منظور از جاهلّيت اّول چيس��ت؟ ظاهراً همان جاهلّيتي است كه 
مقارن عصر پيامبر)ص( بوده و به طوري كه در تواريخ آمده، در آن زمان زنان، 
حجاب درستي نداشتند و دنبالة روسري هاي خود را به پشت سر مي انداختند؛ 
به طوري كه گلو و قسمتي از سينه و گردنبند و گوشواره هاي آنان نمايان بود. 

1. سورة احزاب )33(، آية 33.
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به هر حال اين تعبير نشان مي دهد كه جاهلّيت ديگري همچون جاهلّيت عرب 
در پي��ش اس��ت كه ما امروز در عصر خود، آثار اي��ن پيش گويي »قرآن« را در 

دنياي متمّدن ماّدي مي بينيم.1

جاهلّيت قبل از اسالم 

پيرامون جاهلّيت عرب قبل از اسالم )جاهلّيت اّول( در كتب تاريخ، مسائل 
زيادي مطرح ش��ده است كه براي روشن تر شدن مفهوم جاهلّيت، به بعضي از 

آنها اشاره مي نماييم.
1. از نظر امام علي)ع( لجاجت در برابر حق، حمّيت و تعّصب بيجا و شيطاني، 
خودپس��ندي و غرور، عدم انديش��ه و تفّقه در دين، به كار نبردن گوهر خرد در 
خداشناس��ي، ميراث دار فرهنگ منحّط گذش��ته بودن و از پيش��وايان ستمگر 

پيروي نمودن، از نمودهاي جاهلّيت است. 
ام��ام در خطبه اي دربارة ح��االت و ويژگي هاي م��ردم دوران جاهلّيت در 

آستانة بعثت پيامبر اكرم)ص(، مي فرمايد: 
»در آن دوران، مّلت ه��ا در خواب��ي عميق فرو رفته بودند. فتنه و فس��اد در 
مجراي به راه  انداختن هرج و مرج، جهان را فرا گرفته بود. كارهاي خالف، 
ميان مردم منتش��ر ش��ده و امور زندگي از هم گسيخته بود. آتش جنگ ها 
زبانه مي كش��يد. دنيا بي نور و پر از نيرنگ گش��ته ب��ود. برگ هاي درخت 
زندگ��ي به زردي گراييده، از ثمرة زندگي خب��ري نبود. ميوة دنياي آن روز 
فتن��ه و غذاي��ش مردار ب��ود. در درون، وحش��ت و اضط��راب و در بيرون، 

شمشير حكومت مي كرد.«2

1. تفسير نمونه، ج 17، ص 290.
2. تاريخ تحليلي اسالم، ص 38.
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به نظر مي رس��د، علي)ع( همة دنياي قبل از اس��الم را غ��رق در جاهلّيت 
مي ديدند. 

2. حضرت در »نهج البالغه« در مورد هنگامة بعثت مي فرمايد: 
»او را در زمان��ي فرس��تاد كه م��ردم در حيرت و گمراهي س��رگردان بودند 
و در فتن��ه و جهل و فس��اد غوط��ه ور. هوا و هوس هاي س��ركش، آنها را از 
جاّدة حق دور س��اخته بود. جهل و ناداني، آنها را س��بك مغز بار آورده و 
در كارهاي خود مضطرب و حيران س��اخته و به آن )جهل و ناداني( مبتال 

گشته بودند.«1
3. از حضرت در توصيف بني امّيه، كه ادامه دهندة جاهلّيت اّول بودند، نقل شده: 
»فتنه، آش��وب، فس��اد و تباهگري هاي بني امّيه با چهره هاي بس زش��ت و 
ُرعب انگيز و گروه به گروه كه مّتصف به جاهلّيتند،  بر ش��ما وارد مي شود. 
ن��ه دلي��ل هدايت��ي در آنها وج��ود دارد و نه نش��اني كه ب��راي هدايت ديده 

شود.«2
و در خطبة ديگر در توصيف آنها مي فرمايد: 

»زيرا آنان پيش��تازان تكّبر، پايه ه��اي تعّصب و تكيه گاه هاي اركان فتنه و 
شمشيرها، فخر كنندگان جاهلي با افتخار به نسب و نژاد هستند.«3

4. از م��وارد قاب��ل توّج��ه در جاهلّيت ع��رب، نوع روابط خانوادگ��ي و انواع 
ازدواج هاي رايج در ميان آنها بوده. به عنوان نمونه مي توان موارد زير را نام برد: 
الف( نكاح َمْقت: پس از فوت پدر، پسر بزرگ پارچه به روي همسر پدرش، 
به شرطي كه مادرش نباشد، مي انداخت و با او ازدواج مي كرد يا او را به ديگري 

مي داد و مهريه مي گرفت؛

1. نهج البالغه، خ 95. 
2. همان، خ 288. 

3. همان، خ 93.
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ب( ن��كاح جم��ع: كنيزكان خود را وادار به زنا ب��ا ديگران مي كردند و پول 
مي گرفتند؛

ج( نكاح بدل: معاوضة همس��ر با كس��ي كه از همس��ر او خوشش مي آمد 
)تعويضي(؛

د( نكاح ضماد: ازدواج چند مرد با يك زن. در اين ازدواج، فرزند مال كسي 
بود كه به وي شبيه باشد )كه به نام نكاح زهط هم ناميده شده است(؛ 

ه ( نكاح استبضاعي: شخصي همسر خود را در اختيار مردي كه از شجاعت 
يا صفت پس��نديدة ديگري برخ��وردار بود، قرار مي داد ت��ا از او صاحب فرزند 

شجاع شود؛ 
و( نكاح دس��ته جمعي: ازدواج گروهي از م��ردان با گروهي از زنان به طور 

آزاد.1
5. از معروف ترين رس��وم زشت اعراب جاهلي، زنده به گور كردن دختران 

در بعضي از قبايل بود، كه »قرآن« به آن اشاره مي فرمايد: 
ا َوُهَو َكِظيٌم � َيَتَواَري ِمَن  ��َر َأَحُدُهْم بِاأُلنَثي َظلَّ َوْجُهُه ُمْس��َودًّ »َوِإَذا ُبشِّ
ُه ِفي التَُّراِب َأَل  ��َر ِبِه َأُيْمِس��ُكُه َعَلي ُهوٍن َأْم َيُدسُّ اْلَقْوِم ِمن ُس��وِء َما ُبشِّ

َساء َما َيْحُكُموَن؛2
هرگاه به يكي از آنها بش��ارت دهند، دختري نصيب تو ش��ده، صورتش از 
فرط ناراحتي سياه مي شود و مملّو از خشم مي گردد. از قوم و قبيلة خود به 
خاطر بش��ارت بدي كه به او داده شده، متواري مي گردد و نمي داند آيا او را 

با قبول ننگ نگه دارد يا در خاك پنهانش كند. چه بد حكمي  مي كنند.«
در زمين��ة زنده به گور كردن دختران، وقايع وحش��تناكي در جامعة عرب 

1. نظام حقوق زن در اسالم، ص 287. 
2. سورة نحل )16(، آيات 58 و 59. 
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قبل از اسالم رخ داده كه در تواريخ به تفصيل آمده است. 
بدي��ن ترتي��ب مي توان ب��ر مصاديق جاهلّي��ت؛ تبّرج و برهنگ��ي، تكّبر و 
خودخواه��ي، نابود كردن ارزش زن و انس��ان، وحش��ت و اضطراب و جنگ و 

خونريزي را افزود. 

جاهلّيت نوين در عصر ما 

در بحث از جاهلّيت اّول گفته ش��د كه جاهلّيت دوم، جاهلّيتي اس��ت كه 
دنياي امروز با همة پيشرفت هاي علمي  و تمّدن عظيم بي سابقة بشري و اّدعاي 
تشكيل حكومت جهاني، گرفتار آنست. اين گفته چگونه قابل پذيرش است؛ در 

حالي كه اّدعاي عقالنّيت بشر، گوش فلك را كر كرده است. 
به منظور تبيين جاهلّيت نوين؛ چند محور اساس��ي زندگي امروز بش��ر را 

مورد بررسي قرار مي دهيم: 

الف( انحراف در مباني فكري 

مهم ترين مبناي فكري بش��ر بعد از رنس��انس، اومانيس��م است. اومانيسم 
به مفهوم محورّيت انس��ان در همة ارزش هاي انساني است.) انسان محوري در 

مقابل خدا محوري(. 
خواست انسان غربي بريدن تمام از آسمان و پيوستن آن به زمين است. در 
دوران رنسانس تنها يك واژه بود كه مورد احترام قرار گرفت و از پيش، سراسر 
برنام��ة تمّدن جديد را در خود خالصه كرد. اين واژه، اومانيس��م بود. منظور از 
اين واژه اين اس��ت كه همه چيز را محدود به موازين بش��ري محض س��ازند و 
ه��ر اصل و طريقتي را ك��ه خصلت معنوي و برين دارد، ب��ه صورت انتزاعي و 
مجّرد در آورند و به بهانة تس��ّلط بر زمين، از آس��مان روي برتابند. اومانيس��م 
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نخستين صورت امري است كه به شكل نفي روح ديني معاصر در آمده است، يعني 
الئيسم. 

و چون مي خواس��تند همه چيز را به ميزان بشري محدود سازند، سرانجام 
مرحله به مرحله به پست ترين درجات وجود بشري سقوط كردند.1 

ب( نژادپرستي 

در جاهلّيت عرب، از حمّيت جاهلي، تعّصبات قبيلگي و نژاد پرستي سخن 
به ميان آمد. انتظار مي رفت كه انسان امروز با همة اّدعاي خدايي اش در قدرت 
و عل��م، از اين فضا بگذرد. اّما وقايع چند قرن اخير نش��ان داد كه هنوز بش��ر 

گرفتار همان تعّصبات جاهلي است. 

ج( فساد اخالقي  

در اين كه فس��اد اخالق و فحش��ا در دنياي امروز، در بيشتر اركان زندگي 
بشر رخنه كرده، ترديد نيست. به تعبير »قرآن«: 

»َظَهَر اْلَفَساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس؛2
به س��بب آنچه دس��ت هاي م��ردم فراهم آورده، فس��اد در خش��كي و دريا 

نمودار شده است.« 
در جامعة جاهلي عرب و در جوامع گذشتة بشر، فساد اخالق و فحشا رايج 
بود، اّما نه به عنوان يك فضيلت و ارزش؛ اّما در دنياي امروز اينها معيار ارزش 
تلّقي مي ش��وند؛ مثاًل در »هندوستان«، فرقه اي وجود دارد با عنوان لينگاميزم. 

دربارة اين فرقه در كتاب »تاريخ جان ناس« آمده: 

1. ريه گنون، بحران دنياي متجّدد، ص 18. 
2. سورة روم )30(، آية 41. 
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اينه��ا بخش تناس��لي مرد را به عنوان معبود مي پرس��تند. آنه��ا در اين باره 
فيلمي  ساخته و آزادي در قلمرو جنسي را فطري قلمداد نموده اند. از جمله 

موارد فيلم، بحث لينگاميزم است.1

د( استبداد و ستم  

ظاه��راً در دنياي متمّدن امروز، بع��د از جنگ آزادي بردگان در »آمريكا«، 
برده داري از بين رفت، اّما حقيقت در تاريخ چند صد س��الة اخير چيز ديگري 
اس��ت. برده داري و ظلم و س��تم، چهرة ديگري پيدا كرده كه بسيار زشت تر از 

برده داري قبل از اسالم و قرون وسطا است. 
ب��ه عنوان مث��ال به چند مورد از نمونه هاي انحط��اط فكري و فرهنگي در 

جوامع اسالمي اشاره مي شود: 
الف( وهابّيت: يكي از چهره هاي جاهلي و زشت كه به نام اسالم در قرن هاي 
اخير در »عربس��تان« و بعضي از كشورهاي اسالمي  بروز پيدا كرد و متأّسفانه 
براي از بين بردن چهرة زيباي اسالم اهل بيت)ع( از سوي بعضي از كشورهاي 

استعماري حمايت شد؛ وهابّيت بود. 
ب( صوفيگري: تصّوف، روشي خاص در زندگي است، كه اطمينان و راحتي 
و تس��كين دروني و سعادت ايده آل ش��خص صوفي را از غير راه كار و كوشش 
و نظامات و فّعاليت هاي عاّدي زندگي، به وس��يلة تحّمل مشّقات و زهد و ترك 

لذايذ و باألخره با پيروي از اصل فرار از زندگي ماّدي تأمين مي نمايد. 
»هن��د«، زادگاه اّولية تص��ّوف بوده و افكار صوفيان��ه از آنجا به محيط ها و 

مذاهب ديگر سرايت و نفوذ كرده است. 
اي��ن تفّكرات انحرافي )وهابّيت، صوفيه و فرقه ه��اي انحرافي ديگر( از يك 

1. تهاجم يا تفاوت فرهنگي، ص 87.
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س��و و جّو روش��نفكري حاكم بر جوامع اسالمي  با وابس��تگي كامل به تفّكرات 
منحّط غربي از س��وي ديگر؛ جوامع اس��المي  را ه��م در جاهلّيت ديگري قرار 

داده است. 
با اين حال، آيا بشر امروز گرفتار جاهلّيت نيست؟ عصري كه: 

1. به جاي تربيت الهي بشر، به لجن دنياپرستي و هواپرستي كشيده شده 
است؛ 

2. چشمه سارهاي عواطف و احساسات شريف انساني خشك شده؛ 
3. باطل را در برابر حق نهاده اند و از پيروزي آن )باطل( به خود مي بالند؛ 
4. بشرّيت دوران انفجار علم را طي مي كند و هنوز نمي داند انسان كيست؛ 

5. بش��ر نمي داند كه از ش��خصّيت هاي بزرگ و انسان هاي كامل و رهبران 
الهي چگونه اس��تفاده كند؟ گاهي از آنها بت مي سازد و گاهي به شّدت آنها را 

تخطئه مي كند؛ 
6. هنوز بشر تكامل يافته، زيستن بدون اسلحه را ياد نگرفته و براي اثبات 
اينكه زنده است؛ مجبور به استفاده از توپ، تانك، ناوهاي جنگي و كالهك هاي 

اتمي است؛ 
7. پيوستن انسان ها به انسان ديگر، بر مبناي منفعت طلبي شخصي است، 

حّتي اخالق او هم اخالق منفعت طلبانه است؛ 
8. مفهوم لّذت جز در لّذت هاي پست ماّدي معنا ندارد؛ 

9. منطق حاكم عبارت است از: من هدف و ديگران وسيله اند كه اين نظرّيه 
بازگوكنندة هوّيت خودپرستي است؛ 

10. خدا و مشّيت الهي نفي مي شود تا انسان محور ارزش ها شود؛ 
11. علم، تكنولوژي و هنر در خدمت ش��هوات و قدرت طلبي انس��ان قرار 

گرفته است؛ 
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12. نيهيليسم، پوچ گرايي و بي هوّيتي انسان، فلسفة امروز بشر است؛ 
13. تمام اس��تعدادهاي ماّدي و معنوي بشري در راه تخريب وجود انسان 

به كار رفته است؛ 
14. پيمان ش��كني، چه پيمان الهي و چه پيمان اجتماعي، رسم عاّدي بشر 

امروز شده است؛ 
15. انس��ان متعال��ي و امانت دار الهي، ب��ه مرتبة ابزار تولي��د، تنّزل يافته 

است؛ 
16. از وج��ود لطيف تري��ن موجود هس��تي؛ يعني زن، ج��ز در راه ارضاي 

تمايالت جنسي، استفاده نمي شود. 

بخش دوم: مهدوّيت در تقابل با جاهلّيت

يك��ي از جلوه هاي زيباي ظه��ور و ايجاد حكومت جهاني ام��ام مهدي)عج(، 
نابودي و محو جاهلّيت و تاريكي هاي وحش��تزاي ناداني و س��فاهت بشر است. 
جاهلّيت و بي خردي اي كه در طول قرون و اعصار، گاهي به نام علم و عقالنّيت، 
مق��ام واالي انس��اني را از اوج ملكوت، به حضيض پس��ت ترين مراتب حيواني 

كشانده است. 
بر اس��اس بش��ارت هاي »ق��رآن كري��م« و معصوم��ان)ع(، آن حّجت حق 
جلوه گري مي كند تا زشت ترين جلوه هاي ناداني و سفاهت قرون و اعصار را در 
هم ش��كند و با جلوة نوراني خويش، دنياي��ي پر از علم و عقل، حكمت، صفا و 

صميمّيت به وجود آورد. 
دربارة جاهلّيت ستيزي حضرت مهدي)عج(، احاديث و روايات فراواني مطرح 

شده كه به نقل دو روايت اكتفا مي كنيم. 
1. از امام باقر)ع( پرسيدند: 
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هرگاه قائم قيام كند با چه روشي با مردم رفتار مي كند؟ حضرت فرمودند: 
»به سيره و روشي كه رسول خدا عمل مي كرد، تا اسالم را پيروز گرداند.«

راوي پرسيد: سيرة رسول اهلل)ص( چگونه بود؟ حضرت مي فرمايد: 
»آنچه را كه در جاهلّيت بود، باطل كرد و با مردم به شيوة عدل مواجه شد. 
همچني��ن امام عصر)عج( زماني ك��ه قيام كند؛ آنچه را كه در عصر جاهلّيت 
و آرامش و تن آس��ايي در اختيار مردم بود، باطل مي كند و با مردم به عدل 

رفتار مي كند.« 
2. از امام صادق)ع( در مورد سيرة امام مهدي)عج( سوال كردند؟ حضرت فرمودند: 
 »آنچه را كه رسول اهلل)ص( انجام داد، انجام مي دهد و آنچه را كه رسول اهلل)ص(
از آث��ار و ش��يوه هاي جاهل��ي نابود كرد، ناب��ود مي كند و اس��الم را تجديد 

حيات مي بخشد.«
يك سؤال اساسي و مهم: با توّجه به حاكمّيت سلطه و قدرت هاي استكباري 
بر جهان امروز و با توّجه به س��يطرة عظيم امپرياليس��م خبري بر شرق و غرب 
عالم و با عنايت به گس��ترش فساد و ظلم در گيتي؛ آيا اميدي به نجات انسان 
از جاهلّيت قرون و اعصار هس��ت؟ آيا صبح صادقي براي انس��ان سرگردان در 
ظلمات وجود دارد؟ آيا پنجره اي به س��وي نور و بهار و سرس��بزي دنياي آفت 

زده، باز مي شود؟ 
آري، نه تنها اميدي هست، بلكه اين ارادة خدا1 و وعدة حتمي2 اوست كه: 

يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور 
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور     

اّما چگونه؟ 

1. سورة قصص )28(، آية 5.
2. سورة نور )24(، آية 55.
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در ابتداي سخن گفتيم: امام مهدي)عج( شيوه هاي جاهلي بشر را از ميان 
مي ب��رد، آن چنان كه پيامبر اكرم)ص( جاهلّي��ت زمان خويش را نابود فرمود. 

توّجه به چند فراز، اين مطلب را روشن تر مي كند. 
1. از نش��انه هاي اصلي و مهّم عصر جاهلّيت؛ نش��ناختن و نداش��تن رهبر 
و امام شايس��ته و معصوم اس��ت. در حالي كه اّولين شاخصة حكومت مهدوي؛ 

امامت و رهبري امام معصوم، حضرت مهدي)ع( است. 
رهب��ري حكومت واحد جهاني را خداي متعال ب��ر عهدة بندة صالح خود، 
حضرت حّجت بن الحسن)عج( قرار داده و او يگانه انسان روي زمين است كه 
امروز خداي متعال، معصوم بودن او را امضا فرموده است. اوست كه از هر گونه 

لغزش و آلودگي، اشتباه كاري و خطا بركنار است. 
امام رضا)ع( در فرازهايي از دعايي كه به يونس بن عبدالّرحمن تعليم دادند، مي فرمايند: 
»خداي��ا همان��ا او )مهدي)عج( بندة توس��ت ك��ه او را براي خ��ودت خالص 
فرم��وده اي و بر غيبت و پنهاني خوي��ش برگزيده اي و او را از هر گناه دور 
داش��ته اي و از هر عيب و نقصي در امان ق��رار داده اي و از هر پليدي پاكش 

فرموده اي و از هر آلودگي سالم داشته اي.«1
ام��ام مهدي)ع��ج( ب��ا چنين مش��ّخصة ممت��ازي )عصمت( دس��ت همة 
قدرتمندان و زورمندان فاس��د كه دنيا را به جهل و فس��اد و تباهي كشانده اند، 

كوتاه مي كند؛
2. او مي آيد تا دانش و بينش انس��ان به جاهلّيت كش��يده ش��ده را به اوج 
برس��اند. او از نظر دان��ش و بينش همتاي جّدش علّي بن ابي طالب)ع( اس��ت و 
دانش هاي علوي در س��ينة او م��وج مي زند. او گنجينة دان��ش الهي در زمين 
است و تمام علوم پيامبران گذشته به حضرتش به ارث رسيده است. او به همة 

1. جمال االسبوع، ص507.
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زواياي اين جهان گسترده، آگاهي دارد. راه هاي آسمان را به گونه اي مي شناسد 
كه دانشمندان امروزي، حّتي به اسرار زميني آن، آگاهي ندارند. 

امام باقر)ع( مي فرمايد: 
»آن��گاه ك��ه قائم م��ا قيام كند، خداوند دس��تش را بر س��ر بن��دگان خواهد 

گذاشت. عقل هاي آنها را جمع و تفّكرشان را كامل خواهد كرد.«1
و از امام سّجاد)ع( نقل شده كه فرمودند: 

»علم بيس��ت و هفت حرف اس��ت. آنچ��ه پيامبران آوردن��د و براي مردم 
آش��كار س��اختند؛ تنها دو حرف بوده اس��ت و مردم تا ب��ه امروز، جز آن 
دو حرف را نش��ناخته اند. هنگامي كه قائم ما قيام كند، بيست و پنج حرف 
ديگ��ر را آش��كار مي كند و در بين مردم بس��ط مي دهد و ب��ر آن دو حرف 

گذشته مي افزايد و بيست و هفت حرف را مي پراكند.«؛2
3. ب��راي از بين بردن همة آثار جاهلّيت قرون و اعصار، ياران مهدي)عج( با 

او اين چنين بيعت مي كنند: 
»هرگز دزدي نكنند؛ زنا نكنند؛ مس��لماني را دش��نام ندهند؛ خون كسي را 
به ناحق نريزند؛ به آبروي كس��ي لطمه نزنند؛ به خانة كس��ي هجوم نبرند؛ 
كس��ي را به ناحق نزنند؛ طال، نقره، گن��دم و جو ذخيره نكنند؛ مال يتيم را 
نخورند؛ مش��روب نخورند؛ حرير و خز نپوش��ند؛ در برابر سيم و زر سر 
ف��رود نياورن��د؛  راه را بر كس��ي نبندند؛ راه را ناامن نكنن��د؛ گرد هم جنس 
بازي نگردن��د؛ به كم قناعت كنند؛ طرفدار پاكي باش��ند؛ از پليدي گريزان 

باشند ؛ به نيكي فرمان دهند و از زشتي ها باز دارند...«
امام مهدي)عج( نيز در حّق خود تعّهد مي كند كه: 

1. منتخب األثر، ص483.
2. آيندة جهان، ص53.
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»از راه آنه��ا ب��رود؛ جامه اي مثل جامة آنها بپوش��د؛ مركبي همانند مركب 
آنها سوار شود؛ آن چنان كه آنها مي خواهند باشد؛ به كم راضي و قانع شود؛ 
زمين را به ياري خدا پر از عدالت كند، چنان كه پر از ستم شده است؛ خدا 
را آن چنان كه شايس��ته است، بپرستد؛ براي خود دربان و نگهبان اختيار 

نكند و...«؛1
4. در ط��ول تاريخ، عام��الن اصلي انحراف��ات فكري و تحري��ف حقايق و 

ديگرگون كردن متون مذهبي سه گروه بوده اند: 
گروه اّول، روحانيون دنيادار و وابسته به حكومت هاي فاسد؛ 

گروه دوم، سرمايه داران و اشراف و به تعبير »قرآن« مترفين؛ 
گروه سوم، حكومت هاي غير اسالمي  و به ظاهر اسالمي. 

از دش��وارترين مبارزات امام مهدي)عج( مبارزه با اين گروه ها اس��ت. چون 
اين مبارزه، مبارزه با همة ابعاد فكري ريش��ه دار در يك جامعه است، آن هم با 

چهرة حق به خود گرفته. 
امام علي)ع( دربارة شيوه رفتار امام زمان)عج( در اين خصوص مي فرمايد: 

»چون مهدي آيد، هواپرس��تي را به خداپرس��تي بازگردان��د، آنگاه كه همه 
خداپرس��تي را به هواپرس��تي بازگردانده باش��ند. رأي ها و نظرها و افكار 
را ب��ه قرآن بازگرداند، آنگاه كه قرآن را ب��ه رأي ها و نظرها و افكار خود 

بازگردانده باشند.«2
و پيامبر اكرم)ص( مي فرمايند: 

»م��ردم را بر اس��اس دين و ش��ريعت من برپ��ا مي دارد و آن  ه��ا را به كتاب 

1. منتخب األثر، ص 469.
2. نهج البالغه، خ 138.
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پروردگار بزرگ دعوت مي كند.«1
در آن نهضت عظيم جهاني، باز هم رس��الت عظيم اس��الم است كه مّلت ها 
را از گرداب جهالت و س��رگرداني نجات دهد و امام مهدي)عج(، مجّدد اس��الم 

راستين ضّد جهل و ناداني خواهد بود؛ 
5. امروز در جوامع انساني، امنّيت فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به 
شّدت مورد هجوم واقع شده و سير جنايات هر روز، رو به افزايش است. دوران 
قي��ام حضرت مهدي)عج( عصر بازگش��ت حق به صاحبان حقوق اس��ت، عصر 
نجات مظلوم از ظلم اس��ت، عصر رهايي بش��ر از دام تباهي است و عصر آزادي 

انسان از بند هرگونه پليدي است. 
 حض��رت ام��ام حس��ن عس��کري)ع( در س��فارش هاي خويش ب��ه فرزندش 

حضرت مهدي)عج( مي فرمايد: 
»خداون��د ب��ا دس��ت تو كمر س��تمگران را مي ش��كند. ش��عائر دي��ن را باز 
مي گردان��د. آفاق جهان را روش��ن مي س��ازد و آرامش و صل��ح را از كران تا 
كران برق��رار مي كند... كودكي كه در گهواره آرميده، آرزو مي كند كه بتواند 
به س��وي تو بش��تابد. وحش��يان صحرا آرزو مي كنند كه بتوانند به سويت 
راهي يابند. اقطار و اكناف جهان، س��بز و خّرم مي ش��ود. چهرة دنيا خندان 
و قّله ه��اي ش��رف و عظمت از تو ش��اداب و خرامان مي گردد. ش��الودة حق 
اس��توار مي ش��ود و فراري هاي احكام دين به آشيانه هاي خود باز مي گردد. 
ابرهاي پيروزي، باران نصرت را سيل آس��ا بر تو فرو مي ريزد. دش��منانت 
خ��وار و زب��ون و دوس��تانت عزي��ز و پي��روز مي ش��وند. در روي زمين از 
س��تمگران جنايتكار و منكران طغيانگر و دش��منان تجاوزگر و مخالفان 
عنادگر احدي باقي نمي ماند. هر كس��ي به خدا توّكل كند، خداوند او را بس 

1. كمال الّدين و تمام الّنعمه، ص 411. 
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اس��ت. خداوند امر خود را به پايان مي رس��اند، كه خداوند براي هر چيز، 
 اندازه اي مقّرر فرموده است.«1

عصر جاهلّيت، عصر وحش��ت، خيان��ت، ناامني، جن��گ و خونريزي بود و 
 امروز دنياي متمّدن، ش��اهد همة اين جنايات اس��ت. اّما عصر نوراني حكومت 

امام مهدي)عج( عصر رهايي، امنّيت، آسايش، عدالت و دادگري است؛
6. عصر جاهلّيت عصر بي هوّيتي و بردگي، زنده به گور شدن زنان و دختران، 
عص��ر به تاراج رفت��ن حيثّيت و ش��خصّيت واقعي زن، دوران تبّرج و وس��يلة 
 كام جويي از اين موجود براي مردان بود. در چنان روزگاري، پيامبر رحمت)ص(،

ب��ه فرم��ان پروردگار، دل هاي مأيوس آن س��تمديدگان را روش��ن س��اخت و 
شخصّيت و هوّيت واقعي زنان را به آنان بازگرداند. 

اس��وه هاي زيباي قرآني از زنان بزرگ تاريخ، مانند مريم، آس��يه،  هاجر و ... 
و حض��ور زنان بزرگي چون؛ حضرت فاطمه)س( و حض��رت خديجه)س( و ... در 

زمان صدر اسالم، آينة تمام نماي جالل و جمال حق در بينش اسالم است. 
زن��ان در دنياي امروز چنان ك��ه مي دانيم وضعّيت بهتري از عصر جاهلّيت 
ندارند. يكي از ثمرات قيام جهاني امام مهدي)عج( بازگرداندن هوّيت و شخصّيت 
واقعي زن به او است. زنان در قيام و حكومت امام مهدي)عج( مقام و موقعّيت 

خاّصي دارند. 
امام باقر)ع( مي فرمايد: 

»به خدا س��وگند، سيصد و س��يزده نفر مي آيند كه پنجاه نفر از اين عّده زن 
هستند و بدون هيچ قرار قبلي در مّكه كنار يكديگر جمع خواهند شد. اين 
است معناي آية شريف: »هر جا باشيد خداوند همة شما را حاضر مي كند؛ 

1. بحاراألنوار، ج 10، ص 104. 
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زيرا او بر هر كاري توانا است.«1
دس��تة دوم، چهارصد بان��وي برگزيده هس��تند كه خداوند آن��ان را براي 
حكومت جهاني حضرت ولّي عصر)عج( در آسمان ذخيره كرده است و با ظهور 

آن حضرت، به همراه حضرت عيسي)ع( به زمين مي آيند. 
پيامبر اكرم)ص( مي فرمايد: 

»عيس��ي ب��ن مري��م به هم��راه هش��تصد م��رد و چهارص��د زن از بهترين و 
شايسته ترين افراد روي زمين فرود خواهد آمد.«2

عّده اي از زنان هم در رجعت باز خواهند گشت. 
دوران بردگي، وحش��ت و اس��تثمار زنان به پايان خواهد رس��يد و در عصر 

زيباي ظهور، به رشد و كمال خويش ادامه خواهند داد. 
امام باقر)ع( مي فرمايد: 

»در آن دوران حّتي زني ناتوان از مشرق به سوي مغرب مي رود و هيچ كس 
مانع او نمي شود.«3

همچنين از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند: 
»در آن زمان حكمت و دانش به ايشان ارزاني مي شود، تا جايي كه زنان در 

خانة خود به كتاب خدا و سّنت پيامبر)ص( حكم مي كنند.«4
و اينها همه نشانة مبارزة بي امان امام مهدي)عج( با آثار جاهلّيت انسان در 
طول قرون و اعصار است و به فراز بردن اين موجود تا اوج ملكوت و بازگرداندن 

هوّيت واقعي انسان به اوست. 

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 223. 
2. معجم االمام المهدي، ج 1، ص 534. 

3. بحاراألنوار، ج 10، ص 104. 
4. همان، ج 52، ص 352.
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انديشة مهدوّيت و منزلت شيعه 

در ضمن تمام مباحث گذش��ته، از جاهلّيت نخس��تين تا جاهلّيت نوين، به 
اي��ن باور مهم رس��يديم كه اعتقاد به مهدوّيت در بينش تش��ّيع؛ يعني مبارزة 
بي امان با جاهلّيت همة دوران هاي بش��ري و قي��ام مهدي)عج(؛ يعني نابودي 

كامل سفاهت و ناداني بشر. 
تش��ّيع در باور خود دربارة مهدوّيت به باالترين منزلت ها و اوج عقالنّيت و 

دانش رسيده و تمام آثار جاهلّيت در اين بينش رنگ مي بازند. 
تشّيع تنها باور و اعتقاِد نابي است كه رهبر زندة حال و آيندة جهان بشري 
را با تمام مش��ّخصات و مختصات و امتيازات الهي مي شناسد. او را باور دارد، با 
او زندگي مي كند و به حيات خويش ادامه مي دهد. هيچ مكتبي چنين روش��ن 

و زيبا، رهبر و امامي معصوم و مبارزه گر براي خود نمي شناسد. 
تشّيع يعني اعتقاد به زيباترين جلوة حق در هستي، يعني حيات و زندگي 
م��اّدي و معن��وي، يعني علم و دان��ش و حكمت الهي، يعني تمّدن و رش��د و 
بالندگي انسان، يعني آزادي بشر از قيد همة جهالت ها، بردگي ها و سفاهت ها، 
يعني پرواز انس��ان از حضيض ماّدي گري ب��ه اوج بندگي خدا و ملكوت، يعني 

حذف همة آثار ناداني و جهالت حاكم بر دنياي امروز... 
اين تنها ش��يعه اس��ت كه با اعتقاد به مهدوّيت؛ از چنين افتخاري در دنيا 

برخوردار است. 
ْد ِبه ما امَتَحي ِمن ِديِنك  اَللُهمَّ َجدِّ



معنا و مفهوم »جاهلّيت« در حديث معرفت
گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين سّيد محّمدمهدي ميرباقري

 سپاسگزاريم كه فرصتي را فراهم كرديد تا پرسش هايي را در زمينة معنا، مفهوم 
و مص��داق جاهلّي��ت كه در رواي��ت »َمْن ماَت َو َلْم َيْعِرْف ِام��اَم َزماَنه، ماَت َمْيَتة 
جاِهِليَِّة« آمده، مطرح كنيم. اّولين پرس��ش ما دربارة جايگاه اين روايت شريف در 
ميان متون روايي ش��يعه و اهل س��ّنت اس��ت و اينكه علماي فريقين چگونه با آن 

برخورد كرده اند؟
 اي��ن روايت با عب��ارات مختلفي كه مضمون آنها بس��يار به هم نزديك 
اس��ت، از پيامبر اكرم)ص( نقل شده است: »َمْن ماَت َو لَْيَس َلُه ِاماَم، ماَت َمْيَتة 
جاِهِليَِّة؛1 هر كس در حالي بميرد كه امامي براي او نباش��د، به مرگ جاهلي از دنيا 
رفت��ه اس��ت.« يا »َمْن ماَت َو لَْيَس ِفي ُعُنِقِه بَْيَع��ِة، ماَت َمْيَتة جاِهِليَِّة؛2 هر كس 
بمي��رد و در گردنش بيعتي نباش��د، به مرگ جاهلي از دنيا رفته اس��ت.« يا روايت 
معروفي كه از ش��يعه و اهل سّنت نقل شده اس��ت: »َمْن ماَت َو َلْم َيْعِرْف ِاماَم 
َزماَن��ه، ماَت َمْيَتة جاِهِليَِّة؛3 كس��ي ك��ه بميرد و امام زمانش را نشناس��د، به مرگ 

1. كافي، ج 1، ص 378، ح 2؛ كمال الّدين و تمام الّنعمه، ج 2، صص 412، 413 و 668.
2. مس��لم بن حّجاج، صحيح، ج 3، ص 1478، ح 1851؛ ابوبكر احمد بن حس��ين بن علي بيهقي، الّس��نن 

الكبري، ج 8، ص 156.
 3. كمال الّدين و تمام الّنعمه، ج 2، ص 409؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 475؛ عبدالجّبار معتزلي، المغني، ج 1،

ص 116.
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جاهلي از دنيا رفته است.« 
آن رواي��ات نوع اّول كه مي گوي��د: »َمْن ماَت َو لَْيَس َلُه ِاماَم« منظور همان 
امام زمان)ع( اس��ت. در روايات متعّددي اين س��ؤال طرح شده كه آيا مقصود، 
امام حّي و زنده است؟ و حضرت فرمودند: »بله مقصود، امام حّي و زنده است.« 
اين طور نيس��ت كه اگر فرد، امام هاي قبلي را شناخته باشد، اين براي هدايت 
انس��ان كافي باش��د. در مجموع، مضموني كه در روايات امامّيه آمده، مضموني 
است كه در روايت »كمال الّدين« صدوق1 آمده است و مرحوم شيخ حّر عاملي 
هم در »وس��ائل الّشيعه«،2 از كمال الّدين صدوق اين روايت را نقل مي كند كه 
»َمْن م��اَت َو َلْم َيْعِرْف ِاماَم َزماَنه، ماَت َمْيَت��ة جاِهِليَِّة«. مضامين ديگر، قريب 
به اين مضمون هس��تند. مثل اينكه »َمْن ماَت َو لَْيَس َلُه ِاماَم َيْسَمُع َلُه َو ُيطيُعُه 
ماَت،  َمْيَتة جاِهِليَِّة؛3 هر كس در حالي بميرد كه امامي براي او نباشد كه به فرمانش 
گ��وش دهد و از اوام��رش اطاعت كند، به مرگ جاهلي مرده اس��ت.« اين مضمون 
در منابع شيعه به حّدي نقل شده است، كه اگر متواتر نباشد، به لحاظ سندي 
مورد اعتماد و وثوق قريب به يقين اس��ت، اّدعا هم شده كه اين حديث در حّد 
تواتر نقل شده و در مجامع اهل سّنت نيز همين طور است و آنها به طور مكّرر 
آن را در صّحاحش��ان قريب به همين مضامين از وجود مقّدس رسول خدا)ص( 
نق��ل كرده اند، در مجموع در منابع اهل س��ّنت هم در يك حّد اعتمادبخش��ي 
براي خودش��ان نقل ش��ده اس��ت و بنابراين كس��ي از محّققان آنها، منكر اين 
حديث نيس��ت. من نديده ام كه كس��ي اين حديث را انكار كرده باش��د. از اين 
جهت برخي هم اّدعا كرده اند كه اين حديث در حّد تواتر نقل ش��ده اس��ت كه 

1. كمال الّدين و تمام الّنعمه، ج 2، ص 409.
2. وسائل الّشيعه، ج 16، ص 246.

3. االختصاص، ص 269.
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البّته من نتوانس��تم تحقيق كنم، ولي مي شود تحقيق كرد. آنچه مسّلم است و 
مي توان اّدعا كرد اين است كه، اين خبر بيش از يك خبر واحد و در حّد خبر 
مستفيض؛ بلكه باالتر از آن است. اهل سّنت هم اين خبر را به هيچ وجه انكار 
نكرده اند و فقط دربارة داللتش بحث كرده اند. بنابراين اين حديث از نظر سند 
و جايگاه، در متون روايي ش��يعه و متون روايي اهل سّنت، جايگاه مورد قبولي 
دارد و در بس��ياري از موضوعات مورد پذيرش فريقي��ن، حديثي به اندازة اين 

حديث نقل و تكرار نشده است.

 مراد از معرفت به امام در اين حديث چيس��ت؟ آيا مراد، معرفت اس��مي و 
ظاهري است يا چيزي فراتر از آن؟

 در باب معرفت ام��ام، بحث هاي پر دامنه اي به خصوص در منابع روايي 

شيعه آمده است که آن هم منوط به اين است که، ما حقيقت و جايگاه واليت 
را در رشد انسان تعريف کنيم تا بعد معلوم شود جايگاه معرفت در رشد انسان 
کجاس��ت، ولي به خصوص از متن خود اين روايت اس��تفاده مي ش��ود که اين 
معرف��ت، معرفتي اس��ت که وجودش رافع جاهلّيت اس��ت و فقدان آن موجب 
جاهلّيت انس��ان مي شود؛ پس معرفت بايد معرفتي باشد که بتواند انسان را از 
جاهلّي��ت خارج کند. پس ما معرفت را به هر گونه تعريف کنيم بايد تناس��ب 
با اين معنا رعايت ش��ود و قطعًا آن يک معرفت ظاهري نيست؛ يعني شناخت 
ظاهري و مشّخصات ظاهري امام)ع(، اين ارزش را ندارد که آن معرفت مطلوب 
و مورد نظر را به ما بدهد که ما را از جاهلّيت نجات دهد. بنابراين، براي روشن 
ش��دن اين معرفت، اگر خودمان مضمون اين رواي��ت را بکاويم، مي توانيم آرام 
آرام اين معرفت را از درونش بيرون بياوريم؛ ولي پيش از آن الزم است نکاتي 

را مورد توّجه قرار دهيم:
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1. واليت و امامت حّقه چه جايگاهي در رش��د انس��ان دارد؟ واليت، طريق 
جريان توحيد در عالم اس��ت؛ يعني اگر معتقد باش��يد که حقيقت، رسيدن به 
درک توحيد اس��ت، واليت، طريق جريان توحيد در عالم و طريق رس��يدن به 
توحيد در قوس صعود اس��ت. هم حقيقت توحيد در عالم از طريق واليت حّقه 
جاري مي ش��ود و هم درک حقيقت توحيد جز به درک مراتب واليت ميّس��ر 

نمي شود.
ما سه منزلت براي عبودّيت قائل هستيم: منزلت توحيد، واليت و شريعت. 
ش��ريعت، مناس��ک جريان واليت و توحيد است؛ چنان که در مرتبة صعود هم، 
آراس��ته ش��دن به ش��ريعت، اعّم از ش��ريعت مربوط به رفتار و احکام عملي و 

شريعت مربوط به اعتقادات و اخالق انسان، مرحلة اّول رشد است.
مرحلة دوم، درک حقيقت واليت است و اين حقيقت طريقي براي رسيدن 
به حقيقت عبودّيت و تعظيم در مقابل خداي متعال است؛ يعني مثلث توحيد، 
واليت و ش��ريعت، مثلثي اس��ت که اضالع و ابعاد عبودّيت را تعريف مي کند و 

حلقة اّتصال شريعت و توحيد، واليت حّقه است. 
2. واليت حّقه، طريق جريان هدايت الهي و انوار هدايت است؛ يعني درک 

حقيقت واليت الهي، جز از طريق واليت ائمة اطهار)ع( ممکن نيست.
3. واليت تعطيل بردار نيس��ت؛ يعني اگر کسي در حوزة اختيار، مسئولّيت 
و آگاهي خودش، تس��ليم واليت حّقه نش��د و از اين واليت اعراض کرد، حتمًا 
واليت ديگري بر او اعمال خواهد ش��د و آن واليت باطل است و نتيجة واليت 

باطل، اين است: 
اُغ��وُت ُيْخِرُجونَُه��م مَِّن النُّ��وِر ِإَلي  »َو الَِّذي��َن َكَف��ُروْا َأْولَِيآُؤُه��ُم الطَّ

ُلَماِت؛1  الظُّ

1. سورة بقره )2(،  آية 257.
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ولي كس��اني كه كفر ورزيده اند سرورانش��ان ]همان عصيانگران[ طاغوتند 
كه آنان را از روشنايي به سوي تاريكي ها مي برند.« 

از معارف تقريبًا مسّلم »قرآن« اين است که، ما دو جريان واليت داريم که 
اين دو جريان واليت، تعطيل بردار نيستند. انسان نمي تواند از مدار واليت حّق 
و باطل خارج شود؛ همين که از مدار واليت اهلل خارج شد، وارد محيط واليت 
باطل  مي ش��ود. محيط واليت اهلل، محيط نور، هدايت به قرب، کمال و رضوان 
اس��ت و محيط واليت باطل، محيط سير در ظلمات و دوري از حقيقِت واليت 

و معرفت نور است. 
اگر اين مطلب را پذيرفتيم که ش��أن امامت، واليت و خالفت است، روشن 
مي شود که درک حقيقت واليت، موجب درک نور و هدايت و در نهايت موجب 

درک حقيقت حيات مي شود. 
در رواياتي که تفسير آيات »قرآن« آمده است، حيات و حيات باطني را به 

واليت تعبير کرده اند: 
»َأَو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمن مََّثُلُه 
ُلَماِت لَْيَس ِبَخاِرٍج مِّْنَها َكَذِلَك ُزيَِّن لِْلَكاِفِريَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن؛1  ِفي الظُّ
آي��ا كس��ي كه مرده]دل[ ب��ود و زن��ده اش گردانيديم و ب��راي او نوري پديد 
آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود، چون كس��ي اس��ت كه گويي 
گرفت��ار در تاريكي هاس��ت و از آن بيرون آمدن��ي نيس��ت. اي��ن گونه براي 

كافران آنچه انجام مي دادند، زينت داده شده است.« 
مثل اين اس��ت كه انس��ان ها، به خودي خود هم مرده هس��تند و هم در 
گمراهي. اين مضمون در بسياري از ادعيه و روايات آمده است. به عنوان مثال 

در مناجات حضرت امير)ع( داريم كه: 

1. سورة انعام )6(، آية 122.
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ْي، اَْنَت اْلَحّي َو َأنَا اْلَميِّْت«1  َي ياٰا َمْولاٰ »َمْولاٰ
او حّي است و ما مّيت و اين مسئله هميشه بوده و خواهد بود. بعد از خلق 
و عطاي حيات و رحمت حّي که شامل حال ما شده، باز هم ما مّيت هستيم. 
اُل ِالاّٰ  اْل َو َه��ْل َيْرَحُم الضاّٰ ��اِدُي َو َأنَا اْلضاّٰ ْي، اَْنَت الهاٰ َي ياٰا َمْولاٰ »َم��ْولاٰ

اِدي«  اْلهاٰ
بعد از اينکه رحمت ذات اقدس الهي شامل حال ما شد و از حقيقت هدايت 

خود به ما بخشيد، باز هم آنچه اّتفاق مي افتد، اين است که:
اْل.« اِدُي َو َأنَا اْلضاّٰ »اَْنَت الهاٰ

اين طور نيس��ت که اين حقيقت عوض شود و ما خودمان  هادي باشيم، ما 
به خودي خود هميشه در ضاللت و مقام موت هستيم. خداي متعال عّده اي را 
از اين موت و ضالل بيرون مي آورد و عّده اي هم هستند که مراتب وجوديشان 
در هم��ان ضاللت، حيرت، ظلمت و مرتبة موت باقي مي ماند. رواياتي که ذيل 
اين آيه آمده اس��ت، توضيح مي دهد که حقيقت نور و حياتي که خداي متعال 
ب��ه عّده اي عطا مي کند، چيزي جز واليت نيس��ت. در روايتي كه از امام محّمد 

باقر)ع( نقل شده است، آن حضرت در تفسير آية ياد شده، مي فرمايد: 
»ميت« ل يعرف شيئًا و »نورًا يمشي به في الّناس« امامًا يؤتّم به »يكن 

مثله في الظلمات ليس بخارج منها« قال: اّلذي ل يعرف المام؛2
»مرده« كسي است كه چيزي را نمي شناسد و »نوري كه در پرتو آن در ميان 
مردم راه برود«، امامي است كه پيروي مي شود و مراد از »چون كسي است 

كه گويي گرفتار در تاريكي هاست«، كسي است كه امام را نمي شناسد.«
بنابراين، حيات با برخورداري از علم امام که سرچشمة نور و هدايت است، 

1. مفاتيح الجنان، مناجات حضرت اميرالمؤمنين)ع( در مسجد كوفه.
2. كافي، ج 1، ص 185، ح 13.
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حاصل مي شود. همچنين در تفسير آية شريف: 
»َمَث��ُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر مِّن مَّاء َغْيِر آِس��نٍ َوَأْنَهاٌر ِمن 
��اِربِيَن َوَأْنَهاٌر مِّْن َعَس��لٍ  ٍة لِّلشَّ لََّب��ٍن لَّ��ْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر مِّْن َخْمٍر لَّذَّ

مَُّصفًّي؛1 
َمَثل بهش��تي كه به پرهيزگاران وعده داده شده ]چون باغي است كه[ در آن 
نهرهايي اس��ت از آبي كه ]رنگ، بو و طعمش[ برنگش��ته و جوي هايي از 
ش��يري كه مّزه اش دگرگون نش��ود و رودهايي از باده اي كه براي نوشندگان 

لّذتي است و جويبارهايي از انگبين ناب«. 
در روايات آمده است كه حقيقت اين نهرهاي بهشتي كه پرهيزكاران از آن 
بهره مند مي ش��وند، علم امام است. گرچه واقعًا نهرهايي از نوشيدني در بهشت 
وجود دارد، ولي باطنش چيزي غير از علم امام نيس��ت که در اين انهار تجّلي 
پيدا کرده؛ ي��ا در روايات ديگري داريم که توضيح مي دهد، حيات به علم امام 
قائم است و علم امام، مبدأ حيات است. بنابراين، حقيقت نور و حيات طّيبه اي 
که انس��ان را از آن مقام موتي که همة انس��ان ها به خ��ودي خود در آن مقام 
هستند و از مقام ضالل خارج مي کند و به مقام نور و هدايت مي رساند، چيزي 
جز حقيقت واليت امام)ع( نيس��ت. بنابراين اگر کس��ي به اينجا نرسد، در آن 

مقام )موت( باقي مي ماند. 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم؛2  »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا هلِل وَ لِلرَّ

اي كس��اني ك��ه ايمان آورده ايد! چ��ون خدا و پيامبر، ش��ما را به چيزي فرا 
خواندند كه به شما حيات مي بخشد، آنان را اجابت كنيد«. 

آنچه كه خدا و رس��ول، ما را به آن دعوت مي کنند، حقيقت واليت اس��ت؛ 

1. سورة محّمد )47(، آية 15.
2. سورة انفال )8(، آية 24.
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يعني والي��ت اميرالمؤمنين)ع( و اولياي الهي که هم��ان واليت نبّي اکرم)ص( و 
واليت اهلل اس��ت. همين سرچش��مة  حيات طّيبه اس��ت. دليل اين موضوع هم 
اين است که مراتب حيات انسان تابع درک مراتب روح است و مراتب روح در 

مؤمنان متفاوت است. در روايتي كه در »كافي« نقل شده، آمده است: 
حضرت صادق)ع( فرمود: »جابر! خداوند مردم را سه گونه آفريده. اين آيه 

اشاره به همان است:
»َو ُكْنُتْم َأْزواجًا َثلَثًة َفَأْصحاُب اْلَمْيَمَنِة ما َأْصحاُب اْلَمْيَمَنِة َو َأْصحاُب 

ُبوَن؛1 ابُِقوَن ُأولِئَك اْلُمَقرَّ ابُِقوَن السَّ اْلَمْشَئَمِة ما َأْصحاُب اْلَمْشَئَمِة َو السَّ
... س��ابقون، پيامبر اك��رم)ص( و برگزيدگان از ميان مردمن��د كه در آنها پنج 
روح ق��رار داده و ب��ه روح الق��دس ايش��ان را تأييد نموده. ب��ا روح القدس به 
مق��ام پيامبري مبعوث ش��ده اند و ب��ه روح ايمان تأييد كرده و به وس��يلة آن 
از خ��دا مي ترس��ند، به روح قّوت تأييد ش��ده اند، ب��ا آن روح بر اطاعت خدا 
نيرو مي گيرند و با روح شهوت تأييد شده اند كه با آن اشتهار به طاعت خدا 
دارن��د و از معصي��ت بيزارند و در آنها روح حركت ق��رار داده كه مي روند و 
مي آيند و در مؤمنان كه اصحاب يمين هس��تند روح ايمان قرار داده با آن از 
خدا مي ترس��ند و روح قّوت كه بر اطاعت خدا نيرو مي گيرند و روح شهوت 

كه با آن به طاعت خدا تمايل دارند و روح حركت كه مي روند و مي آيند.«
همة اين مراتب روح، نازلة كلمة روح اس��ت و حقيقت حيات در آن کلمة  
روح است. بنابراين مراتب درک حيات، جز به درک مراتب حقيقت روح ممکن 
نيست که نازله اي از آن در مؤمنان و مرتبة باالتري از آن، که روح القدس است، 
در انبيا واقع مي شود و حقيقتش در چهارده معصوم)ع( متجّلي مي شود و آنها 

هستند که مؤّيد کلمة  روح، بلکه عين کلمة  روح هستند. فرمود: 

1. ر.ك: كافي، ج 1، صص 271 و 272، ح 1.



 117         معنا و مفهوم جاهلّيت در حديث معرفت

»َو َنْحُن ُروِح اهلِل َو َكِلَمِتِه؛1 پس ما روح خدا و كلمة او هستيم.« 
باز فرمود: 

ِس  ��مْ اِع الشَّ »ِإنَّ ُروَح اْلُمْؤِمِن أَلََش��دُّ اتَِّصاًل ِبُروِح اهلل ِمِن اتَِّصاِل ُش��عَ
بَِها؛2 

اّتص��ال روح مؤم��ن ب��ه حقيق��ت روح اله��ي از اّتصال ش��عاع خورش��يد به 
خورشيد بيشتر است.«

يعني تجّلي و شعاعي از آن حقيقت در مؤمن واقع مي شود. 
اگر به اين معنا توّجه ش��ود که از نظر »قرآن« و معارف اهل بيت)ع(، انسان 
به خودي خود در مقام ضالل، حيرت و در مقام موت است، هيچ درکي از مراتب 
حيات و لوازم و الزامات آن ندارد، تا اينکه خداي متعال به انسان، حقيقت حيات 
و نور هدايت را عنايت مي کند و اينها هم هر دو در کلمة  روح اس��ت. کلمة  روح 

است که جامع حيات و نور است و هر دوي اينها در امام)ع( است. 
انس��ان به اندازه اي که به حقيقت ام��ام)ع( راه پيدا مي کند، از آن حقيقت 
حيات و علم امام و حيات طّيبه اي که به امام)ع( عنايت شده است، بهره برده 
و به حقيقت هدايت و حيات طّيبه مي رسد؛ زيرا امام)ع( سرچشمه  و مبدأ آن 

حيات است.
��لُم َعَلْيَک ياٰا َعْيَن اْلَحياٰاِة«3 در اين مس��ير و در كنار اين حيات طّيبه  »اَلسَّ
اس��ت که انس��ان به عيش صحيح و به همة مراتب عيش كه عيش طّيبه هم با 

اين حيات طّيبه پيدا مي شود،  مي رسد. اين هم در دعاي ابوحمزه است: 
��ْنَت َعَمَلُه، َواَْتَمْم��َت َعَلْيِه نِْعَمَتَك،  ْن َاَطْلَت ُعْمَرهُ  َو َحسَّ »َواْجَعْلن��ي  ِممَّ

1. بحاراألنوار، ج 25، ص 23، ح 39.
2. همان، ج 58، ص 148، ح 25.

3. همان، ج 99، ص 215، زيارت حضرت صاحب الّزمان)ع(.



     118     جاهلّيت مدرن

��رُوِر، َوَاْس��َبِغ اْلَكراَمِة  َوَرضي��َت َعْنُه، َو َاْحَيْيَتُه َحيوًة َطيَِّبًة في  َاْدَوِم السُّ
َواََتمِّ اْلَعْيِش؛1 

بگردانم از كساني كه عمرش را طوالني  و كردارش را نيكو و نعمتت را بر 
او تمام كرده و از او خش��نود گش��ته اي و زندگي  پاكيزه اي به او بخش��يده اي 
كه در ميان پابرجاترين خوش��ي و وسيع ترين كرامت و كامل ترين زندگاني 

روزگار به سر مي برد«. 
دوام س��رور و کرامت تام و اس��بق العيش؛ عيش��ي که س��ابق و جاري بر 
حقيقت حيات انسان است، همه از شعاع همان حيات طّيبه است و اگر انسان 
به آنجا نرسد، به مراتب عيش و دوام حيات و مراتبي از اين دست هم نمي رسد. 
به هر حال اگر ما به اين نکته توّجه کنيم که جايگاه امام)ع( و حقيقت واليت، 
در رسيدن به قرب، رضوان، حقيقت حيات طّيبه و نور هدايت است، آرام آرام 
اين حديث را مي شود معنا کرد که اگر کسي به امام نرسيد، چرا موتش، موت 
جاهلّيت اس��ت. در بعضي از روايات توضيح مي دهد موت ضالل؛ يعني انس��اني 
که به امام نرسيده، حيرت از او برداشته نشده و جز با راهيابي به امام حيرتش 
برداش��ته نمي ش��ود. به تعبير ديگر خداي متعال براي رفع حيرت ما، امام قرار 
داده اس��ت. اگر کسي به آن امام رس��يد، در هر مرتبه اي از مراتب وجودش از 
عال��م ذّر تا عالم قيامت و بعد از قيامت، طبيعتًا به نور و هدايت رس��يده و اگر 
نرسيد، هم قبل از اين دنيا و هم در اين دنيا، در عالم ضالل است؛ منتها نکته 
اين است که اگر انسان در عوالم قبلي هم نتوانسته به اين نور هدايت برسد تا 
لحظة مرگ، راه براي رسيدن باز است، ولي اگر از اين دنيا رفت و به نور نرسيد، 

ديگر الي االبد در ضالل است. 
اين را در روايات ذيل آيات نور توضيح داده و مي فرمايد: 

1. مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزة ثمالي، ص322.
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يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َسَحاٌب  »َأْو َكُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر لُّجِّ
ُظُلَم��اٌت بَْعُضَها َفْوَق بَْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َي��َدُه َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمن لَّْم َيْجَعِل 

اهلل َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر؛1 
ي��ا ]كارهايش��ان[ مانند تاريكي هايي اس��ت كه در دريايي ژرف اس��ت كه 
موج��ي آن را مي پوش��اند ]و[ روي آن موجي ]ديگر[ اس��ت ]و[ باالي آن 
ابري اس��ت؛ تاريكي هايي اس��ت كه بعضي بر روي بعضي قرار گرفته است 
ه��ر گاه ]غرقه[ دس��تش را بيرون آورد به زحم��ت آن را مي بيند و خدا به 

هر كس نوري نداده باشد، او را هيچ نوري نخواهد بود.« 
اگر در مقابل اين ظلماتي که بر حيات انس��ان ها س��ايه افکنده اس��ت، نور 
الهي نباش��د، نور ديگري نيست که او را هدايت کند و در اينجا روايات توضيح 

مي دهد كه:
»و م��ن لم يجعل اهلل له نورًا« امامًا من ول��د فاطمه)س(«، »َفَما َلُه ِمن 

نُّور« امام يوم القيامه؛2 
]م��راد از جمل��ه[ »و خدا به هر كس نوري نداده باش��د« امامي از فرزندان 
فاطم��ه)س( اس��ت و »او را هيچ نوري نخواهد ب��ود«؛ يعني در روز قيامت 

امامي نخواهد داشت.« 
يعني ديگر اين ظلمات تا قيامت هس��ت. يعني گمراهي اي که انسان را فرا 

مي گيرد. در يكي ديگر از آيات »قرآن« آمده است: 
»َيْوَم َتَري اْلُمْؤِمِنيَن َو اْلُمْؤِمَناِت َيْس��َعي ُنوُرُهم بَْي��َن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَمانِِهم 

ُبْشَراُكُم الَْيْوَم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر؛3 

1. سورة نور )24(، آية 40.
2. كافي، ج 1، ص 195، ح 5.
3. سورة حديد )57(، آية 12.
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آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مي بيني كه نورش��ان پيش��اپيش  آنها و به 
جانب راستش��ان دوان اس��ت ]به آن��ان گويند[ امروز ش��ما را مژده باد به 
باغ هايي كه از زير ]درختان[ آن نهرها روان اس��ت در آنها جاودانيد. اين 

است همان كاميابي بزرگ.« 
در تفسير اين آيه نيز روايتي از امام صادق)ع( نقل شده كه در آن آمده است: 
»يس��عي نورهم بين ايديهم و بايمانهم؛ ائمة المؤمنين يوم القيامة تسعي 

بين ايدي المؤمنين و بأيمانهم حّتي ينزلوهم منازل أهل الجّنة؛1 
]مراد از جمله[ »نورشان پيشاپيش  آنان و به جانب راستشان دوان است«. 
اين اس��ت كه امامان مؤمنان، در روز قيامت پيش��اپيش و به جانب راست 

مؤمنان دوان هستند تا آنها را به منزلگاه هاي اهل بهشت داخل كنند.« 
در ادامة آيه مي فرمايد: 

»َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا انُظُرونَا نَْقَتِبْس ِمن نُّوِرُكْم 
ِقيَل اْرِجُعوا َوَراءُكْم َفالَْتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب بَْيَنُهم ِبُسوٍر لَُّه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه 

ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب؛2  الرَّ
آن روز مردان و زنان منافق به كس��اني كه ايمان آورده اند، مي گويند: ما را 
مهلت دهيد تا از نورتان ]اندكي[ برگيريم. گفته مي ش��ود: بازپس برگرديد 
و ن��وري درخواس��ت كنيد. آنگاه مي��ان آنها ديواري زده مي ش��ود كه آن را 

دروازه اي است، باطنش رحمت است و ظاهرش روي به عذاب دارد.«
مردان و زنان منافق، کس��اني هس��تند که واليت را قب��ول نکردند، مّدعي 
اسالمند، ولي باطن اسالم را که واليت است، نپذيرفته اند. پوشش را پذيرفتند، 

باطن را قبول نکردند. مي فرمايد: 

1. كافي، ج 1، ص 195، ح 5.
2. سورة حديد )57(، آية 13.
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»روز قيامت در پاس��خ اين درخواس��ت آنها كه تحّمل کنيد يا نگاهي به ما 
کنيد تا ما هم از شعاع نور شما استفاده کنيم، خودمان که نور نداريم. گفته 

مي شود: اگر نور مي خواهيد، بايد از عالم دنيا اين نور را بر مي داشتيد.« 
بنابراين، اگر کس��ي در عالمي از عوالم، امام را كه سرچش��مة نور و هدايت 
اس��ت، درك نکرد، از حقيقت نور هدايت هم مح��روم خواهد ماند. منتها عالم 
دنيا عالمي اس��ت كه گذشته ها را مي توان در آن جبران كرد؛ ولي اگر کسي تا 
لحظة مرگ هم نتوانست خودش را برساند، طبيعي است که راه براي اين آدم 

بسته مي شود.
ع��ّده اي اه��ل ضالل، عّده اي اهل نف��اق و عّده اي اهل کفرن��د؛ اينها با هم 
متفاوتند، ممکن است براي آنهايي که ضاللشان، ضالل عمدي نبوده در عوالم 
بعدي راه براي رسيدن به نور امام باز باشد، ولي براي آنهايي که واليت اولياي 
طاغوت را قبول کردند، ديگر راهي وجود ندارد؛ آنها همان کس��اني هستند که 
در روز قيام��ت به آنها خطاب مي ش��ود، كه بايد برگردي��د، از قبل نور برداريد. 
ب��راي آنهايي که زير بار واليت باطل نرفتند و ِواليت حق را هم قبول نکردند، 
به تعبير ديگر به عناد با امام هم نرسيدند و به هدايت امام هم نرسيدند، ممکن 
است در عوالم بعدي راهي براي رسيدن به نور باشد، ولي در مجموع اگر کسي 
بميرد و نتواند به آن نور برس��د، طبيعتًا موتش، موت جاهلّيت اس��ت که اين 
جاهلّي��ت را در بعضي روايات به موت ضالل معنا مي كنند. بنابراين، هرکس به 

ِواليت امام نرسد، در ضاللت مرده است. 
در بعضي روايات آمده اس��ت كه، مراد از مرگ جاهلّيت، مرگ در حال كفر، 
نفاق و ضالل1 است. اهل ضالل، کفر و نفاق، يک تفاوت هايي با هم دارند. اهل 
ضالل كساني هس��تند كه درگير با واليت نشدند، ولي اهل کفر و نفاق درگير 

1. ر.ك، كافي، ج 1، ص 37، ح 3.
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شدند. در رواياتي كه ذيل آية شريف 
َراَط الُمس��َتِقيَم ٭ ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب  »اهِدنَا الصِّ

الِّيَن؛1  َعَليِهْم َوَل الضَّ
ما را به راه راس��ت هدايت فرما، راه آنهايي كه برخوردارشان كرده اي، هم 
آنان كه نه در خور خش��مند و نه گمگش��تگان«. از رسول گرامي)ص( نقل 

شده است:
اِلب)ع( َلْم َيْغُضُب  »شيَعِة َعِليِّ الَّذيَن اَْنَعْمَت َعَلْيِهِم ِبِولَيِة َعليِّ ْبِن اَِبي طاٰ

َعَلْيِهْم َو َلْم َيِضلُُّوا؛2 
ش��يعيان علي كه از واليت علّي بن ابي طالب)ع( برخوردار ش��ده اند، نه در 

خور خشمند و نه گمگشتگان.«
مردم به لحاظ دريافت هدايت، به سه دسته تقسيم مي شوند: 

الِّيْن. منعم َعَلْيِهْم؛ نه مغضوبند نه ضال.  اَْنَعْمِت َعَلْيِهْم، َمغُضوبِين َو ضاٰ
َمغُضوبِي��ن، در روايات به دش��منان ائمه)ع( و ضالّين، ب��ه ترديدكنندگان 
تفس��ير شده است؛ يعني كساني كه نس��بت به حقيقت واليت در حيرت و راه 

نيافته اند، ولي عداوت هم نكرده اند.
بنابراين اگر کس��ي بدون درک امام از دنيا رفت، اين فرد در ضالل اس��ت، 
منتها گاهي اوقات مغضوب هم هست و گاهي اوقات نيست. آنهايي که غضب و 
عداوت دارند، مغضوب هس��تند؛ بنابراين جاهلّيت مراتبي دارد؛ گاهي جاهلّيت 
ضالل اس��ت و گاه��ي جاهلّيت کفر و نفاق؛ گاهي به حقيقت واليت نرس��يده 
اس��ت، گاهي به حقيقت واليت و اين نعمت رس��يده، ول��ي آن را انکار کرده، 
درگير ش��ده و به دشمني و عداوت رسيده اس��ت؛ همان چيزي که در ابليس 

1. سورة حمد )1(، آيات 6 و 7.
2. سّيد هاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص 119، ح 26.
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ظهور پيدا کرد. ابليس بر اساس عصبّيت درگير شد و کارش بر اساس عصبّيت 
به عداوت رسيد.

در هر صورت اگر کس��ي به امام نرس��د، در ضاللت اس��ت و موتش، موت 
جاهلّيت اس��ت و به نور نرس��يده، وقتي به نور امام نرسيده به حيات طّيبه هم 
نرسيده اس��ت؛ براي اينکه حيات طّيبه با همين نور حاصل مي شود. آية 122 
س��ورة مبارکة انعام كه قباًل خوانده ش��د، گوياي اين معناست که اين حيات و 

نور متالزمند. 

 آي��ا با توّجه به س��خنان ش��ما مي توانيم بگوييم ک��ه دوران جاهلّيت قبل از 
اس��الم در واق��ع دوران محرومّيت مردم از نور هدايت، امام��ت و واليت بود و به 
دليل اين محرومّيت، گمراهي و تيرگي همة مناس��بات فردي و اجتماعي  آنها را در 
ب��ر گرفته بود. چه در زمينة ازدواج، طالق، روابط زناش��ويي و روابط خانوادگي و 
چه در زمينة ارتباطشان با يكديگر، به بيان ديگر همة انحراف هاي فكري و عملي 

آنها تابع و اثري از آن گمراهي و ضاللت و دوري از نور هدايت بود؟
 بله، اينها شعاع، آثار و ظهورات آن محرومّيت است. 

 پرسش ديگري كه مطرح مي شود، اين است كه مراد از ضاللت و گمراهي در 
حديث ياد شده چيست؟ 

 ابتدا بايد ديد آيا هر کسي خودش ضالل مستقّلي دارد يا همين طور که 
حيات طّيبه و نور، ش��عاعي از نور و حيات امام)ع( اس��ت، که در ديگران ظهور 
پيدا مي کند، ضالل و گمراهي هم همين طور است؟ به نظر مي آيد ضالل هم، 
همين گونه باش��د؛ يعني ضالل هم در اصل از اولياي ضالل و طاغوت اس��ت. 
به بيان ديگر هر دو دس��ته از انس��ان هايي که در ضاللند، چه آنهايي که ضال 
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و چه آنهايي که مغضوب و دش��من حقيقت حق و واليت حّقه هس��تند، هر دو 
به نحوي تحت تأثير واليت اولياي طاغوت هس��تند؛ يعني ظلمت آنهاست که 
آنها را در ضالل نگه مي دارد. منتها بعضي هس��تند که در ضاللت باطل پيش 
مي روند، کارشان به عداوت مي رسد و ناصر دستگاه باطل هم مي شوند. بعضي 
نه؛ از امام جدا مي شوند، ولي تبديل به اعوان دستگاه اولياي طاغوت نمي شوند 
و کارشان به عداوت نمي رسد. در واقع عداوت با ائمه)ع( حقيقتش مال اولياي 

طاغوت است: 
ا...؛1 و بدين گونه براي هر پيامبري دشمني  »َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ نِِبيٍّ َعُدوًّ

قرار داديم...« 
ع��داوت بقيه، ع��داوت تبعي اس��ت؛ يعني تحت دس��تگاه طاغ��وت واقع 
مي ش��وند و به اندازة پذيرش اين دس��تگاه، حقيقت عداوت ه��م در آنها پيدا 
 مي ش��ود و به اندازة کمک به دس��تگاه باطل، ع��داوت عيني با نب��ّي اکرم)ص(

و آلش پيدا مي کنند.
ش��ايد بتوان گفت: ميدان جهاد اکبري که نب��ّي اكرم)ص( مهم تر از جهاد 
ظاهري دانس��ته اند، همين اس��ت. به عبارت ديگر باطن عالم، صحنة درگيري 
بين نبّي اکرم)ص( و اعدائش��ان است و شعبه اي از اين درگيري هم، در باطن 
وجودي ماس��ت. ما اگر مملکت وجودي خودمان را تسليم وليّ حق کرديم، آن 
وق��ت در اين جهاد اکب��ر خودمان را براي نبّي اک��رم)ص( فتح کرده ايم و اگر 
مملک��ت وجودي و قواي خودمان را فتح نکرديم، يا در ضالل قرار مي گيريم يا 
در عداوت؛ يعني تحت واليت آنها واقع مي ش��ويم و در اين ميدان جهاد اکبر 
نمي توانيم مملکت وجودي خودمان را به سوي نور، هدايت و حيات طّيبه فتح 
کني��م. آن وقت در ضاللت و حيرت اولياي طاغوت مي مانيم؛ يعني همان طور 

1. سورة انعام )6(، آية 112.
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که صفات کريمه، ش��عاع وجودي معصوم)ع( و ش��عاع وجودي نبّي اکرم)ص( 
است، صفات خبيثه هم، شعاع وجودي اولياي طاغوت است.

بر اساس حديث عقل و جهل، همة صفات عقل در کساني است که حقيقت 
واليت را درک مي کنند؛ يعني انبيا و مؤمنان ممتحن که حامل واليتند؛ حّتي 
در آن رواي��ت آمده که، همة مؤمنان، همة صف��ات نوراني را ندارند تا به تبّري 
کامل برس��ند. اگر به تبّري کامل رسيدند و در هيچ صفتي از صفات، متمّسک 
و متوّلي به اولياي طاغوت و دش��منان نبّي اکرم)ص( نبودند، آن وقت در مقام 
انبيا و عباد ممتحن قرار مي گيرند و حقيقت واليت را درک مي کنند. بنابراين، 
به نظر مي آيد ضالل، کفر و نفاقي هم که در جامعة جاهلي هست، ادامة ضالل، 
کفر و نفاق اولياي طاغوت اس��ت. به اندازه اي که تمّس��ک ب��ه آن واليت پيدا 
مي کنند در ضالل، کف��ر و نفاق قرار مي گيرند و اينها به اصطالح جنود اولياي 
طاغوت مي ش��وند، منتها بعضي فقط در مق��ام ضالل مي مانند، بعضي در مقام 
کفر و بعضي در مقام نفاق. چنان كه گفته ش��د، در روايت محّل بحث، مقصود 
از جاهلّيت، جاهلّيت ظاهري که جاهلّيتي زماني و يک بس��تر اجتماعي باشد، 
نيست، بلکه مقصود يک جاهلّيت فراگير و بسيار سنگين تر است. اين جاهلّيت، 

واليت اولياي طاغوت است.
بنابراي��ن، اگر ما حي��ات طّيبه را به محيط واليت اهلل و واليت معصوم)ع( و 
ن��ور و هدايت را به محيط والي��ت معصوم)ع( تعريف کرديم، نقطة مقابلش که 
ضالل، کفر و نفاق است، آثار واليت اولياي طاغوت است. بنابراين جريان واليت 

اولياي طاغوت، مبدأ اين امر است. 

 شاخصه هاي اين جاهلّيت چيست؟ 
 ه��ر کجا جريان والي��ت اولياي طاغ��وت بود، جاهلّيت اس��ت، البّته اين 



     126     جاهلّيت مدرن

جاهلّيت شرح صدر در کفر پيدا مي کند، تمّدن سازي مي کند و مدنّيت خودش 
را توسعه مي دهد، اين جاهلّيت است. 

 آثار اين جاهلّيت چيست؟ 
 نخستين کاري که جاهلّيت مي کند اين است كه انسان را به نفس خود، 
در مقابل خداي متعال دعوت مي کند. حقيقت واليت حّقه، حيات طّيبه و نور 
چيزي جز دعوت به سرچشمة حقيقت و حضرت حق نيست. اين واليت، انسان 
را از خود عبور مي دهد و به خداي متعال مي رس��اند. جاهلّيت اولياي طاغوت، 
کارش��ان اين است که انسان را به استکبار علي اهلل دعوت مي کنند. در حديث 

عقل و جهل آمده است: 
»ِإّن اهلَل َج��ل َّ ثن��اُوُه َخَلق العقَل... َفقاَل له: َأْقِب��ْل َفَأْقَبَل ُثمَّ َقاَل َلُه َأْدِبْر 

َفَأْدَبَر؛1 
خداوند واال مرتبه، عقل را آفريد، س��پس به او گفت: پيش بيا، پيش آمد، 

سپس به او گفته شد، برگرد، برگشت.« 
و دربارة جهل فرمودند: 

»ُثمَّ َخلق الَجهَل... فقاَل َلُه َأْدِبْر َفَأْدَبَر ُثمَّ َقاَل َلُه َأْقِبْل َفَلْم ُيْقِبْل َفَقاَل َلُه 
اْسَتْكَبْرَت َفَلَعَنه؛2 

س��پس جهل... را آفريد پس به او گفت: برگرد، پس برگش��ت، سپس به او 
گفت: پيش بيا، ولي پيش نيامد، پس به او گفته ش��د، اس��تكبار ورزيدي و 

خدا او را لعنت كرد.«
او اطاعت نمي کند، کارش استکبار است و خداي متعال به او گفت: 

»اْسَتْكَبْرَت َفَلَعَنه«  

1. بحاراألنوار، ج1، ص 109، ح 7.
2. همان، ص110.
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کارش هم در ارتباط با اس��تکبار اس��ت. پس انسان را به استکبار علي اهلل؛ 
يعني توّجه به خود، دعوت مي كند، براي خود کبريايي و عّزت قائل مي ش��ود. 
ب��ه نظرم همة اين موارد در خطبة »قاصع��ة« اميرمؤمنان، علي)ع( توضيح داده 
ش��ده است که بيان حقيقت توحيد و نسبتش با واليت است. نقطة مقابل آن، 
واليت ابليس و بحث ضالل است. بنابراين، اّتفاقي که در دوران جاهلي مي افتد 
اين است که اولياي طاغوت ما را به خود دعوت مي کنند. وقتي به خود دعوت 
کردند، اس��تکبار علي اهلل اّتفاق مي افتد، خ��داي متعال ما را از محيط رحمت 
و واليت خودش دور مي کند. محيط رحمت، محيط واليت معصوم)ع( اس��ت. 

چنان كه فرمود: 
»َو َما َأْرَس��ْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة  لِّْلَعاَلِميَن؛1 و ت��و را جز رحمتي براي جهانيان 

نفرستاديم.« 
وقتي خداي متعال در مقابل خودش استکبار ببيند، ما را از محيط رحمتش 
بيرون مي کند. وقتي از محيط واليت اهلل بيرون رفتيم، آن وقت آن محيط ديگر واليت 
اولياي طاغوت مي شود. شاخصة اصلي جاهلّيت در دعوت به خود است؛ استکبار 
علي اهلل. اين اس��تکبار، اشکال مختلفي پيدا مي کند، مي تواند در قالب اومانيسم 
پيچيدة قرن بيست و يکم باشد يا در قالب انانّيت نفس دوران جاهلّيت عرب، هيچ 
 فرق��ي نمي کند؛ يعني جاهلّيت مدرن اروپايي با جاهلّيت کهنة »جزير＼ العرب«،

از اين جهت که اس��اس هر دو بر پاية تفرعن اس��ت و هر دو تحت واليت اولياي 
طاغوت ش��کل مي گيرند، هيچ فرقي ندارند. هر دو بستر گسترش صفات رذيله، 
التذاذ، ابتهاج به نفس و خود پرس��تي اس��ت؛ البّته دعوت توس��عه پيدا مي کند، 
شرح صدر در كفر پيدا مي شود، مدنّيِت پيچيده درست مي شود و جامعة مدني 
و الزاماتش درست مي شود. الزامات شهروندي مدرن، به معني خروج از جاهلّيت 

1. سورة انبياء )21(، آية 107.
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نيس��ت؛ همه اش دعوت به خود اس��ت، دعوت به دنيا و حيات فاني است و چيز 
ديگري در آن نيس��ت. همة اينها ريشه اش دعوت به استکبار علي اهلل است. پس 
ش��اخصة اصلي جاهلّيت، استكبار و شاخصة اصلي خروج از جاهلّيت، سجده در 
مقابل خداي متعال اس��ت. رس��يدن ب��ه مقام توحيد که هم حي��ات طّيبه، هم 
واليت و هم نور و هدايت اس��ت، جز به واليت امام و واليت اهلل واقع نمي ش��ود 
و خ��روج از توحي��د هم به واليت اولياي طاغوت اس��ت،که انس��ان را دعوت به 
اس��تکبار مي کند. اين همان ميدان جهاد اکبر اس��ت که معصوم)ع( ما را دعوت 
ب��ه عبودّيت مي کند، که حيات طّيبه، ن��ور، روح، راحتي، فضل، فالح، رضوان و 
 همه چيز در آن هس��ت و ابليس و اولياي طاغوت هم ما را به اس��تکبار علي اهلل

دعوت مي کنند. وقتي اس��تکبار علي اهلل واقع ش��د، مستکبران را دور هم جمع 
مي کنند، امام مس��تکبران آنان را سرپرس��تي مي کند، تمّدن و مدنّيت پيچيده 
مي س��ازند، اّما اين به معناي خروج از جاهلّيت نيس��ت؛ يعني خود پرستي، چه 
در قالب هاي س��اده اعمال ش��ود، چه در ساختارهاي پيچيدة مدرن، بت پرستي 

است.

 آيا مي توان گفت: در عصر جديد، همان عصبّيت جاهلي با مصداق و ش��کلي 
ديگر ظهور و بروز پيدا مي کند؟

 عصبّيت چيس��ت؟ مگر ابليس جز با عصبّيت به مقام اس��تکبار رس��يد. 
عصبّي��ت؛ يعني تکيه کردن به يک امر و آن را پايگاه درگيري با خداي متعال 
قرار دادن. همان کاري که اومانيسم مي  کند؛ يعني تكيه زدن به دارايي انسان. 

ابليس هم  گفت: 
»َخَلْقَتِني ِمن نَّارٍ؛1 مرا از آتشي آفريدي.« 

1. سورة اعراف )7(، آية 12.
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گفت: تو به من داده اي، ولي من آتش��م و ش��أني دارم ولو اينكه آن شأن را 
تو به من داده باشي. عصبّيت؛ يعني روي پايگاهي تکيه کردن و آن پايگاه را از 
خدا دانستن ولي اين پايگاه را مقابل حضرت حق قرار دادن و با آن )نعوذباهلل( 
خدا را محاکمه کردن و به جاي تس��ليم شدن، عناد ورزيدن. مگر اومانيست ها 
در دورة مدرن چه کار مي کنند؟ اومانيس��ت ها مثل ابليس��ند. اومانيس��ت هاي 
موّحد، مثل ابليس��ند. ملحدينش��ان که هيچ! يعني مي گوين��د خدا ما را خلق 
کرده اس��ت، ولي بعد از آن، خودمان در مقابل خدا ش��أني داريم و اين ش��أن 
محترم است و بايد رعايت شود. دور انبيا و آموزه هاي قدسي را خط مي کشند 
و حوزة حيات اجتماعي انس��ان را اصاًل ح��وزة دخالت وحي، انبيا و واليت اهلل 

نمي دانند.

 به بيان ديگر همة مناس��بات سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي که منهاي خدا و 
به دور از واليت خداوند ش��کل مي گيرد، مناسبات جاهلّيت است ولو در ظاهري 

مدرن؟
 بله، اين جاهلّيت، جاهلّيت »جزير＼ العرب« نيست. اّواًل، آنچه باعث شد 
آن دوران را جاهلّيت بنامند، اعراض از خداوند متعال اس��ت. بر همين اساس، 
مردمي که زندگيش��ان ساده باشد، ولي موّحد باش��ند، جاهل و اهل جاهلّيت 
نيس��تند. بنابراين، مي توان گفت: خروج از جاهلّيت به درک حقيقت توحيد و 

مراتب توحيد واقع مي شود و جاهلّيت سير در درجات استکبار است. 
ثانيًا، س��ير در درجات استکبار با واليت اولياي طاغوت و امام مستکبران و 
ائمة استکبار و سير در درجات قرب هم با ائمة نور واقع مي شود. بنابراين، درک 
حقيقت واليت ائمه)ع( خروج از جاهلّيت است و اين خروج مستمر است؛ يعني 
دائمًا از جاهلّيت به سمت معرفت، از جهل به سمت عقل و از استکبار به سمت 
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عبودّيت سير مي کنند. به تعبير »قرآن كريم«: 
ُلَماِت ِإَلي النُُّوِر؛1  »اهلل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُّ

خداوند س��رور كس��اني اس��ت كه ايمان آورده اند آن��ان را از تاريكي ها به 
سوي روشنايي مي برد.« 

اين واليت، واليتي است که مستمّراً سير در نور را مي آورد. آن طرف هم 
ُلَماِت؛2  اُغوُت ُيْخِرُجونَُهم مَِّن النُّوِر ِإَلي الظُّ »َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُهُم الطَّ
ولّي كس��اني كه كفر ورزيده اند، سرورانشان ]همان عصيانگران[ طاغوتند 

آنان را از روشنايي به سوي تاريكي ها مي برند.« 
يک سير تدريجي است؛ اين سير تدريجي ظلمات پيچيده تر و تفرعن شرح 

صدر يافته تري درست مي کند، به نام تفرعن و فرعونّيت نفس.

 زماني خروج از اين جاهلّيت در حوزة حيات فردي مطرح مي شود؛ يعني يک 
فرد خودش مي خواهد از جاهلّيت و ظلمت خارج شود و به نور برسد، يک زمان هم 
بحث اين است که ما مي خواهيم جامعه اي را از ظلمت خارج کنيم، از جاهلّيت نجات 

دهيم و به نور برسانيم. اين موضوع به چه شکلي مي تواند تصّور شود؟
 انسان غير از حيات فردي، حيات اجتماعي هم دارد. اين بحثي جّدي و 
پر دامنه است كه از مباحث بنيادين جامعه، شناخته مي شود. اگر ما بپذيريم كه 
انسان حيات اجتماعي دارد، پس غير از آنکه حيات فردي اش بايد نوراني به نور 
واليت باشد، بايد حيات اجتماعي اش هم نوراني به نور واليت باشد، اين معنايش 
اين است كه بايد جامعه پردازِي حول محور امام)ع( شكل بگيرد. به طوري كه 
همة شئون حيات اجتماعي در بستر توّلي به واليت اهلل و واليت امام معصوم)ع( 

1. سورة بقره )2(، آية 257.
2. همان.
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قوام پيدا كند. اين معناي تحّقق توحيد در حيات اجتماعي انسان هاس��ت. اين 
امر مي طلبد كه مناسبات اجتماعي؛ يعني هم دلي ها، هم فكري ها، همكاري ها، 
ايجاد ساختارهاي اجتماعي، عقالنّيت اجتماعي و همة اينها تعاون در بّر و در امر 
 واليت باشد. اگر همة شئون حيات اجتماعي انسان، همكاري در موضوع واليت اهلل

باشد، حيات اجتماعي  او هم به نور واليت اهلل نوراني مي شود وااّل اگر انسان ها، 
در حوزة حيات باطني متوّلي به واليت اهلل باشند، ولي در حوزة حيات اجتماعي 
اين كار را نكنند، در حوزة حيات اجتماعيشان به واليت نرسيده اند. انسان هايي 
كه در حيات اجتماعي به واليت نمي رس��ند، دو دسته اند: يك دسته  اعراض و 
تب��ّري از واليت باطل دارند، اّما فضاي حيات اجتماع��ي آنها آلوده به ظلمات 
اس��ت. دسته اي ديگر از انسان ها در حوزة حيات اجتماعيشان متوّلي به واليت 
باطلند. نكتة اساسي اينجاست كه اگر انسان خير را به طور مطلق در دستگاه 
خداي متعال ببيند و به آن اعتماد مطلق داش��ته باش��د و در دس��تگاه اولياي 
طاغوت جز ش��ّر محض نبيند، س��الم مي ماند. بنابراين، اگر در فضاي باطل هم 
ق��رار گرفت، آن نور امام را دارد، گرچه هنوز جامعة حول امام به صورت كامل 
ش��كل نگرفته اس��ت، ولي اين جامعه آرام آرام در حال شكل گيري است، تا به 
عصر ظهور برس��يم؛ ولي كفر، جامعة خودش را به مرحلة شرح صدر رسانده و 

همة عرصه هاي حيات را پر كرده است. 
ا ُمِلَئْت ُظْلَمًا َو َجْوَرًا«  »بَْعَد ماٰ

انساني كه در اين شرايط زندگي مي كند، اگر از اين واليت اعراض کند، اين 
انسان ظلمات پيدا نمي كند. دليل اينكه تا اين حد به ما تأكيد در لعن مي كنند، 
نكته اش همين است. اين همان لعني است كه خداي متعال مي كند و آنها را از 
رحمت خارج مي كند. ما بايد همين لعن را داش��ته باشيم تا ظلمات آنها، ما را 
نگي��رد. اگر اين تبّري و لعن، اين صف بندي و به دنبالش قتال يا درگيري بود، 
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اين انسان تس��ليم واليت باطل نشده و در حيات اجتماعي واليت باطل منحل 
نمي شود؛ در غير اين صورت اگر حيات اجتماعي آنها را قبول كرد، همين نقطة 
آغاز است. چون همان طور كه گفته شد، نقطة آغازش اين است كه انسان در 
آنجا خير ببيند و بگويد تمّدن و رفاه آنها خوب است، اين باعث مي شود توّلي 
پيدا كند؛ چرا که وقتي انس��ان چيزي را زيبا ديد، آن را مي خواهد و نس��بت 
به آن توّلي پيدا مي كند. اين لعن و برائت هم براي اين اس��ت كه انس��ان اصالًً 
زيبايي آن را نبيند؛ چون اساس��ًا آن زيبايي ندارد. اگر انس��ان اين گونه باشد، 
اي��ن قابلّيت را پيدا مي كند که دورة حي��ات اجتماعي نوراني به واليت امام را 

ببيند و دوباره برگردد. 
نكتة ديگر اين اس��ت كه س��ير به س��وي آن حيات اجتماعي هم تدريجي 
صورت مي گيرد و اين تدريجي بودن هم به اين معناست که اّول بايد صف بندي 
صورت بگيرد و بعد درگيري همه جانبة سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي. مؤمن 
باي��د در همة ميدان ها بجنگد؛ جنگ فرهنگي، اقتصادي و سياس��ي. درگيري 
همه جانبه بين جبهة حّق و باطل است كه آرام آرام بستر تحّقق نظام اجتماعي 

حول محور امام)ع( را ايجاد مي كند.
بنابراين، اگر ما تنها در حيات باطني خودمان نوراني به واليت اهلل شويم و 
اين واليت را قبول كنيم، همان گونه که برخي از طوايف عرفا مي گويند، كافي 
نيس��ت. من امتياز امام)ره( نسبت به عرفاي ديگر را در همين موضوع مي بينم 
كه آن غيرتي كه امام نسبت به واليت اهلل داشت، ايشان را به مرزي از بلوغ در 
درك واليت اهلل رس��انده بودكه مي خواست اين واليت را وارد حيات اجتماعي 

بشر كند، بنابراين مي گفتند: 
تا ش��رك و كفر هس��ت مبارزه هس��ت و تا پرچم توحيد بر همة قلل رفيع 

عالم به اهتزاز درنيايد، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستيم. 
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به نظر من، تفاوت امام با ساير عرفا در همين است، او مي خواست حقيقت 
واليت حّقه را در مقياس حيات اجتماعي جاري كند. همان گونه كه يك عارف 
براي خودش مأمورّيت قائل است كه نفوس را به نور واليت اهلل و به نور واليت 
ام��ام رهبري كند، يك عارف جامع و كامل بايد ب��راي خودش مأمورّيت قائل 
بش��ود كه حيات اجتماعي را به نور والي��ت اهلل نوراني كند. ما هم قبول داريم 
كه دين، فقط در ش��ريعت خالصه نمي شود. باطن دين، واليت، توحيد و اذكار 
و آداب اس��ت. ولي نكته اين اس��ت كه آيا آن باطن فقط بايد در عرصة حيات 
فردي جاري شود يا در عرصة حيات اجتماعي و تاريخي هم بايد محّقق شود؟ 
براي همين اس��ت كه دستگاه ابليس تالش مي كند كه تمام عرصه هاي حيات 
را از ح��وزة والي��ت اهلل خارج كند و مناس��بات واليت خ��ودش را در آنها وارد 
كند. اين مي ش��ود ظلم و جور. مكّرر ع��رض كرده ام كه ظلم و جور چيزي جز 
مناس��بات واليت ائمة نار، ائمة طاغوت و اولياي ظلمات نيست و عدل چيزي 
جز مناس��بات واليت اهلل و واليت حّقه يا همان مناس��بات واليت نور  نيس��ت. 
بنابراين، دس��تگاه ابليس تالش مي كند كه عرصة حيات اجتماعي انسان را به 
آن سمت ببرد كه آرام آرام حيات افرادي را كه آن را پذيرفته اند، منحل كند. 
سكوالريس��ت هاي مس��لمان خيال مي كنند، مي توانند حيات فردي انسان 
را از عرص��ة حي��ات اجتماعي جدا كنن��د. غافل از اينكه وقت��ي واليت اولياي 
طاغ��وت را در حوزة حيات اجتماعي پذيرفتن��د، کم کم در حوزة حيات فردي 
هم مي پذيرند و نتيجه اين مي شود كه همان انساني كه اّدعاي عرفان مي كند، 
كم كم اين گونه مي ش��ود كه مي گويد نبّي اكرم)ص( ولّي نيس��ت، اس��وه است. 

خالف نّص »قرآن« كه مي فرمايد: 
»النَِّب��يُّ َأْوَلي بِاْلُمْؤِمِني��َن ِمْن َأنُفِس��ِهْم؛1 پيامبر به مؤمنان از خودش��ان 

1. سورة احزاب )33(، آية 6.
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سزاوارتر ]و نزديكتر[ است.« 
چرا؟ دليل اين امر اين اس��ت كه، والي��ت اولياي طاغوت با نبّي اكرم)ص( 
جمع نمي ش��ود. وقتي انس��ان ظلمات واليت طاغوت را قبول كرد، آن ظلمات 
آن قدر وس��يع اس��ت كه هم��ة حوزه هاي حيات انس��ان را ف��را مي گيرد. اين 
روشن فكرها خيال مي كنند كه با اين به اصطالح اّدعاي منّورالفكري مي توانند 
از اين ظلمات نجات پيدا كنند. كس��ي كه در حيات اجتماعي متوّلي به واليت 
طاغوت ش��د و جاهلّيت در حي��ات اجتماعي را قبول كرد، آن جاهلّيت، عرصة 
حي��ات باطني اش را ني��ز آرام آرام فتح مي كند و در حي��ات باطني اش هم به 
جاهلّيت مي رس��د. نتيجة اين امر اين اس��ت كه نور هداي��ت، واليت و حيات 
طّيبه از او گرفته مي ش��ود. پس ما بايد نس��بت به جريان واليت اهلل در عرصة 
حيات باطني  و اجتماعيمان حّس��اس باش��يم، كه اين باطن دين است؛ گرچه 
بي ش��ريعت نمي توان به كمال رس��يد، ولي بي واليت به طريق اولي نمي توان 
به كمال رس��يد. همان گونه كه نمي ش��ود دين را در واليت خالصه كرد چرا 
كه  شريعت، مناسك واليت است و به طريق اولي نمي توان دين را در شريعت 
خالص��ه كرد و بايد حقيقت واليت هم در ح��وزة حيات باطني و هم در حوزة 
حيات اجتماعي درك شود. ما نمي گوييم كه حيات اجتماعي، بايد فقهي اداره 
ش��ود؛ بلكه مي گوييم بايد ديني اداره ش��ود؛ يعني نور واليت اهلل در آن واقع 

شود، البّته مناسك و شرايطي هم مي خواهد.

 به طور طبيعي اين حاكمّيت واليت اهلل بر مناس��بات اجتماعي در ش��كل اتّم 
و كاملش در زمان ظهور ولي اهلل االعظم)ع( محّقق مي شود، ولي تا پيش از آن زمان، 

آيا مي توانيم مراتبي برايش قائل شويم؟
 بله، ما بايد تالش��مان را بكنيم؛ يعني نمي ش��ود م��ا براي تحّقق واليت 
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اجتماعي امام تالش نكنيم. اصاًل حقيقت معروف چيزي جز واليت اهلل و واليت 
امام نيست و حقيقت منكر چيزي جز واليت اولياي طاغوت نيست و اين همان 

حديث منقول شيخ مفيد از امام صادق)ع( است كه: 
ابوحنيفه سؤال كرد: آقا معروف چيست؟ فرمودند: 

َماِء اْلَمْعُروُف ِفي َأْهِل اأْلَْرِض َو َذِلَك َأِميُراْلُمْؤِمِنيَن  »اْلَمْعُروُف ِفي َأْهِل السَّ
َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب)ع(؛1 

آنچه در بين اهل آسمان معروف است در بين زمينيان هم معروف است و 
آن اميرمؤمنان علّي بن ابي طالب)ع( است.«

اُه َأْمَرُه َو َحَمَل  گف��ت: منكر چيس��ت؟ فرمود: »اَللََّذاِن َظَلَماُه َحقَّ��ُه َو اْبَتزَّ
النَّاَس َعَلي َكِتِفه؛2 كس��اني كه در حّق او س��تم كردند، امر ]خالفت[ را به 
زور از او گرفتند و مردم را بر ش��انه هاي او نش��اندند.« بنابراين، حقيقت 
امر به مع��روف، تالش براي تحّقق واليت اهلل در عرصة حيات اجتماعي و 
حقيقت نهي از منكر، جلوگيري از گس��ترش واليت اولياي طاغوت در آن 

است. 
متأّس��فانه، عّده اي از كساني كه حقيقتًا واليت معصوم)ع( را قبول دارند و 
خودش��ان را واليتي مي نامند، به عرصة حيات اجتماعي كه مي رسند، به دنبال 
اقامة واليت نيس��تند و درگير با واليت اولياي طاغوت نمي ش��وند و دس��تگاه 
تمّدن��ي آنان را خير مي دانن��د. نمي دانم آنان چگون��ه مي گويند كه ما واليت 
معصوم)ع( را مي فهميم و بعد با اقداِم براي تش��كيل حكومت درگير مي شوند. 
در حال��ي ك��ه اقداِم براي تش��كيل حكومت از مصاديق امر ب��ه معروف و نهي 
از منكر اس��ت. اصاًل امر ب��ه معروف و نهي از منكر كه تعطيل بردار نيس��ت و 

1. بحاراألنوار، ج 10، ص 208، باب 13.
2. همان.
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هيچ دوره اي اين فرع، قابل تعطيل نيس��ت. بنابراين، تالش براي جلوگيري از 
بس��ط واليت باطل، هم در حوزة حيات ف��ردي و باطني و هم در حوزة حيات 
اجتماعي الزم اس��ت. نبايد بگذاريم حيات اجتماعي عرصة دنيا پرس��تي شود، 
حيات اجتماعي هم بايد عرصة توحيد و پرستش خداوند متعال شود. پس اين 
هم از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر اس��ت، شيطان و دشمنان ائمه)ع( 
مي خواهند واليت خودشان را در عرصة حيات اجتماعي جاري كنند و ما نبايد 

بگذاريم اين اّتفاق بيفتد.
تعّج��ب مي كنم ك��ه چگونه بعضي از افراد با اين منك��رات بزرگ؛ يعني با 
واليت اولياي طاغوت كه محور اقامة كفر و فساد است، درگير نمي شوند و تنها 
با مصاديقش كه معاصي در فروع اس��ت، درگير مي شوند. اينها را نهي از منكر 

مي دانند، ولي آن را نمي دانند.
با  هاليوود و اقامه كنندگان فحش��ا درگير نمي شوند، ولي با كسي كه تحت 
تأثير آن فضا پوشش مناسب ندارد، درگير مي شوند. البّته نمي گويم که نبايد با 
اين منكر درگير شوند؛ بلكه مي گويم چرا منكرهاي بزرگتر را نمي بينند و چرا 

جلوي آن منكرهاي بزرگ فرهنگي، سياسي و اقتصادي را نمي گيرند.
دس��تگاه تمّدني غرب، مّدعي جنگ براي گس��ترش ليبرال دمكراس��ي در 
كّل جهان اس��ت و جنگ با اس��الم را بسط ليبرال دمكراسي مي داند. آنها خوب 
مي فهمند كه مدل ادارة اس��الم، دمكراس��ي نيس��ت. جايگاه مردم در حكومت 
ديني غير از دمكراس��ي اس��ت. م��ردم در اين حكومت، نق��ش حقيقي ديگري 
را ايف��ا مي كنند و آن خيمه ش��ب بازي كه آنه��ا درآورده اند، نيس��ت. آنها، اين 
را مي فهمند و براي همين اس��ت كه لشكركش��ي مي كنند؛ ب��راي اينكه ليبرال 
 دمكراسي جهاني، ايدئولوژي و فرهنگ خودشان را جهاني و فرهنگ اهل بيت)ع(

و فرهنگ اسالم را يك فرهنگ تابع و خرده فرهنگ بكنند. ما بايد هوشيار باشيم. 
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مأمورّيت ما همين اس��ت، حاال آيا ما مي توانيم؟ قطعي اس��ت كه ما نمي توانيم 
ظهور را محّقق كنيم، ولي مي توانيم به وظيفة خودمان عمل كنيم. 

البّته من اين مطلب را قبول دارم كه اقدامات بزرگ، شخصّيت هاي خودش 
را مي خواه��د. من به بس��ياري از فقه��اي بزرگي كه در ط��ول تاريخ اقدامات 
حضرت امام خميني)ره( را نكردند، حق مي دهم. آنها نمي توانستند. در برخي از 

روايات نقل شده كه نزد امام معصوم)ع( مي آمدند و به ايشان مي گفتند كه: 
برويم پاي به ركاب گذاريم و اقدام كنيم. حضرت مي فرمودند: 

»نرويد، براي اينكه شكس��ت مي خوريد، چون اين اقدام شما در »صحيفة 
فاطمّيه« نيست.«

اين موضوع خيلي مهم اس��ت. براي اينكه صحيفة فاطمّيه را جبرئيل براي 
حض��رت زه��را)س( امال مي كرد و حض��رت امير)ع( آن را مي نوش��تند. در اين 
صحيفه، احكام نيست؛ بلكه حوادث مهّمي كه تا عصر ظهور به وقوع مي پيوندد، 
در آن يافت مي شود. من در برخي از آثار حضرت امام)ره( مانند »صحيفة نور« 
ديده ام و هم با دو واس��طة سند از خودشان شنيده ام كه فرمودند:  شايد قّصه و 
قضية انقالب در صحيفة فاطمّيه آمده باشد1 و كار امام از آنجا نشئت گرفته و به 
همين دليل ماندگار شده است و در برابر اين همه دشمني باقي مانده است. 

احسان نراقي، مسئول جشن هنر »شيراز« در زمان پهلوي، چند سال پيش 
اعالم كرد كه: 

مي��زان س��رمايه گذاري اي ك��ه در غ��رب در ربع ق��رن بعد از انق��الب عليه 
جمهوري اسالمي انجام شده در مجموع بيش از كّل سرمايه گذاري اي است 
كه در طول چهل س��ال جنگ سرد عليه كّل بلوك شرق انجام شده است و 

اينكه اآلن هنوز انقالب ايران باقي مانده است، جاي بسي شگفتي است.

1. صحيفة  امام)ره(.
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اين را مي پذيريم كه هر كس��ي نمي تواند پاي به ركاب باشد، ولي حاال اگر 
يك مرجع جامع الّش��رايط با خصوصّيات مش��ّخص آمد و اين كار را پيش برد، 
وظيفة ماس��ت كه به پاي او بايستيم. به همين دليل است كه برخي از مراجع 

از جمله مرحوم آيت اهلل گلپايگاني هم فرمودند: 
اگ��ر م��ا اصل تأس��يس حكوم��ت را الزم نداني��م، اّما حف��ظ آن را واجب 

مي دانيم. نمي شود نسبت به اين معروف كوتاه آمد. 

 تا اينجا با مفهوم جاهلّيت، شاخصه ها و مصاديق آن آشنا شديم، اين پرسش 
مطرح مي شود كه معرفت چيست؟ 

 همان طور که گفتم: مهم ترين ش��اخص جاهلّيت، اعراض از واليت، خود 

مح��وري و رج��وع به خود و اس��تكبار علي اهلل اس��ت كه با اع��راض از واليت 
اهلل اّتف��اق مي افتد. ماجراي اين اع��راض در خطبة »قاصع��ة« اميرمؤمنان)ع( 
آمده اس��ت كه سجده در برابر خدا از طريق خليفه صورت مي گيرد. اعراض از 
خالفت، اعراض از توحيد اس��ت. اس��تكبار بر خالفت، استكبار بر توحيد است. 

فقط مي ماند معرفت.
معرفتي كه اين خاصّيت را دارد و انس��ان را به حقيقت روح و حيات طّيبه 
مي رس��اند؛ در واقع دريافت انوار حقيقي واليت اس��ت و آن هم داراي مراتبي 

است كه در روايات هم آمده است: 
ُقوا َو َل  »ِإنَُّكْم َل َتُكوُنوَن َصاِلِحيَن َحتَّي َتْعِرُفوا َو َل َتْعِرُفوَن َحتَّي ُتَصدِّ

ُقوَن َحتَّي ُتَسلُِّموا؛1  ُتَصدِّ
ش��ما به مقام صالحان دس��ت نمي يابيد، مگر اينكه به معرفت برسيد و به 
معرفت نمي رسيد، مگر اينكه تصديق كنيد و تصديق نمي كنيد، مگر اينكه 

1. كافي، ج 1، ص 194، ح 1؛ بحاراألنوار، ج64، ص190، باب 11. 
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تسليم شويد.«
انس��ان پس از گذش��ت از وادي تس��ليم، تصديق و معرفت، صالح مي شود 
و صالحان كس��اني هس��تند كه به معرفت حقيقت واليت حّقه مي رسند، مثل 
ابراهيم خليل)ع(. ولي قبل از معرفت، تسليم و تصديق است. اينكه انسان بتواند 
اولياي خدا را تصديق كند، كار آس��اني نيس��ت، مخصوصًا آنجايي كه امتحان 
به وس��يلة مجهوالت است،  موسي كليم اهلل هم يك جايي نمي تواند تحّمل كند. 
البّته نمي خواهم بگويم كه حضرت موس��ي)ع( جزو تصديق كنندگان نيس��ت، 

هدفم بيان سختي كار است. 
در روايت ديگري كه ابوخالد كابلي از امام صادق)ع( نقل كرده، از سه وادي 

تسليم، تطهير و تنوير سخن به ميان آمده است: 
»اي اباخال��د! اّما نور در دل هاي مؤمنان از خورش��يدي كه روز را روش��ني 
مي بخش��د، بيش��تر اس��ت. به خدا س��وگند، آنه��ا قلوب مؤمنان را روش��ن 
مي كنن��د«1 بعد حضرت به ابوخالد مي گويند: »اي اباخالد! به خدا س��وگند، 
بن��ده اي ما را دوس��ت ن��دارد و از ما پي��روي نكند تا اينكه خ��دا قلبش را 
پاكي��زه كرده باش��د و خدا قلب بن��ده اي را پاكيزه نمي كند تا اينكه تس��ليم 

محض ما شده و با ما آشتي كرده باشد.«2 
مداومت در تس��ليم تا مقام سلم، آغاز تطهير است. خداوند متعال انسان ها را 
با باله��ا و رياضت ها تطهير مي كند. خوف و رجايي كه در قلب ايجاد مي كند، 
انسان را تبديل به عبد ممتحن مي کند. امتحان الهي است كه انسان را به مقام 
طهارت مي رساند. زماني که انسان تطهير شد، نوبت به تنوير مي رسد. نورانّيت 
و واليت در اين مرحله اس��ت که به انس��ان داده مي ش��ود و اين مقام است كه 

1. بحاراألنوار، ج 23، ص 308، باب 18. 
2. همان. 
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راهگشاس��ت. انس��ان به اندازه اي كه به مرحلة نورانّيت مي رسد، به وادي تنوير 
ُروَن ُقُلوَب اْلُمْؤِمِنين« تنوير از اين طريق  وارد و نوراني مي ش��ود »ُهْم َو اهلل ُيَنوِّ

حاصل مي  شود.
انسان تا به مرحلة تحّمل واليت نرسد، به مرحلة تنوير نمي رسد و حقيقت 
والي��ت ام��ام در جانش ظهور پي��دا نمي كند و به حقيقت ن��ور و حيات طّيبه 
نمي رس��د. آنگاه كه انسان به اين مرحله رسيد، اين آية شريف دربارة او صدق 

مي كند كه فرمود: 
»َأَو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمن مََّثُلُه 
ُلَماِت لَْيَس ِبَخاِرٍج مِّْنَها َكَذِلَك ُزيَِّن لِْلَكاِفِريَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن؛1  ِفي الظُّ

آي��ا كس��ي كه مرده]دل[ ب��ود و زن��ده اش گردانيديم و ب��راي او نوري پديد 
آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود، چون كس��ي اس��ت كه گويي 
گرفت��ار در تاريكي هاس��ت و از آن بيرون آمدني نيس��ت؟ اي��ن گونه براي 

كافران آنچه انجام مي دادند، زينت داده شده است.« 
البّته اين مرتبة كاملش است و مراتب نازلش هم به اندازة تسليم است. به 

هر اندازه كه تسليم شوي، تطهير و تنوير اّتفاق مي افتد. 
پس اين معرفت اس��ت كه راهگشاس��ت. معرفتي که هم در عرصة حيات 
ف��ردي و هم در حيات اجتماعي جاري اس��ت، به ميزاني ك��ه ما در اراده هاي 
اجتماعيمان تسليم مي شويم. خداوند متعال با بالي اجتماعي جامعه را تطهير 
مي كن��د كه اين غير از تطهير فردي اس��ت؛ مث��ل جنگ هاي بزرگ، قحطي ها 
و امث��ال اينها كه براي مؤمنان پيش مي آيد. جامعة مؤمنان تطهير مي ش��ود،  
روابط اجتماعيش��ان تطهير مي ش��ود تا به مرحلة تنوير مي رس��ند. اآلن هم به 
همين صورت است. ما در سي سال گذشته به همان اندازه كه مقاومت كرديم، 

1. سورة انعام )6(، آية 122. 



 141         معنا و مفهوم جاهلّيت در حديث معرفت

فكرمان نوراني ش��ده، از اس��ارت فكري كّفار بيرون آمده ايم و به تبّري از آنها 
رس��يده ايم؛ چرا كه معتقديم مناس��بات جهاني، مناس��باتي جائرانه و ظالمانه  
اس��ت؛ وگرنه قبل از آن، همة  خوبان هم مي گفتند که س��ازمان ملل، س��ازمان 
خوبي اس��ت و مناس��بات جهاني را خوب مي دانس��تند. حيات اجتماعي ما به 
اندازة باليي که در مس��ير واليت تحّمل مي کنيم، تطهير مي شود و به تبّري و 
نور مي رسيم و آن وقت مرحلة  تنوير،  مرحلة کارگشاست که انسان را به حيات 

و نور مي رساند و از جاهلّيت اعم، از ضالل و نفاق و کفر نجات مي دهد.

 پيش از اين مقايسه اي ميان مناسبات اجتماعي در جاهلّيت اّول و جاهلّيت 
مدرن داشتيد. لطفًا در اين زمينه توضيح بيشتري ارائه فرماييد.

 تطبيق همة  آنچه گفتيم با تمّدن امروز، يك بحث بس��يار جّدي اس��ت. 
اين قسم جاهلّيت از نوع جاهلّيت هايي نيست که ندانستن باشد. براي اينکه از 
جنود جهل، جهل است و از جنود عقل، عقل است و از جنود عقل، علم است. 
در حقيقت بس��ياري از اين عقالنّيت هاي مدرن، جهل هس��تند. حركت و سير 

آنها، حركت و سير در مسير جاهلّيت است. ما اّدعاي خود را بيان کرديم: 
جهت گيري کّلي علوم بعد از رنسانس و علوم پيچيده که مديريت تحقيقات بر آن 
حاکم اس��ت، مبتني بر فرهنگ و ايدئولوژي مدرني شکل گرفته، نوع و جهت گيري 
اين دانش ها باطل است و معتقديم که جهل و ضالل است و سير در آن، فرو رفتن در 
جاهلّيت است، حّتي اگر اسمش علم باشد. در واقع جاهلّيت پيچيده تري است تحت 
عنوان جاهلّيت مدرن. عقالنّيت پيچيده در رنسانس. جاهلّيت مدرن؛ يعني عقالنّيت 
بدون ام��ام، اين موضوع را خود نيز بيان مي کنند. سکوالريزاس��يون در عقالنيّّّّت به 
همين گونه اس��ت؛ راسيوناليست )عقل گرايي(؛ يعني،  عقالنّيت کفر و نفاق. ما هرجا 
ک��ه بر محور خود حرکت کرديم، آغاز جاهلّيت اس��ت. راسيوناليس��م، اومانيس��م، 
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ليبراليسم و جامع همة آنها، سکوالريسم،  جاهلّيت است. 
اينه��ا با صداي بلند اين حرف ه��ا را مي ز نند و ما چگون��ه بگوييم اينها از 
جاهلّيت نجات يافته اند؟ فرو رفتن در علمشان، فرو رفتن در جاهلّيت است که 
فضاي شيطنت را پيچيده و نجات از اين شيطنت را سخت مي کند، به شيطنت 
رنگ حّق و عدل مي زند. اين همان جور اس��ت. »بعد ما ملئت ظلمًا و جورًا«. 
مناس��بات واليت ابليس را، مناس��بات واليت حّقه جل��وه مي دهد و مي گويند 
که مديريت، مديريت حق اس��ت؛ در حالي که مديريت عداوت با انس��ان است 
ْيَطاَن ِلإِلنَس��اِن َعُدوٌّ مُِّبيٌن؛1 شيطان براي انسان  و مديريت حق نيس��ت. »ِإنَّ الشَّ
دش��مني آشكار اس��ت.« مديريت دشمني است، ولي آن را مديريت خيرخواهانه 
و بشردوس��تانه جلوه مي دهند و منش��ور »س��ازمان مل��ل« تصويب مي کنند. 
قدرت هاي پنج گانه، ش��صت ميليون انسان را كشته اند و بيش از اين تعداد را 
مجروح، بي خانمان و آواره كرده اند بعد هم س��ازمان ملل تأسيس کرده و براي 
خود حّق وتو قائل ش��ده و منشور سازمان ملل مي نويسند؛ يعني ظلم فاحش. 
پيداست که خودشان براي غلبه بر عالم، جنگ و اين مديريت را راه انداخته اند 
و اين ظلم فاحش را طرفداري از بشرّيت مي نامند و اسمش را منشور سازمان 

ملل و نام منشور واليت خودشان را منشور حقوق بشر مي گذارند. 
به اندازه اي ما از اين جور نجات پيدا مي كنيم، كه ظلمات پنهان و پوشيدة 
آنه��ا را درك ک��رده و به توّلي و واليت اهلل و اعراض از آنها برس��يم، وگرنه اگر 
كسي خيري در آنجا ديد، خوب پيداست كه جذب آنها مي شود. زماني كه در 
ظلمات قرار گرفت، ديگر نمي تواند ظلمت را تش��خيص  دهد. انس��ان از محيط 
نور مي تواند ظلمت را تش��خيص دهد، ولي كسي كه تمام وجودش در ظلمات 

است، نمي تواند آن محيط را تشخيص دهد.

1. سورة يوسف )12(، آية 5. 
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به تعبير حضرت كه دورة دوم جاهلّيت را مي فرمايند: تاريكي كور. آن قدر 
تاريكي شديد مي شود كه چشم هم گرفته مي شود، خوب ديگر چطور فرق نور 
و ظلمت را مي توان فهميد. امكان ندارد انسان در تاريكي كور فرق نور و ظلمت 
را بفهمد. اين فضايي كه اآلن بر دنيا حاكم اس��ت، چنين فضايي اس��ت. ادامة 

جريان سقيفه است و چيز ديگري نيست، بنيانش هم همان است. 
د؛1  »َو َحَمُلوا الّناَس َعلي َاكتاَف آِل ُمَحمَّ

م��ردم را ب��ر ش��انه هاي آل محّم��د نش��اندند ]و ب��ه مخالف��ت ب��ا آنه��ا 
واداشتند[.« 

مدلش همين اس��ت؛ يعني اومانيس��مي كه آنان در مقابل مس��ير انبيا در 
رنس��انس احيا كردند همان »و حملوا الّناس علي اكتاف آل محّمد« اس��ت؛ به 
ج��اي اينكه مردم را به تس��ليم در مقابل واليت حّقه دع��وت كنند، به انانّيت 
نفس دعوت مي كنند، دمكراسيشان هم همان »و حملوا الّناس علي اكتاف آل 
محّمد« است. دمكراسي، غير از مردم ساالري ديني است، دمكراسي مبتني بر 
اومانيس��م، راسيوناليسم، ليبراليسم و سكوالريسم است. اين چيزي نيست جز 
هم��ان »و حملوا الّناس علي اكت��اف آل محّمد«. مردم را بار مي كنند به جاي 
اينك��ه يار بكنند و اين براي امام هي��چ ضرري ندارد. براي نور چه ضرري دارد 
كه ما از آن فرار بكنيم؟ مردم را از حقيقت حيات طّيبه و نور و واليت امام)ع( 
مح��روم مي كنن��د. آن فاجعه اي كه اّتفاق افتاده اين جاهلّيت مدرن اس��ت كه 

بسيار هم پيچيده تر از جاهلّيت گذشته است. 

1. مفاتيح الجنان، زيارت امام رضا)ع(.





مرگ جاهلي
ابراهيم شفيعي سروستاني

بسياري از ما، اين حديث معروف را شنيده يا خوانده ايم: 
اِهِلَية؛  اَت ميَتَتُة جاٰ اَنه ماٰ اَم َزماٰ اَت َو َلْم َيْعِرُف ِاماٰ »َمْن ماٰ

هرک��س بمي��رد و امام زمانش را نشناس��د به م��رگ جاهل��ي از دنيا رفته 
است.« 

شيعه و سّني اين حديث را به طرق معتبر از پيامبر گرامي)ص( نقل کرده اند.1در 
اين حديث، دو مفهوم محوري وجود دارد که نيازمند بررس��ي و تبيين اس��ت؛ 
نخست، معرفت امام و ديگري، مرگ جاهلي. دربارة موضوع هايي از قبيل اينکه 
مراد از معرفت امام چيس��ت؛ چرا م��ا نيازمند معرفت اماميم و چگونه مي توان 
به معرفت امام رس��يد، به تفصيل سخن گفته شده است، ولي در مورد مفهوم  
مرگ جاهلي تاکنون کمتر س��خن به ميان آمده اس��ت. از اين رو، در اين مقاله 
مي کوش��يم ش��اخصه هاي مرگ جاهلي را در س��احت هاي مختلف اعتقادي، 

اخالقي و فرهنگي، اجتماعي تبيين و بررسي کنيم.

1. مفهوم جاهلّيت

»جاهلّي��ت« در لغت، مصدر جعلي يا اس��م مصدر ب��ه معناي حالت ناداني 

1. الکافي، ج 1، ص 376، ح 2، ص 377؛ ح 3 و ج 2، ص 21، ح 9.
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اس��ت1 و در اصط��الح، به زمان فترت پيش از اس��الم گفته مي ش��ود.2 مؤّلف 
»مجمع البحرين« در اين زمينه مي نويسد:

مراد از جاهلّيت، حالتي است که عرب پيش از اسالم در آن به سر مي برد؛ 
يعني حالت ناداني نس��بت به خدا و پيامبر، ش��رايع دين و فخرفروش��ي به 

پدران، نسب ها، غرور و خودپسندي و مانند آنها.3
در »لغت نامة دهخدا« نيز در توضيح اين واژه چنين آمده است:

زمان پيش از اس��الم که نادانان در آن دوره بس��يار بودن��د. بعضي گفته اند: 
جاهلّيت زمان فترت يعني عصر بين دو پيغامبر اس��ت و گاهي دوران کفر 
را جاهلّي��ت گوين��د و ب��ه زمان پيش از فت��ح و عصر بي��ن والدت و بعثت 

پيغمبر)ص( نيز اطالق شود... .
مردم پيش از بعثت پيامبر)ص( در جاهلّيت جهالء )ناداني س��خت( به سر 
مي بردند؛ زيرا کردار و گفتاري که بر آن مي بودند، تنها جاهالن براي  آنان 

به وجود آورده بودند و اين جهالت و ناداني کّلي و عمومي بود.4
در چهار آية »قرآن کريم«، جاهلّيت به معناي ياد شده آمده است.5

در روايتي که حارث ب��ن مغيره از امام صادق)ع( نقل کرده، مفهوم جاهلّيت 
در حديث نبوي روشن شده است. او مي گويد:

ب��ه ابوعبداهلل ]امام ص��ادق)ع([ عرض کردم: آيا رس��ول خدا)ص( فرمودند: 
»کس��ي که بميرد و امامش را نشناسد، به مرگ جاهلي از دنيا رفته است؟« 

1. ر. ک: علي اکبر دهخدا، لغت نامه، ج 5، ص 7460، ماّدة »جاهلّيت«.
2. ر. ک: ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 402.

3. فخرالّدين الطريحي، مجمع البحرين، ج 5، ص 364؛ همچنين ر. ک: سّيد علي اکبر قرشي، قاموس قرآن، 
ج 2، ص 83.

4. لغت نامة دهخدا، ج 5، ص 7461.
5. ر.ک: س��ورة آل عمران )3(، آية 154؛ س��ورة مائده )5(، آية 50؛ س��ورة احزاب )33(، آية 33؛ سورة فتح 

)48(، آية 26.
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فرمود: »آري.« گفتم: جاهلّيت س��خت يا جاهلّيتي که امامش را نشناس��د؟ 
فرمود: »جاهلّيت کفر و نفاق و گمراهي.«1

چنان که مالحظه مي ش��ود، امام صادق)ع( در اي��ن روايت، دوران جاهلّيت 
را با س��ه ويژگي کفر، نفاق و گمراهي معرفي و تبيين کرده اس��ت. اين س��ه 
ويژگي افزون بر روش��ن کردن مفهوم جاهلّيت در حديث ياد ش��ده، مهم ترين 
ش��اخصه هاي دوران جاهلّيت را نيز بيان مي کنن��د و مي توانند ما را در تبيين 

دقيق تر شاخصه هاي اين دوران ياري دهند.

2. شماي کّلي دوران جاهلّيت

در برخي آيات »قرآن کريم« و سخنان معصومان)ع(، به شماي کّلي دوران 
جاهلّيت و وضعّيت جامعة عرب در اين دوران اشاره شده است که در اينجا به 

اجمال به بررسي آنها مي پردازيم. 
در يک��ي از آي��ات قرآن کريم، با دعوت مس��لمانان به وح��دت و دوري از 

پراکندگي، وضعّيت آ نان قبل از اسالم گوشزد شده است:
ُقوْا َواْذُكُروْا نِْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم  »َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
َأْعَداء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَي َش��َفا ُحْفَرٍة 

مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكْم آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن؛2
و همگ��ي به ريس��مان خدا چنگ زنيد و پراکنده نش��ويد و نعم��ت خدا را بر 
خود ياد کنيد، آنگاه که دشمنان ]يکديگر[ بوديد. پس ميان دل هاي شما الفت 
انداخت، تا به لطف او برادران هم شديد و بر کنار پرتگاه آتش بوديد که شما را 

از آن رهانيد. اين  گونه، خداوند نشانه هاي خود را براي شما روشن مي کند.«

1. الکافي، ج 1، ص 377، ح 3.
2. سورة آل عمران )3(، آية 103.
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در اي��ن آيه، وجود کينه و دش��مني، اختالف و پراکندگي و رواج فس��اد و 
تباهي که مردم را به س��وي پرتگاه آتش مي کش��اند،1 از مهم ترين ويژگي هاي 

دوران پيش از اسالم بيان شده است.
عاّلمه طباطبايي در تفسير آية ياد شده مي نويسد:

اجتماع��ي که اساس��ش بر پاي��ة اختالف و عقايد متش��ّتت نهاده ش��ود، به 
ناچار، ميل هاي نفس��اني و زورگويي هاي ف��ردي، در آن حکومت کرده، به 
پس��ت ترين زندگي ها، آنان را س��وق مي دهد؛ در چنين اجتماعي، هميش��ه 
جن��گ و جدال حکومت داش��ته و راه فنا و نيس��تي ب��ه روي افرادش باز 
اس��ت؛ زيرا اجتماعي که هدف واحد و روشني نداشت، به ناچار در آتش 
جهالت و ناداني به سر مي برد و از چاهي که در آن سقوط کرده، راه نجاتي 

نخواهد داشت.2
اميرمؤمنان، علي)ع( در مواضع متعّددي از »نهج البالغه« به تبيين و توصيف 

دوران جاهلّيت پيش از اسالم مي پردازد و از آن جمله مي فرمايد:
»پيامبر را هنگامي فرس��تاد که رشتة رسالت، منقطع، زماني طوالني مردم 
به خواب غفلت رفته، فتنه ها س��ر برداش��ته و کارها نابس��امان بود. آتش 
جنگ ها زبانه مي کشيد، روشنايي از جهان رخت بربسته و چهرة فريبندة 
دنيا آش��کار گرديده ب��ود. برگ هاي درخت زندگي، زرد ]بود[ و کس��ي از 
ش��جرة حي��ات ثمري نداش��ت. آب زندگ��ي فروکش کرده بود. نش��انه هاي 

1. گفتني اس��ت در تفس��ير الميزان، دو احتمال براي اين کالم خداي متعال که مي فرمايد: »و بر کنار پرتگاه 
آتش بوديد که ش��ما را از آن رهانيد.« ذکر ش��ده اس��ت. نخس��ت اينکه مراد از آتش، آتش آخرت باشد. در 
اي��ن ص��ورت، »بر کنار پرتگاه آتش بودن« به معناي به س��ر بردن در حالت کفر اس��ت که ثمرة آن، جز در 
افت��ادن در آت��ش دوزخ نخواهد بود. دوم اينکه مراد از آتش، جنگ ها و درگيري هايي باش��د که در آن دوران 
بين اعراب رواج داش��ت. در اين فرض، جملة ياد ش��ده به معناي رفتن به س��وي فنا و نيستي به دليل جنگ 
و جدال هاي هميش��گي خواهد بود. )ر. ک: سّيد محّمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمة عبدالکريم 

نّيري بروجردي، ج 3، ص 506(.
2. همان.



 149         مرگ جاهلي

هداي��ت، کهنه و عالئم گمراه��ي، پديدار بود. دنيا ب��ر مردمش چهره، دژم 
کرده و بر خواستاران خود عبوس بود. ميوه اش، فتنه و طعامش، مردار، در 

درون، وحشت نهفته داشته و از برون، شمشير ستم، آخته.«1
آن حض��رت، در خطب��ه اي ديگ��ر، وضعّيت اعراب جاهل��ي پيش از بعثت 

حضرت محّمد مصطفي)ص( را اين گونه توصيف مي کند:
»خداون��د، محّم��د)ص( را برانگيخت که بيم دهندة جهانيان باش��د و امين 
وحي او و ش��ما مّلت عرب پيش از آن، در بدترين خانه ها به سر مي برديد 
و در زمين ه��اي س��نگالخ و ناهم��وار مي زيس��تيد و ب��ا ماره��اي زهردار 
هم خانه بوديد. آبي تيره و ناگوار مي نوش��يديد و خوراکي درش��ت و خشن 
مي خورديد و خون يکديگر را مي ريختيد و از خويش��اوندان خود بريده 

بوديد. بتان در ميان شما بر پا بودند و خود غرق در گناه بوديد.«2
با توّجه به س��خنان ياد ش��ده، مهم تري��ن ويژگي ه��اي دوران جاهلّيت را 

اين گونه مي توان برشمرد: 
محرومّيت از وجود پيامبران الهي؛ غفلت و بي خبري؛ سر برافراشتن فتنه ها؛ 
نابس��اماني امور؛ جنگ و خون ريزي؛ نااميدي؛ گمراهي؛ تاريکي؛ غرور و نخوت؛ 
حاکمّيت هوا و هوس؛ تزلزل و حيرت؛ ش��رايط ناگوار زندگي؛ قطع ارتباط هاي 

خويشاوندي؛ بت پرستي؛ رواج گناهان و... .
حضرت فاطمه زهرا)س( نيز در بخش��ي از خطبة تاريخي خود، در مس��جد 
پيامبر)ص(، به بيان وضعّيت اجتماعي مردم »جزير＼ العرب« در پيش از اسالم 

و در دوران جاهلي مي پردازد و مي فرمايد:
»در آن هنگام، ش��ما مردم بر کنار مغاک��ي از آتش بوديد، خوار و در ديدة 

1. نهج البالغه، ترجمه: محّمدمهدي فوالدوند، خ 88، ص 102.
2. همان، خ 26، ص 47.
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هم��گان، بي مق��دار. لقمة هر خورنده و ش��کار هر دّرن��ده و لگدکوب هر 
رون��ده. نوش��يدنيتان، آب گندي��ده و ناگوار. خوردنيتان پوس��ت جانور و 
مردار. پس��ت و ناچيز و ترسان از هجوم همسايه و هم جوار. تا آنکه خدا 
با فرس��تادن پيغمبر خود، ش��ما را از خا ک مذّلت برداشت و سرتان را به 

اوج رفعت افراشت.«1

3. شاخصه هاي دوران جاهلي

با روشن شدن اجمالي چهرة »جزير＼ العرب« در دوران جاهلي، به بررسي 
تفصيلي ويژگي هاي اين دوران مي پردازيم. در آيات متعّددي از »قرآن کريم«، 
ش��اخصه هاي اعتقادي، اخالقي و فرهنگي، اجتماعي دوران جاهلي بيان شده 
است. از اين  رو، توّجه به اين آيات، مي تواند ما را در رسيدن به تصويري جامع 

از اين دوران ياري دهد.

الف( شاخصه هاي اعتقادي، اخالقي

با توّجه به آيات »ق��رآن کريم« و روايات معصومان)ع( مي توان موضوعات 
متعّددي را به عنوان ش��اخصه هاي اعتق��ادي � اخالقي دوران جاهّليت مطرح 
کرد که به اختصار مي توان آنها را در سه زمينه، شناسايي و دسته بندي کرد:

1. حق گريزي و حق ستيزي

مهم تري��ن ش��اخصة اعتق��ادي، اخالق��ي دوران جاهّلي��ت، حق گري��زي، 
حق س��تيزي، سرکش��ي در برابر حق، سرس��ختي و لجاجت در پذيرش سخن 
خ��داي يگانه بود. در قرآن کريم و روايات معصومان)ع( از اين ويژگي با عنوان 

1. سّيد جعفر شهيدي، زندگاني فاطمه زهرا)س(، ص 130.
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حمّيت و عصبّيت ياد شده است.
در يکي از آيات قرآن کريم در اين زمينه چنين آمده است: 

»ِإْذ َجَع��َل الَِّذيَن َكَفُروا ِف��ي ُقُلوبِِهُم اْلَحِميََّة َحِميَّ��َة اْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزَل اهلُل 
َسِكيَنَتُه َعَلي َرُسوِلِه َوَعَلي اْلُمْؤِمِنيَن َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوي؛1

آن��گاه که کاف��ران در دل ه��اي خ��ود، تعّصب ]آن ه��م[ تعّص��ب جاهّليت 
ورزيدن��د، پس خ��دا آرامش خود را بر فرس��تادة خوي��ش و مؤمنان فرو 

فرستاد و آرمان تقوا را مالزم آنان ساخت.«
در تفسير »مجمع البيان«، واژة »حمّيت« اين گونه معنا شده است:

اين واژه به مفهوم انکار و حق ناپذيري آمده است؛ براي نمونه هنگامي که 
گفته مي ش��ود: »فلن ذو حمّية منکره« منظور اين است که او داراي خشم 

و سرسختي و لجاجت است.2
چنان که از تفاس��ير برمي آيد، آية ياد شده به هنگام صلح حديبّيه و پس از 
مخالفت کّفار قريش با آوردن عبارت بس��م اهلل الّرحمن الّرحيم و رس��ول اهلل در 
اين صلح نامه، نازل ش��ده اس��ت. در »تفسير البرهان« به نقل از علي بن ابراهيم 

قمي، در اين زمينه، چنين آمده است:
]مراد از کافران در اين آيه[ قريش و س��هيل بن عمرو هستند که به پيامبر 
خ��دا)ص( گفتند: ما ]خداي[ رحم��ان و رحيم را نمي شناس��يم و همچنين 
گفتند: اگر تو را پيامبر خدا مي دانس��تيم، با تو نمي جنگيديم. پس بنويس: 

»محّمد بن عبداهلل«.3
ام��ام عل��ي)ع( در خطبة »قاصعه« ب��ه تفصيل، ويژگي هاي حمّي��ت و عصبّيت 

1. سورة فتح )48(، آية 26.
2. تفسير مجمع البيان، ترجمه: علي کرمي، ج 25 و 26، صص 754 و 755.

3. سّيد هاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 7، ص 242.
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مردمان عصر خود را که به پيروي از مردم عصر جاهّليت با عناد و سرکشي در برابر 
خليفة به  حّق رس��ول خدا)ص( ايس��تاده بودند و با آن حضرت مخالفت مي کردند، 
بررس��ي کرده و ابليس را به عنوان نخس��تين کسي معرفي مي کند که عصبّيت و 

سرکشي در برابر حق را آشکار ساخت و از حمّيت و خودپسندي پيروي کرد:
»ابليس دشمن خدا و پيشواي متعّصبان و پيشرو گردن کشان است که بنياد 
عصبّي��ت را پايه نهاد و بر س��ر لباس ع��ّزت و جبروت با خ��دا به منازعه 
برخاس��ت و لباس عّزت را بر خود پوشيد و جامة خواري و فروتني از تن 

به در نمود.«1
اميرمؤمنان، علي)ع( در بخش��ي ديگر از سخنان خود، مردمان را از پيروي 

طريق حمّيت و عصبّيت بر حذر مي دارد و مي فرمايد:
»پس بندگان خدا، بترس��يد از دش��من خدا، مبادا شيطان شما را به بيماري 
خود ]تکّبر و خودپس��ندي[ دچار گرداند و با نداي خود، ش��ما را از جاي 

برانگيزد و سواران و پيادگان خود را بر سر شما فرو ريزد.«2
آن حضرت، در ادامة خطبه، تهديد ش��يطان براي گمراه س��اختن همة اهل 
زمي��ن را ي��ادآوري و تأکيد مي کند ک��ه زادگان حمّيت و ب��رادران عصبّيت در 

حقيقت، سخن شيطان را تصديق کردند:
»به جان خودم س��وگند که او تير تهديد در کمان نهاده و کمانش را س��خت 
کش��يده و از محّلي نزديک، بر شما تير مي بارد و گفته است: »پروردگارا، 
به سبب آنکه مرا گمراه ساختي، من ]هم گناهانشان را[ در زمين برايشان 

مي آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت.«3 
با اين س��خن، تير ب��ه تاريکي و هدفي دور انداخ��ت و گماني خطا بر زبان 

1. نهج البالغه، ترجمة: محّمدمهدي فوالدوند، خ 234 )قاصعه(، ص 304.
2. همان.

3. سورة حجر )15(، آية 39.
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ران��د، ولي زادگان حمّيت و برادران عصبّيت و س��واران خودبزرگ بيني و 
ناداني سخنش را تصديق کرده و راست پنداشتند.«1

با دّقت در س��خنان اميرمؤمنان، موالي مّتقيان، علي)ع( به خوبي مي توان 
درياف��ت که حمّيت و عصبّيت، اختصاص به دوران جاهّليت اّول ندارد و در هر 
زم��ان که گروهي با پيروي از پيش��واي متعّصبان و پيش��رو گردن کش��ان به جاي 
فروتن��ي در برابر خ��داي تعالي به منازعه با او برخيزند و خ��ود را برتر بدانند، 

مي توان نشانه هاي دوران جاهّليت را مشاهده کرد.
به  راستي ميان اعراب متعّصب عصر جاهلي که با تکّبر و خودپسندي تمام، 
از پذيرش خداي رحمان و رحيم و رس��الت پيامبر خاتم)ص( سر باز مي زدند و 
مردمان به ظاهر متمّدن عصر جديد که با شعار اومانيسم )اصالت انسان( انسان 
را مح��ور همة هس��تي و صاحب اختيار تاّم و تمام خ��ود معرفي مي کنند و با 
تکيه بر راسيوناليسم )اصالت عقل( عقل خودبنياد بشري را مبناي سامان دهي 
همة مناس��بات فردي و اجتماعي انس��ان مي دانند، چه تفاوتي وجود دارد؟ آيا 
نمي توان گفت دوران مدرنيته که بر مبناي سکوالريس��م )دنيا گرايي( به قطع 
کامل رابطة زمين و آس��مان و بي نيازي بش��ر از هدايت ه��اي الهي در زندگي 

اجتماعي فتوا مي دهد، استمرار همان دوران جاهّليت اّول است؟

2. پيروي از حکم غير الهي

م��ردم عص��ر جاهّليت بر مبن��اي حق گريزي و حق س��تيزي ذاتي خود، از 
پذي��رش حکم خدا س��ر باز مي زدن��د و در زندگي اجتماعي خ��ود تنها احکام 
جاهالنه اي را پيروي مي کردند که بيش��تر آنها غيرانس��اني، ناعادالنه، به دور از 

خردورزي و بر پاية هوا و هوس و تعّصبات قبيله اي بودند.

1. نهج البالغه، خ 234، ص 305.
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»قرآن کريم« در يکي از آيات خود، به پيامبر اكرم)ص( دستور مي دهد که 
در ميان مردم بر اس��اس حکم خدا داوري کند و از تسليم شدن در برابر هوا و 

هوس آنان که خواستار اجراي احکام جاهلي هستند، خودداري کند:
»َوَأِن اْحُك��م بَْيَنُهم ِبَمآ َأنَزَل اهلُل َوَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك 

َعن بَْعِض َما َأنَزَل اهلُل ِإلَْيَك؛1
و مي��ان آن��ان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري کن و از هواهايش��ان 
پيروي مکن و از آنان بر حذر باش؛ مبادا تو را در بخش��ي از آنچه خدا بر 

تو نازل کرده به فتنه دراندازند.«
خداون��د متعال، پ��س از اين آيه، مردم را از پي��روي حکم جاهلي در برابر 

حکم خدا بر حذر داشته و حکم خدا را برترين احکام مي داند:
»َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن؛2

آيا خواس��تار حک��م جاهّليتند؟ و براي مردمي که يقي��ن دارند، داوري چه 
کسي از خدا بهتر است؟«

در فرهنگ اهل بيت)ع(، هر آنچه غير حکم خداس��ت، حکم جاهّليت تلّقي 
شده و مردم از پيروي آن بر حذر داشته شده اند.

در روايتي که از امام صادق)ع( نقل شده است، در اين زمينه چنين مي خوانيم:
»حک��م دو گون��ه اس��ت: حک��م خ��دا و حک��م جاهل��ي. پس هر کس��ي در 

]تشخيص[ حکم خدا اشتباه کند، به حکم جاهلي داوري کرده است.«3
موضوع عمل به حکم خدا در همة زمينه هاي اجتماعي، از چنان اهّميتي در 
آموزه هاي اسالمي برخوردار است که حکم خالف آنچه خداوند نازل کرده، برابر با 

کفر و ظلم دانسته شده است. در »قرآن کريم« در اين باره چنين آمده است: 

1. سورة مائده )5(، آية 49.
2. همان، آية 50.

3. الکافي، ج 7، ص 407، باب اصناف القضا، ح 1.



 155         مرگ جاهلي

»... َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اهلُل َفُأْولَ�ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن؛1
... و کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده اند، آنان خود 

کافرانند.«
اِلُموَن؛2 »... َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل اهلُل َفُأْولَ�ِئَك ُهُم الظَّ

... و کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده اند، آنان خود 
ستمگرانند.«

در اين زمينه از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( چنين روايت شده است:
»ه��ر کس در دو درهم خ��الف آنچه خداي عّزوجّل فرو فرس��تاده، داوري 
کن��د... پ��س او به آنچ��ه خداوند عّزوجّل ب��ر محّمد كه درود خ��دا بر او و 

خاندانش باد، نازل کرده، کافر شده است.«3
شايان ذکر است در اين زمينه روايات فراواني نقل شده که در همة آنها از 
قضاوت، حکم، فتوا و عمل بر اساس رأي و نظر خود، نهي و بر پيروي از کتاب 

خدا و سّنت پيامبر)ص( در همة زمينه ها تأکيد شده است.4
از آنچه گفته شد، به خوبي درمي يابيم هر جامعه اي که مناسبات فرهنگي، 
سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي خود را بر مبناي مقّررات غير الهي سامان دهد 
و در برنامه ريزي، قانون گذاري و اجرا به جاي مراجعه به آموزه هاي وحياني، به 
تعاليم بش��ري مراجعه کند، در واقع طريق جاهّليت را در پيش گرفته اس��ت و 
با جامعة جاهلي عصر پيامبر)ص( که از پذيرش حکم خدا سر باز مي زد و تنها 
هوا و هوس خود را مبناي عمل اجتماعي قرار مي داد، هيچ تفاوتي ندارد. حّتي 

اگر در ظاهر، جامعه اي مدرن و پيشرفته باشد. 

1. سورة مائده )5(، آية 44.
2. همان، آية 45.

3. الکافي، ج 7، ص 407، باب من حکم بغير ما انزل اهلل عّزوجّل، ح 1.
4. وسائل الّشيعه، ج 18، صص 9 � 52.
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3. غرق شدن در گناه و تباهي

نتيجة طبيعي حق گريزي و حق س��تيزي مردم عصر جاهّليت و پافش��اري 
آنه��ا بر حکم غير خدا، پذيرش واليت ش��يطان در همة زمينه ها و غرق ش��دن 
در گناه و تباهي بود. اين موضوع را به خوبي مي توان از س��خنان امير مؤمنان، 

علي)ع( دريافت:
»به رسالتش فرستاد، درحالي که مردم، گمراهاني حيرت زده و در فتنه فرو 
افتاده بودند. هوا و هوس، آنان را بر خود غوطه ور و کبر و نخوت از طريق 
صوابشان منحرف ساخته؛ جاهّليت تاريک، آنان را سبک سر و در کارها 

متزلزل و حيران نموده بود.«1
گفتني اس��ت بر اس��اس فرهنگ »قرآن کريم«، مردم يا سر در گرو واليت 
اهلل دارند و در نتيجه در نور و روشنايي به سر مي برند، يا پيرو واليت شيطان و 
طاغوتند و يکسره غرق در تاريکي و ضاللت.2 بنابراين، به طور طبيعي، مردمي 
ک��ه به مخالفت با واليت حق مي پردازند و از فرامين الهي س��ر مي پيچند، در 
دايرة واليت شيطان وارد مي شوند و همة مناسبات فردي و اجتماعي آنها رنگ 

و بوي شيطاني پيدا مي کند.
اين، سرنوشت محتوم همة جوامعي است که در برابر واليت خدا سر تسليم 
فرود نمي آورند. چه جامعة جاهلي دوران رس��الت نبّي مکّرم)ص( باش��د و چه 

جوامع به اصطالح مدرن عصر حاضر.
با توّجه به مطالب ياد شده، مي توان گفت آنچه در روايات اسالمي از آن به 
عنوان مرگ جاهلي يا حيات بدون امام ياد ش��ده است، شاخصه هاي متفاوتي 
دارد ك��ه مهم ترين آنها عبارتند از: 1. حق گريزي و حق س��تيزي؛ 2. پيروي از 

1. نهج البالغه، ترجمه: محّمدمهدي فوالدوند، خ 94، ص 119.
2. ر.ک: سورة بقره )2(، آية 257؛ سورة جاثيه )45(، آية 19.
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حكم غير الهي؛ 3. غرق ش��دن در گناه و تباهي؛ 4. انحطاط اخالقي 5. ظلم و 
بي عدالتي و ناديده گرفتن حقوق ديگران.

اين ش��اخصه ها، اختصاص به جامعة جاهلي عصر رس��الت حضرت ختمي 
مرتبت)ص( نداش��ته و در هر جامعه اي كه امام عصر خود را نشناس��د و سر در 

گرو اطاعت او نگذارد، اين شاخصه ها بروز و ظهور مي يابد.

ب( شاخصه هاي فرهنگي، اجتماعي

ش��ناخت وضعّي��ت زنان يک جامعه، ش��اخصي مهم ب��راي درک وضعّيت 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي آن جامعه و مالک خوبي براي قضاوت دربارة س��مت و 
س��وي حرکت  آن تعالي يا افول به ش��مار مي آيد. به همين دليل، در اينجا به 

بررسي وضعّيت زنان عصر جاهلي با بهره گيري از آيات »قرآن« مي پردازيم.

1. نگاه اعراب جاهلي به زن

ع��رب جاهلي براي جنس مؤّنث هيچ ارزش��ي قائل نب��ود و فرزند دختر را 
نشانة نگون بختي خود مي دانست. از اين  رو، توّلد هر دختر، رويدادي ناگوار در 
زندگي او به ش��مار مي آمد؛ رويداد ناگواري که تنها با زنده به گور کردن نوزاد 

دختر، سرانجام خوشي مي يافت. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد:
ا َوُهَو َكِظيٌم � َيَتَواَري ِمَن  ��َر َأَحُدُهْم بِاأُلنَثي َظلَّ َوْجُهُه ُمْس��َودًّ »َوِإَذا ُبشِّ
ُه ِفي التَُّراِب َأَل  ��َر ِبِه َأُيْمِس��ُكُه َعَلي ُهوٍن َأْم َيُدسُّ اْلَقْوِم ِمن ُس��وِء َما ُبشِّ

َساء َما َيْحُكُموَن؛1
و ه��رگاه يک��ي از آنان را به دختر م��ژده آورند، چهره اش س��ياه مي گردد، 
درحالي ک��ه خش��م ]و اندوه[ خ��ود را فرو مي خ��ورد. از ب��دي آنچه بدون 

1. سورة نحل )16(، آيات 58 و 59.
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بشارت داده شده است، از قبيلة ]خود[ روي مي پوشاند. آيا او را با خواري 
نگاه دارد يا در خاک پنهانش کند؟ وه چه بد داوري مي کنند.«

در آيات ديگري از »قرآن كريم« نيز به اين موضوع اشاره شده است،1 ولي 
به دليل رعايت اختصار به همين مورد، بسنده مي کنيم.

2. وضعّيت اخالقي زنان

نگاه عرب جاهلي به فرزند دختر، زاييدة وضعّيت اس��ف بار زنان در جامعة 
سراسر ظلم و فس��اد و تبعيض عربستان در آستانة بعثت پيامبر اكرم)ص( بود. 
جامع��ه اي که در آن، زن��ان هيچ حقوق فردي و اجتماعي نداش��تند و تنها به 

عنوان کاالي جنسي به آنها نگاه مي شد.2
با نگاهي به مفاّد ش��رط هاي بيعت زنان با رسول گرامي)ص( به عمق فساد 
و تباه��ي حاکم بر زنان عصر جاهلي مي توان پي ب��رد. قرآن کريم در اين باره 

چنين مي فرمايد:
»َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلي َأن لَّ ُيْشِرْكَن بِاهلِل َشْيًئا 
َوَل َيْسِرْقَن َوَل َيْزنِيَن َوَل َيْقُتْلَن َأْوَلَدُهنَّ َوَل َيْأِتيَن بُِبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه بَْيَن 
َأْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوَل َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر لَُهنَّ اهلَل ِإنَّ 

ِحيٌم؛3 اهلَل َغُفوٌر رَّ
اي پيامبر! چون زنان با ايمان، نزد تو آيند که ]با اين شرط[ با تو بيعت کنند که 
چيزي را با خدا شريک نسازند و دزدي نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود 
را نکشند و بّچه هاي حرام زاده اي را که پس انداخته اند، با بهتان ]و حيله[  به 

1. ر.ك: سورة زخرف )43(، آية 17؛ سورة اسراء )17(، آية 31؛ سورة تكوير )81(، آية 8.
2. سورة نحل )16(، آيات 58 و 59؛ براي مطالعة بيشتر در اين زمينه ر. ک: فروغ ابدّيت، ج 1،  صص 48 � 51.

3. سورة ممتحنه )60(، آية 12.
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ش��وهر نبندند و در ]کار[ نيک از تو نافرماني نکنند، با آنان بيعت کن و از 
خدا براي آنان آمرزش بخواه؛ زيرا خداوند، آمرزندة مهربان است.«

با نگاهي به مطالبي که مفّس��ران در تفس��ير آية ياد شده مطرح کرده اند، 
مي توان گفت اعمالي که ترک آنها ش��رط بيعت با پيامبر)ص( بيان شده است، 
به نوعي در آن عصر، ميان بيش��تر زنان رواج داش��ته1 و خداوند به اين وسيله 

خواسته است آنها را از انجام اين اعمال باز دارد.
يکي ديگر از ويژگي هاي نکوهيدة زنان عصر جاهلي، خودآرايي، خودنمايي و 
 عرضة زيورآالت و جاذبه هاي جنسي خود، در مجامع عمومي بود. »قرآن کريم«

از اي��ن ويژگي با عنوان تب��ّرج ياد مي کند و در يک��ي از آيات خود، خطاب به 
همس��ران پيامبر)ص(، آنها را از اينکه مانند زنان عصر جاهلّيت در برابر مردان 

بيگانه خودآرايي کرده و زينت هاي خود را آشکار کنند، بر حذر مي دارد:
َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلي؛2 ْجَن َتَبرُّ »َوَقْرَن ِفي بُُيوِتُكنَّ َوَل َتَبرَّ

»و در خانه هايت��ان قرار گيريد و مانند روزگار جاهلّيت قديم، زينت هاي 
خود را آشکار مکنيد.«

3. حقوق فردي و اجتماعي زنان

زن��ان دوران جاهلي از هم��ة حقوق فردي و اجتماع��ي، حّتي حّق ارث و 
مالکّيت محروم بودند و مانند کااليي خريد و فروش مي ش��دند.3 »قرآن کريم« 
براي نخستين بار، حّق مالکّيت و ارث زنان را به رسمّيت شناخت و آنها را چون 

مردان از حقوق اجتماعي بهره مند ساخت.

1. ر. ک: تفسير الميزان، ترجمه: محّمدباقر موسوي همداني،  ج 19،  صص 491، 493، 499 و 500؛ مجمع 
البيان، ج 5، صص 275 و 276.
2. سورة احزاب )33(، آية 33.

3. ر. ک: فروغ ابدّيت، ج 1، ص 50.
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خداوند در »قرآن کريم« دربارة حّق مالکّيت زنان مي فرمايد:
ا اْكَتَسْبَن؛1 ا اْكَتَسُبوْا َولِلنَِّساء َنِصيٌب مِّمَّ َجاِل َنِصيٌب مِّمَّ »لِّلرِّ

براي مردان از آنچه ]به اختيار[ کسب کرده اند، بهره اي است و براي زنان 
]نيز[ از آنچه ]به اختيار[ کسب کرده اند، بهره اي است.«

دربارة حّق ارث زنان نيز در اين کتاب مقّدس چنين آمده است:
ا َتَرَك  ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َولِلنَِّس��اء َنِصيٌب مِّمَّ َجاِل َنصِيٌب مِّمَّ »لِّلرِّ

ا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا مَّْفُروًضا؛2 اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن ِممَّ
براي مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ]آنان[ بر جاي گذاشته اند، 
سهمي است و براي زنان ]نيز[ از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ]آنان[ 
بر جاي گذاش��ته اند، سهمي ]خواهد بود[. خواه آن ]مال[ کم باشد يا زياد. 

نصيب هر کس مفروض شده است.«
با آمدن اس��الم، زنان از بس��ياري حقوق ديگر که در دوران جاهلي از  آنها 
محروم بودند، بهره مند شدند و مردان موّظف شدند، حقوق آنها را پاس دارند. 

پيامبر گرامي)ص( در اين زمينه مي فرمايد:
»اي مردم! ش��ما ب��ر زنان خود حّقي داري��د، آنها هم بر ش��ما حّقي دارند... 
دربارة آنها به نيکي رفتار کنيد؛ زيرا آنها ياور شما هستند... از آنچه خود 

مي خوريد، به آنها بدهيد و از آنچه خود مي پوشيد، بر آنها بپوشانيد.«3
در پايان بررس��ي وضعّيت زنان در دوران جاهلّيت اّول، يادآوري چند نکته 

ضروري است:
1. دليل اصلي گس��ترش فس��اد و تباهي و رش��د ناهنجاري هاي اخالقي و 
اجتماع��ي در اي��ن دوران، اين بود ک��ه مردم از رهبر و پيش��وايي الهي که در 

1. سورة نساء )4(، آية 32.
2. همان، آية 7.

3. تحف العقول، صص 33 و 34.
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پرتو هدايتش، راه را از چاه، معروف را از منکر و راه مس��تقيم را از کژراهه باز 
شناس��ند، بي بهره بودند. طبيعي است در چنين شرايطي، زمام امور جامعه به 
دست پيشوايان گمراه و اعوان و انصار شيطان مي افتد و آنها جامعه را تا نهايت 

سقوط و تباهي پيش مي برند؛
2. شرايط ياد شده به دوران جاهلّيت اّول اختصاص ندارد و در هر جامعه اي 
که رهبر و پيشوايي الهي وجود نداشته باشد، رشد و گسترش فساد و تباهي و 
گمراهي، گريز ناپذير خواهد بود. امروزه اين شرايط به روشني در جوامع غربي 
ديده مي ش��ود و همة مظاه��ر جاهلّيت اّول در اين جوام��ع به اصطالح مدرن 
خودنمايي مي کند. اين همان پديده اي است که از آن به جاهلّيت مدرن تعبير 

مي شود.
اگر ديروز در جاهلّيت اّول، فرزند دختر، نشانة نگون بختي به شمار مي آمد 
و تنه��ا جنس مذّک��ر داراي ارزش و جايگاه اجتماعي ب��ود، امروز در جاهلّيت 
مدرن نيز ويژگي هاي طبيعي جنس مؤّنث و دو نقش اصلي زنان؛ يعني مادري 
و همس��ري به عنوان نقش هاي کليشه اي و عامل فرودستي آنان شناخته شده 
است. زنان تنها زماني در جامعه به رسمّيت شناخته مي شوند که از نقش هاي 
س��ّنتي خود دست بشويند، همة ويژگي هاي جنس مذّکر را دارا شوند و مانند 

مردان به صحنه هاي مختلف کار، اشتغال و فّعاليت اجتماعي وارد شوند. 
اگر ديروز زن تنها کاالي جنس��ي و وس��يلة کام روايي بيش��تر مردان تلّقي 
مي ش��د، امروز نيز زن تنها کاالي جنس��ي و موضوع سودآورترين تجارت جهاني 
)تجارت سکس(؛1 مشتري توليدات رنگارنگ صنايع بهداشتي، آرايشي و پوشاک 

 internet filter« 1. تنها در آمريکا س��االنه سيزده هزار فيلم پورنو )هرزه نگاري( توليد مي ش��ود. بر پاية گزارش
review«، درآمد جهاني پورنو شامل پخش فيلم در هتل ها، کلوپ هاي سکس و صنعت، رو به گسترش سکس 
الکترونيک، نود و هفت ميليارد دالر در سال 2006 م. بوده است. اين درآمد با درآمد شرکت هاي پيشرو در امر 
فناوري مثل »مايکروس��افت«، »گوگل«، »آمازون«، »اي بي«، »ياهو«، »اپل«، »نت فليکس« و »ارث لينک« 
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و... جهان س��رمايه داري و ابزاري براي عرضه و فروش هرچه بيش��تر کاالهاي 
توليدي شرکت هاي بزرگ از مسواک و خمير دندان و شامپو گرفته تا تلويزيون 

و ماشين لباس شويي و خودرو شناخته مي شود.1
اگ��ر در جاهلّيت پيش از اس��الم، زنان با خودآراي��ي و عرضة زينت و زيور 
خ��ود در مجامع عمومي به خودنماي��ي مي پرداختند، در جاهلّيت عصر جديد 
ني��ز زنان، بازيگران مس��ابقه اي پايان ناپذير براي عرضة هر چه زيباتر، جّذاب تر 
و تحريک کننده تر خود در کوچه و خيابان و رس��انه هاي تصويري هس��تند، تا 
آنجا که امروز، زنان، س��االنه ميلياردها دالر ب��راي زيباتر نماياندن خود هزينه 

مي کنند.2
اگر اعراب جاهلي با خش��ونت تمام با دختران و زنان برخورد و  آنها را زنده 
به گور مي کردند، بشر متمّدن عصر جديد نيز خشونت نسبت به زنان را به اوج 
خود رسانده است. براي نمونه، در اياالت مّتحدة آمريکا، در هر 8 ثانيه، با يک 
زن بدرفتاري مي شود و هر 10 ثانيه به يک زن تجاوز مي شود. در مجموع 51 

درصد زنان بزرگسال، قرباني خشونت و تجاوز مي شوند.3

برابري مي کند. فروش ساالنه در آمريكا، حدود ده ميليارد دالر يا حّتي باالتر تخمين زده مي شود. )کريس هجز، 
»پورنوگرافي غير عاّدي، آخرين نشانه هاي آخرالّزمان فرهنگي آمريكا«، سياحت غرب، سال پنجم، ش 75، مهر 
1388؛ فمينيسم؛ شکست افسانة آزادي زن در غرب، ج 2، صص 269 � 274. )براي مطالعة بيشتر در اين زمينه 

ر.ک: آدريان فرانکلين، »سکس و توريسم«، سياحت غرب، سال پنجم، ش 61، مرداد 1387.(
1. براي مطالعة بيشتر در اين زمينه ر.ک: نورمن سولومون، »زنان و صنعت تبليغات تجاري«، سياحت غرب، 

سال چهارم، ش42، اسفند 1385.
2. براي مطالعة بيش��تر در اين زمينه: ر. ک: کريک چامبرالين، »صنعت مد و زيبايي در برابر فمينيس��م«، 
سياحت غرب، سال ششم، ش 67، بهمن 1387؛  جولي كايت، »زيبايي به چه قيمتي؟« سياحت غرب، سال 

ششم، ش 66، دي 1387؛ فمينيسم؛  شکست افسانة آزادي زن در غرب، ج 2، صص 217 � 223.
3. براي مطالعة بيشتر در اين زمينه ر. ک: »خشونت عليه زنان: گزارشي از چهارمين کنفرانس جهاني زن«، سياحت 
غرب، س��ال س��وم، ش 35، خرداد 1385؛ فمينيسم؛ شکست افسانة آزادي زن در غرب، ج 2، صص 177 � 190؛ 

پاتريکيا و اسکوئز، »زندگي پردرد و سخت زنان در دنياي امروز«، سياحت غرب، سال پنجم، ش 60، تير 1387.



سرمايه داري، موجد خودآرايي جاهلي
گفت وگو با استاد شهريار زرشناس

 لطفًا براي شروع گفت وگو بفرماييد: تفاوت ميان سرمايه و ثروت چيست؟
 بحث تفاوت ثروت و سرمايه، بحث بسيار مهّمي است. خلط مفهوم اين 
دو واژه باعث مي ش��ود که ما نتوانيم مرزبندي مش��ّخصي با نظام سرمايه داري 
داشته باشيم. سرمايه1 مفهومي کاماًل مدرن است و پيش از آن سابقه و مصداقي 
نداش��ته اس��ت. آنچه در دوره هاي قبل با عنوان ثروت و کنز شناخته مي شده، 
از حيث مش��ّخصات و شاخص ها با سرمايه کاماًل متفاوت است. سرمايه ساالري 
که وجه غالب آن را در نظام هاي سرمايه داري مي توان ديد به نظام هايي اطالق 
مي ش��ود که بر پاية مفهوم س��رمايه بنا ش��ده اند و نظام اقتصادي عصر مدرن 
به ش��مار مي آيد. اين مفهوم در دوره هاي قرون وس��طاي غرب و پيش از آن و 
نيز تمّدن هاي منسوخ ش��رقي در »چين«، »ايران« و »بين الّنهرين« باستان، 

مصداقي نداشته است.

شاخص هاي مفهوم سرمايه داري

1. س��رمايه به س��مت سودجويي نامحدود و نامش��روط در حرکت است و 

1. capital.
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چي��زي آن را محدود نمي کند. هايبرون��ر، اقتصاددان معاصر آمريکايي، به اين 
مطل��ب تصريح مي کند ک��ه در دوره هاي قبلي، حّت��ي دورة کاتوليکي يا دورة 
»يونان« باس��تان، انسان به دنبال س��ودجويي نامحدود و نامشروط نبود و اين 
انسان، محصول دوران مدرن است. ارسطو که به غرب يوناني تعّلق دارد و فاقد 
تفّکر ديني است، سودجويي و ربا را محکوم مي کند. سود مشروط و محدودي 
که در غرب، پيش از دورة مدرن مطرح بوده، به مقدار معقول و محدودي است 

که قوت يک فرد را به اندازة نياز غير تجّمالتي اش فراهم کند؛ 
2. مهم ترين شاخص س��رمايه داري اين است که سرمايه داري پروسه، رابطه 
و نس��بتي است از انباشت مداوم، پيگير و خودافزايانة سرمايه که مرّتب براساس 
سودافزايي در حال حرکت و افزايش مي باشد. در حالي كه ثروت پس از افزايش 
جمع مي ش��د و حرکتي نداشت؛ اّما سرمايه، اتمس��فر و مدار در اطراف خود به 
وجود مي آورد. اگر شاهي در قديم کوهي از طال هم داشت، اين کوه طال، زندگي 
و فرهنگ زندگي کس��ي را عوض نمي کرد؛ چنان كه در طول هزاران سال، همة 
طالهاي پادش��اهان »هند«، باعث بروز تغيير در تمّدن هندي نشد، اّما سرمايه، 
ثروتي اس��ت که با محّرك سودجويي نامحدود و نامشروع به سمت خود افزايي، 
ايجاد تحّرك و فضاي جديد براي س��ودجويي و انباش��ت بيشتر حرکت مي کند 
و اي��ن روند پاياني ن��دارد و در طول اين حرکت، مرّتب ايجاد تغيير مي کند. اين 
مطلب به تصريح اقتصاددانان غربي نيز رس��يده است: مانند هايبرونر، مارکس، 
سومبارت )جامعه ش��ناس و اقتصاددان آلماني(؛ به همين دليل است که نظمي 
پر از دگرگوني را در اين جريان مي بينيم که البّته جريان ها و رس��انه هاي غربي، 

عنواني ارزشي به آن داده و نام پويايي بر آن نهاده اند.
از قرن 17 م. که نظام س��رمايه داري بر »اروپا« مسّلط مي شود و بعد از آن 
در قرن 18 م. که انقالب صنعتي شروع مي شود، در دنيا شاهد تغيير و تحّوالت 
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بس��ياري بوده ايم و همة حاالت و مناسبات زندگي و موّلدها تغيير کرده اند. از 
1850 تا 1970 م. ما س��ه موج انقالب صنعتي و تحّول در تکنيک را ش��اهد 

بوده ايم: انقالب بخار، انقالب الکتريسيته و نهايتًا انقالب الکترونيک. 
از س��ال 1980 م. تاكنون تغييرات به س��رعت رخ داده اند. در نظام جهاني 
امروز، اين تغييرات را به عنوان يک ارزش معرفي مي کنند، ولي هر نوع حرکت 
را که نمي توان ارزش دانس��ت؛ چرا كه ارزش به سمت کمال و کمال بخشيدن 
است و از اين رو ارزش دارد، به خصوص که اين تغيير و تحّوالت، ما را از کمال 
و ارزش ها دور مي کند. ما متوّجه ساحت دنيايي شده ايم و دائم به سمت پايين 
در ح��ال حرکتيم. مهم اين اس��ت که در حال حرکتي��م و اين حركت نزولي، 

ارزش سرمايه داري است؛
3. نکتة ديگر اينکه، سرمايه داري در غرب، بدون يهود قابل تصّور نيست و 
پديدآورندة س��رمايه داري، خود يهوديان بوده اند. سومبارت مفّصل در اين باره 
تحقيق کرده و توضيح داده كه چرا يهوديان  توانسته اند اين سيستم را در جهان 
پياده کنند: اّول اينکه، آنان در جاي مشّخصي تمرکز ندارند و در تمام »اروپا« 
و جه��ان پراکنده ان��د؛ دوم اينكه، به رغم اين پراكندگ��ي، آنان در تمام جهان 
ب��ا هم در ارتباط بوده ان��د؛ مثاًل خاندان روتچيلدها را ن��گاه کنيد، يکي از آنها 
در »هلن��د« بود و يک��ي در »انگليس«؛ در دوره اي که ارتباطات امروزي وجود 
نداشته، اينها با هم در ارتباط بوده اند و به سبب بستگي قومي اي که داشته اند، 
اين ارتباطات بروز ويژ ه اي پيدا مي کرده، مثاًل وقتي يک يهودي حواله اي را در 
»رم« ص��ادر مي کرده، يهودي ديگري در »لندن« آن را قبول و تبديل به پول 
مي کرده است؛ سوم اينكه، بيشترين سرماية نقدي دست آنان بوده و هست. از 
ق��رن 14 و 15 م. به بعد هم��ة رباخواران و اکثر صّرافان، بانکداران و بازرگانان 
در ش��هرهاي مختلف اروپا، يه��ودي بوده اند. حّتي مارک��س يهودي مي گويد: 
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س��رمايه داري؛ يعن��ي يهودي کردن جهان. منطق س��ودجويي و انباشت سرمايه و 
رباخواري تنها نزد يهوديان يافت مي شد و حّتي فرهنگ کاتوليکي »اروپا« هم 

آن را محکوم مي کرد و آن را عين کفر و بي ديني مي دانست؛
4. ويژگي ديگر س��رمايه داري اين است که تجّس��م يک رابطة استثماري، 
ش��يئي و ابزاري به طبيعت و انسان هاس��ت؛ همان رابطه اي که از آن به رابطة 
تکنيکي و نه تکنولوژيک ياد مي کنيم. نس��بت تکنيکي بدون وجود تکنولوژي 
هم ممکن است اّتفاق بيفتد. با اين نگاه، شما هرچه را مقابلتان باشد، به شيء 

تبديل مي کنيد.

 نقطة شروع سرمايه داري کجا بوده و به کدام سمت پيش مي رود؟
 به لحاظ تاريخي، س��رمايه داري از بندرهاي »ايتاليا« مانند »ونيز« که 
در دس��ت يهوديان بود، شروع ش��د و بعد از آن هم با رفتن کريستف کلمب به 
»آمري��کا« که يك يهودي پنهان کار بود، اين ماج��را و تصّرف اموال مردم اين 
منطق��ه اوج گرفت. مرحلة بعد با انحصار تولي��د و تجارت پنبه در حدود قرن 
14 و 15 م. حادث مي ش��ود. اّولين س��رماية تجاري توس��ط يهوديان س��اکن 
جنوب اروپا شکل مي گيرد. آنان بنا بر داليلي به »اروپاي شمالي« و »مرکزي« 
مهاج��رت كردن��د و به اين ترتيب قطب هاي س��رمايه داري هم به اين س��مت 
حرکت مي کنند، تا جايي که از قرن 17 م. »هلند« به قطب سرمايه داري بدل 
مي ش��ود و بعد از آن بنا به داليل متعّددي در تمام اروپا س��رمايه داري فراگير 
مي ش��ود. برخي از آنها عبارتند از: ظهور پروتستانتيسم به شّدت يهودي زده و 

خصوصًا پيوريتانيسم. سومبارت در اين باره مي گويد:
پيوريتانيس��م همان يهودّيت اس��ت. ش��ما روي پرچم مهاجران آمريکا و 

نوشتة شير يهودا را نگاه کنيد. 
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اس��تعمار به جريان س��رمايه داري خيلي کمک مي کن��د. اروپايي ها در اين 
مقطع، روانة کش��ورهايي مانند »اندونزي« و »آمريکاي ش��مالي«، »جنوبي« و 
»مرکزي« شده و در قرن 18م. به بعد ابتدا پرتغالي ها و سپس انگليسي ها براي 
ت��اراج و غارت ب��ه »هند« مي روند. اين غارت هم از طري��ق تجارت نابرابر اّتفاق 
مي افتاد، هم اس��تعمار و هم تجارت برده. در پي اين تاراج ها، انباش��ت س��رماية 
گس��ترده اي صورت مي گيرد. اين انباشت س��رمايه، بنا بر همان ويژگي سرمايه، 
دوب��اره جري��ان تازه اي را ش��روع مي کند. در ق��رن 18 م. جريان س��رمايه داري 
 صنعتي ش��روع مي شود. اّولين بار، کارگاه هاي دستي سرمايه داري در قرن 17 م.

ش��روع به کار كردند و در اوايل قرن 18 م. به منوفکتورها بدل شدند که در آنها 
تقسيم کار و بالّتبع افزايش بازدهي، سرعت و افزايش سرمايه را به دنبال  آورد. 

بعد از س��اخته شدن ماش��ين بخار هم رسمًا انقالب صنعتي و سرمايه داري 
صنعتي شروع مي ش��ود. اين جريان، استعمار را تشديد مي کند. از قرن 19 م. 
به بعد هم فاز س��رمايه داري صنعتي ليبرال ش��روع مي شود. اوايل قرن 20 م. 
ه��م جريان انحصارات، خودنمايي و در پي آن س��رمايه داري مالي و بعد از آن 

اعتباري و در نهايت بحران هايي که اين روزها مي بينيم، ظهور مي يابند.

 مشّخصات و شاخصه هاي سرمايه داري در زندگي روزمّرة فردي و اجتماعي 
امروز را چطور مي توان ديد؟

 س��رمايه داري، انساني س��ودجو با نگاه ابزاري و اس��تثمارگر پديد مي آورد. 
انس��ان مدرن بر اس��اس تعاريف واژة human داراي س��ه وجه اصلي است: قدرت، 
ثروت و لّذت طلبي. اين سه وجه در هم تنيده است. وجه ثروت طلبي او، همان وجه 
سرمايه خواهي و سودجويي اوست. روانشناسي انسان، ذيل سرمايه داري با شناخت 
اين ويژگي هاي لّذت طلبي، س��ودمحوري، نگاه ابزاري به ديگر انسان ها، بي اولوّيت 
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ش��دن ارزش هاي اخالقي يا توجيه به ش��کلي که در راس��تاي اهداف اقتصادي و 
لّذت طلبانه و... او باشد، ممکن مي شود. حّتي دين هم اولوّيت دوم و سوم زندگي فرد 
شده و دنيا اصالت يافته و آخرت فراموش مي شود يا اهّميتش را از دست مي دهد. 

س��رمايه داري در ابتداي ظهور، فرهنگ به ش��ّدت فاسدي است و به شّدت 
با فس��اد اخالقي پيون��د دارد. در ق��رن 16 م. در »اروپاي مرک��زي« با ظهور 
پروتستانتيسم، ظاهري مذهبي و در خدمت جريان سرمايه داري پيدا مي کند. 
ت��ا قرن 18 م. اين رون��د ادامه دارد. در اين قرن، س��رمايه داري پيوند خود را 
با ماترياليس��م علني تر مي کند، به خصوص در »فرانس��ه« و تا حّدي »آلمان« 
و »انگلي��س«، جنب��ش روش��نگري ي��ا در واقع ظلمت پا مي گي��رد. در پي آن 
نوعي ماترياليس��م و تجربه گرايي )ساينتيس��م( ظه��ور مي کند. در قرن 19 م. 
سرمايه داري بيشتر اهل امساک و انباشت است و ويژگي مصرف گرايي را در آن 
کمتر مي بينيم. عّلت آن هم اين اس��ت که آنان هنوز به توليد انبوه نرسيده اند. 

توليد انبوه است که مصرف انبوه را مي طلبد.
از اواس��ط قرن 20 م. با توليد انبوه نياز به مصرف انبوه، خودنمايي مي کند 
و اينجاس��ت که س��رمايه داري وارد تبليغ مصرف زدگي و ترويج مد و اين نوع 
مسائل مي شود. سرمايه داري از قرن 18 م. با پديدة فمينيسم نيز پيوند مي خورد. 
ماري اس��تون کرافت، مادر فمينيسم و زن انگليسي، با محافل ماسوني از جمله 
با جانس��ون و ديگر فراماس��ونرها در ارتباط بوده است و شايد خودش هم يك 
ماس��ون بوده باش��د. او وقتي ديدگاه هاي��ش را در کتاب به اصطالح اس��تيفاي 
حق��وق زن در س��ال 1795 م. مطرح مي کند يا حّتي قب��ل از آن، وقتي کوپژ 
در »فرانس��ه« اعالمية حقوق زن خود را در تکميل اعالمية حقوق بشر در سال 
1791م. صادر مي کند، س��رمايه داران از اين جريان به شّدت حمايت مي کنند. 
عّلت حمايت هم اين بود که جريان فمينيسم، زنان را به عنوان يک نيروي کار 
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فّعال وارد عرصه مي کرد و به اين ترتيب سرمايه داران هم مي توانستند به اندازة 
مردان از آنان کار بکش��ند و هم نصف حقوق مردان را به آنان بدهند و با شعار 

تساوي زن و مرد، همة مشاغل سخت مردانه را به زنان نيز واگذار كنند.
»ايران« از حدود 1275 ق. در اواس��ط س��لطنت ناصرالّدين ش��اه با جريان 
س��رمايه داري آشنا مي ش��ود. نخس��تين س��رمايه داران ما فراماس��ونر بودند: 
صنيع الّدول��ه نويس��ندة کتاب »راه نج��ات«، امين الّض��رب، ميرزا ملک��م خان و 
نظ��ام الّدول��ه، جم��ال الّدين واعظ ک��ه 1281 ق. کتاب خود را مي نويس��د. آنان 
نظرّيه پردازان س��رمايه داري نيز بودند، سرمايه داري همانند جريان روشنفکري 
با استعمار و فراماسونرها در ايران پديد آمده است. اين جريان در ايران مراحل 
مختلف��ي را طّي کرده اس��ت. در اي��ن دوره، س��رمايه داري در غرب به مرحلة 
توليد انبوه و بازاريابي رسيده، بنابراين سرمايه داري با فرهنگ مصرف و اسراف 
وارد ايران مي ش��ود و ما با اين نمودها، س��رمايه داري را مي شناسيم. از همين 
رو، دس��ت به غارت منابع و نيروي کار جامعة ما مي زند و فرهنگ مصرف، مد 
و تبليغ��ات را در ايران گس��ترش مي دهد و در نتيجه، تبع��ات اين نگاه؛ مانند 
س��ودمحوري و شيئي به انس��ان در جامعة ما هم نمايان مي شود. با گسترش 
س��رمايه داري توّجه به دين، اخالق و عواطف انس��اني، همه رنگ مي بازد و به 
جاي آن نگاه س��وداگري، محاسبة منش و فاصلة ميان روابط انساني و از خود 

بيگانگي در ميان ما ديده مي شود.

 عامل بقاي جريان سرمايه داري چه بوده است؟ 
 جريان س��رمايه داري از وقتي ك��ه وارد فاز توليد انبوه ش��ده، همراه با 
دو عامل مد و تبليغات بوده اس��ت؛ چون اساس��ًا بدون مص��رف انبوه، توليد و 
فروش انبوه، نمي توانس��ته موّفق باشد. تضاّدي در سرمايه داري وجود دارد كه 
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از يك مس��ئله ناشي مي ش��ود و آن اين است كه س��رمايه داري از سويي ميل 
به اتوماس��يون و اس��تفاده از کارگران کمتر دارد و در نتيجه بايد بس��ياري از 
کارگران را بيکار کند، از س��وي ديگر، با بيکاري هم کار در جامعه کم ش��ده و 
در نتيجه، فروش کم مي شود. عّلت اينکه تا به حال سرمايه داري توانسته دوام 
بياورد اين اس��ت که همة زمين، بازار مصرف آنها بوده اس��ت. اگر کش��ورهاي 
موس��وم به جهان سوم يا درجة دوم و سوم س��رمايه داري و »آسيا«، »آفريقا« 
و کش��ورهاي غارت ش��ده نبودند، هم انبوه سرماية آنان به جهان امپرياليستي 
منتقل نمي ش��د، هم کشورهاي س��رمايه داري با نداش��تن بازار فروش، خيلي 
زود از بين مي رفتند. اكنون حدود صد س��ال است که نظام سرمايه داري فقط 
با مصرف و گش��ايش بازارهاي تازه، زنده اس��ت. هر ب��ار با يک تحّول تکنيکي 
و س��پس توليد فراوان و انبوه آن و ايجاد احس��اس نياز در جامعه و پس از آن 
به جريان انداختن پول و س��رمايه و به دس��ت آوردن س��ود، توانسته است به 
زحمت خود را زنده نگه دارد. البّته اين جريان تا ابد ادامه پيدا نخواهد کرد. با 
فروکش کردن موج انقالب صنعتي، انقالب الکترونيک شروع مي شود و بعد از 
آن س��راغ کامپيوتر و ميکروسيس��تم ها مي روند و در ادامه تلفن همراه و ... و با 
اين تحّوالت جديد، هر بار از هر محصولي نوعي تازه از آن را وارد بازار مي کنند. 
اندک��ي بعد با مختصر تغيي��ري در آن، محصول جديدي را روانة بازار مي کنند 
و اي��ن تغيي��رات جزيي و محصوالت متنّوع تازه ت��ر و در عين حال بي کيفّيت، 
همچن��ان ادامه دارد؛ زيرا اگر بخواهند جنس بادوام بس��ازند، براي محصوالت 

بعدي بازاري وجود نخواهد داشت.
فرهنگ مصرف را از طريق تبليغات، آگهي هاي تجاري و ترويج مد افزايش 
مي دهند. اين آگهي و مد در مخاطب ايجاد نياز مي کند و به او القا مي کند که 
بايد اين محصول جديد را بخرد. انس��ان دورة س��رمايه داري بايد احساس کند 
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كه نيازمند اس��ت، دچار خأل و بحران هوّيت است و با داشتن، خريد و حرکت 
همراه مد، مي تواند اين خألهاي خود را برطرف کند. نقص انس��ان با مصرف و 
خريد مداوم به طور مقطعي برطرف مي ش��ود؛ چون با آمدن کاالي جديد، باز 

هم شما نيازمند آن خواهيد بود و بي آن ناقص و معيوب!
مد و مدرنيته هر دو از ريشة َمدوس هستند. همان طور که مدرنيته؛ يعني 
تازه و امروزي، مد هم همين معناي نوگرايي را دارد. در تمّدن هاي کهن، حّتي 
ممس��وخ شرقي، وقتي نگاه کنيد، مي بينيد مردم به سنن قديمي خود پاي بند 
بوده اند و با عمل به آنها، احس��اس ضعف و شکست نمي کردند. انسان قديمي، 
تن��ّوع طلبي را يک ارزش ممدوح و محمود نمي دانس��ت؛ بلک��ه پاي بندي به 
سّنت هاي حكيمانه اي را که ريشه هاي قدسي براي آن قائل بودند، عين ارزش 
به ش��مار مي آوردند، به عکس سرمايه داري دائمًا با گذشتة دور و نزديک افراد 
در ستيز است و تقّيد به گذشته را به عنوان يک ضّد ارزش معرفي و شخصّيت 
او را ب��ه يک عنصر بازاري ب��دل مي کند. اريک ف��روم هرچند خودش يهودي 

مدافع سرمايه داري است، اّما در کتاب »داشتن يا بودن« مي نويسد: 
انس��ان مدرن، ش��خصّيتي بازاري اس��ت، به اين معنا که من همانم که ش��ما 

مي خواهيد و از خودم هيچ هوّيت ثابتي ندارم. 
اگ��ر هوّي��ت انس��ان در دورة مدرن س��ّيال نباش��د، نمي ت��وان در او مرّتب 

احساس نياز به وجود آورد.

 تعريف مد چيست؟
 مد چيزي اس��ت که نظام سرمايه داري به اقتضاي نيازش، فروش آن را 
به يک ارزش اجتماعي بدل مي کند. خصيصة مد، متغّير بودن آن اس��ت. امروز 
يک رنگ يا فرم دارد و فردا رنگ و فرمي ديگر. ويژگي مهّم مد اين است که با 
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ارزش هاي پايدار، معنوي، انس��اني، اخالقي و ديني كاري ندارد، کاماًل به سطح 
حيات حيواني، ناس��وتي و غريزي ما معطوف است. وجه ديگر مد اين است که 
عمق ندارد؛ زيرا اگر عمق داشته باشد، نمي تواند سريع عوض شود. مد نيازمند 
تغيير دائمي اس��ت، در طول چند س��ال يا چندماه بايد تنگ يا گشاد و... شود. 

روزي اين ماشين مد مي شود و روزي ديگر آن ماشين.
مد براس��اس فرهنگ سرمايه و پول داري بنا مي شود وااّل يک آدم فقير که 
نمي تواند مدگرا شود و خود را براساس مد تغيير بدهد. در فضاي سرمايه داري، 
يک انسان فقير هر چقدر هم صاحب فضايل انساني باشد، بي ارزش است؛ چون 

پولي ندارد که بتواند خود را با ظواهر مد رنگارنگ کند.
با مد، رذايل به فضايل تبديل مي شوند و انسان هوّيت باخته به راحتي آن 
را مي پذيرد؛ چون تابع شرايط و القائات محيط است. نيروهاي پشت صحنه اي 
که اين جريان را اداره مي کنند، سرمايه داران، ماسون ها و صهيونيست ها هستند 
که به دنبال منافع اقتصادي، سياس��ي و... خود هستند. با گسترش مدپرستي 
ه��ر نوع تفّکر، تعّمق و تذّکر، توّجه به مي��راث حکمي، ديني و آرماني بي معنا 
مي ش��ود به اين ترتيب هر چيز ارزش��مند زندگي انس��اني از دس��ت مي رود و 
انسان، هوّيت مبتني بر فطرت خود را از دست مي دهد؛ يعني شخصّيت اصيل 
انس��ان مضمحل مي ش��ود و يک خوِد کاذِب تابِع القائات رس��انه ها و جامعه به 
وجود مي آيد. انس��ان مدپرس��ت انتخاب هاي اصلي زندگي اش را هم بر اس��اس 
مدپرستي انجام مي دهد: رشتة تحصيلي، ازدواج، انتخاب همسر و... ببينيد اين 

نگاه در جامعه، چه تبعاتي را به دنبال مي آورد.

 مد و تبليغات در جامعة امروز ايران چه وضعي دارد؟
 وقتي انقالب اس��المي در »ايران« پيروز ش��د، نظام سرمايه داري درجه 
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سومي در »ايران« وجود داشت که اصطالحًا به آنها جهان سومي گفته مي شد. 
از آن دس��ت کش��ورهايي که در جهان تنها غارت مي ش��وند و هيچ اس��تقالل 
اقتصادي، فکري و سياسي واقعي ندارند. از مشروطه به بعد جريان سرمايه داري 
در ايران اوج گرفته بود. در اصل، باني جّدي سرمايه داري در ايران را بايد رضا 
ش��اه بدانيم. با طّي مراحلي در مقطع پيروزي انقالب، س��رمايه داري، انديش��ة 
حاکم بر فرهنگ ايران بود و همة عناصر و مؤّلفه هاي اقتصاد س��ّنتي ما از بين 

رفته و با يک اقتصاد غير موّلد، ذاتًا بحران زده و وابسته جابه جا شده بود.
انقالب اسالمي به نبرد با فرهنگ سرمايه داري برخاست. ساختار سياسي را 
کاماًل دگرگون کرد و در عرصة فرهنگي هم اين نبرد شروع شد؛ ليکن متأّسفانه 
در دولت ه��اي پس از انقالب از س��ال 1360 ش. به بع��د حّتي آن دولت هايي 
که از آنها به سوسياليس��تي تعبير مي ش��ود، هم س��رمايه داري بودند و با س��وء 
استفاده ها و ش��کل گيري طبقة تکنوکرات هاي بوروك��رات در اليه هاي دولتي، 
جريان سرمايه داري در ايران ادامه پيدا کرد. اين حلقه از فرايند خصوصي سازي 
به رغم آنکه در اليه هاي قدرت حضور داشتند، صاحب سرمايه هم شدند. به اين 
ترتيب نوعي س��رمايه داري ليبرال مسلک، نئو ليبرال و تکنوکرات بوروکرات در 
ايران ش��کل گرفت. پس از بازسازي ها، فرهنگ سرمايه داري هم به طور کامل 
وارد ايران شد. وجه غالب اين فرهنگ در اين دوره، فرهنگ مصرفي، مدگرايي، 
تهي شدن از معنا و ارزش هاي ديني، رنگ باختن آرمان گرايي، به ويژه انقالبي، 
معن��وي و دين��ي، اصالت پيدا کردن زندگي روزمّره و تقليل بش��ر به س��احت 
غريزي و ناس��وتي حيات است که به طور تدريجي پيش آمد و امروز، هم خود 
اينها و هم عوارض و تبعات آن را حس مي کنيم؛ مثل اينکه شهرهاي بزرگ ما 
دچار انفجار خودرو ش��ده اند؛ از پر مصرف ترين کشورهاي دنيا در عرصة لوازم 
آرايش هستيم؛ بازار پررونق پزشکان جّراح زيبايي و... همه از اين تبعات است. 
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انساني که فقط از پول نفت خرج مي کند، متوّقع است و از ايثار و حّس مّلي و 
هم دردي ديني و مّلي بي بهره است. کعبة آمال او »آمريکا« و »اروپا«ست،  اگر 
بتوان��د به آنجا فرار و اگ��ر نتواند، همان مدل را در اينجا پياده مي کند. پيدايي 
انواع مراکز و پاس��اژهاي لباس، گسترش فرهنگ فست فود، پارتي هاي متعّدد 
و متنّوع ش��بانه، ولنگاري و بي مسئولّيتي نظام بوروكرات کشور، رواج فرهنگ 
م��د، بدحجاب��ي و بي حجابي، همه از نتايج ظهور اين طبقه و پيوند آن با طبقة 
سرمايه داري س��کوالر است که آنها توانسته اند فرهنگ خود را ترويج، تحميل 

و آن را به فرهنگ غالب تبديل کنند.

 تبعات ُمدپرستي در جامعه چيست؟
 مدپرس��تي، جامع��ه را دچار بحران هاي متع��ّددي مي کند که برخي از 
آنها عبارتند از: آس��يب زدن به اقتصاد مّلي، هدر رفتن س��رمايه ها، امکانات و 
انرژي موّلد جامعه و از بين رفتن توازن بخش هاي غير موّلد اقتصاد. اّما آسيب 
اصلي مدگرايي اين اس��ت که انسان را از هوّيت انساني اش تهي مي کند؛ يعني 
يک بش��ر مسخ ش��دة تنّزل يافته تا حّد حيوان را پديد مي آورد و به دنبال آن، 
فرهنگ تأييد طلب، به دنبال تأييد ديگران رفتن، فراموش کردن مسئلة حّق و 
باط��ل و ناديده گرفتن آرمان ها و ارزش ها را در جامعه بروز مي دهد. تبعّيت از 
مد در اين فرهنگ در سرمايه دار و پولدار بودن، ماشين کذايي داشتن و لباس 
مارک دار پوش��يدن و ... خودش را نش��ان مي دهد. چيزهايي در جامعه ارزش 
مي شود که با فداکاري، ايثار، اخالق، عّفت، عدالت، آرمان گرايي، معنوّيت گرايي 

و خالصه امور انساني، هيچ نسبتي ندارد.
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 وضعّيت جوانان »ايران« در حال حاضر چگونه است؟
 در حال حاضر، الحمدهلل مدپرس��تي هنوز به طور کامل در ميان جوانان 
ايران حاکم نش��ده اس��ت و ااّل جامعة ما از هم مي پاشيد. البّته جامعة امروز ما 
گرفتار مد هس��ت، اّما همة جامعه و جوانان ما مبتال نش��ده اند. درصد نس��بت 
آنهايي هم که مبتال ش��ده اند به آنان كه گرفتار نشده اند، به يک اندازه نيست. 
درص��د و نسبت هايش��ان متفاوت اس��ت و در مقايس��ه با کّل جامع��ه در حّد 
اکثرّيت نيستند و ااّل از ما چيزي باقي نمانده بود. همين که مردم ما نسبت به 
»فلسطين« و »پاکس��تان« و... حساسّيت نشان مي دهند و حضور چشمگيري 
در مراسم هاي مذهبي دارند، نشان دهندة اين است که مردم هنوز به ارزش ها، 
پاي بندند. به س��بب س��لطة تفّکر و فرهنگ سرمايه داري در ميان ما، وجود آن 
طبقة س��کوالر و تهاجم فرهنگي فوق ش��ديدي که وجود دارد و اينکه هنوز ما 
نتوانس��ته ايم مقابله اي جّدي با آن داش��ته باشيم و داليل ديگر، روند و سرعت 
گس��ترش مدگرايي، به خصوص در طبقة متوسط و اليه هاي مرّفه سرمايه داران 
در ميان ما خطرناک اس��ت. مدگرايي در جهان هم که انس��ان ها را کاماًل پوک 

کرده  است. 

 براي بهبود اين وضعّيت چه بايد کرد؟
 مس��ّلمًا خيلي كارها مي توان انجام داد. فکر مي کنم ما بايد به س��مت 
تدوين يک اس��تراتژي سياسي، فرهنگي مبارزه با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم 
برويم. بايد يک ستاد فرماندهي مشترک در عرصة فرهنگ و زير نظر مقام معّظم 
رهبري يا نمايندة ايشان تشکيل و تجّمعي ميان نيروهاي فرهنگي انجام شود؛ 
مانند اّيام جنگ که گاهي احس��اس مي شد، الزم است قرارگاه مشترکي ميان 
نيروهاي مش��ترک جنگي تشکيل بدهيم. بايد اآلن هم همة نهادهاي فرهنگي 
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زير يک س��قف واحد جمع ش��ده و بر اساس يک اس��تراتژي واحد فرهنگي با 
دش��من مقابله کنند. اين جنگ سياس��ي، فرهنگي که ما با آن مواجهيم يک 
جنگ بس��يار پيچيده و جّدي اس��ت و احساس مي شود بس��ياري از نهادها و 
جريان ه��اي فکري و فرهنگي به رغم گس��تردگي و تنّوعي که دارند، اصاًل اين 
جنگ را نفهميده اند، ابعاد آن را نمي شناسند، فاقد آن خودآگاهي و بنيان هاي 
نظري روش��ن براي مقابله با اين جنگ هستند و در حال حاضر يك استراتژي 
واحد، روش��ن، مدّون، منسجم و مبتني بر يک خود آگاهي انتقادي برخواسته 
از باورهاي ديني عليه غرب مدرن اصاًل وجود ندارد که بتواند نيروها را سازمان 
داده و وحدت ببخش��د و ما را در اين مبارزة فرهنگي، سياسي پيروز کند. اين 
مبارزه براي سرنوش��ت فرهنگ و نظام ما، جمهوري اسالمي، تشّيع و مسلمانان 
در منطقه و جهان، حّساس، مهم و کليدي است و قبل از هر چيز، اين تمرکز 
الزم و ضروري است. بعد از آن، به نظر من بايد دو کار اساسي بکنيم و اگر اين 

دو حرکت را انجام ندهيم، در آينده با مخاطرات جّدي روبه رو خواهيم شد:
1. انق��الب اقتصادي: بايد يک س��ري اصالحات اقتص��ادي جّدي در زمينة 
مبارزه با س��رمايه داري بزرگ س��کوالر ليبرال در »ايران« صورت بگيرد؛ حّتي 
اگر نمي خواهيم اين سيس��تم سرمايه داري را براندازيم، بايد اصالحات جّدي با 
ساختاري عدالت طلبانه در آن انجام بدهيم. اگر اين کار را نکنيم، رشد فرهنگ 

سرمايه داري متوّقف نخواهد شد؛
2. انق��الب فرهنگ��ي: در فرهن��گ عموم��ي و آکادمي��ک ما؛ اگ��ر در نظام 
دانش��گاهي كشور، مس��ئلة علوم انساني حل نش��ود، ما همچنان خروجي هاي 
تکنوک��رات بوروکرات تابع فرهنگ مدرن و مد و س��رمايه داري از دانش��گاه ها 
خواهيم داش��ت. بدون مبارزه با مش��هورات حاکم بر نظام دانش��گاهي و رواج 
فرهنگ س��رمايه داري در فرهنگ عمومي کش��ور ما نمي توانيم بر اين مس��ئله 
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فائق آييم. مبارزة ما نبايد تنها س��لبي باشد و بايد تغذية فکري ديني، اسالمي 
و معنوي و توانمند به جامعه داشته باشيم. بايد شبهات را پاسخ داد، در عرصة 
فرهن��گ حالت تهاجمي گرفت، به نق��د بنيان هاي نظري غرب مدرن پرداخت 
و ارکان اين فرهنگ را مورد س��ؤال و حمله قرار داد. اين کار ش��دني اس��ت و 
ظرفّيت هاي آن وجود دارد. مراکزي که بايد در اين عرصه فّعال باشند، نيستند 
و در عين حال غافلند يا به خنثي کردن اين دس��ت حرکت ها مي پردازند. اين 
مراکز عبارتند از: رس��انة مّلي، نظام دانشگاهي کشور و نظام آموزش و پرورش. 
بايد اصالحات جّدي در اين س��ه جا اّتفاق بيفتد. غرب شناسي جّدي تهاجمي 
بايد از همان س��ال هاي اّول دبس��تان به دانش آموزان ما تدريس شود. نّقادي 
بنيادهاي تفّکر غربي و نظام سياس��ي، فکري، اجتماعي و فرهنگي آن در نظام 
دانشگاهي ما گنجانده و به فرهنگ عمومي ما ارائه شود. رسانة مّلي بايد از اين 
حالت يله و بي برنامة فعلي خود بيرون بيايد؛ رس��انة مّلي اآلن به نحوي عمل 
مي کن��د كه گويا اصاًل جنگ رس��انه اي و فرهنگي را قب��ول نکرده و براي اين 
جنگ، بسيج، بيداري و هوشياري نيست، البّته اين غير از موارد متعّددي است 
ک��ه به فرهنگ خودي ما ضربه و لطمات جّدي مي زند. بس��ياري از برنامه هاي 
شبکه هاي مختلف، حّتي در حّد اجرا، وابسته به جريان هاي روشنفکري و قائل 
به مش��هورات اومانيستي اس��ت. نمي گويم قش��ري گرايي حاکم شود؛ بلکه بايد 
به تفّکر نّقادانه و خودآگاهي انتقادي بر اس��اس مباني اصيل اس��المي خودمان 

برسيم.
البّته مکّمل همة اينها اين است که بايد نظام سياسي در مسير ارادة واليي 
قرار بگيرد و اگر همچنان نفوذ س��کوالرهاي نه��ان روش و ليبرال هاي منافق در 
ارکان سياس��ي کشور ادامه پيدا بکند، ما با فتنه ها و خطرات عديده اي روبه رو 

خواهيم شد.





فصل دوم

مباحث مصداقي





عصبّيت مدرن موجد جاهلّيت دوم
اسماعيل شفيعي سروستاني

لفظ »تعّصب«، به واس��طة سابقه و تجربة انسان ها از مصاديق آن، در مناسبات 
و م��راودات اجتماعي، مفهومي منف��ي و ناروا را متبادر به ذهن مي س��ازد. به 
عبارت ديگر، از آن به عنوان يكي از صفات رذيله و پس��ت انساني ياد مي شود 
و صورتي از وابس��تگي غير منطقي به امري را در اذهان جلوه گر مي سازد. از اين 
رو، عمومًا تعّصب را به عنوان مانعي براي درك حق و عاملي براي برتري دادن 

باطل مي شناسند.
تردي��دي نيس��ت كه در ط��ول تاريخ، همي��ن وجه از تعّصب، مش��كالت 
و پيامده��اي ناگوار بس��ياري را براي بش��ر ب��ه وجود آورده اس��ت. چنان كه، 
تعّصب هاي ناروا، باعث بروز درگيري هاي بس��ياري در مس��ير گسترش انديشه 
و فرهنگ انبياي عظام الهي بوده اس��ت. از حيث لغ��ت، تعّصب از ماّدة عصب 
به رش��ته هايي اطالق مي شود كه مفاصل استخوان ها و عضالت را به هم پيوند 
مي دهد. از اينجا، عصب و تعّصب، به معناي هر گونه وابستگي شديد انديشه اي 

و عملي آمده است كه مانع از كشف حقايق و درك كماالت مي شود.
البّت��ه، نبايد از ي��اد برد كه از اين الفاظ و واژگان نمي بايس��ت تنها مفهوم 
منفي را برداش��ت كرد. چنان كه رشته هاي پيونددهندة استخوان ها و عضالت 
در جايگاه شايس��تة خ��ود، باعث قوام و تداوم اندام ها و تنومندي و آراس��تگي 
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آنها مي ش��وند، تعّصب به جا و شايس��ته، در مراودات و مناس��بات، قوام و دوام 
اندام هاي اجتماعي و مناسبات فرهنگي، حق را باعث مي گردند.

از همي��ن ج��ا، تعّصب، به دو وج��ه مثبت و منفي و ب��ه عبارتي، مذموم و 
ممدوح تقس��يم مي ش��ود. چنان كه، از پيوس��تگي هاي اعتباري و غيرعقالني 
ن��ژادي، قبيله اي و حزبي، به عنوان تعّصب مذموم يا جاهلي ياد مي ش��ود و در 
مقابل، در وابس��تگي آگاهانه به دين و آيين حقيقي و مناسبات حّقه، با عنوان 

تعّصب و حمّيت ممدوح ياد مي شود.
اميرمؤمنان، علي)ع( در خطبة »قاصعة« »نهج البالغه« از دو وجه مذموم و 

ممدوح تعّصب ياد مي كنند و مي فرمايند:
اِهِليَِّة...؛ اِد الجاٰ ا َكَمْن ِفي ُقُلوِبُكم ِمْن نِيراِن الَعَصبيَّةِ  َو اْحقاٰ »َفْاطِفئوا ماٰ

خاموش كنيد ش��راره هاي تعّصب و كينه هاي جاهلي را كه در دل هاي ش��ما 
پنهان شده است؛ زيرا اين تعّصب ]ناروا[ در مسلمانان از القائات و كبر و 

نخوت و فريب ها و وسوسه هاي شيطان است.«
و در ادامه مي فرمايند:

َبُكْم ِلَمكاِرِم الِخصاِل َو َمحاِمِد  ِبيَّ��ةِ َفْلَيُكْن َتَعصُّ »َفِإْن كاَن لُبدَّ ِمَن الَعصَّ
األفعاِل...؛

اگر ناگزير تعّصبي در كار باش��د، پس تعّصب خود را براي اخالق پسنديده 
و كارهاي نيك و امور نيكي كه افراد با شخصّيت و بزرگان از خاندان هاي 
عرب داش��تند، ق��رار دهيد!... پس تعّصب بورزيد در راه صفات ارزش��مند، 
همچون حفظ ]حقوق[ همس��ايگان، وفاي به عهده��ا، اطاعت از نيكي ها، 

سرپيچي از تكّبر، جود، بخشش و خودداري از ستم.«
اين، منبع و منش��أ بروز غيرت ورزي و تعّصب است، كه آن را در دو مفهوم 
مثبت و منفي، پس��نديده و نكوهيده جلوه گر مي سازد. به همان سان كه دوام 
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و بق��اي رذايل اخالقي فردي و جمعي، نيرو از غيرت ورزي صاحبان حمّيت1 و 
تعّصب اخذ مي كند، دوام و بقاي فضايل اخالقي و بنيادهاي پس��نديدة فردي 
و جمعي نيز، نيروي خ��ود را از غيرت ورزي صاحبان حمّيت ممدوح مي گيرد. 

شايد از همين روست كه پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »ِانَّ الَغيرُة ِمن األيمان«2
حضرت در جايي و با توّجه به شأني، غيرت و تعّصب را از نشانه هاي ايمان 

مي شناسند و در وجهي ديگر، مي فرمايند:
َب َلُه َفَقْد َخَلَع ِرْبَق اليماِن ِمْن ُعُنِقِه؛3 َب َاْو ُتُعصِّ »َمْن َتعصَّ

اگر كسي نسبت به رفيقش تعّصب خرج دهد، به اين معنا كه از او حمايت 
باط��ل كن��د و رفيقش هم ب��ه اين حمايت راضي باش��د، ه��ر دوي اينها، آن 
ريسمان ايماني را كه بر گردن دلشان هست، باز كرده اند و از زمرة مؤمنان 

حقيقي خارج شده اند.«
اين مقّدمه را ذكر كردم تا ضمن ارائة تعريفي از اين »صفت«، ذو وجهتين 
بودن معاني و مفاهيمي كه مترّتب بر آن مي شود، كشف شود. اگرچه در عصر 
حاضر، به دليل غلبة فرهنگ غربي كه در ظاهر، ناسخ هر گونه تعّصب ورزيدن 
است، در باطن همه را به تعّصب ورزيدن بر بي تعّصبي و بي غيرتي و پاسداشت 
مذموم دريافت ها و آموزه هاي عملي و فرهنگي غرب دعوت مي كند و عدول از 
آن را نش��انة عقب افتادگي و تحّجر مي شناسد و دينداران صاحب غيرت ديني 

را به عنوان فناتيك و متحّجر معرفي مي كند.

1. حمّي��ت از م��اّدة َحمي )بر وزن حمد( به معني حرارتي اس��ت كه بر اثر عوامل خارجي در بدن انس��ان يا 
اش��ياي ديگر به وجود مي آيد. به حاالت روحي همچون خشم و كبر و تعّصب هم حمّيت گفته مي شود؛ زيرا 

باعث حالتي آتشين در انسان مي شود.
2. من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 444.

3. كافي، ج 2، ص 308.
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امام ّسجاد)ع( مي فرمايند: 
»تعّص��ب آن اس��ت ك��ه بدهاي قبيلة خ��ود را بهت��ر از ني��كان قبيلة ديگر 
ببينيد. تعّصب آن نيست كه كسي قبيلة خود را دوست داشته باشد؛ وليكن 

]تعّصب[ آن است كه قبيلة خود را كمك نمايد، بر ظلم.«1
آنچ��ه كه موجب مذّمت عصبّيت در نزد رس��ول اكرم)ص( ش��ده و آن را از 
نش��انه هاي جاهلّيت دانس��ته اند، وجه مذموم تعّصب ورزيدن اس��ت كه اعراب 
جاهل��ي، ب��ا تكيه بر بندها و عاليق قومي و قبيله اي، مانع از مكش��وف ش��دن 
حقايق، جاري ش��دن س��ّنت هاي ممدوح، به كيفر رس��يدن ظالم و س��تمگر 
مي شدند. مظلوم واقع شدن ستمديده يا منزوي شدن سّنت ها در اثر اين گونه 
عصبّيت ها، در واقع باعث پايداري جاهلّيتي مي ش��د كه انزال كتاب آس��ماني 
»قرآن« و ارس��ال رسول ختمي)ص( مرتبت براي منس��وخ ساختن آن اّتفاق 
افتاده بود. از همين رو بود كه، رس��ول خدا)ص( براي تضعيف و س��ركوب اين 

گونه تعّصب ورزيدن ها مي فرمودند:
»ه��ر ك��س در دلش به اندازة دانه خردلي عصبّيت باش��د، خدا او را در روز 

قيامت با اعراب جاهلّيت مبعوث مي كند.«2
بخش بزرگي از حيات و جهاد رس��ول اهلل)ص( و مسلمانان مؤمن در صدر 
اسالم، مصروف مبارزه با اين گونه عصبّيت هاي جاهلي بود كه اعراب، به دليل 
خاس��تگاه فرهنگي و نظام قبيله اي، س��خت بدان وابسته بودند و با اين صفت 

مذموم شناخته مي شدند.
آنچ��ه كه موجب خروج اه��ل تعّصب مذموم از خيل مؤمنان مي ش��د، ]و 
مي ش��ود[ نسبتي است كه به واس��طة تعّصب با ابليس پيدا مي كردند، چه اين 

1. همان.

2. همان.
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صفت مذموم، ريشه در خوي و خصلت باطل موجودي غيررحماني داشت.
ابليس، با مقايس��ة بي بنياد خود با حض��رت آدم)ع(، امري اعتباري را باعث 
رجحان و برتري مي ش��ناخت و بدون حّجتي حقيقي و الهي، متعّصبانه بر آن 
پاي مي فشرد. او به اّتكاي همين غيرت ورزي مذموم، حاضر به رويارو ايستادن 
با حضرت حق، جّل و عال كه خود منشأ و مبدأ هر گونه ارزش گذاري و تعيين 

حدود حّق و باطل بود، نيز شد.
حضرت امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 

»مالئكه مي پنداشتند شيطان از آنهاست، ولي در علم خداوند از آنها نبود 
تا به س��بب حمّيت و تعّصب، باطن خود را اظهار كرد و گفت: مرا از آتش 

آفريده اي و او را از خاك ]تيره[.«1
تعّصب نابه جا، در وقت مش��اهدة آدم)ع(، جايگاه ش��يطان را معلوم و وي را از 
رتبة وصف مالئك جدا ساخت. در واقع، عصبّيت، پرده ها از ما في الّضمير برمي دارد 

تا به رغم همة صورت سازي ها، رويكرد و جايگاه هر موجودي معلوم شود.
امام علي)ع( در خطبة 192، مي فرمايند:

»ابليس در برابر آدم، به خاطر اصل و اساس خويش، تعّصب ورزيد و آدم 
را مورد طعن قرار داد و گفت: من از آتشم تو از خاك.«2

ظهور اين صفت مذموم در شيطان، او را سر حلقة مبتال به عصبّيت معرفي 
ك��رد تا از آن پس، جملة م��ردان و زناني كه با مالك ق��رار دادن ويژگي هاي 
اعتب��اري قومي، قبيل��ه اي، خوني، مالي و امثال اينه��ا، جايگاهي فراتر و حّقي 
بزرگتر از س��ايرين براي خود قائل مي شوند، به راحتي شناخته شوند و صفوف 

آنها از ديگران باز شناخته شود.

1. همان.
2. نهج البالغه، خ 192.
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آنچه كه موجب دوري و رانده شدن ابليس از درگاه الهي و مقام قرب شد، 
بروز عصيان و عصبّيت ياد شده بود. همين واقعه، او را مستعد و البّته مستحّق 

لعنت و رجم ساخت.
پوش��يده نيس��ت كه اين عصبّيت مذموم و فاقد وجاهت ش��رعي و عقلي، 
باعث شكس��ته شدن حصار سالمت و عبودّيت و مبتال شدن ابليس به عصيان 
و نافرماني ش��د. او با نافرماني از امر پروردگار و عدم سجده بر حضرت آدم)ع(، 
 از جم��ع بندگان درگاه ح��ق، خارج و به صف متمّردان و عاصيان رانده ش��د. 
ام��ام زين العابدي��ن)ع( در روايتي زيب��ا، عصبّيت مذموم را باع��ث ارتكاب گناه 

مي شناخته، آن را مذّمت و مي فرمايند: 
»َفقاَل الَعَصبيَُّة الّتي ياَثُم عليها صاِحُبها؛

م��راد از عصبّيت ]مذموم[ آن اس��ت كه ش��خصي كه آن عصبّيت را داش��ته 
باشد، گناه كار مي شود.«

يعني كارش به آنجا مي كشد كه اشرار قومش را از خوبان ساير اقوام، بهتر 
مي داند تا آنجا پيش مي رود كه... 

»ِمَن الَعَصبيَِّة َاْن ُيعيَن َقْوَمُه َعلي الُظلم؛1 قومش را در ظلم ياري مي دهد.«
اش��ارة حضرت س��ّجاد)ع( به تراوش و س��رريز اين عصبّيت است. متعّصب 
بي دليل و وجه عقلي و شرعي، ابتدا با ناديده گرفتن حق و طرفداري از باطل، 
مرتكب گناه مي ش��ود؛ ليك��ن در مراحل بعدي، در مقام دف��اع از قوم و قبيله 
و حزب، در ظلم گروهي نيز ش��ريك ش��ده و باعث بروز مفس��ده هاي بزرگتر 
اجتماعي مي ش��ود. به واق��ع دامنه و دايرة اين آلودگي در گس��تره اي محدود 
نمي ماند؛ بلكه مرحله به مرحله پيش مي رود تا آنجا كه نس��ل هاي پي در پي 
در گستره هاي اعتقادي، فرهنگي و باألخره جملة معامالت و مناسبات، مرتكب 

1. بحاراألنوار، ج 70، ص 288؛ الكافي، ج 2، ص 308. 
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باطل، حافظ و ناش��ر و مبّش��ر بدعت ها و باعث تعطيل ش��دن سّنت هاي نيكو 
مي شوند.

به نظر مي رس��د، وجه مهّم اجتماعي عصبّيت و گسترة تأثيرگذاري اش در 
مناسبات و معامالت جمعي است، كه تا اين حد، مورد مذّمت واقع شده است. 
اين وجه از عصبّيت است كه موجب انحراف هاي بزرگ و تاريخي و بروز نقطه 

عطف هاي مهّمي مي شود.
امام علي)ع(، عصبّيت را در كنار كبر، جور، حس��د، خيانت و جهل منش��أ و 
مبدع ش��كل گيري شش گروه اجتماعي معرفي مي كنند كه عذاب خداوندي را 

براي صاحبان آن صفات رذيله در پي دارد. ايشان مي فرمايند:
»خداون��د ش��ش گروه را به خاطر ش��ش صفت عذاب مي كن��د، عرب را به 
خاط��ر تعّصبش، كدخدايان را به خاطر كبرش��ان، زمام��داران را به خاطر 
ظلمش��ان، فقه��ا را به خاطر حسدش��ان، تّج��ار را به خاطر خيانتش��ان و 

روستاييان را به خاطر جهل.«1
نكتة جالب تر آنكه، در روايت آمده اس��ت كه پيامبر اكرم)ص( نيز هر روز از 
ش��ش صفت به خدا پناه مي بردند. از شّك، شرك، حمّيت )تعّصب(، غضب، ظلم 

و حسد.2
در ابليس، صفات حس��د بر آدم)ع(، تعّصب دربارة اعتبار از جنس آتش بودن 
خ��ودش، كبري كه موجد اس��تكبارورزي اش ش��د و خيانتي كه ب��ه رّب و موالي 
خود كرد، مجتمع گش��ت تا نه تنها از درگاه پروردگار رانده شد؛ بلكه در زمرة 

لعنت شدگان وارد آمد و از رحمت خداوندي الي االبد دور افتاد.
اي��ن همه، در نقطه عطف هاي مهم نيز موجد بروز و ظهور فرهنگ جاهلي 

1. بحاراألنوار، ج 73، ص 289؛ خصال، ج 1، ص 158.
2. همان.
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ش��د و با داّللگي ش��يطان كه كمر به اغواي فرزندان حضرت آدم)ع( بسته بود، 
موجد عصيان، بت پرس��تي، اس��تكبارورزي و باألخره ش��كل گيري تمّدن هاي 

مشركانه، در عرضة زمين شد.
او س��وگند خورده بود و خداوند را به هم��ة عّزتش ياد كرده بود كه جملة 

فرزندان آدمي را اغوا كند. گفته بود: 
ِتَك َلَغوينَُّهْم اّل عباِدَك ِمْنُهْم الُمخِلصين«.1 »َفِبِعزَّ

او ب��ا تأكي��د تمام و پاي بندي تام به مفاّد س��وگندش، ب��راي اغواي جملة 
آدميان كمر هّمت بست؛ اگرچه در همان هنگام دريافت كه دست تعّرض او به 

دامان مخلصان نخواهد رسيد.
ناگفته نماند كه، جملة اين رذايل و به ويژه عصبّيت، چش��م ش��يطان را از 
حضرت خليف�］ اهلل بس��ت تا با انكار مقام و ش��أن الهي او، با تالشي مذبوحانه، 

آن مقام را غصب و از آن خود سازد.
پس از او نيز، بني ابليس، بني قابيل و بني اس��رائيل، با طّي همين مسير و در 
ه��واي غصب و تصاحب مقام خليف�］ اللهي، مرتكب جناياتي همچون قتل عاّم 
پيامبران، اوصيا و اوليا شدند و مسير حقيقي تاريخ را به انحراف بردند و موجب 
بروز هزاران فرقه و گروه، صدها فرهنگ و تمّدن الحادي و مشركانه و بدعت ها 
شدند تا كار فرزندان آدمي در دريايي از شبهات، مفسده ها و رذايل به عصيان 
و انكار و باألخره جهّنم و عذاب الي االبد كش��يده ش��ود. اي��ن همان وفاداري 

صميمانة شيطان به پيماني بود كه برايش سوگند فبعّزتك خورده بود.
پيامبر اكرم)ص( به خوبي مي دانستند كه به همان صورت كه در عصر جاهلّيت 
اّول، كار عرب به صحراي عصيان و انكار و زيس��ت در فرهنگ مشركانه كشيد، 
بازگش��ت جاهلّيت دوم در اثر تجربة ديگر بار عصبّي��ت، موجد روز و روزگاري 

1. سورة ص )38(، آيات 82 � 83.

 .1
 .2
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 مي شود كه اصالح آن، جز از مسير ظهور كبراي آخرين وصّي رسول خدا)ص(،
حضرت مهدي)ع( ممكن نخواهد بود.

چنانچه با فراس��ت و بصيرت به بنياد جنگ ها و كش��مكش هاي كمرشكن 
طول تاريخ بنگريم و راز بروز و ظهور احزاب، گروه ها، مسلك ها، فرقه ها و حّتي 
مرزه��اي جغرافيايي و فرهنگي ميان عموم اقوام را جس��ت وجو كنيم، بن ماية  
اين همه را در عصبّيت يا همان غيرت ورزي بي سبب، مذموم و دور از معيارهاي 

حقيقي مي يابيم.
به همان سان كه در اّولين روزهاي پس از رحلت رسول اكرم)ص(، عصبّيت 
برپايي س��قيفه را سبب شد، همين عامل، بني تميم و بني ربيعه )دو قبيلة بزرگ 
عصر پيامبر)ص(( را طاليه دار لشكر خوارج ساخت تا در برابر علي)ع( بايستند 
و پ��س از آن، بني عّباس، بني م��روان و ديگران، در صفي قرار گرفتند كه ابتدا و 

سرحلقة آن را ابليس به نام خود ثبت كرده بود، تا به انتها.
ناسيوناليس��م، سوسياليسم، فاشيسم، ماكياوليسم، پان ايرانيسم، پان عربيسم، 
پان تركيس��م، صهيونيسم و.. صدها ايس��م ديگر، بر محور تعّصب قومي و حزبي 
شكل گرفتند و موجب و موجد جنگ هاي منطقه اي و فرامنطقه اي شدند و در 

زير چرخ هاي خود، ميليون ها انسان را قتل عام كردند.
سرتاس��ر تاريخ چهارصد س��ال اخير غرب در زير س��اية انواع ايدئولوژي ها 

گذشت. 
با حذف دين از صحنة حيات اجتماعي و سياسي ساكنان غرب و سكوالريزه 
ش��دن فرهنگ، ايدئولوژي ها به مثابة مجموعه اي از دستورالعمل هاي سياسي، 
اجتماعي، با تكيه بر دريافت هاي انساني و اومانيستي از هستي، عهده دار مديرّيت 
و تنظيم مناس��بات ش��دند. اين همه، در خود و با خود، نطفة جملة بحران ها 
و بن بس��ت ها را داشت، چنان كه در قرن بيس��تم ميالدي، بحران هاي فراگير 
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در حوزه ه��اي مختلف فرهنگي و تمّدني، اين فرهنگ و تمّدن را به تمامي در 
سراشيب سقوط و اضمحالل كشيد.

ايدئولوژي ه��ا با هر عنوان، اعّم از سوسياليس��م، ناسيوناليس��م و ...، متأّثر از 
عصبّيت و جانبداري از نوعي برداشت، دربارة وجوه مختلف حيات انسان بريده 
از آسمان و آموزه هاي ديني، به انكار حقايق مندرج در كتب آسماني پرداختند 
و شأن قدسي آدم و عالم را تا مقام حيوان و جمادات نازل ساختند و با نفي هر 
گونه حّجت الهي و منصوب از سوي حق، نفس اّماره و هواجس آدمي را مالك  
و معيار عمل و نظر قرار دادند. از اين رو، ايدئولوژي ها منشأ تشّتت، غلق، بحران 

و عصبّيتي شدند كه چندين مرتبه از عصبّيت جاهلي پيشي مي گرفت.
احزاب جديد نيز جملگي از مش��رب همين ايدئولوژي ها س��يراب شدند تا 

رويارويي و جنگ را روزي همه سالة قرن نوزدهم و بيستم ميالدي كنند.
قرن بيس��تم ميالدي در حالي سپري شد كه بيش از يكصد ميليون كشته 
روي دس��ت بش��ر گذاش��ته بود. جملگي اين مقت��والن، قبل از آنك��ه با تير و 
گلوله هاي مّتفقان و مّتحدان كش��ته شوند، به مسلخ تعّصب هاي حزبي كشيده 
ش��ده بودند. هزاران حزب سياس��ي و اجتماعي، در حالي انسان ها را به سوي 
س��عادت، رفاه و آزادي دعوت مي كنند كه خود حامل پرچم اس��تبداد، فقر و 

ظلمند.
جملگي با آرم ها، نش��انه ها و پرچم ها بر حّقانّيت اموري اعتباري؛ همچون 
خون، نژاد، ثروت و حزب پاي مي فشارند؛ در حالي كه جملگي در چشم پوشي 
بر امام مبين، كين ورزي، كبر و خيانت به ابناي آدمي، گوي س��بقت را از هم 

مي ربايند.
سيزده خّط خونين، س��يزده خاندان زرساالر ايلوميناتي، در حالي سيطرة 
شيطاني خود را از طريق لژهاي ماسوني كميتة 300، بيلدربرگ ها، سازمان هاي 
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جهاني و... بر كّل خلق عالم برقرار مي كنند كه در انبان خود جز تفاخر نخ نما و 
كهنة جاهلي قومي، قبيله اي و نژادي ندارند.

بر پرچم و نش��ان احزاب حاكم در سراس��ر جهان كدام عامل مش��ترك را 
مالحظ��ه مي كنيد؟ ي��ا كدامين نماد حقيقي برخاس��ته از مكتب انبياي عظام 

الهي را؟
جملگي هواداري ائمة كفر را س��رلوحة جملة اعمال و اقوال خود ساخته و 

بر آن نيز مي بالند.
در ميان آنها، مردم، در جهل و بي خبري، گاه سنگ آن حزب و گروه و گاه 
س��نگ ديگري را به س��ينه مي زنند و متعّصبانه از آنها حمايت مي كنند؛ حّتي 
براي آنها به ميدان آمده و جان مي دهند و جملگي در ظلمي شريك مي شوند 
كه هر لحظه بيش از پيش، س��ياهي را بر حيات فرهنگي و ماّدي مردم غالب 

مي سازد.
گويي��ا اين نداي حض��رت رس��ول اهلل)ص( را بايد آويزة گوش س��اخت كه 

فرمودند:
»َفَيْمَلُ األرَض ِقْسَطًا َو َعْدًل َكما ُمِلَئْت َجوراً و ُظلمًا؛1

پس زمين را از عدل و داد لبريز مي كند، پس از آنكه از ستم و بيداد لبريز 
شده است.«

ابليس، با كش��ف قّوة عصبّيت و كارآيي آن در بسط جهالت، به مرور زمان، 
چنان پيش رفت كه ديگر هيچ عامل مش��تركي براي متجّمع كردن س��اكنان 
 يك ش��هر كوچك ح��ول يك محور واحد وج��ود ندارد تا چه رس��د به اثبات 

كتاب اهلل و آل اهلل به عنوان قطب فرهنگ و تمّدن.
فرزندخواندگان ش��يطان، به خوب��ي دريافته اند كه مي توان از موس��يقي، 

1. منتخب األثر، ج 36، ص 316؛ كمال الّدين و تمام الّنعمه، ج 1، ص 257.
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س��ينما، ورزش و حّتي موضوعاتي همچون محيط زيس��ت و تمايالت جنسي 
براي تأس��يس يك تشّكل فرقه اي و حزبي استفاده كرد و همة تعّصب و غيرت 

جمعي را معطوف بدان نمود و بر گستره و ژرفاي جاهلّيت مدرن افزود.
امروزه، نفي و انكار صهيونيس��م به همان اندازه در »اروپا« دردسرساز است 

كه اعتراض به هم جنس بازي.
واهمة اّتهام به نقض حقوق بش��ر، هر دولتي را وامي دارد تا خود را متناسب 
ب��ا معيارهاي بودن و س��بك زندگي »اي��االت مّتحدة آمريكا« و س��ازمان هاي 

فراماسونري جهاني تنظيم كند.
وجود قريب به چهارهزار فرقة شبه مذهبي كه فهرست ثبت شدة حدود دو 
هزار مورد آن موجود است، پرده از تفّرق، تحّزب، تعّصب و عصبّيت وحشتناكي 
برمي دارد كه كيان فرهنگ، اخالق و س��المت انس��ان عص��ر حاضر را به خطر 

افكنده است.
گوييا، از سويي شاهد به ثمر رسيدن همة آمال ابليس براي اغواي عمومي 
فرزندان آدمي از مس��ير دامن زدن به عصبّيت ها هس��تيم؛ همان كه در لسان 
پيامبر آخرالّزمان از آن به عنوان جاهلّيت ثانوي ياد ش��ده و از ديگر س��و، ناظر 
فراهم شدن زمينه هاي امري كه حضرت نبّي اكرم)ص( نويد تجربه اش را پس از 

پر شدن زمين از ظلم و بي عدالتي داده اند. آنجا كه فرمودند:
»َفَيْمَلُ األرَض ِقسَطًا َو َعْدًل َكما ُمِلَئْت جوراً و ُظلمًا؛

پس زمين را از عدل و داد لبريز مي كند، پس از آنكه از ستم و بيداد لبريز 
شده است.«



مساجد ساختارشكن و ابنّية شرك و نفاق 
اسماعيل شفيعي سروستاني

حضرت امام صادق)ع( به نقل از پدر بزرگوارشان، در تفسير آية 33 سورة احزاب: 
َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلي؛ و مانن��د روزگار جاهلّيت قديم زينت هاي  ْج��نَ َتَبرُّ »َوَل َتَبرَّ

خود را آشكار مكنيد.« مي فرمايند: 
»خود را مانند خودآرايي زنان عصر جاهلّيت اّول نياراييد.«1

تبّرج، به معناي توس��عه در ديدار از كلمة برج گرفته ش��ده است. به استناد 
كالم مرحوم عاّلمه طباطبايي در تفسير »الميزان«، تبّرج ظاهر شدن مانند ظاهر 

شدن برج ها براي بينندگان آنهاست.2
ش��ايد بتوان، خودآرايي به قصد خودفروش��ي را ح��اوي نزديك ترين مفهوم 

براي تبّرج جاهلي دانست. 
تظاه��ر در معني خودنماي��ي، تخفيف يافتة تبّرج اس��ت. تمّناي نمايش و 
ظاهرسازي. برون فكني ويژه اي كه به تمامي در مقابل خودداري، خويشتن داري، 
حياء و حّتي رازداري، قرار مي گيرد. نوعي نمايش بي محاباي داش��ته ها در برابر 

خلق روزگار.
اين نمايش همراه با تفاخر، آتش ميل و حسد را برمي انگيزد و نفِس تيز تِك 

1. بحاراألنوار، ج 22، ص 189.
2. تفسير الميزان، ج 16، ص 309.
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نهفته در كالبد كوچك هزاران پير و جوان را به مسابقه اي بزرگ فرا مي خواند.
تبّرج، ضّد پوش��يدگي و مخالف آن است از اين رو، مورد نكوهش حضرات 
معصومان)ع( و اهل خرد واقع ش��ده و از مش��ّخصات انسان عصر جاهلّيت اّول  
به ش��مار مي رود. همان كه واسپس قرن ها، در هيئت جاهلّيت دوم آخرالّزماني 

بازگشت مي كند و در مقابل امام زمان)ع( و خاستگاه ايشان مي ايستد.
حال چنانچه از منظر گش��وده شده به وس��يلة »قرآن كريم«؛ يعني نهي و 
نكوهش تبّرج و تظاهر به حوزه هاي فرهنگي و تمّدني گذشته و جاري بنگريم، 
درمي يابيم كه، ش��هرها نمايش��گاه تبّرج و تظاهرند. خانه ها، لباس ها و وسايل 
نقليه ك��ه چونان برج ها در خودنماي��ي، خودآرايي، تظاهر و خودفروش��ي اند، 
جملگي فاقد صفت پوش��يدگي اند و چون شيش��ه همة اندوخته ها و پنهاني ها 

را نمودار مي سازند.
كوچه ها و محّله ها و جملة آنچه كه در گس��ترة ش��هر، قابل شناس��ايي اند 
جلوات اين صفات مذموم را در خود دارند و همراه خود، فرا روي هر رهگذري 

به نمايش مي گذارند.
ب��ه زب��ان ديگ��ر، در عصر 
آخرين، ش��هر و ك��وي و برزن، 
محّل ظهور تمام قّد تبّرج است.

بناهاي بركش��يده تا سقف 
آس��مان، در رقابت��ي س��خت، 
ب��ر يكديگر فخر مي فروش��ند. 
برت��ري خ��ود را مي نمايند و 
ش��كوه و رن��گ و روي خود و 
تمّناي س��ازندگان و صاحبان 
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خود را جلوه گر مي كنند. قدر خويش را عرضه مي كنند تا چشم و دل خريداران 
و طالبان را اسير خود كنند.

هر ساختمان، نحوي خودنمايي و حرص جاويد صاحبش براي تظاهر را در 
خود پنهان داشته است.

پاساژها، مغازه ها، ويترين ها و... جملگي رنگ هايي را جلوه مي دهند تا در رقابتي 
بي پاي��ان، طبع تظاهرطلب آينده ها و رونده ها را بيارايند. به همان س��ان كه اطعمه 

و اشربه و البسه بر ساحت 
اي��ن تظاه��ر مي افزاين��د؛ 
جملگي از جايگاه و ش��أن 
خود خارج شده و مبّدل به 
ابزار تبّرج و تظاهر شده اند.

از  ممل��ّو  ش��هرها، 
مردمي ان��د ك��ه از صبح 
علي الّطلوع در نمايشند. 
دميدن خورشيد، سرآغاز 
مسابقة بزرگ تجربه شدة 
عهد جاهلي است كه در 
صورتي نو بازگشت كرده 
همين  از  ش��ايد  اس��ت. 

روست كه ش��هرها، باعث تباهي و فس��اد اخالقي و فرهنگي انسان ها هستند. 
چنان كه ابن خلدون اندلس��ي، در »المقّدمه«، معتقد اس��ت: شخصّيت انسان ها 
را نوع معيش��ت آنها مي س��ازد. او حّتي از بس��ياري جهات زندگي باديه نشين را 
مقّدم بر شهرنش��يني مي شناس��د و معتقد اس��ت دالوري، دينداري، شجاعت، 
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اخالق و فطرت پاك در ش��هرها روي به نابودي مي گذارد و حّتي معتقد است 
تمامي اين صفات پس��نديده در ش��هر روي به ضعف مي گذارد تا آنكه به كّلي 
نابود مي ش��ود و حّتي ش��هر و زندگي شهري را عامل انحطاط و انقراض دين و 

دولت مي شناسد.
ش��هر و خيابان، پاس��اژها، مغازه ها، برج ها و محّله ها، همه از يك جنسند و 
حامل صفاتي مش��ترك. جملگي، باطن انس��ان جاري در عصري را به نمايش 
مي گذارند كه چون عهد جاهلي اّول، بر مدار تظاهر و تبّرج مي گردد. همه چيز 
و همه كس ذيل تظاهر و تبّرج قابل شناسايي است و ما به غلط، تبّرج را تنها 
در آرايش گيس��وان دختركان جس��ت وجو مي كنيم. چنان كه در غفلت تمام، 
چشم را بر نقش بنيادين شهرسازي، معماري و خانه ها در شكل گيري شخصّيت 

مردم و تربيت نسل ها مي بنديم و جملگي را خنثي و بي تأثير مي انگاريم.
روزي، رس��ول اكرم)ص( در گذر از محّله اي، س��اختمان بلند و قّبه مانندي را 
مشاهده كرد. از همراهان نام صاحب بنا را پرسيد. گفتند: از مردي انصاري است.

چندي بعد، وقتي آن مرد به ديدار حضرت رس��ول اهلل)ص( آمد، حضرت از 
وي روي برتافت و ناراحتي خود را از احداث آن بنا آشكار ساخت. نبّي اكرم)ص( 

ساخت اين گونه ابنّيه را دردسرساز و براي مردم زحمت آفرين مي شناختند.1
در تمّدن اس��المي، پوشيدگي صفت بارز ابنّيه و مورد توّجه فرهنگ نبوي و 
علوي است، همان كه در معماري، شهرسازي و ساخت مسكن نمودار مي شود. 

در مقابل، برهنگي و عرياني كه صفت ذات فرهنگ و تمّدن غربي است.
اين كالم حضرت مصطفي)ص( است كه فرمودند: 

»خانة هر كس حرم اوست.«2 

1. به نقل از فصل نامة فرهنگ كوثر، ش 50، ص 56.
2. نهج الفصاحه، ص 331، ح 1582؛ خصال، ج 1، ص 122.
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از همين رو ايشان، خانة مردم را چونان »مسجدالحرام« امانگاه مي شناختند 
و مي فرمودند:

»خانة هر كس، وقتي صاحبش در آن بماند و در را ببندد و نيز مسجدالحرام 
امانگاه است.«1

فرهنگي كه معّلم آن، خانه را امانگاه چونان بيت اهلل الحرام معرفي مي كند، 
پوشيدگي را صفت جدايي ناپذيرش مي شناسد تا آنجا كه ديه را از نابيناكنندة 

چشم خاطي برمي دارد. حضرت امام صادق)ع( فرمود:
»هر كس بدون اجازه به خانه اي نگاه كند، در چنين حالي اگر چش��مش را 

معيوب سازند، ديه اي بر آنان نيست.«2
با اين وصف، چگونه مي توان تصّور كرد كه دعوت كنندة اين فرهنگ نبوي 
و علوي، »تبّرج و تظاهر و تزاحم« عفن مندرج در برج س��ازي و حّتي معماري 
مس��اجد مدرن ش��هر ما را كه در خود و با خود جز آلودگي اخالقي و زحمت 
خلق روزگار و پرده برداري از محارم ندارند و حّتي س��جده و كرنش در پيشگاه 

شيطان مي كنند، امضا كند؟
معماري مدرن و برج س��ازي نوين، به دليل خاس��تگاه فرهنگي اش دريافت 
و نگاه اومانيس��تي و ليبراليس��تي حاكم بر مهندسان و معمارانش، اذن دخول از 
هم��ة خانه ها و خلوتكده ها و محل هاي امن مردم برمي دارد. درس��ت به همان 
صورت كه در عصر جاهلّيت مرس��وم بود. ساكنان »حجاز« عصر جاهلّيت اّول، 
رسم كسب اجازه براي داخل شدن به خانه ها را برداشته بودند تا آنكه در وقت 

بعثت »قرآن« اعالم داشت: 
»َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتْدُخُلوا بُُيوًتا َغْيَر بُُيوِتُكْم َحتَّي َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا 

1. دكتر آيتي، تاريخ پيامبر اسالم، ص 561.
2. وسائل الّشيعه، ج 11، ص 50.
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َعَلي َأْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم لََعلَُّكْم َتَذكَُّروَن؛1
اي ايم��ان آورن��دگان به خانه اي غير از محّل س��كونت خ��ود، بدون آنكه 
اجازه گرفته و بر س��اكنانش سالم كرده باش��يد، داخل نشويد. اين برايتان 

بهتر است، باشد كه پند گيريد.«
چگونه مي توان در امنّيت و آرامش زيست، وقتي كه بر فرش كوي و برزن 

و هم جوار با متجاوزان و متعّديان نشسته باشي؟
مگر جز اين اس��ت ك��ه در ازدحام برج ها و پنجره ه��ا، همگان را بي پرده و 
حفاظ در معرض تيرهاي زهرآلود نگاه نامحرمان قرار داده ايم؟ در اين موقعّيت، 
آس��ايش و آرام��ش و امنّي��ت، كيميايي اس��ت نايافتني. گوه��ري كه بي آنكه 

درباره اش بينديشيم، به بهايي اندك از دست داديم.
آمده اس��ت كه ابوس��عيد خدري، روب��ه روي خانة حضرت رس��ول اكرم)ص( 
ايس��تاده و در آن موقعّيت اذن ورود مي خواست، از رسول خدا)ص( شنيد كه 

فرمود: »روبه روي در اجازه نگير.«2
امنّيت محارم و اهل خانه تا آنجا پاس داش��ته مي شود كه حّتي براي نحوة 
اذن دخول به منازل نيز ش��رايطي تعيين ش��ده اس��ت تا چه رس��د به آنكه، به 
بهانه ه��اي صرفًا اقتصادي غيرقابل دفاع، همة ش��روط را حذف كرده و چونان 
عه��د جاهلي، مردم را بي دفاع در برابر تيرهاي زهرآگين چش��م ها قرار دهيم. 

تيرهايي كه هر يك به نحوي اهل خانه را مضروب و مجروح مي سازند. 
آن زمان كه در قرائت دعاي شريف ندبه، ندبه كنان مي خوانيم: 

»اين هادم ابنّية الّشرك و الّنفاق« و به زاري تجديدكنندة فرايض و سنن و منهدم 
كنندة ابنّية بركش��يده بر شالوده هاي شرك و نفاق را فرا مي خوانيم و جست وجو 

1. سورة نور )24(، آية 27.
2. تفسير مجمع البيان، ج 14، ص 135.
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مي كنيم، انديش��ه كرده ايم ك��ه امام)ع( در وقت ظهور كب��را با تعطيل كنندگان 
فرايض و سنن و سازندگان ابنّية شرك و نفاق چه معامله اي مي كند؟

ب��دون مراعات ادب منتظران حقيقي، بدون آمادگ��ي براي احياي فرايض 
و س��نن و بدون عزم جّدي براي پيگيري خّط مش��ّي فرهنگ حقيقي نبوي و 
علوي كه به تمامي در فرهنگ مهدوي متجّلي مي شود، قرائت اين ادعيه وبال 
گردن ما مي ش��ود. هماره، بي آنكه متذّكر باش��يم، با قرائ��ت ادعّيه و اذكار، در 
مقاب��ل خداوند و حضرات معصومان)ع( متعّهد به عهد مي ش��ويم و خود را در 
مع��رض پيمان ها قرار مي دهيم، بي آنكه خود را مكّلف به اجراي آن پيمان ها و 
وفا به آنها بشناس��يم. از همين مجرا حجم بزرگي از ابتالئات سوء حاصل شده 

از گسست عهد و پيمان ها را به جان مي خريم.
گاهي اين گونه خواندن ها ما را به مرز دغل با حّجت حّي خداوند مي رساند.

ابراج البيت الحرام
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شكس��تن عهد خداوند و رسول خداوند)ص(، حس��ب سّنت الهي، نتايجي 
همچون مس��ّلط شدن دش��منان و منقطع شدن برخي نعمت ها را در پي دارد. 

چنان كه فرموده اند: 
»عهد و پيمان خدا و رس��ولش را نشكنند، جز آنكه خدا، دشمن آنها را بر 

آنها مسّلط كند و برخي از آنچه را داده است، از آنها بگيرد.«1
در حديث ديگري آمده است: 

هر كه با امام، دغلي و عهدش��كني كرده، روز رس��تاخيز ب��ا دهان  كج وارد 
محشر شود تا به دوزخ رود.2

اشاره به ابنّية شرك و نفاق و انهدام آنها در وقت ظهور، در وجهي اشاره به 
بركش��ندگان و س��ازندگان منافق و مشرك اين ابنّيه دارد، اّما در وجهي ديگر، 
اش��اره به بر كش��يده شدن اين ابنّيه بر بنيادهاي شرك و نفاق در حوزة فكري 
و فرهنگي دارد كه بي گمان در هر دو صورت اين ابنّيه، موجد ش��ركت و نفاق 

خفي و جّلي در حوزة فرهنگ و حيات ماّدي مسلمانانند.
مگر جز اين است كه تبّرج، تظاهر و باألخره ريا، در خود اليه هايي از شرك 
و نفاق را دارا هس��تند و باعث آنند؟ سخن اين نيست كه در ميان ما، مشركان 
و منافقان در كس��وت معمار و شهرساز، ابنّية ما را بر كشيده اند؛ بلكه سخن بر 
س��ر ابتناي اين معماري و شهرس��ازي بر بنيادهاي نظري مشركانه و منافقانه 
است. حّتي اگر مؤمني مسلمان آن را بر كشيده باشد. از همين رو، به مصداق  
از كوزه همان برون تراود كه در اوس��ت صورت بنا، مظهر باطن ش��رك آلود آن و 

الجرم مقّوم و مبّشر نفاق و زندگي مشركانه در عرصة زمين است.
ابوهاشم جعفري مي گويد: 

1. بحاراألنوار، كتاب ايمان و كفر، ج 2، ص 658، ح 1 و ج 70، ص 368.
2. ام��ام صادق)ع( از قول رس��ول خدا)ص(؛ اصول كافي، ترجم��ة مصطفوي، ج 4، ص 34؛ الكافي، ج 2، ص 

.338
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در خدمت امام حس��ن عسكري)ع( بودم كه ايش��ان فرمودند: »هنگامي كه 
قائ��م ما قيام كند، دس��تور مي ده��د مناره ها و مقصوره هاي مس��جد ويران 
ش��ود.« با خ��ود گفتم كه چرا چنين كند كه امام جواب��م فرمود: »چون اينها 

بدعت هايي است كه هيچ امام و پيامبري آن را مرسوم نكرده است.«1
عاّلمه مجلسي در توضيح اين حديث مي فرمايد: 

»زيرا اشراف داشتن و مسّلط بودِن بر خانه هاي مردم حرام است.«2
آنكه با مناره و مقصورة مس��اجد مش��رف و مزاحم چنين كند، با برج هاي 
ش��يطاني و آلوده به تب��ّرج جاهلي چه خواهد ك��رد؟ بي مراجعه به حّتي يك 
روايت و خّط مش��ي ارائه شده توس��ط حضرات معصومان)ع(، مي توان به مدد 
همين علوم كّمي مدرن، تبعات اين معماري را بر جس��م و جان ساكنان شهر 

دريافت.
گويا، به خود رها ش��ده ايم. خود را بي امام، بي سّنت و بي حكم مي شناسيم، 
كه چنين شهر و ديار خود را آلوده و به تبع آن خلق مسلمان را بيمار، فرسوده 

و مبتالبه عذاب دنيوي و اخروي مي سازيم.
آن زمان كه مس��ئوالن يكي از مهم ترين مس��اجد، منسوب به نام مقّدس 
صاح��ب الّزمان)ع( در غفلت تم��ام، صدها ميليارد تومان وج��ه رايج را صرف 
س��اختن عظيم ترين و رفيع ترين مناره ها مي س��ازند، تكليف ساير خلق روزگار 
معلوم اس��ت. اگر تنها و تنها روايت ابوهاش��م جعفري را مي خوانديم، دست از 

ناپرهيزكاري مي كشيديم و عصاي احتياط به دست مي گرفتيم.
در پي درج مس��تندات مربوط به ساخت و ساز بناهاي هرمي در »تهران« 
و برخي ديگر از ش��هرهاي »ايران«؛ همچون »مشهد«، »شيراز«، »رشت« و...، 

1. غيبت شيخ طوسي، ص 123؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 437.
2. روض�］ المّتقين، ج 2، ص 109.
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شوراي محترم شهر تهران، ساخت و ساز بناهاي هرمي شكل را در شهر تهران 
ممنوع اعالم كرد.

ضمن قدرداني از اين اقدام شايس��تة اعضاي شوراي شهر، اميد مي رود كه 
ش��هرداران و ش��وراهاي س��اير بالد نيز همچون تهران و با تأّسي به اين اقدام، 
دستور توّقف صدور پروانه و ساخت اين بناها را كه خاستگاهي شيطان پرستانه 

دارد، صادر كنند.
اّما جاي تأّس��ف اس��ت كه بدعت نويني در كار س��اخت و ساز مساجد در 
ايران ش��كل گرفته اس��ت. اين بدعت با الگوبرداري از س��بك معماري پس��ت 
مدرن در س��اخت مساجد قّوت گرفته اس��ت. گام اّول در ساخت گنبد مسجد 
حضرت ابراهيم)ع( در محّل برگزاري نمايش��گاه هاي بين المللي برداشته شد و 
از آن پس، تجربه هايي جديد در ش��هر تهران صورت گرفته اس��ت كه از جملة 
آنها مي توان به مس��جدي منسوب به نام مبارك حضرت صاحب الّزمان)ع( در 
خيابان ولّي عصر)عج( و مس��جد ديگري مزّين به نام مبارك علّي بن موس��ي 

الّرضا)ع( در خيابان انقالب تهران، اشاره كرد.
اگرچه در اين مساجد مايه ها و نمادهايي از معماري ايراني و اسالمي به كار 
رفته و عناصري همچون باغچه، گره چيني و... در كار زيباس��ازي اين مس��جد 
و آرايش فضاي بيروني وارد گش��ته است، ليكن به دليل اّتكاي اصلي معماري 
آن بر بنيادهاي فكري اومانيستي و انسان مداري، روح حاكم بر اين بنا نمايشگر 
نوعي برون نگري ويژه و به عبارت ديگر مذهب ظاهر مطلوب انسان غربي است 
كه در حوزة فرهنگي خودبنيادي و اومانيس��تي س��ير مي كند. همين امر، اين 
بناي عبادي اس��المي؛ يعني مسجد را از روح و جايگاه اصلي خود خارج كرده 
است. به قول يكي از نويسندگان، همين وجه مشّخص باعث گشته تا بنا، پيش 

از آنكه نمازگزاران را دعوت به خداوند يكتا كند، دعوت به خودش كند.
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اين منتقد كالم شايستة خود را چنين مي نگارد:
بناي حاضر كه به صراحت به سبك معماري پست مدرن ديكانستراكشن 
/ فولدينگ / برش كيهاني )كاس��موژنيك( طّراحي ش��ده، به طور مستقيم 
فلسفة ديكانستراكشن و فولدينگ را فرياد مي زند. شايد هيچ گاه معماري 

را به اندازة اين سبك، به يك گرايش فلسفي نزديك نبينيم.1
در پارادايم خداگرايي، مس��جد جايگاه سجده و بندگي خداست. در پارادايم 
انسان گرايي، آنجا كه خدايي نيست، مسجد جايگاه سجده و بندگي كيست؟ 
مضحك بودن چنين تقليدي در اينجا، بيشتر خود را نشان مي دهد كه »مسجدي 
به س��بك اومانيسم« كه س��بك معماري ديكانستراكش��ن آن را پرورانده، 
زاييدة توّهمات ذهني ژاك دريدا، فيلس��وف پس��ت مدرن فرانس��وي است. 
بنابراين فلس��فة ديكانستراكشن كه فلسفة ايهام، آشفتگي، ابهام، دوگانگي، 

1. ابراهيم ارجمندي، »مسجد امام رضا)ع(«، معماري پست مدرن، مشرق نيوز.
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تزل��زل،  ثب��ات،  ع��دم 
س��ودمندي  عدم  فريب، 
چن��د معناي��ي و تناقض 
است، نمي تواند به عنوان 
مبان��ي نظ��ري معم��اري 
ي��ك مس��جد اس��تفاده 

شود.1
همچنين فلسفة فولدينگ2 
كه حاص��ل ذهنّيات ژيل دلوز، 

فيلسوف پست مدرن فرانسوي است، ابهام انگيزي، عدم وجود ارجحّيت در هيچ 
چيز، نفي سلسله مراتب عمودي و تأكيد بر حركت افقي را به دوش مي كشد.

به راستي در معماري يك مسجد، كه بنايي براي يقين و توحيد است، چه 
جايگاهي براي فلسفة ايهام و دو پهلويي و عدم ثبات و تزلزل است؟3

در س��ال هاي آخرين دهة هفتاد خورش��يدي، آن زمان كه جماعتي انديشة 
واپسگرايي را در سر مي  پروردند و سعي در تضعيف تدريجي حوزة فرهنگي ديني 
و انقالبي مي كردند، با نشانه روي پايگاه هاي اصلي انقالب اسالمي؛ يعني مساجد، 
تأسيس فرهنگسراها را به سبك فرانسويان عصر، زيركانه در دستور كار شهرداري 
تهران قرار دادند. آنها اين حركت را از س��ّنتي ترين مناطق جنوب شهر »تهران« 
آغاز كردند. جالب آنكه به تقليد از فراماس��ونرهاي فرانس��وي كه براي اّولين بار 
قّصابخانة پاريس را به فرهنگس��را تبديل كردند، قّصابخانة قديمي شهر تهران را 

1. همان.
2. Folding.

3. مشرق نيوز.

مسجد قدس واقع در سعادت آباد
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در حاشية ميدان »بهمن« بازسازي و تبديل به فرهنگسرا ساختند.
جاي ش��كرش باقي است كه دست به تركيب مساجد نزدند و اجازه دادند 
اين نردبان هاي آسمان در اقصانقاط شهر بمانند تا شايد ضامني براي اّتصال و 

ارتباط زمين و زمينيان با عالم مأورايي و قدسي باشند.
جاي تأّس��ف اس��ت كه در اثر غفلت مزمن در ح��وزة مطالعات فرهنگي و 
ضرورت انقالب فرهنگي فراگير، فراماسونرها و فراماسون زده ها، با سوءاستفاده 
از ش��رايط موجود، با گس��تاخي تمام، بنيادهاي اصلي معم��اري را هدف قرار 
دادند. آنها در گام نخست از غفلت گروه هاي كارشناسي شهرداري ها به تأسيس 
بناهاي هرمي مش��غول آمدند و پس از آن تجربة فراگير، در گام دوم به س��راغ 

مساجد آمدند.
در هيچ يك از ادوار گذش��ته، امكان اين گس��تاخي و ساختارشكني فراهم 

نبود؛ چنان كه امروز امكان آن فراهم آمده است.
در گوشه گوشة شهر تهران، شاهد بر كشيده شدن مساجدي هستيم كه در 
معماري آنها و در يك ساختارش��كني گسترده، بناهاي توحيدي، عبادتگاه هاي 
مسلمانان را در هم شكسته و مساجد را مّتكي و مبتني بر بنيادهاي اومانيستي 

و معتقدات مجامع شيطان پرست فراماسونري برمي كشند.
چنان كه اشاره شد، معماران اين شهر بي پاسبان و نگهبان، با ساختارشكني 
ويژه اي، در تالشند تا در سكوت سنگ، سيمان و فوالد، هر گونه نداي توحيدي 
و حقيقت آس��ماني را كه منكر ش��رك و چند گونه پرستي است، انكار كرده و 

پلوراليسم را فرياد كشند.
در آنچه كه از آن به عنوان فلس��فة ديكانستراكش��ن1 ياد مي شود و معماران 

1. Deconstruetion.
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نوظهور ما بر پايه هاي آن س��بك معماري مس��اجد تهران را استوار ساخته اند، 
ت��الش مي كنند تا هر گونه اّدعايي را كه س��عي مي كند، نوعي حقيقت ثابت و 
يگانگي را در آفرينش هستي و تنظيم مناسبات انساني، اعالم و اثبات نمايند، 
نف��ي و در عوض با ساختارش��كني، نوعي پلوراليس��م را جايگزين آن س��ازند. 
اي��ن ساختارش��كني از طريق معماري توس��ط فرانك گري، معم��ار آمريكايي 

كانادايي تبار پايه گذاري شد.
آن س��ان كه از اين فلس��فه برمي آيد، هيچ چيز ب��ه چيز ديگري ارجحّيت 
ندارد و با مفهوم اوج و تعالي و حركت از كثرت به وحدت در معماري اسالمي 
متناقض اس��ت. به همين دليل نيازي به گنبد و گل دس��ته كه بيانگر حركت 
از كث��رت به وحدت و عروج و تعالي و اوج گيري اثر معماري اس��المي اس��ت، 

نمي باشد.
در فلس��فة فولدينگ، فيلسوف فرانس��وي نيز اين موضوع و مفهوم به زبان 

ديگري بيان مي شود.
فولد؛1 يعني چين و اليه هاي هزار تو؛ يعني هر اليه در كنار الية ديگر. همه 
چيز در كنار هم. هيچ اليه اي بر الية  ديگري ارجحّيت ندارد و فولدينگ، به معني 
عمودگراي��ي و نفي هر گونه سلس��له مراتب و طبقه بندي اس��ت. به اين ترتيب 

فولدينگ؛ يعني نظامي كه افقي گرايي را جايگزين نظام سلسله مراتبي مي كند.
در اين دريافت، هيچ انديش��ه اي ارجحّيت پيدا نمي كند. تفس��يري باالتر و 
فراتر از ديگري نيس��ت. همه چيز افقي است. به عبارت ديگر، فلسفة فولدينگ 
سعي مي كند تا منطق دو ارزشي را با ديكانسترانت و ساختارشكني، تبديل به 

منطق كثرت و تباين نمايد.

1. Fold.
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اگ��ر چه معماران غرب��ي؛ همچون پيتر آيزنمن کليس��اهايي را مانند آنچه 
که در تصوير مي بينيد، به س��بک فولدينگ طّراح��ي و اجرا نموده اند، اّما بايد 
به اين نکته عنايت داش��ت ک��ه حّتي اگر معماران ايران��ي بخواهند صرفًا يک 
تقليد فرمال و حجمي صرف از معماران پس��ت مدرن غرب داشته باشند، بايد 

بدانند که معماري پست مدرن 
يک معم��اري زمينه گراس��ت؛ 
يعني آنکه در اين شيوه بايد به 
اجتماعي  فرهنگي،  زمينه هاي 
و عقايد و سّنت هاي جامعه اي 
که در آن معم��اري مي کنند، 
البّته  توّجه ويژه داشته باشند. 
طّراح��ي چني��ن بناهاي��ي در 
اس��المي،  پايتخ��ت جمهوري 
توسط معماران و تأييد ساخت 
آن توس��ط مس��ئوالن، ب��دون 

غ��رض ورزي و زاييدة غفلتي اس��ت که تذّکر براي رفع اي��ن غفلت، هدف اين 
مقاله است. با اين حساب حّداقل اّتفاقي که با آگاهي مسئوالن امر در خصوص 
س��اخت اين مساجد بايد صورت پذيرد، در دستور کار قرار دادن تغيير کاربري 
اي��ن بناها و جلوگيري از طّراحي و س��اخت هر بنا با هر کاربري اس��ت که به 
سبک هاي غربي اي طّراحي مي شود که با معيارهاي معماري و زندگي اسالمي 

جامعة ما منافات دارد.1
با توّجه به مباحث ياد شده، كافي است تا سؤال شود:

1. مشرق نيوز.
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 چه نس��بتي ميان معماري يك مس��جد و اين س��بك از معماري وجود 
دارد؟ 

 چه عواملي س��عي در ساختارش��كني و انقالب در معماري مساجد اين 
ديار اسالمي مي كنند؟

 چرا گمان مي كنند در شهر كوران به سر مي بريم و چشمان همة خلق 
روزگار بر آنچه مي كنند، بسته است؟

 چگونه اس��ت كه شوراي ش��هر تهران، از داش��تن مجمعي فرهيخته و 
فرهنگ��ي براي بررس��ي ش��يوه هاي معماري مهّم ش��هري خود را مس��تغني 

مي شناسد؟
 چه كس��ي يا كس��اني موّظف و مكّلف به جلوگي��ري از اين بدعت هاي 

آشكارند؟
 آيا آنها خود را براي مؤاخذة صاحب اصلي شريعت مهّيا كرده اند؟

اين همه، صرف نظر از نقشي است كه معماري نوين و مّتكي بر انديشه هاي 
اومانيستي و شيطان پرستانة معماران فراماسون در گشودن دست نيروهاي 
ش��يطاني بر حيات و جسم و جان س��اكنان اين شهر بي دفاع دارد. بگذريم، 

اين سخن بگذار تا وقت دگر.



كشتار خاموش؛ زنده به گور كردن در عصر مدرن
عاّلمه آيت اهلل سّيد محّمدحسين حسيني طهراني)ره(

ضّديت فلسفة اسالم و روح ايمان با كاهش جمعّيت

كاه��ش جمعّيت، به هر نحو که باش��د، از ترس فقر و مش��كالت زندگي، ضّد 
فلسفة اسالم و روح ايمان است.

َماء َواأْلَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ  ��َماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن ٭ َفَوَربِّ السَّ »َوِفي السَّ
مِّْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقوَن؛1

و در آسمان هاست روزي شما و چيزهايي كه به شما وعده داده شده است، 
پس قس��م به پروردگار آسمان و زمين، آن حّق است به مثل همين گفتار و 

سخني كه بر سر زبانتان داريد!.«
يعن��ي روزي و جميع مواعيد الهي، همه در آس��مان به طور حتم و يقين 
وجود دارد و قطعّيت آن بدون ش��بهه و ترديد مي باش��د، در روزي، ابداً نبايد 

كسي به خود شّكي راه دهد. 
»َوَم��ن َيتَِّق اهلَل َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ٭ َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِس��بُ َوَمن 
َيَتَوكَّْل َعَلي اهلِل َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلَل بَاِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهلُل ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا؛2

1. سورة ذاريات )51(، آيات 22 و 23.
2. سورة طالق )65(، آيات 2 و 3.
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و هر كس از خدا پروا كند ]خدا[ براي او راه بيرون  ش��دني قرار مي دهد و 
از جايي كه حس��ابش را نمي كند، به او روزي مي رس��اند و هر كس بر خدا 
اعتماد كند او براي وي بس اس��ت . خدا فرمانش را به انجام  رساننده است. 

به راستي خدا براي هر چيزي اندازه اي مقّرر كرده است.«
در اين آيات مبارك با اختصارش، پنج قانون فلسفي الهي گنجانيده شده است:

1. كسي كه تقوا پيشه كند، كارش به بن بست برنمي خورد و هميشه مفّري 
خواهد داشت؛

2. از طريق��ي كه اصاًل نمي پندارد و به گمانش نمي رس��د، خدا به او روزي 
مي رساند؛

3. كس��ي كه خدا را در امور خود وكيل بگيرد، خدا براي وي كافي است و 
به جاي وي مي نشيند؛

4. خداوند پيوسته به امر و اراده و خواست خود مي رسد و چيزي نمي تواند 
او را برگرداند؛

5. خداوند براي هر چيز، اندازه و مقداري معّين قرار داده اس��ت كه کم و 
بيش نخواهد شد.

��ِميُع  »َوَكَأيِّ��ن ِم��ن َدابٍَّة َل َتْحِم��ُل ِرْزَقَه��ا اهلُل َيْرُزُقَها َوِإيَّاُكْم َوُهَو السَّ
اْلَعِليُم؛1

و چه بس��يار جانداراني كه نمي توانند متحّمل روزي خود شوند. خداست 
كه آنها و شما را روزي مي دهد و اوست  شنواي دانا.«

در اين آية شريف به وضوح بر اين موضوع تصريح مي شود كه روزي جميع 
جنبندگان و انسان از توان آنها بيرون است.

1. سورة عنكبوت )29(، آية 60.
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»اهلُل َلِطيٌف بِِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشاء َوُهَو اْلَقِويُّ الَعِزيُز؛1
خدا نس��بت به بندگانش مهربان اس��ت، هر كه را بخواهد روزي مي دهد و 

اوست نيرومند غالب.«
لطي��ف به معناي ناف��ذ در خصوصّيات و جزئّيات مي باش��د؛ يعني خداوند 
به قدري به بندگانش از حيث وجودي، صفتي و فعلي، قريب و نزديك اس��ت 
كه گويا در تمام سراس��ر وجود نفس��اني، مثالي و طبيعي بندگانش نفوذ كرده 
اس��ت. روزي دادن از اختيار خداوند بيرون نيس��ت كه نتواند بدهد يا جبري و 
اضطراري به همه يكس��ان بدهد؛ بلكه طبق اراده و اختيار خود، هر كس را كه 
بخواهد روزي مي دهد. او قوي است، ضعيف نيست، در روزي اش فتور و سستي 
پديدار نمي گردد و داراي مقام عّزت، تمكين و استقالل است، نه ذّلت و انفعال 

كه مغلوب حوادث و امر غير گردد.
��ْمَع واأَلْبَصاَر  ��َماء َواأَلْرِض َأمَّن َيْمِلُك السَّ »ُق��ْل َم��ن َيْرُزُقُكم مَِّن السَّ
َوَم��ن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخ��ِرُج اْلَميََّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمن ُيَدبُِّر اأَلْمَر 
َفَس��َيُقوُلوَن اهلُل َفُقْل َأَفَل َتتَُّقوَن ٭ َفَذِلُكُم اهلُل َربُُّكُم اْلَحقُّ َفَماَذا بَْعَد اْلَحقِّ 
َلُل َفَأنَّي ُتْصَرُفوَن ٭ َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربَِّك َعَلي الَِّذيَن َفَسُقوْا  ِإلَّ الضَّ

َأنَُّهْم َل ُيْؤِمُنوَن؛2
بگو )اي پيامبر!( كيس��ت كه از آس��مان و زمين به شما روزي مي بخشد يا 
كيس��ت كه حاكم بر گوش ها و ديدگان اس��ت و كيس��ت كه زنده را از مرده 
بيرون مي آورد و مرده را از زنده خارج مي سازد و كيست كه كارها را تدبير 
مي كن��د؟ خواهند گفت : خ��دا، پس بگو آيا پروا نمي كنيد؟ اين اس��ت  خدا، 
پروردگار حقيقي ش��ما و بعد از حقيقت جز گمراهي چيست پس چگونه 

1. سورة شوري )42(، آية 19.
2. سورة يونس )10(، آيات 31�33.
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]از حق[ بازگردانيده مي ش��ويد. اين گونه س��خن پروردگارت بر كساني كه 
نافرماني كردند به حقيقت پيوست ]چرا[ كه آنان ايمان نمي آورند.«

در ُنه جاي از »قرآن کريم« با عبارات مختلف و معني واحد آمده است که 
بسط رزق و تنگي آن، هر دو فقط به دست خداوند است.

مانند آية:
ْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأنَفْقُتم مِّن  »ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّ

اِزِقيَن؛1 َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّ
بگو )اي پيامبر(: در حقيقت پروردگار من است كه روزي را براي هر كس 
از بندگانش كه بخواهد گشاده يا براي او تنگ مي گرداند و هر چه را انفاق 

كرديد عوضش را او مي دهد و او بهترين روزي دهندگان است.«
اين منطق دين مبين و ش��رع قويم اس��ت كه بر اس��اس آن اّمت را تربيت 
مي نمايد و اّما منطق يهود عكس اين اس��ت. ايشان خدا را دست بسته و تنگ 

چشم مي دانند و اعتقاد دارند كه قدرت انفاق و سعة روزي براي وي نيست.
»َوَقالَ��ِت الَْيُه��وُد َيُد اهلِل َمْغُلوَلٌة ُغلَّ��ْت َأْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِبَم��ا َقاُلوْا َبْل َيَداُه 
َمْبُس��وَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَش��اء َولََيِزي��َدنَّ َكِثيًرا مِّْنُهم مَّا ُأن��ِزَل ِإلَْيَك ِمن 
بِّ��كَ ُطْغَيانًا َوُكْفًرا َوَأْلَقْيَنا بَْيَنُهُم اْلَع��َداَوَة َوالَْبْغَضاء ِإَلي َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما  رَّ
َأْوَقُدوْا نَاًرا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُل َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َواهلُل َل ُيِحبُّ 

اْلُمْفِسِديَن؛2
و يهود گفتند: دس��ت  خدا بس��ته است، دست هاي خودش��ان بسته باد و به 
]سزاي[ آنچه گفتند از رحمت  خدا دور شوند، بلكه هر دو دست او گشاده 
اس��ت؛ هر گونه بخواهد، مي بخش��د و قطعًا آنچه از جانب پروردگارت به 

1. سورة سبأ )34(، آية 39.
2. سورة مائده )5(، آية 64.
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س��وي تو فرود آمده بر طغيان و كفر بس��ياري از ايش��ان خواهد افزود و تا 
روز قيامت ميانشان دشمني و كينه افكنديم. هر بار كه آتشي براي پيكار 
برافروختند، خدا آن را خاموش س��اخت و در زمين براي فساد مي كوشند 

و خدا مفسدان را دوست نمي دارد.«
قاضي بيضاوي در تفسير »َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن« گفته است: 

باز كردن دس��ت ها، مبالغه در نفي بخل اس��ت و اثب��ات غايت جود، چون 
نهايت آنچه را كه ش��خص س��خاوتمند از مال خود بذل مي نمايد، آن است 
ك��ه با دو دس��ت خودش مي دهد و اش��اره اس��ت به عطاي��اي دنيا و آخرت 
و ب��ه آنچه خداوند، گاهي به جهت اس��تدراج و نقم��ت مي دهد و گاهي به 
جه��ت اك��رام و نعمت و در »ُينِفُق َكْيَف َيَش��اء« تأكيد همين نكته اس��ت؛ 
يعن��ي خداوند در انفاق خودش اختيار دارد، گاهي توس��عه مي دهد و گاهي 
تضييق مي كند، بر حس��ب مشّيت و بر مقتضاي حكمتش، نه آنكه پيوسته 

بر فردي يك سره توسعه و بر فردي يك سره تضييق نمايد.
بِّ��َك ُطْغَيانًا َو ُكْفًرا«  و در تفس��ير »َولََيِزي��َدنَّ َكِثيًرا مِّْنُهم مَّا ُأنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّ

گفته است: 
يهوديان اهل طغيان و كفران هستند و هر وقت از قرآن چيزي را بشنوند، 
موجب زيادتي طغيان و كفرانشان مي گردد، همان طوري كه مريض هر چه 

از غذاي مردم سالم بخورد، موجب شّدت مرض او مي شود.
و در تفسير »َوَأْلَقْيَنا بَْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َوالَْبْغَضاء ِإَلي َيْوِم اْلِقَياَمِة« گفته است: 

هميشه به طور مداوم در ميان خودشان عداوت، كينه، حسد، آز و دشمني 
جري��ان دارد، به ط��وري كه ابدًا دل هايش��ان با يكديگ��ر موافقت ندارد و 

گفتارشان با هم نمي خواند.
و در تفسير عبارت »ُكلََّما َأْوَقُدوْا نَاًرا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلل« گفته است: 
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هر وقت ايش��ان نبرد و كارزاري را عليه رس��ول اك��رم)ص( برپا مي كردند 
و ه��رگاه ك��ه ش��علة ش��ّري را مي افروختند، خداون��د آن را به خودش��ان 
بازمي گردان��د، ب��ه طوري كه بغض و ع��داوت در بين آنها پديدار مي ش��د و 
ب��ه اين وس��يله شّرش��ان از جهت رس��ول خ��دا)ص( به خودش��ان منعطف 

مي گرديد.
آن��ان ه��ر وق��ت ارادة  كارزاري علي��ه كس��ي داش��تند، خودش��ان مغلوب 
مي شدند؛ زيرا وقتي كه مخالفت حكم »تورات« را نمودند، خداوند بر آنها 
بخت الّنصر را مسّلط گردانيد و باز پس از اين مخالفت كردند، خداوند بر 
آنها ُفطرس رومي را برانگيخت و پس از آن نيز مخالفت کردند، خداوند 
مجوس را بر ايش��ان مس��ّلط كرد و چون باز هم دس��ت به فس��اد و افس��اد 

گشودند، خداوند مسلمانان را تسّلط داد.1
باري، حقيقتًا اين معجزة »قرآن« اس��ت كه از حقيقت زشتي نفوس و آثار 
تبعات كردار يهوديان پرده برداشته است. تمام جمعّيت آنها كه امروزه با غصب 
اراضي مس��لمانان، دولت اسرائيل را س��رپا نموده اند، از چند ميليون نفر تجاوز 
نمي كند و مخالفت دروني بينش��ان زياد اس��ت و اّتحاد و اّتفاق ندارند؛ با آنكه 
دولت »انگلستان«،  قديمي ترين دش��من اسالم و مسلمانان و »آمريكا« دست 
به كار حيله گري و مّكاري، به وسيلة تبليغات و گماشتن مزدوران عرب بر سر 
مسلمانان به جهت جلوگيري از انهدام يهود و صرف مبالغ خطير براي تشكيل 
دول��ت به نام آن��ان فّعاليت مي كنند، با اين اوصاف ابداً رش��د ندارند. مهاجران 
يهودي را از نقاط دوردست دنيا بدانجا مي برند و مهاجران پشيمان مي شوند و 
قصد مراجعت مي نمايند. از »ش��وروي« كه يك ميليون يهودي را بدانجا سوق 
دادند، پانصد نفر زن يهودي به واس��طة نداش��تن خوراك و پوشاك، دست به 

1. تفسير »بيضاوي«، ج 1، صص 347 � 348.
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خودفروشي زده اند و هر روز در مقابل سفارت شوروي در اسرائيل صف طويلي 
از مهاجران براي اخذ ويزا و مراجعت به شوروي تشكيل مي شود.

اّم��ا آنچه ما در اخبار و روايات داريم: قي��ام و اقدام يهوديان، چون مخالف 
حّق و عدالت هستند و به عّلت آنكه مردمي ستمگر و تجاوز پيشه اند، پا نخواهد 
گرفت و خيال اس��رائيل صغير و سپس اسرائيل كبير را با خود با شمشير امام 
ما، امام زمان)عج( به گور خواهند برد و اگر نوبت حيات به ما برس��د، در ركاب 
آن حضرت؛ وگرنه به طور مسّلم فرزندان ما با آن حضرت پس از سرنگوني اين 
مردم متجاوز و متعّدي و حرف حق نش��نو، به طرف »انگلس��تان« سالخورده و 
پير ِدْير اس��تعمار و شيطنت حركت مي كنند، مالتوس گرايان متجاوز به حّق و 
حقوق اّولية بش��رّيت را به خاك هالكت در مي افكنند و عالم را به نور عدالت، 
سخاوت، كرامت، تجّرد، نور، س��رور، ُحبور، فراخي، گشايش، معرفت و توحيد 

مبّدل مي سازند.
اينكه مي بينيد: اينك مالتوس گرايان داخلي و خارجي، همه و همه دس��ت 
به هم داده و در تبليغ انهدام بش��رّيت، نطفة انسانّيت و وجود آدمّيت سعي اي 
بليغ دارند و بر زبانشان جز شعارهاي تكراري و سخره انگيز، چيزي نيست. اين 
مقّدمة ظهور همان نور وجود و طلوع حقيقت واليت اس��ت كه »يمأل األرض 

قسطًا و عدًل بعد ما ملئت ظلمًا و جوراً.«
دين مقّدس اس��الم نه تنها دين توحيد اس��ت، بلكه جميع آيات و روايات، 
س��نن و فلسفة اس��الم را بر بنياد أخذ از ذات پروردگار گذارده است و از عالم 
محض باال كه نقطة نور، تجّرد، احاطه و بساطت است، جميع امور، افعال، وقايع 
و حوادث عالم ملك و ملكوت اسفل را ُمستند مي داند. بنابراين هر فعلي و هر 
كار و حادثة تكويني از خداوند است و بس. اوست كه افاضه مي فرمايد و سپس 
بر عوالم كثرات، مخروطي شكل پخش مي گردد. بنابراين هر ذّره اي كه موجود 
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يا معدوم گردد، مستقيمًا مربوط و منوط به ارادة اوست: 
»َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإلَّ َيْعَلُمَها َوَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َوَل َرْطٍب 

َوَل َياِبٍس ِإلَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبيٍن؛1
و هي��چ برگي ف��رو نمي افتد مگر ]اينك��ه[ آن را مي داند و هي��چ دانه اي در 
تاريكي هاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست، مگر اينكه در كتابي روشن 

]ثبت[ است.«
آنچه گفته ش��د، س��ّر همة اديان الهي و پيامبران مرس��ل از حضرت نوح، 
ابراهيم، موس��ي، عيس��ي)ع( و نبّينا، محّمد)ص( اس��ت و همة شرايع الهي بر اين 

روش، امم گذشته را دعوت نموده اند.
مذهب و مرام فعلي يهوديان چنين است. آنها همه چيز را مستند به ماّده، 
طبيعت و قواي مردة طبيعي مي كنند و بنابراين اس��تمداد از عالم غيب، تجّرد 

و حقيقت الحقائق، اصواًل در اين مكتب ها معني ندارد. 
يكي از صفات خداوند كه در هفت جاي »قرآن كريم« آمده، صفت واس��ع 
اس��ت، »و اهلل واسٌع عليم؛ و خداوند باز و گسترده و وجودش داراي سعه مي باشد 

و بسيار داناست.« به جميع وقايع ممكن و حقايق موجود و حوادث واقع.
»َوهلِلِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهلِل ِإنَّ اهلَل َواِسٌع َعِليٌم؛2 

و مش��رق و مغرب از آن خداس��ت پس به هر سو رو كنيد، آنجا روي ]به[ 
خداست آري خدا گشايشگر داناست.«

حقيقتًا اين صفت واس��ع، چقدر عالي و پرمحتوا است! در هر امري از امور؛ 
از ذات و وجود، از صفت حيات، علم و قدرت خداوند گس��ترده اس��ت، ضيق و 
تنگ��ي در آن راه ندارد، در اين صورت چگونه ش��ما از فقر، تنگدس��تي، ضيق 

1. سورة انعام )6(، آية 59.
2. سورة بقره )2(، آية 115.
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معيش��ت و كثرت اوالد و فرزندان، ش��کوه داريد؟ با آنكه اوست رازق و رّزاق و 
واسع و عليم؟!

ش��ما مسلمانيد و حيف نيس��ت كه بر سر زبان هايتان ش��عار يهودي ها به 
تبليغ و ترويج يهودي ها جاري باشد؟!

ت��رس از فقر نه تنها مذموم اس��ت، بلكه بايد ب��ا آن مبارزه نمود و به نكاح 
دست برد؛ طبق آية قرآن »مثني و ثلث و ربع«؛ زيرا خود وجود زن و نكاح آن، 
موجب خير، بركت و رحمت است. با نكاح بيشتر، رحمت افزون تر و با فرزندان 
بيش��تر، سرماية وجودي و بركت بيشتر خواهد شد. بسياري از مسلمانان فقير 
بوده اند، ازدواج موجب غناي ايشان گرديد. اين آيه را مالحظه كنيد كه چگونه 

پروردگار به آنان از فضل خود، وعدة توسعه مي دهد:
اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُك��ْم َوِإَماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا  »َوَأنِكُح��وا اأْلََياَمي ِمنُكْم َوالصَّ

ُفَقَراء ُيْغِنِهُم اهلُل ِمن َفْضِلِه َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم؛1
بي همس��ران خ��ود و غالمان و كنيزان درس��تكارتان را همس��ر دهيد، اگر 
تنگ دس��تند خداون��د آن��ان را از فضل خويش بي نياز خواه��د كرد و خدا 

گشايشگر داناست.«
»َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّي ُيْغِنَيُهْم اهلُل ِمن َفْضِلِه؛2

و آن��ان كه تمّكن ب��ر نكاح ندارند، بايد عّفت را پيش��ه گيرن��د تا وقتي كه 
خداوند از فضل خود ايشان را بي نياز گرداند.«

در »تفسير بيضاوي« در اين باره آمده است:
آن��ان كه ق��درت بر نكاح ندارند، نبايد دس��ت به ش��هوت زنند، بلكه الزم 
اس��ت در عّفت و قلع و قمع شهوت بكوشند تا هنگامي در رسد كه اسباب 

1. سورة نور )24(، آية 32.
2. همان، آية 33. 
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نكاح فراهم گردد و بتوانند نكاح كنند.1
خداونِد رازِق عالِم قادِر حكيم، كه از عوالم غيب روزي را نازل مي فرمايد، براي 

هر فرد به خصوص روزي جداگانه مي رساند، براي يكي، يكي؛ براي هزار، هزار.
بسيار عجيب اس��ت اين شرع مبين و آيين توحيدي و معرفتي كه چگونه 

در عمل و متن كار، ما را به خدا پيوسته و مربوط مي سازند. 
مردي به حضور پيامبر)ص( شرفياب شد و از تنگ دستي و نيازمندي به او شكايت 

آورد. حضرت به او فرمود: »ازدواج كن!« چون ازدواج كرد، روزي اش فراخ شد.
باري اين بود نظرّية اس��الم دربارة محبوبّيت كثرت مس��لمانان و موّحدان 
در جه��ان و م��ا به حمداهلل آنچه دربارة اين امر به نظر مي رس��يد، در طّي اين 
مطالب ذكر نموديم و از مس��اعي در جمع آوري آن دريغ ننموديم، شايد مورد 

نظر حضرت قائم به حق، ولّي امر، امام زمان)عج( قرار گيرد.
»َوَل َي��َزاُل الَِّذيَن َكَف��ُروْا ُتِصيُبُهم ِبَما َصَنُعوْا َقاِرَع��ٌة َأْو َتُحلُّ َقِريًبا مِّن 

َداِرِهْم َحتَّي َيْأِتَي َوْعُد اهلِل ِإنَّ اهلَل َل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد؛2
و كس��اني كه كافر ش��ده اند پيوس��ته ب��ه ]س��زاي[ آنچه كرده ان��د مصيبت 
كوبنده اي به آنان مي رس��د يا نزديك خانه هايش��ان ف��رود مي آيد تا وعدة 

خدا فرا رسد، آري خدا خلف وعده نمي كند.«

حّل مشکل کنترل جمعّيت در فلسطين اشغالي درکدام سو؟!

همة آنچه كه دربارة كنترل جمعّيت گفته شد، طرح ها و برنامه هاي غربيان 
و يهوديان براي كنترل جمعّيت مسلمانان است؛ در حالي كه خود آنها درست 
برعك��س اين موضوع را دربارة خودش��ان تبليغ و تروي��ج مي كنند. در همين 

1. تفسير بيضاوي، ج 2، صص 139 � 140.
2. سورة رعد )13(، آية 31.
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راستاس��ت كه اگر از صهيونيست ها سؤال شود که آيا اين دايرة وسيع خدمات 
صندوق جمعّيت و س��ازمان ملل مّتحد كه بر 147 كش��ور جهان احاطه دارد و 
برنامه  مي دهد و از هرگونه مس��اعي جميله كوتاهي نمي ورزد، ش��امل كش��ور 
اسرائيل هم مي شود يا خير؟! بدين معني كه آيا برنامة كنترل جمعّيت،تنظيم 
خانواده و هزاران پيامدهاي دوستانه از اعمال رايگان عقيم ساختن و جلوگيري 

از تشكيل فرزند را دربارة اسرائيليان هم اجرا مي نماييد؟!
مسّلمًا آنها در پاسخ مي گويند: 

ما در اين كش��ور، نه اينكه برنامة تنظيم و كنترل نداريم، بلكه امپرياليسم 
بين المللي و صهيونيس��م جهاني، مس��اعي جميلة خود را در ازدياد، رشد و 
تكثير اين حزب و دولت به كار بس��ته است. چه از ناحية توّلد فرزندان و 

چه از ناحية مهاجرت!
اّما از جهت اهّميت ازدواج و كثرت اوالد: چنان كه در كتاب »فراماسونري 
و يهود« گفته ش��ده اس��ت، دربارة تأّهل مي گويد: يكي از مراس��م پر اهّميت از 
نظ��ر دين يهود، ازدواج اس��ت. احكام گوناگوني درب��ارة ازدواج در »تلمود« ذكر 
ش��ده و آداب و رسوم خاّصي براي آن قائل گشته اند. تأّهل براي ازدياد نسل و 
قوم بني اسرائيل مهم ترين عامل شناخته شده و اجابت آن بر هر يهودي واجب 

است. چنان كه در »تورات« بدين صورت بيان گرديده است:
با زاد و ولد، روي زمين را بپوشانيد.

ازدواج نكردن و نيز با وجود استطاعت مالي و جسمي، بّچه دار نشدن، در مرام 
يهود، گناه شمرده مي شود. تنها جايي از جهان كه كنترل زاد و ولد و شعارهاي 

فرزند كمتر، زندگي بهتر تحّقق نمي يابد و نخواهد يافت، اسرائيل است.
اساس��ًا پذيرفته ش��ده كه هر عائله، بايستي حّداقل چهار بّچه داشته باشد. 
مي��زان حّق اوالد پرداختي به كارمندان زياد اس��ت و بّچة زياد موجب كاهش 
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انواع و اقس��ام ماليات ها مي شود. حّتي كارمندان بازنشسته اي كه داراي فرزند 
بيشتري هستند، حقوق بازنشستگي بيشتري مي گيرند.

بنا بر عقايد مذهبي، ازدواج باعث تسلس��ل نس��ل بني اسرائيل و مانع محو 
آنها مي شود.

قبل از مراسم نكاح، دختر و پسري كه براي ازدواج با هم نامزد شده اند، به 
مالقات خاخامي كه مسئولّيت جاري نمودن عقد آنها را به عهده گرفته است، 
مي روند. قبل از هر چيز، خاخام اساس دين يهود و اهّميت زندگي زناشويي را 
در اجتم��اع يهودي، به آنان يادآور مي گردد و از آنها براي حفظ آداب و اصول 

ديني و اجراي كّلية وظايف محّوله قول مي گيرد.
در مورد ازدواج، مس��ئولّيت خاخام ها نامحدود اس��ت. خاخام به تشخيص 
خودش، قادر اس��ت ازدواج هاي نامناسب و ناهماهنگ را به هم بزند و از انجام 

آن جلوگيري كند.
خاخام، پس از استماع سخنان شهود و آشنايان و پس از اطمينان از صّحت 
گفته ه��اي آنان، صيغة عق��د را جاري نموده، به زوج ه��ا تبريك گفته و دعاي 

مناسب را مي خواند.1
و اّم��ا از جه��ت مهاج��رت؛ مي دانيم كه در ابتدا، جمعّي��ت يهوديان حزب 
اسرائيل، در حدود دو هزار تن بودند و اينك بر اثر اهتمام شديد و تأكيد بليغ 
بر مهاجرت از جميع نقاط جهان به كشور اسرائيل به پنج ميليون و دويست و 

هشتاد هزار تن بالغ گشته اند.
تنها از كشور »شوروي«، يك ميليون تن را بدان جا هجرت داده اند.

طب��ق گزارش خبرگزاري »جمهوري اس��المي ايران«، در تاريخ 72/6/26: 

Yahudilik ve Mason Luk Bilim Arastirma Grubu istanbul-1986 1. فراماس��ونري و يهود، ترجمة جعفر س��عيدي از 
انتشارات علمي تهران، طبع اّول، 1369، ص 55.
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مطبوعات اس��رائيل امروز نوش��تند: جمعّيت اسرائيل به 5/28 ميليون نفر رسيده 
است.

و طب��ق گزارش همين خبرگزاري در تاريخ 72/12/25: بر اس��اس آخرين 
آمار بانك جهاني، جمعّيت اسرائيل تا سال 2000 م. هر ساله به طور متوسط 2/8 

درصد رشد خواهد داشت كه باالترين ميزان رشد در جهان است.
از اينجا روشن مي شود که صهيونيست ها با چه برنامة دقيق و عميقي روز 
به روز، چه از ناحية زاد و ولد و چه از ناحية مهاجرت اتباع يهودي به كش��ور 
اسرائيل غاصب، افراد خودشان را هجرت مي دهند تا جاي سكنة آواره و بيرون 
ريخته شدگان از مسلمانان را كه فعاًل بر روي كوه ها چادر زده و ميليون ها نفر 
بدي��ن ترتيب بي خانه و آواره زندگي مي كنند، پر نمايند و به جاي آنها س��كنا 

گزينند.
اي��ن دربارة دولت اس��رائيل و اّما دربارة مس��لمانان مي بينيم كه غالب اين 
147 كشور مورد برنامة كنترل جمعّيت قرار گرفته اند. اسرائيل با آنها در جهت 
مرام و عداوت در نقطة مقابل قرار گرفته است و پيوسته از دشمني با آنها آرام 
نمي نش��يند. به اين ترتيب اس��ت كه آنها را مقطوع الّنسل و عقيم مي گرداند و 
اين برنامه در جميع كشورهاي اسالمي به خصوص »اردن« هم مرز با اين دولت 
غاصب، جاري اس��ت. براس��اس برنامة دولت غاصب، »سوريه«، »شام« و ساير 
زمين هاي اطراف »فلس��طين« همگي بايد عقيم گردند، تا برس��د به سرزمين 

»تونس«.
چرا اينك از »ايران« تعريف مي كنند، به طوري كه در خبرگزاري »جمهوري 

اسالمي ايران« در تاريخ 71/7/28 آمده است: 
اي��ران در ميان 75 كش��ور در حال توس��عه، در زمينة كنت��رل جمعّيت در 

باالترين رده قرار گرفته است؟!
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و در تاريخ 71/8/2 آمده است: 
معاون دبير كّل فدراس��يون بي��ن المللي تنظيم خانواده، تدابير اّتخاذ ش��ده 
در اي��ران جه��ت كنت��رل جمعّيت و توس��عة برنامه ه��اي رفاه خان��واده را 

اميدواركننده خواند.
و در تاريخ 71/12/16 آمده است: 

گروه بين المللي اقدام در مورد كنترل جمعّيت، ايران را در شمار كشورهاي 
موّفق در اين زمينه دانس��ت و روس��يه را از كشورهاي ناموّفق شمرد كه در 

هر 11 سال يك ميليارد نفر به جمعّيت جهان مي افزايد.
و در تاريخ 73/3/23 آمده است: 

رئيس فدراس��يون بين الملل��ي خانواده برنامه ريزي ش��ده، اي.ار.پي.اف، از 
كش��ورهاي اسالمي خواس��ت تا از الگوي كنترل جمعّيت در ايران پيروي 

كنند.
با توّجه به آنچه ذکر شد، جاي اين پرسش است که چرا و با چه هدفي در 
جهان سوم، مخصوصًا كشورهاي اسالمي و به خصوص كشور »ايران اسالمي«، 

کنترل جمعّيت و عقيم سازي آنان صورت مي گيرد؟ 
تو خود حديث مفّصل بخوان از اين مجمل.

طرح نظم نوين جهاني بوش

نظم نوين جهاني بوش، چهرة  تحّقق يافتة طرحي اس��ت که براي نخس��تين 
بار در اوايل دهة 1349 ش. توس��ط باشگاه روم، کميسيون سه جانبه و  شوراي 

روابط خارجي در »نيويورک« به طور علني مطرح گرديد.
در سال 1359 ش. اين طرح تحت عنوان جهان 2000، رسمًا توسط دولت 
»آمريكا« در پيش گرفته ش��د و در اواخر س��ال 1367 ش. طرح ياد ش��ده در 
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توافق هاي��ي ک��ه ميان دولت ري��گان و در ادامه دولت ب��وش و »اّتحاد جماهير 
ش��وروي« دربارة تحميل يک مقّررات و چارچوب جهاني محيط زيستي و بوم 

شناسي از طريق  سازمان ملل به عمل آمد، تکميل شد.
لين��دون الروش و هم فکران��ش، در طول 20 س��ال گذش��ته، در صف اّول 
مخالف��ان نظم نوين جهاني بوده اند و تأکيد کرده اند که پايه هاي مالتوس��ي اين 
ط��رح، ن��ه تنها افراد تيره پوس��ت جهان را که هدف فوري آن هس��تند، نابود 
خواه��د کرد، پايه و اس��اس تمّدن در کرة  زمي��ن را از بين خواهد برد. الروش 

مي گويد: 
اگر آمريکاييان از جنايات هولناکي که به صورت نسل کشي »کمترين هاي 
جه��ان« ص��ورت گي��رد،  حمايت کنن��د، ش��اهد آن خواهند بود که کش��ور 

خودشان نيز نابود خواهد شد.

حمله به جمعّيت

تالش در جهت برقراري نظم نوين جهاني در اوايل دهة  1349 ش. به طور 
غير علني و ضمني با حرکت بزرگ به سمت طرفداري محيط زيست و محدود 
کردن رش��د آغاز ش��د. در پس اين تالش که هزينة  آن در آن زمان و همچنان 
در حال حاضر در درجة  نخس��ت، توس��ط خانواده هاي حاکم و ثروتمندان، از 
قبيل خانوادة س��لطنتي انگلستان، ش��رکت هاي چند مّليتي بزرگ نفتي و مؤّسسة 
راکفلر تأمين مي شد و مي شود، اين فرضيه قرار داشت که: جمعّيت جهان بايد 

کاسته شود.
نيروي مهّمي که به اين مبارزة عقيدتي قدرت تحّرک بخش��يد، فريب نفتي 
سال 1352ش. بود، که در واقع حدود 500 ميليون تن را در جهان سوم از طريق 

قحطي و بيماري هايي که طّي چند سال بعد عارض آنها شد، از بين برد.
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اب��زاري که ب��راي متقاعد کردن جهان س��وم به لزوم کاه��ش جمعّيت به 
کار گرفت��ه ش��د،  نه تنه��ا تبليغات، بلکه چم��اق صندوق بي��ن المللي پول و 
بانکداري جهاني بود که به صورت ش��رايط مّدنظر اين مؤّسس��ات براي اعطاي 
اعتبار، نوآوري هاي فّني و طرح هاي عظيم زيربنايي که مي توانس��ت به اقتصاد 
کش��ورهاي جهان س��وم کمک کند، جلوگيري کرد و با استفاده از رباخواري و 
درخواس��ت هاي علني جهت کاهش رش��د جمعّيت، در بسياري از اقتصادهاي 

جهان سوم، انقباضات سريع به وجود آورد.
در حقيقت الروش از دهة  1349 ش. به بعد هش��دار داد، که شرايط مورد 
نظر صن��دوق بين المللي پول، منجر به نسل کش��ي علي��ه جمعّيت هاي »آفريقا« 
و برخ��ي از مناطق »ايبريايي، آمريکايي« و »آس��يا« ش��ده ک��ه قابل طرح در 

دادگاه هايي چون »نورنبرگ« است.
در »آفريقا« س��قوط اقتصادي چنان باعث گس��ترش مرض و قحطي شده 

است که جمعّيت هاي انساني در آستانة از پاي درآمدن قرار گرفته اند.
رئيس جمه��ور بوش، به عنوان يک��ي از طرفداران صن��دوق دراپر )کميتة 

بحران جمعّيت( دقيقًا به اين ديدگاه صّحه گذاشته است.
جهان در س��ال 2000 بر اين موضوع پافش��اري مي كرد كه خّط مش��ي هاي 
صندوق بين المللي پول در قبال جهان س��وم و خّط مش��ي هاي رباخوارانه در 
جهان صنعتي )در آن زمان درصد نرخ بهره +20 پيشنهاد والكر( بايد به همين 
ترتيب ادامه پيدا كند. اين معنايي به جز ورشكس��ته كردن انرژي هس��ته اي و 
 تمام منابع مهّم ديگري كه براي جلوگيري از وقايع هولناك در دهة 1360 ش.

الزم بود، نداشت.
در واقع برنامة جهان 2000 چنين پيش بيني مي كرد:

1. 18% كاهش در مص��رف مواّد غذايي در بخش هاي عظيمي از »آفريقا« 
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و »آسيا« تا سال 2000 م؛
2. افزايش عظيم بيماري هاي مربوط به مدفوع در نواحي شهري جهان سوم؛

3. قيم��ت ارزان مواّد مخّدر و مواّد تكميل ش��دة صادراتي از مناطق كمتر 
توسعه يافته؛

4. ادام��ة ارتباط��ات اعتباري 1359 ش. ميان جهان س��وم و كش��ورهاي 
صنعتي؛

5. كاه��ش قاب��ل مالحظ��ه در آهنگ رش��د در كش��ورهاي ب��ه اصطالح 
پيشرفته؛

6. كاهش طول عمر مردم مختلف جهان سوم به ميزان 2 تا 6/5 سال.
در نتيجه جهان 2000 پيش بيني كرد كه در سال 2000 م. جمعّيت جهان 
در مقايسه با آنچه قباًل انتظار مي رفت، 170 ميليون نفر كمتر باشد. جان اين 
170 ميليون نفر براي مؤّلفان جهان 2000، بهاي قابل قبولي در مقابل برقراري 
نظم محيط زيس��تي و مبتني بر بوم شناسي مورد نظر آنهاست. همان طور كه 
مي بينيد بخش اعظم اين پيش بيني ها به دليل زمينه چيني هايي كه براي آنها 

به عمل آمده بود، به حقيقت پيوسته است.

پايان دادن به حاكمّيت

حّكام ثروتمند طرفدار نظرّيات مالتوس در شرق و غرب، نمي توانند مطمئن 
باش��ند كه رهبران مّلي در همة كش��ورها، ش��رايط الزم براي اين نسل كش��ي 
را ب��ه مورد اجرا گذارند. بنابراين آنها درصدد برآمدند س��اختارهايي فراس��وي 
ساختارهاي مّلي، از قبيل »ناتو« يا »سازمان ملل« را مسئول پياده كردن نظم 

نوين جهاني كنند.
در پاييز س��ال 1367 ش. ادوارد ش��وارد نادزه، وزير خارجة »شوروي«، در 
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سخنراني هايش در سازمان ملل متّحد، عماًل ايجاد نيروي پليس بين المللي محيط 
زيس��تي را ب��ه منظور تضمين اطاعت همگان مط��رح كرد. در واقع جنگ عليه 
»عراق«، نخستين اقدام نيروي پليس سازمان ملل بود كه طّي آن سازمان ملل 

به اقدامات يك جانبة »آمريكا« صّحه گذاشت.
در نظم نوين جهاني بوش، هر كش��وري كه با ارادة پنج كش��ور بزرگ عضو 
ش��وراي امنّيت مخالفت كند، مي تواند در انتظار اعمال تالفي جويانه اي تا س��ر 

حّد ]شكست[ و از جمله، نابودي كامل باشد.
تحت اين برنامه، ديگر از آزادي توس��عة اقتصادي اثري نيس��ت. به عبارت 
ديگ��ر اگر كش��ورها داوطلبانه با كاهش جمعّيت از طري��ق ركود و برنامه هاي 
رياضت كشانه موافقت نكنند، نيروهاي مشابه لژيون هاي روم باستان، اين كار را 

به جاي آنها انجام خواهند داد.
و ماحص��ل مطلب آن اس��ت كه اين نوع مس��اعدت ها و دل س��وزي ها كه 
ملل مّتحد و سردمدارانش��ان براي ما مي كنند، از عالي ترين قس��م ش��ّيادي و 
كاله برداري اس��ت كه به صورت حق به جانب، كمك و معاونت، نه تنها جيب 
انسان را خالي مي كنند؛ بلكه طّرارانه خود انسان را به دنبال تهي نمودن جيب 

به ديار عدم مي فرستند.
ما بايد پس از اين ساليان متمادي، بلكه قرون كثير، ديگر فريب نخوريم و 

خود را طعمة آنان نسازيم. به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را.
تجرب��ة ديگ��ران براي ما كافي اس��ت. ما خود دنبال تجربه و امتحانش��ان 

نباشيم كه آيا راست مي گويند يا دروغ؟!
ُب َحلَّْت ِبِه النَّداَمُة؛  َب اْلُمَجرَّ »َمْن َجرَّ

كس��ي كه كار تجربه ش��ده را بار دگر خودش بخواه��د تجربه نمايد، 
ندامت و پشيماني در آستان منزل او حلول خواهد كرد.«
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عالوه بر اين، مطلب خيلي روشن است، آنها پولي مي دهند كه با ضميمة پول 
خود ما، صرف در نابودي ما و عقيم شدن مردان و زنان ما و از ريشه كنده شدن 
نسل ما گردد. آنگاه آن پول وام براي كنترل جمعّيت و براي ساير امور اعتباري 
را با بهره و ربايي معادل بيست درصد از ما أخذ مي كنند. در اين صورت، اين كار 

جز فربه كردن خودشان و الغر كردن ما، اثري به دنبال ندارد!
از اين گذشته، معاملة ربوي و تنزيل پول، مگر در شرع اسالم حرام نيست؟! 
ما چگونه اس��تقراض ربوي از آنها مي كنيم و بهره و س��ودي اضافه بر اصل مال 

بديشان مي پردازيم؟!
آنچه در شرع مقّدس آمده، آن است كه، بهره و ربا گرفتن شخص مسلمان 
از كافر ذّمي اش��كال ندارد، نه كافر حربي از مس��لمان. آيا انقالبي حاصل شده 
اس��ت تا آنكه همگي آنان مس��لمان و ناگهان همگي ما كافر ذّمي گشته ايم، تا 

اين معامله صحيح باشد؟!
باري! نتيجة اين جنايات و خيانت هاي آنان بعدها بهتر ظاهر مي ش��ود كه چند 
صباحي بگذرد و مّلت خودش را در زير ذّل عبودّيت بنگرد و فرياد »َهْل ِمن مَِّحيٍص«1 

وي از سويداي دلش برآيد و راه چاره اي هم نباشد؛ زيرا خداوند مي فرمايد: 
َمْت َأْيِديُكْم َو َأنَّ اهلَل لَْيَس ِبَظلٍَّم لِّْلَعِبيِد؛2 »َذِلَك ِبَما َقدَّ

آگاه باش��يد كه اين نتيجه، به واس��طة آن كارهايي اس��ت كه خودتان انجام 
داده ايد و تحقيقًا خداوند نسبت به بندگان خود ستمگر نيست.«

ب��اري، در اينج��ا كه مي خواهيم مطلب را كه راجع به آمار مس��اعدت هاي 
سازمان ملل مّتحد به كشور »ايران« و ساير ممالك اسالمي است، خاتمه دهيم، 
چقدر مناسب است، مقاله اي را كه روزنامة »جمهوري اسالمي« آورده بود، ذكر 

1. سورة ق )50(، آية 36.
2. اين آيه در دو جاي قرآن كريم آمده است: سورة آل عمران )3(، آية 182 و سورة انفال )8(، آية 51.
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كنيم. اين مقاله مش��تمل است بر آنكه س��ازمان ملل مّتحد اآلن اعتراف نموده، 
آمارهاي رش��د جمعّيت كه مي داده و توصية آنها ب��ر كنترل جمعّيت، همگي 
غلط، خطا و ناش��ي از سياس��ت هاي سوء »انگلس��تان« و »آمريكا« بوده است 
آنها آماري خالف واقع و دهش��ت انگيز براي ابقاي س��لطة خود بر جهان سوم 

مي داده اند و سازمان ملل مّتحد را با غلط اندازي خود رهبري مي نموده اند.
اين مقاله چون اّواًل بسيار مستند و صحيح بوده و ثانيًا حاوي مطالبي است 
كه همه و همه تأكيد و تأييد گفتار ما از اّول مقاله تا اينجا مي باش��د. بنابراين 

شايسته است ما آن را به تمام و كمال ذكر كنيم:
 روزنام��ة »جمهوري اس��المي« در تاري��خ 15 صف��ر 1415 ق. )3 مرداد 

1373 ش.( تحت شمارة 4387 آورده است: 
مش��كل ام��روز ما، به هم خ��وردن »توازن جمعّيت« اس��ت، ن��ه »افزايش 

جمعّيت«.
انتش��ار نتايج بررسي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل در سال جاري، حاوي 
اعترافات تكان دهنده اي بود كه بس��يار جاي توّجه دارد. در گزارش اين بررس��ي 
تصريح شده است كه پيش بيني هاي قبلي در مورد رشد جمعّيت جهاني و مسائل 
مربوط به آن نادرس��ت بوده و حّت��ي نتيجه گيري ها و جمع بندي هاي مربوط به 
آن هم، بر اس��اس پيش داوري هاي غلط استوار بوده و از جمله اين اّدعا كه رشد 
جمعّيت منجر به كاهش توليد مواّد غذايي مي ش��ود، يك استدالل مردود است. 
اين گزارش س��ازمان ملل تصريح دارد كه با پيشرفت تكنولوژي در عرصة توليد 

مواّد غذايي، ميزان رشد اين مواّد، بيش از رشد جمعّيت خواهد بود.
اينكه يك مرجع جهاني به اش��تباه خود در محاس��به و جمع بندي گذشتة 
خود اعتراف كند، بس��يار مقبول و پسنديده اس��ت؛ ليكن بايد به بررسي علل 
و عوامل مؤّثر در آن اش��تباهات در محاس��به و جمع بندي پرداخت تا مشّخص 
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شود كه دست هاي پشت پرده در القاي اين شبهه ها، چه كساني بوده اند و چه 
اهدافي را دنبال مي كرده اند.

در اي��ن زمينه الزم اس��ت قبل از ه��ر چيز به نقش كش��ورهايي بپردازيم 
ك��ه گردانندة اصلي اين قبيل مراكز هس��تند و با ارائ��ة اّطالعات و آمار غلط و 
اغراق آميز، باعث مي شوند كه گزارش يك مرجع بين المللي اين گونه خدشه دار 
شود. »آمريكا«، »انگليس« و برخي از كشورهاي اروپايي با اعمال نفوذ در اين 
زمينه سعي دارند، اهداف و برنامه هاي دراز مّدت خود را دنبال كنند و از جمله 
با اعمال سياس��ت هاي ضّد جهان س��ومي، چنين وانمود كنن��د كه گويا عّلت 
اصلي معضالت امروز جامعة بش��ري، افزايش جمعّيت در جهان سوم است كه 
منابع غذايي را محدود مي كند، امكان ش��غل يابي را به حّداقل مي رس��اند، رفاه 
را به صفر مي رساند و انسان ها را به خّط فقر مي كشاند. حال آنكه امروزه بهتر 
مي ت��وان دريافت كه اين تبليغات مبتني ب��ر آمار و اّطالعات غلط و اغراق آميز 
ب��وده ك��ه يكي از عمده ترين اه��داف آن، ايجاد انحراف اف��كار عمومي جهان، 
از جريان غارت منابع و ثروت هاي جهان س��وم توس��ط قدرت هاي سلطه گر و 
افزايش سياس��ت هاي نظامي گري در جهان اس��ت كه باعث شده مّلت ها ناچار 
شوند، بخش عمده اي از ثروت ها، منابع و درآمدهاي خود را به تأمين نيازهاي 
نظام��ي خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحران هاي غيرقابل پيش بيني و 

شرايط ناخواسته حفظ كند.
اكنون خوب اس��ت به انعكاس مواضع و سياس��ت هاي ارائه ش��ده از سوي 
س��ازمان ملل و ساير مراجع بين المللي در زمينة كنترل جمعّيت در كشورمان 
هم ق��دري بپردازيم؛ چرا كه امروزه همان سياس��ت ها، همان مواضع و همان 
ش��عارها بدون هيچ گونه تأّمل و دّقتي در اه��داف و انگيزه هاي طّراحان اّوليه 
و مناديان آن، عينًا در كش��ور ما هم تكرار مي ش��ود و حّتي براي جا انداختن 
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اجباري آن، اصرار چندش آوري صورت مي گيرد.
آيا كش��ور ما واقعًا با مش��كل انفجار جمعّيت به آن صورت اغراق آميزي كه 
ابعاد آن ترس��يم مي شود، مواجه اس��ت؟ آيا راه حّل تمامي مسائل و مشكالت 
امروز در برنامه ريزي و اجراي طرح ها، كنترل جمعّيت اس��ت يا آنكه مش��كل 
امروز ما، عمدتًا ناش��ي از به هم خوردن توازن جمعّيت و تغيير تراكم جمعّيت 

در نقاط مختلف شهري و روستايي است؟
ام��روزه ما در بس��ياري از روس��تاها و حّتي ش��هرهاي كوچك با مش��كل 
مهاجرت مواجهيم و حال آنكه برخي از شهرها به لحاظ برخورداري از امكانات 
نس��بي، خدمات بهداشتي، خدمات شهري، درآمد بيشتر و... با مشكل افزايش 
سرس��ام آور جمعّيت ش��هري مواجه است كه اين مش��كل عمدتًا به ضعف در 
برنامه ريزي ها و اجرا باز مي گردد و باعث مهاجرت جمعّيت موّلد به سوي مراكز 

شهري و تبديل آنها به جمعّيت سربار و غير موّلد مي شود.
ب��ه عبارت ديگر، آن روس��تايي كه در روس��تا به عنوان ني��روي كار تلّقي 
مي ش��ود، بر اثر اعمال سياس��ت هاي غلط و نارس��ا، خود را ناچار به مهاجرت 
به سوي ش��هر مي بيند و با مهاجرتش، دو زيان ايجاد مي شود: نخست كاهش 
نيروي كار در روس��تا كه مي تواند به خش��ك شدن و رها شدن زمين هاي قابل 
كشت منجر شود. دوم افزايش جمعّيت غير موّلد در شهر كه فرصت هاي شغلي 
را محدود تر مي كند و باعث گرايش نيروهاي مهاجر به س��مت مشاغل كاذب و 

حّتي بزهكاري مي شود.
كاماًل روش��ن اس��ت كه اگر اين بحران ناش��ي از مهاجرت را از ديد تنگ و 
محدودي بنگريم و همه را يك سره به حساب افزايش جمعّيت بگذاريم و صرفًا 
همان چيزي را تكرار كنيم كه بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل 
و سازمان بهداشت جهاني مي گويند، نه تنها به حّل مسئله كمك نكرده ايم، بلكه 
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با انحراف افكار عمومي و اتالف سرمايه ها و امكانات باز هم به بيراهه رفته ايم.
تكرار و تبليغ آنچه ديگران از خارج مرزها مي خواهند، گرهي از مش��كالت 
امروز ما باز نخواهد كرد و هرگز نمي تواند بر مشكل اصلي كه ناشي از مهاجرت 
بي روّية جمعّيت به س��وي ش��هرهاي بزرگ است، س��رپوش بگذارد و باالتر از 
آن، ضع��ف برنامه ريزي، مديريت و اج��را در مرحلة ارائة خدمات جّدي و مؤّثر 
به روس��تاها را به طوري كه متناس��ب با ابعاد عظيم نيازها و كمبودها باشد، از 

ديدها محو نخواهد كرد.
چه بس��يارند كساني كه چندين فرزند شايس��ته و نام آور را در دامان خود 
پ��رورش داده اند و در عوض چه بس��ياري ديگر كه حّتي شايس��تگي و لياقت 
تربيت صحيح حّتي يك فرزند را هم نداش��ته اند. معني صريح اين عبارت اين 
اس��ت كه نمي توان با مردم به صورت گلة گوس��فند برخورد كرد و قابليت ها، 
مهارت ها و شايس��تگي افراد و خانواده ها ب��راي تربيت صحيح فرزندان صالح و 
كارآمد را يكسره ناديده گرفت و براي خوشايند گردانندگان مراجع بين المللي 
كه امروز دروغ بودن حرفشان را خودشان هم اعتراف دارند، يكسره، همه چيز 
را زير پا گذاشت و چنين وانمود كرد كه گويا انفجار جمعّيت، همة سرمايه ها، 

ثروت ها و امكانات كشور را مي بلعد.

انتشار مرض ايدز در مصر، توسط آمريکا، انگليس و اسرائيل1

چگونه »آمريکا« و »انگليس« و اسرائيل در »مصر« با انتشار مرض »ايدز« 
سعي مي کنند تا اين مّلت را مريض کرده و به فنا و هالکت برسانند؟

از جنايات بي نظير صهيونيسم بين المللي كه در عصر جاهلّيت دوم صورت 

1. روزنامة  اّطالعات، 1369/1/27، )20 رمضان 1410 ق.(، ش 19019.
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مي پذي��رد، مثال هاي زيادي مي توان آورد كه در عصر جاهلّيت اّول بي مش��ابه 
بوده اند. در اين ميان به موضوع انتشار ايدز توسط اين جرثومة فساد در كشور 
مصر مي پردازيم. هر چند كه از گفتن آن دل هر انس��ان آزاده مكّدر شده و به 

درد مي آيد. همه چيز از يك خبر آغاز مي شود؛ روزنامة  اّطالعات نوشت: 
خبر کوتاه بود و در يک گوش��ة دور از چشم صفحة حوادث روزنامه هاي 
مصر نشس��ته بود؛ اّما همي��ن خبر کوتاه ناگهان به بمبي قوي تبديل ش��د و 
جامع��ة  مصر از جمل��ه محافل دولت��ي، وزارتخانه هاي بهداش��ت و درمان 
کشور، امور خارجه و مؤّسسات بهزيستي حمايت از کودکان و نوجوانان 

و غيره را لرزاند و هياهويي راه انداخت.
اص��ل خب��ر کوتاه بود و از ده س��طر ه��م تجاوز نمي کرد. آم��ده بود: يک 
توريس��ت آمريکايي به ن��ام چارلز، که مبت��ال به بيماري ايدز اس��ت، در حالي که 
در آپارتم��ان خ��ود در منطقة »دقي قاهره« ب��ا هفت کودک مص��ري در حال انجام 
اعمال منافي عّفت بود، دس��تگير ش��د. او اين کودکان را از خيابان به آپارتمان خود 

مي کشاند و در برابر پرداخت يک ليرة  مصري، آنان را به اين کار وادار مي کرد.
البّت��ه تنها چارل��ز در مصر به چنين کاري مبادرت نورزيده اس��ت و بس��ياري 
ديگ��ر از خارجيان که احتمال ابتالي ايدز آنان قوي اس��ت، دس��ت به چنين کاري 

زده اند.
عنوان ماجرا در روزنامه اين است:

انتقال ايدز؛ جنگ جديد امپرياليسم و صهيونيزم عليه جهان سوم.
اتب��اع آمريکاي��ي و اس��رائيلي آل��وده به بيم��اري ايدز که در مصر به س��ر 
مي برن��د، با اغفال کودکان و نوجوانان و انجام اعم��ال منافي عّفت با آنان، 

ويروس مرگبار ايدز را در اين کشور مي پراکنند.
و صفح��ه اي را با عکس اطفال مورد تج��اوز چارلز، از تصوير عربي روزنامة 
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»الموقف العربي« ش��مارة 414 به تاريخ 19 مارس 1990 م. با عبارت: ضحايا 
المجرم المريکي ويليام تش��ارلز هارکات؛ جريمة الميرکي القذر نقل نموده و 

نوشته است: گزارشي تکان دهنده از توطئه اي بزرگ.
و نيز در اين گزارش آمده است: 

پديدة  انحراف جنسي در نزد خارجيان به خصوص در آمريکا که مبتاليان 
به ويروس ايدز زيادي دارد، پديده اي رايج اس��ت. افزايش نسبت مبتاليان 
به اين بيماري به دليل داشتن روابط انحرافي در ميان بسياري از شهروندان 
اين کشور است که طبق گفتة پزشکان کارشناس، يکي از داليل ابتال به اين 

بيماري است.
اّما اين امر در مورد توريست آمريکايي ياد شده معناي ديگري هم دارد. او 
مّدت هاي مديد بدون اينکه کار مشّخصي داشته باشد، در »مصر« به سر برده و 
ماندن او جنبة  غير قانوني نيز داشته است. بعد هم بارها از اسرائيل ديدن کرده 
و به »مصر« بازگشته است. چارلز بدون داشتن کاري، از سفارت »آمريکا« در 
مصر، ماهانه کمک هاي مالي دريافت مي کرده اس��ت. تمام اين نشانه ها، گوياي 
آغاز شدن شکل جديدي از جنگ اسرائيل و حّتي آمريکا عليه اعراب است. در 
اين جنگ، آنان تالش مي کنند با صدور بيماري هاي مسري و ويرانگر از طريق 
حشره کش هاي آلوده، به طور قاچاق و نيز از طريق خطرناک ترين بيماري قرن، 
ايدز، جوانان، نوجوانان و کودکان اين کش��ورها را که سرمايه هاي آيندة  کشور 
محسوب مي شوند، آلوده سازند. مگر نه اينکه تمام پروژه ها که توسط اروپاييان 
و آمريکايي��ان انجام گرفته ، نش��ان مي دهد که افزاي��ش جمعّيت، به خصوص 
اگر به طور صحيح مورد آموزش قرار بگيرد، به عنوان س��رماية  آيندة توس��عه 
هستند؟ پس بر همين اساس است که اسرائيل سعي مي کند يهوديان بيشتري 
از »ش��وروي سابق« جذب کند و در مقابل نگذارد جمعّيت اعراب رشد سالمي 
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داشته باشد، مبادا اين جمعّيت به سرمايه هاي توسعة آينده تبديل شوند. 
در ماه مارس سال گذشته، در روزنامه هاي مصر، آگهي استخدام در آمريکا در 
زمينه هاي خاک سپاري ضايعات اتمي و پرستاري از بيماران ايدزي منتشر شد. 

در اين آگهي گفته نش��ده بود که از بعضي از مصريان به عنوان موش هاي 
آزمايش��گاهي براي پيش بردن پژوهش ه��اي آمريکايي و پيوند عضو و بافت ها 
نيز اس��تفاده خواهد ش��د. در نوامبر 1987 م. يکي از دفاتر کاريابي آمريکا در 
ي��ک آگهي اس��تخدام اعالم کرد که به پانصد پرس��تار مصري ني��از دارد. اين 
پرس��تاران به منظور مراقب��ت از بيماران ايدزي در ش��هرهاي مختلف آمريکا 
اس��تخدام مي شدند. نياز به پرستاران مصري بعد از امتناع پرستاران آمريکايي 
از پرداختن به اين کار، پيش آمده بود، ولي زماني که مطبوعات مصر خطر اين 

کار را هشدار دادند، دفتر کاريابي ياد شده از ادامة  استخدام صرف نظر کرد.



خيانت در رأس: فمينيسم، باروري و فاشيسم1
هنري مكوو

ب��ه راس��تي جاي س��ؤال دارد! چه ش��ده اس��ت ك��ه در چند دهة گذش��ته، 
هم جنس گرايي به خصوص در جامعة »آمريكا« چنين رش��د سرسام آوري پيدا 
كرده اس��ت و چگونه است كه هرچه بيشتر مي گذرد، آنها يكي پس از ديگري 
س��نگرهايي را كه به طور س��ّنتي و طبق قوانين، جلوي پيش��روي آنها احداث 
ش��ده اس��ت، در هم مي ش��كنند و پيش تر مي آيند؟ آن طور كه نويس��ندة اين 
مقال��ه مي گويد، بي ترديد يكي از داليل رواج هم جنس گرايي، ترويج آموزه هاي 
فمينيستي در تمام سطوح جامعه و به ويژه در بين زنان جوان است. فمينيسم 
ك��ه از همان ابتدا، مورد حمايت هاي مالي گس��تردة بنياده��اي مختلف و نيز 
سياست گذاران فمينيست و هم جنس گرا قرار داشت، توانست خود را به عنوان 
پديده اي طبيعي مطرح كند و خواس��تار كس��ب به اصطالح، حقوقي شود كه 
از آنه��ا محروم بوده اس��ت. فمينيس��ت ها از ابتدا با دام��ن زدن به آموزه هاي 
دروغيني چ��ون بي نيازي زنان از مردان، در برآوردن نيازهاي جنس��ي خود و 
ترويج استقالل زنان از طريق اشتغال و تقّدم كار بر خانه و خانواده، همواره بر 

آتش هم جنس گرايي دميده اند.
در س��ال 1970م. فردري��ك ج��ف، نايب رئيس س��ازمان فرزنددار ش��دن 

1. منبع: سياحت غرب، ش 81.
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برنامه ريزي ش��ده، كه حامي مالي آن راكفر است، اعالم كرد كه چگونه عوامل 
اجتماعي براي دست يابي به كنترل باروري، بايد مورد استفاده قرار گيرد.

اين عوامل ش��امل تش��ويق افزايش هم جنس گرايي، تغيير تصوير خانوادة 
ايده آل و تش��ويق زن��ان به كار، در بيرون خانه مي ش��د. اين س��ازمان توصيه 
مي ك��رد كه اگر اين برنامه شكس��ت بخورد، بايد آن را ب��ا افزودن مواّد كنترل 

باروري در آب آشاميدني جايگزين كرد.
تنّزل بي س��ابقة خان��وادة آمريكايي از دهة 1960م. ب��ه اين حد، تصادفي 
صورت نگرفته است. ما قربانيان يك كارزار جنگ رواني هستيم كه توسط سيا 
و بنيادها، از رهگذر رس��انه ها، دولت و تحصيالت كالسيك انجام گرفته است. 
آنها ماّدة خنثي كننده را در آب آش��اميدني فرهنگي ريختند. عنصر اصلي اين 
م��اّده، ترويج هم جنس گرايي ب��ه عنوان يك جايگزين براي تمايل نس��بت به 

جنس مخالف است.
فمينيس��م كه تحت عنوان حقوق زنان تعبير مي ش��ود، در واقع يك جنبش 
هم جنس بازي زنانه اس��ت. اي��ن جنبش، زنان را به طرف اي��ن اعتقاد مي راند 
كه اين جامعه اس��ت كه غرايز زنانه را به آنها مي آموزد و اين غرايز، ش��يطاني 
هستند. اين جنبش به آنها مي آموزد كه از مردان بترسند و با آنها رقابت كنند 

و رضايت را به جاي خانواده، در اشتغال بجويند.
زناني كه زندگيشان را وقف خانواده شان مي كنند، داراي عالي ترين جنبه هاي 
حيات انس��اني هس��تند. آنها موجوداتي مقّدس هستند كه عشق و زيبايي را در 
جهان مي پراكنند و به ب��رآوردن نيازهاي روزمّرة واقعي مردان و كودكان تمايل 
دارند. كوچك ش��مردن و تحقير كردن اين زنان، تهمت دروغين و شومي است 
كه س��زاوار خود ش��يطان اس��ت. با اين حال اين همان چيزي است كه جنبش 

فمينيستي به خاطر آن به راه افتاده است، اگر چه خودشان آن را انكار كنند.
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بتي فريدمن، مؤّس��س فمينيس��ت و ميانه رو اين واقعّي��ت را پنهان مي كند 
كه يك فّعال كمونيس��ت اس��ت؛ او زنان خانه دار را با قربانيان اردوگاه هاي كار 
مقايس��ه مي كند. سيمون بوليوار كمونيس��ت، يكي ديگر از مؤّسسان فمينيسم 

مي گفت: 
نبايد به زنان گفت كه مادري و خانه داري را انتخاب كنند، چون آنها حتمًا 

اين گزينه را انتخاب خواهند كرد. 
بر اساس نظر الن نيليس فمينيست؛ 

فمينيس��م غاي��ت يك انق��الب در ارزش هاي فرهنگي و اخالقي اس��ت ... 
هدف هر اصالحات فمينيس��تي، از سقط جنين قانوني گرفته تا برنامه هاي 

مراقبت از كودك، تحليل بردن ارزش هاي سّنتي خانوادگي است.
فمينيس��ت ها با كدام بخش از ارزش هاي خانوادة س��ّنتي مخالف هستند؟ 
عش��ق؟ فداكاري؟ وفاداري؟ امنّيت؟ يا آماده كردن نسل جديد براي زندگي؟ 

بي دليل نيست كه آنها را فمي نازيسم خوانده اند.
راكفل��ر از طري��ق آي. ج��ي فاربن بودجة نازيس��م را تأمين ك��رد. او انجمن 
به س��ازي  نژادي را كه روابط نزديكي با همتاي نازي خود داش��ت، تأمين مالي 

مي كرد.
راكفل��ر، آلف��رد كين��زي، هم جنس گراي بّچه ب��ازي را كه گ��زارش كينزي او 
جايگزين عش��ق مبتني بر ازدواج همراه با روابط جنس��ي تصادفي شد، تأمين 

مالي مي كرد.
راكفل��ر به تأمي��ن مالي مطالع��ات زنان ك��ه يكي از زمينه هاي آموزش��ي 
هواخواهان پرشور فاشيستي است، كه زهر خود را تحت عنوان عوامل تغيير در 

جامعه مي پراكند، ادامه مي دهد.
اين گروه نخبه، هم جنس گرايي را براي مستقر كردن يك نظم نوين جهاني 
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فاشيس��تي ترويج مي كند. هم جنس گرايي يك ناهنجاري است كه مشّخصة آن، 
ناكام��ي در پيوند با يك عض��و از جنس مخالف اس��ت. هم جنس گرايي زنانه، 
فمينيس��م كه زنان را مجبور مي كند، شبيه مردان باشند و برعكس، دست يابي 
به چنين ارتباطي را دش��وار مي كند. در نتيجه ب��ا اغفال ميليون ها مرد و زن، 

خوشبختي را از آنها گرفته است.
هدف اين گروه نخبه، انتقال قدرت از مّلت كشور، به عوامل خود در سطح 
جهان اس��ت. زماني كه قدرت دمكراتيك ما از دس��ت رف��ت، اين گروه نخبه، 
استاندارد زندگي را تقليل خواهد داد. به نابرابري هاي اقتصادي در جهان سوم 
به عنوان طرحي كّلي براي آينده بنگريد. شعار اين گروه نخبه اين است: هرچه 

براي شما كمتر باشد، براي ما بيشتر خواهد بود.
يك جمعّيت پريش��ان و غير كاركردي و مح��روم از تاريخ و فرهنگ خود، 
سرنوش��ت خود را در تاريخ تشخيص نخواهد داد. مردان اخته شده و بي دل و 

جرئت، قادر به مقاومت نخواهند بود.

از مركز راكفلر تا ميدان ويني پگ

زمان��ي كه در دانش��گاه »ويني پگ« به طور پاره وقت، انگليس��ي تدريس 
مي كردم، با سياست هاي گروه نخبة پنهان كار، بيشتر آشنا شدم. در آن مقطع، 
م��ن در حال تحقيق در موضوع عش��ق بين زن و مرد در آث��ار دي. اچ الرنس، 

چخوف و هنري جيمز بودم.
يك مشت از فمينيست هاي مبارزطلب، با دفاع من از زنانگي سّنتي مخالفت 
كردند. آنها نامه اي مملّو از تهمت به من نوشتند و درآن اّتهام هايي را نثار من 
كردند. كنس��تانس روك، رئيس دانش��گاه، بدون هيچ تحقيقي اّدعاهاي آنها را 
پذيرفت. دانشگاه به شكايت من نسبت به تبعيض صورت گرفته، اعتنايي نكرد. 
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كميسيون حقوق بشر مانيتوبا، كه يك دژ فمينيستي ديگر است، نيز شكايت مرا 
بدون هيچ تحقيقي رد كرد.

سردبير »ويني پگ سان«، لين كوك رن، من را در قامت مردي پنجاه ساله 
تصوير كرد كه با اغواي دانشجويان دختر هجده سالة خود، با پرسيدن سؤاالتي 
درب��ارة زندگي جنس��ي آنها، لّذت مي برد، اّما وقتي اي��ن خبر از لين كوك در 
صفحة اّول روزنامة »ويني پگ« نقش بس��ت كه او روش استمناي زنان را سر 
كالس به دختران چهارده س��الة دبيرس��تاني آموزش مي داده است، مشت اين 
فمينيست هم جنس گرا باز شد. اين دخترها، براي يك درس تابستاني با عنوان 
»زن در هنرهاي گوناگ��ون«، ثبت نام كرده بودند؛ اّما به جاي آن، »مقّدمه اي 
ب��ر آش��نايي با هم جنس گراي��ي زنانه« را به آنه��ا آموخته بودند. ك��وك از اين 
رفتار خود ابراز ندامت نكرد و فقط گفت، مي پذيرد كه اين س��ن براي آموزش 

ابزارهاي جايگزين مردان به دخترها، خيلي زود است.
در يك روال عاّدي، كوك بايد به خاطر اين قانون شكني، شغلش را از دست 
مي داد، اّما هيچ اخطاري از طرف وزارت آموزش و س��اير مدافعان طرز فكر او 
در جامعه صادر نش��د. كوك، تقصيري ندارد، چون دستورهاي خود را به طور 

مستقيم از باال دريافت مي كند.
اين موضوع زماني روش��ن ش��د كه جيم كار، مدير اجرايي ش��وراي تجاري 
مانيتوب��ا را دي��دم. من فك��ر مي كردم كه كارآفرينان پيش��تاز اس��تان، نگران 
هس��تند كه فمينيس��ت ها، نفرت از مردان و تبعيض را ب��ه نفع زنان، اقّليت ها 
و هم جنس گراي��ان آم��وزش دهند، اّما او اين طرز فكر م��ن را رد كرد. يكي از 
كاره��اي قبلي او بيوگرافي نويس��ي براي داف رابين بوده اس��ت. رابين كه يكي 
از رؤس��اي پيش��ين مانيتوبا بود، عضو ش��وراي روابط خارجي، گروه نخبة بدنة 
هماهنگ كنندة اياالت مّتحده است. هارتلي ريچاردسون كه رهبر ديرينة جامعة 
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كسب و كار مانيتوبا بوده است، يكي از اعضاي كميسيون سه جانبه است. منافع 
راكفل��ر، اين بدنه ها را ب��راي ترويج دولت جهاني نخبگان تش��كيل مي دهد و 
اس��تفن هارپر، نخس��ت وزير »كانادا« و گري رور، رئي��س مانيتوبا، هركدام به 
نوبت، دور رقص خود را انجام مي دهند. در نتيجه، طّراحان گروه نخبه و اعوان 
و انصار آنها )در دولت، سيس��تم آموزش��ي و رس��انه ها( فّعاالنه در حال ترويج 
هم جنس گرايي به منظور بي ثبات و خنثي كردن ما هس��تند. هدف غايي آنها 

ربودن حّق زاد و ولد ما به معناي دقيق كلمه است.



زنان؛ هدف تبليغات سرمايه ساالران
دکتر احمد سيف

اس��اس نظام اقتصادي سرمايه س��االري، توليد کاال است. توليد و توزيع و پس از 
مصرف کاالس��ت که باعث انباشت سرمايه براي توليد بيشتر مي شود. هرکدام از 
اين حلقه ها که نباشد، نظام اقتصادي موجود به دست انداز مي افتد. از اين نظر، 
تبليغات که نقش مهّمي در گسترش فرهنگ مصرفي موجود دارد، براي تکميل 
اي��ن حلقه، اهمّيت پيدا مي کند. در ابت��داي کار، تبليغات به طور عمده صورت 
اّطالع رساني داشت. نزديک به صد سال پيش، بعضي از خصلت هاي اين کاالي 
تازه وارد به بازار، در آگهي تجارتي عمده مي شد. کمتر اّتفاق مي افتاد که آگهي 
تجارت��ي دربارة چيزي به غير از خود کاال باش��د. به عب��ارت ديگر، نقش اصلِي 
تبليغات در اين دوره، اّطالع رساني بود. ولي از سال 1925م. اين شيوة تبليغات 
تغيير کرد. شرکت ها به اين نتيجه رسيدند که نگرش متفاوتي الزم است تا بتوان 
کاالي بيشتري فروخت. از آن تاريخ به بعد، آگهي هاي تجارتي کوشيد کاال را به 
خواسته ها و احساسات انساني گره بزند. يکي از ابتدايي ترين خواسته هاي بشري 
هم تمايالت جنسي است و از اينجاست که بهره گيري � به واقع سوءاستفاده � از 
زنان در تبليغات آغاز مي شود. كمتر اّتفاق مي افتد که در آگهي ها نشاني از کاالي 
مورد نظر باشد و اغلب نيز خواننده و بيننده از آگهي، چيزي دربارة مختصات کاال 

نمي آموزد. به عوض، آگهي تجارتي مي کوشد که تصويرپردازي کند. 
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در اين کوش��ش ب��راي تصويرپردازي، بدن زن چه ب��ه طور کامل و چه به 
صورت اجزا وارد معادله مي ش��ود تا کاالي مورد نظر به فروش رود. گذش��ته از 
نتايج ديگر، يکي از پيامدهاي آن، اين است که از زنان، تصاوير کاماًل غيرواقعي 
س��اخته مي ش��ود. زنان آگهي هاي تجارتي را در هيچ کجا پي��دا نمي کنيد. به 
عوض با تزريق ناامني و غير کامل بودن زنان و به ندرت مردان، پيام اصلي اين 
آگهي ها اين اس��ت که اگر کاالهاي مورد نظر را مصرف نماييد، هر کمبودي � 

واقعي يا خيالي � برطرف مي شوند. 
تقريب��ًا در هم��ة آگهي ها، پيام اصلي اين اس��ت که زن و م��رد ايده آل چه 
مشّخصاتي بايد داشته باشند. در خصوص مردان، پيام مشّخص و روشن است: 
او بايد باقدرت، ثروتمند، ورزش��کار و داراي اعتماد به نفس باشد. در خصوص 
زنان، ولي پيام ها يک گره گاه مشترک دارند: يک زن بايد زيبا باشد. البّته بايد 
گفت که تبليغات، مبدع اين شيوة نگرش به زن نيستند، ولي آنچه که تبليغات 
کرده و مي کند، اين است که هم گام با جنسّيت گرايي، اين تصّور ويژه از زيبايي 
را دس��ت نيافتني تر کرده است. يکي از پيامدهاي جّدي تبليغات اين است که 
اين تصّور زيبايي، منحصر به فرد و جزمي تر ش��ده است که در عمل، پيامد آن 

به صورت زجر و عذاب زنان و نيز گاهي مرگ آنان بوده است. 
اين تصوير يگانه و بي عيب از زيبايي زنانه، تصوير زني است: جوان، الغراندام، 
با چشم هاي آبي، دندان هايي به سفيدي برف و خوش ترکيب و صورتي كه به 
طور مطلق هيچ چين و چروکي ندارد. اين در حالي است که چنين ترکيبي در 
حالت طبيعي وجود ندارد. اين تصوير بي عيب، در بيش��تر موارد، واقعي نيست؛ 
يعني ش��ما کمتر کس��ي را با اين مختصات پيدا خواهيد کرد. نقش اساسي را 
در خلق اين تصاوير بس��يار جّذاب، عّکاسان، آرايشگران، کساني که عکس ها را 
روتوش مي کنند و همچنين جّراحان پالس��تيک ايفا مي کنند. به سخن ديگر، 
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اين تصوير زيبا به واقع توّهمي است که به دست افراد گوناگون ايجاد مي شود. 
همان طور که پيش��تر گفته ش��د، اين تصاوير با زحمات زياد خلق مي ش��وند. 
تقريبًا همة عکس هايي از اين قبيل که در نش��ريات مش��اهده مي شود، نتيجة 
س��اعت ها کار عّکاس��ان و روتوش گران و ديگر كساني است که نقش اساسي را 

ايفا مي کنند. لويي گراب مي گويد: 
وظيفة اين دسته از هنرمندان اين است که تصاوير واقعي را بهبود ببخشند 

و کمبودهايش را برطرف کنند. 
در بعضي از موارد، عکس��ي که مشاهده مي کنيم در واقع عکسي است که 
مونتاژ ش��ده است. يعني دهان از يک مدل و بازوها از مدل ديگر و پاها از يک 
مدل ديگر مونتاژ مي ش��ود. يکي از پيامدهاي اين نوع آگهي ها و تبليغات، اين 
است که زنان را در دنياي واقعي وا مي دارد تا تصاوير واقعي و دستکاري نشدة 
خود را با اين تصاوير دس��تکاري ش��ده، ولي غير واقعي مقايس��ه کنند. به اين 
ترتي��ب، يکي از نکاتي که بايد برآن تأکي��د کرد، نقش تبليغات در لطمه زدن 
ب��ه اعتماد به نفس زنان اس��ت. البّته اي��ن اعتماد به نفس منهدم ش��ده، در ازاي 
قيمتي که براي محصوالت پرداخته مي ش��ود، قراراس��ت بازسازي شود و البّته 
اين وعده اي است که به تحّقق نمي پيوندد و قرار هم نيست به تحّقق بپيوندد. 
چ��ون اگ��ر در اين اّدعاها، حقيقتي وجود داش��ته باش��د، درآن صورت فروش 

ادامه دار اين محصوالت، به دست انداز خواهد افتاد. 
طب��ق برآوردهايي که در دس��ت داريم، مي توان فهمي��د قيمتي كه زنان 
در براب��ر بازتاب اين تبليغ��ات مي پردازند، اندکي زيادي اس��ت. در »آمريکا«، 
 براي نمونه، زنان به طور متوس��ط سالي 33 ميليارد دالر براي کاستن از وزن، 
7 ميليارد دالر براي لوازم آرايش��ي و 300 ميليون دالر هم صرف جّراحي هاي 

پالستيک مي کنند.
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از زم��ان پيدايش تبليغات مدرن در س��ال 1920 م. هدف اصلي آگهي ها، 
دامن زدن به ناامني فردي بوده اس��ت. به س��خن ديگر، هدف و انگيزة اصلي 
تبليغات اين اس��ت که همگان را از آنچه که هس��تند و از شيوه اي که زندگي 
مي کنن��د، ناراضي نمايند. انگيزة اين کار هم روش��ن اس��ت. مصرف کنندگان  

راضي، منبع سود زيادي نخواهند بود.
هدف اصلي و اساس��ي تبليغات اين اس��ت که بين آنچه که زنان هستند و 
تصويري که اين آگهي ها از آنان مي س��ازند، شکاف عميق تري ايجاد كنند. اين 
ش��کاف عميق تر، اعتماد به نفس زنان را از بين مي برد. در يک همه پرس��ي از 
33,000 زن در »آمري��کا«، 75درصد گفته اند که فکر مي کنند، چاق هس��تند 
و اضاف��ه وزن دارن��د؛ در حالي که تنها 25 درصدش��ان از نظر پزش��کي اضافه 
وزن دارند. حّتي 45 درصد از کس��اني که به واقع کمبود وزن داش��تند، گمان 
مي کردند که بايد از وزن خويش بکاهند؛ چون فکر مي کنند که چاق هس��تند. 
از س��وي ديگ��ر، وقتي زنان با اي��ن مدل هاي خيلي الغر نم��اد زيبايي روبه رو 
مي ش��وند، حّتي غذا خوردن هم برايش��ان به صورت يک عذاب در مي آيد. در 
يک گزارش ديگر مي خوانيم که در هر لحظه، 25 درصد زنان در آمريکا، رژيم 
غذاي��ي دارند و 50 درصد ديگر ي��ا تازه به رژيم غذايي پايان داده اند يا به آغاز 
رژيم غذايي فکر مي کنند. در همين گزارش معلوم شده است که 50 درصد از 
کس��اني که مورد پرسش قرار گرفته بودند، براي کم کردن اشتهاي خود، دارو 
مي خوردند و 27 درصد ديگر هم داروهاي مايع ضّد اش��تها مصرف مي کردند. 
45 درصد از زنان براي کاس��تن از وزن، روزه مي گرفتند و 18 درصد مس��هل 
مي خوردند و 15 درصد هم خودش��ان کاري مي کردند که غذاي خورده را باال 
بياورند. البّته در ش��رايطي که زنان به اين صورت س��رگرم کاستن از وزن خود 
هستند، صنايع درگير توليد اين داروهاي کمکي، هر روز ثروتمندتر مي شوند. 
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هزينة اصلي تبليغات که به صورت نوعي خود آگاهي مصنوعي در مي آيد، 
قابل اندازه گيري نيست. براي زناني که از اين فرهنگ تبليغات مّتأثر مي شوند. 
زندگي به صورت يک خودسنجي دائمي درمي آيد که خسته کننده و در اغلب 
م��وارد، حّتي فلج کننده اس��ت. اي��ن زنان به يک تعبير، مجبور مي ش��وند که 
دائم��ًا به بازنگري کوچک ترين اجزاي بدن خ��ود بپردازند و با توّجه به تصوير 
غيرواقعي اي که تبليغات از يک زن ايده آل به دس��ت مي دهد، هميش��ه هم از 
خود ناراضي باشند: به اين ترتيب از خود ناراضي بودن دائمي به صورت ناامني 

دائمي در مي آيد.
گاهي مردان نيز گرفتار همين فرهنگ مصرفي مي ش��وند و آنگاه همسران 
خود را با يک ايده آل دست نيافتني مقايسه مي کنند که نتيجه اش افسردگي هر 
دو س��وي اين رابطة انساني است. برخالف باورعاميانه، تبليغات مبّلغ مناسبات 
جنس��ي آزاد بي��ن زن و مرد، بلک��ه در حقيقت مبّلغ نارضايتي جنس��ي بين 
آنهاس��ت. نارضايتي جنسي هم هيزمي اس��ت که تنور اين فرهنگ مصرفي را 
تش��ديد مي کند. اين بدن هاي ايده آل ولي دس��ت نيافتني که در اين آگهي ها 
عرضه مي ش��وند، عمده ترين دليل زنان و مردان براي مصرف اين کاالهاس��ت. 
فرهنگ مصرفي به بازاري نياز دارد که مردانش خواهان يک ش��يء هس��تند و 
زناني که براي شيء بودن آمادگي دارند. مختصات اين شيء نيز از سوي بازار و 

نياز توليدکنندگان اين محصوالت، مشّخص مي شود. 
هدف اصلي تبليغات در هر دوره، ايجاد تصويري اس��ت بسيار ويژه از زنان، 
ويژگ��ي اي��ن تصوير هم در اين اس��ت که با آنچه که اکثرّي��ت مطلق زنان در 
واقعّيت هستند، فرق دارد. هرچه که شکاف بين زنان واقعي و آنچه اين تصاوير 

ارائه مي دهند، بيشتر باشد، به نفع تبليغات است. 
وجه ديگ��ر تبليغات، تصويرپ��ردازي دربارة نقش اجتماعي زنان اس��ت. در 
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بيشتر آگهي ها، زنان با وجود مشارکت روزافزون در بازارکار، همچنان مشغول 
آش��پزي، تميزکردن خانه، بّچه داري اند و نگراني اصليش��ان اين است که فالن 
لّکة روي پيراهن مردانه يا روي بشقاب را چگونه بهتر مي شود پاک کرد. حّتي 
در آگهي هاي��ي که در آنها، زنان در بيرون از من��زل کار مي کنند، تصوير زنان 
همچنان غيرواقعي اس��ت؛ يعني اين زنان هم در خارج از منزل کار مي کنند، 
هم آش��پزي و کار خانه با آنهاس��ت و هم بّچه داري مي کنند و هم وقتي که از 
اين کارها فارغ مي شوند، مي توانند با استفاده از فالن لوازم آرايش يا محصوالت 

مصرفي ديگر، به صورت يک سوپر مدل زيبا و هوس انگيز در بيايند.
با اين همه، اين ديدگاه هم وجود دارد که آگهي ها مانند آيينه اي، آنچه را 
که در بطن جامعة مردس��االر وج��ود دارد، منعکس مي کنند. چنين ديدگاهي 
ممکن است راست هم باشد، ولي اين هم واقعّيت دارد که آگهي ها به اين باور 
و اين پيش داوري تداوم مي بخش��ند که، زنان ش��يئي  بيش نيستند؛ آنها مي توانند 
هر گونه که مردان مي پس��ندند مورد س��وء استفاده قرار بگيرند. تبديل يک انسان 
به يک ش��يء، اّولين قدم در تدارک ش��رايطي اس��ت که خش��ونت عليه آن انس��ان، 

مشروعّيت کاذب مي يابد.
در جوامع ماقبل مدرن، ستم کش��ي زنان، عمده ترين مشکل اجتماعيشان 
اس��ت، ول��ي در جوامع مدرن، به نظر مي رس��د که براي تخفيف ستم کش��ي، 

قدم هايي برداشته شده، ولي بهره کشي از زنان افزايش يافته است.



ماکياولي، مريد شيطان
مجتبي کافي

در سال 1498 م. ساووناروال را به جرم اعتقاد راسخي که داشت در »ايتاليا«، 
در آت��ش افکندند و فردي به نام ماكياولي يکي از تماش��اگران اين صحنه بود.
او پس از مش��اهده ي اين حادثه، بالفاصله نتيجه گرفت که راس��تي و دوس��تي، 
بدترين سياست هاس��ت. اين عقيده در ذهن او ريش��ه گرفت و بعدها در تاريخ 

فکري بشر به صورت يکي از شريرترين اصول، تجّلي کرد. 
ماكياولي اعالم داشت: تزوير و نادرستي کوتاه ترين راه نيل به پيروزي است.

تعليمات او دستورالعمل ستمگري و فريب کاري است. ماكياولي تا به امروز 
الهام بخش حادثه جويان سياسي و همة کساني بوده است که معتقدند: غايات، 

وسايل را، هرچند پست و خبيث باشند، موّجه مي سازند.
ماكياولي نمونة مش��ّخص و فرد مبّرز در سياست آن دوران بود؛ دوران سزار 
بورژيا، خداي رياکاري و اس��تاد فّن آدم کشي. بورژيا با قتل برادر، داماد و ديگر 
خويشان و دوستانش که سّد راه او بودند، دوک »ايتالياي مرکزي« شد و در شمار 
پيشوايان با نفوذ »اروپا« درآمد. او در اين زمينه چنان استعداد شگرف و اهريمني 
داشت که قادر بود دوستان خويش را در همان حال که درآغوش کشيده، خنجر 

بزند و ميهمانان را در حالي که بر سفره اش نشسته اند، مسموم سازد.
سزار بورژيا يک فرد استثنايي نبود؛ بلکه نمايندة پيشوايان عصري بود که سعي 
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مي کردند توّجه مردم عاّدي را به امور بهشتي و آسماني معطوف دارند و چيزهاي خوب 
خاکي را از دستشان بربايند. آنان به دادگري و گذشت، کوچک ترين عالقه اي نشان 
نمي دادند، تنها به سوي ثروت و قدرت چشم دوخته بودند، چنين وانمود مي کردند 

که به خدا ايمان دارند، ولي در حقيقت گوش به نداي حرص و آز داشتند.
»کتاب مقّدس« در نظرش��ان شامل مجموعة اصول و قواعدي بود كه براي 
بردگان وضع ش��ده بود. هرگز به کساني که احتمال داشت صاحب جاه و مقام 
ش��وند، امر و نهي نمي کردند، رياست و س��روري، يگانه هدف انساني شناخته 

شده بود و به دولتي معتقد بودند که قلب نداشته باشد.
اجم��ااًل آمال و آروزي جاه طلبان اروپايي در عصر ماكياولي اين بود و البّته 
اس��تثناهايي هم وجود داشت. در اين عصر تنها کساني احترام داشتند که راه 
ترّق��ي را با بي رحمي و س��ّفاکي پيموده بودند؛ افرادي ش��رير و ديوخو، نظير 
مردمي از س��اکنان درياي »مديترانه« که نيچه بعده��ا آنها را حيوان زردموي 

شمالي ناميد و احترامات خاص برايشان قائل شد. 
اين گروه وحشي و دّرنده خو تصّور مي کردند که فلسفة افالطون و دستورات 
اخالق��ي کتاب مقّدس، مقاص��د جاه طلبانة آنها را کفايت نمي کند و به کار اين 
دنيا نمي آيد. آنها به يک دستورالعمل اخالقي واقعي نياز داشتند، دستورالعملي 
ک��ه ب��ه آنها بياموزد چگون��ه مي توانند بهتر فريب دهند، غ��ارت کنند و خون 
مردم را بريزند تا س��روري يابند. آنها يک مجموعة جديد مي خواستند. در پي 

مجموعه راهنمايي مي گشتند که دزدان و فرومايگان را به کار آيد. 
ماكياولي حاجت آنها را بر آورد. او هم به ش��ّدت عالقه مند بود كه در رأس 
باشد و سروري کند و براي اينکه دل فرمانروايان عصر خويش را به دست آورد، 
دس��تورالعملي از خالف کاري فراهم آورد و در دس��ترس آنان گذاشت تا بدان 
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وسيله بتوانند پا بر روي اجساد مردم نهاده، خود را به ذروة1 ارتقا برسانند.
روش علم االخالق ماكياولي حاوي اصول نويني از ستم کاري و سرگذشتي 
پر حادثه و مشحون از کينه توزي و مّکاري بود. او به جاي اصول طاليي، مقّرراتي 

مسين وضع كرد: پيش از آنکه ديگران اقدامي عليه تو بکنند، خود اقدام     کن. 
ماكياولي آن وعظ و خطابة مش��هور مس��يح)ع( را بر باالي کوه رد کرد؛ چون آن 
خواب ها را غير عملي مي دانست و به جاي آن حيله و نيرنگ تعليم داد و در رواج آنها 

کوشيد: نيکبختان، لئيمان و فرومايگانند. اينان هستند که جهان را به ميراث مي برند.
او ب��راي اينکه خود نيز نصيبي برده و ِحص��ة2 کوچک خويش را بر گرفته 
باشد، به افکاري که اش��اعه مي داد، خيانت ورزيد؛ زيرا در يکي از کتاب هايش 
ب��ه نام »مقاالت« اين ضرب المثل قديم��ي التين را که مي گفت: صداي مردم، 
صداي خداست، تأييد کرد، ولي بعد در کتاب مهّم خود به نام »شهريار«، اصلي 
کاماًل مغاير با آن را تبليغ کرد و گفت: صداي مردم لعنتي و شوم است، نگذاريد 

جز طنين صداي مستبد و ستمگر در فضا بپيچد.
اّما بخت با ماكياولي مساعدت ننمود و منظورش عملي نگرديد؛ زيرا او کتابش 
را به اين قصد نگاشت که نزد پادشاه قرب و منزلتي بيابد، ولي پادشاه درس خود را 
از همان کتاب به خوبي آموخته بود و مي دانست ماكياولي هم جزو پس مانده هاي 
زميني است. پادش��اه تمّلق و چاپلوسي را مي پذيرفت، ولي متمّلقان و چاپلوسان 
را طرد مي کرد؛ از اين روي ماكياولي تنگدست و گمنام ماند. اّما بدبختي گريبان 
مردمان را گرفت و فلسفة ماكياولي به حسن قبول پذيرفته شد و اين مريد شيطان 
تا به امروز در بين جمع کثيري، پيشواي پيروز زندگي عملي شناخته شده است.3

1. ذروه: نوك كوه، قّله؛ تارك سر؛ باالي هر چيز.
2. ِحّصه: بهره و نصيب.

3. هنري و دانالي توماس، ماجراهاي جاودان در فلسفه، ترجمة احمد شهسا، صص 162 � 165.





ماكياولي و سياست
محّمد رجبي 

ب��راي فهم بهتر نظرات ماكياول��ي در ابتداي كار، مفهوم تجّدد يا نوگرايي را بايد 
شناخت و خصايص آن را بر شمرد تا به ماكياولي كه بنيانگذار اين عصر تجّدد 
و فلس��فة سياسي اس��ت، رس��يد. يكي از مفاهيم بس��يار عاّم تجّدد، ايمان به 
»كتاب مقّدس« اين جهان اس��ت. Secularized Biblical Faith؛ يعني مذهب 
آن جهاني گذشته و به نحو اساسي اين جهاني شده است. به طور ساده؛ يعني 

اميد به بهشت نداشتن و كوشش در ايجاد بهشتي زميني و تنها با منطق بشري.
بنابراين دستاورد دوران تجّدد را مي توان ناسوت سازي، سكوالريزه كردن1 
ي��ا هم��ان از دس��ت دادن و زوال ايمان انجيلي دانس��ت. يك��ي از مخالفت هاي 
ماكياولي با انديش��ة دين »انجيل« در اين باب، خلقت خداگونة انس��ان است. 
Image of god و تمام موجودات زميني مسّخر وي شده است، اّما انسان حاكم 

بر همه چيز نيس��ت، او در بوس��تاني نهاده شده است تا در آن كاركرده و از آن 
پاس��داري كند. در دين، براي آدمي، شأن و جايگاهي مقّرر است و تقوا عبارت 
اس��ت از اطاعت از نظم مقّرر الهي؛ همان گونه كه در انديشة كالسيك، عدالت  
هماهنگي با نظم طبيعي اس��ت و تصديق به شانس��ي خ��ارج از حيطة قدرت 
آدمي، به منزلة اعتراف به تقدير ناش��ناختة الهي اس��ت، ماكياولي تمامي اين 

سّنت فلسفي و كالمي را رد مي كند و مي گويد:
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فلسفة سياسي بايد از نحوه اي كه مردم زندگي مي كنند، آغاز كند و افق ديد 
خود را از آس��مان ها به سوي زمين معطوف سازد. اّولين پيامد اين نگرش، 
تفسير تازه اي از فضيلت است. فضيلت را نبايد چيزي تلّقي كرد كه جامعة 
سياسي براي آن وجود دارد؛ بلكه اين جامعة سياسي است كه فضيلت براي 
آن وجود دارد؛ زندگي سياس��ي واقعي تابع اخالق نيس��ت؛ بلكه بايد گفت: 
اخالق خارج از جامعة سياسي ممكن نيست و جامعة سياسي پيش فرض 
اخالق اس��ت، جامعة سياسي با قرار گرفتن در محدودة اخالق نه مي تواند 
تش��كيل شود و نه مي تواند پايدار بماند. دليل آن به بيان ساده اين است كه 

معلول يا امر مشروط، نمي تواند پيش از عّلت يا شرط به وجود آيد.
نيكولو ماكياولي در روز س��وم 1469 م. در ش��هر »فلورانس« به دنيا آمد. 
اّولين مقام وي انتصاب وي به رياس��ت ديوان دوم ش��هر خ��ود بود، ماكياولي 
هنگامي وارد ديوان ش��د كه روش��ي پا بر جا براي اس��تخدام در ادارات اصلي 
وجود داش��ت، داوطلبان اس��تخدام مي بايس��ت عالوه بر ارائة شواهدي داّل بر 
مهارت خويش در ديپلماس��ي، در آنچه كه به نام )رش��ته هاي انساني( خوانده 
مي شد نيز دست داشته باشند. مفهوم علوم انساني در فلورانس از منابع رومي 
به طور خاص سيس��يرون، خطيب، فيلس��وف و سياس��ت مدار نامدار رومي كه 
طرف��دار حكومت جمهوري بود، برگرفته ش��ده. وي طرفدار فصاحت، بالغت و 
اخالق  بود. »ايتاليا«ي قرن 14 م. آرمان هاي تربيتي او را از نو زنده كرد و كم 
كم در دانش��گاه  ها و زندگي اجتماعي ايتاليا نفوذي اس��تثنايي به دست آورد. 
اومانيس��ت ها در مرتبة نخس��ت به اين ويژگي ممتاز مي شدند كه به نظرّيه اي 
خاص، دربارة محتواي صحيح تعليم و تربيت و راس��تي انساني پاي بند بودند و 
عقيده داشتند كه شاگرد بايد به زبان التين مسّلط شود و سپس به فّن بالغت 
و تقليد از سبك استادان يوناني و رومي بپردازد و در پايان، تحصيالِت خويش 
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را با مطالعة تاريخ و فلس��فة باستان به انجام برس��اند. عقيده بر اينكه اين نوع 
آموزش، بهترين نوع آمادگي براي ورود به زندگي سياس��ي اس��ت، از مّدت ها 

پيش وجود داشت. 
اّولين مأمورّيت وي در ژوئية 1500 م. رخ داد؛ هنگامي كه او به دربار لويي 
دوازدهم، پادشاه »فرانسه« رفت تا دربارة درگيري هاي شهر »فلورانس« با شهر 
»پي��زا«، به مذاكره بپردازد. مّدت اقامت وي در آنجا به ش��ش ماه انجاميد، در 
آن زمان بود كه وي به وضع نامشّخص دولت در شهرهاي »ايتاليا« كه روز به 

روز مبهم تر مي شد، پي برد.
نخستين پند وي از اين ماجرا اين بود:

دس��تگاه حكومتي ش��هر فلورانس به نظر هر كس��ي ك��ه در مكتب جديد 
سلطنت آموزش ديده باشد، به طور غير منطقي و مضحكي مرّدد و سست 
جلوه گ��ر مي ش��ود. ماكياولي هش��دار مي دهد: ام��روز و فردا كردن ش��رط 
خردمندي نيس��ت و كس��ي كه مرّدد و نامصّمم به نظر برس��د با خطر روبه 
رو مي ش��ود، خواه در جنگ و خواه در سياس��ت. بايد جس��ورانه و سريع 

عمل كرد.
دومين واقعة تأثيرگذار بر روي وي، آشنايي اش با چزاره بورجيا بود. فردي 
كه در سال هاي 1501 تا 1502 م. تقريبًا شمال و مركز ايتاليا را مورد تاخت و 
تاز و زير سيطرة خود قرار داده بود، وي مي خواست با فلورانسي ها اّتحاد برقرار 
سازد. به همين منظور از جانب فلورانس، نماينده اي گسيل داده شد، اين فرد 
كس��ي نبود به جز نيكولو ماكياولي. اين مأمورّيت در حقيقت آغاز دوره اي بود 
كه زندگي ديپلماتيك ماكياولي بيش از هر زمان ديگري در آن ش��كل گرفت 
و در آن زمان، وي توانس��ت مس��تقيمًا ناظر شيوة كش��ورداري روزگار خويش 
باش��د و به ارزيابي آن بپردازد. غالبًا مي گويند: كتاب »سفارت هاي« ماكياولي 
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نتيجه و محصول همين دوران مي باش��د. ماكياولي هنگامي كه به مرحلة ثبت 
داوري هاي نهايي خويش دربارة فرمانروايان و سياس��ت مداران رس��يد، نتيجه 
گرف��ت كه هيچ يك از آنان پندي س��اده و در عين حال اساس��ي را درس��ت 
نفهميده اند و در نتيجه، همة آنان يا شكس��ت خورده اند يا بيش��تر به س��بب 
ُحس��ن تصادف كامياب شده اند نه به عّلت قضاوت صحيح سياسي. به نظر وي، 
ضعف اساس��ي تمامي حكمران��ان، انعطاف ناپذيري آنها در برابر اوضاع و احوال 
متغّي��ر جوامع خود بود. به طور مثال چزاره بورجيا همواره با غرور و نخوت به 
خود تكيه مي كرد. ماكس��ي ميليان، امپراتور مقّدس »روم« در همه حال محتاط 
و م��رّدد بود و يوليوس، پاپ »ايتاليا« نيز هميش��ه بي پروايي و هيجان نش��ان 
مي داد. ماكياولي سرانجام اين داوري ها را محور تحليل رهبري سياسي در كتاب 
»ش��هريار« خود قرار داد. او در طول زندگ��ي و فّعاليت هاي ديپلماتيكش، اين 

نظرّيات را به دست آورده بود.

واژه هاي فورتونا و ويرتو در فلسفة سياسي ماكياولي

واژة ويرت��و، برگ��ردان لفظ يوناني آره ته2 اس��ت و از كلم��ة التين Vir به 
معناي َمرد مش��تق مي گ��ردد، كه در زبان التين به معناي ش��يرمرد، جنگاور 
يا به معناي فضيلت و پرهيزكاري و تقوا ترجمه ش��ده اس��ت و ماكياولي از آن 
بيش��تر به معناي مردانگي اس��تفاده مي كند. واژة فورتون��ا يا بخت و اقبال كه 
روميان آن را ايزد بانويي نيك مي پنداشتند و هر خير و نعمتي كه بتوان فرض 
كرد و آدميان جملگي خواس��تار آن بودند، اختيارش به دست آن ايزد بانو بود. 

ماكياولي بيان مي دارد:
بخت يار دليران اس��ت؛ يعني كس��اني كه كمتر پروا دارند و پرشورند و به 
بس��ط اين معنا مي پردازند كه آنچه آن بان��و را عمدتًا به هيجان مي آورد و 
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در او واكنش مثبت برمي انگيزاند، ويرتو مي باشد. 
ب��ه نظ��ر ماكياولي بخ��ت از نبود ويرتو بي��ش از هر چيز به خش��م آمده 
و كينه اش برانگيخته مي ش��ود. ويرتو مانند س��نگري در برابر يورش اوس��ت،  
بنابراين بخت همواره طوفان خشم خويش را متوّجه جايي مي كند كه مي داند 
هيچ س��نگري و س��ّدي جلوگير آن نيس��ت، ماكياولي حّتي گام را فراتر از اين 

مي گذارد و مي گويد: 
بخت هنگامي به قدرت نمايي مي پردازد كه مردان صاحب ويرتو در برابر 

او نايستند. 
نتيجة اين سخن اين است: بخت آن چنان اين صفت را مي ستايد كه هيچ گاه 
كس��اني را كه ويرتو از ايش��ان به ظهور برس��د، قرباني مرگبارترين بغض خويش 
نمي كند. ماكياولي واالترين هدف شهريار را تأسيس يك حكومت مي داند كه 
افتخار و شرف را نصيب او مي كند. به نظر ماكياولي، شهريار براي اينكه به اوج 
افتخار، جاه و مقام برس��د بايد به پرورانيدن صفات الزم براي رهبري ش��اهانه 
در خويش هّمت بگم��ارد. ماكياولي بيان مي دارد كه هر حكمراني كه بخواهد 
ب��ه باالترين هدف هاي خود برس��د، خواهد ديد كه پيروي از اخالق، هميش��ه 
طريق عقل نيس��ت؛ بلكه برعكس، هر كوشش يكنواختي براي عمل كردن هر 
آنچه كه آدميان به دليل آن خوب دانس��ته مي ش��وند، سياستي مخالف عقل و 
تباه كردن آن از كار در مي آيد. ماكياولي بيان مي دارد كه شهريار خردمند در 
مرتبة نخست، آنچه را كه ضرورت اقتضا مي كند، راهنما مي گيرد و براي حفظ 
مقام و موقعّيت خويش، بايد داراي اين قّوه شود كه از نيكي بپرهيزد و دريابد 
كه با توّجه به اوضاع و احوال، چه وقت آن قّوه را به كار ببرد و چه وقت به كار 
نبرد. ش��هريار خردمند هرگاه بتواند نيكي مي كند و اين نكته را خوب مي داند 
كه اگر زمان ايجاب كرد، چگونه بدي كند و عالوه بر اين، او بايد با اين واقعّيت 
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سازگار شود كه غالبًا ضروري است كه راستي، محّبت، انسانّيت و برخالف دين 
رفت��ار كند، اگر بخواهد حكومت خويش را پا برجا نگ��ه دارد. ماكياولي اعتقاد 
دارد كه رمز موفقّيت در كش��ورداري، باز ش��ناختن نيروي برتر اوضاع و احوال 
و پذيرفتن ضرورّيات وقت و همگام ش��دن با روزگار اس��ت. به نظر او كسي كه 
مي خواهد همواره نيكبخت باشد، بايد خردمندي به خرج دهد و خويشتن را با 
زمانه س��ازگار كند. اگر كسي بدين نحو بر طبيعت خويش حاكم شود و شيوة 

كردار خود را با زمانه سازگار كند، يك شهريار كامياب خواهدگشت. 
ب��ه اعتقاد وي، يكي از نكاتي كه ش��هريار بايد بداند، اين اس��ت كه اصول 
واالي نيك م��ردي با فنون ضروري و نيرنگ تكميل مي گردد. ش��هريار بايد به 
ي��اد بي��اورد كه اگر چه الزم نيس��ت تمامي صفاتي را ك��ه معموالًً صفت نيك 
دانس��ته مي ش��ود، شهريار در خود داشته باش��د، ولي بسيار الزم است كه وي 
واجد آن صفات به نظر برس��د، عاقالنه است كه وي رئوف و رحيم به نظر آيد، 
نه س��نگدل و بي رحم و واجب اس��ت كه ديگران گمان كنند وي شايس��تگي 
وافري دارد، بنابراين چارة كار اين اس��ت كه شهريار به غايت دورو و پنهان كار 
بش��ود و بياموزد كه چگونه با مكر و حيله، آدميان را گيج و س��رگردان كند و 
به جايي برس��اند كه تظاهر وي را حقيق��ت بپندارند. وي ذّره اي به دين عالقه 
ندارد، فقط به نقش آن در برانگيختن احساسات مردم و استوار نگاه داشتنشان 
در طريق نيكي و رس��وا كردن بدكاران توّج��ه دارد. بنابراين رهبران جامعه را 
مكّلف مي داند تا هر چه را كه به سود دين است، بپذيرند و بزرگ جلوه دهند؛ 

حّتي اگر دروغ باشد. 
ماكياولي مانند ارسطو سياست را از اخالق جدا مي دانست و داشتن خصايص 
اخالقي را براي ش��هريار خطرناك مي دانس��ت. وي رهبران را از رعايت قوانين 
اخالقي به طور هميش��گي معاف مي داند و عقي��ده دارد فرمانروا و فرمانبردار، 
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تابع قوانين اخالقي يكس��اني نمي باشند. او وجود يك ارتش قوي را براي ادارة 
بهتر كش��ور الزم و ضروري مي داند، بنابراين وي را مي توان پايه گذار دو مكتب 

بعد از خود دانست: 
1. ناسيوناليسم؛ 
2. سكوالريسم.

بنابراي��ن تحّول در سياس��ت با ماكياولي اّتفاق مي افت��د. نظرّية او مبني بر 
اينك��ه در پاي واقعّيت هر آرماني را بايد فدا كرد، يكي از اركان سياس��ت مدرن 

است.
او در واقع مي خواست بگويد:

بش��ر مدرن ب��ا ويژگي هايي كه پي��دا كرده بر بخت خوي��ش غلبه مي كند و 
سرنوش��ت خود را رقم مي زند و س��عادت و فضيلت در س��اية نگاه وي به 
رفاه تبدي��ل مي گردد و جامعه در معناي جديد بر بنياد قراردادها اس��توار 

است. 

منابع:
1. لئو اشتراوس، فلسفة سياسي چيست؟، ترجمة فرهنگ رجايي. 

2. دكتر حميد عنايت، بنياد فلسفة سياسي در غرب. 
3. كوئنتين اسكينر، ماكياولي، ترجمة ع فوالدوند.

4. ژان وال، متافيزيك، ترجمة محّمد حسن لطفي.





اصول گرايي علوي و ماکياوليسم ُاموي1
گردآورنده : مهدي روحي

در منطق ماکياوليسم که معاويه از مظاهر روشن آن بود، بايد از زور، بي رحمانه 
استفاده کرد و اين شايد مهم ترين قاعده اي است که به گفتة برخي تحليلگران 
در نگاه ماکياولي، شهريار بايد مورد توّجه قرار دهد؛ از جمله پس از پيروزي بر 

دشمن و فتح شهر، بايد آن را غارت کند! 
امام علي)ع( فرمودند:

»اي مردم ! وفا، قرين راس��تي اس��ت و من س��پري نگاه دارنده تر از وفاي به 
عهد س��راغ ندارم و کس��ي که بداند بازگشتن چگونه اس��ت، مکر نمي کند. 
ما در زماني واقع ش��ده ايم که بيش��تر مردم، آن نيرن��گ را زيرکي پندارند 
و نادانان، ايش��ان را زيرک خوانند. چه س��ودي مي برند اين نيرنگ بازان؟ 
خدا ايش��ان را بکشد ! شخص زيرک و کاردان راه حيله و چاره هر کار را 
مي داند و س��بب اينکه نيرنگ به کار نمي برد، آن اس��ت که امر و نهي خدا 
مانع مي ش��ود و با اينکه حيله و نيرنگ را ديده و دانس��ته و توانايي به کار 
بردن آن را دارد، ترک مي کند و کس��ي که در دين از هيچ گناهي باک ندارد، 

فرصت را از دست نداده و در هر کاري به مکر و خدعه دست يازد.«2

1. منبع: بانک / اّطالعات مقاالت اسالمي.
2. نهج البالغه، صبحي صالح، خ 41، ص83.



     260     جاهلّيت مدرن

»س��وگند به خدا! معاويه از من زيرک تر نيس��ت؛ وليکن او عهدش��کني و 
خيانت کرده، معصيت و نافرماني کند و اگر خدعه و عهدش��کني نکوهيده 
نب��ود، م��ن زيرک ترين مردم بودم؛ ولي هر خدعه و عهدش��کني و بي وفايي 
گناه اس��ت و هر گناهي، نافرماني است و روز قيامت براي هر عهدشکني، 

پرچم و نشانه اي است که به آن شناخته مي شود.«1
 در نقطة مقابل فرمودة امام علي)ع(، گفتة نيكولو ماكياولي )1496 � 1527 م.(

قرار دارد، او مي گويد:
همگان بر اين نکته واقفند که صفاتي مانند وفاداري، حفظ حرمت و قول، 
درستي رفتار و نيالودگي به نيرنگ، تا چه پايه در شهريار پسنديده است؛ 
اّم��ا از آن ط��رف، در مقابل حوادثي که در عصر ما اّتفاق افتاده اس��ت، خود 
به چش��م مي بينيم که ش��هرياراني که زياد پاي بند حفظ قول خود نبوده اند؛  
ول��ي در مقابل، رموز غلبه بر ديگ��ران را به کمک حيله و نيرنگ، خوب 
مي دانس��ته اند، کارهاي بزرگ انجام داده اند و وضعشان در آخر کار، خيلي 
بهتر از آن کس��اني بوده اس��ت که در معامله با ديگران، صداقت و درس��تي 
به خرج داده اند. پس بگذاريد همه اين را بدانند که براي رس��يدن به هدف 
از دو راه مي ت��وان رف��ت؛ يکي از راه قان��ون و ديگري از راه زور. از اين دو 
راه، اّولي شايس��تة انسان ها و دومي شايستة حيوان هاست؛  ولي از آنجا که 
طريقة اّول، غالبًا بي تأثير است، تشّبث به طريقة دوم ضرورت پيدا مي کند؛  
بنابراين ش��هريار الزم اس��ت که طريقة اس��تعمال هر دوي اين ش��يوه ها را 

خوب بداند و موقع را براي به کار بردن هر کدام نيک بسنجد.2
ابن ابي الحديد در توضيح فرمودة امام علي)ع( مي گويد:

1. نهج البالغه، خ 200، ص 318.
2. مايکل ب، فاستر، خداوندان انديشة سياسي، ترجمة جواد شيخ االسالمي، ج 1، ص 471.
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سياست مدار نمي تواند از عهدة سياستي رسا و کارگشا برآيد، جز هنگامي 
ک��ه تنها به نظر خويش و به آنچه که مصلحت ملک و هموار ش��دن کار و 
استوارس��ازي پاية حکومتش در آن باش��د، عمل کند؛ چه موافق ش��ريعت 
باش��د، چه نباش��د و هر وقت در سياس��ت و تدبير به مقتضاي اين نکند، 
بعيد است که کار او نظام يابد، يا وضع او استوار گردد و اميرالمؤمنين)ع(، 
پاي بند قيود ش��ريعت بود، خود را تنها پيرو آن مي دانس��ت و آن دس��ته از 
آراي جنگ��ي و کيد و تدبير را که موافق ش��رع نبود، کنار مي گذاش��ت، هر 
چن��د ماية اص��الح کار و ثبات امر او ب��ود. بنابراين قاع��دة او در خالفت، 

قاعدة ديگراني نبود که چنين التزامي نداشتند.«1
يکي از بارزترين مش��ّخصه هاي حکومت عل��وي در نگاه هر ناظري که تنها 
مروري کوتاه بر تاريخ آن داشته باشد، اصولگرايي، راست مداري و درست کرداري 
اميرمؤمنان)ع( در دست يابي به اهداف است. يکي از عمده ترين؛ بلکه اصلي ترين 
مش��کل حکومت علوي، چالش با نظرية پذيرفته ش��ده و ُپر طرفداري بود که 
حدود نه قرن بعد، در »ايتاليا«، توسط نيکولو ماکياولي در قالب قاعدة حکومت 
ارائه ش��د و نگاه انديشه گران سياس��ي را به خود معطوف داشت و در »اروپا« 
نس��خة باليني سياست مداراني ش��د که بيش از هر چيز به دوام سلطه و ثبات 
حکومت و گسترش حوزة نفوذ و قدرت خود اهتمام داشتند و اين پرسش بيش 

از پيش رواج گرفت که آيا به راستي هدف، وسيله را توجيه مي کند؟! 
ب��ه يقين، اصلي ترين ش��اخصة س��اختاري و عمل ک��ردي حکومت علوي 
پ��س از اصل خاس��تگاه و جايگاهش ک��ه آن را از حکومت ه��اي ديگر متمايز 
مي س��ازد، ويژگ��ي اصولگرايي اين حكومت مي باش��د و به گزافه نيس��ت، اگر 
آن همه ناماليمات و دش��واري هايي را که در دوران س��ي س��ال پس از رحلت 

1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، ج 10، ص 212.
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پيامبر اکرم)ص(، به ويژه چند سال حکومت خود حضرت)ع(، متوّجه وي شد، 
برخاس��ته از همين ويژگي و در چالش با قاعده اي در حکومت بش��ماريم که 
بعدها نام ماکياوليسم به خود گرفت و به صورت يک مکتب سياسي تدوين شد 
و دست ماية قدرت مداراني چون آدولف هيتلر گشت که به قول خودش، آن را 

هميشه کنار بستر خود نگه مي داشته تا هميشه منبع الهامات وي باشد.1
ماکياولي، بعدها توسط سران مسيحّيت، سخت نکوهش شد و کساني چون 
پاپ پل چهارم، او را نويس��نده اي ناپاک و تبه��کار خواندند يا همانند کاردينال 
رجينالدپل، کتاب او را دست نوشتة شيطان ناميدند؛2 اّما همه مي دانند که آنچه 
در ميان نوع سياس��ت مداران حرفه اي و در دستگاه هاي نظام هاي سلطه طلب، 
امري پذيرفته ش��ده به ش��مار مي رود، همان است که ماکياولي با شجاعت در 
قالب پندنامه اي مدّلل به ش��رح آن در کتاب »ش��هريار« خود پرداخت. آيا از 
دغل بازاني چون عمروعاص که در زير برق شمشير علي)ع( و براي نجات جان 
خويش. حيا و شرم آن امام بزرگ را به کمک مي طلبد و عورت خويش را برمال 
مي س��ازد، جاي تعّجب اس��ت که در عين بي ايماني خود، تهي مغزي و جهالت 
جمعي از سپاهيان علي)ع( را به خدمت خويش گيرد و قرآن ها را بر نيزه کند 
و با نيرنگ تمام، خود را در زير َعَلم »قرآن«، جاي زند و قرآن ناطق را به سوي 
قرآن فرا خواند! آيا از معاويه فريبكاري به دور است که لباس خونين و انگشت 
بريدة عثمان را بر منبر ش��ام بياويزد و علي)ع( را قاتل خليفة رس��ول خدا)ص( 
معرفي کند و ش��اميان را به س��وگواري و ضّجه زدن بر قتل عثمان وادارد! آيا 
براي اينان مي توان تصويري به جز آنچه در رسالة شهريار ماکياولي آمده است، 
ترسيم کرد. مقايسة سخن ماکياولي با فرازي که از سخنان اميرالمؤمنين)ع( آمد 

1. غالمرضا علي بابايي، فرهنگ علوم سياسي.
2. نک : ژان ژاک شواليه، آثار بزرگ سياسي از ماکياولي تا هيتلر، ترجمة ليال سازگار، صص 36 و 37.
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و سپس تحليلي که شارح معتزلي »نهج البالغه« در تبين شاخصة اصولگرايي 
در حکوم��ت علوي و وجه تماي��ز آن ارائه کرده، به خوب��ي مي تواند دورنماي 
بحثي مبس��وط باش��د که اينک چ��اره اي جز گذر اجمال��ي از آن وجود ندارد. 
در ن��گاه ما يکي از ضروري ترين مباح��ث، توّجه به اين ويژگي حکومت علوي، 
به معناي وس��يع آن اس��ت و البّته انگيزة مباحثي از اين دس��ت، تنها تبيين 
تاريخ��ي حکوم��ت علوي با هدف تحلي��ل مقطعي از تاريخ و دفاع از ش��يوه و 
قاعدة حکومت علوي نيس��ت؛ هر چند ك��ه اين نيز در جاي خود الزم و داراي 
ارزش اس��ت. پرسش اصلي و کّلي چنين مبحثي، همان سؤال هميشگي است 
که آيا هدف، وسيله را توجيه مي کند؟ يا آنچه مالک پيروزي و موفقّيت است، 
تنها دس��ت يابي به اهداف اس��ت يا ابزار و راه هاي دس��ت يابي نيز در ارزيابي و 
ارزش گذاري آن، ش��رط است و اساس��ًا در منطق علوي، حّتي موضوعي چون 
حفظ اس��اس حکومت و تقويت آن نيز، مانع نمي ش��ود ک��ه اين مهم، تنها در 
چارچوب اصول انس��اني و ارزش��ي و در دايرة پذيرفته شدة شرع انجام پذيرد 
و جز اين هر چه باش��د، شکس��ت تلّقي شود، هر چند به هدف ظاهري خويش 
رسيده باشد. بر اين اساس، حکومت علوي همواره پيروز است و سياست اموي، 

شکست خورده است؛ حّتي اگر همه لب به ستايش آن بگشايند. 
ترديدي نيس��ت که در منطق عل��ي)ع( آنچه به حکوم��ت، ارزش و حّتي 
مشروعّيت مي دهد، تنها اهداف واال و متعالي آن نيست، ابزار دست يابي به آن 
نيز، مالک عمده اي در ارزش گذاري و مش��روعّيت بخشي به اقدامات آن است. 
در منطق علوي، همة حقيقت و تمام مصلحت در اصل حکومت و تحکيم آن، 
جاي مي گيرد و در دست يابي به قدرت ختم نمي شود، حکومت و قدرت، ابزاري 
در خدمت به عدالت و ارزش هاي واالي اسالمي و انساني است، از اين رو اگر بقا 
يا قدرت آن به بهاي پايمال ش��دن عدالت و ارزش هايي که خاستگاه حکومت 
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اس��ت، باشد، فلسفة وجودي خود را از دست مي دهد، چه اينکه اگر تحّقق آن 
به بهاي ناديده گرفتن اصول و آميختن آن به بدعت گذاري و سياس��ت بازي و 
فاصله گرفتن از ارزش هاي انس��اني و باورهاي ديني باش��د، از پاره کفشي نيز 
بي ارزش تر1 و از آب دماغ يک بز نيز پست تر2 و از رودة خوکي در دست انسان 
جذامي پايين تر است.3 بارها اين سخن را خوانده ايم که اميرالمؤمنين)ع( مردن 
از غّص��ة رب��ودن خلخالي از پاي زني ذّمي، توس��ط س��پاهيان متجاوز معاويه 
را جاي س��رزنش نمي داند؛ بلکه س��زاوار ش��مارد.4 اّما در تاريخ نخوانده ايم که 
حض��رت به خاطر از دس��ت دادن خالفت، خود يا ديگران را از غّصه، س��زاوار 
مردن بداند! در منطق حکومت علوي، ستم و حق کشي هيچ گاه نمي تواند راه 

دست يابي به عدالت و حقوق مردم باشد: 
»َفِإنَّ��ُه لَْيَس ِفي اْلُجوِر عوض من الع��دل5 ما ظفر من الثم به والغالب 

بالّشر مغلوب؛6 
و آن کس��ي که با گناه پيروز مي شود، پيروز نيست و آن کس که با شرارت 

غلبه مي يابد، مغلوب است« 
علي)ع( برخاسته از منطق الهي انساني خود، به خدا سوگند مي خورد که: 
»اگر ش��ب را بر خار س��ر تيز بيدار بگذرانم، يا دس��ت و پا بس��ته در غل 
و زنجير کش��يده ش��وم، دوست داشتني تر از اين اس��ت که به ديدار خدا و 
پيامبرش در روز قيامت بروم؛ در حالي که به برخي از بندگان س��تم کرده 

1. نک: نهج البالغه، خ 33، ص 76.
2. نک: همان، خ 3، ص 50.

3. »واهلل لدنياکم هذه اهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم « همان، حکمت 236، ص 510.
4. نک: همان، خ 27، ص 70.
5. همان، نامة 59، ص 449.

6. همان، حکمت 327، ص 533.
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باشم و چيزي از مال دنيا را به ناحق برده باشم«1 
و اين ب��ه مقتضاي اصولگرايي حکومت علوي اس��ت که تنها در چارچوب 
شريعت و پاي بندي به ارزش هاي ديني، به اصالح کج خلقي خلق و بدرفتاري 
مردم و وادار کردن به اطاعت و بازداش��تن از سرکش��ي و نافرماني مي پردازد و 
ن��وع تربيت جامعه نيز همان را مي طلب��د؛ اّما اصولي که حکومت علوي به آن 

پاي بند است، چنين مجالي به او نمي دهد، اين بود که بارها مي فرمود: 
»به آنچه ش��ما را اصالح مي کند و کجيتان را راس��ت مي گرداند آگاهم؛ اّما 

اصالح شما را به بهاي تباهي خويش قبول ندارم.«2 
به اميرالمؤمنين)ع( گفتند: مردم کوفه را جز شمشير اصالح نمي کند. فرمود: 

»اگر آنان را جز تباه س��اختن م��ن، اصالح نمي کند، پس خدا آنان را اصالح 
نکند!«3

اين در حالي بود که حکومت علوي و ش��خص اميرالمؤمنين)ع( به شرحي 
که از زبان حضرت گذش��ت، در فضا و ش��رايطي قرار داشت که سياست بازي، 
نيرنگ سازي و فريب کاري در حکومت بر مردم امري پذيرفته شده و به عنوان 
کاردان��ي و زيرکي به ش��مار مي رف��ت و طبعًا چنين رفتاري ب��ا اقبال عمومي 
مواجه مي گشت. در اين فرصت، افزون بر آنچه گذشت، به اختصار برخي نکات 
و ويژگي هاي اصولگرايي حکومت علوي بازگو مي ش��ود تا نمايي کّلي از چالش 
آن بزرگوار با ماکياوليسم اموي و تقابل وي با رواداري هر کاري براي دست يابي 
به قدرت و توّس��ل به هر شيوه اي براي حفظ و توسعه و تقويت آن، پيش روي 

ديدگان نافذ و وجدان هاي اصولگرا و آرمان طلب قرار گيرد. 

1. همان، خ 224، ص 346.
2. همان، خ 69، ص 99.

3. قي��ل الميرالمؤمنين)ع(: اّن اهل الکوفه ال يصلحهم اال الس��يف، فقال)ع(: ان لم يصلحهم اال اف ماّدي فال 
اصلحهم اهلل. غرر الحکم و دررالکلم. 
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شّفافيت سياست علوي 

از روش��ن ترين مشّخصه هاي اصولگرايي علوي، شّفافيت و صراحت در بيان 
مواضع و بي پرده سخن گفتن از سياست و مشّي خود با مردم است؛  هم در آغاز 

خالفت و پيش از پذيرفتن خواست مردم و هم در ادامة آن. 
علي)ع( به صداقت و صراحت تمام، ديدگاه حکومتي و شيوة عملي خويش 
را با مردم و همة مخاطبان خود، در ميان مي گذاشت. همان را که اعتقاد داشت 
و خود را به آن ملتزم مي دانس��ت، بيان مي کرد، همان بود كه بيان مي كرد در 
خل��وت و جلوت، يک چيز مي گف��ت و از مجامله گويي، دو دوزه بازي و فريب 
دادن مردم به ش��ّدت پرهيز مي کرد و ياران خويش را بدان فرا مي خواند. براي 
س��وار شدن بر مرکب قدرت، خود را مجاز نمي دانست که به خوش آمد اين و 

آن سخن گويد يا خارج از اعتقادات و اصول خود، شرطي را بپذيرد. 
عمر در جريان شوراي شش نفره اي که براي تعيين خليفة پس از خود قرار 
دارد، اي��ن حق را براي عبدالّرحمن بن عوف که خود يکي از اعضاي ش��ورا بود، 
قائل ش��د که در صورت تس��اوي آرا، خليفه را او انتخاب کند. عماًل نيز چنين 
شد. وقتي علي)ع( با پيشنهاد مکّرر عبدالّرحمن مواجه شد که اگر وي بپذيرد 
به کتاب خدا و سّنت پيامبر)ص( و سيرة شيخين عمل کند، با او بيعت خواهد 
کرد و در نتيجه به خالفت خواهد رس��يد، حضرت ش��رط آخ��ر را نپذيرفت و 
فرمود کتاب خدا و سّنت پيامبر)ص( نياز به روش و سيرة ديگران ندارد و بدين 
طري��ق، حدود 12 س��ال ديگر از خالفت و قدرت دور مان��د.1 وقتي نيز پس از 
کشته شدن عثمان، مردم براي بيعت به سراغ وي آمدند، به داليلي از پذيرش 
حکومت که حّق مسّلم او بود، سر باز زد؛ از جمله با صراحت تمام اعالم کرد:  
»آگاه باش��يد که اگر من خواس��تة شما را اجابت کنم )و خالفت را بپذيرم( 

1. ان کتاب اهلل و سّن�］ نبيه اليحتاج معهما الي اجيري احد « تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 142.
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آن گون��ه ک��ه خ��ود مي دانم، ش��ما را رهبري خواه��م کرد و به گفت��ة اين و 
سرزنش آن گوش نخواهم کرد.«1  

از اي��ن رو پ��س از آن، کس��ي علي)ع( را س��رزنش نکند که چ��را به روش 
گذش��تگان عمل نمي کند و چرا به گفتة ما که همواره طرف مشورت حاکمان 
ق��رار مي گرفته ايم يا خودشايس��تگي عهده داري حکوم��ت را داريم، گوش فرا 
نمي دهد و کس��ي خود را بس��تانکار حکومت علوي نداند که قرار بود به روش 
اين يا آن و به خواس��ت ف��الن جريان اجتماعي عمل کن��د. اگر اين روش در 
منطق علي)ع( راه داشت، در جريان همان شوراي شش نفره به قدرت رسيده 
بود. امام)ع( پس از پذيرش خالفت، در نخس��تين س��خنراني خود در مس��جد 
»مدينه« نيز همين ش��ّفافيت مواضع و روشني برنامه را دنبال کرد و از جمله، 
قاطعانه دربارة خّط اصلي حکومت خود؛  يعني عدالت گس��تري، ستم ستيزي و 

شايستة ساالري سخن گفت و اعالم کرد که: 
»وضعّي��ت موجود را زير و رو خواهد کرد و عقب افتادگان شايس��ته را پيش 
خواهد انداخت و پيش افتادگان بي لياقت را عقب خواهد زد2 و اموال به يغما رفته 
را حّتي اگر در کابين زنان باشد و بهاي کنيزان شده باشد، باز خواهد گرداند؛  زيرا  
در عدالت  گشايش��ي است و کس��ي که عدالت بر او تنگي کند، س��تم بر او تنگ تر 
خواهد آمد.«3 علي)ع( مس��ائل حکومت را که در واقع مسائل خود مردم بود، با 
آنان بي کم و کاس��ت در ميان مي گذاشت و هيچ امري از ناگفته هاي سياست 
و مديري��ت جامع��ه را از مردم خود پنه��ان نمي کرد، جز آنچ��ه به امر جنگ 
برمي گش��ت که طبعًا براي جلوگيري از س��وء استفادة دشمن و امري پذيرفته 

1. نهج البالغه، خ 92، ص 136.
2. همان، خ 16، ص 57.
3. همان، خ 15، ص 57.
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ش��ده بود. خالصة س��خن آنکه علي)ع( در حکومت خود، سياس��تي روش��ن و 
مواضعي شّفاف داش��ت. اصول و برنامه هاي خود را به صراحت ابراز مي داشت. 
نه براي خوش��امد اين ش��خص و آن جريان، چيزي بر خالف اصول و باورهاي 
خ��ود بر زبان مي آورد و ن��ه از بازگويي آن به قصد موّجه ماندن، ش��انه خالي 
مي کرد. نه در مقابل زياده طلبان پيمان ش��کني چون طلح��ه و زبير و طاغيان 
فاس��قي چون معاويه ساکت مي نشس��ت و نه در جلب رضايت متحّجران کج 
اندي��ش و پر مّدعايي چون خوارج که حّتي علي)ع( را نيز به مس��لماني قبول 
نداشتند، سخن مي گفت. در مقابل اين سبک سران که همه را به بي ايماني و 
کفر مّتهم س��اختند و به خاطر پذيرش حکمّيت توسط حضرت)ع( همة مردم 
را گمراه و کافر شمرده و از پذيرش آن سرباز زدند، به صراحت و قاطعّيت تمام 
فرمود: »هان! هر کس به اين ش��عار فرا خواند، او را بکش��يد، هر چند زير عّمامة 

من باشد.«1
در نگاه سياست بازان حرفه اي و از منظر منطق ماکياوليستي، توّسل به دروغ، 
عهدش��کني و حيله بازي، الزمة دس��ت يابي به اهداف و نفوذ قدرت و کاميابي 
سياس��ي اس��ت. اوصافي چون وفاي به عهد، صداقت، دينداري و شّفافيت، در 
جاي خود مي تواند ارزش به ش��مار آيد، اّما در نگاه ماکياولي و از منظر منطق 
اموي، امر حکومت و قدرت و حاکمّيت بر مردم به عوامل و عناصر ديگري نيز 
نياز دارد که بي آن، امور س��امان نخواه��د يافت و اوضاع بر وفق مراد حاکمان 
در نخواه��د آمد. امر حکومت، تنها با قدرت و قاطعّيت و قانون مداري س��امان 
نخواهد گرفت، در کنار صولت ش��ير، به حيله گري روباه نياز اس��ت. ماکياولي 
در رس��الة »ش��هريار« به دنبال پندي که در آغ��از، آن را بازگو کرديم، اضافه 

مي کند: 

1. همان، خ 127، ص 185.
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از اين رو ش��هريار که نيازمند اّتخاذ روش عاقالنة حكومت است بايستي 
که هم شير باشد و هم روباه؛  زيرا شير نمي تواند خود را از دامي که بر سر 
راهش نهند، حفظ کند و روباه نيز ياراي دفاع از جانش را در مقابل گرگان 
ندارد؛  بنابراين ش��هريار بايد روباه باش��د تا دام را بشناسد و شير باشد تا 

با گرگان مصاف کند.1
علي)ع( خود و حکومت خود را منّزه از چنين دغل کاري هاي سياسي مي داند 
و هيچ توجيهي نمي تواند وي را قانع سازد که از اصول ارزشي و چارچوب مقّرر 
شريعت، براي حفظ و تقويت حاکمّيت خويش فاصله گيرد؛  حّتي اگر مّتهم به 
ضعف يا بي سياستي شود؛  در حالي که تربيت جامعه به گونه اي بوده که بيشتر 
مردم چنين روش��ي را مي پذيرفتند و حّتي به وي نيز آن را توصيه مي کردند. 

اين روش سياست مداري علي)ع( بود.2 راهش پر رهرو باد! 

1. و.ت. جونز، خداوندان انديشة سياسي، ترجمة علي رامين، ج 2، ص 46.
2. همان، ص 47. 





الگوهاي مصرف چند مّليتي
كاوه بختياري

بررسي روند تشكيل الگوهاي مصرف در جهان سوم

قرن 18 م. در »اروپا« با عنوان عصر روشنگري از ديگر قرون متمايز مي شود. 
ويژگي عمدة ديگر آن، رويكرد به تجارت بود. شعار؛ بگذار مرزها آزاد باشند،1 
در همين زمان مطرح ش��د. دليل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهاي 
داخل��ي، براي دس��ت يابي به م��واّد اّوليه و به تبع آن بازاره��اي خارجي، براي 
فروش كاالهاي س��اخته ش��ده به س��وي كش��ورهاي خارج��ي روي آوردند و 
درخواس��ت تاجران از دولت، كاهش ماليات براي صدور كاالها بود. اين كاالها 
در كشورهايي كه امروزه به عنوان جهان سوم ناميده مي شوند، بايستي ارزيابي 
مي ش��دند. استعمار و حملة نظامي مس��تقيم به چنين كشورهايي اين مهم را 
به عهده گرفت. اّما آنچه مش��كل را بعد از شكست تجربة اين كشورها در مورد 
اس��تعمار نئوكليناليس��م،2 به وجود آورد، بافت سّنتي و عرفي اين جوامع بود كه 
همانند پوس��ته اي ضخيم در مقابل فراورده هاي نوين، مقاومت نش��ان مي داد. 
ش��ناختن س��ّنت ها و رس��وم براي رخنه در آنها، اّولين گام به شمار مي رفت و 
تبليغات نيز به كمك اين روش توانس��ت س��ّد نفوذناپذير اين كشورها را از هم 

1. lesse faire.
2. استعمار نوين از طريق فرهنگ.
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بپاش��د. افراد اين جوامع، ابتدا بايس��تي باور مي كردند كه آنچه خود دارند در 
مقاب��ل كاالهاي وارداتي از ارزش خوبي برخوردار نيس��ت و اين كار با ظرافت 

تمام در تبليغاتي كه از شخصّيت شناسي كمك مي گرفت، انجام مي شد. 
در اينجا يكي از مسائلي كه باعث بحران هوّيت مي شد، به ميان آمد و فرد 
اين جامعه ابتدا از هوّيت خود، كه ريشه ها، عرف ها، تربيت و اعتقادهاي او بود، 
انتقاد مي كرد و در مقابل، به دنبال كسب هوّيت تازه، خود را به شكل كاالهايي 
مصرفي در مي آورد كه با تبليغات، به وي القاء شده بود. كار به همين جا ختم 
نمي شد. كار هنگامي مصيبت بارتر مي شد كه دّقت كنيم در اين راستا، فرهنگ 
چنين جوامعي با عوامل ديگر، دست خوش تغيير، تحّول و در نهايت بحران در 

تمامي اركان جامعه نشان مي دهد، مي شد. 

ضرورت مسئله

الگوه��اي مصرف را نمي توان از نظام هاي ارزش��ي و هنجاري، اجتماعي يا 
فردي يا هر دو با هم كه معرف ش��خصّيت مصرف كننده اس��ت، جدا ساخت. 
گزينش هاي مصرفي مردم كش��ورهاي جهان سوم، تحت تأثير منابع گوناگون 
و به خصوص منابع بيگانه هدايت مي ش��ود، اّما قطعًا نمايانگر ذهنّيت آنان نيز 
هست. بدون ناديده انگاشتن ُبعد سودگرايي )ارضاي نيازهاي رواني( فرايندهاي 
مص��رف اجتماعي، بايد به ابعاد نمادي؛ يعني معن��اي اجتماعي آنها نيز توّجه 
داش��ت. كاالها و خدمات، س��واي كيفّيت طبيعيش��ان، داراي عالئم رمزي نيز 
هستند و ش��اخص ها و عامالن يك قشربندي اجتماعي محسوب مي شوند؛ به 
همين دليل، بررس��ي دقيق پديدة تشكيل الگوهاي مصرف، توسط شركت هاي 

فرامّليتي اهّميت دارد. 
مص��رف كااله��ا و خدم��ات مصرف��ي، عالئمي اس��ت كه كده��اي اصلي 
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جامع��ه اي كه فرد در آن زندگي مي كند، صرف نظر از درجة توس��عة اقتصادي 
و اجتماع��ي اش، به آنها معنا مي بخش��ند. بنابراين حوزة مصرف، حوزه اي مهم 
در تشكيل ذهنّيت ها و ارزش هاي منبعث از فّعاليت هاي شركت هاي فرامّليتي 
اس��ت؛ زيرا نماد مصرف يا كد اشياي مصرف ش��ده، ترجمان وضع فرهنگي يا 
هوّيت فرهنگي اند. افراد با دسترسي يافتن به كاالهاي خاص بر اساس موازين 
و مقياس هاي جامعه، از منزلت و مقام خود، بلكه از جايگاه ديگران نيز آگاهي 
مي يابند. اش��يا با ايفاي يك كاركرد اجتماع��ي متمايز و متفاوت، معرف افراد، 
يا به معناي صحيح تر، وجه تمايز افراد مي ش��ود. در حقيقت تمايز قائل ش��دن 
بر حس��ب اش��يا، مبّين يا موجد تفكيك و تفاوت اجتماعي اس��ت، كه افراد را 
طبقه بندي كرده و سلس��له مراتب اجتماع��ي را به دنبال دارد. اين بعد نمادي 
در كّلية س��طوح جامعه بر اس��اس كدهاي متفاوت، مش��اهده و به يك طبقة 
اجتماعي خاص نيز محدود نمي شود. عالوه بر اين، بايد به مصرف، ُبعد تخّيلي 
نيز افزود، زيرا اشيا وسيلة فرار و طلسمي است كه فرد با توّسل به آن مي تواند 
جهاني س��حرآميز را تصّور كند. آرزوها به سوي نيازها هدايت شده و در وجود 
كاال، برآورده مي ش��وند. عّل��ت اينكه تبليغ كنندگان هم��واره در تالش يافتن 
تصويري هس��تند كه مصرف كنندگان از خود و از مِن آرماني داش��ته باش��ند، 
همواره و تنها همان الگوي رفتاري اس��ت. به عبارت ديگر، در ارتباط با س��اير 
افرادي كه از اّتحاد آنها با يكديگر، هس��تة اجتماعي، فرهنگي خاّصي و بيشتر 
يك مّلت، تش��كيل مي ش��ود، جدال ميان خود و تصوير ش��خصي؛ يعني بين 
انگيزه ها و ارزش هاي الگوي مصرف در كش��ورهاي در حال توس��عه، اغلب در 
ناكامي از مصرف بس��نده تجّلي مي يابد؛ چرا كه آنچه فرد مي كوش��د در مصرف 
بيابد، راهي براي غلبه بر احس��اس نابس��ندگي، ميل ورود به اجتماع و نيل به 

ارتقاي اجتماعي است. 
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الگوه��اي مصرف در همة م��وارد، بايد ب��ا هوّيت فرهنگ��ي جامعه، كاماًل 
پيوستگي داشته باشد؛ البّته بايد به الگوهاي مصرف متفاوتي كه به دليل عدم 
تجانس نظام اجتماعي، فرهنگي و دامنة قش��ربندي اجتماعي، اقتصادي و كم 
و بيش با يكديگر تفاوت دارند، توّجه داش��ت. الگوهاي مصرف در كش��ورهاي 
جهان س��وِم منطبق با تفكيك اجتماعي ب��ر مبناي مصرف، تنها در ايجاد يك 
سلس��له مراتب اجتماعي فرهنگي و پويايي و تحّرك اجتماعي بازتاب نمي يابد؛ 
بلك��ه به ش��كل يك برخورد متقاطع فرهنگي و س��تيز بين س��ّنت و تجّدد نيز 
پديدار مي گردد. معرفي و گس��ترش تجّدد از طريق فرايند قالب شكني، آمال و 
نيازها و قالب ريزي مجّدد آنها، پويايي اجتماعي مصرف را در پي دارد. در اين 
چهارچوب، الگوي ارتباطات با الگوي مصرف رابطة مس��تقيم دارد، از يك س��و 
الگوي مصرف حاصل مجموعة پيام ها و عالئمي است كه نگرش مردم را شكل 
مي دهد و در رفتار هاي مصرفي آنها تبلور مي يابد و از سوي ديگر مصرف، خود 

يك الگوي ارتباطي بين انسان، جامعه، انسان و خود اوست. 
تأثير ش��ركت هاي فرامّليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت 
مي گي��رد. در وهلة اّول اين ش��ركت ها به توس��عة الگوه��اي مصرفي رايج در 
كش��ورهاي جهان س��وم كمك مي كنند و در وهلة دوم ش��ركت ها مي كوشند 
كااله��ا و فراورده ه��اي جديد راكه كم و بيش پيچيده ت��ر از فراورده هاي قبلي 
اس��ت، جايگزي��ن فراورده هاي س��ّنتي كنن��د. بنابراين موّفقي��ت تجاري اين 
ش��ركت ها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تأثير مي گذارد. 
ش��ركت هاي فرامّليت��ي انتقال دهنده و اش��اعه دهندة نظام ه��اي بازنمايي و 
هنجاري و نظام هاي بياني، نيازها و الگوهاي رفتاري اند. تفّكري كه اس��اس اين 
نظام ها را تش��كيل مي دهد، آن است كه افزايش مصرف، شاخص عمدة توسعة 
اقتصادي محس��وب مي شود؛ براي مثال پاداش تالش فرد در كارش، دسترسي 
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به كاالهاي مصرفي اس��ت. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تالش براي مصرف 
بيش��تر در ني��روي محّركة تغيير اجتماعي، نقش مهّم��ي دارد. به اين معنا كه 
ش��ركت هاي فرامّليتي به دليل ماهّيت عقالنّيت خود، در پيوس��تگي و يگانگي 
روزافزون كش��ورهاي جهان س��وم با نظام اقتصاد تجاري، دخالت دارند. اعتبار 
و ارزش ف��رد در اي��ن نظام اقتصادي تا حّد زي��ادي به كاالها و خدماتي كه در 
دس��ترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابس��ته به اين خدمات، مربوط 
مي شود. اين وابس��تگي در ارزش ها به شيوه هاي گوناگون مطرح مي گردد. در 
زمينة ارتباطات، پيام هاي پخش ش��ده توس��ط رس��انه ها )تلويزيون، سينما و 
تبليغات( با نمايش امتيازات جامعة مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظام هاي 

هنجاري، نقش مهّمي بازي مي كنند. 
ب��ه موازات اين جري��ان، گراي��ش روزافزوني به تقليد از س��بك زندگي و 
توليدات غربي به وجود مي آيد و انگيزه هاي افراد به نحو فزاينده اي به س��مت 
دسترسي به مصارف تجاري سوق داده مي شود. به اين ترتيب ارزش هاي سّنتي 
ت��ا حّد زيادي بي اعتبار مي گردد و تصّور ذهني فرد از جامعه و نقش��ي كه در 

آن دارد، تغيير مي كند. 
كاركنان ش��ركت هاي فرامّليتي نيز، صرف نظر از مقامي كه دارند، با اشاعة 
اخ��الق آنه��ا در اين فرايند تخريب، نقش مهّمي دارن��د. همان طوري كه قباًل 
اشاره شد، اشتغال در اين نوع شركت ها، مستلزم پذيرش مقّررات و هنجارهاي 
مرب��وط به آنهاس��ت. مصرف كاالهاي س��اخت ش��ركت هاي فرامّليتي و اثرات 

نمايشي منبعث از آنها، در ايجاد اخالق مصرف ماّدي، مؤّثر است. 
نكتة آخر اينكه اين ش��ركت ها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه اي 
كه به س��ود آنها باشد، شكل دهند و بنابراين درصددند تا فراورده هاي خود را 
جايگزين كاالهاي س��ّنتي كنند و ب��راي برخي كاالها و خدمات خود، تقاضاي 
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تجاري منّظمي كه قباًل وجود نداش��ته، ب��ه وجودآورند. همچنين برخي نيازها 
و خواس��ت ها را به سوي مارك هاي خارجي سوق دهند. سياست هاي تبليغاتي 
و تش��ويق فروش كاال، بدون ش��ك يكي از مؤّثرترين طرق نفوذ ش��ركت هاي 
فرامّليتي است و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي مارك ها 
و فراورده هاي خاص، دخالت دارد. قطعًا اين انتقال سليقه ها برآيند سياست هاي 

گستردة بازاريابي و تأثير آنها بر معّرف ها و هنجارهاست. 
ه��دف اصلي اي��ن تبليغات، ايجاد نيازها و بنابراين فراورده هايي اس��ت كه 
مي توانند اين نيازها را برآورده س��ازند. فراورده هايي كه عماًل تنها شركت هاي 
فرامّليتي قادر به توليد آنها هستند؛ براي مثال شركت »يونيليور« براي فروش 
خود، برنامه هاي تبليغاتي جهاني بس��يار مهّمي اجرا مي كند. اين برنامه ها غالبًا 
باعث مي ش��ود تا مردم، تمامي عالقة خود را به فراورده هاي داخلي از دس��ت 
بدهند. مثاًل همين ش��ركت تالش مي كند تا در »هند«، مارگارين واناپس��تي را 
جايگزي��ن كرة محّلي كند و به نظر مي رس��د كه اي��ن محصول داخلي به طور 
كّلي از بين برود. اين ش��ركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كنندة شيميايي، 
م��واّد ضّدعفوني كننده و در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصوالت خود، در 

»اندونزي« موّفق بوده است. 
همچنين اين ش��ركت توانس��ته است، فروش بس��تني، سوسيس و اغذية 
منجمد ش��دة خود را در مناطق درون مرزي »سيرالئون« و »ليبريا« گسترش 
ده��د؛ يعني در مناطقي ك��ه كمتر مي ت��وان از آنها به عن��وان مناطق داراي 
درآمدهاي احتياطي س��خن گفت و آذوقه رساني به آنها، معموالًً توسط هواپيما 

صورت مي گيرد. 
در »آمريكاي التين« قدرت تبليغات به حّدي اس��ت كه حّتي روس��تاييان 
بس��يار فقير نيز عماًل خود را ملزم به نوش��يدن نوش��ابه هايي چون كوكاكوال و 
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پپسي مي دانند حّتي اگر به قيمت فروش محصوالت طبيعيشان تمام شود. 
با مطالعة دو كش��ور »برزيل« و »مكزيك«، موّفقيت شركت هاي فرامّليتي 
در ايجاد نياز به نوش��ابه هاي غير الكلي  مش��اهده مي ش��ود؛ براي مثال مصرف 
ساالنة اين نوع نوشابه ها در مكزيك رقم قابل مالحظة 14 ميليارد بطري؛ يعني 
براي هر نفر 5 بطري طّي يك هفته بوده اس��ت )در مكزيك 40% نوش��ابه هاي 
مصرفي پپسي كوالست(. شست وشوي مغزي، تجارتي آن چنان قوي است كه 
ساكنان برخي روستاهاي مكزيك به رغم درآمد اندك خود، متقاعد شده اند كه 
بدون اين نوشابه ها نمي توانند زندگي كنند و بايد هر روز آنها را مصرف كنند. 

در سال 1979م. يك كشيش مكزيكي با اشاره به اين مطلب مي نويسد: 
ش��نيده ام بعضي از روس��تاييان مي گويند بدون مصرف روزانة نوشابه هاي 
غي��ر الكلي نمي توانن��د زندگي كنند، برخي ديگر به خاط��ر نمايش پايگاه 
اجتماع��ي خ��ود، هر روز با غذايش��ان بايد نوش��ابه بنوش��ند، به خصوص 
مواقعي ك��ه مهمان دارند. اكثرًا فكر مي كنند كه بايد روزانه اين نوش��ابه ها 
را مصرف كنند. اين اساس��ًا ناشي از تبليغات گسترده، به خصوص در راديو 
اس��ت كه در اين مناطق كوهستاني ش��نوندگان فراوان دارد. به موازات اين 
امر، در اين روس��تاها فراورده هاي طبيعي؛ مثل ميوه كمتر مصرف مي شود، 

برخي خانواده ها فقط هفته اي يك بار ميوه مي خورند. 
اس��اس اين سياس��ت هاي تبليغاتي، متقاعد س��اختن مردم است به اينكه 
روش هاي سّنتي تغذيه )ارزن، برنج، لوبيا، ذّرت و آب( در مقايسه با محصوالت 
غربي، كه داراي بس��ته بندي هاي لوكس و مارك هاي مختلف هستند، اهّميت 
كمتري دارد. موضوع مهم در اينجا، نمادگذاري اجتماعي كاالهاس��ت. از آنجا 
كه مردم به خاطر كم سوادي خود آسيب پذيرترند، تأثير تبليغات بسيار زيادتر 
مي ش��ود؛ براي مثال، به كش��ور »كني��ا« كه قباًل نيز مورد بحث بوده، اش��اره 
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مي شود. هزينة تبليغات بازاريابي براي صابون هاي توليدي شركت هاي وابسته 
به ش��ركت هاي فرامّليتي در اين كشور، شش و براي صابون هاي توليد داخلي، 
ي��ك درصد قيمت آنها بوده اس��ت. اين خود نش��ان دهندة سياس��ت هدايت 
تقاضاه��اي داخلي به س��وي فراورده هاي پيچيده تر صنعت��ي، )صابون توالت، 
مواّد ضّد عفوني كننده و...( اس��ت، كه بيش��تر بر شكل ظاهري آنها و جّذابيت 

بسته بنديشان، تأكيد دارد. 
براي ارائ��ة طرحي كّلي تر از موضوع، به هزينه هاي تبليغاتي ش��ركت هاي 
تابع شركت هاي فرامّليتي در »كنيا« اشاره مي شود. اين هزينه ها در حدود 12 
ميليون ش��لينگ كنياست؛ در حالي كه بودجة تخصيص يافته در آخرين برنامة 
پنج سالة كنيا براي ساختن مراكز بهداشت روستايي كه دولت از آنها به عنوان 
عوامل كليدي در بهداش��ت مناطق روس��تايي )كه ح��دود 90 درصد جمعّيت 

كشور در اين مناطق سكونت دارند( ياد مي كند، 5/7 ميليون شلينگ است. 
يكي از مش��هورترين نمونه هاي نفوذ خارج��ي در الگوهاي مصرف، فّعاليت  
ش��ركت نس��تله و سياست توس��عة فروش شير خش��ك براي اطفال است. اين 
ش��ركت براي ترويج فراورده هاي غذايي خود و جايگزي��ن كردن آنها به جاي 
ش��ير مادر، سياس��ت فّعالي را به مرحلة اجرا درآورده است و براي اين منظور، 

روش هاي متفاوتي به كار گرفته شده: 
1. توزي��ع مّجاني و غالبًا خانه به خانة بطري هاي ش��ير و محصوالت لبني 

)الكتوژن(؛ 
2. اجراي برنامه هاي تبليغاتي در بيمارس��تان ها و زايشگاه ها؛ اين برنامه ها 
توسط مأموران خاّصي موسوم به پرستاران شير صورت مي گرفت. اين پرستاران، 
يونيفورم س��فيد مي پوش��يدند و در نتيجه به راحتي مي شد آنها را با كاركنان 

بيمارستان اشتباه گرفت. 
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3. توزي��ع مّجان��ي كارت هاي مربوط ب��ه وزن نوزادان ب��ا تبليغ الكتوژن؛ 
جمله اي هم در اين كارت ها نوش��ته شده بود، با اين مضمون كه، مادران تا حّد 
ام��كان باي��د كودكان را با ش��ير خود تغذيه كنند. اّما چن��د درصد مادران قادر به 

خواندن اين نوشته بودند؟
4. تبليغ��ات تلفيقي در بيمارس��تان ها و راديو؛ در اينجا گفته مي ش��د كه 
مصرف اين فراورده ها، نيرو و قدرت به كودكان مي بخش��د )براي مثال اين دو 
موضوع در »نيجريه« اهّميت زيادي دارند(. در »جامائيكا« تبليغ به اين شكل 

بود: الكتوژن باعث نيرومندي و سالمتي است يا انرژي و قدرت مي بخشد. 
مصرف ش��ير خشك همراه با برخي نمادها، يعني نو، بهتر و نظاير آن بود. 
در حال حاضر ش��ير خشك در بسياري از كشورهاي جهان سوم مصرف بسيار 

وسيعي دارد. 
بنابراين فّعاليت ش��ركت هاي فرامّليتي مي تواند به انتقال حقيقي الگوهاي 
مصرف منجر ش��ود. بر اس��اس اين روند انتقال الگوها، نيازها برحسب مارك ها 
تغيي��ر پيدا مي كن��د و فراورده هاي پيچيده تر و گران تر، جانش��ين محصوالت 
س��اده و ارزان مي گردد. به موازات اين فرايند، تبليغات شركت هاي فرامّليتي با 
ايجاد تمايزات تصّنعي بين فراورده ها، موجب از رونق افتادن سريع و جايگزين 
نمودن آنها با محصوالت جديدتر است. نمونه هاي برونگرايي، بسيار فراوان بوده 

و عواقب تأّسف باري دارد. اين تنها چيزي است كه مي توان گفت. 
روستاييان »مكزيك« بيش از پيش، به مصرف نان سفيد به جاي نان سّنتي 
خودش��ان كه هم ارزان تر است و هم پروتئين بيشتري دارد، روي آورده اند. در 
جامائيكا مردم عادت داش��تند در وعدة غذايي صبحانه، ماهي و موز كه هر دو 
ارزان و بس��يار مقّوي هس��تند، مصرف كنند، اّما در نتيجة تبليغات، اين عادت 
از بين رفته است. اكنون مردم از محصوالت كلوگ استفاده مي كنند؛ در حالي 
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كه موز در بازار به دليل نبودن خريدار و مش��تري فاسد شده و از بين مي رود. 
ورود شركت هاي دانونسا و شامبورسي، شركت هاي تابعة گروه شركت هاي ب. 
اس. ان ژروهدانون و گروه نس��تله، در سال 1973م. به »مكزيك« و برنامه هاي 
تبليغاتي مهّم آنها، تقاضاي كّلي براي ماس��ت را تا ميزان 350% افزايش داده 

است. 
فرايند جانشين سازي كاالهاي ش��ركت هاي فرامّليتي به جاي محصوالت 
داخلي در مصرف س��يگار، بسيار مشّخص و آش��كار است؛ در اين بخش كاماًل 
متمركز، هشت ش��ركت فرامّليتي بر بازار جهاني تسّلط دارند: مثل شركت بت 
انگليس��ي االصل كه بزرگ ترين سازندة س��يگار دنياست و از هر پنج سيگاري 
كه در جهان س��رمايه داري به فروش مي رس��د، يكي از آِن اين ش��ركت است. 
ش��ركت هاي ديگر عبارتند از: گروه امپريال )انگليسي(، امريكن براندز »اياالت 
مّتحده«، مؤّسس��ة فيليپ موريس )انگليسي( و گروه آفريقاي جنوبي )روتمن، 
رامبران��د روپ��رت(. اين ش��ركت هاي فرامّليت��ي در گرايش م��ردم به مصرف 
س��يگارهاي خارجي )روند برونگرايي(، جايگزين نمودن سيگار داخلي ساخت 
توليد كنندگان كوچك با س��يگارهاي صنعت��ي، دخالت مؤّثر دارند. اين تغيير 
ذائقة مصرف كنندگان سيگار، باعث نابودي تنباكو سياه در بسياري از كشورها؛ 
نظير »هن��د«، »پاكس��تان«، »جمهوري ك��ره«، »فيليپي��ن«، »آرژانتين« يا 
»برزيل« شده است. تأكيد اصلي در اين برنامه ها بركليشه هاي آمريكايي است 
و تجّملگراي��ي، پايگاه اجتماعي، س��طح زندگي عالي و تصوير كابوي عاش��ق آزادي 

مضاميني هستند كه مكّرراً تكرار مي شوند. 
گاهي ايج��اد بازارهاي جديد به خاطر يافتن مفرهايي اس��ت براي فروش 
فراورده هاي واس��طه اي برخي ش��ركت هاي فرامّليتي؛ به عنوان مثال ش��ركت 
رالس��تون پورينا عامل گس��ترش صنعت پرورش مرغ در »كلمبيا«س��ت، نه از 
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آن رو كه مرغ و جوجه را به ماّدة كليدي رژيم غذايي مردم اين كش��ور مبّدل 
س��ازد؛ بلكه به دليل آنكه براي محصول اصلي كارخانه، يعني كنس��انتره هاي 
غذايي براي حيوانات، بازار ايجاد كند. به پيروي از همين سياس��ت، تسهيالت 
و امكان��ات خاّصي در اختيار مرغ داران گذارده ش��د. در نتيجه بين س��ال هاي 
1967م ت��ا 1971م. تولي��د مرغ در »كلمبي��ا« دو برابر گردي��د، يعني از 11 

ميليون به 22 ميليون رسيد. 
ك��ودكان به دليل آنكه به عنوان خريداران بالق��ّوه به راحتي تأثير پذيرند، 
هدف مطلوبي براي شركت هاي فرامّليتي محسوب مي شوند؛ براي مثال، برخي 
مؤّسسات توليد كنندة نوشابه هاي غير الكلي در »آمريكاي التين و مركزي« در 
مقابل فروش مس��تقيم محصوالت خود در مدارس به هنگام برگزاري جشن ها، 
نوش��ابه و يخچ��ال را به ط��ور رايگان در اختي��ار اين مدارس ق��رار مي دهند. 
ش��ركت هاي ديگر نظير جن��رال فودز در »مكزيك« با گذاردن مجّس��مه هايي 
كوچك، نظير ش��خصّيت هاي كارتوني والت ديس��ني در بس��ته بندي ها، براي 

محصوالت خود بازاريابي مي كنند. 
بسياري از كاالها )كوكا يا پپسي( نماد تعّلق به دنياي مدرن تلّقي مي شوند 

و اين همان چيزي است كه تبليغ كنندگان بر آن بسيار تأكيد مي ورزند.
بحث ها و توضيحات مس��ئول بودجه هاي تبليغاتي پپسي كوال و كوكاكوال 
در »برزي��ل« به خوب��ي بيانگر تأثير اجتماعي ش��ركت هاي فرامّليتي در ايجاد 

الگوهاي مصرفي است. او مي گويد: 
در اين كشور هيچ راهي براي هدايت و كاناليزه كردن طغيان جوانان وجود 
ندارد، نسل كنوني از هيچ آموزش سياسي يا اجتماعي بهره مند نيست. ما 
يك مكانيزم اعتراضي به وجود آورده ايم كه در مصرف، كاناليزه مي شود. 
پپس��ي، تصوي��ري جديد و جوان اس��ت، آنها نيز خوش��حالند، چون جوان 
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هستند و چون جوان هستند، پپسي مي نوشند. 
بنابراين ورود ش��ركت هاي فرامّليتي دقيق��ًا با واژگوني الگوهاي مصرف كه 
برخ��ي از آنها طّي چندين قرن بدون تغيير باقي مانده اند، هم زمان اس��ت، اّما 
ايجاد الگوهاي مصرف جديد مي تواند نتيجة مكانيسم هاي كمتر تعّمدي ديگر 
نيز باشد. فراورده هاي شركت هاي فرامّليتي هم به دليل كيفّيت طبيعي )لوكس 
و ن��و ب��ودن( و هم به دليل نمادهاي اجتماعي وابس��ته به آنها، به س��هولت از 
س��وي برگزيدگان داخلي كه شديداً مجذوب اسلوب زندگي غربي و محصوالت 
غربي هستند، پذيرفته مي شود. پيامد اثرات نمايشي قوي اين جريان، گسترش 
نيازها و اش��يا در كّل جامعه اس��ت. در اينجا بايد از تأثيرتقليدي سخن گفت. 
شركت هاي فرامّليتي كاالهايي را عرضه مي كنند كه برگزيدگان داخلي، سريعًا 
آنه��ا را مي پذيرند و س��پس در مّدت زمان كوتاهي پ��س از عرضة اين كاالها، 
سايرين نيز به تقليد از برگزيدگان، مصرف كنندگان اين كاالها خواهند شد. 

طرح كّلي در اين جريان چنين است: شركت هاي فرامّليتي محصوالت جديد 
را در كشورهاي درحال توسعه عرضه كرده و نيازهاي مصرفي آنان را به جانب اين 

كاالها هدايت مي كنند. 
روش هاي نفوذ، متنّوع و گوناگون اس��ت. )عمدي با اس��تفاده از تبليغات، 
نس��بتًا غي��ر عمدي از طريق نماي��ش(، اّما همگي در جه��ت هدايت الگوهاي 
مصرف به سوي كاالها و خدمات توليدي شركت هاي فرامّليتي مشاركت دارند. 
عرضه، خود موجد تقاضاس��ت. اين محصوالت ب��دون در نظر گرفتن نيازهاي 
اساس��ي مردم به بازار عرضه مي ش��وند و اين چيزي نيس��ت كه ش��ركت هاي 
فرامّليت��ي نس��بت به آن بي اّطالع باش��ند؛ بلكه برعكس، اي��ن روش عاّدي و 
متداوِل انجام امور از سوي آنهاست. اين سياست و عواقب ناشي از آن، نمايش 
جديدي از تضاد و برخورد دو نوع منطق است؛ زيرا براي يك شركت فرامّليتي، 
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انتخاب يك برنامة تبليغاتي قباًل آزموده شده به مراتب راحت تر است تا عرضه 
يا توليد فراورده هايي نو، متناسب با نيازهاي خاّص محّلي. 
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داعي جاهلّيت و پدر تبليغات مدرن!
اصـول تبليغات و فّعاليت هاي رسـانه اي از ديدگاه دكتر جوزف گوبلز، وزير تبليغات 

آلمان در طول جنگ جهاني دوم

مترجم: سيروس مرادي

ژنرال كالين پاول، رئيس س��تاد مش��ترك ارتش »آمريكا« در سال 1991 م. و 
مقارن با جنگ اّول »خليج فارس« گفته است كه پيروزي در هر جنگي بدون 
حمايت رس��انه ها، امري مشكل و شايد غيرممكن اس��ت. با وجود آنكه ظاهراً 
اصولي را كه رس��انه هاي غربي در حال حاضر از آنها پيروي مي كنند، ارتباطي 
ب��ه خط��وط راهنمايي كه گوبلز در هفتاد س��ال پيش براي كار دس��تگاه هاي 
تبليغاتي »آلمان« وضع كرده بود، ندارند، ولي در باطن، در همان چارچوب كار 
مي كنند. اهّميت دادن به مؤّلفه هاي رواني و كارهاي رسانه اي، مهم ترين وسيلة 
كس��ب پيروزي است. موردي كه هم اكنون غرب با توّسل به گستردگي عظيم 
دستگاه هاي تبليغاتي خود، به آن عمل مي كند. به همين دليلي كه گفته شد، 
ش��ناخت خطوط فكري گوبلز براي درك كاركرد رسانه هاي فعلي دنياي غرب 

الزم به نظر مي رسد.
دكتر ج��وزف گوبلز، وزير تبليغات حكومت نازي، س��هم زيادي در قدرت 
گرفتن هيتلر داشت. وي از اّولين كساني بود كه در سال هاي گمنامي هيتلر به 

او پيوست و تا آخرين لحظات زندگي به آرمان هاي او وفادار ماند.
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گوبلز، خيلي زود متوّجه اهّميت و قدرت رس��انه ها در كارزارهاي سياسي 
و جنگ��ي گردي��د. جنگ جهاني دوم، اّولين جنگي بود كه رس��انه هاي جمعي 
الكترونيكي؛ يعني راديو نقش مهّمي را در شروع و ادامة آن بازي كردند. شعار 

گوبلز در مبارزات سياسي اين بود: 
ذهن و قلب مردم را در اختيار بگير، روح آنها به دنبال تو خواهد آمد.

جوزف گوبلز در 29 اكتبر سال 1897 م. به دنيا آمد. در طول جنگ جهاني 
اّول به دليل كوتاه بودن قّدش در ارتش پذيرفته نشد. دكتراي خود را در رشتة 
ادبيات و فلسفه در سال 1921 م. از دانشگاه معتبر »هاي وي« دريافت كرد. او 
 اّولين تماس خود را با حزب نازي در سال 1923 م. برقرار و در سال 1924 م.

به عضوّيت رسمي حزب نازي درآمد. از آن موقع تا به قدرت رسيدن حزب نازي 
 در س��ال 1933 م. جزو رهبران مهم و طراز اّول حزب بود. از س��ال 1933 م.

با عنوان وزير تبليغات و تنوير افكار به عضوّيت كابينة هيتلر در آمد. او طرفدار 
اصلي جنگ بود و با شروع نبردهاي اصلي، نفوذ او باز هم بيشتر گرديد. از سال 
1943 م. با شروع شكست هاي »آلمان«، وي در تبليغات خود از مردم خواست 
ب��ه جنگ تمام عي��ار روي بياورند و تا آخرين لحظات زندگ��ي، براي پيروزي 
بجنگند. در روز 30 آوريل س��ال 1945 م. هيتلر ضمن تعيين گوبلز به عنوان 
صدراعظم آلمان، خودكشي كرد. گوبلز تنها يك روز صدراعظم رايش سوم بود. 
س��رانجام در روز اّول ماه مي س��ال 1945 م. او به همسرش ماگدا گوبلز اجازه 
داد تا هر ش��ش فرزندشان را مسموم كند و سپس هر دو خودكشي كردند. به 
دليل تأثيرات عظيمي كه تفّكرات گوبلز بر كارگزاران رسانه اي در سال هاي بعد 
از جنگ جهاني دوم داشت، بررسي اصول عقايد وي براي درك درست كاركرد 

رسانه هاي غربي، الزم به نظر مي رسد.
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اصول تبليغات گوبلز

1. فّعاالن رسانه اي بايد همگي باهوش بوده و به همة منابعي كه روشنفكران 
جامعه به آنها اظهار عالقه مي كنند، تس��ّلط داشته باشند. فّعاالن رسانه اي بايد 
ش��ناخت درس��تي از افكار عمومي و اّتفاقاتي كه مردم به آنها حّساسيت نشان 

مي دهند، داشته باشند.
2. سياس��ت هاي كالن تبليغاتي و رسانه اي در يك كشور بايد از سوي يك 

منبع به شرح زير برنامه ريزي و اداره شود:
ال��ف: هم��ة راهنمايي و خط دهي ها بايد توس��ط يك نه��اد برنامه ريزي و 

هدايت يابد؛
ب: بايد مديران رسانه اي كشور، مرّتبًا توجيه شده و روحية آنها در بهترين 

وضعّيت حفظ شود؛
ج: هر نهادي در كشور كه فّعاليت هايش به نحوي جنبة تبليغي دارد، بايد 

تابع سياست هاي واحد تبليغاتي كشور باشد.
3. در برنامه ريزي تمام فّعاليت هاي كش��وري، بايد جنبه هاي تبليغاتي كار 

در نظر گرفته شود؛
4. تبليغاتي موّفق اس��ت كه بتواند سياست ها و اعمال دشمن را با توّجه به 

موارد زير متأّثر سازد:
الف: همة اّطالعاتي كه ممكن اس��ت مورد استفادة دشمن قرار گيرد، بايد 

در طرح ريزي نهايي تبليغات با دّقت حذف شوند؛
ب: هدف عمدة تبليغات بايد واداشتن دشمن به نتيجه گيري مطلوبي باشد 

كه مورد عالقة ماست؛
ج: بايد با افش��اي برخي اّطالعات كس��ب شده در خصوص دشمن از سوي 
رس��انه هاي خودي، به آنها بفهمانيم كه اّطالعات ارائه ش��ده از سوي ما موّثق 
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است تا آنها مجبور شوند رسانه هاي ما را جّدي تر گرفته و به محتواي آن توّجه 
ويژه اي بكنند.

د: اگر اّطالعاتي در خصوص عمليات دش��من كسب كرده ايم، بايد مراقبت 
كامل كنيم كه از اّطالعات ما دشمن كوچك ترين بويي نبرد، ضمن اينكه خود 

را براي بهره برداري كامل از نتايج عمليات آماده مي نماييم.
5. همة اّطالعات غير محرمانه و س��وخته از نظر اّطالعاتي، بايد در اختيار 
طّراحان تبليغاتي قرار گيرند تا از آنها خوراك مناسبي براي رسانه هاي خودي 

درست كنند؛
6. با ش��ناخت دقي��ق مخاطبان بايد قبل از ش��روع تبليغ��ات، عاليق آنها 
شناسايي شده و اّطالعات به نحوي ارائه شوند تا مورد توّجه و عالقة شنوندگان 

قرار گيرند؛
7. وظيفة دس��تگاه هاي رس��انه اي، پخش گزارش هايي بر مبناي صّحت و 
سقم آنها نيست. تأثيرات نهايي هر گونه تبليغاتي نشان دهنده و معيار قضاوت 
براي پخش آن گزارش يا خبر اس��ت. به عبارتي اگر خبر و گزارش دروغي نيز 

باعث افزايش روحية مردم شود، پخش آن ايرادي ندارد؛
8. فّعاليت هاي تبليغاتي دش��من بايد به دّقت بررسي شود. اين بررسي در 
سه بخش اصلي انجام مي گيرد: محتواي تبليغات، هدف و نهايتًا ميزان تأثيراتي 
ك��ه بر مردم ما مي گذارد. بر مبناي نتايج چنين بررس��ي هايي اس��ت كه بايد 
برخي از فّعاليت هاي تبليغاتي دشمن، ناديده گرفته شده و براي بقّيه، بسته به 

قدرت و ميزان تأثيرگذاري آنها، ضّد تبليغات مناسبي طّراحي و اجرا گردد؛
9. محتواي اخباري كه از رس��انه هاي خودي پخش مي ش��وند، بايد از نظر 
اعتب��ار، ميزان وجود اّطالعات طبقه بندي ش��ده و نهايت��ًا اهدافي كه از پخش 
چني��ن محتوايي مورد نظر اس��ت، بايد به دّقت بررس��ي گردن��د. گزارش هاي 
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ارسالي بايد تركيب مناسبي از عناصر باال باشند تا دشمن به آنها اعتنا كند؛
10. اس��تفاده از محتواي برنامه هايي كه دش��من بر روي آنتن فرس��تاده، 
وس��يلة مناس��بي براي طّراحي و اجراي برنامه هايي تبليغات��ي براي بي اعتبار 
كردن دش��من است. با انتخاب گزينشي از برنامه هاي تبليغاتي دشمن مي توان 

از آنها در تحّقق اهداف تبليغاتي خودي استفاده كرد؛
11. نكتة مهم در فّن تبليغات سياس��ي بر ضّد دش��من و شكستن روحية 
آنها، استفادة مناسب از اخبار راست و دروغ است. امتزاج مناسب اين دو باعث 
خواهد ش��د تا با مرجع قرار دادن اخبار درس��ت كه وقوع آنها بر همگان مسّلم 
ش��ده، مقداري اخبار دروغ را به دش��من قبوالند و برنامه ه��اي جنگي آنها را 

متوّقف يا دچار بحران و سردرگمي نمود؛
12. نقل قول از سياس��ت مداراني كه صاحب ش��خصّيت و پرستيژ هستند، 

مي تواند موّفقيت كارزارهاي تبليغاتي را تسهيل كند؛
13. تبليغات سياسي بايد به دّقت زمان بندي شود:

ال��ف: اخبار رس��انه هاي خودي در خص��وص موضوع معّين��ي بايد قبل از 
گزارش هاي رقبا، به نظر مخاطبان هدف برسد؛

ب: فّعاليت هاي تبليغاتي بايد در زمان كاماًل معّين و مناسبي آغاز گردد؛
د: اخب��ار و گزارش ه��ا هر چقدر هم كه مهم باش��ند، باي��د فقط به تعداد 
دفعاتي كه براي آن خبر مناس��ب اس��ت، تكرار گردد. تكرار نامناسب اخبار، نه 

تنها تأثيرگذاري آن را كم؛ بلكه به نوعي ضّد تبليغ تبديل مي گردد؛
14. در امر تبليغات بايد براي حوادث و ش��خصّيت هاي خودي و دشمن از 
القاب و اسامي مس��تعار مناسبي استفاده نمود؛ نظير: ناميدن خلبانان خودي؛ 
عقابان تيز پرواز و خلبان دش��من و خّفاش��ان ش��ب كور. از سياست مداران و 
رهبران دش��من را نيز بايد با القاب مناسبي كه هيمنه و اهّميت آنها را در نظر 
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سربازان خودي بشكند، ياد كرد.
الف: اين گونه نام گذاري ها بايد مس��تمر و مس��بوق به سابقه باشد. استفاده 
از اس��امي تاريخي كه يادآور پيروزي هاي بزرگ گذشته باشد، كمك مهّمي در 

اين راستا است؛
ب: اس��تفاده از پس زمينه هاي تاريخي و فلس��في نباي��د آن قدر پيچيده و 

بغرنج باشند كه مردم عاّدي از درك آنها درمانده شوند؛
د: تبليغات بايد در زمان هاي معّيني با استفاده از قالب هاي مشّخصي تكرار 
ش��وند. يادآوري پيروزي هاي گذشته در سالگرد آنها، موقعّيت مناسبي را براي 

ارتقاي روحية جنگجويان فراهم مي كند؛
ه : تأثيرات همة فّعاليت هاي تبليغاتي بايد به صورتي پيوسته ارزيابي شوند. 
شاخص هاي موّفقيت در كارزارهاي تبليغاتي بايد تعريف و علل ناكامي ها معّين 

و در رفع آنها كوشش گردد؛
15. در تبليغات خانگي بايد تمام كوشش هاي دشمن براي ايجاد اميدهاي 

كاذب در مردم نقش بر آب گردد.
پيروزي و موّفقيت، موضوعي اس��ت كه ما بايد در مورد نحوة حصول به آن 

تصميم بگيريم، نه اينكه دشمن، معيارهاي موّفقيت هاي ما را تعيين كند؛
16. تبليغات داخلي بايد مقدار معّين و قابل هضمي از نگراني شكس��ت را 

در بين مردم ايجاد كند:
ال��ف: مردم بايد بدانند كه در صورت شكس��ت چ��ه مصائبي را بايد تحّمل 

كنند؛
ب: رسانه ها بايد نگراني هاي جنبي مبارزه را در چشم مردم كم ارزش نشان 
دهن��د. ترس از كمبود مواّد غذايي و س��اير خدم��ات اجتماعي بايد به حّداقل 

برسد.
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17. تبليغات داخلي بايد همة تأثيرات نااميدي را به حّداقل برساند:
الف: رسانه ها بايد بدانند كه سرخوردگي و نااميدي، امري اجتناب ناپذير در 
هر مبارزة طوالني است. همة برنامه ريزي ها بايد بر اساس وجود چنين فضايي 

و مبارزه با عواقب آن صورت پذيرد؛
18. خوي وحشي و تجاوزكارانة دشمن به عنوان خصلتي غيرقابل برگشت 

و اصالح ناپذير بايد تبليغ گردد؛
19. نبايد براي كارهاي تبليغي، نتايج س��ريعي را انتظار داش��ت. جزئّيات 
كارزاره��اي تبليغاتي بايد متناس��ب با تحّوالتي ك��ه روي مي دهند، تنظيم و 

تعديل شوند.

كلمات قصار گوبلز

 دروغ هايي كه از رسانه ها پخش مي شوند، بايد تا حّد امكان بزرگ باشند. 
در اين صورت مردم قسمتي از آن را باور خواهند كرد.

 جوهرة اصلي تبليغات اين است كه مردم چنان صميمانه و از روي عالقه 
به موضوع جذب بشوند كه تسليم آن شده و اساسًا در فكر َترَكش نباشند.

منابع:

http://www.historylearningsite.co.uk/joseph_goebbels.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERgoebbels.htm

http://www.dishiran.org/forum http://old.tebyan
http://jahed.malakut.org/archives/2005/05/post_3.html

net/Teb.aspx?nId=2853.





نظري بر برخي آمار و اّطالعات دربارة جاهلّيت مدرن
اسماعيل شفيعي سروستاني

آن روز كه خوانديم و ش��نيديم كه اعراب جاهلي به خاطر ننگ دختر داش��تن 

ي��ا فق��ر، دختران خود را زنده به گور مي كردن��د، در حيرت و تعّجب، آن عصر 
را عص��ر جاهلي و اعراب را مبتالي جاهلّي��ت خوانديم. همين امروز هم صفت 

جاهلّيت را قرين با حيات و فرهنگ اعراب »حجاز«، قبل از بعثت رسول ختمي 

مرتبت)ص( مي شناس��يم؛ ليكن هيچ گاه، در تصّورمان هم نمي آمد كه ساكنان 
زمين پس از هزار و دويس��ت س��ال و به رغم همة تجربه ها و اّدعاي مدنّيت و 

آگاهي، نه تنها حامل و مبّلغ جملة صفات مذموم عصر جاهلي باش��ند، بلكه پا 

را فراتر نهاده و گوي سبقت را از آنان ربوده اند. ميان زنده به گور كردن نوزادان 

بي گناه و س��قط ميليون ها جنين كه هر يك اس��تعداد تبديل شدن به ميليون 

زن و مرد بالغ و مستعّد در عرصة زمين را دارند، چه تفاوت است؟

جست وجوي مختصري در آرشيو رس��انه ها، نهادهاي بهداشتي و سازمان هاي 

رس��مي متوّلي امر س��المتي، درمان و خانواده، فهرست بزرگي از اين قتل عاّم 

خاموش را فراروي ما قرار مي دهد. از آن همه، فهرست زير را مالحظه كنيد:
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انگليس، داراي باالترين آمار سقط جنين

 در حالي كه طبق آمارهاي جهاني در سال 2009 م، 42 ميليون )در روز 
حدود 115000(، سقط جنين صورت مي گيرد. 83% از همة اين سقط جنين ها 

در كشورهاي در حال توسعه و 17% در كشورهاي توسعه يافته رخ مي دهد.1
 در »آمريكا« تعداد 3700 س��قط جنين در روز گزارش ش��ده است كه 

52% مادران آنها كمتر از 25 سال سن دارند.2
 ب��ارداری و س��قط جنين گس��ترده، در ميان دختران زير 18 س��ال در 

»انگليس«، اين کشور را دچار بحران کرده است.3
 از سال 2002 م. تاکنون، 63/487 دختر 15 و زير 15 ساله، در انگلستان 
و »ولز« باردار شده اند. اين آمارها بسياری از مسئوالن و خانواده های انگليسی 
را ش��وّکه کرده است. جوان ترين مادر اين کشور از »اسکاتلند« بود که در سّن 

11 سالگی باردار شد و در سّن 12 سالگی فرزند خود را به دنيا آورد. 4
 »بريتانيا«، دارای باالترين آمار بارداری نوجوانان در غرب »اروپا«ست و 
اين، در حالی اس��ت که تالش های زيادی توسط دولت اين کشور برای کاهش 

تعداد بارداری های نوجوانان صورت گرفته است.5
 شبکة تلويزيونی »الجزيرة انگليسی« بر اساس آماری که منتشر گرديد، 
اعالم كرد: ساليانه دست کم سيزده ميليون مورد سقط جنين در »چين« برای 
جلوگيری از به دنيا آمدن فرزند دوم، توس��ط برخی خانواده های چينی صورت 

می گيرد و گمان بر اين است که آمار واقعی بسيار بيشتر باشد.6

1. سايت سالمت نيوز، 25 آبان 1388 ش، كد خبر 18080.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان.

6. سايت عصر ايران.
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 زنان��ی ک��ه قان��ون دولت چين را درب��ارة به دنيا ني��اوردن بيش از يک 
بّچ��ه، نق��ض می کنند، معمواًل با جريم��ة هزار تا چهارده ه��زار دالری روبه رو 

می شوند.1
اين امر تنها در »اروپا« يا »آمريكا« رواج نيافته، زنان كشورهاي اسالمي و 
از جمله زنان ايراني نيز مبتالي همين ماجرا هس��تند. اين واقعه، در حالي در 
ايران دامن مي گس��ترد كه از س��ويي جمعّيت ايران طّي دهه هاي پيش رو، رو 
به كهولت مي گذارد و از ديگر س��و، زمينه هاي از بين رفتن تركيب جمعّيتي و 
رو به اقلّيت گذاردن جمعّيت ش��يعي ساكنان اين وطن اسالمي و شيعه خانه ي 

امام زمان)عج( را در خود پنهان دارد.
نبايد از نظر دور داش��ت كه اين عمل مذموم، اّما شايع، پيامدهاي اخالقي 
و رواني بي شماري نيز در پي دارد. بحراني كه كيان حيات انساني و شأن الهي 

آنان را به مخاطره مي افكند و فروپاشي از درون را سبب مي شود.

آدم خواري

مطالعة خبري كه در رس��انه ها منتشر ش��د، تصوير واضح تري از پا گرفتن 
عصر جاهلّيت مدرن را به نمايش مي گذارد.

در هيچ يك از منابع، سخني از آدم خواري عرب عهد جاهلي به ميان نيامده 
است؛ در حالي كه در عصر ما و بر پهناي زمين، جماعتي از مردمان متمّدن، در 

زيباترين صورت و مرّفه ترين شكل زندگي، به آدم خواري مشغولند.
در جهان متمّدن امروز، خبري از »چين« بر روي سايت هاي اينترنتي قرار 
گرفته كه تيتر آن اين اس��ت: در اياالت »كانتون چين«، »س��وپ گياهي به همراه 

گوشت نوزاد سرو مي شود.«

1. همان.
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در متن خبر آمده است:
در كشور چين به دليل وجود قانون تك فرزندي و اينكه بعضي از خانواده ها به 
پسردار شدن عالقه مندند، نوزادان دختر را سقط مي كنند. در اين ميان خانواده هاي 
فقير اين جنين ها را به قيمت 2000 دالر مي فروشند. رستوراني در ايالت كانتون چين 
خريدار اين جنين هاست، آنها سوپ ويژة خود را كه مّدعي هستند، براي سالمتي و 
افزايش ميل جنسي بسيار مؤّثر است، از تركيب مغّذي ترين گياهان، گوشت مرغ و 

جنين سالم انسان كه 8 ساعت آب پز يا بخارپز مي شود، تهّيه مي كنند.1

رواج آرايش هاي افراط گونه در جامعة ايران

س��قوط ش��أن زنان هم زمان با تنّزل شأن انسان و س��لب حيثّيت معنوي 
و قدس��ي از وي اّتفاق افتاد. از همان جا مقام انس��ان در عرض س��اير حيوانات 
تعري��ف ش��د و زنان، تبديل به كااليي جنس��ي ش��دند ت��ا در خدمت تجارت و 
كمپاني هاي س��رمايه دار درآيند و باعث افزايش سود سرمايه و سرويس دهي به 

جماعت آلودة نظام مدرن و عاري از پاكي و قداست شوند.
بايد اذعان داشت كه زنان نيز، بي آنكه واقف بر اين واقعه و داّللگي شيطان 

در اين ميان شوند، باعث رواج بازار شهوت پرستان و سلطه جويان شدند.
مالحظة گذرا و س��طحي از بخشي از آمار و اّطالعات زير، پرده از واقعّيتي 

شگفت آور برمي دارد.
جّراحي زيبايي امروزه در جهان در زمرة پردرآمدترين جّراحي ها به حساب 
مي آيد؛ چنان كه درآمد اين نوع از جّراحي در »انگلستان« سيصد ميليون پوند 
برآورد ش��ده كه همه س��اله ده درصد به اين رقم اضافه مي ش��ود. اين همه در 

1. http://www.lifesitenews.com/ldn/2008/feb/08020109.htm.
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حالي است كه جويندگان زيبايي در »آمريكا«، مبلغ يازده ميليارد دالر هزينه 
مي كنند. تعداد طالبان عمل جّراحي زيبايي در اياالت مّتحدة آمريكا، هش��ت 

ميليون و پانصدهزار نفر است.
چنان كه به اين ارقام، مبلغ يك ميليارد دالر هزينة لوازم آرايشي ساالنه در 

جهان را بيفزاييد، درمي  يابيد كه در اين عرصه چه مي گذرد.
به اس��تناد اّطالعات مندرج در س��ايت هاي مهم و خبرگزاري هاي رس��مي 
»جمهوري اس��المي ايران«، طالبان زيبايي بيشتر، هر ساله رقمي معادل 182 
ميليارد تومان براي رفع چين و چروك هاي صورت هزينه مي كنند. اين اهتمام 
ج��ّدي براي جلب نظر و تب��ّرج، ايران را در رتب��ة اّول جّراحي بيني قرار داده 
اس��ت. در روزنامة »اي��ران«، موّرخ 1384/12/10 ش. از ق��ول يكي از اعضاي 
كميسيون برنامه و بودجة مجلس، اعالم شده بود كه ايران، حائز رتبة سوم در 

جمع مصرف كنندگان لوازم آرايشي در »خاورميانه« است.
 بررس��ي ها حاکي از آن اس��ت، که خريد لوازم و مواّد آرايشي 10 تا 15 

درصد هزينة خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص مي دهد.1 
 در ايران گروه سّني 22 تا 24 سال، بزرگ ترين گروه مصرف کنندة مواّد 

آرايشي را تشکيل مي دهند.2
 خبرگ��زاري »مه��ر« گزارش داد: رئي��س ادارة نظارت ب��ر فرآورده های 
آرايشی � بهداشتی دانشگاه »علوم پزشکی کرمان« با اشاره به مصرف بی روّية 
مواّد آرايش��ی در کش��ور گفت: ايران، هفتمين مصرف کنندة مواّد آرايشی در دنيا 

است.3

1. خبرگزاري مهر.
2. همان.
3. همان.
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استفادة مردان از لوازم آرايشی…؟

 متأّسفانه آمارها نشان می دهد که مردان، به ويژه جوانان گرايش زيادی 
به اس��تفاده از مواّد آرايشی و بهداش��تی زنانه برای زيبايی خود پيدا کرده اند، 
به نحوی که از کرم پودرهای س��فيد کننده، خّط چش��م و حّتی اپيليدی هم 

استفاده می کنند.1
 خبرگ��زاري »مهر« گزارش داد: يک کارش��ناس علوم رفتاری دانش��گاه 
»شهيد بهشتی« با مطالعه بر روی صدها جوان ايرانی به اين نتيجه رسيده که 

مردان ايرانی، مصرف کنندة 12 درصد از لوازم آرايشی زنانه هستند.2

افزايش مصرف مشروبات الكلي و سيگار در جهان

ترديدي نيست كه امروزه، مصرف الكل، امري عاّدي تلّقي مي شود و بي شك 
كشوري را نمي توان يافت كه ساكنان آن پيراسته از مصرف مواّد الكلي باشند.

در كش��وري چون »اياالت مّتحدة آمري��كا«، بيش از يكصد ميليون نفر در 
زمرة مصرف كنندگان مش��روبات الكلي اند. از اين جمع، حدود دوازده تا پانزده 

ميليون نفر، به طور افراط آميزي الكل مصرف مي كنند.
در روايت زيبايي از قول رسول اكرم)ص( نقل است كه فرمودند: 

»در آخرالّزم��ان بس��اط عل��م برچيده مي گردد و جهل آش��كار مي ش��ود و 
شراب نوشيده مي شود...«.3

جدول زير كه از منبع سازمان بهداشت جهاني اخذ شده، تعداد معتادان به 
مشروبات الكلي را بيان مي كند.

1. همان.

2. همان.
3. پيام پيامبر، ترجمة فارسي، ص 219.
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نام كشورتعداد معتادان در صدهزار نفر جمعّيت بيست سال به باال سال

فرانسه198210،400

آمريكا19838،720

شيلي19806،200

سوئيس19814،200

كانادا19813،780

فنالند19792،870

اتريش19792،860

انگلستان19812،300

ايتاليا19801500

موضوع تنها مصرف مواّد الكلي نيس��ت؛ بلك��ه به موازات اين مصرف رو به 
تزايد، بر حجم و گس��ترة جرم و جنايت و حّتي خودكش��ي و تصادف ناشي از 
مصرف الكل نيز افزوده مي گ��ردد. پاره اي اّطالعات حكايت از اين مي كند، كه 
50% قتل هاي عمدي، 40% تهديدات، 35% زناي به عنف و 30% خودكش��ي ها 

بر اثر مصرف مشروبات الكلي صورت مي گيرد.
در فهرس��ت زير، آمار مربوط به استفاده از مواّد الكلي و برخي از عوارض و 

نتايج سوء آن را در برخي كشورها مالحظه مي كنيد:
 مصرف الكل و س��يگار در اغلب كشورهاي جهان، قانوني است و عّده اي 
آن را لّذت آور و بخش��ي از زندگي خود مي دانند، اّما پزش��كان و متخّصصان با 

يادآوري مضّرات اين مواد، خواستار مبارزة جّدي با آن هستند.1
 آمارهاي انتش��ار يافته، نشان مي دهد كه هزينه ها و خسارت هاي مرتبط با 
مصرف الكل، مواّد مخّدر، تنباكو، حوادث و جنايت هاي مربوط به آن، در »استراليا« 

1. www.bbc.coffee.blogfa.com.
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طّي يك سال به 56 ميليارد دالر استراليا )50 ميليارد دالر آمريكا( مي رسد.1
 آن گونه كه س��ازمان بهداش��ت جهاني اعالم كرده است، سيگار، دومين 

دليل اصلي مرگ و مير در جهان است.2
 به گزارش س��ازمان بهداشت جهاني، اگر الگوهاي فعلي سيگار كشيدن 
در جهان به همين شكل ادامه يابد، تا سال 2020 م. حدود 10 ميليون انسان 
به كام مرگ خواهند رفت و نيمي از س��يگاري هاي امروز، كه شمارشان حدود 

650 ميليون تن است، در نتيجة سيگار كشيدن، خواهند مرد.3
 سيگار همچنين چهارمين عامل محّرك ابتالي انسان ها به بيماري هاي 

مختلف در سراسر جهان است.4
 در »آلمان« افزايش مصرف مش��روبات الکلی، مش��کل آفرين شده است. 
آلمانی ها حّتی از نظرس��نجی محدودّيت فروش نيز استقبال نکردند، چه رسد 

به...!5
x-shobhe : در »اروپا« به ويژه »انگلستان«، »آلمان« و »فرانسه« نمودار 
مصرف نوشيدنی های الکلی و حوادث ناشی از آن، هر روز رقم باالتری را نشان 
می ده��د و صدای زنگ خطر انحطاط جامع��ة اروپايی را بيش از پيش به صدا 

در می آورد. 
 طبق آمارهای رس��می در آلمان بي��ش از 2/5 ميليون نفر الکلی وجود 
دارد که هر س��اله حدود 40 هزار نفر از آنان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
از مصرف الکل می ميرند! البّته منابع ديگر، اين رقم را بيش از 2/7 ميليون نفر 

1. همان.

2. همان.

3. همان.
4. www.nasir1363.blogfa.com/post-347.aspx.

5. www.bbc.coffee.blogfa.com.
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بي��ان کرده اند و عجيب آنکه حدود 10% از اف��راد الکلی، بيش از 50% از تمام 
نوشابه های الکلی توزيع شده را مصرف می کنند!

 ،»Statistische Bundesamt« »بنا بر گزارش رس��می »ادارة آمار آلمان 
در س��ال 2005 م. ح��دود 23,312 مرد و 4,096 زن، ج��ان خود را به دليل 
مصرف بيش از حّد الکل از دست دادند و آمار مرگ و مير ناشی از مصرف الکل 

در آلمان، 2% از همة مرگ و ميرها، به علل متفاوت بيشتر است.
 گزارش منتش��ر شده در نوامبر 2007 م. نشان مي دهد كه مصرف الكل 
در جمعّي��ت ايرلندي تا 17 درصد بيش از 11 س��ال گذش��ته، افزايش يافته 

است.

تجارت انسان

در عصر جاهلّيت مدرن، انس��ان مجبور به اعتراف اس��ت، كه گرچه جامعة 
بش��ري در عرصة صنعت، فناوري و تكنولوژي س��ير صعودي را طي كرده، اّما 
متأّسفانه در عرصة اعتقاد، فرهنگ و اخالق، روز به روز سير قهقرايي داشته تا 
جايي كه همة عرصه هاي عالم ماّدي به تمام معنا، مصداق بارز ظلم ش��ده اند. 
اگر به پايگاه هاي اّطالع رس��اني س��ري بزنيم، با كلماتي نظير تجارت انس��ان، 

صنعت فحشا، هرزگي و هرزه نگاري برمي خوريم. 
درست در زماني كه در جوامع روشنفكري و فمينيستي، قانون الهي تعّدد 
زوجات به شّدت زير سؤال مي رود و آن را بدوي و جاهلي مي نامند، در پايتخت 
كشورهاي به ظاهر پيشرفته به مكان ها، مغازه ها و حّتي قفس هايي برمي خوريم 
ك��ه زن��ان را در معرض فروش يا اجاره ق��رار داده اند و مانند يك كاال روي آنها 
اتيكت و برچسب زده اند. بايد پرسيد كجا هستند سازمان ها و افرادي كه دم از 
آزادي و ش��رافت زنان مي زنند؟ زير عكس يكي از اين زنان بيچاره نوشته شده 
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اس��ت:  اگر سرپيچي كند، كتك مي خورد و در اتيكت ديگران مي بينيم كه عالوه 
بر وزن و سّن آنها، نژاد و كشورشان نوشته شده است.

امروزه چه كسي مي تواند ابتالي به هرزگي و هرزه نگاري را از مصرف الكل، 
مواّد مخّدر و ساير مواّد افيوني و عادات غيراخالقي جدا سازد.

مطالعة جّدي نشان مي دهد كه سرنخ جملة ابتذاالت را از منشأ و مصدري 
واحد بايد جست وجو كرد. هرزگي و هرزه نگاري، دوقلوي نامشروعي هستند كه 
بر گسترة تباهي ها مي افزايند. طبق اّطالعات و آمار، در هر سال، 13،000 فيلم 
غيراخالقي پورنو توليد و توزيع مي شود. درآمد جهاني حاصل از صنعت پورنو، 
مطابق اّطالعات س��ال 2006 م. معادل 97 ميليارد دالر اس��ت. تنها ش��ركت 
جنرال موتورز، صاحب شبكة تلويزيوني Direct Tv هر ماه چهل ميليون تصوير 

پورنو وارد خانه هاي آمريكايي مي كند.
هرزه نگاري، تنها صورتي از هرزگي جنس��ي كه جه��ان را به خود مبتال و 

عصر ما را مبّدل به عصر جاهلّيت مدرن ساخته است.
 بر اس��اس آمارهاي س��ازمان ملل، سومين تجارت پرس��ود دنيا، تجارت 
انسان است، از كش��ورهايي همچون »فيليپين«، »تايلند«، »روسيه«، اسرائيل 

و... .
به گزارش س��ازمان هاي حقوق بش��ر همه س��اله، حّداقل 3،000 زن براي 

تجارت جنسي به »فلسطين« اشغالي قاچاق مي شود.1
هر س��ال، پانصد هزار كودك و زن از »اروپاي شرقي«، »آفريقا«، »جنوب 
ش��رقي آس��يا« و »آمريكاي جنوبي« براي استثمار جنس��ي به »اروپا« قاچاق 
مي ش��ود. سود س��االنه ي اين تجارت 8 ميليارد دالر در س��ال است. جز اين، 
س��االنه س��ه ميليون گردش��گر جنس��ي وارد »تايلند« مي ش��وند تا به عنوان 

1. پارسا پرس، شنبه 15 آبان 1389 ش.
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مصرف كنندگان هرزگي نام خود را ثبت نمايند.
 اين تجارت وقيحانه تنها ش��امل زنان نمي شود؛ بلكه كودكان بيچاره را 

نيز به عنوان يك كاالي پرسود، شامل مي شود.1
با كمال تأّسف بايد اعالم كرد، ساالنه 100 تا 300 هزار كودك در آمريكاي 

متمّدن قرباني روسپيگري كودكان مي شوند.

آماري تكان دهنده از شايع شدن شدن ويروس ايدز

هيچ به گس��ترة بيماري هولناك ايدز كه تنها يكي از پيامدهاي هرزگي و 
هرزه نگاري اس��ت، انديشيده ايد؟ گويا اين روايت براي زمان ما ارائه شده، آنجا 

كه مي فرمايند:
ُجِل ِمْن ُدُبِرِه َو َمعيَشُه الَمرأِه ِمْن َفْرِجَها...؛ »َتُكوُن َمعيَشُة الرَّ

م��رد ب��راي تأمي��ن زندگ��ي، خودفروش��ي مي كن��د و زن ني��ز. در آن زمان 
]آخرالّزم��ان[ ب��راي پس��ر همچ��ون دخت��ري خان��ه دار غي��رت ورزي��ده 

مي شود.«2
در حال حاضر تعداد افراد مبتال به بيماري ايدز، از رقم سي و پنج ميليون 
گذشته است. در حالي كه هر روز چهارده هزار نفر بر اين تعداد افزوده مي شود 
و همه ساله رقم پنج ميليون مبتال را بر اين رقم بايد افزود. در حالي كه نيمي 
از مبتاليان را زنان تشكيل مي دهند. جدول زير حّتي سهم كودكان و يتيمان 

را هم از بيماري ايدز معلوم مي سازد.

1. همان.
2. منتخب األثر، ص 433.
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آخرين آمار جهاني منتشر شده از ميزان رشد تعداد مبتاليان به ايدز توسط 
»سازمان ملل مّتحد« در سال 2010 م.

35،300،000افراد مبتال به اچ آی وی
32،600،000بزرگساالن مبتال به اچ آی وی

17،200،000زنان مبتال به اچ آی وی
3،400،000کودکان مبتال به اچ آی وی

2،100،000مرگ و مير بيماری ايدز در سال 2009 م.
18،800،000يتيم )0-17( به عّلت بيماری ايدز در سال 2009 م.

 طبق آخرين آمار، اس��رائيل در ارتباط با مس��ئلة هم جنس بازی در مقام 
اّول جهان ايستاده و کشورهايی مانند »اسپانيا«، »ايتاليا«، »هلند« و »آمريکا« 

بعد از آن، بيشترين آمار هم جنس بازی را به خود اختصاص داده اند. 
 ب��ه گزارش »رويترز« بنا بر تحقيقات مؤّسس��ة مطالعاتی ش��يکاگو که بر 
روی 8,153 نفر از هم جنس بازان آمريکا در 21 شهر مختلف صورت پذيرفته، 
20% از اي��ن افراد آلوده به ويروس ايدز بوده که در آمار به دس��ت آمده، بيش 
از نيمی از آنها از بيماری خود بی اّطالع بوده اند. در اين ميان 46% از اين افراد 
سياه پوست بوده و 26% سفيدپوست و مابقی از تيرة  مردان اسپانيايی بوده اند.

آمريکا و خشونت مسّلحانه 

 روزانه بيش از 80 تن از افراد اين کشور در درگيری های مسّلحانه کشته 
می شوند.1

 بين س��ال های 1994 تا 1999 م. وقايع خش��ونت باری در 220 مدرسه 
»آمري��کا« رخ داد ک��ه به مرگ 253 ت��ن انجاميد. 74% اي��ن وقايع همراه با 

1. مجّلة اينترنتي فريا، سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1386 ش.
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اس��تفاده از اسلحة گرم انجام گرفته بود، که در 60% از اين موارد، فرد مهاجم 
مسّلح به هفت تير بوده است.1

 کودکان آمريکايی نسبت به کودکان 25 کشور توسعه يافتة جهان، 16 
مرتبه بيشتر ممکن است با اسلحة گرم کشته شوند، 11 مرتبه بيشتر با اسلحه 
خودکشی می کنند و 9 مرتبه بيشتر ممکن است در حوادث ناگهانی مربوط به 

سالح های گرم کشته شوند.2

آمار جهانی خشونت عليه زنان 

 براس��اس آمار جهانی، 90 درصد قربانيان خشونت خانگی زنان و حدود 
10 درصد، مردان هستند؟3

 آمار خودکشی در زنان دو برابر مردان است.4
 در هر 18 ثانيه در سطح جهان يک زن می ميرد.5

 بر اس��اس آمار بهداش��ت جهانی در هر 18 ثاني��ه يک زن مورد حمله يا 
بدرفتاری قرار می گيرد.6

 50 م��ورد پژوهش در تمام نقاط جه��ان، نزديک به 10 تا 50 درصد از 
زنان به نحوی مورد بدرفتاری فيزيکی همسرانش��ان واقع شده اند و از اين آمار 
نزديک به يک سوم تا نيمی از موارد، بدرفتاری فيزيکی با خشونت روانی همراه 
بوده اس��ت. افراد ناپخته، بی حوصله، وابس��ته، متزلزل وکسانی که از احساس 

1. همان.

2. همان.
3. سايت آفتاب، 20 فروردين، 1387 ش.

4. همان.

5. همان.

6. همان.
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بی کفايتی رنج می برند، بيشتر عليه زنان دچار خشونت می شوند.1

افزايش مصرف مواّد مخّدر در اروپا / انگليس مقام اّول 

 آژان��س مبارزه با مواّد مخّدر اّتحادية اروپ��ا، اعالم كرد: آمار مصرف مواّد 
مخّدر در اين قاّره در سال های اخير، رشد قابل توّجهی داشته است و انگليس مقام 

نخست را دراين زمينه كسب كرده است.2
 در گزارش س��االنة آژانس مبارزه با مواّد مخّدر اّتحادية اروپا آمده است، 
تنها آمار افرادی که به سبب مصرف کوکائين، در سال 2008 م. در اروپا جان 

دادند، هزار نفر بوده است.3
 در اين گزارش، همچنين آمده است، چهارده ميليون نفر از افراد پانزده 
تا ش��صت و چهار سال در »اروپا« مصرف کوکائين را تجربه کرده اند که از اين 

تعداد، چهار ميليون نفر در سال 2009 م. بوده است.4
 در »سايت آفتاب« نيز دربارة تعداد معتادان در »ايران« در سال 1389 ش. 

آمده است: تعداد اين افراد بين 800 هزار تا يك ميليون و 700 هزار نفر است.
 ترياك، با 33 درصد، بيش ترين ماّدة مصرفی كش��ور اس��ت. آمار جالب 
ديگر، ميانگين 125 متِر مربعی مس��احت خانة معتادان كشور است. اين نتايج 
همچنين نش��ان داد، معتادان ايرانی، ساالنه دو تريليون و 687 ميليارد و 990 
ميليون و 922 هزار تومان، معادل سه ميليارد دالر؛ يعنی 15 درصد از درآمد 

نفتی كشور در شرايط عاّدی را صرف مواّد مخّدر می  كنند.

1. همان.
2. سايت شبكة خبر، 19 آبان، 1389 ش.

3. همان.

4. همان.
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آمار جهاني در سال 2010 م. نسبت به موضوعات مختلف

آمار جهاني منتش��ر شده در آخرين روزهاي سال 2010 م. تصويري قابل 
تحليل از اوضاع محيطي اعم از محيط زيس��ت، آب، غذا، بهداش��ت و جمعّيت 

جهان را ارائه مي كند.

جامعه و رسانه ها
1,000،412کتاب هاي جديد منتشر شدة امسال

1،457،451تلفن هاي همراه فروخته شدة امسال

51،930،045هزينة صرف شده براي بازي هاي رايانه اي براي امروز )دالر آمريکا( 

2،053،065،248کاربران اينترنت در جهان

1،301،475،893جست وجو هاي انجام شده امروز در گوگل

محيط زيست
11،213،035جنگل هاي از دست رفتة امسال )هكتار(

22،231،3888،620دي اكسيد كربن )CO2( متصاعد شدة امسال )تن(

مواّد ش��يميايي س��ّمي رها شده در آب و هوا و خش��كي توسط صنايع در اين 
سال )تن(

9،749،783

غذا
1،030،671،195افراد دچار سوءتغذية جهان در حال حاضر

1،158،210،703افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر

344،519،756افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر

12،232مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز 

47،015،038هزينة صرف شده براي كم كردن وزن در آمريكا براي امروز )دالر آمريكا(
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آب
5،024،043مرگ و مير ناشي از بيماري هاي مرتبط با آب در اين سال

1،466،163،423افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم

سالمت
13،442،454مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگيردار

45،844،389سقط جنين امسال

33،140،027افراد مبتال به ايدز

2،031،597مرگ و مير ناشي از ايدز امسال

7،567،464مرگ و مير ناشي از سرطان امسال

1،004،809مرگ و مير ناشي از ماالريا امسال

6،505،674،411سيگارهاي مصرف شدة امروز

6،672،557مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار

1،792،955مرگ و مير ناشي از مصرف الكل

1،067،609خودكشي هاي امسال

398،280،979،18هزينة صرف شده براي مواّد مخّدر غيرقانوني )دالر آمريكا(

1،256،431تلفات ناشي از تصادفات جاّده اي امسال

جمعّيت جهان
6،894،119،294جمعّيت كنوني جهان

60،567،346مرگ و مير امسال

71،497مرگ و مير امروز

حكومت و اقتصاد
3،735،960،833هزينه هاي بهداشت و درمان توسط كشورهاي جهان براي امروز )دالر آمريكا(

2،926،022،642هزينه هاي آموزش توسط كشورهاي جهان براي امروز )دالر آمريكا(
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1،620،914،240هزينه هاي نظامي توسط كشورهاي جهان براي امروز )دالر آمريكا(

51،747،639توليد امسال خودرو

284،769،016رايانه هاي فروخته شده در اين سال

برخي از اّطالعات، زنگ خطر فرا رس��يدن بحران ه��اي بزرگ را قوي تر از 
قبل به صدا درمي آورد، جنگل هاي از دس��ت رفته، گرسنگان چشم به راه غذا، 
مرگ و مير ناش��ي از گرسنگي، س��قط جنين فراگير، مبتاليان به بيماري ايدز 
و... در زمرة رخدادهايي هس��تند كه حيات فرهنگي و ماّدي بش��ر را به خطر 

انداخته اند.
حرص و طمع س��يري ناپذير صاحبان كمپاني ه��اي چند مّليتي و طالبان 
سلطة جهاني، نشسته در مجامع مخفي كه هيچ فرصتي را براي تكميل زنجيرة 
سلطنت بالمنازع خود از دس��ت نمي دهند، در كنار ميلياردها انسان منفعل و 
بي پناه، اّما مبتال به صدها عارضة فرهنگي و تمّدني، همة اميدها را براي اصالح 

و بهبود شرايط از بين برده است.
هيچ كس از طوفان هولناكي كه پر توان پيش مي آيد و دامن مي گس��ترد، 
مصون نخواهد بود. خش��ك و تر را خواهد س��وخت، گردبادي كه همگان را در 

هم خواهد پيچيد. در چنين هنگامه اي كه:
»اه��ل آن زمان، همچون گرگند و پادش��اهان، دّرندگاني وحش��ي، فقيران، 

همچون مردگانند و ميان حاالن، مردارخوار.«1
»جملة حريم ها مورد تجاوز واقع ش��ده و آلودگي ها، عملي و ساري، اشرار 
بر نيكان س��لطه جسته و دروغ منتشر و شايع شده،2 طالبان حالل، تحقير 

1. منتخب األثر، ص 437.
2. همان.
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گشته و طالب حرام، مورد تكريم واقع شوند.«1
بايد منتظر ماند. منتظر مردي كه خارج از اين طوفان گزنده و ترس��ناك، 

راست قامت و مطمئن ايستاده است. در چنين هنگامه اي كه:
»جز حيله گران و مزّوران، محترم ش��مرده نمي شوند و جز فاجران بدكار، 

تكريم نمي گردند و مردان منصف، خوار و ذليل.«2
بايد كمرها را براي جست وجوي آن مرد محكم بست، دست به دعا برداشت، 

چشم ها را به آسمان دوخت و ندبه كنان لب به شكوه گشود و گفت:
»خداي��ا! حّجت��ت را به من بشناس��ان؛ زيرا اگر او را نشناس��اني، از دين و 

آيينم گمراه خواهم شد.«3 
»در چنين هنگامه اي كه »قرآن«، همچون مس��جد و مردان صالح، غريب و 
تنها مي ماند، مؤمن، تحقير و منافق، عزيز مي ش��ود و مرد با ايمان، خوار و 

زبون؛ همچون كنيزان.«4
»م��ردم عبادت را براي فخرفروش��ي به جاي آرند، ام��ارت و حكمراني به 

كودكان مي رسد و تدبير امور به خواجگان.«5
باي��د صب��وري كرد، خود را وانهاده نديد و از رحم��ان الّدنيا و اآلخره ياري 

خواست. بايد دانست كه:
»ِإنَّ اأَلْرَض هلِلِ ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن؛6

زمين از آن خداس��ت، آن را به هر ك��ه بخواهد و اراده كند، واگذار خواهد 
كرد و سرانجام نيك از آِن پرهيزكاران است.«

1. بحاراألنوار، ج 52، ص 258.
2. منتخب األثر، ص 437.

3. بحاراألنوار، ج 53، ص 187.
4. الزام الّناصب، ص 181.
5. منتخب األثر، ص 437.

6. سورة اعراف )7(، آية 128.
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در چنين هنگامه اي بايد منتظر گش��ايش ب��ود و بي هيچ نوميدي به خود 
نهيب زد كه: 

»دوس��ت داش��تني ترين عمل، انتظار گشايش��ي است كه از س��وي خداوند 
خواهد رسيد.«1

تنها دل خوش بودن به عنايت صاحب همة خوبي هاس��ت كه مجال گذار از 
اين طوفان پر بال را ممكن مي سازد، چنان كه فرمودند:

»م��ا در حفظ و حراس��ت ش��ما سس��تي نمي كنيم و ي��اد ش��ما را از خاطر 
نمي بري��م. اگ��ر اين توّجهات م��ا نبود، مصيبت ها از هر طرف بر ش��ما فرو 

مي ريخت و دشمنان، شما را پايمال مي كردند.
از خداوند بزرگ پروا كنيد و در نجات دادن خود از فتنه هايي كه بر ش��ما 

فرو ريخته، ما را ياري دهيد.
آنان كه اجلش��ان فرا رس��يده، در اين فتنه ها جان مي س��پارند و كساني كه 
ب��ه آرزوي خ��ود رس��يده اند، از آن محف��وظ مي مانند. اين نش��ان نزديك 
ش��دن حركت ما و عالمت تنبلي ش��ما در اطاعت از اوامر و نواهي ماست. 

خداوند نورش را به كمال مي رساند.«. »ولو كره المشركون.«2
ان شاءاهلل � والّسالم

دي ماه 1389

1. خصال، ج 2، ص 616.
2. بحاراألنوار، ج 53، ص 175.
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