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داللتهای نظری و عملي انگاره جاهلیت مدرن در گفتمان انقالب اسالمي
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مهدي نادري

چکیده
از جمله مسائل اصلي متفکران مسلمان ایراني و غیرایراني ،شناخت غرب و مباني تمدني آن است .انگاره
«جاهلیت مدرن» ،تعبیر و اصطالحي است که براي نقدِ مبانيِ معرفتي و منطقِ رفتاريِ تمدن غرب در گفتمان
فکري انقالب اسالمي بکار گرفته شده است .این مقاله با رویکرد کیفي و روش تحلیل اسنادي ،درصدد پاسخ
به این سوال است« :مباني نظري و مصادیق عملي کاربست انگاره جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمي
چیست؟» .یافتههاي پژوهش بر مالحظاتي چند تاکید دارد :اول ،جاهلیت تعبیري اسالمي است که در قرآن
کریم و سیره معصومین علیهم السالم براي نشاندادن قباحت و بطالن هرگونه باور ،اخالق و رفتار غیر
اسالمي و ضد اسالمي بکار گرفته شده است .دوم ،اطالق جاهلیت مدرن بر معرفت و منطق رفتاري غرب از
جانب گفتمان فکري انقالب اسالمي داللتهایي دارد :الف .از منظر ِ نظام معنایي ،جاهلیت مفهومي کلي است
و مصادیق و مراتب فراواني دارد .تفاوت جاهلیت مدرن با جاهلیت کهن ـ جاهلیت صدر اسالم ـ در شکل
ظاهري و نه محتوا است .از اینرو ،جاهلیت به معناي «حاکمیت شهوت و غضب» بر محیط زندگاني انسان و
در مقابلِ «حاکمیت عقل هدایت شده الهي» بر محیط زندگاني انسان است .ب .ابتذال اخالفي ،نسبیتگرایي
معرفتي ،تکلیفگریزي (انسانمحوري) و ناسیونالیسم (عصبیت) از نشانههاي اطالق جاهلیت مدرن است .ج.
جاهلیت مدرن با شاکله ،ابزار و تدابیر جدید و با به خدمت گرفتن ابزارهاي علمي و تبلیغاتي پیشرفته نسبت به
جاهلیت کهن ،مجهزتر است .الزمه فائق آمدن بر جاهلیت مدرن دو راهکار سلبي (مقاومت اسالمي) و ایجابي
(تالش براي تحقق حیات طیبه اسالمي) ميباشد.
کلید واژهها :اسالم ،انقالب اسالمي ،جاهلیت مدرن ،سیاست.
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مقدمه
وقوع انقالب اسالمي در «عصر سکیوالر» ،پدیده شگرف و بيبدیلي رقم زد که طلیعه و تأثر آن ،در سپهر
نظر و عرصه عمل مشهود است .اصطالح «عصر سکیوالر» ،اصطالحي است که تیلور در کتابي با همین
عنوان ،براي نامیدن و تفسیر معرفت و سیاست غالب بشري در قرن بیستم از آن مدد ميجوید (Taylor,
) .2007گفتمان اسالم سیاسي برخاسته از انقالب اسالمي ،با مطرح کردن قرائت اسالم ناب
محمدي(ص) در مقابل سایر قرائتهاي موجود از اسالم ،عمالً مباني فکري خود را از کالم وحي و سنت
حضرت رسول(ص) مأخوذ کرده و فقه جواهري را تنها مجراي تفسیري قابل قبول از اسالم معرفي نموده
است (خمیني .)21 :1369 ،منطوق چنین قرائتي از اسالم ،عقالنیتي ویژه درپي داشته ،که ميکوشد منطق
فکري ،اخالقي و رفتاري اسالم در عصر رسول اکرم(ص) را با در نظر گرفتن مقتضیات زماني و مکاني
عصر حاضر ،مجدداً عملیاتي و نهادینه کند.
گفتمان انقالب اسالمي از یک سو ،قرائتهاي اسالمي رادیکال (داعش) ،محافظهکار (اسالم
آمریکایي) و لیبرال (نواندیشان دیني) را غیرِاصیل ميداند و از سوي دیگر ،ميکوشد اصالت و حقانیت
خود را در مقابل گفتمانهاي غیر ِاسالمي (همچون لیبرال دموکراسي) حفظ نماید .انگاره «جاهلیت» در
این گفتمان ،ردیهاي است که براي بطالن افکار ،اخالق و رفتارهاي غیراسالمي یا ضداسالمي بهکار
ميرود .اینکه چرا این گفتمان ،از انگاره جاهلیت براي مرزبندي خود با سایر گفتمانهاي ِرقیب ،استفاده
ميکند ،سؤالي بنیادین است که ذهن مخاطبان را مشغول مينماید .بهعنوان مثال ،اطالق جاهلیت در
گفتمان انقالب اسالمي بر الیههاي رفتاري تمدن لیبرال دموکراسي که پیشامد پیشرفتهاي صنعتي و
تکنولوژیک در دوران جدید است ،بر مبناي چه منطقي قابل توجیه است؟! .با این اجمال ،این نوشتار
درصدد پاسخگویي به این سؤال است« :مباني نظري و مصادیق عملي کاربست انگاره جاهلیت در گفتمان
انقالب اسالمي چیست؟» .مفروض نگارنده این است که انگاره جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمي ریشه
نقلي و عقلي در نزد متفکران اسالم سیاسي داشته و ميتواند چارچوبي معقول براي تحلیل انتقادي
تمدنهاي غیرالهي باشد (فرضیه) .رویکرد پژوهشي نگارنده در پاسخ به این سؤال کیفي و مبتني بر روش
تحلیل اسنادي است .در روش تحلیل اسنادي ،تالش ميشود پیرامون سؤال اصلي ،دادهها با رجوع به آثار،
بیانات ،نشانهها و متون برجاي مانده گردآوري و آنگاه تحلیل شود .این مقاله از دو جنبه موضوعي و
رویکردي داراي نوآوري است :اول ،نظر به بررسي که نگارنده در رابطه با موضوع پژوهش انجام داده
است تاکنون کتاب یا مقالهاي در این رابطه (فهم سیاسي متفکران انقالب اسالمي از جاهلیت مدرن)
منتشر نشده است .تنها دو مقاله با عناوین «راهکارهاي اخالقي مقابله با مؤلّفههاي جاهلیّت در جوامع
مُدرن (با تکیه بر قرآن و دعاي مکارماألخالق)» (شعبانپور و بشارتي )1392 ،و «مؤلفههاي قرآني فرهنگ
جاهلیت و مصادیق آن در جوامع مدرن» (شعبانپور و بشارتي )1394 ،در فصلنامههاي علوم قرآني منتشر
شده که رویکرد آن علوم قرآني ميباشد .دوم آنکه ،با توجه به نگرش متفاوت متفکران شیعي با اهل
تسنن در رابطه با فهم و راهکار مقابله با جاهلیت؛ ميتوان با نشان دادن فهم متمایز متفکران برجسته

داللتهاي نظري و عملي انگاره 81 ................................................................................................................................ ..............................................

انقالب اسالمي ،از یکسان پنداري این دو رویکرد که پیامدهاي نامطلوبي برجاي خواهد گذاشت؛ اجتناب
نمود.
مباني نظری
 .1جاهلیت در قرآن و سنت

تدقیق در آیات قرآن کریم حکایت از آن دارد که واژه «جاهلیت» به صورت مستقیم در چهار آیه با
َ َّ َ ْ
تعابیري چون « َظ َّن ْالجاه ِل َّی ِه»َ « ،ت َب ُّر َج ْالجاه ِل َّي ِة»َ « ،أ َف ُح ْك َم ْٱل َّ
جاه ِل َّی ِه» بهکار رفته است .در
جاه ِلي ِة» و «ح ِمیه ال ِ
ِ
ِ
ِ
کنار این آیات ،مشتقات جاهلیت نظیر «تجهلون»« ،جاهلون» و «جاهلیت» در برخي از آیات بهکار رفته
است .وجه مشترک در تمامي این آیات ،آن است که خداوند متعال بخاطر آداب ،رسوم و رفتار ِغیراخالقي
و غیرانساني ،اعراب را مالمت و مذمت کرده است .در آیات قرآن کریم به برخي از مصادیق رفتار جاهلي
نظیر زنا (اسراء ،)32/اجبار کنیزان به زنا (نور ،)33/شرک ،عدم نیکي به والدین و کشتن فرزندن از بیم فقر
(انعام ،)151/زنده بهگور کردن دختران (تکویر ،)8/رباخواري (بقره 275/و  ،)276میگساري (بقره،)219/
حقارت زن (نحل 58/و  ،)59قمار و ازالم (مائده )90/و مقدس شمردن برخي حیوانان (مائده  )103اشاره
شده است (اسماعیل باغستاني ،1393،ج .) 512-511 : 9نظر به اهمیت موضوع ،به دیدگاه تفسیري برخي
از مفسّران در رابطه با چهار آیه فوقالذکر که در آن تعبیر جاهلیت مستقیماً مورد اشاره قرار گرفته است
اجماال اشاره ميشود:
َ ٌ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ َن َّ
اَّلل َغ ْيرَ
یک .عالمه طباطبایي در ذیل آیه  154سوره آل عمران «...طآ ِئفة قد أهمتهم أنفسهم يظنو ِب ِ
َ ْ
ْ
ال َح ِق ظ َّن ال َج ِه ِل َّي ِة ،»...بر این نکته تأکید دارد که ظن الجاهلیه داللت بر پندارهاي جاهلي -اعتقاد به رب
االنواع ـ است که برخي از یاران پیامبر(ص) داشتند و در وصف خدا ،حق نبود .داللت این آیه حکایت از
مقام تفکر و باور نادرست است که اطالق جاهلیت بر آن بار ميشود (طباطبایي ،1417 ،ج.)73: 4
َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َن َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ًْ
ٱَّلل حكما
دو .عالمه طباطبایي در ذیل آیه  50از سوره مائده «أفحكم ٱلج ِه ِلي ِة يبغو و من أحسن ِمن ِ
َ
ِل َق ْو ٍم ُيو ِق ُنون» بر این نکته تأکید دارند که حکم دو قسم بیش نیست یا از حکم خداي متعال باید پیروي
کرد و یا باید تابع هوا و هوس بود؛ حالت دوم مصداقي از حکم جاهلیت است که از جانب خداي متعال
نهي شده است (طباطبایي ،1417 ،ج .)583 : 5از اینرو ميتوان گفت که زمان جاهلیت مختص یک دوره
تاریخي خاص نیست بلکه هر زمان که مردم از حکم خداوند فاصله گیرند دوران جاهلیت است (قرائتي،
 ،1375ج.)111 :3
َّ ْ ُ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُّ َ ْ
جاه ِلي ِة اْلولى»..
سه .عالمه طباطبایي در ذیل آیه  33از سوره احزاب «و قرن في بيو ِتكن و ال تبرجن تبرج ال ِ
بر این نکته تأکید دارد که منظور از جاهلیت ،جاهلیت قدیم است (طباطبایي ،1417 ،ج .)462 :16آیت اهلل
مکارم شیرازي داللت این آیه را ناظر بر توبیخ همسران پیامبر از پیروي از نوع پوشش زنان جاهلي و تبرج
آنها ميداند .با این قید که آیه حکم عامي -رعایت حجاب -را براي سایر زنان بیان کرده است .به اعتقاد
ایشان ،جاهلیت اولي در مقابل جاهلیت قرن بیستم ميباشد و این امر ،یکي از پیشگویيهاي اعجاز آمیز
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قرآن است« :اگر در جاهلیت عرب زنان ،تبرج به زینت مىکردند و روسريهاى خود را کنار مىزدند
بهگونهاى که مقدارى از سینه و گلو و گردنبند و گوشواره آنها نمایان ميگشت ،در عصر ما کلوپهایى
تشکیل مىشود بنام کلوپ برهنگان (که نمونه آن در انگلستان معروف است) که با نهایت معذرت افراد در
آن برهنه مادرزاد مى شوند ،رسوایيهاى پالژهاى کنار دریا و استخرها و حتى معابر عمومى نگفتنى
است ...و جاهلیت عرب بر آن صد شرف دارد» (مکارم شیرازي ،1380 ،ج.)315 :17
ین َک َف ُروا فی ُق ُلوبه ُم ْال َحم َّی َه َحم َّیهَ
چهار .مفسرّ ِتفسیر نمونه ذیل آیه  26از سوره فتح «ا ْذ َج َع َل َّالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ْ
جاه ِل َّی ِه» از حمیت ،تعصب و خشم جاهلي بهمثابه بزرگترین سد کفار براي پذیرش دعوت خداوند تبارک
ال ِ
و تعالي یاد ميکند (مکارم شیرازي ،1380 ،ج.)95 :20
در روایت معصومین علیهم السالم ،همچنین واژه جاهلیت در قباحت ِنوعي از اخالق ،رفتار و آداب و
رسوم آمده است .تدقیق در روایات معصومین (ع) بیانگر دو نکته اساسي است:
اول آنکه ،برخي از روایات صادره در رابطه با جاهلیت ناظر بر رفتار اعراب جاهلي در آستانه بعثت
حضرت رسول (ص) است .حضرت علي علیه السالم در خطبه دوم از نهج البالغه ،اعراب جاهلي را چنین
توصیف ميکند« :مردم در شبانگاه طلوع حضرت محمّد(ص) گرفتار فتنههایي بودند که رشته دین را
گسیخته و ارکان یقین را لرزانده ...بازار هدایت بيرونق و ظلمت کوري همهگیر .عاصي بر خدا و فرمانبر
شیطان ...آنها مظهر شیطان و پرچمدار او بودند ...فضایي مهآلود از سرگرداني و ناداني و گرفتاري بر
سینهها سنگیني مينمود .آنها در برترین خانهها (حرم الهي) و در کنار بدترین همسایگان (بتپرستان)
بودند .چه جامعه ناامني که خوابشان پریشاني و کابوس ،و روشني چشمشان اشک خون بود ،در سرزمیني
که دهان دانشمندان به ذلّت بسته ،و نادانان بر کرسي احترام نشسته» .از مجموع روایات صادره از پیامبر
اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) چنین استنباط ميشود که همواره این بزرگوران از هر فرصتي براي اصالح
افکار ،اعمال جاهلي و جاهلیت زدایي استفاده مينمودند .در مواردي ،اساس جاهلیت یعني تعصب(حمیت)
را تخطئه مينمودند و در مواردي دیگر ،مصادیق آن را بر ميشمردند و از آن انتقاد ميکردند .در برخي از
روایات آمده است که اصحاب پیامبر(ص) مکرر از اعمالي که در دوره جاهلیت انجام داده بودند سؤال
ميکردند؛ پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به آنها ميفرمودند چنانچه اسالم و ایمان حقیقي آورید به اعمال آن
دوره مواخذه نميشوید (ابن حنبل ،بیتا ،ج .)378 :1در غیر این صورت ،هم به اعمال دوره جاهلیت و هم
دوره پس از اسالم موأخذه خواهید شد .پیامبر اکرم(ص) در زدودن رفتار جاهلي از سیماي اعراب بسیار
جدي بودند و حتي بهجاي دو روزي که اعراب به رسم پیشانیان به جشن و پایکوبي ميپرداختد دو روز
عیدفطر و قربان را جایگزین کردند (ابن حنبل ،بیتا ،ج 103 : 3به نقل از اماني26 :1392 ،و .)27
دوم آنکه ،برخي از روایات داللت بر تقبیح برخي از اعمال و رفتارهاي صحابه و مسلمانان دارد؛ که در
واقع ،مصداقي از فرهنگ جاهلیت بهشمار ميآید .این امر نشان ميدهد که باور ،اخالق و رفتار جاهلي
برخي از پیروان در ساحت گسترش اسالم همچنان تداوم دارد .حضرت زهرا(س) نیز در خطبه فدک با
ََ ُ ْ َ ْ
جاه ِل َّی ِة» ماجراي سقیقه ،احوال مردم و نافرماني از احکام الهي را تحلیل و
اشاره به عبارت قرآني «أفحکم ال ِ
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تبیین ميکند (طبرسي ،1403 ،ج .)104 :1در روایتي نوراني از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل شده است که
هر کس به اندازه ذرهاي (خردل) در دلش تعصب جاهلي باشد خداوند او را در روز قیامت با اعراب جاهلي
محشور خواهد کرد (کلیني ،1407 ،ج .)308 :2حضرت امیر علیه السالم نیز در خطبه قاصعه ،مسلمانان را
از افتادن در کینهها و عصبیت جاهلي برحذر نموده است« :آتش عصبیت و کینههاي جاهلي را که در
اعماق دلتان کمین گرفته است ،خاموش سازید که این حمیّت براي مسلمانان از خطرهاي شیطان است و
از خودکامگيها و تباهکاريها و وسوسههاي اوست» (خطبه  192از نهج البالغه) .در روایتي نوراني از
امام صادق(ع) ،سیره حضرت مهدي(عج) را در عصر ظهور همچون پیامبر اکرم(ص) که مبارزه با جاهلیت
بود؛ بیان ميفرمایند« :امام مهدي (عجل اهلل تعالي فرجه الشریف) مانند پیامبر(ص) به اسالم عمل خواهد
کرد .همانگونه که پیامبر آنچه از روش جاهلیت بود را از میان برد ،امام عصر(ع) نیز روشهاي جاهلي
پیش از ظهور خود را نابود خواهد ساخت و اسالم را از نو پيریزي خواهد کرد» (النعماني.)231 :1399 ،
 .2جاهلیت در فلسفه سیاسي اسالم
مدينه فاضله ـ مدينه غیرفاضله

در فلسفه سیاسي اسالم ،تقسیم اجتماعات بشري بر مبناي افعال ارادي انسان انجام گرفته است« :چون
افعال ارادي انسان منقسم است به دو قسم ،خیرات و شرور ،اجتماعات نیز منقسم باشد بدین دو قسم:
یکي آنچه سبب آن از قبیل خیرات بود و دیگر آنچه سبب آن از قبیل شرور بود ،اول را مدینه فاضله
خوانند و دوم را مدینه غیرفاضله» (خواجه نصیر .)280 :1373 ،توضیح مطلب آنکه ،قواي نفس انساني در
دیدگاه فالسفه مسلمان به قوّه شهوت ،غضب ،وهم و عقل تقسیم ميشود (مطهري ،1369 ،ج .)276: 1و
حاکم شدن هر یک از آنها بر دیگر قوا یا حاکم شدن ترکیبي از این قوا بر دیگري ،منشأ صدور فضایل
اخالقي یا رذایل اخالقي انسان در جامعه ميگردد .حضرت امام(ره) در این رابطه چنین ميفرمایند« :بدان
که وهم و غضب و شهوت ممکن است از جنود رحمانى باشند و موجب سعادت و خوشبختى انسان گردند،
اگر آنها را تسلیم عقل سلیم و انبیاء عظیم الشأن نمایى .و ممکن است از جنود شیطانى باشند ،اگر آنها را
سر خود گردانى و «وهم» بر آن دو قوّه با اطالق عنان حکومت دهى» (خمیني .)16 :1371 ،به تعبیر
امام خمیني(ره) آنچه که ميتواند عنان نفس انساني را تعدیل نماید «موازنه» قواي نفساني تحت قوه
عاقله و هدایت الهي است .به عبارتي دیگر ،سرکشي «شهوت» نفس در انسان باعث ميگردد انسان به
هر فجور و حرامي -حتي زنا در خانه کعبه -دست زند .و چنانچه قوه «غضب» در نفس انسان رها باشد با
قهر و غلبه درصدد تأمین خواستهها ولو به کشتن پیامبران و اولیاء الهي خواهد بود .اگر قوه «واهمه»
شیطاني بر انسان مسلط شود با هر نقشه و نیرنگي ،انسان ميکوشد حتي با بینوا ساختن یک شخص ،یا
خانواده یا شهر و مملکت بر بندگان خدا مسلط گردد (محدثي .)10-8 :1394 ،چنین تلقي از انسان و تأثیر
اعمال او -خیر یا شر بودن -در حیات سیاسي و اجتماعي سبب شده است که در دیدگاه امام خمیني(ره)،
سنخ سیاست بشري از دو گونه «حیواني و شیطاني» یا «الهي» خارج نباشد (خمیني.)246 :1375 ،
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مدينه جاهله از اقسام مدينه غیر فاضله

بر اساس فلسفه سیاسي اسالم ،انواع مدن به فاضله و غیرفاضله تقسیم مي شود .با این قید که ،مدینه
فاضله منحصربفرد است« :مدینه فاضله یک نوع بیش نبود ،چه حق از تکثر منزه باشد و خیرات را یکي
طریق بیش نبود» (خواجه نصیر .)280 :1373 ،حال آنکه مدینه غیرفاضله در انواع مختلفي تجلي ميیابد:
« هر یکي از این مدن منشعب شود به شعب نامتناهي ،چه باطل و شر را نهایتي نبود» (خواجه نصیر،
 .)280 :1373در دیدگاه فارابي ،نقطه عزیمت طرح مدینه فاضله ،در تمییز دو نوع سعادت حقیقي و سعادت
پنداري است .حکومتي که تکفّل ِتحقق سعادت حقیقي را برعهده دارد ،حکومت فاضله و حکومتي دیگر
که سعادت پنداري را محقق ميسازد ،حکومت جاهلیت است (فارابي.)108 :1389 ،
در یک تقسیمبندي کلي ،فیلسوفان مسلمان مدینه غیرفاضله را به سه نوع مدینه جاهله ،فاسقه و ضاله
تقسیم نمودهاند .نظر به اینکه موضوع این نوشتار جاهلیت است تنها به تفصیل مدینه جاهله پرداخته
خواهد شد .به اعتقاد فالسفه اسالمي ،مدینه جاهله مدینهاي است که انسانها بخاطر بهرهمندي از
تمایالت شهواني ،غضبي و وهمي ،تمدن ایجاد کردهاند« :اشخاص انساني ،از استعمال قوت نطقي خالي
باشند و موجب تمدن ایشان تتبع قوتي بود از قواي دیگر و آن را مدینه جاهله خوانند» (خواجه نصیر،
 .)280 :1373خواجه نصیرالدین شش نوع مدن جاهله را شناسایي کرده است :ضروري ،نذالت (ثروت
اندوزي) ،خست (لذت طلبي) ،کرامت ،تغلبي (سلطهگر) و حریت (آزادي خواه) (خواجه نصیر.)289 :1373 ،
ديدگاههای معاصر

در رابطه با معناي جاهلیت دو دیدگاه مطرح است :برخي واژه «جهل» را در مقابل «علم» قرار ميدهند.
به نظر ميرسد این معنا از جهل که به معناي فقدان آگاهي و دانش است در ادبیاتي قرآني و روایي
نازل ترین و دورترین معنا از جاهلیت در دوره قدیم باشد .در مقابل برخي از نویسندگان« ،جهل» را در
مقابل حلم (فقدان عقل) قرار دادهاند .بهعنوان مثال ،گولدزیهر از خاورشناسان مجاري در مقاله «عصر
جاهلیت» ،بر این نکته تأکید دارد که جهل داللت بر ناداني ندارد بلکه به معناي بربریت و وحشيگري
است .توشیهیکو ایزوتسو از اسالمشناسان ژاپني با نگاه تکاملي به دیدگاه گولدزیهر بر این نکته تأکید دارد
که جاهلیت به معناي دشمني با عقیده توحید و پرخاشگري به آن است .به اعتقاد ایزوتسو دنیا دوستي و
قبیلهگرایي روح حاکم بر عصر جاهلیت بود (ایزوتسو .)89 :1378 ،به باور برخي از نویسندگان ،جهل در
مقابل فعل حکیمانه معنا ميیابد .به عبارتي ،هر عملي که داللت عقالني نداشته باشد عملي جاهالنه
است .از این رو ميتوان گفت که «جاهلیت نه به معناي بيخبري و بيسوادي و ناداني که باید به معني
غفلت و تاریکي اخالقي دانست» .در منابع روایي نظیر کافي شیخ کلیني (نک :کلیني ،)1407 ،کتاب
«العقل و الجهل» و نه کتاب «العلم و الجهل» آمده است« :چرا که در جاهلیت نفس و خواستههاي
نفساني مدار و محور حرکت بود ولي در اسالم خدا محور و مدار قرار ميگیرد» (اماني34 :1392 ،و.)35
در دوران جدید ،ابواالعلي مودودي براي اولین بار مفهوم حاکمیت را در معناي مدرن بهکار برد
(خسروي ،1390 ،ج )212 :14و با تقسیم حاکمیت به حاکمیت الهي و طاغوت ،سنگبناي شناسایي و
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معرفي «جامعه اسالمي» و «جامعه جاهلي» را گذاشت .مودودي در کتاب «اسالم و جاهلیت» ،شیوههاي
تجربي ،اتکاء به گمان و تخمین؛ و رسالت انبیاء را شیوههاي سهگانه پیشروي بشر براي پاسخگویي به
مسائل اساسي زندگي بهشمار ميآورد .با این قید که دو شیوه تجربي و اتکاء به حدس و گمان را
«جاهلیت محض» و شیوه سوم را «اسالم» ميداند (مودودي 9-8 :1333 ،و .)20
سید قطب متأثر از مودودي در کتاب «املعالم فی الطریق» شاخصهايِ جامعه متمدن که همان جامعه
اسالمي است را بر ميشمارد .جریان داشتن حاکمیت اهلل ،شکلگیري جامعه مبتني بر عقیده ،واالمقام
بودن ارزشهاي انساني ،حاکم بودن ارزشها و اخالق انساني ،اجتماع مبتني بر خانواده و سیالن داشتن
وظیفه خلیفه الهي از جانب انسان ،ویژگيهاي ششگانهاي است که سید قطب براي جامعه متمدن
اسالمي بر ميشمارد (سوزنگر ،1390 ،ج .)375 :14سید قطب نسل اول مسلمانان که پیامبر اکرم(ص) را
درک کردند و تشکیل جامعه نبوي دادند؛ مصداق ،نمونه و شاخص صراط مستقیم و جامعه اسالمي
ميداند .با این قید که در نسلهاي بعدي تدریجاً شکاف بین صراط مستقیم و سُبل جهان اسالم بیشتر
شد و در حال حاضر ،عمالً وضعیت موجود جوامع بشري -تمدن غرب و جوامع اسالمي -را همچون
جاهلیت قدیم ميداند که با بعثت نبي اکرم(ص) متحول شد .سید قطب التزام مسلمانان در سه عامل
اعتقادي و بینشي ،رفتاري و کنشي ،و اخالقي و گرایشي به تعالیم سازنده اسالم را بهعنوان عوامل
پیدایش نسل نمونه و شاخص نخستین مسلمانان بهشمار ميآورد .و از این منظر ،راهحل خروج از جاهلیت
نوین را بازگشت به سلف و صراط مستقیم ميداند (برزگر.)257 :1390 ،
محمد قطب در کتاب «جاهلیت القرن العشرین» بر این نکته تأکید دارد که جاهلیت منحصر به
جاهلیت عربي و محدود به زمان و عصري خاص نیست بلکه حالت و کیفیتي است که ميتواند در هر
وقت ،هر جا و در میان هر قوم و نژادي با هر سطحي از معرفت ،توسعه فکري سیاسي و اجتماعي و
پیشرفت مادي بهوجود آید« :جاهلیت در اصطالح قرآن -یک نوع حالت و کیفیت روحي و فکریي است
که از پذیرفتن هدایت الهي امتناع و تحاشي دارد و یک قسم برنامه و نظامي است که حکومت دین و
آیات خدا را نميپذیرد» (محمد قطب.)15-14 :1360،
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جدول  :1صورتبندی انگاره جاهلیت
انگاره جاهلیت
رویکردهاي
معرفتي
رویکرد
تفسیري
(جاهلیت در
قرآن و
سنت)

رویکرد
فلسفي
(جاهلیت در
فلسفه
سیاسي
اسالم)
رویکرد
اندیشگي
(جاهلیت در
دیدگاههاي
معاصر)

صاحبنظران

مبنا

عالمه
طباطبایي،
آیت اهلل
مکارم
شیرازي

آیات
قرآن و
روایات
معصومین
(ع)

ابونصر
فارابي،
خواجه
نصیرالدین

منشا اعمال
انسان(خیر
یا شر بودن)

مدن فاضله و
مدن
غیرفاضله

حاکمیت

جوامع بشري

مودودي،
سید قطب،
محمدقطب

شواهد

َ
«ظ َّن
ْ
جاه ِل َّی ِه»،
ال ِ
َ
«ت َب ُّر َج
ْ
جاه ِل َّي ِة»،
ال ِ
ََ ْ
«أف ُحك َم
ْ
جاه ِل َّي ِة» و
ٱل ِ
« َح ِم َّی َه
ْ
جاه ِل َّی ِه»
ال ِ

مصادیق

اطالق

رفتار
جاهلي
اعراب و
جوامع
غربي

فرازماني
و
فرامکاني

مدن جاهله

رفتار
جاهلي
جوامع
(مسلمانان
و غیر
مسلمانان)

فرازماني
و
فرامکاني

فرازماني
و
فرامکاني

داللت
هرگونــه رفتــاري کــه مــانع
پذیرش دعـوت حـق تعـالي در
زمینه باور (مثل اعتقـاد بـه رب
النوع) ،اخالق (مثـل تعصـب) و
رفتار اسالمي (عدم رعایت مثل
حجــاب) شــود ،رفتــار جــاهلي
ميباشد.
اجتماعــات بشــري نــاظر بــه
کیفیت رفتـار انسـاني ،قابلیـت
تفکیک به جوامع سعادت پیشه
حقیقي و غیر حقیقي دارند.

تبعیت از اراده بشري بجاي
پذیرش اراده حق تعالي در
سطوح فردي و اجتماعي تن
دادن به حاکمیت جاهلیت
است.

نظام معنايي جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمي
 .1تقابل گفتماني «اسالم» با «جاهلیت»

در دیدگاه بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران ،انقالب اسالمي جلوهاي از نهضت حضرت رسول(ص) است
که نقطه مشترک هر دو نهضت قیام علیه «ظلمات جهالیت» است .امام خمیني(ره) در این رابطه چنین
ميفرمایند « :نهضت اسالمى مردم ایران در عصرى که نمونه همان عصر جاهلیت است و در محیطى که
سرنیزه ،جانشین عدالت و حبس و شکنجه و اختناق به جاى آزادى و فقر و فالکت جایگزین رفاه و
آسایش گردیده بود ،پاگرفت و ملت ما قیام کرد ،چرا که چنگال سباع  ...مىرفت تا آثار اسالم و انسانیت
محو و کنگره عدالت فرو ریزد .. .در این هنگام دست قدرت الهى از آستین عدالت بیرون آمد و در پرتو
«اللَّه اکبر» متبلور شد و ملت ایران را از ضعف به قدرت ،و از جُبن به شجاعت ،و از رخوت به حرکت
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متحول نمود» (خمیني ،1387 ،ج .)137 :12امام(ره) در جایي دیگر درباره جاهلیت چنین ميفرمایند« :یک
مملکتى که مىرفت به طرف جاهلیت ،مىرفت که احکام قرآن و اسالم فراموش بشود( ...در این شرایط)
ملت ما قیام کرد براى خدا و براى احیاى احکام الهى ...غلبه کرد بر کفر و نفاق و دست ابرقدرتها را از
این کشور کوتاه کرد» (خمیني ،1387 ،ج.)125 :13
در این راستا ،مقام معظم رهبري ،گفتمانهاي سیاسي حاکم بر جوامع بشري معاصر را ،محصور در دو
گفتمان اسالمي و گفتمان جاهلي ميداند .به باور ایشان ،مهمترین نشانههاي گفتمان اسالمي در دنیاي
کنوني جانبداري از عدالت ،آزادي بشر ،سرکوب زمینههاي استکبار و استعمار و همچنین نابودي نظام
سلطه -عدم وجود سلطهگر و سلطهپذیر -است .در مقابل ،گفتمانِ جاهلي ،گفتمان ظالمانه ،زورگویانه،
متکبّرانه و خودخواهانهاي ميباشد که از سوي قدرتهاي سلطهگر با پشتیباني بنگاههاي اقتصادي بزرگ
و سودجو مدیریت ميشوند .به باور حضرت آیت اهلل خامنهاي ،گفتمان جاهلي از گذشته تا حال وجود
داشته است .با این قید که این گفتمان در گذشته با صراحت و وقاحت آشکار زباني ،حقیقت خود را برمالء
ميکرده است .حال آنکه گفتمان جاهلي در دنیاي معاصر ،در پوششهاي شکیل و قالبهاي زیبا همچون
حقوق بشر ،مبارزه با تروریسم و عدم خشونت ،اهداف شوم و ریاکارانه خود را تعقیب مينمایند .به اعتقاد
حضرت آیت اهلل خامنهاي ،بهخاطر تفاوت ماهوي این دو گفتمان ،امکان آشتي ،همراهي و همروي بین
آنها وجود ندارد« :این دو گفتمان با هم آشتي نميکنند ،این دو گفتمان به هم نزدیک نميشوند؛
نميتوانند آشتي کنند .یک گفتمان ،گفتمان ظلم و ستیزهگري با مظلومان و ملّتها است؛ یک گفتمان،
گفتمان حمایت از مظلومان و مقابلهي با ظالمان است؛ اینها چطور ميتوانند دست به هم بدهند؟!»
(بیانات.)1394/02/30 ،
در این راستا شهید مطهري با رویکرد قرآني به بیان تفاوت دو نوع «حیات اسالمي» و «حیات جاهلي»
در قرآن ميپردازد .حیات اسالمي ،حیاتي است که طرحواره آن در قرآن ذکر شده است« :يا ُّاي َها َّال َ
ذين َام ُنوا
ُ
ُ
ْ
اس َتجيبوا ِ َّ َِّلل َو ِل َّلرسو ِل اذا َدعاك ْم ِملا ُي ْحييك ْم» .1از منظر قرآن کریم ،پذیرش دعوت خداوند و رسول(ص)
الزمه نیل به حقیقت و کاربست تعلیمات زندگي بخشي است که انسان را زنده مينماید .به باور ایشان،
حیات حقیقي دو ویژگي «آگاهي» و «جنبش» در درون خود دارد .از این رو ،انسان به میزان متصف شدن
به آگاهي و تحرک ،حیات دارد .در مقابل به اعتقاد شهید مطهري ،آیات قرآن در وصف مردم جاهلیت،
َْ
ُ
2
آنها را مردگان متحرکي ميداند که فاقد حیات بوده و تنها بر روي زمین راه مي روندَّ « :ان َك الت ْس ِم ُع امل ْوتى»
ُْ
ْ َ ُ ْ َ ْ
َ
بور»( 3مطهري،
و همچنین در آیهاي دیگر در این رابطه چنین آمده است« :و ما انت ِبمس ِم ٍع من ِفى الق ِ
 ،1394ج.) 425 : 25
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 .2معنای جاهلیت

به اعتقاد آیت اهلل خامنهاي «جاهلیت» در گفتمان اسالمي معناي موّسعي داشته و ضرورتاً به معناي فقدان
علم و دانش نیست .به اعتقاد ایشان ،جاهلیت به معناي «حاکمیت شهوت و غضب» و در مقابلِ «حاکمیت
عقل هدایت شده الهي» ميباشد .این دو گونه حاکمیت ميتوانند بر سطح رفتار فردي ،جامعه ،دولتي و
نظام بینالملل حاکم گردد (بیانات .)1395/02/16 ،با این تفاوت که حاکم شدن قواي شهواني و غضبي
بر رفتار ابرقدرتها منجر به فجایع عظیمي چون دو جنگ بینالملل با میلیونها کشته ،فتنه انگیزيها و
شرارتها ميگردد .حال آنکه حاکمیت عقلِ هدایت شده منجر به همزیستي عادالنه در سطح خرد و کالن
ميشود .همانطور که در گفتار نظري ذکر شد ،فیلسوفان مسلمان ،منشأ رفتار انساني را ناشي از قواي
چهارگانه ميدانند و تنها رفتارهایي که منشأ آن قوه عقلیه باشد ،اصیل و معتبر ميدانند .بر اساس چنین
منطقي ،آیتاهلل خامنهاي ،جاهلیت را این گونه تعریف ميکنند« :غلبه و حاکمیّت نیروي شهوت و غضب
انساني بر محیط زندگي» (بیانات .)1394/02/26 ،در واقع حاکم شدن تمایالت شهواني و غضبي بر
محیط زندگاني ،شرایطي را فراهم ميسازد که تدریجاً فضایل در جوامع انساني کمرنگ و رذائل حاکم
ميشود (بیانات.)1395/02/16 ،
 .3شهوانیت و خشونت منطق رفتار جاهلي

آیت اهلل خامنهاي با نگاه قرآني بر این نکته تأکید دارند که گمراهي وسیع حاکم بر زندگي مردم جاهلي،
ریشه در دو امر داشته است :از یک سو ،از هم گسیختگي شهوات نفساني و جنسي محیط زندگي در
جزیره العرب ،ایران و روم را در برگرفته بود و مردم غرق در شهوت و شهوتراني بودند و از سوي دیگر،
َ َ
خوي غضب و خشونت سبب قساوت ،خونریزي و ویرانگري حتي نسبت به کودکانشان شده بود (قد خ ِس َر
ذین َق َتلوا َا َ
َّال َ
والد ُهم) .1دعوت اسالم در چنین شرایطي از جاهلیت ،همه جهانیان را مورد خطاب قرار داد
ِ(للعا َمل َين َن ً
ذیرا) .به باور آیت اهلل خامنهاي چنین منطق رفتاري در دنیاي کنوني همچنان وجود دارد« :ما
باید چشممان را باز کنیم و جاهلیّت را بشناسیم؛ امروز هم عیناً همین معنا وجود دارد؛ شهوترانيِ
بيحساب ،بيمهار ،بيمنطق» .به باور ایشان ،نمود چنین منطقي بر رفتار دنیاي غرب در قالب «تمایل»
قابل پیگیري است .بدین معنا که تمدن غرب ،از یک سو ،ترویج همجنسگرایي که مصداقي از
شهوتراني است را در قالب «تمایل بشري» توجیه مينمایند .و از سوي دیگر ،در شرایط کنوني ،نمود
«قساوت» بر رفتار جاهلیت مدرن ،کشتار و سرکوب ملتهاي بيگناه و مظلوم براي تداوم سیاستهاي
سلطهگرایانه ميباشد (بیانات.)1394/02/26 ،
 .4تفاوت جاهلیت کهن با مدرن

به اعتقاد آیت اهلل جوادي آملي« ،زندگي جاهالنه مفهومي کلّي است که مصادیق و مراتب متفاوتي دارد»
(جواديآملي .)33 :1381 ،بر این اساس ،به اعتقادآیت اهلل جوادي آملي «آنچه در جاهلیت مدرن ميگذرد
 .1سوره انعام ،آیه .140
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یعني مدرنیته همان جاهلیت کهنه است؛ و پلیدي را در هر ظرفي ارائه کنند پاک نخواهد شد ،بلکه ظرف
نوین را نیز ميآالید» (جواديآملي .)88 :1388 ،به اعتقاد ایشان ،زندگي اعراب پیشااسالم مصداقي از
«جاهلیت نازل» بود که با ظهور و گسترش اسالم ،آن دوران پایان یافت .حال آنکه ،در روایات و متون
دیني از تداوم داشتن «درجات عمیقتر جاهلیت» تا ظهور حضرت ولي عصر(عج) سخن به میان آمده
است « :زیرا این مرتبه از جاهلیت به معني فقدان مظاهر زندگي و تمدن و از دست دادن رفاه و ابزار آن
نیست» (جواديآملي.)33 :1381 ،
در دیدگاه آیت اهلل خامنهاي تفاوت جاهلیت اولي -صدر اسالم -با جاهلیت مدرن در شکل ظاهري و
نه محتوا است .به باور ایشان ،جاهلیت مدرن مسلح به سالح علم شده است .در واقع ،علمي که در خدمت
جاهلیت مدرن قرار گرفته است بهجاي آنکه کارکرد رستگاري و سعادت براي بشریت داشته باشد مایه
تیرهورزي و بدبختي جوامع گردیده است .به باور آیت اهلل خامنهاي ابزارهاي اطالعاتي ،امنیتي و تبلیغاتي
نمود عیني فرآوردهاي علمي هستند که «همهي آنها در خدمت همان شهوت و غضب» انساني است
(بیانات .)1394/02/26 ،آیت اهلل خامنهاي شباهت جاهلیت اولي و نوین را در وجود نشانههایي چند
ميداند« :نشانههاى همان جاهلیت ،امروز در دنیا ،در این تمدن رایج فاسد غربى ،مشاهده ميشود؛ همان
بى عدالتى ،همان تبعیض ،همان نادیده گرفتن کرامت انسان ،همان عمده کردن مسائل جنسى و نیازهاى
ُ َ
َ َ َن ُ ُ َ َ َ
الت َب َر َ
جن َت َب ُر َج َ
الج ِه ِل َی ِة االولى) 1تبرج
جنسي» .آیت اهلل خامنهاي با استناد به قرآن کریم (و قر فى بیو ِتکن و
زنانه را از نشانههاي جاهلیت اولي و مدرن و همچنین از عمدهترین مظاهر فساد در تمدن غربى بهشمار
ميآورند  .با این قید که تبرج زنان در دنیاي جدید مجهز به سالح تبلیغات مدرن شده و از این رو مانع از
روشن شدن حقایق براي مردم شده است (بیانات.)1393/03/06 ،
نشانههای جاهلي بودن تمدن غرب
ابتذال اخالقي

شهید مطهري ضمن تأکید بر تفاوت داشتن زندگي اعراب جاهلي با زندگي صنعتي و ماشیني عصر کنوني،
بر این نکته اذعان دارد که زندگي اعراب جاهلي و دنیاي مدرن در مسئله ترویج و اشاعه فحشا و زنا
همچون یکدیگر بوده است (مطهري .)49 :1365 ،شهید مطهري با شباهت این وجه از دو بافت زندگي در
گذشته و حال ،چنین نتیجه ميگیرد« :در جاهلیت بین اعراب ستر عورت معمول نبود و اسالم آن را واجب
کرد .در دنیاى متمدن کنونى نیز عدهاى از غربيها کشف عورت را تأیید و تشویق مىکنند .دنیا دوباره از
این نظر به سوى همان وضع زمان جاهلیت سوق داده مىشود .راسل در یکى از کتابهایش به نام در
تربیت یکى از چیزهایى که از جمله اخالق بىمنطق و به اصطالح «اخالق تابو» مىشمارد همین مسأله
پوشانیدن عورت است» (مطهري.)142 :1365 ،

 .1سوره احزاب :آیه .33
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شهید مطهري اخالق حاکم بر نظام اجتماعي غرب را در مسیرِ قهقرایي ميداند و از آن به «جاهلیت»
یا «توحش» یاد ميکند« :عجیب است که بشر به نام تمدن مىخواهد به قهقرا و توحش بازگردد .در قرآن
ُ ْ
ْ
جاه َّلية االولى» وارد شده است .شاید اشعار به همین جهت باشد که جاهلیت قدیم نخستین
کریم کلمه «ال ِ
جاهلیت بوده است .در بعضى از روایات آمده است که «اىْ سَتَکونُ جاهِلیَّةٌ اخْرى» یعنى مفهوم آیه این است
که به زودى یک جاهلیت دیگر هم بهوجود خواهد آمد» (مطهري.)143 :1365 ،
تکلیفگريزی

آیت اهلل مصباح در نقد کساني که تکلیفگریزي انسان مدرن را الزمه تمدن ميدانند با استناد به آیه
قرآني (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِى ءَادَمَ أَنْ الَ تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ .وَ أَنِ اعْبُدُونِى هذَا صِرَاطٌ مُسِتَقِیمٌ)،1
تکلیفگریزي انسان را نشانههایي از توحش و جاهلیت ميداند و بر این نکته تأکید دارد که خودداري از
پذیرش حق و سرسنگینى در برابر تکلیف ،ناشى از خوي حیوانى ،ددمنشى و پیروى از شیطان است که
«اختصاص به انسان مدرن ندارد و به واقع این انسان مدرن است که از لوازم مدنیّت دست کشیده ،رو به
عصر جاهلیت و توحّش نهاده است ...تمدن و مدنیّت در مقابل توحّش است و الزمه و شرط اصلى آن،
پذیرش قانون است» (مصباح یزدي ،1380 ،ج .)88 :1در نگاه آیت اهلل مصباح ،تکلیفگرایي در واقع
همان التزام به احکام الهي است .ایشان با استناد به خطبه  192از نهج البالغه «أال َو ًّا َّن ُك ْم َق ْد َن َف ْ
ض ُت ْم
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ
َْ َ ُ ْ ْ َ ْ
وب َعل ْيك ْم ِبأ ْحك ِام ال َج ِاه ِلية» بر این نکته تأکید دارد که
اَّلل املضر
أي ِديكم ِمن حب ِل الطاعة و ثلمتم ِحصن ِ
حضرت امیر(ع) یاران خویش را بهخاطر اینکه از التزام و اجراي احکام اسالمي شانه خالي کردند و زمینه
جایگزین کردن احکام جاهلي بهجاي احکام الهي را در جامعه فراهم ساختند و در نتیجه ،دژ محکم اسالم
را سوراخ نمودند؛ سرزنش ميکنند .آیت اهلل مصباح با اهتمام به سیره علوي بر این نکته تأکید دارد که
دولت جمهوري اسالمي نميتواند به بهانه برخي از خدمات مفید که از جمله وظایف دولت است ،اقدامات
و رفتارهایي انجام دهد که دژ اسالم را تخریب و تضعیف نماید (بیانات آیت اهلل مصباح 16 ،و
.)1383/11/15
نسبیتگرايي

به اعتقاد آیت اهلل مصباح ،فلسفه جدید غرب در معرفتشناسي به شکگرایي و نسبیتگرایي رسیده و
هرگونه مطلق انگاري و معرفت یقیني را رد ميکند .این در حالي است که در آموزههاي قرآني بر رسیدن
به معرفت یقیني تأکید و از هرگونه شکگرایي اجتناب شده است .آیه شریفه قرآن ،صالحان را از پیروان
َ
ْ
یقین دانسته ( َو ِباال ِخ َرة ُه ْم ُيو ِق ُنون) و بر این نکته تأکید دارد که عمالً رسیدن به معرفت یقیني ممکن است.
و در مقابل ،کساني را که اهل شک هستند؛ مالمت و سرزنش نموده است .به اعتقاد آیت اهلل مصباح،
چنین منطق معرفت شناسانهاي در غرب ،بیانگر ظهور جاهلیت نوین است« :این جاهلیت نوینى است که
امروز با آن مواجه هستیم؛ در مقابل جاهلیتى است که قرآن کریم از آن با عنوان «جاهلیت اولى» یاد
 .1سوره یس :آیه .61-60
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مىکند» (مصباح یزدي ،1387 ،ج .)49 :1به اعتقاد آیت اهلل مصباح ،اطالق «جاهلیت ثانیه یا جاهلیت
جدید» براي طرز تفکر عقالني و فلسفي دنیاي جدید از آن حیث که بر شک معرفتي تأکید دارند؛ بهترین
تعبیر است« :اگر ما این دنیا را با این طرز فکر «جاهلیت ثانیه» یا جاهلیت جدید بنامیم ،بهترین تعبیر را
بهکار بردهایم .چون خود ایشان به ندانستن و تردید خود افتخار مىکنند و مىگویند آخرین مراحل معرفت
ما این است که به شک مىرسیم و اصالً غیر از شک معرفتى امکان ندارد» (پایگاه اطالع رساني آیت اهلل
مصباح یزدي).
عصبیت قومي -ملي

در دیدگاه امام خمیني(ره)« ،عصبیت» یکي از نشانههاي جاهلیت بوده و مانع پذیرش نور ایمان در انسان
ميشود« :آیینه قلب اگر به زنگار خودخواهى و خویشاوند پرستى و عصبیت بيموقع جاهلیت محجوب
شود ،در او جلوه نور ایمان نشود و خلوتگاه خاص ذو الجالل تعالى نشود» (خمیني .)147 :1371 ،در واقع،
ریشه بسیاري از جانبداريهاي ظالمانه ،ستیزهاي فردي و جمعي و تسلیم نبودن در برابر حق و حقیقت،
«تعصب» است .نمودهایي از این تعصبهاي کورکورانه در قومیتگرایيها و مليگرایيها نمود یافته است.
در این راستا ،شهید مطهري از نشانههاي جاهلیت قرن بیستم را مليگرایي و قومیتگرایي ميداند« :در
جاهلیت قرن بیستم تحت نفوذ استعمار ،قومیتها و ملیتها تا حد زیادى تحریک مىشود و این سبب
تفرقه مسلمانان است .فرقى که هست اعراب با مقیاس قبیله و امروز با مقیاس نژاد و ملت ،تفاخر جاهلى
مىکنند .ما در مقاله «ایران و اسالم» در این باره بحث کردیم» (مطهري ،1394 ،ج.)106 :25
جاهلیت مدرن و راهکارهای مقابله با آن
گستره و تداوم جاهلیت

امام خمیني(ره) در پیام به مناسبت شهادت آقاي اشرفي اصفهاني ،دنیاي معاصر را اینگونه معرفي ميکند:
«بارالها ،ملت مجاهد ایران در این عصر جاهلیت و تاریک ،مظلومند و بجز اتکال به درگاه تو و اعتماد به
عنایات تو پناهى ندارند و از پیشگاه مبارک تو استمداد ميکنند» (خمیني ،1387 ،ج.)51 :17
به اعتقاد آیت اهلل خامنهاي« ،جاهلیت» نقطه مقابل «بعثت» پیامبر(ص) است .با این قید که اوالً باید
توجه کرد که جاهلیت مختص اعراب نبوده بلکه جاهلیت عمومیت داشته و امپراطوري ایران و روم در آن
زمان را نیز در برگرفته است (بیانات .)1394/02/26 ،ثانیاً جاهلیت یک امر تاریخي در ادبیات اسالمي
نیست که تنها مختص دوران ماقبل باشد و با بعثت پیامبر(ص) پایان یافته باشد .بلکه همانطوري که
جبهه بعثت ،بعد از پیامبر(ص) تداوم یافته است جبهه مقابل آن یعني جاهلیت تداوم یافته است« :اینکه ما
جاهلیت مستقرِ امروز دنیا را جاهلیت مدرن مينامیم ،به خاطر همین است .دوران جاهلیت پایان نیافته
است .جاهلیت یعني مقابلهي با حق ،مقابلهي با توحید ،مقابلهي با حقوق انسان ،مقابلهي با راهي که خدا
براي انسانها در جهت سعادت گشوده است» .به اعتقاد آیت اهلل خامنهاي ،جاهلیت در دوران معاصر با
شکل مدرن و با استفادهي از دانش ،فناوريهاي پیشرفته و سالح هستهاي و همچنین انواع تسلیحات،
عاملي براي افزون طلبي و ثروت اندوزي قدرتمندان گردیده است (بیانات .)1389/04/19 ،بر اساس چنین
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منطقي ،آیت اهلل خامنهاي ،دنیاي کنوني را دنیاي جاهلیت ،ظلم ،زورگویي و در یک کالم «دنیاي غلبهي
شهوترانها و زورگوها بر اکثر مردم جهان» دانسته و ضرورت اقدام هوشمندانه ،مدبرانه و شجاعانه را براي
مدیریت و خنثيکردن این خباثتها و تباهي را الزم ميدانند (بیانات .)1389/01/22 ،نتیجه آنکه براساس
دیدگاه حضرت آیتاهلل خامنهاي جاهلیت امري غیرتاریخي ،فراگیر و مقابله با آن «وظیفه همگاني» است:
«بعثت در مقابل این جریان جاهلي است که در همهي زمانها ممکن است وجود داشته باشد و همهي
انسانها در مقابل آن موظّفند» (بیانات.)1395/02/16 ،
در این راستا ،به باور شهید مطهري ،ایران پیشااسالم به نسبت اعراب به خاطر اعتقاد به ثنویت ،آتش
پرستى ،هوم پرستى و آفتاب پرستى از جاهلیت عمیقتري رنج برده است« :خدمت اسالم به ایران از این
لحاظ بیش از خدمت این دین به عربستان است ،زیرا جاهلیت عرب تنها دچار شرک در عبادت بود اما
جاهلیت ایران عالوه بر این ،گرفتار شرک در خالقیت بود» (مطهرى.)321 :1362 ،
در نگاه شهید مطهري ،امکان احیاء جاهلیت در هر دوره تاریخي وجود دارد .چنانکه از اهداف بنيامیه
«برگرداندن اوضاع به ماقبل اسالم( ،و) احیاى جاهلیت ولى در زیر سِتار و پرده اسالم» بود که البته با قیام
و نهضت امام حسین(ع) این هدف خنثي شد (مطهري ،1367 ،ج .)214 : 2از این رو ،به باور شهید
مطهري یکي از علل وقوع نهضت اسالمي در ایران ،اقدام برخي از تفکرات و جریانها علیه اهداف عالیه
اسالمي و تالش براي بازگشت به ایران جاهلي بوده است« :کوشش براى بازگرداندن ایران به جاهلیت
قبل از اسالم و احیاى شعارهاى مجوسى و میراندن شعارهاى اصیل اسالمى» (مطهري.)66 :1368 ،
نمود عیني سیاست جاهلي مدرن

به اعتقاد حضرت آیت اهلل خامنهاي ،سیاستهاي دولت آمریکا و متحدان او در منطقه غرب آسیا مبني بر
اسالمستیزي ،ایران ستیزي و شیعه ستیزي مصادیقي روشن از جاهلیت در عصرکنوني است« :جاهلیّتِ
امروز ،در روح و معنا ،همان جاهلیّت دوران پیغمبر است؛ البتّه با ابزارهاي جدید ،با شاکلهي جدید ،با تدابیر
جدید» .به باور آیت اهلل خامنهاي تداوم سیاستهاي شیطاني دولتهاي استکباري و عدم ایستادگي و
مقابله در برابر آنها زمینه طغیان قدرتهاي شیطاني را فراهم ميسازد .ایشان با استناد به آیه « َا َّل َ
ذین َء َام ُنوا
َ
َ
ُیقاتلو َن فی َسبیل َ َّ َ َ َ ُ
بیل الط ُاغوت» ،1جاهلیت را مظروف جبهه طاغوتي قلمداد
ِ ِ
ِ
للا و الذین کفروا یقا ِتلون فی س ِ
کرده و معیاري براي تمییز جبهه الهي از طاغوتي ارائه ميدهند « :این [آیه] معیار است .هر قدمي که
کسي براي تقویت طاغوت بردارد ،در جبههي طاغوت قرار ميگیرد» .با اهتمام به آیات شریفه قرآن کریم،
َ
َ ََ َ
رض
پیامد سیطره حاکمیت طاغوتي بر حیات بشري «فساد کردن و ترویج آن» است« :و ِاذا تولی سعی ِفی اال ِ
َ ُ َ َ َ َ َّ
للا ال ُیح ُّب َ
الف َ
سل َو ُ
ُ
الن َ
ساد» .2حضرت آیت اهلل خامنهاي حمله اتمي به هیروشیما
فس َد فیها و ي ِهلک الحرث و
ِ
ِلی ِ
و ناکازاکي و تخریب زیرساختهاي ملي در کشورهایي همچون افغانستان و عراق و کشتهشدن صدها
 .1نساء :ایه .76
 .2بقره :آیه .205
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هزار نفر از غیر نظامیان را نمونههایي از فساد طاغوتیان در جبهه جاهلیت ميدانند« :استعمار و تحقیر
ملّتها و غارت منابع مالي ملّتها و فاسدکردن منابع انساني ملّتها ،ناشي از آن حاکمیّت جاهلیّت است»
(بیانات .)1395/02/16 ،و وظیفه قطعي مسلمانان را در چنین وضعیت اسفناکي را اینگونه ترسیم
مينمایند« :این [وضعیّت] یک وظیفهاي را بر عهدهي همهي مسلمانها و بر همهي امّت اسالمي مسلّم
ميکند و متحتّم ميکند؛ وظیفه وظیفهي مقابله است» (بیانات.)1395/02/16 ،
راهکار مقابله با جاهلیت

بر اساس دیدگاه رهبران انقالب اسالمي براي مقابله با جاهلیت مدرن ،ميتوان دو راهکار سلبي (بصیرت
و مقاومت اسالمي) و ایجابي (تالش براي تحقق حیات طیبه اسالمي) ،ترسیم کرد.
امام خمیني(ره) در کتاب شرح چهل حدیث ،عصبیت را از نشانههاي جاهلیت ميداند .در این راستا ،به
اعتقاد امام(ره) الزمه گام گذاشتن در مسیر «حق و حقیقت» و اجتناب از «جهل و ناداني» ،متصف بودن
به ایمان الهي و بندگي خالصانه او و پیراستن از هر عصبیت است (خمیني .)147 :1371 ،در نگاه حضرت
امام(ره) ،تقوا و مقاومت اسالمي -جهاد -الزمه زدودن جاهلیت قدیم و جدید است .و از اینرو ،حضرت
امام(ره) به جوانان شهادت طلب ایراني ميبالد و در وصف آنها چنین زبان به ستایش ميگشوید« :امروز
میلیونها جوان ...از بذل مال و جان و فرزندان خویش در راه خدا لذت مىبرند و مالک ارزش و برترى در
نزد آنان تقوا و سبقت در جهاد گردیده است و از تفرعنها و خودنمایيهاى جاهلیت قدیم و جدید متنفرند
و من خودم را خادم یک چنین ملتى مىدانم و به این خدمت افتخار مىکنم» (خمیني ،1387 ،ج:20
.)333
در دیدگاه مقام معظم رهبري ،جاهلیت در دنیاي معاصر با توان و خطر دوچنداني نسبت به جاهلیت
قبل از بعثت باز تولید شده است .به باور ایشان امید غلبه بر جاهلیت سیطره یافته کنوني مشروط به دو امر
است» :در درجهي اوّل «بصیرت» است و در درجهي دوّم «عزم و همّت» (بیانات .)1394/02/26 ،در این
راستا ،آیت اهلل خامنهاي وظیفه مقابله با جاهلیت را همگاني و براي آحاد جامعه اسالمي ميداند .اولین
وظیفه امت اسالمي «آگاه شدن و آگاهي بخشي» از حقیقت بعثت است .بعثتي که براي «نجات انسان و
نجات بشر» و «استقرار نظام صالح و سداد در میان جامعهي بشري» در مقابل جاهلیت صفآرایي کرده
است .به باور حضرت آیت اهلل خامنهاي ،نقطه عزیمت وظیفه خوداگاهي و آگاهي بخشي با تشکیل نظام
جمهوري اسالمي در دنیا رقمخورده و هر روز قويتر و عمیقتر شده است .در این مسیر ،حضرت آیت اهلل
خامنهاي التزام به معارف و آموزههاي قرآني را الزم و ضروري ميدانند .ایشان با استناد به آیه شریفهي
للا آل ا َله اال ُه َو َع َلیه َت َو َّک ُ
قرآن « َف ُقل َحسب َی ُ
العرش َ
لت َو ُه َو َر ُّب َ
العظیم» ،1سیره عملي امام(ره) در بیداري
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
امت اسالمي را مبتني بر استقامت در راه و توکل الهي ميداند .بر این نکته تأکید دارند که با انجام وظایف
همگاني در سطوح مختلف نخبگان و غیرنخبگان ،نصرت الهي قطعاً محقق خواهد گردید و با کوتاهي در
 .1توبه :آیه .129
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انجام تکلیف ،سنت الهي بر جایگزیني قومي دیگر به جاي مسلمین معاصر خواهد بود :و نصرت اسالم و
نصرت مسلمین در نهایت قطعي است ،منتها ما وظیفهاي داریم؛ هم افراد وظیفه دارند ،هم جماعات وظیفه
دارند ،هم نخبگان سیاسي کشورها وظیفه دارند ،رؤساي دولتهاي اسالمي وظیفه دارند؛ هرکدام به
َ
َ
ُ َ
للا ِبق ٍوم ُی ِح ُّب ُهم َو
وظیفهي خودشان عمل کردند ،پیش خداي متعال مأجورند ،عمل هم نکنند «ف َسوف َیأ ِتی
ُی ِح ُّب َونه»( 1بیانات.)1395/02/16 ،
از این رو حضرت آیت اهلل خامنهاي ،ایجاباً راهکار برون رفت از «ظلمات جاهلیت قرن بیستم» -که
برآیند سبک زندگي غربي است -تالش همگان براي تحقق «حیات طیبه اسالمي» ميدانند .به باور
ایشان سالمت و شیریني زندگي در جمهوري اسالمي بخاطر حرکت در جهت اسالم و تنگنا و تلخي
زندگي بخاطر عدم توفیق در جهت اسالم بوده است (بیانات.)1368/10/19 ،

 .1مائده :آیه .54
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امام خمیني (ره)

شهید مطهری

آيت اهلل خامنه ای

درباره جاهلییت

آيت اهلل جوادی
املي

ريشه قرآني و
مستندات روايي

آيت اهلل مصباح

عقلي

متفکران گفتماني

مباني

حاکم شدن غضب
و خشونت بر محیط
زندگاني انسان

ماهیت
داللت نظری

جاهلیت صدر اسالم

جاهلیت کهن

تمدن غرب

جاهلیت نوين

مصداق

ايمان حقیقي به
خداوند
آگاهي و شناخت
حقیقت بعثت

جاهلیت نوين در
گفتمان انقالب
اسالمي

راهکار
جهاد و مقاومت
اسالمي
تحقق حیات طیبه

ابتذال اخالقي

تکلیف گريزی
نسبیت گرايي
معرفتي
جنگ علیه عرق،
افغانستان و جنگ
اول و دوم
بین الملل
حمله اتمي در
هیروشیما و
ناکاراکي

عصبیت قومي و
ناسیونالیسم
تروريسم و کشتار
بیگناهان

افکار الحادی،
شهوت و خشونت
رفتاری

داللت عملي
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نتیجهگیری
این نوشتار درصدد پاسخ به این سؤال اصلي بوده است« :مباني نظري و مصادیق عملي کاربست انگاره
جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمي چیست؟» .یافتههاي پژوهش ،فرضیه نگارنده را تأیید و بر داللتهاي
نظري و عملي چندگانه جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمي تأکید دارد .مهمترین «داللتهاي نظري»
کاربست انگاره جاهلیت مدرن در گفتمان انقالب اسالمي به شرح ذیل ميباشد:
الف .انگاره جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمي ریشه قرآني و مستند روایي دارد و اطالق این اصطالح
از جانب خداوند متعال و ائمه اطهار علیهم اسالم براي توصیف هرگونه باور ،اخالق و رفتار غیراسالمي یا
ضد اسالمي بوده است.
ب .جاهلیت از لحاظ معنایي و مصداقي در تقابل و تضاد با فلسفه و هدف «بعثت» نبي اکرم(ص) بوده
است .همچنان که پیام و هدف بعثت تداوم دارد؛ باورها ،اخالقها و رفتارهایي که منافي بعثت -جاهلیت-
هستند ،در گستره زمان قابل پیگیري و مشاهده است.
ج .جاهلیت به معناي حاکم شدن «غضب و شهوت» بر رفتار انساني و در مقابل حاکم شدن «عقل
هدایت شده الهي» بر رفتار انساني ميباشد.
د .الزمه زدودن و مقابله با باور ،اخالق و رفتار جاهلي متصف بودن به ایمان الهي و تقید به احکام
الهي ميباشد .این مهم از طریق شناخت حقیقت بعثت ،جهاد في سبیل اهلل و مقاومت اسالمي محقق
ميگردد.
داللتهاي عملي گفتمان انقالب اسالمي براي کاربست انگاره جاهلیت مدرن به قرار زیر است:
الف .قرآن کریم رفتارهایي که منشاء آن شهوت -نظیر زنا (اسراء /)32/رباخواري (بقره 275/و /)276
میگساري (بقره - ،)219/و همچنین غضب و خشونت -نظیرکشتن فرزندن از بیم فقر (انعام /)151/زنده
به گورکردن دختران (تکویر ،)8/قتل انسانهاي بيگناه -باشد ،مصادیقي از رفتار جاهلي بهشمار ميآید.
در دنیاي معاصر نیز نمودهاي عیني از این رفتارها در سطحي پیچیده ،گسترده و در ظواهري جدید قابل
رویت است.
ب .استفاده از سالحهاي کشتار جمعي در هیروشیما و ناکازاکي ،تخریب زیرساختها در کشورهایي
نظیر عراق و افغانستان و کشتهشدن بيگناهان در جنگهاي جهاني اول و دوم و همچنین جنگهاي
اخیر در کنار ترویج عصبیت (ناسیونالیسم) ،فحشاء و منکرات -تبرج زنان ،فساد اخالقي ،اسرافگرایي و...
 -از جمله داللتهاي عملي انگاره جاهلیت مدرن است.
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