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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ ِـ م ِهللا  ِالرَّ ِیِ ن 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی و  تکمیل مآخذ ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 بازگشت به بعثت نبوی

صورت به آن حال به اینبهالبالغه بحث دیگری را که تاکریم و نهجنآاستفاده از قرخواهم با می

کمک کنید  ،کنیدتی که میبا حوصله و دقّ میدوارما و خدمت عزیزان بیان کنم ،ایمنپرداخته

 شود.حث ادا شود؛ هم بهتر گفته و هم بهتر شنیده حقّ این ب

 رسول مهربانی و اخالقند پیامبراکرم

يَِ»: ی انبیاءهفتم سورهی صدوتعبیر آیهبه  ِل ل عالَم  ًة َ َِرح  ِا اّل َسل ناَك َِار  ِما ًَةِ» اکرمپیغمبر؛ 1«َِو َرح 

يَِ ها منؤها و متنها برای مسلمان ؛اهل عالمند و عالمیان یهرحمتی برای هم هستند؛ «ِل ل عالَم 

شاءاهلل اگر )انتعبیری که داریم به اند ورسول رحمت و مهربانی اکرمپیغمبر نیستند.
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َةِ »خوانم.( برسم، آن تعبیر را برایتان می ح  در  ؛. اگر هر ویژگی پیشتازی داشته باشدندا 2«ا ماُمِالرَّ

امام مهربانی  ند؛دارامامت و پیشوایی را عهده اسالمگرامیرسول ،وادی مهربانی و رحمت

 نهموپنجاهوصد یهتعبیر آید. بهنکنت رفتار میو با همه با مهر و محبّ هستندو پیشوای رحمت 

نَِ»فرمود:  اکرمخداوند خطاب به پیغمبر ،عمرانآل یهسور ِم  ٍة َ َِرح  ام ُِكن َتِِِلَهُمِ ِِل ن َتِِهللِاِ ِِفَب  ِلَو  َو

اِغَلِ  َِفَظًّ ل  َِحو  ن  واِم  ِاَلن َفضُّ 3«يَظِال َقل ب 
-مردم نرمخو شده قدر بااز رهگذر رحمت الهی است که تو این 

شدند. این همه از اطراف تو پراکنده می ،که اگر خشن و تندخو بودی ؛لطیف و مهربانی و ای

گونه همگان را گرد وجود تو جمع آورده است. بنابراین به ست که اینت و لطف تومحبّ ،مهر

َةِ »، رسول مهربانی اکرمیک تعبیر پیغمبر ح  ًَةِ» و «ا ماُمِالرَّ يََِرح   . هستند «ِل ل عالَم 

که خود  ،به آن بزرگوار استمنسوب کما اینکه ند؛رسول اخالق اکرمتعبیر دوم پیغمبربهو 

َّام»: ندایشان فرمود ن ْ ُتِا  ُُُِِِِع  مَِال  الِِر مََِماكِِتَّم  َخ  خاطر این است که مبعث و برانگیختگی من به 4«ِقِ اال 

 ءترین صورت خود اخالق را ارتقابه کامل ؛اوج خود برسانمهای اخالقی را به ها و مکرمتکرامت

-دهم و حرف را در وادی اخالق تمام کنم؛ بعثت من به این خاطر بود. شخصیت خود رسول

َّكَِا ِ»ن در مورد آن بزرگوار فرمود: آکه قر ؛م این رسالت استالگوی مجسّ اهلل ُِِخلُقٍِِلََعلِ ِِن
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، غیر از عظیم آن را عظیم بداندعظیمی هستی و آنچه که خدایتو دارای اخالق بسیار  5«ِیٍَِعظِ 

را  اکرممتعال اخالق پیغمبرکند. خدایی میچیزی است که بشر محدود آن را عظیم تلقّ

تابلوی  ند و در رسالتشانرسول اخالق اکرمفی کرده است! لذا پیغمبراخالق عظیمی معرّ

يه مِ »بزرگ  ِيَُزّك  -پیامبر یشان است.ا یههای رسالت ختمیّترین بخشسرفصل یکی از مهم 6«َو

د نشوزندگی بشر  یهامیت اخالق وارد عرصالگوی تم یمنزلهبه انتا خودش نداآمده اکرم

ها به اوج در انسان ،دنکنهای اخالقی را از رهگذر تزکیه و تربیتی که میها و کرامتو مکرمت

 .ندرسول مهربانی و اخالق اکرمد. بنابراین پیغمبرنخود برسان

این است که اگر اسالم دینی است که  ،عنوان مدخل عرضم اشاره کنمای که خواستم بهنکته

ه َرهُِ» :عالم را بگیرد یههم است آمده ينِ ِِعََلِِِل ُيظ  هِ ِِاّل   یهشود و همیق ها فاینیآ یهبر هم؛ 7«ُِكّ 

بشریت را  یهرسالتی است که هم یغمبراگر رسالت پ ؛وردآبشریت را زیر چتر اسالم در

ِاَِ» :دهدپوشش می َسل نما ِل لنِِِّاكَِر  ِاكفًَّة ِا اّل جهان را  یهد همنخواهمی اکرماگر پیغمبرو  8«ِاس 

همین دو ویژگی است؛ یکی مهربانی و  ،آوردد، آنچه که امکان این فتح را فراهم مینفتح کن

ق قصد دارند در مسیر تحقّ اهلللذا اگر پیروان رسول ؛دیگری اخالق و فضیلت و رحمت
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باید با این دو سالح وارد  ،بیاورندرند و جهان را به تسخیر اسالم درهدف جهانی اسالم قدم بردا

ین یو آ اکرمبه دروغ پیامبر ،جهان مسیحیت خصوصاً ،شوند. برخالف آنچه که دنیای کفر

 ،مهربانی ،اسالم دین رحمت ؛دین شمشیر و خشونت استکه اسالم  ؛هم کردهاسالم را به آن متّ

های انسانی است اخالق و فضیلت ،مهربانی ،تمحبّ سالح اخالق و فضیلت است و با ،عطوفت

ست که در دنیای عاری از اجهان را فتح کند. لذا این رسالت به دوش ما  یهکه در نظر دارد هم

-رحمت و عطوفت و در دنیای آلوده و محروم از فضیلت ،آوران مهربانیپیام ،عاطفه و مهر امروز

هدف بزرگ اسالم را این تا بتوانیم  ؛آوران فضیلت و اخالق باشیمپیام ،های انسانی و اخالقی

 ق کنیم.محقّ

 در کالم امیرالمؤمنین رهای پیامبویژگی

 پیغمبراکرمدر مورد منینؤفرمایشات امیرالم هتا ب ؛ر ابتدایی را عرض کردماین تذکّ

به راجعالبالغه یک نهجوی هفتاددر خطبهمنینؤامیرالممثالً  ؛نگاهی بیندازیم

ِ »فرمایند: می پیغمبراکرم َبَقِِِال خات  ِس َ ِال فِِل ام ِان َغلََقِِِات حِ َو بخش خاتمه اکرمپیغمبر. ِ«ل َما

ه خویشتن رسالت را بت و نبوّ اکرمپیغمبر). بود یشانآن چیزی بود که پیش از ا یههم

يّ يَِِِخاَتَِ»، اهلل، رسولاحزاب یهسوری چهلم صراحت آیهبه و تمام کردند 9«ِالنَّب 
ِ » (.ندا  ِِال خات 

َبَقِل ام با  دوران بعثت و رسالت انبیای الهی و ندخاتمه داد ،بود ایشانآنچه را که پیش از  «ِس َ

ا درهایی از کماالت را که تا قبل از امّ ِ«ل َماِان َغلََقِِِات حِ َوِال ف»خاتمه پیدا کرد.  بعثت پیغمبراکرم

                                                 

 .30 یآیه احزاب، یسوره .9
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و درهای مراتب  ندگشودها را ن قفلآبه روی بشر بسته بود، حضرت  اهللبعثت رسول

ِ» .ندبه روی بشر باز کرد ،اعالی کمال را که در ادیان قبلی هم به روی بشر باز نشده بود ل ن  َوِال ُمع 

ل َحّقِ  ِِب  و در علنی کردن حقیقت هم از راه  ندکه حقیقت را علنی کردهستند پیامبری  «ال َحقَّ

ی بسیار مهمّی هباطل ترویج کرد و این نکت یهشیوتوان بهرا نمی حقّ چون) ندی بهره جستحقّ

َجي ش» .(است  ِ ع َِبَوِاّلاف  ِاال  ِِ ات  ي اباطیل و لشکرهای که لشکرهای  ندکسی بود اکرمپیغمبر «ِط 

ِالِّ»ند. اهل باطل را دفع کردباطل و  الَو َِصو  غ  َضام  ِاال  ِِ ت  که  ندکسی بود اکرمپیغمبر «ال ي

لَعََِكام» .ندو از بین برد ندهم کوبیدگمراهی و گمراهان را در و تسلّط اقتدار ،صولت ََ ِفَاض  َِ  «ُِحّ 

ل این بار متحمّ ؛ ایشانهاده شده بودن یشانگونه که بار سنگین رسالت الهی بر دوش اهمان

ر كَِقائ امًِِب َِ» .ندشایستگی به دوش کشیدو این بار را به ندشد به امر تو  اهللپروردگارا! رسول «م 

ض»ند. قیام کرد َِمر  ِِف  زًا ف  َتو  در راه رضایت تو با تمام سرعت و توان اقدام ای پروردگار!  «ات كَُِمس  

ِ»ند. نورزید ییترین سستیو کوچک ندکرد ِقُُدٍمَِوِالِواٍهِِف  َِعن  ٍ ِانِك  َ مٍِِغَْي  از  خدایا! پیامبر «َعز 

 یهدر عزم و اراد گذاشتی؛ ایشانو در ایفای رسالتی که تو بر دوش  ندسبقت جستن جا نماند

ي كَِِو». اندکی سستی راه نیافت یشانا ِل َوح  يًا ِاع  ظًاِح»ند. وحی تو بود یهظرف پذیرای شایست« اف 

َكِ]لِ  َك[ِعَلِ َعه د  به شایستگی پاسداری و حفظ  ،گرفته بودی یشانعهد و پیمانی را که تو از ا«َِعه د 

ِعَلِ »ند. کرد يًا ِاَِِماض  ر كَِنَفاذ  با تمام توان در پیش بردن و نفوذ بخشیدن به فرمان تو  یشانا «م 

رَِحّتِ »ند. و راه را طی کرد نددنموپیگیری  ِقَبََسِال قِىِ َاو  بینایی  ،آتش هدایت یهتا اینکه شعل «اب س 

ر يَقِل ل خ»ند. و بصیرت را برافروخت ََّ ُ ط َوَِاضاَءِال هدایت و صالح را  ،راه تکامل پیامبراکرم و «ا

تا کسی اشتباه نکند  ند،روشن کرد؛ رفتندکه به دلیل تاریکی گم شده بود و افراد به بیراهه می
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َِ». و به بیراهه نرود ي َِوُِهد  ضِت  َدَِخو  ِال ُقلُوُبَُِع  ُِْ ه  َِوِال  ِال ف ََت  ِ]ات  ِ ماثم  از اینکه بشریت در وادی  پس «ْث  [اال 

های مردمان را هدایت دلپیغمبراکرم ،ور شده بودها و گناهان فرو رفته و غوطهفتنه

هدایت  اهللرسولی وسیلهبهها قلب ،ها و گناهانوری در فتنهو پس از دوران غوطه ندکرد

َع ال». شد ِاال  ات  تا  ند؛م و برپا کردلَعَ ،را واضح کند تواند حقّهایی را که میشاخص «مِ َوَِاقاَمُِموِض 

ِ». ها را ببینندهمه آن شاخص ِنَّْي  اكَو َح  ِاال  و در دسترس  ندو احکام نورانی را برپا کرد «مِ ات 

ِال َمأ ِ»ند. بشریت قرار داد يُنَك َِام  امین تو و امانتدار  اکرمپیغمبر متعال!خدایای  «ُمونُِفَهَُو

داری شایستگی امانتبه یشانسپردی و ا یشانخلقت امانتی بودند که تو به ا یههمند. بود

 پیامبربه جهان آفرینش را به امانت  یهتو هم ؛. تنها پیام وحی نبود که امانت بودندکرد

شایستگی امانتداری حفظ این امانت به در پیامبرقرار دادی و  یشانسپردی و در اختیار ا

ُزونِ َوِخ»ند. کرد َكِال َمخ  ل م  ُنِع  را می ود. علدندار علم مخزون تو بوخزانه خازن و اهللرسول «از 

گویا به این  حفظ شد. اهللدر وجود رسول ،های مخفی ذخیره کرده بودیکه در گنجینه

 و پیغمبراکرم همان گنج معارف و علوم الهی است اهللمفهوم است که وجود رسول

ينِ » .ندخازن علم مخزون خداوند ِاّل  َم ِيَو  َِشه يُدَك که فردای  هستندکسی  اهللو رسول «َو

 ،صلحا، اوصیاء ،اولیاء ،انبیاء یهبه همد داد؛ نسبتنق شهادت خواهیخال یهبه همقیامت نسبت

کافران و ملحدان  ،گمراهان یهبه همو از طرف دیگر نسبت یقانمنان و صدّؤم ،عرفا

ل َحّقِ »ی روز قیامت هستند. دهندهشهیدند و شهادت ِِب  يَُْك َُِع  -مبراپی متعال!ای خدای «َو

َوِ»ند. تو بود پیامبر راستین و حقّ ند ودر راه تو مبعوث شد که به حقّ هستندکسی  اکرم
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ِال َخل قِ  ِا ََل 10«َرُسوُلَ
ق یموریتی از جانب تو برای خالأکه م ند؛سوی خلق بودتو به یهرستادو ف 

 البالغه داشتند.نهجیکم وی هفتادهدر خطب منینؤکه امیرالم بود تعابیری ها. اینندداشت

ِهللاُِ» آمده است: اکرمبه پیغمبراین تعابیر راجع به نقلششم بناونود یهدر خطب َِدفََن ُ ه  ِ

غ ورزی را کینه و ها را دفن کردکینه یههم اهللمتعال به برکت وجود رسولخدای «ائ نَِالضَّ

صمیمیت و  ،تبا هم آشتی داد و راه محبّ ،به هم کینه داشتندرا که نسبت کسانی ؛خاتمه داد

ِ» روی آنها گشود.عطوفت را به َفَا َِاِط  َِو ِالنَّوائ َر فروزان های شعله پیغمبراکرم وِ«[الَّْوائ رَِ]ُ ه 

ََّفِ»ند. و خاموش کرد ءاطفا، جنگ و خونریزی را که در بین بشریت افروخته بود ِوُِِ هِ َِِال  «اانًِا خ 

مردمی را که تا قبل از اسالم در  ؛بین برادران دینی الفت و دوستی افکنداهللرسول

َوِ». ددنکرت حاکم د و بین آنها الفت و محبّدنبا هم برادر کر ،عداوت و خونریزی بودند ،جنگ

َقِ ا یکی امّ ؛دوست بودند وفامیل  و با یکدیگر کنار هم بودند ورا که قرین  و کسانی «َأق َراانًُِِِ هِ ِِفَرَّ

در  .نداز هم جدا کرد ،اهل باطل و دیگرییکی اهل حقیقت بود  و یا عادل و دیگریظالم بود 

ِاَِ». واقع ریز و درشت و پاک و پلید را از هم جدا کرد ّلَََِِّعزََِّو ِاّل  که کسانی اهللرسول «ُ ه 

 ،ثروت ،پول ،مقام ،دلیل اینکه پستکه بهرا افراد اهل فضیلتی  ؛ یعنیدچار خواری بودند

ِاَِ». عزیز کرد ؛شدندی میخوار تلقّ ها را نداشتند ونآامثال  و یاخاندان مشهور  ةََِو زَّ ِال ع  ُ ه  ِ  «َذلَّ

ت غارتگران و زراندوزانی را که به تاراج برای خود عزّ یا، زورکه به را ستمگرانیاهللرسول

جهت شده عزیز بی هایی را که به ناحقّها و خاندانیا عشیره و جایی فراهم کرده بودندهناب
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در آنها را و  ندین کشیدیت پاعزّ یهرا از اریک ؛ آن ستمگران، غارتگران، ظالمان و فاسدانبودند

. روشنگر حقایق مبهم و ناشناخته بود اهللسخن رسول «انِ لََكُمُهَُِي»ند. خوار کردخلق بین 

ِل س» ُتُه ََِص  که هنگامیتنها  مبراخود زبانی گویا بود. پی اکرمو سکوت پیغمبر 11«انِ َو

بسیار پرمعنا و  هم  اکرمهای پیغمبرسکوت ند؛کردحقایق را منتقل نمی ند،گفتسخن می

 بود. عمیق

َِِ» است:آمده  اکرمبه پیغمبرهم عباراتی راجعالبالغه نهجچهارم وی صدهدر خطب ُِِ َمنِ ِِفَقاتَ

 که در برابرفرمان بردند با کسانی یشانکه از ابه یاری کسانی اهللرسول «ِاهَُِعصَِِمنِ َِِاِطاعَهُِ

عدالت و راستی نبودند و با  ،تمحبّ ،صلح ،معنویت ،سرکشی کردند و پذیرای حقیقت ایشان

ِا َلِ » ند.مقابله و مقاتله کرد؛ جنگیدندمی پیروانشان مِ َمن جِيَُسوقُهُم   .طلبی نبوداین جنگ قدرت «اِت  

-می ند؛کرد خود با دشمنان اناز رهگذر کارزاری که به یاری دوستان و پیروانش پیغمبر

ی حتّ د. پیغمبرنسوق ده ،که نجات آنها در آن است آنچهسمت آنها را به ندخواست

برای نجات آنها از  ند،جنگیدهم می اناگر با دشمنانش ند وداشترا هم دوست می اندشمنانش

ن هم آکما اینکه قر ند؛دوست بوددشمن دوزخ و غضب الهی بود. پیامبر ،گمراهی ،تباهی

ِنَف َسَكِعَلِ فَِ»فرمود:  ع  ِِبخ  َ ِاِ ِلََعَّلَّ ِه   ِأماْثر  نُواِب  م  ِيُؤ  ِلَم  12«َسفاًَِاِِِاِال َحديث ِذَِِـ ن 
ه به تو خودت را از غصّ !پیغمبر 

ی آیند راه هدایت را بپذیرند و به سعادت برسند. تو حتّکه چرا این کافران نمی ؛دهیکشتن می

                                                 

 .118 ص ،1 ج البراعة،منهاج خوئی، و 460 ص ،18 ج بحار، مجلسی، و 131 ص ،98 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .11

 .8 یآیه کهف، یهورس .12
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ُمِ» بازی!دشمنانت جان خودت را می یهاز غص و داریدشمنانت را هم دوست می ِب   ُر ِيُباد  َو

ِاَِ مِ الّساعََة ِب   ِتَْن  َل قبل از اینکه  ندخواستبا گمراهان می از رهگذر مقابله مو پیغمبراکر «ن 

قضاوت و پاداش و  ،در معرض ارزیابی و آنها به عالم دیگر منتقل شوند ؛زمان مرگشان برسد

-به جنگ پیامبر .دننجات ده و قبل از اینکه وقت بگذرد، آنها را کیفر اخروی قرار بگیرند

 اهل حقد ،توزکینه، جوسلطه ،طلبقدرت ،خونریز ،طلبخاطر این مسائل بود. حضرت خشونت

دشمنان  ندخواستمی اکرمخاطر اینها بجنگد! پیغمبرکه به ند؛بودن طالب غنائم جنگی و

 د.نها به سعادت برسانرا از رهگذر جنگ انخودش

به  ،مولوی در مثنوی نقل کرده استکه داستان زیبایی باره وقتمان محدود است؛ ولی اآلن یک

خیلی طوالنی است. البتّه  خوانم. اگر بخواهم بخوانم؛نمی را برایتان آن شعرهای. ذهنم آمد

 گویممی اینکهدرمورد هایش را حفظم. ی آن را هم حفظ نیستم؛ بعضی از بیتهمه

 ند،جنگیدمی با کسیاگر ی حتّ و دنرا هم نجات ده انشدشمن ندخواستمی پیغمبراکرم

اید . دیدهفردی خوابیده بود کند؛ او نقل میدنبه او خیر برساننگ، ج از رهگذر ندخواستمی

که درحالی ؛ دهان این فرد هم موقع خواب باز بود.موقع خواب دهانشان باز است بعضی از افراد

شد. دست اش هوارد معد ،کرمی زهرآگین آمد و وارد دهان او و از آن رهگذر ،او خواب بود

فهمید تا  ؛این صحنه را دیدوقتی شد. ای از آنجا رد میفهمیده بصیر و جوانمردِشخص برقضا 

 وشود و اپخش میآن فرد در بدن  سمّیکرم  این مار زهرآگین یا سمّ دیگر یهچند دقیق

جوانمرد سوار بر اسب بود و آن فرد هم روی دست به کاری زد.  ؛ لذا برای نجات اوردخواهد مُ

که سوار اسب بود، باالی سر این خفته درحالی را گرفت و اسبش یهتازیانخوابیده بود.  زمین
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قوی  : اوه! شخصدید یکباره ؛خدا از خواب پرید یهبند آن. با تازیانه زدن او را کرد و شروع آمد

زنی؟ آخر چرا می :زند. گفترا می اوو با تازیانه  است ایستادهباالی سرش  ،هیکلی سوار بر اسب

شود و ها سرش نمیبا من داری؟ دید او این حرف ییکشتگیپدرم؟ چه اهمن چه کارت کرد

ینکه د. اراز دستش فرار ک و دوید ؛بلند شدزند! گفت جانم را بردارم نجات بدهم. طور میهمین

آن شخص دوید. با اسب دنبال  ی بر اسب؛ لذا او همسواره زد،که میو آن بود پیاده دوید،می

چه  :کردهم نفرین می اینقدر او را دواند! اودواند. زد و میتازیانه میاو را با  ؛دویدمی دنبال او

من از دست تو  !تو چه موجود نکبتی هستی !شدکاش امروز آغاز نمیایروز شومی بود امروز! 

گفت و نفرین به او بد و بیراه می مدام ! فالن است! چه بالیی به سرم آمد تو را دیدم!چه کنم

را  سوارکار این شخص. وقتی توانست مقاومت کند؛ زیرا از ضرب تازیانه نمیویددمیامّا  ؛کردمی

هایش که سیب ،سمت درخت سیبی کشانداو را به ؛س زدن افتادفَنَسفَبه نَ او حسابی دواند و

و روی هم تلنبار شده بود ها گندیده در آفتاب داغ سیب .روی زمین ریخته بود بود ورسیده 

 :گفت !بخوری هاسیب باید از اینوایستا!  :ها ایستاند و گفتخدا را باالی سیب یهبند اینبود. 

این چه بالیی  !بکش ؛دفعه بزنیک ؛را بکشیخواهی ماگر می !خواهیچه می از جان من ،بابا

باید بخوری!  ؛شودها سرم نمیمن این حرف: گفت ؛ سوارکارخالصه آوری؟!است به سر من می

های گندیده بخورد. در آن گرمای کرد که از سیبمجبور میاو را زد و را می دآن مربا تازیانه 

که از دهانش  ،های گندیده به خورد او داداز سیب قدر؛ ایناز آن همه دویدن پس هوا، داغ

دوباره با تازیانه شروع کرد به  ؛نها پر شدآریخت. وقتی حسابی خورد و شکمش از بیرون می

معلوم  های گندیده!! سیبداغ هم آفتاب؛ دواند؛ دواند ؛دواند ؛او را دواند بدو.حاال  :گفت او. زدن
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در خورده بود و هرچه  ؛دست داد اوع به دهد! حال تهوّدست می انساناست چه حالی به 

کرم زهرآگین هم بیرون افتاد. مار سمّی یا  ،و همراه آنها بیرون ریختهمه را  ،اش بودمعده

-من نمیکه  ؛ر کردنکرد به تشکّ به پای آن سوار افتاد و شروع ؛ا دیدوقتی او این صحنه ر

دادم و من به تو فحش می ؛ امّادادیرا از مرگ نجات می. تو مکنیکار میدانستم تو با من چه

نفس و  ،مار جهل ؛همان سوار هستند انبیاء :گویدمولوی میسپس کردم. نفرینت می

گونه او را این ؛آیندمی ءشده و انبیا ،شیطان وارد وجود بشری که در خواب غفلت است

؛ بزنند و با او بجنگند ؛مثل همان سوار او را بدوانند، ا ناچارند برای نجات اوامّ ؛دهندنجات می

ها نجات یانحطاط و آلودگ ،جهل ،شیطان ،اینها برای این است که او را از خطر نفس یههم امّا

-را دوست دارند و می برای اینکه او ؛خاطر استاینبه ،جنگنداگر هم می دهند. انبیاء

دوستی به دشمنکه اخیراً منتشر شد، راجع "دوستحدیث"در کتاب  دهند. شخواهند نجات

 کنم. ام؛ لذا تکرار نمیام و نکاتی را عرض کردهمفصّل صحبت کرده

که از پذیرش به کمک یارانشان با کسانی فرمودند: پیغمبراکرم امیرالمؤمنینپس 

ْيُِ»جنگیدند.  کردند، به این خاطرهاعدالت، حقیقت، راستی و صفا سرکشی می ِال َحس  ُ ِس   «ََي 

آن زمان آنها را  یهزندگی سخت و دشوار ظالمان و که خسته بودندبا کسانی پیغمبراکرم

ْيُِ»ند. کردمدارا می ،بودت خسته و فرسوده کرده شدّبه که در نظامات را  و کسانی «َوِيَق ُفِال َكس 

حمایت آنها را و  ندگرفتزیر پر خود می شکسته بودند، درهم و جاهلی بال و پرشان شکسته بود

َِحّتِ »ند. کردمی ه  ِعَلَي  ِهال اكًِالِفَُيق ُی ِا اّل ِغايََتُه َقُه يهِ يُل ح  ِف  َ باالن ین خستگان و شکستهقدر به او این «َِخْي 

به و  نایل کنند تا آنها را به مقام بلند ایمانی فرمودند،آنها سرپرستی می از و ندکردرسیدگی می
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دست نوازش به  ند، یاجنگیداگر میو  کردنداین کار را می. نمایند لواصکماالت بلند انسانی 

فقط گروهی  و چنگ ایشان همه به این خاطر بود. از زیر دست پیغمبرند، کشیدسر می

 ،لجاج و اصرار ،در وجودشان هیچ راهی برای خیر باقی نگذاشته بودند و با عنادرفتند که در می

و  هدایت سمتآنها را به که نکند پیغمبر ؛داشتندها نگه میخودشان را در راه تباهی

َِمن جَِحّتِ » د!نپاکی بکشان ی باالن و خستگان زندگی در جامعهها، شکستهاین شکسته «اَِتُمِ َاراُِه 

اَِ». دندهها نشان نجات آنها را به آن تا اینکه محلّ ند؛کردسرپرستی میجاهلی را  ََّتهُمِ َوَُِوَّ َِمَحل و  «ُِه 

د؛ چه در نظامات اجتماعی منزلت شایسته را به افراد ندهشان جای را در جای شایسته انآن

د و چه در مراتب کماالت انسانی آنها را ناهلی بدهنظام جی همحروم و لگدمال شد ،دستتهی

َِرح». دنشان برسانبه منزل شایسته َتداَرت   یهزندگی و حیات طیّب بو از این طریق آسیا «اُِهِ فَاس  

ِقَن»ند. انداختدور و حرکت می آنها را به َتقاَمت  ِاس   .َو های آنها را عمود و انحرافات و نیزه 13«اُِتُم 

 .ندکردرا راست می انآن

 :فرمایندمی اکرمبه پیغمبرراجعامیرالمؤمنین البالغهنهج هفتموچهلوی صدهخطب در

داًِ» ل َحّقِ ِفََبَعَثِهللُاُِمَحمَّ ر جَِ» .مبعوث کرد را به حقّ اکرممتعال پیغمبرخدای «ِِب  بِِل ُيخ  ِِاَدهُِع 

نِ  بِِم  ماثنِ ع  َو  ِاال  بِِا َلِ ِِاَدة  سوی عبادت خدا بیرون ا بههاو را از عبادت بت برای اینکه بندگانِ «ِاَدت هِ ع 

ِا َلِ » .وردآ ي َان  ِالش َّ ِِطاعَة  ن  ِم   د.نسوی فرمانبری خدا بیرون ببراز فرمانبری شیطان بهو  «اَعت هِ ِطَِو

َّنَُهَِوِاَِ» َُِي أٍْنِقَد  ََكَهُُِ ُقر  قرآن که  ندنی داشتآقر که همراه خودحالیدر ندمبعوث شد پیغمبر«ِح 

                                                 

 .209 ص ،1 البراعة،منهاج خوئی، و 219 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 130 ص ،103 یبهخط البالغة،نهج سیّدرضی، .14
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کردند و روشن ند؛ تشریح میدادتوضیح می ؛ددنکرن را تبیین میآقر بود. پیغمبرمبیّن 

 .کردندتثبیت و مستحکم می در جان و دل افرادو حقایق استوار آن را  هاآموزهنمودند و می

ِاِ » ُم  باُدَِربَّ ِال ع  ََلَ لُوهُِل َيع  ََِج  پروردگار خودشان خدا و از دورانی که خداناشناس بودند و  پستا مردم  «ذ 

ِاِ ». را بشناسند او ،شناختندرا نمی َد َُِع  ُ ه  ِ وا ِل ُيق رُّ َِجَحُدوهَُِو را  که پروردگار خودو پس از دورانی «ذ 

ِاَِ». اقرار کنند خدا و پروردگاربه وجود  ،کردندانکار می َدِا ذ  ُتوُهَُِع  و بعد از اینکه منکر  14«ن َكُروهَُِوِل ُيْ ب 

متعال را  وجود خدای نی و تبیینات نبویآاز رهگذر تعالیم قر ،شدندمیو خدا پروردگار 

 .و اثبات کنند ثابت بدانند ؛شوندپذیرا 

ِاُِِِفََصَدعَِ» :فرمایند، میالبالغهنهج دوموبیستودویست یهدر خطبحضرت  ُ هِ ُ ام ِ َر -رسول «ِم 

َِّ»ند. اعالم و آشکار کرد ند،داشت موریتی را کهأم اهلل ّ هِ َغِر ساالَوَُِل َِرُ های الهی را و رسالت «ت 

ِهللاُِ»نمودند. ابالغ  عَِفَََلَّ د  ِالصَّ ُ ه  ها را به سامان پراکندگی پیامبر یهوسیلمتعال بهخدای «ِ

ِال َفت َقِ». رساند و نظم بخشید ُ ه  ِ َِرتََق گره بشریت  یهبست و کارهای گره خورده و اموراز و  «َِو

ََِّاِِوَِ». گشود ِل ِِف  َحة  ِال قاد  غائ ن  ِالضَّ َِو ُدور  ِالصُّ ِِف  َرة  ِال واغ  ِال َعداَوة  َد َُِع  حام  َر  ِاال  ی َِذو  َ َُِي  َِ م  ِالشَّ ُ ه  ِ َِِف و  15«ال ُقلُوب 

و افروخته  کشیدشعله می ؛فروزان شده بود هادر سینه هاکینهآتش عداوت و از دورانی که  پس

 اکرممبرغپی ؛کشیدور در قلوب زبانه میهای شعلهشده بود و پس از دورانی که کینه

                                                 

  .81 ص ،9 ج البراعة،منهاج خوئی، و 242 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 203 ص ،131 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .13

  .181 ص ،1 ج احتجاج، ی،طبرس و 96 ص ،42 ج بحار، مجلسی، و 434 ص ،241 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .13
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و  ندکرد برقرارالفت  ،کردنددشمنی می اینگونه با هماالرحام و خویشاوندانی که بین ذویآمدند 

  د.نمودنل پراکندگی آنها را به جمع مبدّ

 امام سجّاددر کالم  های پیامبرویژگی

کنیم؛ البالغه بسنده میکردند، به نهج اهللدر توصیف کارهایی که رسول حاضرحالدر

به ی کامل راجعیک صفحهادامام سجّاز زبان  ،ادیهسجّ یهدر دعای دوم صحیفچون 

َةِ »؛ تعابیر بسیار زیبایی دارند وجود دارد؛ که حضرت پیغمبراکرم ح  ِالرَّ ای که گفتم، «ا ماُم

ِق» ها هستند.امام مهربانی اهللاست؛ یعنی رسولی آن جملهنخستین  ِ َو ِال َخْي  پیشوای  «ائ د 

ف ت» ،هاخوبی ِم  َكةِ ِِاح َِو ِنََصبَِ» .هابرکت یهکلید هم «ال ََبَ ََِِِكام ر كَِال  در ترازو جان خود را  «ِنَف َسهُِِِم 

َضِ»نند. کخرج  فرمان خدااجرای در مسیر گذاشتند و در میدان قرار دادند؛ برای اینکه  َِعرَّ َو

ََُِدنَهُِ ُروه  يَكِل ل َمك  َكِ»ند. ها قرار داددر معرض سختی راه خداپیکر خویش را در  «ف  لَي  ِا  عاء  ِالُّ َوِاكَشَفِِف 

تَهُِح رو به درگاه ند؛ یعنی و آشکار کرد ندگشود خدارا در مقام دعا در پیشگاه  ودپیشانی خ «امَّ

ِ» ند.خدا آورد ِِف  ِحاَرَب ِاَُِو تَهُِر ضاَك َ و مخاطب ایشان کنند با خدا صحبت می )امام سجّاد «ْس 

ِ»ند. در راه رضایت تو با خویشاوندان نزدیک خود جنگید پیامبر و خداست.( َعِِف  ََ يَوِقَ ِِا ح  اء 

َهُِ ين َكَِرح  مثل ابولهب ) هم خودشان ارحام وو در راه زنده کردن دین تو با خویشاوندان نسبی  «د 

َِاق ََصِ»ند. قطع ارتباط کرد (؛بودند ی که اسالم نیاوردند و خویشاوند پیغمبردیگرانو  َو

ِعَلِ  َ نَي  َد  ِ ِاال  ِه  از کردند، می انکار و اسالم راحقیقت  دانسته اینکه خاطربه نزدیکان خود را «ُجُحود 

ت ج» ند.خود دور کرد ِعََلِاس   َ َق َصي  َبِاال  َِلََِوِقَرَّ و از  نداشتند یشانکه هیچ نسبتی با او کسانی «اَُت ه م 

 و اجابت کردند، آنها را خاطر اینکه دعوت الهی را پذیرفتندبهخیلی دور بودند؛ امّا  ایشان



 

15 

 

ِواَلِ » کردند و نزدیکان خویش قرار دادند.نزدیک خود  ََِِو ِاال  يَك ينَِف   یشانرا که از ا و کسانی «ُ َعد 

ِعاد»ند. دوست خویش گرفت ،نداشتند انیشهیچ نسبتی با ا و دور بودند َِِىِ َو ِاال  يَك ا امّ «ق َرُ يَِف 

دشمن ، نزدیکان و اقربای خود را که در برابر اسالم و دین خدا ایستادند و عداوت ورزیدند

ر سدِ وِاَِ»ند. قرار داد انخودش  ِ ل يغ ِتَب  جان خود را  ای خدا! ،و در راه تبلیغ رسالت تو «الَت كََِاَبِنَف َسُهِِف 

ِا َلِ »ند. به تعب افکند عاء  لُّ ِِب  َِات َعَبها لَّت كََِِو  سوی دین توو جان خویش را در راه دعوت کردن بهِ«م 

حِ َوَِشَغلَه»به تعب افکندند.  لنُّص  َِِاِِب  َوت كَِال  َِدع   ِ ای ین تو یو در راه خیراندیشی برای اهل دعوت و آ «ه 

ِا َلِ » ند.دنموود را هزینه و عمر خ کردند خود را مشغول خدا! ِهاَجَر ِالنَّأ ِِدِ ُ الَِو  ِّ َِمَح َِو ، ِال ُغُرَة  َِعن  ي 

َِموِ  َِو ، ِل   َِرح  ن  ِط  َِمأ َِمو  َِو ، ه  َِرأ س  َقط  َِمس  َِو ، ِل   ِر ج  ع  هِ ض  ِنَف س  های سوی سرزمینبهاهللرسولو  «نَس 

زندگی کرده  در آن ؛ یعنی از جایی کهندهای دور از موطن خود هجرت کردغربت و محل

، هجرت ندبه آن انس داشت و بود یشانس اأالرّمسقط ؛در آنجا بودند یشانبستگان ا ند؛بود

 ند،سوی جایی که هیچ آشنا و خویشاوندی نداشتو در راه تو به گفتنده را ترک مکّ .ندکرد

ِز» ند.هجرت کرد ن ُهِال  ع  ين كَِا راَدًةِم  ِد  َوِ» ند.دین تو را اراده کرده بودعزیز کردن  ،و از این هجرت «از 

ت ن صارًاِعَلِ  ُ كََِاِِاس  ِ ر  ِال ُكف   ِ ق و ایمان یکه کفر و دشمنی ورزیده بودند و با حقاکه از کسانیو این «ه 

َِاع د»د. نانتقام بگیر ،جنگیده بودند ِِف  ِحاَوَل ِما ََِلُ َتتَبَّ ِاس    یههم پیامبر کهتا این «ائ كََِحتَّ

ل ي»ند. با دشمنانت آماده کردی ها را برای مقابلهنقشهتدبیرها و  َِاو  ِماَِدبََّرِِف  تَََتَََِّلُ  یهو هم «ائ كََِوِاس 

 یهمه ند وتدبیر اندیشید برای اولیاء و دوستان تو ؛ددنآماده نمو کاملطور به تجهیزات را

ت حًاِفَنَهََدِاِ » ند.فراهم کرد ،آنچه را که الزم بود َتف  ُِمس   ه م  ن كَِلَي  ها را هم نقشه ،از اینکه پسسپس  «ُ َعو 

برای اینکه  ند، حمله کردند؛و هم تجهیزات را برای دوستان فراهم آورد ندکرد مهیّاعلیه دشمن 



 

16 

 

ِعَلِ »ند. دست بیاوردبه یاری تو فتح و پیروزی را به اًي ُِمتََقّو  ُ نَْص  كََِِو ِ ف ه   ،و در عین ضعف «َضع 

در این مبارزه  ند و با یاری توطلبیدت میاز تو قوّ اندکی که داشتند، تعداد یارانامکانات کم و 

اي» .شدندحاضر می هاو جنگ ِد  ُِعق ر  ِِف  ِ فََغزاُِه  ِه  به  ،های دشمندر دل خانهاهللرسول «ر 

ِ» ند.شتافت دشمنکارزار با  ِِف  ه م  ِعَلَي  ََِهََم ِقَِرَو ُبوَحة   ُُ ِ ِ ِه  به آنها هجوم  آنها و در کانون استقرار «ار 

 کردند.ند؛ به کانون دشمن حمله میاهل ترس و گریز از دشمن نبود ور شدند.ند و حملهآورد

ِاََِِحّتِ » ُركََِظهََر  ،ظاهرای خدا، امر تو را  ،ها و مبارزاتتا اینکه باالخره از رهگذر این تالش «م 

َمُتكَِ» ند.غالب و پیروز کرد ،آشکار َِك  اعتال و برتری  تو را یهکلم خدا! پیامبرای و «َِوِعَلَت 

ِال ُمْش  ُكوَن"»" ند.بخشید َِكر َه ِلَو  کراهت  ،ولو اینکه مشرکان از اینکه اسالم به قدرت برسد 17 «16َو

 داشتند.

م جمالت صحیفه را نخوانم که خواندم. دلم نیامد آنها را نخوانم؛ ولی خیلی سریع و با خواستمی

-رسول بهراجع را جمالت اینادیهسجّ یهالبالغه و صحیفاز نهجی مختصر خواندم. ترجمه

 م. اصلیمان شو تا وارد مطلب ؛مرور کردیم اهلل

 جاری در متن هستی یبعثت حقیقت

                                                 

 .9 یآیه صف، یسوره ،44 یآیه توبه، یسوره .18
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زمانی در گذشته نیست؛ یک حقیقت جاری در متن هستی است و لذا یک  یهبعثت یک حادث

قدر به بعثت جهان امروز همانبنابراین  تاریخ حیات است. یهحقیقت جاری در هم

. فکر نکنیم فقط دنیای قبل نیازمند بودکه دنیای چهارده قرن  ،نیازمند است محمّدی

فاقی در اتّ .بعثت یک حقیقت پایدار و همیشگی استنه؛ بود!  بعثت چهارده قرن قبل نیازمند

 بعثت نبوی حقیقت فاق در آن مقطع زمانی بود.آن اتّاز  ایهجلو ؛ بلکهیک مقطع زمانی نبود

مراتب بیشتر از دنیای به ،و لذا نیاز دنیای امروز به حقیقت بعثت نبوی وجود داردهمیشه 

با ابعادی بسیار  را یهای جاهلیت اولچهارده قرن پیش است. جاهلیت جدید تمامی شاخصه

چهارده قرن قبل گونه نیست که ما فکر کنیم دارد! این های بسیار بیشتریتر و پیچیدگیعظیم

جاهلیت هم یک واقعیت  نه؛افتاد! فاق میجاهلی بود و لذا بعثت باید در آن جامعه اتّ یهجامع

  مستمر در طول تاریخ است.

-وسی یهما فقط جاهلیت چهارده قرن قبل را نداریم. آی متا ببینی ،کنمهایی میاشارهاکنون 

پاکدامنی و حفظ حرمت و منزلت  ،درس عفّت مبرغاحزاب به همسران پی یهسور سوم

نَِ»کند: دهد و اشاره میخودشان را می ِتَََبَّج  ِال ُِِِتَََبُّجََِِِو ِاال  ل يَّة  مثل زنان دوران جاهلیت  18«وَلِ ال جاه 

سمت شما خیره شود. ها بهچشم یهنیایید که هم ایگونهو به نخستین خودنمایی نکنید

از دور ؛ زیرا نامندهای بلند را برج میساختمانخاطر اینبه یعنی خود را به رخ کشیدن. "تبرّج"

-و بهلباس بپوشد  طوری. بنابراین اگر خانمی هم بیندآنها را میشود و می آنها ها جلبچشم

                                                 

 .44 یآیه احزاب، یسوره .16
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 یجنبهشاید البتّه گویند. ج میتبرّبه آن  ،کند که به چشم بیایدای در جامعه رفتار گونه

های خواهم وارد بحثام و نمیها را اشاره کردهاین بحثی هم دارد. در کتاب حجاب دیگر

لباس طوری  خانم ام شاید یک معنای دیگر تبرّج هم این باشد کهحجاب شوم؛ ولی گفته

 امّا به شاید این هم یک معنای تبرّج باشد. به چشم بیاید. او های بدنبپوشد که برجستگی

مثل زنان دوران جاهلیت شما  گویدمی دارم. ندارم؛ به جاهیت اوالی آن کار کاری تبرّج آیه

یعنی  ؛گویدجاهلیت اولی میوقتی ها عرضه نکنید. به چشمبه رخ نکشید و خودتان را  ،اولی

بود که قبل از اسالم  یک جاهلیت بود و همانییک جاهلیت اخری هم وجود دارد! اگر جاهلیت 

ِاال ُِ»ه است؛ پس چرا بود ل يَّة   ی احزاب بود.سوم سورهوی سییک شاهد، که آیه؟ این «وَلِ ال جاه 

َوِ»فرمود:  اکرمبه پیغمبرعمران است. راجعآل یهسور چهارموچهلی صدوآیه دومشاهد 

ِا الِّ د  ُِِِماُِمَحمَّ ُس ِالرُّ ِقَب ِل   ن  ِم  َِخلَت  ِقَد  نیست مگر پیامبری که پیش از او هم  اکرمپیغمبر «َرُسول 

ِماَتِاَِ» .دند و از دنیا رفتندپیامبران زیادی بو ََِِاِفَا ن  ِقُت  به مرگ طبیعی  اکرماگر پیغمبر «و 

ِعَلِ » ؛ای به شهادت برسدیا در اثر حادثه بمیرد؛ َُت  قاب ُكِ َاِِان َقلَب  -گرد کنید و بهخواهید عقبمی 19«ع 

که آموزش کسانیمثل انقالب علی اعقاب! ببینید برگردید؟!  ،یداهسوی آنچه در گذشته بود

کنند؛ گرد میکنند و گاهی هم عقببینند؛ گاهی به چپ چپ و به راست راست مینظامی می

ِعَلِ » پیچد.هشتاد درجه میوگرد شخص صددر عقبکه  َُت  قاب ُكِ َاِِان َقلَب   کسانینها چهآاعقاب ؛ «ع 

دهد که ممکن است دوباره برگشت به پس این آیه هم نشان می .؟ مردم دوران جاهلیتندبود
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بیشتر از  مراتبدنیای امروز به و هفتد. جاهلیت تکرار شدبی انقالب علی اعقاب اتّفاقو جاهلیت 

 اهللبعثت رسول یهلذا بیشتر نیازمند پدید است و جاهلیت نخستین در جاهلیت فرو رفته

 است. 

ن در آدر قر ت که باید بدانیم. آنچه کهظریفی اس یهجاهلیت در برابر عالمیت نیست! این نکت

این جاهلیت به  ؛بریممی نام "عصر جاهلیت"به نام  عصریو ما از  است قالب جاهلیت آمده

دانش خیلی  اسالمقبل از پیغمبر که بگوییم ؛معنای جهل در برابر دانش و دانایی نیست

باید معنای جاهلیت را  نیست.نه؛ اصالً این از حضرت دانش خیلی ترویج شد!  ؛ پسین بودیپا

 است و بار دیگر مقابل جهل قرار گرفته یهیکبار عقل نقط بفهمیم. در احادیث معصومین

 حدیث داریم. در آن "جهلوعقلجنود"خاطر دارید، که حدیث معروفی به نام . همه بهعلم

اند گفته اند؛ بلکههنگفت "علموجهلجنود"حدیث  ؛ علم نیست وعقل است ،مقابل جهل یهنقط

عقل است. جالب است که در خود این  ،مقابل جهل یهپس نقط؛ "جهلوعقلجنود"حدیث 

-به ؛جهلی که جزء لشکریان آن جهل است است. فی شدهمعرّ ، جهلاز لشکریان جهل ،حدیث

که از لشکریان عقل  ؛علم است جهل،مقابل  یهنقط در آن روایت،دانشی است و لذا معنی بی

جاهلیت ناظر بر جهلی است  ؛ندهستند، عقل و جهلاین دو لشکر  یهفرماند چه کها آنامّ .است

در تنظیم  همثین بزرگ شیعه محدّ .بر جهل در برابر علم نه ناظر ؛مقابل عقل است یهکه نقط

 به مثالً ؛اندت کردهدیث دقّاحادر قالب جوامع حدیثی و کتب  بیتموضوعی احادیث اهل

 ."هلِالجَوالعقلِکتابُ"دارد به نام  یکافی کتابمراجعه کنید. کتاب  کتاب کافی مرحوم کلینی

ه کتابی که آنها البتّ) ؛دنکنکتاب دیگری باز می مرحوم کلینی ؛شوداین کتاب که تمام می
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اب . اصل کتاب، کافی است؛ که مُجَلَّدات زیادی دارد. داخل کتبه معنای فصل است ،گویندمی

. است "العلمفضلُ"کتاب  .( فصل بعدی،"کتابُ العقل و الجهل"به نام  قرار داردکافی فصلی 

یک کتاب است؛  "العلمفضلُ". کتاب ددنمقابل جهل نیاور یهعلم را نقط مرحوم کلینی

معنای نی بیاورم تا ذهنمان بهئخواهم قرامیهم کتاب دیگری است.  "الجهلوالعقلکتابُ"

ل و این تحوّ نددوران جاهلیت مبعوث شد پس از اسالمگوییم پیغمبرکه میجاهلیتی 

 یهنیاز دنیای امروز به پدیدخواهیم بگوییم چقدر اکنون می ند، آشنا شود وعظیم را ایجاد کرد

 بیش از دنیای چهارده قرن قبل است.  ،بعثت

را خلق کرد که فقط عقل را بر متعال موجوداتی داریم که خدایی روایاتباز در روایات ببینیم. 

موجوداتی را خلق کرد که فقط شهوت را بر آنها حاکم کرد؛  .اندآنها مسلّط کرد؛ اینها مالئکه

هم عقل و هم شهوت را قرار داد.  ،ا خدا انسان را آفرید و در اوامّ :فرمود سپس .ندتاینها حیوانا

برتر از مالئکه  ،ا در وجودش حاکم کندعد عقالنی خود رعقل را توسعه دهد و بُ انسان حال اگر

تر از پست ،عد شهوانی را بر وجود خویش مستولی نمایداست و اگر شهوت را توسعه دهد و بُ

 اند:آوردهیک شعر هم نقل شده است که در آن، این روایت را به شعر در حیوانات است.

 رفه معجونی استزاده طُآدمی
 

 ز حیوانز فرشته سرشته وَوَ 
 

مقابل  یهانسان هم شهوت حیوان و هم عقل مالئکه را در خود دارد. در این روایت هم نقط

البتّه ، دوستانی که اهل تحقیقند تاکنم ن اشاره میئاین قرابه شهوت قرار گرفته است.  ،عقل

 د. نشومعنای واقعی جاهلیت نزدیک د بهنبتوان، ی دوستان اهل تحقیق باشندامیدوارم همه
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 عقلانواع 

؛ یکی عقل نظری و دیگری عقل کنندداریم و عقل را به دو شاخه تقسیم می عقل نوعدو 

ادراک  را آن انسان نفس اشیاء یهواسطای در درون انسان است که بههقوّ "نظریعقل"عملی. 

 ،دانایی ،عقل نظری یه. میوشناسد. این عقل نظری استهای این عالم را میکند و پدیدهمی

ای است که مصدر و خاستگاه افعال و هقوّ "عملیعقل"ا شعور و ادراک است. امّ ،فهم ،شناخت

-می .دهدعقل عملی انسان را سوق می ؛ امّادهدالعات میاطّ تنهارفتار انسان است. عقل نظری 

آن  واین پسندیده  ؛آن ناشایست است ؛این شایسته است ؛آن کار را نکن ؛گوید این کار را بکن

آمریت و واداشتن انسان را دارد. عقل نظری  ،حالت دعوت، توصیه حقیقتناپسند است. در 

شما کاری هم به  ؛است گونهاست، آن آن طورگوید این اینکند؛ مینمی ییهیچ امر و نهی

خواستم دارد. میاخاستگاه رفتارهای انسان است و انسان را به عمل و ا عقل عملیامّ ؛ندارد

 عقل را بدانید.معنای 

دانم برسیم، ها وجود دارد و بنده بعید می)که متن خطبهالبالغه نهج ی نودوپنجمدر خطبه

َتَخفَّت هُمُِ»: ندفرمود ها را به تفصیل بخوانیم.( حضرتخطبه ِاس   ِال َجه الاال جَِِو ل يَُّة قبل از ظهور  20«ءُِه 

جاهلیت مطلق مردم را به خفّت و خواری افکنده بود. این جاهلیت یعنی حاکم نبودن  ،اسالم

بسا انسانی علم و دانش بسیار نه محرومیت از علم و دانش. چه ؛عقل و دانایی در زندگی انسان

کم عقل حاکم نباشد و حیات معقول نداشته باشد.  اوا در زندگی امّ ؛زیادی هم داشته باشد
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دانند ظلم روند؟! میها را میها و پلیدیدانسته راه زشتی اند؛ کهگونههایی که اینهستند انسان

 ؛دانند خونریزی بد استمی .کنندفساد می ؛دانند فساد بد استمی .کنندظلم می ؛بد است

-میگونه افراد کم هستند؟ آیا این .کننددزدی می ؛دانند دزدی بد استمی .کنندخونریزی می

-وهزار ؛زا استسرطان کشدی که مید سیگاردانمی .دخورا میامّ ؛مشروب الکلی ضرر داردند دا

زند و گذارد و کبریت هم میمی ی لبشآورد؛ گوشهمیسیگار را هم درا امّ ؛ضرر داردنوع یک 

کشد! میهم  ا سیگارامّ ؛کندداند سیگار با او چه میمی و ص ریه استپزشک متخصّکشد. یا می

 ؛و سواد ندارد است درس نخواندهشخص هلیت یعنی این. جاهلیت به این معنی نیست که جا

 برد. او فرمان عقل را نمی و به معنی این است که حاکمیت عقل در او وجود ندارد

 انواع جاهلیت

داریم؛ یعنی  "نظری جاهلیت"؛ یک دو نوع جاهلیت هم داریم ،لذا در برابر عقل نظری و عملی

قبل از اسالم بودن. گری و خرافه کفر، شرک، الحاد، مادیمثل  دچار انحرافات فکری و اعتقادی

. . اینها جاهلیت نظری استپرستی وجود داشتالحاد و خرافه ،شرک ،کفر و بود گونههم این

. ل انسانی در متن زندگی استیهمان محرومیت از حیات معقول و فضا هم "جاهلیت عملی"

خوانم. لذا در آن را برایتان می ی ازهاینمونه و اکنون هم قبل از اسالم بود جاهلیت عملی

، از تاریخ باشد که هر وقتهای یک شکل از زندگی بشر است؛ جاهلیت ویژگی ،نآفرهنگ قر

 . همان است
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للِ ِِيَُظنُّونَِ»گوید: عمران میآل یهسورچهارم وپنجاهوصد یهن در آیآقر ِال َحّقِ ِِِب  َ ل يَّةِ َِِظنَِِِّغَْي   21«ال جاه 

ل يَّةِ َِِظنَِّ»ی ناحقّ چیست؟ هااین گمان .ی دارندهای ناحقّاینها در مورد خدا گمان اینها  «ال جاه 

  نوع طرز تفکّر انسان است.ویژگی یک ؛ یعنیهای جاهلی استگمان

ََِِاِ»مائده فرمود:  یهسورپنجاهم  یهیا در آی ُغونَِِِفَُحك  ِيَب  ل يَّة  کم و داوری آیا اینها حُ 22«ِال جاه 

ی از زندگی زمان خاصّ ،کم است. تاریخای از حُطلبند. اینجا هم جاهلیت شیوهجاهلیت را می

 شود. می یهای خاصّکه آنجا داوری ؛یک ویژگی حیات بشری است ؛بشر نیست

َِِِذِ ا ِ»ی فتح فرمود: شش سورهوبیست یهیا در آی ينََِِِجَع ِِِالَّ  ِِف  مَُِِكَفُروا ل يَّةِ ِِقُلُوب   ِال جاه  يََّة َِح  يََّة 23«ال َحم 
 

ت آن حمیّ ؛بی قرار دادندهایشان حمیّت و تعصّدر قلب ،که کفر ورزیدندکه کسانیهنگامی

ها معنی ویژگیبه ؛کنداز تاریخ بیان نمی ایدوره یمنزلهبه جاهلیت را ن اصالًآجاهلیت بود. قر

گونه زندگی کند، حیاتش که هر وقت بشر آن ،کندبیان می صیاتی از حیات انسانیو خصو

-بود؛ امّا همان کرد، جاهلیت اولیزندگی می گونهحیات جاهلیت است و چون قبل از اسالم آن

 تواند وجود داشته باشد.جاهلیت اخری هم می ،از اسالم پس ،مطور که اشاره کرد

 آیات و روایاتشواهدی از معانی عقل و جهل در 
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 ببینید.  آنچه که گفتم، را هم بد نیست شاهدهای قرآنی

معنای جهل به؛ یعنی نآدر قرداریم،  در برابر علم ی کهجهل ینمونه معنای عدم علم:جهل به

ُبهُمََُِيِ » فرماید:می بقره یهسور یسهوهفتادودویست یهآی ؛عدم علم ُِِِِس َ َِاِِِال جاه  ِالتََّعفُّف  َن ِم   24«غ ن ياَء

 قدری عفیفند وبهچیز ندارند و دستشان تهی است، با اینکه هیچ ،منان هستندؤاز م ایهعدّ

-بسیار ثروتمند و غنی افرادرا  انآن ،شناسدنمی که آنها راکنند، که کسیزندگی میآبرومندانه 

دارد و حفظ فالنی صورتش را با سیلی سرخ نگه میگویند می مثل اینکه آورد.شمار میی بهی

ُبهُمُِ» این جهل کند!آبرو می س َ ََُِِِِي  َِاِِِال جاه  ِالتََّعفُّف  َن ِم  -؛ یعنی نمیمعنی عدم علم استبه «غ ن ياَء

 . شناسند

ن جهلی هم داریم که آا در قرامّ ها:اعتنایی و بها ندادن و عمل نکردن به دانستهمعنای بیجهل به

هاست. این جهل آنعمل نکردن به  و در حقیقتها اعتنایی و بها ندادن به دانستهمعنای بیبه

 یهسور نهوهشتاد یهآی ی آنغیر از جهل قبلی است که به معنی ندانستن است. نمونه

ِِ » است: یوسف َِه َُتِ ِِقاَل ِفََعل َُتِ ِِعَل م  ِاَُِِِ ُيوُسَفِِِما ذ  ِا  يه  َِاخ  لُونََِو ِجاه  25«ن َُت 
خود حضرت  از قول 

حضرت هنوز  های غذایی بگیرند وتا کمک به مصر آمدندبرادرها  کههنگامی، است یوسف

ِِ »: دنپرسمیاند؛ از برادرهایشان فی نکردهمعرّ ه آنهارا ب شانخود یوسف َِه َُتِ ِِقاَل ِفََعل َُتِ ِِعَل م  ِِما

ِاَِ» ؛کار کردیدچه، بنیامین ،او و برادر با یوسفشما دانید که آیا می «يهِ خِ َوِاَُِِِ ُيوُسَفِ ِا ذ  ن َُت 
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لُونَِ  جاهالنه عمل کردیدچه؟ یعنی جاهل بودید؟! این جاهل بودید یعنی شما که هنگامی «جاه 

 این جهل غیر از نداشتن دانش است.  .را به چاه انداختید یوسف و

ماجرای ذبح بقره است، در  حضرت موسی که در مورد ،بقره یهسور هفتوشصت یهیا آی

ِقالَِ»فرماید: می ِا ذ  مِ ُِموسِ َِِو ِاَِِِهِ ل َقو  ِيَأ ُمُرُُك  ِهللَا ََُِقَرةًِا نَّ ُوا َُ ِتَذ   انبه قومش موسیکه میهنگاو  «ن 

ِاَِ»؛ گاوی را ذبح کنید کرده است کهخدا به شما امر  ند:گفت ُِهُزواًِِقالُوا ُذان ، یا اسرائیلبنی «تَتَّخ 

ِاَِ»ای موسی؟!  ؛آیا ما را مسخره کرده :گفتند موسی ، بهآنمردم اطراف  َِان  لل  ُكوَنِقاَلَِاُعوُذِِب 

لِ  ِال جاه  َن از "برم به خدا که از جاهالن باشم. : من پناه میندگفت حضرت موسی  26«يَِم 

یعنی یعنی درس نخوانده باشم و مدرک تحصیلی نداشته باشم؟ نه؛  چه؟یعنی "جاهالن باشم

؛ چرا من شما را مسخره کنم؟ پس جهلی داریم مسخره کردن کار جاهالنه است .بورزم جهالت

عمل نکردن به مقتضای بها ندادن و  ،اعتناییجهلی است که در برابر بی ؛که در برابر علم نیست

 دانایی است؛ که جاهلیت ناظر بر آن است.

 نامه عبّاسبه ابن حضرت امیر ، که بنابه آنچه نقل شده استالبالغهنهج هجدهم یهدر نام

ُمِ َوِاَِ» فرمایند:حضرت می ؛نوشتند ُ َوغ ٍِِِلَمِ َِِّنَّ َبُقواِ ِِِيُس   الِِِف  ل يٍَّةَِوِالِا س  چه در دوران جاهلیت و  27«ِمٍِجاه 

نیست که  یچه در دوران اسالم کسی در نبرد و جنگ بر آنها سبقت نگرفت. این دوران

طور که همان ؛جاهلیت هم نبودن دانش باشد یکی از شئونتحصیالت نبود! بله، ممکن است 
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یعنی جهل در برابر دانش است.  ،معنای دومجهلِ به ،گفتیم یکی از جنود جهلِ به معنای اول

 و دانش نداشتن است.، درس نخواندن جاهلیت چیزی غیر از تحصیل نکردنا امّ

: گویدمی بقره یهسور پنجموهفتاد یهآی ا در مورد عقل هم ببینیم.امّاین در مورد جهل بود؛ 

ّر فُونَهُِ» نِ َُِِيَ َِعَقلُوهُِِِم  ِما د  ُِِهِ َُِِع  لَُمونََِِِو -تحریف می ،ل کردندکتاب آسمانی را بعد از اینکه تعقّ  28«ِيَع 

-و از سر نادانی هم این کار را نمی کننددانند؛ یعنی دانسته این کار را میکه میدرحالی ؛کنند

نِ » . اینکنند َِعَقلُوهُِِِم  ِما د  درک و معرفت پیدا  کتاب آسمانی بهاز اینکه  و تعقّل، یعنی پس ِ«َُع 

 دانسته آن را تحریف کردند.گوید؛ چه می فهمیدند و را شناختندآن  ؛کردند

َمعُِ»: فرمود لکمُ یهسورده  یهآیامّا قرآن در  ُِكنّاِنَس  َُِِِِوِقالُواِلَو  ق  ِنَع  َِِِاو  ِِف  عِ َاِِِماُِكنّا ِالسَّ اب  در  29«ْيِ ْص 

چه شد شما در  برایتان نیامد؟ ببینم پیغمبر ؛کنندال میؤها سمیای از جهنّهم از عدّجهنّ

َمعُِ»شنیدیم ...؛ این می اگر ما گویند:آنها میسوزید؟ میگونه ایندوزخ افتادید و  معنی به «ِنَس 

-حرف"کنی است؛ گوشانسان حرف گویند فالنیصدایشان به گوش ما خورد، نیست! وقتی می

ُِكنِّ»گویند: کند. دوزخیان میبندد و به آن عمل مییعنی حرف را به کار می "کنگوش َمعُِلَو  «ِاِنَس 

َُِِاِ» دادیم؛ها، نصایح و حقایق گوش میو به موعظه شنیدیماگر ما حرف حقّ را می ق  ِنَع  یا  «و 

کردیم؛ چه دیگران ما را موعظه و نصیحت زندگی میهای عاقلی بودیم و عاقالنه اینکه انسان

َمعُِ»بستیم؛ که کار میکردند و نصیحت آنها را بهمی شد و چه خودمان به مقتضای عقل می «ِنَس 
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ِ»کردیم؛ کردیم؛ اگر یکی از این دو کار را میکردیم و عاقالنه زندگی میرفتار می َِاِِِماُِكنَّاِِف  اب  ْص 

عِ  ُِِ»بودیم. بنابراین وزخیان نمیدر جمع د «ْيِ السَّ ق   یعنی به مقتضای عقل رفتار کردن. «نَع 

لُهاِاِ » :فرمود عنکبوت یهسور سوموچهل یهآییا  ق  مگر  ؛کنندل نمیآن را تعقّ 30«ِالَِّال عال ُمونََِوِماِيَع 

-به دانایی الزاماًا امّ ؛ل کردن نیاز به دانایی داردعالمان و دانایان. پس عقل غیر از علم است؛ تعقّ

ا اهل امّ ؛و معلومات داشته باشد ، سواددانشدانایی، ل نیست. ممکن است کسی معنی تعقّ

 دانایی بهره نبرد. یهاش از میوه و فایدل نباشد و در زندگیتعقّ

ُِِ»را هم اشاره کنیم که فرمود:  حدیثو این  ُ هِ ِِال َعق  َدِ ِـ ِِماُِعب  ح  بَِِِنُِالرَّ نِِهِ ُ َِِِوِاك تُس  عقل چیزی  31«ِانُِال ج 

 افرادآید. صورت ظاهر دست میشود و بهشت با آن بهاست که خدای رحمان با آن بندگی می

اینها به  توانآیا می .بندندکار میا دانششان را در مسیر نابودی بشریت بهامّ؛ هستندی دانشمند

عقل غیر  !ا عاقل نیستندامّ ؛اندی نابغهحتّ ؛؟! خیر! صورت ظاهر خیلی هم دانشمندندگفتعاقل 

 . از دانش است

 دو شاهد قرآنی در مورد علم

 در مورد علم هم یکی، دو شاهد بگویم. 
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 .230 ص االخبار،معانی صدوق، و 203 ص ،13 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 11 ص ،1 ج کافی، کلینی، .41
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 یهآی مثالً ؛معنای دانستن و دانش استما علمی داریم که به معنای دانستن و دانش:علم به

ِعََل َِ» :فرمود بقره یهسور شصت َبُمِ ُِِاانٍسُِِِِكُِِِّقَد  َ با عصای خود به سنگ  موسی حضرت. 32«َِمْش 

خواهیم وارد داند و نمیمعنای آن چیست؛ خدا میکه . )اینو دوازده چشمه از آن جوشید ندزد

ِعََل َِ»اسرائیل هم دوازده طایفه بودند. بنیکه دوازده چشمه جوشید؛ آن شویم.( هنگامی ُِِِكُِِِّقَد 

َبُمِ ُِِاانٍسِ َ شناختند را می ،جایی که باید بروند آب بنوشندمشرب خودشان، دسته از مردم هر«َِِمْش 

 دانستند. این علم به معنی دانستن است.و می

خواهی آدم را چگونه می !خدایا :که مالئکه پرسیدندیهنگامبقره؛  یهسوردوم وسی یهآییا 

اعتراف  شانخود مالئکه به خطای سپس ؛خودت کنی و آن گفتگوها مطرح شد یهخلیف

ب حانَكَِقالُِ» :کردند ِس ُ ِع َل َِِِوا ِا الِِِّال َتناِلَنا َّم  ِعَل که تو به ما یاد  چهجز آن .خدایا تو منزّهیگفتند:  33«ما

 ما چیزی بلد نیستیم. این علم به معنی دانش و دانایی است. بدهی،

-به رود؛ از جملهکار میبهمعانی دیگری هم ا علم بهامّ معانی روشن کردن و اظهار حقایق:علم به

اصحاب  ماجرایدر ، که کهف یهسور ی دوزادهم؛ مثل آیهمعنای روشن کردن و اظهار حقایق

َلََََُِِِعْ ناُِهِ ُِِْثَِّ» گوید:. میکهف است زِ َِِایُِِِّل نَع  ِ ال ح  َصِ َُِِي  ُْواِاََِِاح  -وخواب سیصدها را از آن سپس 34«َمداًِل امِلَب 

َلََِ». کردیمبیدار  چند ساله زِ َِِایُِِِّل نَع  ِ ال ح  َصِ َُِِي  ُْواِاََِِاح  خوبی است  یهاین نکت . بدانیم...ما تا  «َمداًِل امِلَب 

                                                 

 .180 یآیه اعراف، یسوره و 80 یآیه بقره، یسوره .42

 .42 یآیه بقره، یسوره .44
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گوید ما این کار را خدا می هرجا .دیگر هم کاربرد داردموارد شود و برای که اینجا گفته می

َلََِ» دانست؟!دا نمیالعیاذ باهلل خاین آیا به این معنی است که تا بدانیم.  ؛کردیم یعنی برای  «ِل نَع 

ن کار را آ"بداند.  خواست؛ آنجا میدانستنه اینکه خدا نمی ؛اینکه روشن، معلوم و آشکار کنیم

 به معنی اظهار و روشن کردن حقیقت است. "بداند برای اینکهکرد 

های هم به کار رفته است؛ مثل آیه تعلم به معنای دلیل و حجّ علم به معنای دلیل و حجّت:

ِهللاُِ» کهف: یرهسوچهار و پنج  ََذ ِاَّتَّ مِ قالُوا ِْبه   ِل  ِال َِو ٍ ِع َل  ن  ِم  ُ ه  ِ ِلَهُم  ِما نها گفتند که خدا آ 35«َِوَلًام

مِ » گوید:است. سپس قرآن می فرزند اختیار کرده ِْبه   ِل  ِال َِو ٍ ِع َل  ن  ِم  ُ ه  ِ ِلَهُم  نه  ونها آ نه خود «ما

 حرفشان برهان ندارد. و پدرانشان استداللی برای حرفشان ندارند

نَِ» :ی حجی سوم سورهیا آیه ِم  َِِِو لَُِِِمنِ ِِالنّاس  ِهللاِ ُُِِياد  ِع َل ٍِِِِف  ِع َل ٍِ» هستند که ایهعدّ 36«ُِ َغْي    «ُِ َغْي  

 . کنندبدون برهان و استدالل در مورد خدا مجادله مییعنی 

معنای به "جهل در برابر عقل"و  است معنای فقدان دانشبه "برابر علمجهل در "پس 

ا از حیات که دانش بسیاری داشته باشند، امّبسا کسانیمحرومیت از حیات معقول است. چه

هید؟! چقدر سطح تحصیالت باال است! خواتر از دنیای امروز چه میبهره باشند. روشنمعقول بی

 همگیماشاءاهلل ، افروزهاغارتگرها و جنگ ،استثمارگرها ،هاجانی ،رانکاتبه ،هاآدمکش ،دزدها

                                                 

 .3 و 3 هایآیه کهف، یسوره .43

 .20 یآیه لقمان، یسوره و 6 و 4 هایآیه حج، یسوره .48
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پاهایشان چون ممکن است خرده ؛شانهای دانشگاهی هستند. اگر هم نگوییم همهکردهتحصیل

ا امّ ؛دندانش داراند. این افراد گونهاین هایشانگندههکلّتحصیالت دانشگاهی نداشته باشند؛ ولی 

 بسا کسی دانش زیادی داشته باشد و از حیات معقول محروم باشد.د و چهحیات معقول ندارن

که به حکم و فرمان الهی کسی و مقابل جاهلیت است یهنقط ،گردن نهادن به حکم عقل الهی

 اهل جاهلیت است. ،نهدگردن نمی

 جاهلیت در کالم امیرالمؤمنین های دورانویژگیبرخی از 

 برخی از خصوصیات جاهلیت را برایتان بگویم. 

لین ویژگی پراکندگی و اوّ ،البالغهل نهجاوّ یهخطببنابه پراکندگی و تفرّق میان مردم: . 1

فرمایند: می امیرالمؤمنین عد اجتماعی.چه در بُ و عد اعتقادیتفرّق بین مردم است؛ چه در بُ

«ُِِ ََِِِاه  ِاال  ض  ِِ ِِر  لَ َمئ ٍذِم  ة َِوَِِطِرتََفّر قَِمُِِِيَو  َ ُِمن تَْش  واء  َِوَِاه  ّ تَةِ ة  قبل از  ،دوران جاهلیت در آن روزگار  37«ائ ُقُِمتََشت

ِِ » ،د، مردم روی زمیننشو مبعوث اینکه پیامبر لَ . ای بودندهای پراکندهتملّ «ُمتََفّر قَةِ ِِم 

چه  و جوامع پراکندهچه یعنی  آمده است؛ معنای جوامعهم به ومعنای دین هم به "تملّ"

ِو» .آرا و عقاید پراکنده ،هادارای دینی جامعه َِاه  ةِ َو َ ُِمن تَْش  عی متنوّمنتشر و هواها و تمایالت  «اء 

ّ تَةِ َوَِِطِر» .هم داشتند   ای هم داشتند.های پراکندهراه «ائ ُقُِمتََشت

                                                 

 .181 ص ،2 ج البراعة،منهاج خوئی، و 44 ص ،69 ج بحار، مجلسی، و 33 ص ،1 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .41
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تَلَِ» :فرمایندحضرت می البالغهدوم نهج یهخطبیا در   ِاخ  ََّتَِِِفَِو ِتََشت َِو ُر َِِِالنَّج  رُِاال  در دوران  38«م 

)چون در آخر، فرصت  پراکنده بود.متشّتت و های اعتقادی مردم مختلف و امور جاهلیت بنیان

-گیری کنید و این ویژگیجا مورد به مورد نتیجهبندی برسیم؛ خودتان از همیننداریم به جمع

ا دنیای امروز دنیای پراکندگی عقاید و افکار . ببینیم آیها را با دنیای امروز مقایسه کنید

؟! دنیایی است های مختلف کشیدهها مردم را به راهنیست؟! دنیایی نیست که هوا و هوس

 امور مردم متشتّت است؟! وق و مختلف های اعتقادی متفرّنیست که بنیان

 یهالحاد دو جلوه دارد که جلو است. گریالحاد و مادی ،دومین ویژگی گری:الحاد و مادی. 2

 فرمودند: امیرالمؤمنین البالغهنهج هفتموچهلصدو یهخطب در اصلی آن انکار خدا است.

َلََِ» ُمِ ِِل َيع  باُدَِربَّ لُوهُِا ِِِال ع  ََِج  برای این مبعوث  اکرمپیغمبر (که در همان عبارات قبلی خواندم.) «ِذ 

َوِ» د.ند و بشناساننفی کنمعرّ آنهاشناختند، خدا را به نمی در دورانی که مردم خداییشدند تا 

ِاِ  ُ ه  واِ َِجَحُدوهُِل ُيق رُّ به وجود او اقرار  ؛کردندبعد از دورانی که وجود خدا را انکار می کهبرای اینو  «ذ 

ِاَِ»کنند.  ِا ذ  َد َُِع  ُتوُه ِل ُيْ ب  وجود او را  ؛ردندکاز دورانی که وجود خدا را انکار می پس و 39«ن َكُروهَُِو

در  این ماجراگری و ماتریالیزم است. مادی های دوران جاهلیتدیگر از شاخصهیکی اثبات کنند.

 ؟!نهدنیای امروز وجود دارد یا 
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انعام  یهسور نهموبیست یهآی صریح است. به این مطلبن راجعآقر انکار قیامت و معاد:. 3

یَِِِا نِ » گفتند:منکران می :فرمایدمی نُِِا الِِِّه  ََِن  ِما َِو ن يا ِالُّ ُعوثِ َِِحياتُنَا نیست مگر همین زندگی  40«يَُِ َمب 

 ها خرافات است.معنی ندارد و این حرف یبرانگیخته شدن .شویمنابود می ،وقتی مردیم .دنیوی

ِ»کند: هم به همین سخن منکران اشاره میی مؤمنون هسورهفتم وسی یهآی طور درهمین ا ن 

ُعوث يَِ ُ َمب  ُنِ ياَِوِماََِن  ن ياِنَُموُتَِوََِن  َیِا اّلَِحياتُنَاِالُّ میریم و  جز این زندگانى دنیاى ما چیزى نیست. مى «ه 

ها در دنیای امروز نیست؟! و با آیا این اندیشهکنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد.  زندگى مى

  ا در بین بشریت رواج ندارد؟!نهآفکری و امثال  ،رنگ و لعاب مکاتب فلسفی ،آب

انحرافات دینی و  ویژگی دیگر عصر جاهلیت، :گرایی انحرافیانحرافات دینی و معنویت. 4

گرایی است؛ منتها گرایی بود؛ اینجا معنویتاست. آنجا ماتریالیزم و مادی گرایی انحرافیمعنویت

 گرایی انحرافی. معنویت

گرایی نمودهای معنویتنمادها و ترین یکی از شاخصپرستی و دوستی با شیطان: شیطان. 1. 4

ِِِلَمِ َِاِ» :فرمایدمی متعالخدای یس یهسور شصتم یهآی در پرستی است.شیطان ،انحرافی هَد  َاع 

ُكِ  لَي  ِأَْدمَِِِا  َُِِن  ي َانَِِِنِ َاِِِاي ِالش َّ ُبُدوا ِتَع  شما  عهد نکردمقرار نگذاشتم و آیا من با شما  !آدمای بنی 41«ِال

 گوش بدهد. به حرف شیطان انسانغیر از این است که  ،شیطان را نپرستید؟ عبادت شیطان

پرستی یکی از پرطرفدارترین آیا در دنیای امروز شیطان شیطان را عبادت کند. بلکه یعنی

                                                 

 .29 یآیه انعام، یسوره .30

 .80 یآیه یس، یسوره .31
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ماجرای  بروید؛ سیاستمدارها و دارهاسرمایه، هنرمندان اگر در میانها بین بشر نیست!؟ جریان

است. شاید بعضی از دوستان  یبسیار مخوف و عجیب پرستی در دنیای امروز ماجرایطانشی

های دوران جاهلیت ههای و شاخصابعاد واقعی آن را ندانند چقدر بزرگ است! یکی از ویژگی

، ی سینماهاترین هنرپیشهپرستی وجود ندارد؟! معروف. امروز شیطانپرستی استشیطان

-بزرگ های مختلف وو موسیقینها آامثال و  پاپ ،های جازهای ارکستترین خوانندهمعروف

پرست هستند؛ کنند، شیطانترین کشورهای دنیا حکومت میترین سیاستمدارانی که بر بزرگ

های یکی از جلوه کنند!را عبادت می شیطانکنند و برای شیطان سجده می ؛روندمی در معبد

 پرستی است.گرایی انحرافی که در عصر جاهلیت وجود دارد، شیطانرافات دینی و معنویتانح

ُمُِ» :فرمایدمی اعراف یهسورسی  یهآی ياِطِ ِِا َّنَّ َُذواِالش َّ نِ ِِيَِاَّتَّ ل ياَءِم  -اینها شیاطین را به. 42«هللِاِ ُِِدونِ َِِاو 

ل ياءََِاِ»خودشان انتخاب کردند.  یعنوان اولیاجای خدا به ِو  معنی سرپرست و حاکم و هم هم به«

کند؛ از تعیین تکلیف می انسانکه برای  استمعنی کسی به "ولی"معنی دوست است. اگر به

را  تکالیفی ،جای اینکه از خدا فرمان ببرندبه شود وتعیین تکلیف می آنها برای جانب شیطان

جای اینکه خدا به ؛ یعنیستدوستی ا معنیبه کنند و اگراطاعت می ،کندکه شیطان تعیین می

 دارند.شیطان را دوست می ،را دوست بدارند

-پرستهای شیطانجمهوری اسالمی کتاب ز وزارت ارشادفانه در جمهوری اسالمی با مجوّسّأمت

زدن با الس ؛ها فحش و دشنام به خدان کتابآدر  است؛ که ها با تیراژهای بسیار باال چاپ شده

                                                 

 .40 یآیه اعراف، یسوره .32
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و جای شرمندگی است که در جمهوری  آورده شده است!ت کردن به او براز محبّشیطان و ا

حرف دیگری نها آیک و امثال یال ،جوامع سکوالر غرب و در شود!چنین کارهایی میاسالمی 

ز نهاد های مختلف با مجوّها در دانشگاه تهران و دانشگاهپرستهای شیطانکنسرت است؛

 شود!نها برگزار میآعترت و امثال ونآکانون قر ،حضور بسیج و نمایندگی رهبری

وات ِ»: فرمایدمی بقره یهسور هشتودویست یهآی َُ ُِخ ُعوا َّب  ِتَت ي َانِ ِِال های شیطان از گام 43«الش َّ

 های عصر جاهلیت است. تبعیت نکنید. اینها ویژگی

ِ»فرمودند:  البالغه امیرالمؤمنیننهجدوم  یهدر خطب َِوَرُدواَِاِطاُعوا َِو َِمسال َكُه ِفََسلَُكوا ي َاَن الش َّ

َِلُِ َِاع الُمُهَِوِقاَمِل ِوَِِمناه  ِساَرت  م  در مسلک شیطان  ؛در عصر جاهلیت از شیطان اطاعت کردند 44«اُؤهُِب  

آنجا از  و های شیطان شدندوارد سرچشمه؛ راه شیطان را طی کردند ؛سلوک کردندوسیر

 برویدهای شیطان برافراشته شد. آنها پرچم یهوسیلشدند و بهها نوشیدند و اشراب سرچشمه

ها پرستم شیطانیعشری ما چقدر عالاثنی یههای کشور شیعدر همین کوچه و خیابان بینید

ها ها به زیر آینهدر ماشین یا !ها و مردهاست، زنهاپسر ها،ها، از دختربچّهبه تن  ،هاروی لباس

ِل ِو» ببینید اینها چیست.! بروید آویزان است ِقاَم َِو َِاع الُمُه ِساَرت  م  -های شیطان بهو پرچم «اُؤهُِب  

  شد.ی آنها برافراشته میوسیله

                                                 

 .132 یآیه انعام، یسوره و 206 و 186 هایآیه بقره، یسوره .34

 .293 ص ،2 ج البراعة،منهاج خوئی، و 211 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و 31 ص ،2 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .33
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 ،های انحرافی که شاخص جاهلیت استگراییحال یکی از انحرافات دینی و معنویتهربه

 یهشد متجسّم ،پرستیقسمت اعظم بت نظر من این است که شایدپرستی است و شیطان

در  وهای عصر جاهلیت است که در دوران ما پرستی باشد. این هم یکی از شاخصهشیطان

 وجود دارد.  دنیای متمدّن امروزی کامالً

ِعَلِ »: فرمود اعراف یهسور هشتوسیصدو یهآی ُكُفوَن ِلَهُمِ َاِِيَع  ناٍم هایی که اینها در برابر بت 45«ص 

 کنند. میو تعظیم سجده  ؛دارند

ن»د: دنفرمو منینؤالبالغه امیرالمنهج ششوبیست یهدر خطب َص  يُكِ ِِامُِاال  َةِ ِِف  در دوران  46«َمن ُصُو

 ها در بین شما نصب شده بود. آیا این در عصر ما نیست؟! جاهلیت بت

 شرک است.  ،های جاهلیت استگرایی انحرافی که از شاخصهدیگر معنویت یهجلو شرک: .2. 4

ها همین امروز هم النوعشرک در قالب پرستش ربّها: النوعشرک در قالب پرستش ربّ. 1. 2. 4

کشورهای امریکای  ،هندوستان ،ژاپن ،کشورهای خیلی پیشرفتهاگر به در دنیا وجود دارد! 

ها را النوعربّی این همه ؛معبد دارند ؛ مشرکان رسماًبروید کشورهای اروپاییبعضاً جنوبی و 

کنند! کمااینکه در دنیای امروز پای شیطان قربانی می !کنندقربانی میو برای آنها  ستندپرمی

 ریزند و؛ خونشان را میبرندکنند و در مراسم خاصّی سرشان را میزیباترین زنان را انتخاب می

                                                 

 .146 یآیه اعراف، یسوره .33

 .200 ص ،1 ج الغارات، ثقفی، و 228 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و 86 ص ،28 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .38
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عای پیشرفتشان در علم و همین کشورهایی که ادّدر دنیای متمدّن امروز! کنند! قربانی می

امروز  ؛دانندن میعالم را وحشی و خود را متمدّ یههم است؛ تکنولوژی گوش عالم را پر کرده

  برند!سر می انسانبرای شیطان 

  های شرک است.دیگر از جلوهپرستش مالئکه هم یکی شرک در قالب پرستش مالئکه:. 2. 2. 4

پرستش اولیاء و قدّیسین ی دیگر شرک هجلواولیاء و قدّیسین:  شرک در قالب پرستش. 3. 2. 4

را  شانهایینییسین و روحانیون بزرگ آقدّ یا مریمبنیر و عیسیزَاست. پیامبرانی مثل عُ

  کند!پرستی ظهور میو بت سازندمه میشکل مجسّکم بهکم ؛پرستندمی

قدرتمندان و حکّام پرستش در تاریخ  قدرتمندان و حکّام مقتدر: شرک در قالب پرستش. 4. 2. 4

ن آقر !پررنگ است چقدر آندر دنیای امروز مصادیق و  های شرک استهم یکی از جلوه مقتدر

ِ » فرمود: ِالَّ اغُوَتِِِينََِو َّ ِال تَنَُبوا ُبُدوهاِِنِ َاِِِاج  47«يَع 
کنند که طاغوت را عبادت که اجتناب میکسانی 

ی این ، منحرفِ همهغارتگر اکِسفّ ستمگرِ یک حاکم زورگویپس طاغوت غیر از اینکه  ؛کنند

 ،کنندن کسانی را که از عبادت طاغوت اجتناب میآقر .شودعبادت هم می ها است؛حرف

ِ»گوید: می اصالً و کندستایش می ِِف  ََُِعْ نا ِهللاَُِِِِكِّ ِِلََقد  ُبُدوا ِاع  َِان  َِرُسواًل ٍة تَُِامَّ ِاج  ََِِّو ِال 48«اغُوَتِن ُبوا
ما در  

رسالت او این بود که  یهو سرلوح آن رسول ها رسولی مبعوث کردیم که پیامتامّ یهبین هم

                                                 

 .11 یآیه زمر، یسوره .31

 .48 یآیه نحل، یسوره .36
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«َِّ ِال تَن ُبوا ِاج  َِو ِهللَا ُبُدوا  "یدپرهیز از طاغوت"عبادت خدا کنید و از طاغوت بپرهیزید.  «اغُوَتِاع 

و در دنیای امروز هم است شده مقابل عبادت خدا آمده است! پس طاغوت عبادت می یهنقط

ِ »شود! می َِِِّينَِالَّ ِال ل ياُؤُِهُ حال هراست. به «هللا»که ولیّشان  است؛ منینؤدر برابر م 49«ِاغُوتَكَفُرواَِاو 

 و تشدّدر دنیای امروز به وهای جاهلیت است های انحرافی یکی از ویژگیگراییمعنویت

 وجود دارد. چهارده قرن قبلتر از پررنگ

های دیگر دوران از شاخصه دست آنها:به هاهای طاغوتی و اسارت تودهحکومت. 5

 موضوع این دست آنهاست؛ کهها بهحکّام ستمگر و اسارت توده و های طاغوتیجاهلیت حکومت

وجود داشت و هم در دنیای امروز  اکرمهم در دوران قبل از بعثت پیغمبر ؛روشنی است

هم اگر خیلی ها تملّکنند و یها حکومت مه بر ملّتمراتب شدیدتر وجود دارد. اهریمنانی کبه

آنها را بدوشند. هر  سپسجلویشان بریزند و برّه و گوسفندند؛ که فقط ؛ احترام بگذارندبه آنها 

پشت  امروزه در هرمی کهشما وقت هم الزم شد سرشان را ببرند و گوشتشان را بخورند! 

چشم و فرماسونری است  برایکه را  هرم ناقصی وجود دارد؛های یک دالری امریکا اسکناس

 ،دیرسبه قاعده که میاست؛  مراتبسلسلهکه طبقاتی آنجا در  ؛ایددیده ،شیطان باالی آن است

هایی مثل حاکمیت یعنی در منطق فرماسونری و منطق حاکمیت ؛عکس یکسری گوسفند است

لویشان که فقط علف ج ؛های عالم گوسفند هستند. خود مردم امریکا گوسفندندتملّ ،امریکا

 کنند. اصالًاز پشم و گوشتشان استفاده می و سپس دوشندبعد هم شیرشان را می ؛ریزندمی

                                                 

 .231 یآیه بقره، یسوره .39
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امروز در  ،مراتب شدیدتر از چیزی که چهارده قرن قبل بودانسان نیستند؛ گوسفندند. یعنی به

 ن امروزی وجود دارد.دنیای به اصطالح متمدّ

در های تبعیض را اکنون جلوه است. تبعیضهای دیگر عصر جاهلیت از شاخصهتبعیض: . 6

 و قبل از ظهور اسالم ببینید. جاهلیت اولی 

ضات یتبعو قبل از ظهور اسالم در جاهلیت اولی های تبعیض یکی جلوه تبعیضات نژادی: .1. 6

گونه نیست؟! آیا در دنیای امروز عرب و عجم یکی نبودند. در دنیای امروز این که ؛بود نژادی

ی ها و حتّپوستسیاه ،هاپوستسرخ ، مثلهاپوسترنگین ،های امریکایی و اروپاییسفیدپوست

 گویند؛ چون ما مثل آنهاپوست می)به ما هم رنگین دانند؟!های درجه دو نمیانسان امثال ما را

که  ،دانند؟! این نژادپرستیمثل حیوان نمی ،تر از انسانی پائینو حتّای نیستیم( گونهسفید آن

وجود  هم هایی از نازیسمهنوز شاخهبله؛  است. های خیلی شاخص آن مثل صهیونیسمجلوه

هست. که ها ا دست صهیونیستامّ ؛نیست هانازیحکومتی دست  ،صورت ظاهر الاقلولی  ؛دارد

 یهمعتقدند نژاد یهود باید بر همها صهیونیست پرستی است؛ تعارف هم ندارد.زم نژادصهیونی

های در سرزمین و چه عرب مسلمان را، چه عرب مسیحی ،ها راعالم حاکم شود. این همه عرب

شوند. آیا در دنیای و باید کشته  اینها آدم نیستند ها اصالًاز نظر صهیونیست کشند.اشغالی می

 د،دهاجازه می داند و به خوداین نژادپرستی نیست؟! و اینکه غرب دنیای شرق را آدم نمی امروز

یک منطق پذیرفته  ؛و امثال آن کند در فالن کشور کودتا کنیمگوید منافع ما اقتضاء میمی

 کند! می ءمنافع ما اقتضا و یمانساننیستند، ما انسان شده است! یعنی آنها 
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سیاه نسبت به سفید. یعنی تبعیض دیگری که وجود داشت رنگ پوست بود؛  رنگ پوست:. 2. 6

اسالم اینها حالت یکسان نداشتند. آیا امروز این معضل را نداریم؟! آیا در در جاهلیت قبل از 

ها در آمریکا هستند؟! هنوز چقدر رستوران یها یکپوستها و سفیدپوستخود امریکا سیاه

 پوست ممنوع! یعنیورود سگ و سیاه :اندکه باالی در ورودی آن رستوران نوشته ،وجود دارد

 به تمام معنا در دنیای امروز وجود دارد. جاهلیت خواهم بگویممی

آیا  ؛قریش یکی نبودندقریش و غیر وجود داشت؛ که نظراین از  ی کهتبعیض قبیله و تبار:. 3. 6

ی هایتمام ثروت دنیا در دست خاندان بروید؛ امروز وجود ندارد؟! امروز در خود امریکا و اروپا

با هم فامیل هم  ؛خانواده هم بیشتر نیستندای هستند. چند تا ویژه هایکه خاندان است

! اندند! بچّهولو ایعنی راکفلر و امثال او پیش آنها کوچتمام ثروت دنیا مال آنهاست؛ هستند! 

 دنیا نسخه بپیچند. یهدهند برای هممی که به خودشان حقّ ،های این چنینیخاندان

-اغنیا و تهی است؛ یعنی ت اقتصادیدر قالب طبقا ی دیگر تبعیضجلوه طبقات اقتصادی: .4. 6

آیا امروز نیست؟! امروز اختالفات طبقاتی در دنیا چه  ؛دستان. این تبعیض قبل از اسالم بود

کنند و در اختیار پنج درصد منابع دنیا را مصرف میونود ،کند؟! پنج درصد جمعیت دنیامی

 از آن پنج درصد استفاده کنند!  ،اگر بتوانند فقط ،پنج درصد جمعیت دنیاوخود دارند و نود

در دوران جاهلیت  .مرد و زن است؛ یعنی تبعیض در قالب جنسیت ی دیگرجلوه جنسیت: .5. 6

-، چه به سر او میشدد میافتخار بود. وقتی نوزاد دختری متولّ ،ننگ و مرد بودن ،زن بودن

را نگه دارند و بزرگ کنند.  ت آنیا مجبور بودند عمری با خفّ ؛کردندزنده به گورش می آوردند؟



 

40 

 

عین  که ارزشیکاال و متاع بی یمنزلهزن بهبا در دنیای امروز این نیست؟! آیا در دنیای امروز 

کند و در اش میمچالههم بعد  ؛کندبا آن دستش را پاک می شخصکه  ،کاغذییک دستمال

امروز زن به یک ابزار اطفاء شود؟! آیا در دنیای گونه رفتار نمیاین ؛اندازدسطل آشغال می

سکس هم  ؛شهوت و هوسبازی مردهای هوسباز و آلوده تبدیل نشده است؟! زن یعنی سکس

به  اندرحمی که اشرف مخلوقات خدا را تبدیل کردههای مردهای هرزه و بییعنی ابزار هوسرانی

های تایوانی و با ؟! زنبرند بفروشندرا مثل برده نمی هااین جریان نیست؟! آیا زن! آیا امروز چه

ها یا ؛ زنفارس ببینیدهای خلیجنشینهمین شیخبروید در  ایرانی! هایشرمندگی زن

 اند.از ایران به آنجا برده ،ی اثنی عشری و از پدر و مادر شیعه هستندکه شیعه را دخترهایی

در دنیای  ؛های عصر جاهلیت بودداری را که یکی از شاخصبرده این دنیای جاهلی نیست؟!

 دنیای امروز دنیای جاهلیت نیست؟!  آیابینیم؟! امروز به این پررنگی نمی

. است عاطفگیرحمی و بیهای دیگر عصر جاهلیت بیاز ویژگی عاطفگی:رحمی و بیبی. 7

  50.عواطف حضور نداشت آنجادر 

بود  هاهبچّکردن دختر گوربهزندهی نبود عواطف یک نمونه ها:بچّهگور کردن دختربهزنده. 1. 7

ِ»ن فرمود: آ. قرکه اشاره کردم ن ثِ َو ُ ال  ِِب  َِاَحُدُِه  َ ِبُّْش  َِكظِ ِا ذا ُِهَو َِو ا َودًّ ُِمس  ُه ُ َِوَج  َِّ ِيََتوارىِ َظ ِال َقوِ ِی م َن ِم  ن  ِم  م 

                                                 

-دیدگاهازعاطفهمراتب انسانی،عواطفومحبّت هایترک اخالق،مبحثبردرآمدی عرفانی،مباحث استاد،سخنان والء،اهلسایتدرلینکآدرس .30

  باغرایز.عواطفاختالطخطر حدّعواطف، و ایراندرعواطفجایگاه غربی،جوامعوفرهنگدرعواطفجایگاه اسالم،
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ِعَلِ  ُكُه س  ِيُم  َِا ُ ه  ِ َ ِبُّْش  ِما ُِِسوء  ِِف  ُه ِيَُدسُّ َِام  ُِِهوٍن اب  دادند یکی از آنها خبر میکه به هنگامی 51«الُّتُّ

شد و سیاه می شصورت ت ناراحتیاز شدّبود،  در اثر خبر بدی که به او رسیده ؛دختردار شدی

ت این یا با خواری و خفّکه و بر سر یک دوراهی بود؛ شد، و متواری می کرداز قوم خود فرار می

 د.نمایو زیر خاک دفن کند ر یا اینکه با دست خودش او را زنده به گو و ه را نگه دارددختربچّ

َّیِ َذاِال َموِ َوِاِ »قرآن فرمود:  مِِب  ئ لَت  ُِِؤَدُةِس ُ گناهی که به های بیکه در مورد بچّههنگامی 52«َذن ٍبِقُت لَت 

فاق اتّاین در دنیای امروز  !؟شود شما اینها را به چه گناهی کشتیداند، پرسیده میقتل رسیده

های غزّه چه هرسند؟! این بچّرحمانه به قتل نمیه بیاین همه بچّافتد؟! در دنیای امروز نمی

َّیِ » ؛اندگناهی کرده ِِِب   راه ورود دارو و امکانات درمانی به روی آنها بسته باشد باید که؛ «َذن ٍبِقُت لَت 

در حدّ  دنیای امروز بروید ببینیدعمر معلول شوند!  یهیا برای همو بمیرند  اینها فوجفوج و

هم  اصالً .اندازندها و کشتارهایی که در دنیا به راه میدر قالب جنگکند؛ می تر آن، چهوسیع

کسی اینکه آنجا چه بمباران کردند؛ آمدندشونده هواپیماهای بدون سرنشین هدایت !مهم نیست

 مهم نیست! ،کشته شد

خاطر ها بههتن نوزادها و بچّعاطفگی کشمظهر دیگر بی خاطر فقر:ها بهکشتن نوزادها و بچّه. 2. 7

الَدُُكِ »ن فرمود: آ. قراست فقر َِاو  ُتلُوا ِتَق  ِاِ ِِال َيَة القٍَِخش   زُِِِم  ِنَر  ُن ِاِ ََن  َِو هایتان را از ترس هبچّ 53«اّيُُكِ قُهُم 

                                                 

 .39 و 36 هایآیه نحل، یسوره .31

 .9 و 6 هایآیه تکویر، یسوره .32

   .41 یآیه اسراء، یسوره .34
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ُزقُُكِ »کشتند. می یعنی ،گوید نکشیدگرسنگی نکشید. اینکه می ُنِنَر  هم  و هم شما ،ما 54«ِاّيُِهِ َوِاِ ََِِن 

اش را هبچّ ،شودندچار مشکل اقتصادی  نگرانی اینکهخاطر یم. بهیاق ما! رزّدهیمروزی می آنها را

 ! کنند! و در دنیای امروز ببینید چه میبریدکرد و سر می؛ خفه میکشتمی

امروز  عاطفگی بود. آیا در دنیایدیگر بی یهجلو این هم شکنجه و آزار بردگان و ضعیفان:. 3. 7

های کوچکی است که تازه خودشان نها نمونهآها و امثال ابوغریب، نیست!؟ امثال گوانتاناموها

داند! خدا می ،کنندوجود دارد و چه میاز آنها  در دنیا چقدر االّ دهند وب نشان را آنها خواستند

رای ب ،گونه نیست که اینها از دستشان در رفت و لو رفت! خودشان خواستند نشان بدهنداین

طرف هم اعالم قدرتی کنند که ببین در عین آن از  .ها را کیسه کننده ماستعدّاینکه یک

-خیلی هم افتخار می ؛کنیمتوانیم به قدرت خودمان هم ادامه بدهیم و میما می ،وجود این

 کنیم!کنیم که شکنجه می

-کردند و تهیشکمبارگی میشکمبارگان دستان: اعتنایی به فقر و درد محرومان و تهیبی. 4. 7

کشیدند. آیا این امروز وجود ندارد؟! آیا معضل گرسنگی معضل دستان از گرسنگی رنج می

  !گویدحد را ببینید که چه میبزرگ دنیای امروز نیست؟! آمارهای سازمان ملل متّ

گوید: قرآن می. است توزی و عداوتکینه ،ویژگی دیگر عصر جاهلیت توزی و عداوت:کینه. 8

ِفَاَِ» َِاع داًء ُِكن َُت  ِا ذ  ُك  ِعَلَي  ِهللا  َمَت ِن ع  ُكُروا ِاذ  ََّفَِو َِِِل نعمت پروردگار را به یاد بیاورید که روزی  55«ِقُلُوب ُكِ َُِِي 

                                                 

لُواِالِوَِ» :131 یآیه انعام، یسوره .33 تُ َق  ِ ِت ُُك الَد نِ ِاَو  القٍِِم  م  نُِِا  ُكِ ََِن  ُزقُ َر  اّيُِهِ ِوَِِِن  «ِا 
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های شما دست او بین قلبآمد و خدا به اسالمپیغمبر ؛ سپسدشمن خونی هم بودید

 یست؟! توزی و عداوت نالفت داد. آیا امروز کینه

 البالغههجن ششوبیست یهدر خطب منینؤامیرالم جنگ، خونریزی، کشتار و ناامنی:. 9

م»: ندفرمود ِد  ف ُكوَن ع»: ندفرمود نهوی هشتادریختید. در خطبهیکدیگر را میخون  56«اَءُُكِ تَس  اُرَهاِش 

ُفِ ماثِِال َخو  ِد  ي ُفَِو ِالس َّ یعنی باطن  (گویند؛لباس رو میبه  "دثار"لباس زیر  و به  "شعار") 57«ُِرَها

را این ویژگی عصر جاهلیت حضرت و ظاهر شما جنگ و شمشیر زدن.  بودشما ترس و ناامنی 

-ناامنی بر دنیا سایه نینداخته است؟! این همه سالح و . آیا این در دنیای امروز نیستگویندمی

از اندکی انسانیت و ترحّم و های محروم دست دیوانهبههم  شانای که ماشههای مرگبار هسته

 دنیای امنی برای بشر امروز گذاشته وضعیت، این است. غارت و سرکوب ،ثروت ،قدرت یهتشن

در یک  که ،تاریخ عصر جدید شما یک روز را سراغ داریددر ؟! این همه جنگ و خونریزی! است

پیدا  را ی عالمشهحتّی یک روز! بروید ببینید، آیا یک گونبوده باشد؟!  یعالم جنگ یهگوش

با توجیهات  ای کهرحمانههای بیاین همه خونریزیکنید که جنگی به راه نیفتاده باشد؟ می

عنوان دفاع از منافع به !کنندعنوان دفاع از صلح جهانی کشتار میبه !شودمختلف در دنیا می

عام باید قتل هافلسطینی ؛کندکه اسرائیل منافع خودش را حفظ مسلم برای این خود و حقّ

                                                                                                                                                        

 .104 یآیه عمران،آل یسوره .33

  .200 ص ،1 ج الغارات، ثقفی، و 228 ص ،16 ج بحار، مجلسی، ،86 ص ،28 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .38

 .234 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 81 ص ،1 ج کافی، کلینی، و 122 ص ،69 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .31
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کنند! این دنیای کشتار می طورهنها چآالقاعده و امثال  ،شوند! با توجیهات دینی طالبان

هایی که ام؛ فیلمهای متعدّدی دیده. من فیلمبرندها را سر میبا خنجر انسانجاهلیت نیست؟! 

-دست و پایشان را می ؛خوابانندها را عین گوسفند میشیعهاز عراق و افغانستان آمده بود؛ که 

 برند! آیا این دنیای جاهلیت نیست؟! آیا ما به مبعث نیاز نداریم؟!گیرند و سر می

هم از  این محرومیت از علم، دانایی، فضیلت و وارستگی در زندگی عملی مردم:. 11

های بهاست. دنیای امروز بهایی برای فضیلتل اخالقی بییفضا .خصوصیات عصر جاهلیت است

های چیزی از ارزش ؛هایی که در نسبیت اخالق مطرح کردندل است؟! با نظریهئی قااخالق

و آنچه که  است پول ،ها باقی ماند؟! آنچه که ارزشمند استاجرای ارزش هایاخالقی و ضامن

های سیاسی و نظامی هم برای رسیدن به پول و توانمندی سکس است. قدرت ،خواستنی است

 این دنیا جایی برای اخالق ماند؟!اقتصادی است. آیا در 

های دیگر عصر جاهلیت از ویژگیاین مورد هم  حاکمیت جهل و مقهور بودن اهل علم:. 11

 ؛کنندبرای مردم زمان خودشان صحبت می منینؤامیرالم البالغهدوم نهج یهاست. در خطب

ٍضِ»: ایندفرممی َر  ُِمل َجمِ ِِِب  لُهِِعال ُمها ِجاه  َرمِ َو ُِمك  در سرزمینی  اسالمشما قبل از پیغمبر 58«ا

ُِمل َجمِ عال ُمه»کردید که زندگی می َوِ» ؛که نکند حرف بزنند ؛جلوی دهان علما لجام زده بودند ِ«ا

لُه َرمِ جاه   محترم و صدرنشین بودند. ،مغزان مورد اکرامنادانان و تهی ،ا جاهالنامّ «اُِمك 

                                                 

 .293 ص ،2 ج البراعة،منهاج خوئی، و 216 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و 31 ص ،2 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .36
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 دهد زمام مرادزمان به مردم نااهل می
 

 همین گناهت بس ،اهل دانش و فضلی تو 
 

ُّونَِ»: ندالبالغه فرمودنهجیکم وپنجاهصدو یهدر خطبحضرت  ل َتذ   افراد حکیم را ذلیل 59«ال َحك یَِِِيَس  

 های عصر جاهلیت است.کردند. اینها ویژگیمیو خوار 

البالغه نهج یکموپنجاهصدو یهدر خطبامیرالمؤمنین عفّتی:باری و بیوبندبی. 13

يَِالنَِّوِ»: فرمودند لُّوَنِال َحر  َتح   و ها را برای خودشان حالل کرده بودندحریم یهمردم هم 60«اُسِيَس  

خاطر دارید. به را در عصر جاهلیت های اخالقیآلودگیشما  .ل نبودندئقا هیچ حریم اخالقی

هایی شد! زنعیب شمرده نمی الًاص که ،تی فراوان بودعفّهای جنسی و بیباریوبندبی قدرآن

زنان  یعنی معروف بودند؛ "اصحاب رایات"به  ؛ه اجتماعی داشتندهم شخصیت موجّ که کامالً

یعنی این زن روسپی و بدکاره است!  ند؛شان پرچم افراشته بودباالی خانهکه صاحب پرچم! 

یا  "پایه یک دادگستریوکیل " ؛ مثالًدنزنتابلو می بباالی در هاخانم امروزهعین اینکه 

و  شان تابلو داشتی در خانههای روسپی و بدکار باالآن روز زن، "ص اطفالپزشک متخصّ"

از  پسهای سیاسی که از شخصیتشد!  برخی موجّهی شمرده نمیار غیرک یا ی بدمسأله اصالً

 ابیه؛بنزیادها بودند! تشخصیهای همین تیپ هبچّ ،اسالم و کودتای سقیفه به قدرت رسیدند

 ،معلوم نبود پدرش کیست. مادرش مرجانه چه؟ یعنی یعنی پسر پدرشیعنی زیاد پسر پدرش! 

پدری گیر کرد که معاویه به بیقدر در اینولی پدرش معلوم نبود. باالخره  ؛زنی روسپی بود

                                                 

 .131 ص ،9 ج البراعة،منهاج خوئی، و 228 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 210 ص ،131 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .39

 .131 ص ،9 ج البراعة،منهاج خوئی، و 228 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 210 ص ،131 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .80
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پدرش معلوم  : نه؛گفت .خواست از او در حکومت خود استفاده کندچون می ؛دادش رسید

موقع که پدر من سراغ این ه آنبه مادر او دسترسی پیدا کرد و آن بچّ ،ابوسفیان ،پدر من .است

 مرجانهابیه یا ابنبه زیادبندر تاریخ  سفیان است! و االّابیبنم رفت، به وجود آمد؛ لذا او زیادخان

 به روایات و آیات! بنا؟کندتی چه میعفّبند و باری و بیبی یدر زمینه معروف بود! دنیای امروز

 های عصر جاهلیت است. اینها ویژگی

ِ » قرآن فرمود: :و رباخواری زراندوزی، دنیاپرستی. 14 ونَِِِينََِوِالَّ ُ َهبَِِِيَك ْن  َةَِوِالِيُن ف ُقوََّناَِوِال ِِِالَّ ف ضَّ

ِ ِهللاِ َسبِ ِِف   ِ هم ی اررباخو در مورد و کنداشاره می های انباشته از طال و نقرهگنجکه به  ؛61«ي

ٍبِ»فرمود:  َر   ُ ِ نَِِِفَأ َذنُوا ِ ِهللِاِ ِِم  َِرُسوَل  اعالم جنگ با خدا و  دست از رباخواری برنداشتن 62«َِو

آیا دنیای  است! اینها در دوران جاهلیت رایج بود. دنیای امروز دنیای ربا نیست؟! رسول

ای؟ بگویم افسانه ؛رصوّتهای غیرقابلربا نیست؟! آیا این ثروت آنک موتور محرّ وداری سرمایه

گفتم جاهلیت یک صفت است و تاریخ  مصادیق کنز نیست؟! آیا اینها ؛هاستنه؛ فوق این حرف

عنوان جاهلیت در قرآن و روایات تحت بینید تمام خصوصیاتی کهو زمان مشخّصی نیست. می

بعثت  و اگر جاهلیت سبب شد که نیاز بهتر وجود دارد مراتب قویآمده است، امروز به

نیازمندتر است و لذا اگر روز  اکرممراتب به بعثت پیغمبرباشد، دنیای امروز به نبوی

معنای بلکه به ؛شیرین گذشته نیست یهیک خاطر یمنزلهفقط به ؛گیریممبعث را جشن می

                                                 

 .43 یآیه ،توبه یسوره .81

 .219 یآیه بقره، یسوره .82
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 ،بپیوندد و اگر سعادت بازگشت به حقیقت بعثت است. دنیای امروز باید به بعثت نبوی

دنیای امروز این  یهتنها گزین ؛هر خوبی را بخواهیمو صدق  ،صفا ،پاکی ،عدالت ،لکما، تعالی

 گردد.بر است که دست از جاهلیت اخری و ثانوی بردارد و به آغوش بعثت نبوی

گرچه خیلی به  ؛ای را با اختیار برای دنیای امروز رقم بزندمتعال چنین آیندهامیدواریم خدای

مسیر جاهلیت و  این خوشبین نیستیم. یقین داریم که دنیا به آغوش بعثت برخواهد گشت

ا در اینکه دنیا سر عقل بیاید و با اختیار و آزادی به آغوش امّ ؛تداوم نیستدنیای امروز قابل

ِل ل عالَمِ » ایشان که آغوش پناه بیاورد؛ پیغمبری خاتمپیغمبر ًة َ  یهبرای هم و ستا 63«ِيََِرح 

به اختیار خود نیاید و نگران این هستیم  بشر کهاین نگرانی وجود دارد ؛ جهانیان گشاده است

که در  ،های مخوف و وحشتناکی باشدمستلزم حادثه خاتمکه بازگشت به آغوش پیامبر

پیامدهای  یعنیاست؛  مطرح شده "های قبل از ظهورحادثه" عنوانروایات قبل از ظهور به

-ظهور قرار می یهدنیا را در آستانسپس آورد و بار میمخوف و وحشتناکی که این جاهلیت به

منجی، ظهور، "های در مجموعه بحثو  مطرح کردیمروایات را آن  در جلسات دیگری .دهد

 ند.کنتوانند مراجعه عزیزان می مان وجود دارد؛  که "تعرج

-کنیم و امیدواریم که خدایشما عزیزان تبریک عرض مییکبار دیگر عید مبعث را خدمت 

دهد و  انبهای ایمانِ به این بعثت قرار و گوهر گر متعال ما را قدردان نعمت بعثت نبوی

 تا قلب ما هم شاهد جشن بعثت باشد. ؛همراه کند آنظاهری  یهحقیقت باطنی بعثت را با جلو

                                                 

 .101 یآیه انبیاء، یسوره .84
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ِعَلِ   ِّ َِص ـهُمَّ ـ  ّ ٍدَِوِأْلِ َِالل مِ ُِمَحمَّ ِفََرََجُ  ِ ٍدَِوَِعّ   ُمَحمَّ

 


