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 استعاره جاهلیت نوین  و نقد تمدن غرب در دیدگاه                    
 ایحضرت آیت اهلل خامنه

 Mahdinaderi35@gmail.com دانشگاه شاهدعلوم سیاسی گروه  استادیار /ی باب انارینادرمهدی 

 چکیده 
گیری شناسی منجر به شکلتالش متفکران ایرانی با مسئله غرب

در این  .ستیزی شده استغربزدگی تا های مختلف فکری از غربطیف
های ِمتفکران فعال ِگفتمان اسالم انقالبی در محیط میان، شناخت دیدگاه

ر نظر و عرصه عمل حایز جمهوری اسالمی بخاطر تاثیرگذاری در سپه
به تمدن غرب   یات اهلل خامنهیت و نوع نگاه آیشناخت ماهاهمیت است. 

ا تقابل  انقالب یتعامل  یو چگونگ یریدر فهم جهت گ یاساس یامسئله
راهبرد تمدنی انقالب اسالمی در دیدگاه  .است دهین پدیبا ا یاسالم

ای بیانگر نگاه انتقادی ایشان به تمدن غرب حضرت آیت اهلل خامنه
درصدد پاسخ ، این نوشتار با بکارگیری روش تئوری داده بنیاد .باشدمی

ای نسبت به امنه خرهیافت انتقادی آیت اهلل»به این سوال اصلی است: 
ها بر این نکته تاکید دارد که هسته اصلی نگاه یافته «.تمدن غرب چیست؟

، استعاره جاهلیت مدرن است. در این نگاه، تمدن غرب در ایشانانتقادی 
های این مسیر دارد. نشانهتداوم مسیر جاهلیت صدر اسالم گام بر می

غارت منابع، فقر جاهلیت در خشونت رفتاری)سلطه، کشتار جمعی، 
توان یافت. در این میان، انقالب جوامع( و طغیان شهوت)تبرج زنان( می

اسالمی با ارائه گفتمان اسالم ناب محمدی)ص( در مسیری خالف 
جاهلیت گام برداشته و خواهان عملیاتی کردن پیام بعثت نبوی )ص( 

 .برای زدودن جاهلیت مدرن است
 تمدن غرب، تمدن اسالمی، جاهلیت نوین.ای، اهلل خامنهآیت  کلیدواژه:

 01/04/1398تاریخ تأیید   17/02/1398تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
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 مقدمه

حامی و منتقد تمدن غرب، شناخت    یفكر  یهافیان طیدر دوران جمهوری اسالمی از م
ن گفتمان به تمدن یت نگاه نقادانه ایت است. اهمیحائز اهم یگفتمان اسالم انقالب یهادگاهید

است ی، تجربه سیو در ثان یانقالب اسالم یبرا یسازقائل بودن به رسالت تمدن ، اوالًیغرب
، یباشد.  متفكران گفتمان اسالم انقالبینه و زمانه  حال میفعال در زم یرگذاریو تاث یعمل
بند بوده یعت پایدر فهم شر یهستند كه به اصالت فقه جواهر یطرفدار انقالب اسالم یعلما

 یاسالم یدهند. در دوره جمهوریر از اسالم ارائه میو فراگ یامع، حداكثرج یو قرائت
بوده و  یو مقام معظم رهبر  (ره) ینین گفتمان، امام خمیا یو عمل ینده فكرین نمایموثرتر
برد. به صورت ینقد  تمدن غرب، بهره م یت مدرن براین گفتمان، از استعاره جاهلیهستند. ا

ب به سه دهه از یدر طول قر یبه تمدن غرب یات اهلل خامنهیآ حضرت یخاص، نگاه انتقاد
به حركت  جاباًیر تمدن غرب و ایمس یبه نف ، بصورت راهبردی سلباًیانقالب اسالم یرهبر

ن نوشتار با ی، ایان مسئلهیت چنیمنجر شده است. نظر به اهم ین اسالمیبه سمت تمدن نو
رهیافت »است:  ین سوال اصلیپاسخ دادن به اكاربست روش تئوری داده بنیاد، در صدد 

 «.ای نسبت به تمدن غرب چیست؟انتقادی آیت اهلل خامنه
 قیتحق ینه و نوآوریشیپ

ده است. تنها دو مقاله یمستقل به چاپ نرس ین مقاله، تاكنون نوشتاریدر رابطه با موضوع ا
 امام نیدكتر»نده مقاله سیاند. نوپرداخته یدگاه رهبرین در دیت نویموضوع جاهل یبه بررس
ت مدرن یمواجهه با جاهل یو چگونگ ییان چرایبه ب« مدرن تیجاهل با مواجهه درای خامنه

 منظر از مدرن تیجاهل»با عنوان  یاگر در مقالهید یاسندهی(. نو1394، یمنتظر پردازد)یم
تمركز  اساساً « آن با مبارزه در ناجا نقش لیتحل و ییشناسا و( یالعال ظله مد)یرهبر معظم مقام

 ی(. نوآور1396، یو نظر ییت مدرن دارد)نك. آجرلویبر نقش ناجا در مواجهه با جاهل
، ابعاد و ینگاه انتقاد یستین چییدر تب سه با دو مقاله مذكور، اوالًیش رو در مقایمقاله پ

 اًی.ثان ن دو مقاله به آنها اشاره نشده استیك از ایچ یاست كه در ه ین نگاهیچن یهاشهیر
در فهم  یبرون گفتمان یبجا یدرون گفتمان ینظر ین مقاله تالش شده است از مبانیدر ا
 ین غرب شناسیین مقاله تبیر ایاستفاده شود. و ثالثا هدف از تقر یمقام معظم رهبر یهاشهیاند

ت را در قرآن، یگر منتشر شده، مسئله جاهلیاست. مقاالت د یات اهلل خامنهیدگاه آیدر د
 دارد. یخروج موضوع اند كه اساساًقرار داده ی)ص( مورد بررس یخ عصر نبویره و تاریس

 



 5                                  98تابستان /47سال سیزدهم/شماره                  

 مبانی نظری. 1

 ران معاصر  یدر ا یتجددشناس. 1-1

خ یاند. تارستهینگر یبه تمدن غرب یمختلف یایاز دو سده گذشته، متفكران مسلمان از زوا
د دارد كه نوع نگاه نخبگان یامر تاكن یران معاصر بر ایا یو اجتماع یاسی، سیتحوالت فكر

بوده  یرانیدر بافت جامعه ا یش منشاء تحوالت و تاثراتیا بیبه غرب، كم  یاسیو س یفكر
 یهابا گفتمان ینید یهان گفتمانیها بینی، معركه جهان بیرانیاست. در نهضت مشروطه ا

رسد یمهم است. به نظر من یا یایها، گون گفتمانیك از ایان هر یا در میگرا و و غرب یمل
به تمدن غرب،  یرانینگاه متفكران ا یجیق تدریشه، بر تعمیبتوان در ساحت فكر و اند

ان یآنها به غرب، اذعان نمود. در این فرآیند تكاملی، جر ینیا بدبی ینیبنظر از خوشصرف
و در « جامعه شناختی»نگاه  ی، در دوران پهلو«تكنیكی»در عصر مشروطه نگاه  یغالب فكر

اند. هر چند كه برون داد به تمدن غرب داشته« شناختیمعرفت»نگاه  یاسالم یدوران جمهور
الن است)شریعت و یدر س« یزیغرب ست»تا « یزدگغرب»به غرب، از  یرانینگاه متفكران ا

 (.105-103: 1393نادری، 
چون  ییگرایمل رغم تالش روشنفكرانبه، نهضت مشروطهدر دوران 

های همانی بین آموزهاین ی( و طالبوف برا49-47:  1393لدوله)مستشار الدوله،مستشارا
 ت روشنفكرانین ضدی(  و همچن109: 1356)طالبوف، یاسالمی و دستاوردهای تمدن غرب

( و فتحعلی آخوندزاده با اسالم و زبان 83: 1376ل،یچون ملكم خان )اص ییغرب گرا
بوده و از منظر « تكنیكی»ب نگاه آنها به غرب (، وجهه غال15: 1351)آخوندزاده، یعرب
تنبیه نگریستند. در این دوران، هر چند عالمه محمد حسین نائینی در كتاب به آن می« ترقّی»

(. اما 49: 1361تر به دستاوردهای تمدن غرب داشت)نائینی، نگاهی ژرف االمه و تنزیه المله
 بود.گرا شنفكران غربدر نهایت، غلبه فكری با رو

به غرب در قالب نگاه تك خطی  یكیافت تكنیبه موزات عینی شدن ره یپهلودر دوران 
های اسالمی، گرایی و تالش برای به حاشیه راندن آموزهبه توسعه، كشف حجاب، باستان

پرداختند كه وجهه  یبه انتقاد از تمدن غرب یرانیاز روشنفكران در جامعه ا یانیجر تدریجبه
هایی چون به غرب بود. جالل آل احمد با نگارش كتاب« جامعه شناختی»اه مشترك آنها، نگ

 یبه دستاوردها ینشیگز یتالش كرد نگاه ،در خدمت و خیانت روشنفكریو  زدگیغرب
هاست با ماشین و تكنولوژی....)بحث در بحث در طرز برخورداری»تمدن غرب داشته باشد: 
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ـ تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم این است كه( ما نتوانستیم شخصیت فرهنگی 
 همچنین علی (.28-27: 1341آل احمد، «)ایماش حفظ كنیم؛ بلكه مضمحل شدهجبری

ف ی(، با نقد دو ط33: 1393)خرمشاد و سرپرست سادات،یجامعه شناخت یكردیشریعتی با رو
 از یمنطق انتخاب و شرقی سنت از تغذیه ضرورت بر ،ین سنتیو مرتجع ین غربیاز مقلد
 برابر در اما بمانیم خودمان خودمان، خودآگاهانه فرهنگی هایپایه بر»كند: ید میتاك غرب
 .(122 :1377 شریعتی،)«كنیم ...انتخاب مستقل و خودآگاهانه غرب،

به  50)در دهه  یت از روشنفكرانیران معاصر حكایدر ا یخ تجددشناسیدر این میان، تار
 یاند)نك. پورچناربه تامل درباره تجدد پرداخته« شناختیمعرفت»منظر بعد( دارد، كه غالباً از 

تر به سنت و تجدد داشته و تر و انتقادی(. این روشنفكران نگاهی عمیق1393و همكاران،
ستیزانی چون گرایانی چون سید حسین نصر، غربل سنتیهای مختلف فكری از قبطیف

گیرد. به عنوان مثال، حسین نصر  نگاهی بر می ( را در120: 1389احمد فردید)نك. فردید، 
تمدن متجدد »داند: ای شكست خورده میشناسانه به تمدن غرب داشته و آن را تجربهمعرفت

ای شكست خورده به صورتی كه از دوران رنسانس به بعد، در جهان غرب بسط یافته، تجربه
اش درباره ه آن مفروضات بنیادیبا هم»به اعتقاد حسین نصر، اگر كسی تمدن غرب را «. است

در پیش گرفته « غیر علمی ای ناموفق بداند، روشی كامالً ماهیت عالم و آدم، چیزی جز تجربه
 (.41-40: 1383است)نصر،

 .  مفهوم شناسی جاهلیت1-2

ای برای بیان وضعیت تمدنی غرب ای است كه آیت اهلل خامنهاستعاره جاهلیت، استعاره
جوید. در فرهنگ سیاسی برآمده از انقالب اسالمی، ضرورت فهم دقیق میاز آن بهره 

واژگان و اصطالحات دوچندان بوده و این امر باید از طریق رویكرد درون گفتمانی و نه 
برون گفتمانی صورت گیرد. واكاوی ریشه و نظام معنایی جاهلیت در گفتمان دینی، 

 دهد.ای را نشان میههای نظری   نگاه حضرت آیت اهلل خامنبنیان
 .  استعاره جاهلیت در گفتمان اسالمی1-2-1

به اعتقاد كارشناسان جاهلیت به معنای فقدان علم، آگاهی و دانش نیست بلكه در مقابل 
عقل قرار دارد. جاهلیت یعنی هر گونه رفتاری كه داللت عقالنی نداشته و به عبارتی فعل 

ر ادبیات قرآنی و روایی، جاهلیت برای نامیدن (. د34-35: 1392حكیمانه نباشد)امانی،
وضعیت غیر اسالمی یا ضد اسالمی بكار رفته است. در كتب روایی شیعه، روایات معصومین 
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تبویب شده است)نك. « العلم و الجهل»و نه كتاب « العقل و الجهل»)ع( تحت عنوان كتاب 
ایت از رفتار، آداب و (. بعثت پیامبر اكرم)ص( در میان اعراب جاهلی حك1407،ینیكل

فرهنگ و رسوم خاص این قوم دارد كه در برخی  از آیات قرآن، از آنها با واژگان جاهلی 
و مشتقات آن یاد شده است. از منظر قرآن كریم، مقدس شمردن برخی حیوانات)مائده: 

(، زنده 59و  58(، حقارت زن)نحل:276و  275(، رباخواری)بقره: 219(، میگساری)بقره:103
(، 32(، زنا)اسراء:33(، اجبار كنیزان به زنا)نور:8به گور كردن دختران)تكویر:

(، شرك، عدم نیكی به والدین و كشتن فرزندن از بیم 276و  275رباخواری)بقره:
(، مصادیق رفتار جاهلی اعراب عصر پیامبر)ص( بوده است)اسماعیل 151فقر)انعام:
 (.512-511:  9، ج1393باغستانی،

 أَفَُحكْمَ »ه از قرآن كریم مستقیما واژه جاهلیت با تعابیری همچون در چهار آی
َظنَّ »(  و 26فتح:«)اْلجاه ل یَّه   حَم یَّهَ »(، 33احزاب: «)ة  یاْلجاه ل   َتبَرُّجَ» (، 50مائده: «)ة یلْجاه ل ٱ

تی چند های تفسیری مفسران شیعه بر نكا(، بكار رفته است. داللت154)آل عمران: « الْجاه ل یَّه  
 تاكید دارد:

به اعتقاد عالمه طباطبایی ظن  یک. اطالق جاهلیت  بر باور و تفکر باطل و نادرست:
ـ  دارد كه برخی 154الجاهلیه )آل عمران:  ـ اعتقاد به رب االنواع  ( داللت بر پندارهای جاهلی 

 (.73: 4، ج1417، ییاز یاران پیامبر)ص( داشتند و در وصف خدا، حق نبود)طباطبا
به اعتقاد عالمه  دو. اطالق جاهلیت بر تبعیت ازهوا وهوس انسانی )حکم غیرالهی(:

( اشاره به حكم دارد. انسان یا باید از حكم خداوند 50ة  )مائده: یالْجاه ل  طباطبایی أَفَُحكْمَ 
پیروی كند و یا باید تابع هوا و هوس انسانی باشد. تبعیت از هوا و هوس انسانی مصداقی از 

ت یتوان گفت كه زمان جاهلینرو می(. از ا583: 5، ج1417، ییاهلیت است)طباطباحكم ج
رند یست بلكه هر زمان كه مردم از حكم خداوند فاصله گیخاص ن یخیك دوره تاریمختص 

 (. 111: 3،ج1375،یت است)قرائتیدوران جاهل

 به اعتقاد عالمه طباطبایی، منظور از َتبَرُّجَ  سه. اطالق جاهلیت بر تبرّج زنان:
(. به اعتقاد آیت اهلل 462: 16، ج 1417، یی(، جاهلیت قدیم است)طباطبا33ة )احزاب: یالْجاه ل  

و  یبندوبار یمكارم شیرازی داللت این آیه بیان حكم حجاب برای سایر زنان بوده و ب
كه جاهلیت اولی در مقابل جاهلیت قرن انگر آن است یغرب ب یزنان در تمدن كنون  یبرهنگ

 .(315:  17، ج 1380بیستم است )مكارم شیرازی، 
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 به اعتقاد آیت اهلل مكارم شیرازی حَم یَّهَ  چهار. اطالق جاهلیت بر موانع پذیرش ایمان:
(، بیانگر حمیت، تعصب و خشم جاهلی به مثابه بزرگترین سد كفار برای 26الْجاه ل یَّه )فتح:
 (.95: 20، ج1380وت خداوند است)مكارم شیرازی، پذیرش دع

توان نتیجه گرفت كه در ادبیات قرآنی، استعاره   جاهلیت در قباحت  نوعی از اخالق، می
شود این است كه آیا اطالق می رفتار و آداب و رسوم  به كار رفته است. سوالی كه مطرح

تواند در است یا میآن عصری است یا فراعصری؟ مختص اعراب جاهلی زمان بعثت 
م السالم فهم ههای زمانی دیگر كاربست داشته باشد؟. آنچه از روایات معصومین علیدوره
شود آن است كه استعاره جاهلیت هم در وصف  صفات اعتقادی، اخالقی و رفتاری می

اعراب عصر پیغمبر )ص( بكار رفته است)خطبه دو نهج البالغه( و هم درباره نكوهش برخی 
ها و رفتارهای مسلمانان. به عنوان مثال، فاطمه زهرا سالم اهلل علیها با اشاره ورها، اخالقاز با

در خطبه فدك، نافرمانی مردم از احكام الهی را محكوم « اْلجاه ل یَّة  اَفَُحكْمَ» به عبارت قرآنی
 علیه السالم، سیره صادق (.  همچنین امام104: 1، ج1403)طبرسی،  فرمایدوتحلیل می

مهدی عج را در عصر ظهور همچون پیامبر اكرم )ص( كه مبارزه با جاهلیت بود؛  حضرت
 عمل )ص( به اسالم پیامبر مانند( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل) مهدی امام»فرمایند: بیان می
امام عصر  برد، میان از را بود جاهلیت روش از آنچه پیامبر)ص( كه گونه همان. كرد خواهد
 پی نو از را اسالم و ساخت خواهد نابود را خود ظهور از پیش جاهلی هایروش )ع( نیز
 (.231: 1399النعمانی، «)كرد خواهد ریزی
 . استعاره جاهلیت در گفتمان انقالب اسالمی1-2-2

در دیدگاه متفكران انقالب اسالمی نیز استعاره جاهلیت برای نشان دادن احوال عصر 
قرن بیستم را مصداقی از   (،ره)كنونی و وضعیت تمدنی غرب بكار رفته است. امام خمینی 

در جایی  (ره)(. حضرت امام  51 :   17، ج1387، ینیآورند )خممی عصر جاهلی به شمار
 و هاتفرعن ...ازجوان هاونیلیم امروز»گوید: ادت طلب چنین میدیگر در وصف جوانان شه

 دانممى ملتى نیچن كی خادم را خودم من و متنفرند دیجد و میقد تیجاهل هاىییخودنما
 (.333 :20، ج1387، ینی)خم «كنممى افتخار خدمت نیا به و

توحش و آن را ،  مسیر  نظام  اخالقی  حاكم بر زندگی غرب را  رو به ید مطهریشه
با نقد دیدگاه راسل در رابطه با  وی(. 143: 1365نامد)مطهری، می« تیجاهل»مصداقی از 
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آورد تابوبودن مسئله ستر عورت، حركت تمدنی غرب در این زمینه را جاهلی به حساب می
 (.142: 1365)مطهری، 

 و قیادمص كه است یكلّ  یمفهوم ات جاهالنهیدر دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی، ح
 مدرن تیجاهل در آنچه»(. به باور ایشان، 33: 1381آملی، جوادی دارد) یمتفاوت مراتب

 پاك كنند ارائه یظرف هر در را یدیپل و است؛ كهنه تیجاهل همان تهیمدرن یعنی گذردیم
 یزندگایشان (.  88: 1388آملی، جوادی«)دیآالیم زین را نینو ظرف بلكه شد، نخواهد
داند و در مقابل بر این نكته تاكید می« جاهلیت نازل»را مصداقی از  اسالمز ا شیپ اعراب

منجی  ظهور تا «تیجاهل ترقیعم درجات»دارد كه در روایات و متون دینی از تداوم داشتن 
 تمدن و یزندگ مظاهر فقدان یمعن به تیجاهل از مرتبه نیا رایز»اشاره شده است:  آخر الزمان

 (. 33: 1381آملی، جوادی «)ستین آن ابزار و رفاه دادن دست از و

گرایی در نظام معرفت شناسی غرب، بر ت اهلل مصباح با نقد شك گرایی و نسبیتیآ
كند و وق نوُنَ(  تاكید میی ُهمْ ب االْخ رَة حصولی بودن معرفت یقینی از منظر قرآن كریم)وَ

ی از جاهلیت نوین ضمن سرزنش شك گرایان، وضعیت نظام معرفتی غرب را، مصداق
 (.49: 1، ج1387داند ) مصباح یزدی، می
 . روش تحقیق3

در این نوشتار تالش شده است با كاربست روش تئوری داده بنیاد، مسئله پژوهش مورد 
انات مقام معظم ین خاطر است كه بین روش بدیتحلیل و تبیین قرار گیرد. علت استفاده از ا

ها مواجه از داده یگسترده بوده و مخاطب با حجم انبوه اریتا كنون بس 1368از سال  یرهبر
ت اهلل یشه آیژوهش در اندق از  موضوع پیو فهم دق یبرون رفت از سرگردان یاست. برا

سازد تا مخاطب بصورت روشمند با یرا فراهم م یاد امكانیداده بن یروش تئور یاخامنه
ق، یم آن( به فهم دقیع و تقسیوس یسطحها در حركت از جزء به كل)كنار هم قرار دادن داده

ابد. در تعریف روش تئوری داده بنیاد، چنین گفته شده یمند دست و نظام یجامع، منطق
ها و فرآیند ساخت یك نظریه مستند و مدون، از طریق گردآوری سازمان یافته داده»است:

های نوین پرسش گویی بههای گردآوری شده به منظور پاسختحلیل استقرائی مجموعه داده
هایی كه فاقد مبانی نظری كافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون آن در زمینه
باشد و برداری در این روش، غیرتصادفی و هدفمند می(. نمونه5: 1386منصوریان، «)هستند

؛ 40: 1384فرآیند نمونه برداری تا زمانی كه به اشباع نرسد همچنان تداوم دارد)دانایی فر، 
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ها مبتنی بر سه عنصر اصلی )كدها، (. در این روش تحلیل داده20: 1390رابی و همكاران، مه
برد تحقیق طی (. پیش82-81: 1386فر و امامی،گیرد)داناییها( انجام میمفاهیم و مقوله

. كدگذاری 3. كدگذاری محوری 2. كدگذاری باز 1گیرد: فرآیند سه گانه انجام می
تكاملی تئوری در این روش را مطابق با شكل زیر  توان مسیرانتخاب. می

  (:1384:60فر،نمود)داناییترسیم
 

 ها. تجزیه و تحلیل داده4

 . کدگذاری باز و شروع کد گذاری محوری4-1

موضوع  ها، نكات مربوط باآوری دادهكند ضمن جمعدر كدگذاری باز، محقق تالش می
پژوهش ـ  مثل جاهلیت نوین ـ را استخراج و احصاء نماید و طی مراحل كدگذاری، 

تواند با بازخوانی سازی)كدگذاری باز(، محقق میسازی نماید. با پایان فرآیند  مفهوممفهوم
های اولیه تحلیل داده« مفاهیم»بندی  كند)شروع كدگذاری محوری(. مفاهیم، اقدام به مقوله

باشند كه در واقع شالوده ساختن نظریه به شمار تر از مفاهیم میسطحی انتزاعی« هاهمقول»و 
آیند. پژوهشگران مختلف با توجه به موضوع پژوهش و گستردگی آن، نتیجه كدگذاری می

؛ همچنین نك:  81-80: 1386فر و امامی، دانایی«)دهندهای متفاوتی ارائه میباز را به شیوه
 (.1395نادری
ای در شناخت و به اینكه استعاره جاهلیت هسته اصلی نگاه انتقادی آیت اهلل خامنه نظر

نقد تمدن غرب است؛ برای انجام كدگذاری باز، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری از سال 
   pدر نظام كدگذاری، عالمت اختصاری به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد. 1395تا  1368

  ,a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,m,nاست. حروف انگلیسی  (POINT)دیدر معنای نكات كلی
هایی است كه از استعاره جاهلیت برای شناخت و نقد غرب استفاده شده بیانگر سخنرانی

اند كه بیانگر شماره نكاتی است كه از آن است. بعد از حروف انگلیسی اعدادی آمده
است   4،  بیانگر نكته كلیدی شماره    Pa4سخنرانی، استخراج شده است. به عنوان مثال كد 

اسالمى  وحدت كنفرانس میهمانان و نظام مسئوالن» كه از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار
 استخراج شده است.« 8/10/1394

 

 

 نظریه هامقوله مفاهیم كدها هاداده
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 : شناسه کدها1جدول 

 وحدت كنفرانس میهمانان و نظام مسئوالن دیدار در

 8/10/1394اسالمى

Pa ارشد فرماندهان دیدار در 

 نظامی

 22/01/1389انتظامی

pg 

 مسابقات دوره دومین و سى در كنندگانشركت دیدار در

 2/3/1394كریم قرآن المللىبین

Pb از جمعی دیدار در 

 25/9/1371زنان

ph 

 حسین امام پاسداری تربیت و افسرى دانشگاه در

 30/02/1394السالمعلیه

Pc از جمعی دیدار در 

 22/8/1370پرستاران

pi 

 كشورهاى سفراى و نظام مسئوالن دیدار در

 26/02/1394اسالمى

Pd سوره تفسیر دهم جلسه در 

 8/8/1370بقره

Pj 

 كشورهاى سفرای و نظام مسئوالن دیدار در

 6/3/1393اسالمى

Pe جمعه نماز هایخطبه 

 10/1/1369تهران

Pk 

 از كثیری جمع با دیدار در Pf 19/4/1389مبعث عید روز در نظام مسئوالن دیدار در

 26/10/1368بانوان

Pm 

 
های مرتبط با موضوع جاهلیت مورد شناسایی، استخراج در راستای كدگذاری باز، داده

و كدگذاری قرار گرفت. نظر به اینكه آوردن تمامی جداول كدگذاری منجر به فراتر رفتن 
 (. 2شود)نك: جدولاز آن جداول اشاره میای از حد مجاز حجم مقاله است به نمونه

 ایآیت اهلل خامنه : كدگذاری باز پیرامون موضوع جاهلیت در  دیدگاه2جدول شماره

 کد داده مفاهیم مقوله
تكلیف 
 مسلمانان

انتظار دمیدن روح 
توسط پیروان اسالم 

 در دنیای مرده

 از پیروی مدّعیان شما و من از كه نیست چیزی آن این،»
 در باید هم ما. نیست كافی این است؛ متوقَّع پیغمبر و اسالم
 زدهآفت دنیای در و امروز مرده دنیای در كه باشیم آن صدد
 (8/10/1394«)بدمیم روحی امروز

Pa1 

 

عامل 
 جاهلیت

سركوب فضیلت، 
عدالت، اخالق، 
غارت منابع و قتل 

ها بواسطه انسان
ابزارهای قدرت 

 مادی

 سركوب مادّی قدرتهای ابزارهای لهوسیبه هافضیلت»
 اخالق و انسانیّت شود؛می سركوب عدالت شوند؛می

 محابابی قدرتمندان  دست به هاانسان خون شود؛می سركوب
 بودن زدهغارت خاطربه هاییملّت شود؛می جاری زمین بر
 امروز وضع این. دهندمی جان گرسنگی از ها،قدرت وسیلهبه
 (.8/10/1394«).است دنیا

Pa3 
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 کد داده مفاهیم مقوله
تداوم 

 جاهلیت

جاهلیت امروز 
همچون جاهلیت قبل 

 از اسالم

 است؛ اسالم ظهور از قبل دوران جاهلیّت همان مثل هم این»
 (.8/10/1394« ).است جاهلیّت هم این

Pa4 

مقاومت 
اسالمی در 

برابر 
 جاهلیت

لزوم مقابله با جاهلیت 
 تحمیلی

 ما زندگی بر و ما جوامع بر را خود جاهلیّت، نگذاریم»
 (.2/3/1394«).است كرده كه كند؛ تحمیل

Pb1 

سلطه 
های نظام

سیاسی 
جاهلی بر 
 دنیای اسالم

های سلطه نظام
جاهلی بر دنیای 

 اسالم

 میبرد رنج جاهلی نظامهای فشار چنبره در اسالم دنیای امروز»
 (.2/3/1394«)كشدمی درد و

Pb2 

راهكار 
خروج از 

جاهلیت 
التزام به 

 قرآن

تسلیم قرآن شدن 
عامل برون رفتن از 

 جاهلیت

 خارج هاتحمیل این فشار)جاهلیت( از را ما خواهدمی قرآن»
 اُنس قرآن با بگیریم، فرا را قرآن. برسیم اینجا به باید كند؛

 سمت به حركت برای باشیم، تسلیم قرآن مقابل در بگیریم،
. «توانیممی وقتآن بدهیم؛ خرجبه اراده و عزم قرآنی اهداف

(2/3/1394.) 

Pb3 

تقابل 
 گفتمانی

گفتمان اسالمی در 
گفتمان مقابل

 جاهلیت نوین

 جاهلیّت   گفتمان گفتمان، این مقابل در پرچم، این مقابل در»
 (30/2/1394).«است دنیا امروز

Pc1 

شاخص 
گفتمان 
 اسالمی

شاخص گفتمان 
اسالمی: عدالت 
خواهی، آزادی 
خواهی، نابودی نظام 

 سلطه

 آزادی دارطرف است، عدالت دارطرف اسالمی، گفتمان»
 استعمار و استكبار هایزمینه رفتن بین از دارطرف است، بشر

 یعنی است؛ جهان همه در سلطه نظام نابودی دارطرف است،
 باشد؛ نداشته وجود پذیرسلطه و گرسلطه جناح دو دنیا در
 كه است پرچمی همان این است؛ اسالمی نظام گفتمان این

 (30/2/1394).«است شما دست

Pc2 

شاخص 
گفتمان 
 جاهلی

شاخص گفتمان 
 جاهلی نوین:

ظالمانه، زورگویانه، 
متكبرانه، 

 خودخواهانه

 و متكبّرانه زورگویانه، ظالمانه، گفتمان یك آن، مقابل نقطه»
 عالم، انحصارطلب هایقدرت سوی از است خودخواهانه

 اقتصادی هایبنگاه به متّكی كه عالم گرسلطه هایقدرت
 «هستند؛ هم امروز اند،بوده دنیا همیشه جهانند؛ بزرگ

(30/2/1394) 

Pc3 

های قالب
نمود 

گفتمان 
 جاهلی

پوشش گفتمان 
جاهلی: حقوق بشر، 

 عدم خشونت

 حقیقت زبانی، آشكار وقاحت و صراحت با گذشته در»
 گوناگون هایپوشش در امروز دادند؛می نشان را خودشان

 اینها، امثال و خشونت عدم مثل بشر، حقوق مثل زیبا، الفاظ
 چشمان امّا میبرند؛ پیش را خودشان كار ریاكارانه و منافقانه

Pc4 
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 کد داده مفاهیم مقوله
 دو این تواندمی بدهد؛ تشخیص تواندمی هاملّت تیزبین
 (30/2/1394).«ببیند هم مقابل در را گفتمان

تقابل 
 گفتمانی

سازش پذیر نبودن 
جاهلی و گفتمان 

 گفتمان اسالم

 هم به گفتمان دو این كنند،نمی آشتی هم با گفتمان دو این»»
 گفتمان یك. كنند آشتی توانندنمی شوند؛نمی نزدیك
 یك است؛ هامّلت و مظلومان با گریستیزه و ظلم گفتمان
 ؛»است ظالمان با مقابله و مظلومان از حمایت گفتمان گفتمان

 به توانندمی چطور بدهند؟ هم به دست توانندمی چطور اینها
 را این دنیا داند،می را این دنیا امروز و بشوند؟ نزدیك هم
 (30/2/1394«)فهمدمی

Pc5 

تقابل 
 گفتمانی

 

جاهلیت در تقابل با 
 بعثت

 

 ادبیات در جاهلیّت. آمد «جاهلیّت» با مقابله برای بعثت»
 مكرّم پیامبر نبّوت طلوع از قبل دوران اسالمی،

 (26/2/1394«)است

Pd1 

ماهیت 
 جاهیت

 معنای به جاهلیّت
 از است عبارت وسیع
 حاكمیّت و غلبه

 و شهوت نیروی
 بر انسانی غضب
زندگی)گم  محیط

شدن فضائل و حاكم 
 شدن رذائل(

 تعبیرات در نیست؛ علم فقدان معنای به فقط جاهلیّت»
 تریوسیع بسیار معنای جاهلیّت اسالمی، ادبیات در و اسالمی
 امّا است علم نداشتن و علم فقدان جاهلیّت، از بخشی دارد؛

 حاكمیّت و غلبه از است عبارت وسیع معنای به جاهلیّت
 شودمی این زندگی؛ محیط بر انسانی غضب و شهوت نیروی

 تمایالت تأثیر تحت انسانی، جوامع یعنی جاهلیّت. جاهلیّت
 كه دربیاید شكلی به خود فرمانروایان عمدتاً غضبی  و شهوی
 میشود این بشود؛ حاكم رذائل و بشود گم آن در فضائل
 (26/2/1394).«جاهلیّت

Pd2 

نشانه 
 جاهلیت

اسیر یودن انسان در 
 شهوت و غضب

 طرف این از شهوت، طرف آن از. جاهلیّت شودمی این»
 سركش  احساس دو این اسیر زندگی، محیط وقتآن غضب؛

 دگرگون را وضعیّت این آمد اسالم. گیردمی قرار مهاربی
 در بود، هم ساسانی ایران  دربارهای در همین عیناً  البتّه. كند

 كه هم جاهایی بقیّه در بود، هم روم امپراتوری  دربارهای
 طاغوتی و ظالمانه هایحكمرانی و دربارها و هاامپراتوری

 قد زشت واقعیّت این همه مقابل در اسالم. داشت وجود بود
 خود هشدار مخاطب را جهان همه َنذیرًا؛ ل لعَلمینَ  برافراشت؛

 (26/2/1394).«است اسالم پیام این داد؛ قرار

Pd4 

لزوم 
شناخت 
جاهلیت 
مدرن/ 
های نشانه

رانی بی وجود شهوت
حساب، بی مهار و بی 
منطق در دنیای 

 امروز/

 را مانچشم باید ما دارد؛ وجود دنیا در هم امروز جاهلیّت،»
 معنا همین عیناً هم امروز بشناسیم؛ را جاهلیّت و كنیم باز

 امروز. منطقبی مهار،بی حساب،بی رانی شهوت دارد؛ وجود
 گوییممی» است؛ «تمایل» غرب دنیای در رانیشهوت منطق
 میكنید؟ ترویج را گراییهمجنس را، بازیهمجنس چرا

Pd5 
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 کد داده مفاهیم مقوله
جاهلیت 
 مدرن

همجنس 
بازی/شهوت جنسی، 
كشتن بی گناهان و 

 ملتهاسركوب 

 منطقشان این است؛ بشری تمایل یك این خب، میگویند
 هیچ رعایت عدم و رانیشهوت عرصه در كه همینها! است
 گوناگون شهوات و جنسی شهوات باب در قرمزی خطّ
 به نوبت میروند، پیش و نمیكنند توقّف و ایستادگی بشری
 مشاهده هم اینجا انسان را وضعیّت همان میرسد، كه قساوت
 هیچ بدون میكُشند، را هاگناهبی كُشند،می را انسانها: میكند
 است جاهلیّتی این میدهند؛ قرار سركوب مورد را ملّتها جرمی

 (26/2/1394).««مدرن جاهلّیت دارد؛ وجود امروز كه

تفاوت 
جاهلیت 

 مدرن با اولی

جاهلیت امروز مجهز 
 به سالح علم

 
 

ابزارهای 
اطالعاتی/تبلیغاتی و 

های امنیتی)فرآورده
علمی( در خدمت 

 شهوت و غضب

 به اولی جاهلیّت - اّول صدر جاهلیّت با جاهلیّت این فرق»
 مجهّز و مسلّح جاهلّیت، امروز كه است این - قرآن تعبیر
 مایه كه علم یعنی دانش؛ سالح به علم، سالح به است

 برای است شده ایوسیله باشد، باید انسان رستگاری
 كه كسانی آن. بشری جوامع بدبختی برای انسان، روزیتیره

 دانش هایفراورده به تكیه با میگویند، زور دارند دنیا به امروز
 دارند كه سالحی این میگویند؛ زور دارند كه است خود
 كه اطاّلعاتی ابزارهای است، دانش فراورده و شدهساخته
 كه تبلیغاتی عظیم ابزارهای دارند، كه امنّیتی ابزارهای دارند،
 همان خدمت در آنها همه است؛ علم هایفراورده اینها دارند،
 جامعه. است دنیا امروز وضع این. است غضب و شهوت
 دنیای را این و است مواجه واقعّیتی چنین یك با اسالمی
 (26/2/1394).«كند درك باید كند، احساس باید اسالم

 

Pd6 

تشدید 
در  جاهلیت
دوران 
 معاصر/
راهكار 
 جاهلیت

بازتولید و خطرناك 
بودن جاهلیت مدرن 

 نسبت به اولی
/ 

بصیرت و عزم و 
همت الزمه فائق 

 آمدن بر جاهلیت

 خطر با باال، بسیار توان با است؛ شده بازتولید جاهلیّت امروز»
 اّول دوران و اوّل روزهای جاهلیّت برابر  هزارها بلكه صدها
 نیروی. است شده مجهّز امروز بحمداهلل هم اسالم البّته. اسالم
 دنیا در امروز گوناگون، ابزارهای از استفاده با اسالمی عظیم

 امید دشمنان ترفند بر غلبه امید موفّقیّت، امید و. است گسترده
 درجه در است الزم كه چیزی است؛ باالیی امید نیست؛ كمی
 این ؛«همّت و عزم» دّوم درجه در و است «بصیرت» اوّل

) .«داریم احتیاج آن به مسلمان ملّتهای ما كه است چیزی
26/2/1394) 
 

Pd7 
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 . کدگذاری محوری و  انتخابی4-2

، مفاهیم  برآمده «بندی و مقایسهدسته»کند تا از طریق پژوهشگر در گام بعد تالش می
نماید)کدگذاری محوری(. در ادامه بندی تر طبقههای فرعیاز کدگذاری باز را ذیل مقوله

ها ها به استحکام مفاهیم و مقولهپژوهشگر طی فرآیند رفت و برگشت و بازخوانی داده
و فرعی و  های اصلیهای سازماندهی شده در قالب مقولهپردازد. در این مرحله، دادهمی

ل کدگذاری شوند)کدگذاری انتخابی(. نمای جامع و کامبندی میابعاد محدودتری دسته
 دید. 3تواند در جدول شماره محوری و انتخابی را می

 

 ای(: كدگذاری محوری و انتخابی پیرامون موضوع جاهلیت در دیدگاه آیت اهلل خامنه3)جدول شماره

 مقوله مفاهیم مشخصات کدها
 فرعی

 مقوله
 اصلی

Pc1  پرچم انقالب اسالمی در مقابل گفتمان

 جاهلیّتِ امروز دنیا 

اسالمی انقالب

 گفتمانینماینده

ب 
 نا

الم
س

ن ا
ما

فت
گ

ص(
ی )

مد
ح

م
 

 

 

 

 

استعاره 

جاهلیت 

 و

نقد  

تمدن 

 غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pc2 سلطه، نظامخواهی،نابودیخواهی،آزادیعدالت

 مداریگرایی و اخالقفضیلت

 های گفتمانیشاخص

Pd2, 

Pf2 

 غلبه از است عبارت وسیع معنای به جاهلیّت»

 بر انسانی غضب و شهوت نیروی حاکمیّت و

زندگی)گم شدن فضائل و حاکم شدن  محیط

 توحید، حق، با مقابله یعنی رذائل(؛ جاهلیت

 «سعادت و انسان، حقوق

 

 تیت جاهلیماه

هل
جا

ن 
ما

فت
گ

ی
ن

در
ت م

 

Pc3 ی گفتمانیهاشاخص ظالمانه، زورگویانه، متکبرانه، خودخواهانه 

Pd4 , 

Pd3 

نفسانی؛  شهوات مهارگسیختگیِ طرف یك از

 و ویرانگری و از طرفی دیگر قساوت

اسیر بودن انسان در شهوت و  /ریزیخون

 غضب

مبتنی بر 

ق  شهوت
نط

م
تار

رف
 ی

ی
هل

جا
 

مبتنی بر 

 خشونت

Pc4 «زبانی، آشکار وقاحت و صراحت با گذشته در 

 در دادند؛ امروزمی نشان را خودشان حقیقت

 حقوق مثل زیبا، الفاظ گوناگون هایپوشش

 منافقانه اینها، امثال و خشونت عدم مثل بشر،

 ؛«برندمی پیش را خودشان کار ریاکارانه و

رفتار آشکار 

جاهلی در 

 گذشته

 

 

اشکال 

رفتاری 

 جاهلی

رفتارمنافقانه 

جاهلی در 

 حال
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 مقوله مفاهیم مشخصات کدها
 فرعی

 مقوله
 اصلی

Pd5, 

Pf2, 

Pa4 

 دارد/دوران وجود دنیا در هم امروز جاهلیّت،

 همان مثل هم است/ این نیافته پایان جاهلیت

 است. اسالم ظهور از قبل دوران جاهلیّت

 تیتداوم جاهل

 ن(ینوتی)جاهل

 

 

 

 

 

 

 

استعاره 

جاهلیت 

 و

نقد  

تمدن 

 غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb3, 

Pd5, 

Pe3, 

Pb1 

 را جاهلّیت و کنیم باز را چشممان باید ما

 بشناسیم

ت یلزوم شناخت جاهل

 مدرن

Pf3, 

Pd6, 

Pd11, 

Pe3, 

Pd6 

شرفته ابزارهای یپ یهادانش و فناوری

 علم و سالح به مجّهز جاهلیت نوین، جاهلیّت

 ای برایوسیله رستگاری بجای دانش)علم

 بشری( جوامع بدبختی

ابزارهای 

 علمی

ها
زار

اب
 ی

هل
جا

ی
ن

در
ت م

 
ابزارهای اطالعاتی، تبلیغاتی و 

های علمی( و همگی در امنیتی)فرآورده

 خدمت شهوت و غضب

ابزارهای 

 تبلیغاتی

ای و تسلیحات نظامی ابزارهای سالح هسته

 جاهلیت نوین 

ابزارهای 

 تسلیحاتی

Pe1, 

Pe2, 

Pe3, 

Pf1, 

Pg1, 

Ph1, 

Pm1, 

Pd5, 

Pa2, 

Pa3, 

Pb4 

گناهان و سرکوب ملتها، غارت کشتن بی 

منابع و قتل انسان ها، تبعیض، ضعف، فقر، 

جنگ مستکبران برای توسعه قدرت، 

 زورگوئی، سلب امنیت

 

 

های نشانه

 مادی

نه
شا

ن
ها

 ی
هل

جا
ی

ن
در

ت م
 

ن
ما

فت
گ

 
هل

جا
ی

 ت
ن

در
م

 

 

بی عدالتی، نادیده گرفتن کرامت انسانی، 

جنسى،  نیازهاى و جنسى مسائل کردن عمده

تبرج زنانه ، پوشاندن حقایق در لوای سالح 

تبلیغات مدرن، غلبه شهوترانها بر اکثر مردم 

جهان، وسیله قرار دادن زن برای التذاذ 

حساب، بی مهار رانی بیمردان، وجود شهوت

و بی منطق در دنیای امروز، همجنس بازی،  

 قساوت، سرکوب فضیلت، عدالت واخالق

 

 

 یهانشانه

 اخالقی
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 مقوله مفاهیم مشخصات کدها
 فرعی

 مقوله
 اصلی

Pd6 «اّول صدر جاهلیّت با جاهلیّت این فرق - 

 که است این - قرآن تعبیر به اولی جاهلیّت

 سالح به است مجهّز و مسلّح جاهلیّت، امروز

 «.دانش سالح به علم،

تفاوت جاهلیت مدرن با 

 جاهلیت اولی

 

استعاره 

جاهلیت 

 و 

نقد 

تمدن 

 غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

استعاره 

جاهلیت 

 و

نقد  

تمدن 

 غرب

 

 

Pd7 «توان با است؛ شده بازتولید جاهلیّت امروز 

 برابرِ  هزارها بلکه صدها خطر با باال، بسیار

 .«اسالم اوّل دوران و اوّل روزهای جاهلیّت

 تشدید جاهلیت مدرن

Pb2, 

Pd9, 

Pd10, 

Pb4 

سیاسی جاهلی بر های سلطه و فشار نظام

 دنیای اسالم

سلطه بر 

 جهان

یس
ت

اس
هل

جا
ی 

ها
ی

نو
ت 

ی
 ن

ها از تروریسم)داعش(/ حمایت آمریکایی

 ترویج در و تروریسم ایجاد در استکبار دست

 آنها پشتیبانی و آنها به کمك در و هاتروریست

حمایت از 

 تروریسم

ایران هراسی و اختالف افکنی و ایجاد تفرقه 

 فالن عرب، مقابل در ایران مذهبی در منطقه)

 در شیعه دیگر، قومیّت فالن مقابل در قومیّت

  سنّی( مقابل

ایران هراسی 

و تفرقه 

افکنی 

مذهبی و 

 قومی

علی رغم  صهیونیست جعلی حمایت از دولت

  غزّه فشار بر مردم فلسطین در

حمایت از 

دولت جعلی 

 صهیونیست

Pi1 آسیا بسط  شرق و التین آفریقا، امریکای

 جاهلیت مدرن)بی حجابی(های نشانه

 

ن گستره جاهلیت مدرن
ما

فت
گ

 
هل

جا
ی

 ت
ن

در
م

 

Pa3, 

Pd8, 

Pd9, 

Pd10, 

Ph1, 

های مادی، آمریکا، دولت قدرتاستکبار، 

 جعلی صهیونیستی

 

 عاملین جاهلیت مدرن

Pd1 جاهلیت در تقابل با  .آمد «جاهلیّت» با مقابله برای بعثت

 بعثت

تقابل 

گفتمانی 

اسالم با 

 جاهلیت

PC5 «شوند؛نمی نزدیك هم به گفتمان دو این 

 گفتمان گفتمان یك. کنند آشتی توانندنمی

 است؛ ملّتها و مظلومان با گریستیزه و ظلم

عدم سازش پذیری 

 گفتمان جاهلی و اسالم
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 مقوله مفاهیم مشخصات کدها
 فرعی

 مقوله
 اصلی

 و مظلومان از حمایت گفتمان گفتمان یك

 «است ظالمان با مقابله

Pa1 

 

انتظار دمیدن روح توسط پیروان اسالم در 

 دنیای مرده

 تکلیف همگانیاحساس

ار
هک

را
 

له
قاب

م
 با 

ت
لی

اه
ج

 
ن

در
م

 

Pn1  اسالمی الگوی مقابل با سبك حیات طیبه

 زندگی جاهلی

 حیات طیبه اسالمی

Pb3, 

Pk1 

 التزام به قرآن جاهلیت از رفت برون عامل شدن قرآن تسلیم

Pb3, 

Pd7, 

Pg2 

 رفت برون و جاهلیت از اسالم دنیای آگاهی

 آمدن فائق الزم همت و عزم و بصیرت /قرآنی

 و مدبرانه عمل هوشیاری، /جاهلیت بر

 شجاعانه

 همت و عزم بصیرت،

 

دهد، مسئله جاهلیت برون داد كدگذاری محوری و انتخابی)جداول فوق الذكر( نشان می 
 مدرن در منظومه فكری مقام  معظم رهبری حكایت از نگاهی انتقادی به تمدن غرب است.

شناختی جامعههای فنی، همانطور كه در بیان مسئله ذكر شد؛  از سده  گذشته تا كنون دیدگاه
های مختلف فكری از غرب ستیزی تا شناسی متفكران ایرانی به تمدن غربی، طیفو معرفت

ای در شناخت گرایی را در بر گرفته است. در این میان، دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهغرب
مبتنی بر قرائت شیعی و گفتمان « الهیات سیاسی اسالم»و نقد تمدن غربی، معرّف رویكرد 

م سیاسی در ایران معاصر است. در این دیدگاه، استعاره جاهلیت مدرن برای بیان اسال
رود. منطق غالب خشونت گرایانه و وضعیت، اوضاع و احوال حاكم بر تمدن غربی بكار می

شهوت گرایانه   رفتاری  حاكم بر محیط زندگانی تمدن غربی سبب شده است كه سمت و 
هایی چون آمریكا و متحدان، با به د و مستكبران و ابرقدرتگرایانه باشسوی این تمدن سلطه

خدمت گرفتن ابزارهای علمی، تبلیغاتی و تسلیحاتی مدرن، بار دیگر در عصر جدید، مظاهر 
های مادی و اخالقی حیات جاهلی به تعبیر قرآن كریم را احیاء نمایند. جاهلیت مدرن، نشانه

ا، جنگ، كشتار و خونریزی، فقر، تبعیض و قدرت هبه همراه دارد. غارت منابع طبیعی ملت
های مادی و سركوب فضایل، شهوت رانی، قتل نفس، همجنس بازی و طلبی از جمله نشانه
 باشد.اخالقی جاهلیت میهای تبرّج زنان از نشانه



 19                                  98تابستان /47سال سیزدهم/شماره                  

ـ عملی راهبردهایی در پیش  در این میان، جریان جاهلیت مدرن برای تداوم سیطره فكری 
. راهبرد فكری و گفتمانی: تقابل گفتمانی جاهلیت با گفتمان اسالم ناب 1گرفته است: 

. راهبرد اخالقی: سركوب فضائل 2محمدی )ص( امری مبنایی و بنیادی است. 
انسانی و...( و برجسته كردن رذایل اخالقی)تبرج زنان، همجنس اخالقی)عدالت،كرامت

. راهبرد سیاسی: اتخاذ 3جاهلیت است. بازی، پوشاندن حقایق و....(. راهبرد اخالقی گفتمان
ی سلطه گرایانه بر جهان، اسالم هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی،  حمایت از هاسیاست

های از راهبرد سیاسی است. پیامد تروریسم)داعش و...(، تفرقه افكنی قومی ـ مذهبی نمونه
تقاد حضرت آیت اهلل باشد. با این حال، به اعتداوم وضعیت جاهلی، حاكمیت طاغوت می

ای همچنان كه جریان جاهلیت از گذشته در اشكال مختلف تداوم داشته اشت؛ جریان خامنه
و پیام بعثت نبوی )ص( نیز تداوم داشته و دارد. حیات طیبه اسالمی، الگوی زندگانی و بدیل 

ا محقق باشد كه مسلمانان با ایمان به خدای متعال و عمل صالح باید آن رحیات جاهلی می
سازند. در دنیای جدید، انقالب اسالمی ایران با ارائه گفتمان اسالم ناب محمدی )ص( منادی 

باشد. بر این اساس بصیرت، مقاومت و پیام بعثت برای جاهلیت زدایی از حیات بشری می
تالش كرده  باشد. شكل ذیلمی بیداری اسالمی از ملزومات جاهلیت زدایی در عصر كنونی

 لب مدل نظری به بیان منظومه فكری رهبری در شناخت و نقد تمدن غرب بپردازد.است در قا
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 نتیجه گیری

بوده و متاثر از  یبه تمدن غرب، از منظر معرفت شناس یات اهلل خامنهیآ ینگاه انتقاد
و غرب  یزی، غرب ستیی)غرب گرایزیكرد تجویان سه رویاسالم است. از م یاسیات سیاله
در مواجهه  یات اهلل خامنهیكرد آی، رویدر مواجهه با تمدن غرب یرانیشمندان ای( اندینیگز
 یو دستاوردها یفكر یسنجش مبان یبه معنا ینیاست.  غرب گز« ینیغرب گز»ن تمدن، یبا ا

در تمدن  یو فناور یعلم یهاشرفتینرو، پیك سره از ناسره است. از ایتمدن غرب و تفك
د بوده و یهمواره مورد تاك یدر گفتمان انقالب اسالم ق سره و اخذ آنیغرب از مصاد
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شان، استعاره یباشد. در تفكر ایق ناسره مین تمدن از مصادیت حاكم بر ایفرهنگ و هو
شه در ین استعاره ریباشد. ایتمدن غرب م یریت و جهت گین وضعییتب ین برایت نویجاهل
ا ی یراسالمیغ یو داللت بر رفتارها هم السالم داشتهین علیره معصومیو س یانیوح یهاآموزه

دارد. در این نگاه، تمدن غرب با بكارگیری ابزارهای پیشرفته علمی و فناوری،  یضد اسالم
تبلیغاتی و تسلیحاتی و همچنین راهبردهای فكری)تقابل گفتمانی با اسالم(، اخالقی)سركوب 
فضایل و برجسته كردن رذایل اخالقی( و سیاسی)سلطه گری، اسالم ستیزی و ایران هراسی( 

 .دارددر اسالم گام بر میدر تداوم مسیر جاهلیت ص
زان یر میبر رفتار و عملكرد)نظ ینیو ع یقات  كمین راستا، انجام پژوهشها و تحقیدر ا

 یغرب، جهت  مستندساز یر رسمیو غ یگران رسمی(  بازیو جنگ طلب یخشونت، بزهكار

 .شودیه مین در نقد تمدن غرب توصیت نویكاربست استعاره جاهل
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