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 تشکّر و سپاس

نامه ین پایانسپاس خدای راست که علم و دانش را سرلوحه انسان قرار داد و توفیق به پایان رساندن ا        

 را به اینجانب ارزانی داشت.

از همه کسانی که بنده را « الخالق یشكر لم المخلوق یشكر لم من»دانم به موجب بر خود الزم می        

 در راه به ثمر رسیدن این پژوهش یاری نمودند، تقدیر و تشكّر به عمل آورم.

ی نامه به راهنمایرضی بهابادی که تنظیم این پایان از عنایات مشحون از لطف استاد گرانقدر دکتر        

 های ایشان صورت گرفت بسیار سپاسگزارم.عالمانه و دلگرمی

های ارزنده استاد محترم دکتر مداحی که زحمت مشاوره این اثر را پذیرفتند، کمال از همفكری        

 گزاری و قدردانی را دارم.سپاس

گزارم و از عزیزم که دعای خیرشان همواره بدرقه راهم بوده سپاسرحوم مپدر و مادر همچنین از         

شان گردد و ثواب این اثر را به روح این بزرگواران تقدیم همواره آمرزش الهی نصیبخداوند خواستارم 

 نمایم.می
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 چكیده

در این  امعه اسالمی است.تربیت انسان الهی و برپایی جامعه دینی  از اهداف آموزش و پرورش  در ج   

راستا هر چند آموزه های دینی در کتب درسی به صورت مستدل و علمی ارائه شده است، لیكن برخی 

دانش آموزان  در عرصه عمل به آن پایبند نیستند و این مسئله تهدیدی جدی در از بین رفتن ارزشها 

انی و معرفتی نبوده، بلكه بیشتر با امور نفستلقی می گردد. به نظر می رسد این پدیده غالبا ناشی از ضعف 

روانی ویژه سالهای جوانی نظیر لجاجت، سطحی نگری، پندارگرایی، تقلید کورکورانه، غرور و... ، ارتباط پیدا 

های دینی می توان راهبردهایی را جهت حل این مشكل اتّخاذ نمود. می کند. با بررسی و موشكافی آموزه

اوی و بررسی جهل و جحد در متون دینی سعی دارد تا راهكارهایی را جهت پژوهش حاضر با هدف واک

 های این تحقیق نشان میبهبود کارآیی روشهای تربیت دینی موجود در کتب آموزشی ارائه نماید. یافته

نابخردی و  -2نا آگاهی ) جهل در تقابل علم( که امری معرفتی است،  -1دهد: جهل دارای دو معناست.

هل در تقابل عقل( به معنای نسنجیدگی که امری گرایشی است، جحد به معنای انكار آگاهانه سفاهت ) ج

است که امری گرایشی و نفسانی محسوب می گردد. بر این اساس؛ جحد با جهل به معنای نا آگاهی تفاوت 

کب، ماهوی دارند، لیكن جحد یكی از مصادیق جهل به معنای سفاهت و نابخردی است. جهل بسیط و مر

های جهل هستند. انكار نعمت و آیات نیز از اشكال جحد در قران است. انكار جهل علمی و عملی از گونه

نعمت شامل نعمت های مادی و معنوی بوده و انكار آیات شامل انكار بینات و امور آشكار است. فرایند 

اد وگرایش در نسل جوان ایجتوان تغییر بینش تربیت دینی شامل دو اصل مهم و ضروری است که با آن می

 -2 .مقابله با جهل، که در این فرایند ارتقای سطح معرفتی اساسی ترین راه مقابله با آن است -1کرد: 

یت است. در تربو ... تحریک ایمان ، گفتار سدید ،های مقابله با آن روش استداللمقابله با جحد که از روش

 اصول مبارزه با انكار در تربیت دینی است. دینی توجه به ویژگی های فطری از مهمترین 

 

 واژگان کلیدی: جهل، جحد، انكار، عقل، تربیت دینی 
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 مقدمه

ت حضرت امام خمینی )ره( شكل ا هدایهای الهی بزسازی تمدن اسالمی و تربیت انسانهدف باانقالب اسالمی ایران با  

. رویكرد تمدن اسالمی مستلزم انعكاس اندیشه های الهی و اسالمی در همه ابعاد فردی و اجتماعی است؛ در این گرفت

منظر نهاد آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد نظام  تربیتی و معرفتی و فرهنگی در کشور دارای نقش حائز اهمیت 

در  ، ازاین روهمیشه در تحوالت فرهنگی و دینی کشور سرنوشت ساز بوده است دانش آموزانبا معلمان باط ارتاست، زیرا 

طی سه دهه تالش شده است تا گام های اساسی برای باز سازی نظام تعلیم و تربیت کشور بردارد، اما مشاهده می شود 

اشی ی موارد ند انتظار را داشته باشد، این پدیده در برخنظام آموزش و پرورش به رغم  تالش هایش،  نتوانسته کارکرد مور

جحد( بوده است که به عوامل مختلفی  ( دانش آموزان بوده اما بیشتر با امور نفسانی و روانی )جهل از ضعف معرفتی )

وی شد. از سبانظیر لجاجت، سطحی نگری، پندار گرایی، تقلید کورکورانه، غرور و استبداد رأی ...  نسل جوان مرتبط می

 ،نسل جوان و نسل انقالبی( )قشر دو کنند بینتالش می ارزش ها و باورهای اسالمی،دشمنان اسالم با تخریب دیگر، 

 ،های گوناگون در صدد فریب جوانان هستندبا جاذبه و های مختلف فرهنگی و سیاسی فراوانجریان و با گسست ایجاد کنند

در اوائل انقالب متفاوت  جوانان و نوجوانانبا نگرش ارزش های دینی ل جوان، به نگرش نس ،رسدبه نظر می در نتیجه ،

طلوبی م رفتارباید با نسل جوان  معلمانهایی، های دشمنان و مقابله با چنین هجمهبرای جلوگیری از تالش ، پسشده است

د و نسل جوان را از جهت معرفتی، نام دهند رسالت سنگین خود را انجنتوامیمعلمان مطلوب، رفتار  زیرا با داشته باشند؛

 های قرآنی،به نظر می رسد با توجه به آموزه .دنهای فردی و اجتماعی حفظ کنرفتاری و اخالقی تأمین و از گزند آسیب

( توجه نمایند حال آنكه لجبازی –انكار با وجود آگاهی نادانی ( و جحد ) –عدم علم  مربیان بایستی به تفاوت بین جهل )

 شاهده می شود مربیان در برخورد با دانش آموزان برخوردی یكسان دارند.م

با جاهالن و جاحدان،  مطلوب برای رفتارهایی چه مؤلفهاین نوشتار در پی آن است که بداند، قرآن و روایات حال          

اشته دهت احیای ارزش های اسالمی، جوان، تعاملی سازنده و مطلوب در جنسل د با ناساس آن بتوان، تا برنمایدپیشنهاد می

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم گشته، فصل اول کلیات پژوهش، و دارای دو بخش است، که در آن  بعد از بیان  .باشند

؛ به بیان مفهوم شناسی  جهل و جحد  اختصاص آن طرح، اهمیت، پرسش های پژوهش، فرضیه ها و پیشینه ، در بخش دوم

جهل بسیط، مرکب، علمی، عملی، عقل نظری و عملی، عوامل و آثار ؛ گونه های جهل تبیینل دوم در یافته است. فص

به تبیین جحد  صل سوم در بیان گونه های جحدفدنیوی و اخروی جهل با استناد به آیات و روایات ترسیم شده است. 

ترسیم شده است، در فصل چهارم نظریه  نعمت و جحد آیات پرداخته،  و سپس عوامل و آثار آن مطابق آیات و روایات

بیان گردیده، و سپس راهكارها و روش های مقابله با  یتربیت دینی، عوامل مؤثر، نقش علم، اصول اساسی در تربیت دین

 ه شده است.دو در انتهای این فصل نتایج و پیشنهادات و منابع آور جهل و حجد ذکر شده است
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 پژوهش طرح -6-6

 پژوهشاهمیت و ضرورت  -6-6-6

. بعد اول مربوط کندیم دایمجموع آنها در دو بعد ظهور پ یعوامل گوناگون داشته باشد ول تواندیم ینید یهابیآس     

هر دو بعد از توجه به بدیهی است  .باشدیم دانش آموزانمربوط به عمل و رفتار  گریو بعد دی نیو معرفت د دیبه عقا

 ندیگردد که به نقش . جایگاه و اهمیت بحث وقتی بیشتر روشن میمهمترین دغدغه های سازمان آموزش وپرورش است

جانبه کشوراسالمی توجه  گذار در پیشرفت همه، به عنوان مهمترین عوامل تأثیریمان به خدا، عمل به دستورات دینمانند ا

نی اعتقادی اسالم و یا بی توجهی به رویكرد عملی، که مهمترین اهداف آموزش کنیم. حال عدم توجه به اصول و مبا

ای که گاهی هایی در فرهنگ مذهبی گردد، به گونهگیری آسیبدهد ممكن است منجر به شكلپرورش  را تشكیل می

 بی شود.آداب و رسوم یک دانش آموز در جامعه اسالمی به مرور زمان مانند سبک زندگی یک دانش آموز غر

ر دینی در زندگی دانش های دینی، در عرصه عمل مشكالت حل نشده و رفتام تعلیم آموزهغر علی امروزه به نظر نگارنده،

آموزان ضرورت نماز و وجود ندارد. به عنوان مثال بسیاری از دانش  1شود و خود کنترلیآموزان به طور ملموس دیده نمی

دد و گری اسالمی تلقی میهاکه این مسئله تهدیدی جدی در از بین رفتن ارزش دکنندانند اما عمل نمیحجاب  را می

 تربیت است. های تعلیم ونیازمند غنا بخشیدن به شیوه

وجه و با تمتقن و مستدل  با دالیل داسالم، بایمبین های دین انان آموزهرس پیام رسد مربیان؛ به عنوان به نظر می       

دین، گام های اساسی بردارند، اما الزمه آن وضعیت روحی مخاطبان در پذیرش پیام و توجه به زمان، مكان  به شرایط

های کارآمد در گیری از روشهای مخاطبان و بهره تحول در خود مربیان و درک عمیق دین، همچنین شناخت ویژگی

ت را در حوزه معرف و حدیث عملى قرآن هایشیوهاست که برای مربیان آن  قدممهمترین نظام تعلیم و تربیت اسالم است. 

 .شودهاى قرآن به مخالفان تحقیق مثال، در نحوه استدالالت قرآنى و شیوه پاسخ و عمل بدانند

 ،اعتقادشان با عملشان در تضاد استکه  آیدهایی سخن به میان می( از گروهعلیهم السالم قرآن واحادیث أئمه )در آیات   

وَ وَعَوْها، وَلکِنَّهُمْ حَلِیَتِ الدُّنْیا فى اَعْیُنِهِمْ، وَ  وَ اللّهِ لَقَدْ سَمِعُوها !بَلى » :فرمایدمی قیهامام علی )ع( در خطبه شقش

. بنابر این، تنها شنیدن اثری ندارد، بلكه مهم درک کردن و عمل (499: ،ص 29 ،ج 1444مجلسی، ) «راقَهُمْ زِبْرِجُها

)آمدی،  «ما أفاد العلم من لم یفهم » خوانیم:امیر مؤمنان علی )ع( میاز  کردن به دستورات دین است. در حدیثی

ل ق دنیا  اساس ایمان را متزلزپرستی و هوای نفس و دلبستگی به زرق و برهای نیرومند دنیاانگیزه زیرا ،(64ش، ص1366

، مو)ه «هُ و أصَمَّهُ و أذلّهُ و أضلهُمن اتبع هواهُ أعما » :فرمایدی سپارد لذا مینماید و عمل را به ورطه فراموشی ممی

زمانی فرا می رسد که مردم حرام  »خوانیم: خطاب به امیر مؤمنان علی )ع( می در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( .(65ص

 .(156: خطبه،  1446شریف الرضی،  ) «شمرندهای فراموشی آور ، حالل میرا با شبهات دروغین و هوا و هوس خدا

                                                           
1. Self-control 
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اخته و آورد پردبه مباحث انگیزشی و گرایشی درونی و بیرونی که شكاف بین علم و عمل پدید مید است؛ نگارنده درصد

شكاف بین انسان فاعلِ شناسنده و انسان فاعلِ عامل مورد شناسایی قرار گیرد،  تا در مباحث تربیتی نتایج مفیدی به 

 در قرآن« جهل و جحد »صرف بررسى ماده « جحد و جهلرابطه  »براى تحقیق در مساله  بدیهی است  همراه آورد.

ا بو احادیث  بریم، در قرآنبه کار مى« جهل و جحد »چه بسا مفاهیمى که امروزه تحت عنوان  ،کندکفایت نمى یثدواحا

اند یكى توبه هر حال، این کار مىق، به آن تعابیر نیز توجه کنیم. بنابراین الزم است در تحقی تعبیرات دیگرى آمده باشد

شود که حرف آخر زده شده در همین موضوع خاص نیز به هیچ وجه ادعا نمى از مراحل پژوهش در مساله تلقى گردد.

 . شوداى اجمالى از کار، پیشنهادى براى روش بررسى مفاهیم معرفتى در قرآن ارائه مىاست، تنها با عرضه نمونه

این است  که پیامبر گرامی ما هم با این مسئله در تبلیغ رسالت دینی  بررسی تاریخ اسالم نیز بیانگر الزم به ذکر است،

خود مواجه بوده است و آیات قرآن کریم نیز دو ساحت متفاوت را به تصویر می کشد. لذا با بررسی تفاوت نظری این دو 

 .اصطالح قرآنی  تالش خواهد شد تا به بهبود کارآیی روشهای موجود کمک نماید

 پژوهشی هاپرسش -6-6-2

 آن کدام است؟ مختلف های جهل در قرآن به چه معناست و گونه  -1

 ؟حجد در آموزه های دینی به چه معناست -2

 ارتباط بین جهل و جحد با معرفت چگونه است؟ -3

 در فرآیند تربیت دینی چیست؟« جحد» و « جهل» اصول و روش های تربیتی در مقابله با  -4

 پژوهشهای فرضیه -6-6-9

 آگاهی نا مراد گاهی دارد، معنا دو حدیث و قرآن دیدگاه از جهلدر باره واژه جهل معتقدند؛ بسیاری از قرآن پژوهان   -1

 (. عقل مقابل در هلج ) است  سفاهت و بخردی نا دوم معنای(.  علم مقابل در جهل)  است

 روانی امر یک کهلذا می توان گفت  است اهیآگ وجود با  لجاجت و انكار جحد، معتقدند؛ جحد واژه باره در لغویان  -2

 . گردد می محسوب

 ندارد ماهوی تفاوت و نابخردی( سفاهت ) با جهل لیكن دارند ماهوی تفاوت آگاهی( نا ) جهل با جحدبه نظر می رسد،  -3

 .برشمرد آن مصادیق از توان جحد رامی بلكه

 ازیلجب و انكار همچنین و بخردی و نا سفاهت با مقابله برای اما باشد می افزایی و جهل دانش آگاهی نا سوء آثار رافع -4

 .است دیگری الزم تربیتی های روش

کند؛  نكته اول: موشكافی گونه های مختلف ها؛ ما را به چهار نكته، جهت بررسی رهنمون میاین فرضیه در پژوهش حاضر

ته سوم: پرداختن به ارتباط بین جهل و جحد با معرفت است. نك در متون جهل در متون دینی است. نكته دوم: تببین جحد
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تربیت دینی است، با این امید، پذیرش عملی ارزش فرایند  است. نكته چهارم: إرائه ی راهكارهای مصون ماندن از آنها در

 های دینی نسل جوان، گامی برای رسیدن به هدف نهایی در آموزش و پرورش دوره معاصر باشد.

  پژوهشروش  -6-6-4

تفسیر مفهومی خواهد بود، با مراجعه به کتب فقه اللغة  به تناسب موضوع، به روش اسنادی یعنی تحلیل و حاضر پژوهش

و کتب دینی که مفاهیم جهل و جحد به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس با مراجعه به کتب و مقاالتی 

حریر و به رشته ت بندی نموده هار مانده، ابتدا فیش برداری ، سپس طبقکه در باره جهل و عقل از صاحبان اندیشه به یادگ

 آید.در می

 پژوهشپیشینه  -6-6-5

ها و مقاالت گوناگون با نامهها، پایانسی بوده، و در دوران معاصر کتابدر ادوار گوناگون از مفاهیم اسا« جهل »مفهوم 

جهل از دیدگاه قرآن و راههای رفع آن » ، «جنود عقل و جهلشرح حدیث  »،  «جاهلیت قرن بیستم »عناوینی همانند 

به رشته تحریر در آمده است،  شاید إحصاء آنها به دلیل ...... و « در قرآن کریم با رویكرد ساختاری معنا شناسی جهل »، «

و  اط با مفهوم جهلارتب با بررسی این منابع ، مشاهده شد در. باشدد و این خود دلیل اهمیت مسأله میکثرت مشكل باش

های مختلفی بیان شده است، اما تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی ارتباط جهل و جحد ارتباط آن با عقل و علم دیدگاه

و شیوه برخورد با جاهالن و جاحدان اختصاص نیافته است،  لذا در این زمینه ، پیشینه عام بوده، و از جهاتی با موضوع 

می ا هها و مقالهیان کتاباز م. کنداین نوشته را از آنها متمایز می ها ،، پرداختن به این ویژگیبنابر این. مرتبط می گردد

ا، به هبرخی از این پیشینه. باشند این رسالهرسد، بهترین ها در موضوع بحث اشاره نمود، که به نظر می به موارد ذیلتوان 

 :شرح ذیل است

استماع، کفر به  را عدم مراتب اعراض از قرآن، اعراض از قرآن( ) دیدگاه قرآن قرآن ازدر کتابی ذیل عنوان  یمحبّ –1

جویی و .... بیان می کند، و در مباحث خود با ستفاده، تردید، تكذیب، مبارزه، بهانهمقابله، مجادله، سوءاقرآن، استهزاء، 

به  کند. در بخش دیگرغگو و منافق معرفی می، فاسق، دروکارترینکریم، چنین افراد را  ظالم، ستم استناد به آیات قرآن

دنیاطلبی حق گریزی ....  ،سستی ایمان، استكبار هوی و هوسجهل، عدم درک صحیح،  عوامل اعراض از دیدگاه قرآن را )

 .(89ش، ص1387، محبیر.ک: ) داند و در بخش های دیگر، کیفرهای دینوی و اخروی را یادآور می شود( می

در فصل دوم کتاب به دینداری مورد قبول اسالم، و مراتب و  نقش معلم در تربیت دینیذیل عنوان  در کتابی داودی -2

ای از دینداری گونه واع دینداری مواجه  هستیم  )در طول تاریخ اسالم با ان ؛درجات آن اشاره کرده است، می نویسد

رزد(. وساسات و تجربیات عرفانی تأکید میبر اح ای دیگردیگر تأکید بر شناخت دارد، گونه تأکیدش بر عمل است، گونه

، ز آننماید و پس ان کرده است،  و سپس آن را نقد میباره انواع دینداری بیااین بخش دیدگاه دکتر سروش را در وی در

قادی، اعت ،شناختی ) دهد،  با توجه به اینكه، اسالم دینی است، که به همه ابعاددین داری مورد قبول اسالم را توضیح می

 کند )جمله سخن پیامبر )ص( را بیان می توجه دارد و شواهد مختلف از(،  ، آدابی، اقتصادی، سیاسی و ...عبادی، اخالقی

و  به منظور غفلت از ابعاد دیگر،اگر تأکید بر برخی ابعاد  ،گفتار زبانی، عمل به اعضا و جوارح است( ایمان شناخت قلبی،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



7 
 

آیت اهلل از دیدگاه اسالم مذموم است، سپس به مبحث درجات ایمان و آثار آن از دیدگاه برخی امور باشد، افراط در 

 . (46-43ص ش،1395داودی،  ) پردازد، میسبحانی

از طریق معناشناسی، به  «معناشناسی جهل در قرآن کریم با رویكردی ساختاری »عنوان  با ایرسالهدر اسكندری  -3

حاصل آن این است،  درآیات قرآن  پی برده است، ل موضوعی با جهل ارتباط دارند،همبستگی معنایی آیاتی که به شك

، و در مواردی هم در تقابل با عقل و (عدم آگاهی و شناخت )لغت و تفسیر، غالبا در تقابل با مفهوم علم  مفهوم جهل در

گرفتن به همراه جدل، خصومت و همچنین دارای معنای ایجابی است و به معنای بازی کردن، و به بازی . یا حلم است

 .ش(1393ر.ک: اسكندری،  ) غفلت است، و مانع رشد انسان و منشأ صفات ناپسند است

لمی حعلمی، بی عقلی و بی؛ جهل را بی«جهل از دیدگاه قرآن و راههای رفع آن »اش ذیل عنوان در پایان نامه دینی -4

اختی می باشد. کلمات قریب تقسیم به جهل معرفتی و جهل روان شن ی معرفت و روان، قابلدانسته است، که در دو حوزه

) علم، عقل، حلم ، معرفت، (  و متباین المعنای آن را شک، جنون، غمرت، غطاء، عمی و خفتسفه، ظن،  ی آن را )المعنا

تاری لی پیامدهای رف( معرفی نموده است و پیامدهای اعتقادی آن را کفر ورزی و شرک دانسته و یقین، فكر،  بصیرت و فقه

رد ورزی بیان کرده آن  را بهانه جویی،  تعصب و تقلید بیان کرده است، راه های درمان جهل معرفتی را با علم آموزی و خ

صبر و  است. مواردی چون ایمان، تقوا،شناختی های روانر بسیاری از موارد نیازمند درمانهای روانی، داست، اما  جهل

 .ش(1392ر.ک: دینی،  ) دانسته است عقل یی زدودن جهل از صفحه قلب و صحنهی عملی براشكر را از راهكارها

ری عنایت به گرایش فط بادارد؛ می بیان گریز از دانایی و بیداری یا بی رغبتی به آن  »عنوان  باای در مقاله فرمتقی –5

ها به این موضوع فطری رغبت شود برخی انسانمـیو هشیاری، در عین حال، مـشاهده  امر درک و فهم و بیداری انسان در

ـفلت خبری و غیكی از آنها مرتبط با گریز از معرفت، و دیگری مرتبط با ترجیح بی. انددهند، یا از آن گـریزاننشان نـمی

 ه قـابلای که گـادر هر فردی، عوامل خاص خودش را دارد، عوامل پیچیده غفلتگریزی یا ترجیح فرایند علم .اسـت

 در .این عوامل ممكن است فـردی، خـانوادگی، اجتماعی و گـاهی نـیز مـعجونی از مجموعه عناصر باشد. نیست شناسایی

بات افراطی، خودفریبی، تعص نفرت به گمان، محبت یا حال، در این نوشتار، برداشت ناصواب از سود و زیان علوم، اکتفاعـین

-متقی ) زدگی بـه حـساب آمـده استنخوت علل احتمالی فرار از دانایی و تـرجیح غـفلت بینی و کبـر وکور، ظـاهر

 .(62-45 ص ش،1389فر،

 شناسیمفهوم -6-2

مرزهای است، لذا شناخت  بعدی فصول برای زمینه تمهید ،«جحد »و « جهل »مفهوم  بررسی دو از هدف این بخش، در

، بررسی معنای لغوی، قرآنی و اصطالحی آن در علم اخالق معناشناختیاز منظر « جحد »و « جهل »معنایی دو واژه 

با مشخص شدن مرزهای معنایی دو مفهوم به بیان دیدگاه تربیتی اسالم در خصوص تعلیم  چرا که .رسدبه نظر میضروری 

 .توان دست یافتجاحدان می و تربیت مورد نظر در خصوص جاهالن و

است؛ یعنی بررسی بافت یا سیاق مفهوم ها یكی از روشای مختلف بهره جست که هدر این شیوه الزم است از روش 

انی اند روشن شود کدام یک از آن مع باید با توجه به بافتی که در آن قرار گرفته، کلماتی که دارای اشتراک معنایی هستند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تا معانی  مورد توجه قرار می گیرد، یات، در این امتداد مفهوم دو واژه جهل و جحد در سیاق آیات و روامراد بوده است

 ) مختلف دو کلمه مورد نظر بر حسب سیاق آیات بررسی گردد تا معلوم شود چه معنایی از آن کلمه منظور نظر است

ای در یک اگر واژهقریب المعنا است؛ به این معنا که تحلیل بر حسب مفاهیم های دیگر از روش .(36ص ش،1387باقری، 

وان تک واژه خاص به کار رفته باشد، میدر همان ی الفشده باشد و در جایی دیگر همان عبارت تنها با اختعبارتی استعمال 

در این صورت ترادف میان واژه ها به روشن  ای که در بافت دوم به کار رفته مترادف است، فهمید که واژه مورد نظر با واژه

م به تذکر است منظور از قریب المعنا در اصطالح علوم قرآنی الز .(39، صوهم ) کردن مفاهیم مورد نظر کمک می کند

است و چون تحلیل بر حسب مفاهیم متضاد های کاربردی دیگر، در ادبیات فارسی می باشد. از روشبه مفهوم مترادف 

م فهووجود ویژگیهایی در یک مفهوم، نشان می دهد در ممفاهیم متضاد با هم جمع نمی شوند بنابر این می توان گفت 

لذا جهل با علم قابل جمع . جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علممثال اگر بگوئیم  ،متضاد آن، آن ویژگی وجود ندارد

 حسب رب ها، تحلیلاز دیگر روش. با شناسایی عناصر مفهومی عقل، عناصر جهل را شناسایی کرد خواهد بود، پس بایستی

 هومیمف شبكه که در این روش گیرد،شراقی مورد نظر قرار میاز روش ارتباط امعنایی است، در این روش، استفاده  شبكه

 كهبل ندارند، ایهسته مفهوم با فرقی پیرامونی مفاهیم. هستند آن حوش و حول در مفاهیم باقی و دارد اصلی هسته یک

 .(12ش، 1395زاده و امینی، ؛ و نیز ر.ک: فتاحی44، صوهم ) هستند آن از هاییجلوه

 شد. خواهد استفاده روایی کتب و تفاسیر کریم، قرآن آیات از «جحد »و « جهل »امتداد تحلیل مفاهیم  در

 مفاهیم حسب بر تحلیل روش دو از «جحد » و «جهل » کلمه دو مفهومی تحلیل برای فصل این در ذکر است به الزم

 در معنایی شبكه حسب بر تحلیل و افتب بررسی مطالب، کثرت جهت به اما شد، خواهد گرفته کمک متضاد و مترادف

 .شد خواهد انجام بعدی فصول

 جهل -6-2-6

دارای سه زیر مجموعه خواهد بود که  به ترتیب عبارتند از: بررسی مفهوم لغوی، اصطالح « جهل» بررسی قلمرو معنایی 

 جهل در علم اخالق با نظربه دیدگاه خواجه نصیر طوسی و جهل در قرآن.  

 م لغوی جهل مفهو -6-2-6-6

 .(129ص ،11ج ق،1414 منظور، ابن ؛394 ،3ج ق،1414 فراهیدى، ) دانندمیرا نقیض علم  «جهل » علمای علم لغت

 .(وهم ) داندی انجام دادن نآگاهانه یک عمل میرا به معنا "الجهاله  " العینصاحب همچنین 

 ،(، و دیگری به  معنای سبكی و اضطرابم )نادانی: مخالف علگیرددر نظر می« جهل »دو معنای اصلی برای  ابن فارس 

دهند، های آتش را حرکت میخالف آرامش و طمأنینه است، و از همین معنای دوم است که به چوبی که با آن تكه که بر

 .(489ص ،1ج ق،1444 فارس، ابن ) گویندمجهل می

انجام دادن  -2(، معنای نادانی)به  علم و آگاهی نقیض -1 :به معانی مختلفی آمده استهای لغت، کتابجهل دربنابراین 

 و اضطراب، خالف آرامش و طمانینه است. سبكی -3ناآگاهانه یک عمل، 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  جهل در اصطالح علم اخالق -6-2-6-2

 ریاخالق ناصهایش به نام ان اسالم است. وی در یكی از کتاباز دانشمندان تأثیر گذار در جه خواجه نصیر الدین طوسی   

 کند. ربوط به تربیت اخالقی را بیان میت مبادی اخالق، سپس مباحث اخالقی و در پایان مباحث منخس

سوره 14و 7در فصل پنجم از قسمت اول کتاب به بیان اضداد اجناس فضایل، یعنی رذایل پرداخته و با استناد به آیات وی

 ف نفس از سالمت و اعتدال بیان کرده است.شمارد و این نوع بیماری را انحرارذایل را بیماری دل می 1بقرهال

 جورکه ضد عفت و  شَرَهضد شجاعت،  جبنکه ضد حكمت،  جهلچهار نوع است، که ، می دانداضداد فضایل  رارذایل او 

ضد عدالت است. در ادامه ، بیان می کند هر فضییلتی را حدی است، که چون از آن حد تجاوز کند خواه غلو و خواه 

را  امر مراتب قائل است؛ این برای رذائل اخالقی، سلسلهوی  .(81تا، صبیطوسی،  ) ذیلت منتهی می گرددتقصیرآن، به ر

بر مبنای میزان تأثیر منفی رذائل اخالقی بر نفس به دست آورده است، برای نمونه، درباره امراض قوه نظری سه نوع از 

. نوع اول را از قبیل افراط : جهل مرکبسوم: جهل بسیط،  دومیرت، : حاول. داندگر تر میتر و ویرانآنها را از بقیه قوی

و نوع دوم را از قبیل تفریط و نوع سوم را از جهت ردائت می داند. وی جهل بسیط را فقدان علم نسبت به موضوعی می 

 است و شخص میداند، بدون آنكه تصور دانستن آن را بكند، این جهل در ابتداء مذموم نیست، زیرا شرط آن کسب علم 

داند که نمی داند، اما در جهل باقی ماندن و عدم تحرک در مسیر یاد گیری مذموم می باشد، و اگر فرد به آن قانع شود، 

به تباهی و رذیلت تن داده و در شمار حیوانات، گاهی پست تر از حیوانات محسوب شود، و عالج این بیماری تفهیم حقیقت 

ی از فقدان علم است،  نسبت به موضوعی همراه با اعتقاد، به این معنا که آن را می داند، به بیمار است. جهل مرکب ناش

این نوع بیماری نفس، درمان ندارد، او اوج رذایل است،  به نظر  این داند که جاهل است، ووجود جهل شخص نمییعنی با 

تر از رنیاید. خواجه در این وجه، جهل را، بهیا اگر آگاه باشد، در پی رفع آن ب ،چون شخص به جهل خودش آگاهی ندارد

 .(138-137ص ،موه ) دانداین گونه علم می

 جهل در قرآن -6-2-6-9

و  در قرآن د جهل، معنای جهلبخش قرآنی جهل دارای چهار زیر مجموعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: بسام

 شود.ش به بررسی آنها پرداخته میکه در این بخ های قریب المعنا و متضاد آن.شناسایی واژه

 بسامد جهل  -6-2-6-9-6

الجاهل  بار در قالب های اسمی ) 24مجموع  ل( در ج ه ماده ) قرآن با درکتاب المعجم المفهرس نوشته شده که جهل در

 ش،1364 اقی،الب عبد ) است بكاررفته( یجهلون – تجهلون ) فعلی و( الجاهلیه – بجهاله – جهوال– الجاهلین – جاهلون –

184). 

 جاهلون(  –الجاهلین  –الجاهل فاعل مانند )  در قالب اسم -6

                                                           
 لَهُمْ وَ مَرَضاً اللَّهُ فَزادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی  ؛61؛ البقره:  عَظِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ غِشاوَةٌ هِمْأَبْصارِ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ» :7. البقره: 1

 «.یَكْذِبُونَ کانُوا بِما أَلِیمٌ عَذابٌ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  الجاهل -

 تَعْرِفُهُمْ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ الْجاهِلُ سَبیلِ اللَّهِ ال یَسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ لِلْفُقَراءِ الَّذینَ أُحْصِرُوا فی »

[ براى آن ]این صدقات» ؛ (273: البقرة ) «رٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیمٌ یَسََْلُونَ النَّاسَ ِِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْبِسیماهُمْ ال

[ در زمین سفر کنند. از توانند ]براى تأمین هزینه زندگىاند، و نمى]دسته از[ نیازمندانى است که در راه خدا فرومانده

 [ از مردمشناسى. با اصرار، ]چیزىپندارد. آنها را از سیمایشان مىاطالع، آنان را توانگر مىارى، فرد بىدشدّت خویشتن

 .«[ انفاق کنید، قطعاً خدا از آن آگاه استخواهند. و هر مالى ]به آناننمى

 الجاهلین  -

  «لینَالْجاهِحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ لِقَوْمِهِ ِِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَ وَ ِِذْ قالَ مُوسى »

، گفتند: «دهد که: ماده گاوى را سر ببریدخدا به شما فرمان مى»و هنگامى که موسى به قوم خود گفت: » ؛ (67:  البقرة )

 .«رم به خدا که ]مبادا[ از جاهالن باشمبپناه مى»گفت: « گیرى؟آیا ما را به ریشخند مى»

  جاهلون -

 نادان که وقتى دانستید، آیا : »گفت؛  (89: یوسف ) «جاهِلُونَ أَنْتُمْ ِِذْ أَخیهِ وَ بِیُوسُفَ فَعَلْتُمْ ما عَلِمْتُمْ هَلْ قالَ» 

 «کردید؟ چه برادرش و یوسف با بودید،

 (هالجاهلی مانند ) صناعی در قالب مصدر  -2

 ِِنَّما هُرَسُولَ وَ اللَّهَ أَطِعْنَ وَ الزَّکاةَ آتینَ وَ الصَّالةَ أَقِمْنَ وَ الْأُولى لْجاهِلِیَّۀِا تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ بُیُوتِکُنَّ فی قَرْنَ وَ» 

 مانند و گیرید قرار هایتانخانه در و»؛ (33:حزاباأل ) «تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ

. دبری فرمان را اشفرستاده و خدا و بدهید زکات و دارید برپا نماز و مكنید آشكار را خود زینتهاى قدیم جاهلیّتِ روزگار

 .«گرداند پاکیزه و پاک را شما و بزداید[ پیامبر] خاندان شما از را آلودگى خواهدمى فقط خدا

 ه()جهالـعاله فَبر وزن  الب مصدر از ثالثی مجرد در ق -9

 اللَّهُ کانَ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ یَتُوبُ فَأُولَِكَ قَریبٍ مِنْ یَتُوبُونَ ثُمَّ بِجَهالَۀٍ السُّوءَ یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ اللَّهِ عَلَى التَّوْبَۀُ ِِنَّمَا »

 سسپ شوند،مى گناه مرتكب نادانى روى از که است کسانى براى تنها اوند،خد نزد توبه، » ؛( 17: النساء ) «حَکیماً عَلیماً

 .«است حكیم داناى خداوند و پذیرد،مى را شانتوبه خدا که اینانند کنندمى توبه زودى به

 در قالب اسم مبالغه ) جهوال( -4

 انَک ِِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَۀَ عَرَضْنَا ِِنَّا »

 برداشتن از پس، کردیم، عرضه هاکوه و زمین و آسمانها بر را[ تكلیف بار و الهى] امانت ما»؛ ( 72:األحزاب )« جَهُوالً ظَلُوماً

 .«بود نادان ستمگرى او راستى برداشت را آن انسان[ لى] و شدند، هراسناک آن از و زدند باز سر آن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تجهلون(الب  جمع مذکر مخاطب فعل مضارع )در ق -5

 آلِهَۀٌ لَهُمْ ماکَ ِِلهاً لَنا اجْعَلْ مُوسَى یا قالُوا لَهُمْ أَصْنامٍ عَلى یَعْکُفُونَ قَوْمٍ عَلى فَأَتَوْا الْبَحْرَ ِِسْرائیلَ بِبَنی جاوَزْنا وَ »

[ پرستش] بر که رسیدند قومى به تا. گذراندیم دریا از را اسرائیل فرزندان و » (؛138: األعراف )« جْهَلُونَتَ قَوْمٌ نَّکُمِِْ قالَ

 رارق خدایى[ نیز] ما براى است، خدایانى آنان براى که گونه همان موسى، اى : »گفتند. گماشتندمى همت خویش بتهاى

 .«کنیدمى نادانى که یدهست گروهى شما راستى: »گفت.« ده

 در قالب جمع مذکر غایب از فعل مضارع ) یجهلون( -1

 وَ اللَّهُ شاءَیَ أَنْ ِِالَّ لِیُؤْمِنُوا کانُوا ما قُبُالً ءٍشَیْ کُلَّ عَلَیْهِمْ حَشَرْنا وَ الْمَوْتى کَلَّمَهُمُ وَ الْمَالئِکَۀَ ِِلَیْهِمُ نَزَّلْنا أَنَّنا لَوْ وَ »

 به آنان با مردگان[ اگر] و فرستادیممى آنان سوى به را فرشتگان ما اگر و » ؛(111: األنعام « )جْهَلُونَیَ کْثَرَهُمْأَ لکِنَّ

 -بخواهد خدا اینكه جز -آوردندنمى ایمان هم باز آوردیم،مى گرد آنان برابر در دسته دسته را چیزى هر و آمدند،مى سخن

 . «کنندمى نادانى بیشترشان ولى

 در قرآن جهلمعنای  -9-2 -6 – 2 -6

 :کتاب المفردات به سه گونه تقسیم کرده استراغب جهل را در 

 اول: خالی بودن نفس از علم ودانش که معنای اصلی آن است.

 دوم: اعتقاد به چیزی برخالف آنچه که هست. 

 249،ص 1،ج 1362ح باشد()راغب، یا ناصحی سوم: انجام کاری برخالف آنچه که حق آن است ) خواه آن صحیح باشد و

( فعل هزواً 67البقره:)«  الْجاهِلینَ مِنَ أَکُونَ أَنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ قالَ هُزُواً تَتَّخِذُنا أَ قالُوا » ً. راغب با استناد به آیه شریفه (

 أَنْ فَتَبَیَّنُوا » هآیه شریف مانند ،و معتقد است جاهل در اکثر مواقع مورد مذمت است می داندجهل از مصادیق را 

 أَغْنِیاءَ الْجاهِلُ یَحْسَبُهُمُ» مانند  ،و برخی موارد مورد ذم و نكوهش نمی باشد ،( 6الحجرات: )«  بِجَهالَۀٍ قَوْماً تُصیبُوا

 (.249( یعنی به حالشان آگاهی ندارد که ویژگی جهل در این آیه مذموم نیست ) همو، ص: 273البقره:« ) التَّعَفُّفِ مِنَ

آن را به  قرشی و ،(346ص ،5ج ش،1375 طریحی، ) هل را خالف علم تعریف کرده استج طریحی علمای لغت همچون

 .(81ص ،2ج ش،1371 قرشى، ) استتعریف کرده  اعتنابى سفیه و، را نادانمعنی نادانی  و جاهل 

 به نسبت انسان نادانی از شده حاصل تكبر ،جاهلیت علت است، معتقد و داندمی حلم مقابل را( جهل ) جاهل واژه ایزوتسو

 لكهب است، برده بكار کافران توصیف در(  بودن متكبر و مغرور ) استكبار کلمه قرآن در جهت همین به است، نبوده خدا

 اهخو و الهی خواه قدرتی، هر برابر در آوردن فرود سر از که بوده، شرفشان احساس خاطر به کفار، استقالل آمیز، تكبر روح

 ،ایزوتسو ) دهند نشان جدید دین با را مخالفت ترینقاطعانه که داشتمی وا آن بر را کفار و کردند،می امتناع انسانی

 بیان جهل براى معنا سه مجید، قرآن آیات در تحقیق جاهلیت، زمان اشعار بررسى از پس وی .(263-261ص ش،1361

 درتق است ممكن انگیختگى، اندک با که است پروایىبى تندخوى رفتار برجسته الگوى جهل،: نخست معناى. کندمی

 شد،با او محرک کردنى، مهار غیرقابل کور هوس و برخیزد، عمل به باکانهبى نتیجه در و بدهد کف از را نفس بر تسلط

. ستا حلم تصور ل،جه از جنبه این مقابل در...  بود خواهد چه او بار مصیبت عمل پیامد که بیندیشد آن در هیچ که آنبى

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نداشتن و دینی، حقایق درک در  آن ناکارآمدى و عقل شدن ضعیف یعنى است، جهل، اول معناى نتیجه: جهل دوم معناى

 .(277 -276 ص ،وهم ) است علم عدم: جهل سوم معناى. است خود به نسبت صحیح بینش

 کاربرد« عقل » مقابل در« جهل»   موارد اغلب در اما است و ندانستن نادانی معنای به گاهی« جهل »قرآنی متون در

 ناشایست اعمال انجام و باطل از پیروی و حق از برتافتن روی و اعتنائى،بى و سفاهت نسنجیدگی، معنای به و دارد، بیشتری

 و علمی بعد به توجه با نخست معنای است، آمده«  جهل » معنای باره در فارسی کتب در. است مذموم که است گناه و

 (235:ص ، دهم ج ،1391کریم، قرآن المعارف دایره) است وی رفتاری و عملی بعد به باعنایت  دوم معنای و انسان نظری

 جهل  قریب المعنایهای واژه -6-2-6-9-9

آن را شفاف و به درک معنای مندرج آن واژه در یک حوزه فرهنگی کمک  جهل المعنای قریب های واژهبررسی و احصاء 

 فالای در یک عبارتی استعمال شده باشد و در جایی دیگر همان عبارت تنها با اختاگر واژه "معتقد است اقریبمی کند، 

ای که در بافت دوم به کار رفته مترادف توان فهمید که واژه مورد نظر با واژهک واژه خاص به کار رفته باشد، میدر همان ی

 .(39ص ش،1387 باقری، ) ن کردن مفاهیم مورد نظر کمک می کندها به روشدر این صورت ترادف میان واژه  است،

 اعنمدقیقا هم توان گفت این واژه هایات فارسی همان مترادف است که میقع در ادباقریب المعنا فی الوچه اینكه مفاهیم 

 المعنای قریبهای واژه برخی از در این بخش،د. ن، تاکید دارجنبه خاصیو به كه هرکدام بار معنایی خاص داشته نیستند، بل

 :گیردجهل، مورد اشاره قرار می

سبكى در بدن و سبكى در نفس، در اثر خفت روحی و نقصان عقل است ، که در  امور « سفه » نویسد:می راغبسفه:  -6

  .(414ص ق،1412 اصفهانى، راغب ) دنیوی و اخروی  بكار رفته است

 آبادی فیروز ) قیضه او الجهل  .... . سفه : جهلن خفه الحلم او "آمده است:  "السفه  "در مقابل واژه  قاموس المحیطدر 

 .(298ص ،4ج تا،بی شیرازی،

 ندرا جهل بیان می ک« السَّـفَةِ »کند  یكی از معانی  دو معنی را بیان می« السّـَفَةِ » در توضیح  و النظایر الوجوهدر کتاب 

 »ضد را آن  و همچنین(  142البقرة:  « ) سَیَقُولُ السُّفَهاءُ »( و 13البقرة: « ) فَهاءُأَالِِنَّهُمْ هُمُ السُّ » همچون در آیات

 (.439، ص: 1ه ، ج1416دامغانی ، ) است دانسته 1«حلم

وَ مَنْ یَرْغَبُ  »، سفاهت در آیه عالمه طباطبائی. در قرآن، گاهی سفه، در مقابل عقل و به معنای حماقت بكار رفته است

 ،1ج ق،1417 )طباطبایی، اندرا به معنای حماقت تفسیر کرده( 134: البقره « )لَّۀِ ِِبْراهِیمَ ِِالَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُعَنْ مِ

 .(344ص

: ،ص1366،آمدی ) «العاقل اال السفیه عن یحلم ال : »در روایات نیز، گاهی عقل و سفه، در مقابل یكدیگر به کار رفته است

 .ستبه معنای جهل ا(، و 74

                                                           
 (.265ص  :ش1361حلم : آرامی و توازن عقلی وتسلط بر نفس و استقامت رأی است ) ایزوتسو، .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


