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 وقدوه و بیان وسجله
کییی  همییی بزی،  دی م یییاح نریییا   عمیییل جهیییل   نیییادین   ۀتیییویم مصییییبت بشیییا یییییت؛  یییای 

ششیی ها   بییثبخت تییآی      دی جهاهییت ینسییا  دیید. یهبتیی  بییا ممییزهش مبشییا دی دنیییا   مخییا  ر
کیای   دشگیا  نم ۀدی شیک ماتبی   هی  ممآخیت  علم یی ب  مدمی کی  شیخص یه ع یل  تیآی   کیاد 

کنیث ف یثی  علیم    کی  میاتبط بیا جهیل یییت؛ شکی  د  مشیکل بیزی، مدمی  .خزش  یییتفاد  
گییاه    دشگییا ییییت. ییییم د     ش نیی  همییا  ت  ییل   خییادرره یه ع ییل گیییا    عییثح بها م

کیی   ینسییا  مآجییآد  .ییییت ها  مدمیی   بییثبخت ۀخایییتگا  همیی  مشییکل صیییت شخییییت 
دهث   همیم مسهل  مآجب شیایفت ینسیا  شیث    ی  یی   ی  یی  ع ل   علم تشکیل مینسان  

  ب یا  ییزی  31   30ها   پیی  بیاد  یییت. دی مشیا  قیام  یه جملی  مشی  فت یههی تا م اح خا
کایمییت کیی  یه شیایفت    شیآد  بیی  یییم نکتیی  تآجیی    بیی  عنییآی  خلیفی  شییاد م ینسیان  هنگیام  

ک  ییم یلق هیا یه ینسیا  دی  ینسا  با دشگا مآجآدی    هز ح یطاعیت   تب ییت م  ۀدید  شث  
کی  خثی نیث بی     فاشیتگا  م یاب نییر یه م  علیآح  خشییث  یییت   دتی ب گو  علم ی ییت 

ک  م   خادرره  یه ع ل گیا  ینسا  با علم   بها  .ینث بها  سب تآینث بی  یییم شیایفت     ییت 
یه ع یل   علیم بی  بهیا  نگیافتم کایمت ف لیت بخشث   خافت خآد یی ت بییت نماشیث   گانی  

کی  مآجیآد  بآد.  نیم ن ص   بزی،مانث  دی ن ص خآیهث    باق م نا  تویم ف ا  یییت 
شییّث  » فاماشییث:  م ؟ص؟کیی  ییییآل خییثی شییآد   نییا   بییثی  د ییای م هییِل    مییال     ف ییا  ی  ِمییم  یهج 

عیآد  ِمیم یه   یِل   تا یه نیادین    هیی  مییاه  (؛ هیی  تهیثییت  ییخت1/30: 1385)کلینی    «ی 
کیی  یششییا  م ؟ع؟یییآدمنثتا یه ع ییل نیسییت. یه یمییاح علیی  یی »فاماشییث:   نیییر ن ییل شییث      ِغن 
کی هیِل      مییایث   کاهج  ب     کاه   یِل      ف  یا   د  ،ا   ی  شیار  کاهم  هییا   داینی    ۀیبیم شی ب) «ه 

؛ هییی  ثو تیی   ییآ  ع ییل   هییی  ف ییا   ییآ  جهییل   هییی  میایثیی   ییآ  یدب   (89: 1363
  آ  مشزی  نخآیهث بآد.  هی  پشتیبان 

هیا  ۀ ذهیتم ابل  هم دی علم   ع ل ی یت   دی فت مدم کایمت   شای ۀب  ها دال  هم
کییث دری  یه م  با ک  دی مشا    ر یشا   تمدم  نیر بامشنث جهل ی ی  ها    بثبخت شیث  تأ
شیک  ۀتحلیل محتیآی بی  مثابیتاش شث  با ییتفاد  یه ر ش دا ا دی نآشتای یه ییم ر  ییت. 



 24  ؟ع؟ و موعلوۀق صعوۀخطبویوحتن ویلتحلویآ وبرووبن وی و ه یجهلوووعللوووپویتو هویینتب

ک  م  ی    متم یشت   ر ش تح یق میا م یامیم پنهیا  میتم  ها  مشکای   تآینث پیاح محزی 
کشییف   دیییت  کییاد  یی  محتییآی  مییتم یییئیی  دهییث  بیی  دی نهاشییت یهگییآ  جییام   یه   بنییث  

یه یهگیییبی تجزشییی      پادیختییی  ؟ع؟قاصییی   یمیییاح علییی  ۀعمییییق   تخصصییی  خقبییی ۀمقاه ییی
کنیم. ۀتحلیل مفاهیم ییم خقب   ب  تصزیا جام   یه م آه  جهل دیت پیثی 

کی  بی  یییت  ؟ع؟من آل یه یماح عل  ۀتویم خقب قاص    طآ ن  ۀشاشا  ذکا ییت خقب
: 1364یی نییث  ققییب : بنگوشییث بیی پاهیییر یه یطاعییت شیییقا  )ماننییث   مآ ییآعا  مت ییثد 

کبییا   غییوری2/227 (  دعییآ  بیی  13/101: 1421 : یبییم یبییس یهحثشییث بنگوشییث بیی ) (  پاهیییر یه 
گافتم یه م  ۀمقاه  (  یشمیا  بی  11/226: 1364 خیآئ  هاشیم  : بنگوشث ب ) تارش    عبا  

کاح کی  شیو ح مفصیل  بیا م  نگاشیت  شیث    دشگا ی هیا  یهه    یبایی م  پیا ؟ص؟پیامبا ی دیهد 
دهیث  یمیاح بی  مبادیو دشگیا  نییر  دقییق بی  محتیآی  یییم خقبی  نشیا  می ییت  یما تآجی  

ک  شک  یه  عیا   بیا تآجی  بی    دی یییم نآشیتای ۀ جهیل یییت.تبییم مؤهفیها  م پادیخت  ییت 
کیی  یه مآ ییآعا  یصییل    مآ ییآح جهییل کبییا   شیییقا   ییییم خقبیی  بیی  ییتبییا  م  بییا مآ ییآح 

 پادیخت  خآیهث شث.  هستنث
ک  یماح عل ؤب  همیم منرزی ی قاصی    ۀدی خقب ؟ع؟ی   یصل  ییم تح یق م  ییت 

کبیا   شییقا  ننماش یییئ  م    تبیین  یه ماهیت جهل  ثد با تآج  بی  تماکیر یمیاح بیا مآ یآح 
کبا شیا شییقا   جیآد دییدد بی   ی  دهییل ج  دی خقب  هیل یی عامیل    ییتباط  میا  جهل   

گمایه  م اف  م  م ابیل جهیل یه دشیثگا  یمیاح  یسیتد  ی  پیامیثها   ۀد ن قثنکن مهم 
شا  کاد بای  یی بای ز  ینثد   ییهکای دیما  م   یستد   یفتاد  دی دیح جهاهت بیا  

 تحقیق ۀپیشین
گییا  یی  دی خصییآ  جهییل تح ی ییا  مختلفیی  ینجییاح شییث  ح ی ییا  بیی  تییییم بیشییتا   ی

وقورآ وووووعن شن سو وو ژۀ ۀنامی پاشیا  ماننیث ؛م  تآج  دیشت  ییت م ناشناخت  ۀجنب جهولودر
ویهجو لبالغه ک  تقزی م نایس جهل یه پی  یه ییاح تا ب یث یه یییاح یی بوییی   وص دیقوآ ودر

وآووس   ۀنامی . دی پاشیا (1398  مبینی  :بنگوشث ب ییت )کاد   هو یویهوجوو لگوسیوحلنججهولودر
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بیا بییا  ت ابیل م نیایس دلیم   جهیل بی  ن یث   بو وآ ون خت و یزوتدون لبالغهووویق و لگسیووعن شو
. (1396 میییابا  ییانج   :بنگوشث ب نرای  م ناشناخت  ی  دی ییم همین  پادیخت  ییت )

ویهجو لبالغهوعلنوو ۀنام همچنیم دی پاشا  کل  ب    جهلودر ت ابیل م  یی بیا  یهجو لبالغهبا نگا  
کتیاب1384   بلخیابس  ییائ :بنگوشیث بی ) علم بیا  نمآد  یییت و (   دی  کو ویوجه لوتو   و 

کلیی    ونظورویهووجو لبالغوه یهووجویی دی مییزید یییم مآ ییآح بییا یییتفاد  یه شییو ح  یهوجو لبالغووهنگییا  
   جی  نیآمری    تمیایر با یییم یییاس .(1392 پزی  شثیهلل :بنگوشث ب ) د  ییتکابویی    لبالغه
 :قایی ییت ه ییمها ی نسبت ب  دشگا پژ ه ودا ا م اهۀ

یمییاح  ۀتییویم خقبیی ی    ینتخییاب طییآ ن  یشییت  یییق میا بییا ییییتفاد  یه شییک ر ش تح  ی  ً 
متم   نص یصیل  خقبی  یی میزید تآجی  رییژ  قیایی دید  یییت.   قاص   ۀبا ناح خقب ؟ع؟عل 
کییاد  ماهیییت  ریژگیی «جهییل»ح محییزی بییا تماکییر بییا مآ ییآ بییا نگییاه  مسییهل  ثانیییاً  هییا      تییاش 

تییاش شییث  دی پاشییا  بییا  ثاهثییاً منییث تبییییم نماشییث.  ت یی دی قاهییب یییاختای  نراحپیامییث جهاهیی
قاصی    ۀدی خقبی ؟ع؟جهیل یه منریا یمیاح علی   شاب مؤهفیۀ میا نمآدیی  یهگآ  جامع    ۀیییئ

ثاگیبیی  دی پیمیآد  مسییا عبآدّشیت   یتآینث ن    شک تآج  ب  ییم یهگآ م  تاییم شآد. بس
کمال   اشث.دیشت  بیی دیتیابس ب  

 ؟ع؟اوام علی ۀقاصع ۀ. تحلیا وحت ای  طب1
ک  بای  تحلیل کی   هیا  تح ییق میتم نصآ  دشنی  بی  ر ش یه منجا  محیزی  نییاه یییت 

ها  عمیق م مآن  میتم یی شناییایس   ش   بتآینث تمام  جآینب متم   فایمتم یی ینجیث 
 کنث  دی ییم پژ ه  یه ر ش تحلیل محتآی ییتفاد  شث  ییت.

ها   تبییییم ینثششیی بییای  ی   یشییت  هییا  تح یییق میا  ل محتییآی  شکیی  یه ر شر ش تحلییی
  پیبیا م   ت میمّر گیا  یه قآیعث علمی  مین ش با بها بیا  شث  دی شک متم ییت. دی ییم ر 

شافیت م  متم   مؤهف  ۀنتاشج دقی   یه تجزش شیآد. دی د ی یت هیث  یییم ر ش   ها  م  در
کامییل مفییاهیم   تحلیییل محتییآی دی »هییا  پنهییا  دی مییتم ییییت.  پیاح گزشایییاه    ییییتخایج 

کّمی  د ی ت منرزی تفسییا   تحلییل محتآیییت   تفکیا      بی فم پژ ه  عینی   یصیآه    
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بنیییاد  تحلیییل محتییآی عبییای  ییییت یه شنایییایس یجییری  شییک مییتم )کلمییا   جمییا   
ک  ینتخاب م  هیا  م  ۀیتبیشیآنث(   ت یییم جاشگیا     بنثها   ماننث م   بادسب  یدثهایس 

گآن  بها هییا   (. دی ییییم ر ش یه تکنیک29: 1996بییاید   «)ها دی نرییاح م آهیی  بییادیی   گآنییا
ک  دی یشت  م   یآح پیژ ه   میزید یییتفاد  قیایی ها  مختلف علم    متناییب بیا مآ شآد 
گیییاه  بیشیییتا یه نمآنییی گیانیییث مییی   :بنگوشیییث بییی کایهیییا  ینجیییاح شیییث  بیییا یییییم ر ش  ۀ)بیییای  م

 (.320_ 291: 1398د یت   عتا 
کیی  بییا ۀییییت دی ییییم پییژ ه   محییزی تحلیییل  مییتم خقبییگفتنیی   ییییاس  قاصیی   ییییت 

(. دی 11: 1364 خییزیس هاشییم  ) ییییتخایج شییث « دبیییب یهلل خییآئ » وونهوو او لبر عووه ۀنسییخ
ییم جث ل  عبایی  خقب  با ییاس پیاح یصل  ها جمل   ت قیع شث    م یامیم یصیل    

گادشث   فاع  م  ییتخای کثگبیی  شث  ج  کثگیبیی   دی نهاشت  ینث. ییم جث ل ب  شیکل  
کییثها  شناییی  م  کیفیی  بییا نگییاه  یجمییاه  بیی   کیی  دی تحلیییل  تییآی  بیی  ییینث    شییث  ییییت 

نمیییاد ییییخنا  یمیییاح « A»منبیییع   علیییت م  تحلییییل دییییت شافیییت. دی یییییم جیییث ل دیییا  
کیاح« P»  نماد مشا  قام    دا  «Q»؛ دا  ؟ع؟عل  کاح پییامبا ی دی یییم یییت.  ؟ص؟نماد 

کییی  م جهیییل    ۀهفییؤقسییمت بیی  علیییت دجییم بیییا   جییث ل بییی  یختصییای تنهیییا مییآیید  یه م  
کییثها دی ییییم گییادد   تنهییا    ذکییا میی کنییث هییا  م  یی بیییا  میی  ت ابل ت ییثید محییث د  یه ییییم 

تآیننیث بیا  بای  دییتیابس بی  یییتناد ییخنا  می نآشتای دی جث ل مآجآد ییت   خآیننثگا  
کث  .(1398 کاشف   :بنگوشث ب )ب  منبع یصل  مایج   نماشنث  ییتفاد  یه 

 

 ک گذ ری وض وینوفرع  وضهس و صل  وتن ردنف

17 
یِ   ْم ِمیْم ِنییا  یزِبک  ل  م  ِف  ق  م  ک  ا  آی م  ْطِفه 

 
أ ف 

ِؤّن   اِهِلییییِة  ف  یییاِد یْهج  ْد   یییِبیِة    ی  ص  یییا یْه   م 
یی ِمّی  ییآ   ِفیی  ِتْلیی   یْهح  ک  ْسییِلِم ِمییْم ة  ت  یْهم 

پاهیییییییییییییییییییییییر یه 
عصییییییییییییبیت   

 لیتجاه

تآصیییییییییی  بییییییییی  هد د  
ت صیییییییب   جهیییییییل یه 

 ها قلب

68A 
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یخ   یِ  یهّش  یا  اِتیِ  ق  غ  ر  یِتیِ      ن  آ  خ  اِ     ن  یق 
اِتِ   ث  ف   .   ن 

کنیث م  مت  عصیبیت   ها خامآش 
کینیییییی  کیییییی  دی هییییییا      جاهلیییییییت یی 

زییییییای م  ؛ یییییییت  هاشتیییییا  مخفییییی دل
یه عصییییییبیت دی شییییییخص مسییییییلما  

هییییا    شیییییقا    نخآ   هییییا  یآییییی 
ها   تل ینیییییییا   یفسیییییییایها   دمییییییییث 

 یت.ی 

جهیییییییل   ت صیییییییب یه 
 ها  در ن  بیمای 

69A 

یجتمیییییییییاع   بیییییییییآد  
 بیمای  عصبیت

70A 

عامیییل یشجیییاد   جهیییل
 کین 

71A 

عصبیت   جاهلییت 
کمیییییییییم  خقییییییییا  دی 

 مسلمانا 

72A 

  ها  شییقا   یآیی 
عامیییییییییییییییل یشجیییییییییییییییاد 
 عصبیت   جاهلیت

73A 
 
 
 

21 

اه ییی ّلییی   یه ف  ِمّی  ِکْبیییِا یْهح  ْخیییِا ّلییی   ِفییی   ِة    ف 
ییی اِهِلّی  ییییْهج  ِؤّن  ا  ِة! ف  ییی   م  آِ      ِقییی   یهّش  ن 

ییی یییاِف   یهّش  ن   م 
 
اِ   یّه یییا یق  ح  ِبه  یییث  ِتییی  خ 

 . اِهیییة  ییو     یْهخ  اِ یییة      یْه   ییم  یْهم  م  یْ  
ّت   ِتید  اه  ه  یاِدِس ج  ن  آی ِف  د  ْعن   

 
ِ        أ

ییا   ییاِ      ه  ییْم ِییییاِقِ   م  ییًا ع  ه  ِتِ   ذ  ه 
ِت  ه  ییییاب  ش  ْمییییاًی ت 

 
سییییًا ِفیییی  ِقیییییاِدِ . أ ل  ی 

یییییو      یییییِت یْه   اب    ت  یییییآب  ِفییییییِ      ت  ل  یْه  
ل   ِت یهّص  ع  اش   ِکْباًی ت    ری  ِبِ  یِ        .ث 

کبییا   بتاییییث یه خییثی  بتاییییث دربییای

تآصییییییییی  بیییییییی  
ممزه  یه  عبا 

عآیقییب تکبییا   
 جهل

مییییییییییییبمت غییییییییییییوری   
 ت صب جاهان 

84A 
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 ت صب   یفتخای جاهلییت! زییای م 
ث عیییییثی   یییییییت   عامیییییل د  مآهیییی
کییی  یقیییآیح     شییییقان  هیییا دمییییث 

گبشیییت    قیییو   یه بییییم   هیییا یمیییت
هییا فوشییب دید تییا  م  ۀیفتیی  یی بیی   ییییل

شکیشن   جهاهیت هیا  ک  منا  دی تیار
  شیقان  گمایه  ها  ال   دی یی 
کییییی  دی یینیییییث     دی دیییییاه شیییییتافتنث

 د  مقیییع   م  مقییو ۀشییث  بیی   ییییل
کییای  یی  دی پییی  ییح بآدنییث. شیییقا  

ک  دل یه  مادح دی تب ییت  ها گافت   
گشییتنث   قییا  هییا  م  مشییاب  شکییثشگا 

کییییای تب ییییییت  پییییس یه قییییا  هیییییا یه م  
کی  پییو   نمآدنث   یه تکبیا کادنیث    

 م  تنس شثنث.یبب ها ب   یین 
 

 ۀ همییییییییییی  دمییییییییییییت
کین   پیثیش  

85A 

کبییییییا    دمیییییییت   
  عامیییییییییییل غییییییییییوری

پیییییییییییییییییییییییبیا  نفآذ
 ۀشییییییقا  دی همییییی

 ها هما 

86A 

غیییییییییا  شیییییییییث  دی 
  هیا  جهیل تارشک 

پیامیییییییییییث غیییییییییییوری   
 ت صب

87A 

یییییییییییییییی آ  دی دیح 
 ییاهت   بنییثگ  
شیییییقا  یه نتییییاشج 

  هرر ت صب
 

88A 

باعییو تنگیی    کبییا
 صثری

89A 
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46 

یی د 
 
ییْث   أ ج  ییا    م  ییْا   ف  ر  ییْث ن  ثًی ِمییم   ه   

ییییی ّص  ِمیم  شت    یییییاه  ییییی   ِمیییییم  یْه   ب  ِهش 
 
 

ْشیییاِ  ِلّ 
 
یییأ

 
ییْم ِعّل ْح  ة   ع  شیی   ت  ْمِز ِمییل  ت  ت 
ییییی ّج  ِ   أْ  د  ییییا  ه  یییییآِل یْهج  ِلیییییط  ِب     ة ت 

ییی ه  یهّس  یییِؤّن  ف  ْم. ف  ک  ییییا  یییاِ  غ  ّص  ت    ْم ت  آ   ک  ب 
ا ش   ْما م    ِ 

 
ٌب     ِعّل ب   .ٌة ْ ا    ه    ی 

ها(  مییییییییم )دی یاگبشییییییییت ینسییییییییا 
کسیییییی  یی یه عاهمیییییییا   نگوشسییییییتم   
کیی  بیی   یییر ب بییزرهد ت صیی  نثشییثح 

کی  ک  مستنث ب  علتمگا یشن   باشث 
هیییییا یی بییییی  یشیییییتبا   تآینیییییث نیییییادی  م 

دهییییل شیییا مسیییتنث بییی  شیییک بینیییثیهد  
کیییی  ع ییییآل مییییادح ( ب)هییییاها  اشییییث 

؛ مگیا شیما  بگییاد یدمق یی بی  بیاه 
شیث  زیای شما ب  یمیا  ت صیب م  ررز

کییی  بیییای  م  هیییی  ییییبب   علتیییی  
 شآد. دشث  نم 

  ت صییییییییییییییییییب
علییییت یصییییل  
 ی آ  ینسا 

  رره  ت صییییییییییییییییییییییب
 نیاهمنث دهیل   هث 

189A 

ییییییییییییییاه   مشیییییییییییییتب 
  جییاها  د ی ییت بییا

 رره  علت ت صب

190A 

نفیییییییییییآذ دی ینثششییییییییییی  
علییییییییییت   یییییییییییفیها 

 رره  ت صب

191A 

یییییییوهن  بیییییی  دهیییییییل 
 ت صب بث   هث 

192A 

58 

ْم ِمییییْم     ِلّن     أ شییییِثشک 
 
ْم أ ْ ییییت  ف  ییییْث ن  ییییْم ق  ک 

ْبیییِل یهّق   ْم ِدْصیییم  یهد  ْمیییت  ل  یییِة     ث  ّلیییِ   اع 
ْم  یییییییییییک  ل  ْ ییییییییییو  ب  ع  ْدکییییییییییاِح یْهم 

 
  ِبأ

اِهِلیِة.  یْهج 

ییییییییییییییییییییییوهن  
 یفکنا  تفاق 

پیامث عثح یطاعت یه 
 ییآل

234A 
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شسیییما   گیییا  باشییییث شیییما دییییت یه ر م
کشیییییثشث   بییییا یدیییییا   یطاعییییت خییییثی 

ک    یدکاح جاهلیت د  محکم یهه  یی 
گاد شما بآد  شکستیث. دیهم  گادی

 
یدییییییییییییا  یدکیییییییییییاح   

عامییییییییل   جاهلیییییییییت
 خو ج یه دصم یهه 

235A 

و؟ع؟ق صعهو و موعل وۀ یو  وج ولوتحلیلووحتن یوخطبو:ویهنیه1شکل
 

کآ ک  یه جث ل یصل  تحلیل خقب یفیریی  ۀ قاصی   دی نیاحجث ل یییئ  شث   تنها بخ  
مآ یآح  85جملی  ت قییع شیث    ت یثید  85یکسل ییت. دی جث ل یصل   میتم خقبی  بی  

یه م ییامیم م  ییییتخایج شییث  ییییت. دی ییییم فایشنییث م ییامیم مآ ییآح فاعیی   405یصییل    
کمتیویم مآ یآعا   گادشیث هوشک یه قق ا  متم ب  دقیت بوییی     دی نهاشیت بیشیتویم   

 یصل  شنایایس شث  ییت. 
کلیییثِ   گییاح ی ل یجییای  ر ش تحلیییل محتییآی   ی گییا   ییییتخایج شییث  مییزید تآجیی  قییایی  دی 

کی  پوبسیامثتویم  ی   دی بی  دییت ممیث یییم نتیجی  یاه    شمایش   گافت   پس یه شکسا 
کّمی .ییت« تکبا»ییم خقب   ک  یه نرا     ی     بی  م  نردشیک بیآدپس یه تکبا  شک  یه  ی گان  

کّمی    «جهل» کی  یه بسیامث قابیل تیآجه  باخیزیدیی بیآد. همچنییم بیا تآجی  بی  جیث ل  ییت 
کبیا ها  نفآذ شیقا     تویم یی  جهل یه جمل  مهم گیادد؛ بی  همییم دهییل دی  م افی  می بوره 

گادشث  ییت تیا م آهی کیف  تاش  جهیل بیا تآجی  بی  نتیاشج داصیل یه بوییی   ۀبخ  تحلیل 
 تمام  مآ آعا  مقاح دی خقب   تبییم   تاییم شآد.
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وق صعهوۀیهند روفر و ی وو ژگ  ودروخطبجو1شکلو

 قاصعه  ۀدر  طب« جها» ۀتحلیا وحت ای وق ل .1

گییاه   ییان  مختلفیی  ممییث  ییییت:دی هغییت بیی  مجهییل   )یبییم منرییزی  ن یییه دینیی    م
 یعتنیییییایس بس  (2/131: 1360 )مصیییییقفآ   (  خیییییا  طمأنینییییی    مییمییییی 11/129: 1414

کی  بی  م  عمیل نمی  ( 2/81: 1371 )قاش   گفیتم ییخن   شیآد  خاه  بآد  نفس یه علیم   
و(   دی یصقاح ب  د  م نا ممث  ییت: 209: 1412 )ییغب یصفهان  

یییم      یتصیا  م  بی  جهیل. دی یبتیثی  یمیا علیمجهل بسیط: ش ن  خاه  بآد  نفیس یه 
کی    صفت مبمآح نیست بلک  ممث ح یییت؛ زییای مدمی  تیا بی  جهیل خیآد بانخیزید   نثینیث 

. باق  بآد  با ییم م اح   مانیث  بیا جهیل   ثبیا  مشث دی صثد تحصیل علم بانم   دینث نم 
ک  دفیع م   هح   ب یا  م  یه جملی کی   ۀبا م   یه یذیئل عریم  ییت  کسی   مهلکیا  یییت. 

کاد  م  دییی    .بکآشثییم صفت باشث باشث دی باطا  

کس   یر  یی نثینث شا خا   یقع یی بثینیث    نیا  جهل ماّکب: عبای  ییت یه یشن ک  
کنث ک  نم  یی شافت  ییت  پس ی  نم  دقک   فکا  دینث   م  بثتویم یذیئل ییت   دفیع  دینث 

   .(54: 1371 )نایق   م  دی نهاشت یخت  ییت
کیف   تکنیک  بای  تفسیا ذهن  محتیآی  دید  هیا  میتم  یه  منرزی یه تحلیل محتآی  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%82
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کثگبیی ط ها   کی  بیای  بوییی   شی ییت منث  نراحبنث  شث   ب  صزی   ها  طب   ویق 
کی  هاگآنی  یییتنبا  یه ینجامیث. یه من م پادیه   شآد   بی  نروشی  تا یه متم یتخاذ م  عمیق جیا 

گرییشمآ آعا  شک متم کّم    منآ  ب     ییت  بیا تآجی  بی  نتیاشج داصیل یه ها  تحلیل 
کیف  فایهم م  رر د ب  یمتم   مسیا   شآد.  تحلیل 

کاد دی ییم خقب   ؟ع؟یماح عل یی مجمآح منچ   شیآد دی  هیای  م   ینث دربای  جهل بیا  
کیی  دی یدیمیی ۀطب یی   بییا بویییی  عییا   بییام ینییث.  ۀ م اهیی  بیی  تفصیییل بیییا  شییث کلیی  جییا  دید 
گآ    دی ییییم خقبیی « جهییل»مآ ییآح   ۀجانبیی همیی  گآنییا آدیی  پیایمییآ  م  بیی  صییزی  نمییمییآیید 
شیادمری پیی  یه شیو ح مبحیو  بنث  شث  دی ینتها  ییم مبحو قابل مشیاهث  یییت. دیت 

کلمییا  د ییا  علیی  شییآد م    م ییامیم  ؟ع؟کیی  تمییام  مقاهییب ییییم م اهیی  مسییتنث بیی  
ک  یییتنادی  م  بی  صیزی  دیو   ینگلیسیِ   ۀبادیشت شث  یه محتآی  خقب  قاص   بآد  

 ییت. ممث  شث   کثگبیی 

وو هیتوووچیدت وجهلو.وتبیین1جو2
یییّث  »بیییا تآجییی  بییی  عبیییای   یییص  ِمّی  یییا   یْهح  ْبن 

 
یییِبّی  ق    ِبیییِ  أ ص  ی   یْه   یییا   یْهِکْبیییِا    ِة     ِلْخیییآ  ْای  ِة     ف 

ی اِهِلّی  کیی  شکیی  یه مهییم «…ِة یْهج  هییا  تصییثیق شیییقا    یه د یییل یشجییاد  یی تییویم  ر شییم ییییت 
کی  عامیل نفیآذ شییقا    مهیآد  شیث کبا  جهل کبیا  یییت  گناهیا  مختلفی   یه جملی     بی  

کین   گیاه  یه یصیل نای هیم بیای شییقا   بیا یثیا  ک  م اف  شث  ییت؛  نا دسث  تفاخا    م
گادشییث. ییییم کبییا شییث   یه یدمییت یههیی  دری  عمییل   دهنییث نشییا  عبآدشییت پوریدگییای  د ییای 

کی  پیی  یه یییم بییا     گادشیثشیقا  بیا خیا  علیم    یق ییت یییت   بیا م نیا  هغیآ  م  
ششی همسیآ م  کبییا  ش نیی  دری  یه علییم   د ی ییت ر شییم  ۀباشییث   بییا تأمییل دی م  بیی  خییزبس ر

 گادد.  م 

  بیا تآجی  بی  عبیای  کنیث  د یای م   تکبیا بینی   بی  خیآدبزی،جهل مدمی  یی   عا   با م 
اِهِلیِة » ا   یْهِکْبِا    یْهج  ْای  گشیآد  ییدقیثی  فای ینی  د« ف  ی  یی نهاشیت  دی  کی  یی  نفیآذ شییقا  یی 

کت  ب  ریطۀ  ۀتیآی  عیاب جیاهل    یفتایهیا  جاهانی مصثی  م  یی م ینثیهد.  نابآد    ها
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کی  همیآیی  یمیاح م  گیاه  ؟ع؟ها دینست    خقیا باهگشیت بی  ث نکآشی منیا  م بخشی  بی   دی م
گآشرد م   ها   یفتای ینت  ث.ننماش ها  عصا جاهلیت یی 

یه در   مآجیییب  کییی ییییت  یه در   مدمییی  یییییت باخا هیییا  جاهلییییت  یه جملییی  بیمای 
گییاد؛ بلکی  ذی  ذی   جیآد   ک  ب گآن  نیست شآد   ییم نابآد  فاد م  ییدت  میزید تآجی  قیایی 

گیا جلیآ م   ها   مکا  هما  ۀدهث   دی هم فاد یی تحت تأثیا قایی م  کمیم یفاید یییت   ی ها دی 
 کشانث. گافت  نشآد  فاد یی ب  هاکت م 

ییزهینث    اهت  ماننث مت  ییت   ها  یر قابیل یشیت ال یطیای  خیآد یی م همچنیم جه
کیی  تنهییا بیی  شییخص مییییب بایییانث ییم بیی  شییمای بیمییای  یجتمییاع  نیییر  بلکیی   گآنیی  نیسییت 
ییم  ِفیی  ] شییآد   مآجییب یییزهینث    نییابآد  جام یی    یطایفیییا  نیییر م مشییث  م  م  ک  ییا  آی م  ْطِفه 

 
ییأ ف 

یِ  یهْ  ْم ِمْم ِنیا  زِبک  ل  ِبیِة ق  ص   .ن  
ّت  »د ا  با مرید  عبای   یا  د  یاِ      ه  ِتیِ      م  اه  ه  اِدِس ج  ن  آی ِف  د  ْعن   

 
ِتِ    أ دی  یقیع « ه 

کیاد  یییت  دی همییا  تبیییم می  کی  بیا یثییا جهاهیت  خیآد یی یه مسییا یصییل  دری  کننیث فییاد  
دی م ابیییل  دهیییث؛ ییییاینجاح بییی  بیایهییی  یفتییی     یییآ  تیییارشک    جهیییل  بییی  یی  خیییآد یدیمییی  م 

گییاه   بیی  علییت غییوری   ت صییب  م ا مییت م  گآدیل ر شیینایس   م هییا    نماشییث  دی مسیییا  
گمایه     یفز د  م  ها یی نم  مغات کی  یه  اهی  بییو    بینث   با مشکل  شآد؛ ماننیث فیاد  

گمایهیی   مشییث   نم  م  تآینییث جهییت شییمال   جنییآب   شییا    غییاب یی تشییخیص دهییث   بیی  
گیاه   شی نیم فیاد  بی   دهث. خآد یدیم  م  یقا  یی پیشیآی  خیآد علیت دری  یه علیم   م

گا ی  مصیثی  بیاره م  دی عیاب جاهلییت بی    یآح دشیث   ی  یی تصثیق م   قایی دید  کنیث. 
شیکل م  تغیییا شافتی    بلکی  بیا پیشیافت علیم   دینی   یما هاگیر یزبییم نافتی   شث  ییت م 

هایس بیییا شکیییثشگا  زیم م  یه جنبییی یییییت. جاهلییییت  ییی  دی نیییآح قیییثشم    ییی  دی شیییکل نییی
ک  باخ  یه ییم مشتاکا  عبای ی مشتات  نث یه:ی نث 

 یشما  نثیینث.ب  خثی نث ب  یییت    جاهلیتپیو ی  ینآیح یهف( تماح 
بیییاختگ  دی بایبیییا یمیییآیج خو شیییا  ها  نادیییییت خیییزش    خآد یه خآیییییت ب( پییییو   

 ها. شهآ 
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ک  م  گادنکشان   بی  زییا   ی یه پاییت  خیثی  شگانی  باهدیشیت کآشینث  میادح ی ج(  جآد 
 جزشان  خزش  دیمرینث.ها  یآد فاما 

کی  قا  کنیآ   جاهلییت عصیا جثشیث هنیزه بیا   گیبید هیا یه جاهلییت نخسیتیم م    هیم ی
(   تنهییا 306_24/305: 1371 یییاس همیییم یصییآل ذکییا شییث  پاباجایییت )مکییایح شیییایه  

گادشث  ییت.  هاها م  متفا   

وتق بلوب وعلنو1جو1جو2 و.وتبیینوج نگ  وجهلودر
خثی نث خآییتای ت اه  بشا ییت   یطاعت   خ آح یی  با ییتفاد  یه بصییا    نییو   

شیقا   ب  علیت جهیل نسیبت بی   ۀک  یطاعت  نثیم یاه  نا  هم ؛ع ل  خآیها  ییت
کبیا  دیبط یعمیال  دری مانیث  یه یدمیت م اح یهه   ن  تنها ی  یی نجا  نیثید   بلکی  باعیو 
گادشث؛ زیای  کیثیح مفیوشن   کی  نثینیثیه یشنپات   منیر  یییت خثی نث یهه    یخایج یه بهشت 

 یت.دییت   بجا
گییاه  یه   گییل مفوشییث    ییید خثی نییث مدمیی  یی یه  یههیی  بییا ییییم ییییتآیی بییآد  تییا ی  بییا علییم   م

بین   یصییل  بزی،ا   خییآدنییآح تکبیی ثگ   بیی  دری یه هییاقییثی  خثی نییث   تییاش دی مسیییا بنیی
کیی  خثی نییث دی ی  دمیییث  ییییت  بیی  ف لیییت بایییانث   ییییم بنییثگ  میسییا   جییآد  خییآد یی  

کنییای هییم  فییاد یی بیی   ؛شییآد  مگییا بییا یشمییا  نم  کیی  دی م  علییم   یشمییا  دی  کییارباد   شییک یشمییا  
 یهه  شآد.یدمت  ۀپیآنث   یتصال ی  ب  یا شم ۀت اه  بایانث   ماش

گناهییا    مشییکا   دی ییییم خقبیی   همچنا  کیی  یه جهییل بیی  عنییآی  عامییل بسیییای  یه 
دی جیا  جیا  خقبی  بی  شیکل مسیت یم     مرید جآیمع   عامل شکست  یخم ب  میا  م 

گییاه    دری  یه جهییل  دی دیجیی ی ل بیی  عنییآی  عامییل ی ییا    ۀغیییا مسییت یم  بیی  یمییا علییم   م
باهگشییت یه مسیییا یشییتبا    عامییل  نییآی  ییهکییای دیمییانِ  بیی  عیییپس خشیینآد  پوریدگییای   

 نماشث. م تبییم کنث   ع ل یی م یای شناخت   باتا   پیوره  فاد   جام   یفایش م 
گبشتگا   خآد دهیل با تآج  ب  یما عبا  رره    دری  یه جهیل یهمیت خیاد ممزه  یه 

  تفکییییا   تییییثبا دی یمییییزی بایهییییا دی خقبیییی  بیییییه ییییییم ر  دی یانآشییییت جآیمییییع   یفییییاید ییییییت   
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کی  یفیاید  فاقیث نییو   ع یل باشینث   بی   ث  ییت. ییمشگبشتگا  تآصی   گآن  نبیآد  یییت 
کییاد    بلکیی  یه بیی دنبییال م  د ییای مشییکا  شییآنث بییا رره  یی یی  خییاد  کییایگیا  م  یجتنییاب 

آِل یهّس  »تآی  یه عبای   یی م  . ییم نکت بستنث خآد م  اِ  ِب     ه  شافت. خزبس  ب « ف   در

گییاه  ن یی  بسیییای مهمیی  دی یشمییا     م هییا  یفییز   بییا ییم کیی  شییناخت   م شافییت  تییآی  در
شیییا 4/جاثیییی بیییای  نمآنییی   بنگوشیییث بییی : ) شیییناخت خیییثی دیید   (53/؛ فصیییلت21 /؛ ذیر

کییی   کییی  خیییآد یی شیییناخت خیییثی یی شیییناخت  یییییتفامیییآد:  ؟ع؟د یییا  علییی همچنیییا    هیییا 
شنایییی  دی پاتیییآ خآدشنایییی  میسیییا کییی  خثیای زیییی ؛(209-13/208: 1403 تهاینییی  )مقیییابزی،

گیادد. پیس  هح یییت مدمی  یبتیثی دی پیس شیناخت خیآد باشیث   بی  تمیاح ن یا   ی ف    م 
 . خآد یشای  دیشت  باشثقآ  

کیی  عامیل پییوره  جآیمییع   دری  یه شکسیت  بیی  شکی  یه ییهکایهیا  فییاد    یجتمیاع  
ییِؤّ   ]   یمییا بیی  م ییو     نهیی  یه منکییا ییییت.ر د   شییمای میی  ییْم ش   یه ف  ان    ه  ییْبح  ییو    ّلیی   ی  ییِم یْه   ْل  

اِ ییی   ةیْهم 
 

ْ و  ِ     یهّن  لّ  ْمییا  ِبییاْهم  ییْاِکِهم  یْ   ییان یمییت ییییام   هنگییام  ْهیی    ِهت  ْنک  ییِم یْهم  بهتییویم  ع 
ک  بی  یییم یمت ک هایت  و :نیثد   یجیب شیاع  عمیل  و   وةَ

ُ
ُوووُکْنوُتْنوَخْیوَروم

ْ
و ِ وَتوأ ْخِرَجوْتوِللنةَ

ُ
ُروَ وم

وَلُهووْنوِووو ْهووُلو ْلِکتوو ِبوَلکوو َ وَخْیوور  
َ
وَلووْنوآَوووَنوم ِوُنووسَ وِبوو ِموَو َْ وُت وَتْنَهووْسَ وَعووِنو ْلُهْنَکووِروَو ْنُهُنوِبوو ْلَهْعُروِقوَو

ْکَرووُرُهُنو ْلف ِسووُقسَ و
َ
وم ِوُنووسَ وَو َْ تییاش ینبیییا  دی ترکییی    تهییبشب  کیی  ؛  نا (110/ عمییای  )مل  ْلُه
د    شیآد   بایشنیث عمیل بی  یییم پاتآ یما ب  م و     نه  یه منکا داصل م ها دی  نفآس ینسا 

نیر یمیا بی  م یو     نهی  یه منکیا یه  ؟مهع؟فوش    یمنیت یجتماع  ییت. دی نگا  م صآما 
کی  بی   تویم بانام  مهم کسی   ک  خثی نث ینجام  یی یه پیامبای  خآییت  ییت    هایس ییت 

گینجاح ی یهه  ب  یجای  یییاهت عرییم  دی  یقع همگاح با ینبیا   ماید یم بانامۀ یهه  همت 
  .جام   تح ق بخشیث  ییت منا  پادیخت    ب  مآیهی  م   یمنیت یی دی

کنیای هییم یهریمی   گیا فیادهسیتنثیمیا بی  م یو     نهی  یه منکیا دی  یی یه یمیا  نهیی    ؛ زییای ی
گاه کنییث   ییییم خییآد یی بیی  یمییا  تشییزیق م  ی   کنییث  دی م ابییل م  ممییزه   بخشیی    علییم   م

ییاه  بیای  یخیثید یعمیال  ییت. ممیث  یمیا بی  م یو    قبیل یه نهی  یه منکیا  دی  یقیع همین 
ک  فاد م و   یی نشنایث  نم  ؛م و   ییت کاد. تآی  ی  زیای دی صزیت    یی یه منکا نه  
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 هیی  یه منکییاغییا    ییهنماشیا  دیییم  همییآیی  دی یمیا بیی  م یو     نپییامبای   بیی  عنیآی  مبلّ 
  هیا یی نپبیافتی       بسا دی مآیید   مادح ب  علت جهل   نادین   ییخم م  پیشگاح بآدنث

ک  دّت  دی مزید م  نییر دیخآییت م جر  م  کادنیث   یه ر    تفکیا نم  نمآدنث؛ دیخآییت  
یی» کیی  ت بیییاکادنییث  م  یی مقییاح م  نگییا  یییقح  ییا هییِبِ  یهّش  ن  ییْثح  ه  ،  ت  ا  مقلییب گزشییا  ییییم « ج 

کاد  پیامبای  ب  یاح م جر   م  ها یی دی ییم مسیا شای  یییانیث؛  ییت. خثی نث با مسل  
علییم منییا  زیییای م جییر   خییآد پییادهها  بییای  جهییل مییادح بییآد   بییا م جییر  شییا دهیییل   باهییا   

کیاد  م  هیم    بیا م جیر اگیگافتنیث    دی مسییا دیق قیایی م   ممآختنث   پییامبای  یی تصیثیق 
گییاه  بیی  ر   م  شییث   درشچیی    نییاح نم هاششییا دل شییث    گشییآد  نم  هییا ها  نفییآذ علییم   م

گاه  یشجیاد   پبیافتنث. دی ییم صزی  یخنا  پیامبا یی نم  کیاد  م م جر  بای  پیامبای  م
شییکل  م جییر   یشجییاد  دی هییا د یییا   بثیمشییناختنث.  در غگزشییا    م انییثی  یی م   منییا  

ییر     منیا  پآشیانثنث در غگیزیس  د ی یت یی یه  شیم یفیاید م د. یادای  نییر بیا کا علم م 
 گافتنث. پبیافتنث   همای  منا  دی مسیا باطل قایی م  غیا  یق   یی م 

 تبیین عل  اصلی پیداخش جها. 2_ 2
اه»یه عبییای   یی ّلیی   یه ف  ِمّی  ِکْبییِا یْهح  ییّلیی   ِفیی   اِهِلّی  ْخییِا یْهج  ییِة    ف  ِؤّن  ا  ِة! ف  یی   م  ییاِف   ِقیی   یهّش  ن  آِ      م  ن 

اِ  یهّش   ک   با م « ...یق  کبا ییت. فاد متکبیا  بی تویم عامل جهاهت  خآدباتو مهممشث   بین    
کیی  دیید  یییین  کبییا   غییوری   گییاه   تنییس  دهیییل  شافییت علییم   م یش بییای  پییبیاش نییزی   در

کیی  ینسییا  یی یه دیت  ی یی  شییآد؛ زیییای خییآدبین   م  ق تویم د ییای بییثتویم دجییابس ییییت 
کیی  دتیی  دی باتییا   غییا  م « هییا  جهییل تارشک » دیید   ی  یی دی بییاهم  نماشییث؛ ماننییث یبلیییس 

گیاهییا    ینییآیح باکییا   متیی  بییا خییات نیییر د ییای خقییا شییث؛ زیییای خییات منبییع یصییل  دیییا  
کیای  ک  تنها دی بخش  یه هنثگ  ینسا   ب   ک  ییت  ک  مت   مآجآد خقانا ییت  دی داه  

کبیا  فیاد یی  .(366/ 11: 1364 خآئ  هاشم  ؛ 4/494 :1385 )بحاین   مشث. م  دی نتیجی  
گافتم دی مسیا دیق بیاه می  ها بی  ییآ   شیخص جاهیل  تآینیایس یهبیا  ینسیا    دیید یه قایی 

کمال یی نثیید.  ی اد    
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ف ییلت  ی  هیی  دیال منکی    بینث فاد متکبا ب  پنثیی خآد  خزششتم یی یه دشگای  باتا م 
کی  پیبیای  د ی یت  قثی خآد یی بزی، م  ی  با تفکای  باطل در ن   م . ثییدبا دشگا  ن شابیث 

کیی  نیسییت    یی  بسییا دیییت بیی  عملیی  م  کآهیی  نتیجیی  هنییث  بییای  یه  یش نییثیمت   دیشییتم 
کییاد    دیییت بیی  خقییایس همچییآ  ی  ییییت گناهییا  خییآد   دتیی  یفییاید   کیی  یه ی  تب یییت 

گنیا  دشگیای  تیا رره قیامیت شیوشک شیث   ینث    ییم تثی ح فاد با تکبا  عامل  بیای  هد  ی  دی 
 گادد. م 

 حار جها  . پیاودهای زخان2-3
 ث:ننماش د ا  دی ییم خقب  ب  باخ  یه مثای شآح جهاهت یشای  م 

و.وپی و ویظریوجه لت2-3-1
گاه   یه هث  یصل  خل ت  گمای  م دری ینسا  با یثا دری  یه علم  م شیآد. شییقا    

کیاد نیر یه جهاهت ی  یی دی مسییا میزید نریا ییا  ینسیا   بثیمیفریشیث.  باگمایهی  ی  م   تفاد  
گییاه  نییثیید دیید   گییاح بامیی شیییقا   کییاد      ییآ  یه خییآد  هییی  م بیی    تمییاح ی یمییا ی  یی یجییای 

گبشتگا  نیر بی   عبایت  تحت یهبا  شیقا  قایی م  شاد  یه  جهاهیت  ییبب گیاد. یفاید ز
گافتنث گزشیا  یییم  تحت یهبا  شیقا  قایی  ک  خیآد  گشتنث؛  نکتی    یه دصم یهه  خایج 
گییا یییخن  شییا عییادت    کیی  ی   یجییثید بیی  ینسییا  یییییث  یهریمیی  بیی  تأییییث م    یه مبییاتنهییا ییییت 

گبشتگا   یه ر   جهل دی مسیا شیقا  بآد  ک   هیا    ر شینیث   باشیث یه م   نیست؛    بسا 
کاد. ان     یه  هِکّم  ] عادی  پاهیر  ْبح  ا ش  ی   ّل   ی  ْ ِه م  ْل     ِبب  ِل  خ  ْصل    ْبت 

 
آ   أ ل   .نْجه 
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وق صعهوۀیهند روپی و ویظریوجهلوبرووبن یوخطبو-2شکلو

 پی و وعهل وجه لتو.2جو3جو2

کین  یییت؛ زییای فیاد دی یثیا جهاهیت یه دیری  دیییت نسیبت   یه دشگا پیامثها  جهل  
کین  م  گا ب  یفاید دری شث   دی نتیج  د ای  شی  یدیمی  دهیث   شآد   ی مث  طآ ن  ب  یییم رر

 کینی  عامیل جنیس   نیابآد  بنیثد. همچنییم ت  ل صحی  یی ب  یآ  خآد م ها   درشچ 
ِؤّن  ] .جآیمییع ییییت ییف  ِمّی  ییا ِتْلیی   یْهح  ییآ   ِفیی  م  ک  ییة  ت  یِ  یهّش  ییا  ق  ْسییِلِم ِمییْم خ  یِتییِ      یْهم  آ  خ  اِ     ن  یق 
اِت  ث  ف  اِتِ     ن  غ  ر   .نن 

کی   گآن  هما  .کبا   جهل ییت ۀ د یزشۀییبق  تآی  بادیشت نمآد یشنجا م ک   ی  نکت 
گیاه  می  کسیب م کنیای   شیآد   عامیل پییثیش  جهیل یییت کبا میان   بیای   جهاهیت نییر بیا 

یشجییاد   بینیی    تکبییا   بیی  دنبییال م  پثشییث ممییث  خییآدبزی،گبیشییتم فکییا   ینثششیی  مآجییب 
کیی  باعییو دیییم؛ شییآد ت صییب   پییا   بییال دید  بیی  م  م  گویییر    دی نتیجیی   ت صییب  مییبمآح 

 گادد.  یشجاد فساد دی جام   م 
کییاد   گییزی  جهاهییت  فییاد   جام یی  یی بیی  یعمییاه  دری یه فقییا  بشییا  همچییآ : هنییث  بیی  

گییزیس بصیییا    پایییت   ققییع یدییم  جنییس   غییای  یییآ  م  دختییای   بت دیت  دهییث. 
گافتیی  شییث  بییآد   تنهییا بیی  یعمییاه   دییییت یه م  کیی  بیی  هعییم خییآد  م  یی  دیییت م هییا  هدنییث 
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کیییت بیی  دنبیییال  پنثیشییتنث؛ دیییال منکیی  م  یعمییال نتیجییی  صییحی  م  ی  جییر نییابآد    ها
ی] نثیشت. ِمّی  ِت یْهح  د  یث  ِث     ق  س  ِ، یْهح  ی   ث  ْفِسِ  ِمْم ع  ة  ِبن  م  ر  ِت یْه   ْهح   

 
ا أ آی ... م  آن  ک    ة  ِفی    ت 

ِب  اِی یْهغ    ْلِبِ  ِمْم ن   .نق 
کی  مقییع محیه  کاد  ییاح  یه دشگا پیامیثها  جاهلییت یییت؛ زییای یفیاید   پاشمال 

کنییای م دهنییث  م یی ینجییاح شییا بخشیی  نیسییتنث یههیی  یدکییاح  کییای   گبیینییث   بخشیی  یی  بییا ییییم 
کاد  ک  خیآ  جاه دنبال ییاح یلی    گزیس  های آب ییاح یی  ی گآ   لییت ی  هستنث  

بییا ییییاح یییاهگای نیسییت   دامییت   قثییییت ییییاح یی کییای  ییییم  .باشییث یی هییم دربادیشییت 
ْبییِل یهّق      ِلّن     ]أ .کنییث دیی م  ثشیی خ ْم ِمییْم د  شییِثشک 

 
ْم أ ْ ییت  ف  ییْث ن  ییْم ق  ْم ِدْصییم  یهک  ْمییت  ل  ییِة     ث  ّلییِ   اع 

اِهِلیِةن یییم یفیاید ْدکاِح یْهج 
 
ْم  ِبأ یک  ل  ْ و  ب  ع  دی هیاها بی  پییامبا  مسیلما  یییم  بیآد     یْهم 

ک  یش گیزیس دی  بخشی  نم  ث  یی ب  دنبیال نیثیید   مآجیب عیر یشما  دیینث؛ یشمان   شیآد؛ 
گافتی  یییتق کی  یمیوره  بی  شیکل  ؛  نیا اهب جاهلیت  یییاح بیا یییم   یییم  تیاه  شیکل 

باهگشیت بی  جاهلییت علی ؟ع؟ د یا  یا  یه یشنک     بثیمشآد.   شمگیا  مشاهث  م 
کییاد م  عصیییی دی  گآشییرد  گیییا  جییاهلیت  نییآ یی دی همییا  ییییاید خقبیی  بیییا     خقییا شییکل  ا 
شافت.  تآی  جها  نث بای دشگا م ی   نمآد  کاح نزیین  یششا  یی در  شمآل بآد  

کنای گبیشتم مثای زشا   با  هیا     مشیا  قیام   ریژگ  علیآ  ها  ممزه با ییاس   بای جهل هم 
؛ زیییای ررهینی  شییاهث بسییای  یه ییییم مثییای شیآد م مییآس جهاهیت مییثی  دی عصیا دا ییا بسییای مل

کیاح م صییآح   یییم نشیان هسیتیم مهلیک  کییاح بی  عنیآی  مبیّی  ؟ع؟ی  ییییت یه یشنکی  قیام     م 
شیث پییامبا  ییت   قیام  م جیرها ۀ هما  د   ییهنمیایس جیامع  بیای  همگیا    بیای  همی  جار

گبشت هما  یکاح؟ص؟  شآد.   یه پی  یدساس م یبنیاه ب  قام    عتا    ییت   با 
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وق صعهوۀه یوعهل وجهلوبرووبن یوخطبپی و ویهند روج3شکل

 راهوارهای وقاحله حا جهال  .3
گاه تنها یی   ؟ع؟یماح ث. یه نیکن بییا  می  دیما  جهاهت یی مسل  شث  ب  یاح علم   م

ی  ]یه بزیگا  یه پیو   جمل  دی یجتناب  ب  ی  یْهح  ب  اْهح  ْم...ن  ی    ف  یِئک  یا  ب  ک  ْم     یِتک  یاد  یِة ی  اع   ِمْم ط 
بنییث   دیجیی  یدزیییای مییات ییییاح نماشنییث؛  تآصییی  م بیی  دری  یه جهییل   شییناخت د ییایق 

یةُو] یفاید  تنها ت آییت
َ
ُکْنوُشُعسب  َه و لنةَ ُ وِإیةَوَن وم ْیَث وَوَجَعْلَن 

ُ
وَوم ُکْنوِوْنوَذَکر  ُفن وَوَقَب ِئوَلوِلَتَعو رَوو وَخَلْقَن 

و ْکَرَوُکْنوِعْنَ و ِمووِإ ةَ
َ
وَخِبیرخوم و موَعِلینخ ُکْنووِإ ةَ ْتَق 

َ
تآجی  نمیآد  بی  شیناخت    «هت ایفآی»عبای   .نوم

ها  شکسییا   ینسییا  ۀزیییای همیی ؛ییییتتفسیییا شییث   باتییا  یفییاید بییا دسییب ت ییآیمییات قییایی دید  
کسییی  یی بیییا دشگیییا  باتیییا  نیییثید  تیییا عیییا مفوشیییث  شیییث  کبیییا   ینیییث   خثی نیییث  مل  بیییای  بیییوره 

 بین  باشث.   بزی،خآد
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شییاد  یه جملیی  تکبییا  ت صییب   تفییاخا   تفاقیی   جهییل  عامییل بیی   جییآد ممییث  مشییکا  ز
نگادد   میث  طیآ ن  د یای عصیبیت  تکبیا نچ  فاد یه یییم یخیا  ناپسینث بیاهییت    نا

یییآ  خییزش  ها  نییزی   فهییم یی بیی   ر د   درشچیی  هییا  جهییل فییو  میی   ... باشییث؛ دی تارشک 
ک  نیزی یی نم  بنثد   دی جهاهت خآد باق  م  م  کس   شناییث  مانث. دی ییم صزی   ماننث 

 کنث.   م ا مت م دق   د ی تدی بایبا پبیاش   بنثد   دی بایبا م   شما  خآد یی م 

 گیری نتیجه
کیی  د ی ییت ی  یی ع ییل   علییم تشییکیل م ینسییا  مآجییآد  دهییث   همیییم مسییهل    ییییت 

دی مشییا  قییام   .پییی  بییاد  ییییت   شییث    ی  یی تییا م ییاح خافییت یههیی ینسییا مآجییب شییایفت
کایمییت ینسیان هنگیام کیی  یه شیایفت    شیآد  بیی  یییم نکتیی  تآجیی    بیی  عنییآی  خلیفی  شییاد م   

ک  ییم یلق   دی ها یه ینسیا  ینسا  با دشگا مآجآدی    هز ح یطاعت   تب یت م  ۀدید  شث  
کی  خثی نیث بی   گو  علم ی  فاشیتگا  م یاب نییر یه م  علیآح  خشییث  یییت   دتی   بییت 

 .(31  30 /ب ا  بنگوشث ب :ینث ) بها  سب
کی  م   ش نی  همیا  ت  یل   خیادرره یه ع یل گیا  ینسا  با علم   بها  تآینیث بی    یییت 

کایمت ف لییت بخشیث   خافیت خیآد یی ت بییت نماشیث   گانی  بهیا  فتم یه گیان  ییم شایفت   
تییویم ف ییا   انییث  دی ن ییص خآیهییث بییآد.  نیییم ن صیی   بزی،م   بییاق ع ییل   علییم بیی  م نییا
ک  مآجآد  کی  دی ر یشیا  نییر   بثی  د ای م ییت  شآد   ییم ف ا هما  تجل  جهیل یییت 

کیی  شکیی  یه یی بیی  م  پادیختیی  شییث  ییییت.  هییا  تآجیی  دید  مخاطبییا  بیی   بییثیه  ییییت 
  یه طوییییق م افییی    میهمییییت شیییک مآ یییآح  تبیییییم م  مآ یییآح   تایییییم دیییث د   موههیییا

 باشث.    مصادیق مت ثد م 

کییی   م  ؟ع؟یمیییاح علیی  ۀقاصییی  ۀخقبیییرهنییث  دی یییییم خصیییآ    یه جملیی  متیییآ  باشیییث 
تحلییل عبیایی    م یامیم یییم خقبی  بیا  .یییتم  د یا  من یآل یه  ۀتیویم خقبی طآ ن 

کیی نشییا  میی « تحلیییل محتییآی»محییزی  ی    متم یشییت  ییییتفاد  یه ر ش تح یییق میییا    دهییث 
کیاد  ؟ع؟م  د ا  .نثی آعا  مت ثد  یه جمل  جهل پادیخت د ا  ب  مآ  ینیث  تاش 
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 ث:نتا دی  نث مادل   مآ آح جهل یی تبییم نماش
شییا  ؛علییل یشجییاد جهییل ؛تبییییم ماهیییت    یسییت  جهییل ییهکییای  ؛بییای جهییل پیامییثها  ز

 .دیما  جهاهت

کاح خآد ث   نیکن تمیاع  م افی  می بیمای  فیاد    یج جهل یی ب  عنآی  شک  یششا  دی 
ها  م   جاهلیت یی منحصا بی  همیا  پیی  یه یییاح  با ذکا مثای شآح جاهلیت   بیا  ریژگ 

ث. همچنیم با بویی  مشا  دی قیام  نها یه م  بادبی م  دیی همگا  یی دی تماح هما   نثینست 
کیاح نیزیین  خیآد  جهیل یی عامیل بسییای  یه کوشم  ک  خثی نیث دی  گادشث   گناهیا  یهمشخص 

کاد  جمل :  د زی نامنایب هنا  دی جام ی   قتیل     هآی   شات  گویر  هثیشت مسخا  
ک  خآد ر شیم ر یبط نامشو ح  مهیی  کاد  ییت  هیا  جاهلییت دی تمیاح  ریژگی  کننیث  م اف  

 عصا دا ا ییت.ریژ   ب   ها هما 

کیی  مسییل  شییث  بیی  یییاح علییم     عییا   بییا م  گییاه  ییییتبییا بیییا  یی  دیمییا  م   بیی    م
کسب م افت پادیخت یهمیت بی  یه   جآیمیع بیا ییاح ۀیفیاید   همی ۀتا همی نثی پی  علم   

گاه  یه مآف یت کیت   نیابآد  دی یمیا   ۀیه ریطی  هیا  رره یفیز   باخیزیدیی شیث  علم   م ها
گادنث.  ۀخلیف  بماننث   ب  دق  خثی نث دی همیم 

رییژ    قاص     بی ۀرید تحلیل محتآی  خقبایه ها  تح یق یه دی نهاشت با تآج  ب  شافت 
کیف  م  یی بیا یییاس مؤهفۀ جهیل تآی  یهگآ  جام   یه  دی ییم خقب  م « جهل»ۀ هآتحلیل 

ک  یاختای هنثی  م  بثیم شاح ییت: ؟ع؟ییم خقب  یه منرا یماح عل   تاییم نمآد 
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 ؟ع؟ل  ویرو لهَونینوعوۀوق صعۀجهلوبرو س  وخطبوۀتبیینووَلفجو4شکل
 

 منابع
کککککرخن .1   فآ د نییییث  دفتییییا مقاه ییییا  تییییارش    م ییییای  ییییییام محمثمهییییث   ۀ  تاجمییییقکککرآن 

 .ش1373
 .ش1376  تهای   دفتا نشا فاهنس ییام محمثت   ج فا    ۀتاجم  نهج البالغه .2

هکککای نهکککج البالغکککه و نقکککد الگکککوی  الگکککوی حلکککن _ جهکککا در آووز  ۀناوککک پاخانمیییییابا  ییییانج   میییوشم   .3
کاشا   یصفها   ای وتس  حا آن وعناشناسی  ش.1396  ماکر پیاح نزی 

  .1403  دیی یهکتب یه لمی   الذرخعة الی تصانیف الشیعهمقابزی، تهاین   محمث محسم   .4

کایشنایییی  نهککج البالغککه ۀقاصککع ۀشککنا تی  طبکک بررسککی زحککان ۀناوکک پاخانبییایهیم هید   یدمییت  ی .5   
 ش.1389یی   دینشگا  ماهنثیی   یف   ماهنثدکتا دسیم یآ ییشث  ییتاد ییهنما:
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  تح یق محمث یبآیهف یل یبیایهیم  شرح نهج البالغه یبم یبس یهحثشث  عر یهثیم عبثیهحمیث  .6
 . 1385  بیو     ا  د ح  یهتایث یه وبس دیی یدیا 

کبییا غفییای  تح یییق عل    الرسککو  آ   عککن  العقککو  تحفدسییم بییم علیی   یبییم شیی ب  داینیی    .7    ی
 ش.1363قم   نشا ییام   ۀمؤیس

  .1414بیو     ا  یآح    دیی صادی  لسان العرا  یبم منرزی  محمث بم مکاح .8

سیاسککی  ۀقاصککعه و پی نککد آن حککا زوینکک ۀبررسککی و تحلیککا  طبکک ۀناوکک   پاخککان یمیییم نییاج   محمییث هییاد   .9
 ش.1375  سدینشگا  توبیت مثیّ  محمث عل  مهث   یید : ییتاد ییهنما  اجتهاعی ک فه

فتحیی   ییتاد ییهنمیا:  حه والک اشتر ؟ع؟اوام علی ۀتحلیا وحت ای ناو ۀناو پاخان های  ب ی  دقباد  .10
 .ش1396؟اهع؟  دینشگا  یهرهای هید   تهای   فتاد 

ۀ یدمیث مییح  شیاکت ییهام  ینتشیای  تهیای   تاجمی   دا و انسکان در قکرآنییز تسآ  تآشیهیکآ   .11
 ش.1380

دره   دینشیگا  شیهیث  مشیتیان    محمیث شمنی  ۀ ملیحی   تاجمتحلیا وحت ا  باید   هزینس .12
 ح.1996ش/ 1375بهشت   

کمال .13   تاجمیۀ دبییب  ر دیان    همکیایی   بنییاد شرح نهکج البالغکهیهثیم بم میثم     بحاین   
 ش.1385ها  ییام   مشهث   پژ ه 

 ونین علکککی وؤ)تحلیکککا وحتککک ای وواتبکککات اویرالهککک ا کککالر در جنککک  ۀناوککک پاخان   پیییزی  محمیییث جیییان  .14
 ش.1390؟ع؟  تهای   دینشگا  یماح صاد وعاوخه ، 

دی فهییم « تحلیییل محتییآی»یهاریدهییا  ییییتفاد  یه ر ش »  پییزی  محمییث   ی ییا شییکاین  جییان  .15
 .ش1392  2شمای    46  یال های قرآن و حدخث پژوهش  «یدادشو

 هید     یییتاد ییهنمیا: فتحیی  فتیاد غکدیر ۀتحلیا وحت ای  طبک ۀناو پاخان  هید   زشنب دسین  .16
 ش.1395  ؟اهع؟دینشگا  یهرهای تهای  

 ش.1382بنیاد نهج یهباغ   قم    نهج البالغه ۀفصلناو  ییث محسم پوری  دیم .17

   .1412دیی یهشامی   بیو      الهفردات فی غرخب القرآن  ییغب یصفهان  دسیم بم محمث .18

کاح یلیم   .19 هید    فتحیی  فتیاد  یهنما:ییتاد ی تحلیا وحت ای دعای ووارم اال کالر ۀناو پاخان  ی
 ش.1396؟اهع؟  دینشگا  یهرهای تهای  

گکان وشکوا نهکج البالغکه ۀناوک پاخان  مهسیا شا  بییثک   .20 عقیی  یییتاد ییهنمیا:   بررسکی و تحلیکا واا
 ش.1395دینشگا  قام    دثشو    تهای  یربابس 

ییهنمیا: عزییریهلل فییا     یییتادناوۀ علکن و جهکا در نهکج البالغکه      پاخان یائ  بلخابس  دسیم   .21
 ش.1384صابا   دینشگا  علآح ییام  ی آ   

تحلییل میتم  تحلییل  ۀگانی شنای  فهم دیثشو دی فایشنیث یی  ر ش»  د یت  محمث عتا  .22
گفتما    21    شیمای11   ییالپژوهکی حکدخثۀ علم _ پژ هش  فصلنام   د «محتآی   تحلیل 
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دیی یههجیا      ییامایئ     یبیایهیم  مخز می   مهث تح یق  ،العین یدمث    بم  خلیلفایهیث    .23
 . 1409   قم

کبا قاش   ییث عل  .24  ش.1371تهای    ا  ششم  یهکتب ی یامی      دییقاو س قرآن  ی

  تصیییییحی  ونهکککککار البراعکککککة فکککککی شکککککرح نهکککککج البالغکککککهققیییییب یی نیییییث   یییییی یث بیییییم هبیییییةیهلل   .25
کآ  کتابخانۀ مشت ییثعبثیهلقیف   ش.1364  نجف   قم  یهلل ماعش کما   

  یییتاد ییهنمیا: فتحییی  ناوکۀ تحلیکا وحتک ای  طبکۀ قاصکعۀ اوکام علکی؟ع؟ پاخانکاشیف   صیثش     .26
 .ش1398  هید   تهای   دینشگا  یهرهای؟اهع؟ فتاد 

کلییآس .27 نشییا نیی   هآشیینس نییائین    ۀ  تاجمییوبککانی روش شناسککی تحلیککا وحتکک ا  کویپنییثری   
 ش.1387تهای   

ککافی  کلین   محّمثبم ش  آب .28 کمیا  اجمیۀت  اصو     تهیای   ینتشیایی  یییآ   ی  محّمیثباقا 
 ش.1385 ا  هشتم  

 ییییتاد ییهنمییا: ،؟ع؟اوککام علککی ۀقاصککع ۀشککرح  طبکک ۀناوکک پاخان  غامحسیییم کمیلیی  تختیی  جییا   .29
 ش.1382دینشگا  علآح ییام  ی آ    هاد  م افت  محمث

  یییتاد ر قرآن و وصادیق آن در نهج البالغکهناوۀ وعناشناسی وااۀ جها د پاخانمبین   هیا یادی    .30
کاشیییانیها  دینشیییگا  توبییییت دبییییا شیییهیث یجیییایس  دینشیییکث  علیییآح ینسیییان    ییهنمیییا: ههیییای 

 ش.1398

کتییاب التحقیککق فککی کلهککات القککرآن الوککرخن   مصییقفآ   دسییم .31 تهییای      بنگییا  تاجمیی    نشییا 
  ش.1360

دیی یهکتییب ی یییامی    ییا     نککهتفسککیر نه  یایه   ناصییا   جم یی  یه نزشسیینثگا مکییایح شیی .32
 ش.1371ششم  

محمث یبایهیم خلیفی   ییتاد ییهنما:  قاصعه ۀاعراا و حالغ   طب ۀناو پاخان طاها    مآیزشا   .33
 ش.1393دینشگا  قام    دثشو   شآشتا   تهای  

 ش.1371ینتشایی  هجا   قم     وعرار السعادنایق   ما یدمث   .34

  تصیحی  یییث یبیایهیم فکی شکرح نهکج البالغکه ونهکار البراعکة یهلل  هاشم  خزیس  مییوهی دبییب .35
 .ش1364 ا   هایح    تهای   ی یامی  مکتبة میانج  

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)

