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ِ
الرحیم
الر َ
حمن ّ
بِسم اهلل ّ
یکی دیگر از عوامل انحراف در عقیده جهل است ،که بر دو قسم است  -1 :جهل بسیط  -2 ،جهل مرکب
تعریف جهل بسیط :
این که انسان چیزی را نداند  ،و بداند که نمیداند ! به این نوع جهل ،جهل بسیط میگویند.
اگر انسان جهل داشته باشد  ،ولو اینکه از جهل خود آگاه باشد و بداند که نمیداند  ،چه در امور مادی(علوم روز) و چه در
امور معنوی به تکامل نمیرسد  .مثال  :شخصی که بخواهد در جایی مشغول به کاری بشود  ،باید نکات و ملزومات
ابتدایی راجع به آن کار را بلد باشد  ،وگرنه نمیتواند وارد آن حوزه ی کاری بشود ! لذا الزمه ی پیشرفت در امور مادی
نیز علم است .
در مسائل معنوی نیز به همین کیفیت است  ،باالترین امر  ،شناخت خدا و تبعیّت از دستورات اوست  ،پس اگر بنا باشد
معرفت اهلل را بدست بیاوریم باید کسب علم کنیم ،چنانچه فردی نسبت به یکسری باید ها و نباید ها اطالعات کسب
کند و دین او نیز دین درستی باشد ،اما معرفت درستی از خدا نداشته باشد  ،این باعث میشود که خدا را پرستش نکند ،
پرستش او برای چیزیست که ساخته ی ذهن خودش است  ،اگر قرار باشد که به طور مثال برای خدا صفات عجز در
نظر بگیرد یا او را به موجودات تشبیه کند  ،خدای او موجودیست ساخته ی ذهن خودش ،ولو اینکه دین درست را
انتخاب کرده باشد.
حتی اگر خدا را درست بشناسد و پرستش کند باید او را اطاعت کند و شریعت را به جا بیاورد  ،ولو اینکه یکسری چیزها
را از باب حسن و قبح عقلی بفهمد  ،اما چون همه چیز را در بر ندارد  ،باید نسبت به آن دین حق علم پیدا بکند.
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اساساً هدف خلقت انسان همین شناخت و عبادت او برای پروردگار است ،زیرا همین معرفت و عبادت است که تکامل را
برای انسان میسر میکند .
ذاریات :65

و ما خلَ ْقت اجل َّن و ْاْلنس إَِّْل لِيعب ُد ِ
ون()65
َ َ ُْ
َ َ َ ُ ْ َ
جن و انس را جز براى پرستش خود نيافريدهام)65( .

" الذی خلق الخلق لعباده "
کسی که خلق کرد خالیق را برای عبادت
(توحيد صدوق باب  2حديث )1

" ثمره العلم عباده "
ثمره ی علم عبادت است
(غرراحلکم /حديث )0544

حاال اگر چنین علمی نباشد  ،مشخص است که اعتقادات فرد به انحراف کشیده میشود  ،و نمیتواند معرفت درستی
کسب کند و در جهت عبادت درست قرار بگیرد  ،زیرا اصال نمیداند خداوند چه اموری را از او میخواهد تا بتواند انجام
بدهد.
فاطر : 22

ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ف أَلْوانُهُ َك َذالِ َ َِّ
َو ِم َن الن ِ
ور()22
شى اللَّهَ م ْن عبَاده الْ ُعلَ َم ُؤاْ إ َّن اللَّهَ َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ
َّاس َو الد َ
َّواب َو ْاْلَنْ َعام مُتَل ٌ َ
ك إَّنَا خيَ َ
مهچنني از مردم و جنبندگان و چهارپايان گوناگون .هر آينه از ميان بندگان خدا تنها عاملان از او مىترسند .و خدا
پريوزمند و آمرزنده است)22( .
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در این آیه مراد از عالمان کسانی هستند که در دین خود کسب کرده اند  ،علم دین به معنی شناخت خدا و لوازم عبادت
اوست که بر هرکسی واجب است.
در کتاب کافی شیخ کلینی یک باب کامل برای علم وجود دارد  ،که در آن ذکر شده که طلب علم برای هر زن و مرد
مسلمانی واجب است  ،چنانچه معصومین ما فرمونده اند هر جایی که میتوانید بروید و این علم را یاد بگیرید:
پیامبر اکرم :

" اطلبوا العلم و لو بالصين "
علم را یاد بگیر حتی اگر در چین باشد (در زمان رسول اکرم چین سرزمین متمدنی بود )

" اطلبوا العلم من المهد الى اللحد"
از گهواره تا گور طالب علم باش

حبار اْلنوار -ترمجه جلد  56و  / 52ترمجه موسوى مهداىن ،مقدمهج ،2ص2 :

در یونان و ایران باستان معتقد به تعدد خدایان بودند  ،کمااینکه امروزه هم در کشورهایی مانند هند ،هنوز خدایان
مختلفی را میپرستند  ،آیا آنها انسان نبودند و عقل نداشتند ؟ چگونه همچین اعتقاداتی داشتند ؟
تنها به دلیل جهل ! زمانیکه علم کسب نکنیم چیزی که باقی میماند جهل است و بوسیله ی جهل انسانها عقاید غلط
فراوانی کسب میکنند  ،و این افراد اگر خدایی را هم بپرستند  ،خدای حقیقی نیست  ،توهمی است که در ذهن خود از
خدا ساخته اند .لذا علمی که کسب آن بر همه واجب است ،علم دین است !
حتی گاهی مسلمانانی که قرآن و پیامبر و اهل بیت را پذیرفته اند  ،نماز هم اول وقت میخوانند  ،اما در رفتارشان افراط
و تفریط دارند به خاطر جهلی که از عدم کسب علم در آنها بوجود آمده است.

" الْجَ ِاهل لَنْ ي ْل َقى [يلغى] أَبَداً ِإاَّل م َف ِّرطاً أ َْو م ْف ِرطا "
جاهل مالقات َّنيشود مگر در حال افراط و تفريط
( غرراحلکم  /حديث )1615
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اگر جهل وجود داشته باشد  ،حتی در مسایل اجتماعی هر ضرر و نقصانی به سمت انسان جذب میشود ،خیلی از شکست
ها و ضربه هایی که انسان میخورد ،حتی در مسائل مالی به خاطر نداشتن علم مربوطه است  ،لذا امیرالمومنین فرمودند
وارد هر کاری که میخواهید بشوید اول علمش را یاد بگیر  ،و نسبت به چیزی که به آن علم ندارید توقف کنید.

جِلب [ي ِ
وجب] الْغَرَر "
" الْجَ ْهل يَ ْ
جهل باعث جلب ضرر میشود.
( غرراحلکم /حديث ) 216

" للجاهل فى كلّ حالة خسران"
برای جاهل در هر حالتی ضرر است.
( غرراحلکم  /حديث ) 6227

در اسالم به قدری به علم آموزی اهمیت داده اند  ،که حتی گفته شده اگر علم نداری  ،اصالً زندگی بی معناست !

ِ
َحيَاء "
" الْجَاهل مَيِّت بَيْنَ ْاْل ْ
جاهل مرده ايست بني زندگان
( غرراحلکم  /حديث 2112

" الْجَ ِاهل مَيِّت َو ِإ ْن َكا َن حَي "
جاهل مرده است اگرچه زنده باشد
( غرراحلکم ) 1126/

" الْجَ ِاهل حَيْرَان "
جاهل سردرگم است
( غرراحلکم ) 172/
4
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" الْجَ ِاهل صَ ْخرَة ََّل يَنْ َف ِجر مَاؤهَا وشَجَرَة ََّل يَ ْخضَ ُّر عودهَا وَ أَرْض ََّل يَظْهَر ع ْشب هَا "
نادان چون سنگى است که جارى نمىشود آب او ،و چون درختى است که سبز نمىشود چوب آن ،و زمینى است که آشکار نمىشود گیاه
آن
عيون احلکم واملواعذ  /حديث 1522

" الْجَ ِاهل مَ ِن ا ْختَ َدعَتْه الْمَطَ ِالب "
نادان کسی است که خواسته ها اورا فریب دهد
1174غرر  /عيون احلکم واملواعظ 027

ت الْجَ ِاهل "
" شَ ُّر مَنْ صَاحَبْ َ
دوستی با جاهل شر است
غرر  / 6571عيون احلکم واملواعظ 6215

البته اگر انسان بخواهد گاهی از باب هدایت و راهنمایی با جاهل رابطه داشته باشد اشکال ندارد  ،اما از باب همرازی و
شراکت و ...قطعاً همنشینی با جاهل برای انسان دردسر ساز میشود  ،حتی در ازدواج اگر دو نفر از نظر فرهنگ و علم
هم کفو نباشند باز برای هم مشکل ساز میشوند  ،گاهی میخواهند به یکدیگر محبت کنند  ،اما همدیگر را بی آبرو
میکنند !
چنانچه عبادت انسان هم عالمانه نباشد ,برای انسان عملی نوشته نخواهد شد ! در اصول کافی شیخ کلینی حکایتی در
این باب آمده :
روزی ملکی دید که یک مرد عابد ،در یک جزیره ای دور افتاده  ،روز و شب خود را به عبادت خدا میگذراند  ،ملک به
پرونده ی اعمال آن مرد نگاه کرد و دید که چند خطی از باب عمل نوشته شده و چیزدیگری ندارد ،متعجب شد و از
خدا سوال کرد که این شخص  ،نه گناهی میکند و نه حتی کاری میکند  ،از همه ی مردم و همه جا فاصله گرفته
وفقط مشغول عبادت است  ،چرا انقدر اعمالش کم است ؟ به ملک دستور دادند که نزد او برو خودت خواهی فهمید !
ملک به شکل انسانی مجسم شد و به کنار او رفت و با وی صحبت کرد  ،عابد رو به ملک گفت  :این همه علف سبز را
خدا اینجا خلق کرده بدون فایده  ،اگر چند حیوان هم برای این علف ها خلق میکرد بهتر بود و علف ها ضایع نمیشدند!
فرشته فهمید که این انسان هیچ شناختی نسبت به خدا ندارد که برای یک مقدار علف عدالت خدا را زیر سوال میبرد  ،و
همون مقدار ثوابی هم که در پرونده ی اعمال اوست برای این مقدار شناخت  ،زیاد است !
5
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" قليل العمل ينفع مع العلم و كثير العمل َّل ينفع مع الجهل "
عمل اندک با علم هبرت است از عمل بسيار با جهل.
هنج الفصاحه 2472 :

"نوم على علم خير من صالة على جهل "
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.
(هنج الفصاحه )2104

" ركعة من عالم بالاله خير من ألف ركعة من متجاهل بالاله "
دو ركعت َّناز كسى كه متوجه خدا باشد هبرت از هزار ركعت كسى است كه از خدا غافل باشد.
(هنج الفصاحه )1560

حاال این جهل چطور برطرف میشود ؟ همانطور که گفته شد باید علم جایگزین بشود تا جهل ازبین برود.

" ردُّوا الْجَ ْهلَ ِبالِْعلْم "
جهل به وسیله علم ازبین میرود
(غرر  / 6046عيون احلکم واملواعظ ) 0750

" الِْعلْم أَعْظَم َكنْز"
بزرگترین گنج علم است
(غرر  / 524عيون احلکم واملواعظ ) 267

" الِْعلْم َكنْز عَ ِظيم ََّل يَْفنَى "
علم گنج بزرگیست که ازبین نمیرود
(غرر  / 1627عيون احلکم واملواعظ ) 1106
6
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شهید ثانی تعبیری زیبا در باب تفاوت علم با ثروت دارد :
تفاوت علم با پول و ثروت در این است که وقتی مالی داری  ،تو باید از مال و ثروتت مراقبت کنی ! اما اگر علم داشته
باشی این علم است که مراقب توست .
اما این منافاتی با خوب بودن مال و یا ثروت هم ندارد  ،هر دوی آنها با هم قابل جمع هستند و انسان میتواند به وسیله
ی علم مالش را مدیریت کند و در جهات خوب به صرف برساند.

َ َكالِْعلْم "
" ََّل َشرَ َ
هیچ شرافتى به پاى دانش نمى رسد
( غرراحلکم  / 14020عيون احلکم واملواعظ ) 7522

" ََّل ِع از أَ ْشرََ ِمنَ الِْعلْم "
هیچ عزتی شریفتر از علم نیست
( غرراحلکم  / 14565عيون احلکم واملواعظ ) 7670

" الِْعلْم ِح ْرز "
علم پناه است
(غرراحلکم  / 212عيون احلکم واملواعظ ) 1662

" رَْأس الْ َفضَ ِائ ِل الِْعلْم "
علم سرآمد همه فضیلت هاست
( غرراحلکم  /6220عيون احلکم واملواعظ ) 0214

در اصول کافی به نقل از امام صادق علیه السالم آمده است  :من دوست دارم به صورت شیعیانم تازیانه بخورد اگر بنا
باشد علم بیاموزند!
این حدیث نشانگر ارزش و بهای علم نزد معصومین است  ،در اینجا دفع افسد به فاسد شده است ،یعنی دفع یک چیز
بد مثالِ جهل  ،بوسیله ی ضربه خوردن به صورت !
7
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لذا مهمتر از هر چیزی حتی در جنگ ها  ،برای حضرات معصومین  ،این بود که ملت را از جهل خارج بکنند  ،فهم و
درک به آنها بدهد ،حتی در واقعه ی عاشورا با نگاهی اجمالی به خطبه ها و کالم امام حسین علیه السالم میبینیم که
تمام تالش حضرت در جهت آگاه کردن مردم و خروج آنها از جهل بود  .در ذیل به حدیثی میپردازیم از کتاب توحید
شیخ صدوق  ،در رابطه با تالش امیرالمومنین علیه السالم در جنگ جمل  ،برای آگاه کردن شخصی اعرابی :

ِ
ِ
ال الشَّيخ ْ ِ
ِ
ِّف َه َذا الْ ِكتَ ِ
احلُس ْ ِ
ٍ
صن ُ
قَ َ ْ ُ
اب أ ََد َام اللَّهُ
وسى بْ ِن بَابَ َويْه الْ ُق ِّم ُّي الْ َفقيهُ ُم َ
ني بْ ِن ُم َ
يل أَبُو َج ْع َفر ُُمَ َّم ُد بْ ُن َعل ِّي بْ ِن ْ َ
اجلَل ُ
ال حدَّثَنا ُُم َّمد بن سعِ ِ
ِ ِ
ِعَّزهُ َحدَّثَنَا أَبُو الْ َعبَّ ِ
يد بْ ِن ََْي ََي
اق الطَّالََق ِاِنُّ َر ِض َي اللَّهُ تَ َع َ
يم بْ ِن إِ ْس َح َ
اَل َعْنهُ قَ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
اس ُُمَ َّم ُد بْ ُن إبْ َراه َ
ِ ِ
ال حدَّثَنَا أَِِب ع ِن الْمع َ ِ
يل َع ِن الْ ِم ْق َد ِام بْ ِن ُشَريْ ِِ بْ ِن
ي قَ َ
ال َحدَّثَنَا إِبْ َر ِاهي ُم بْ ُن ا ْْلَْيثَ ِم الْبَلَ ِد ُّ
الْبُُزوِر ُّ
َ َُ
ي قَ َ َ
اَف بْ ِن ع ْمَرا َن َع ْن إ ْسَرائ َ
ال:
َهانِ ٍئ َع ْن أَبِ ِيه قَ َ
ول إِ َّن اللَّه و ِ
ِِ
اجلم ِل إِ ََل أ َِم ِري الْم ْؤِمنِني ع فَ َق َ ِ
ِ
ِ
َّاس َعلَْي ِه َو قَالُوا
اح ٌد قَ َ
ني أَ تَ ُق ُ
ال يَا أَم َري الْ ُم ْؤمن َ
ُ َ
ََ
إ َّن أ َْعَرابياً قَ َام يَ ْوَم َْ َ
ال فَ َح َم َل الن ُ
ِ
ِِ
ب فَ َق َ ِ
ِِ
ِِ ِ
ني ِم ْن تَ َق ُّس ِم الْ َقْل ِ
اِب ُه َو الَّ ِذي
يدهُ ْاْل َْعَرِ ُّ
يَا أ َْعَرِ ُّ
ني ع َد ُعوهُ فَِإ َّن الَّذي يُِر ُ
ال أَم ُري الْ ُم ْؤمن َ
اِب أَ َما تَ َرى َما فيه أَمريُ الْ ُم ْؤمن َ
اح ٌد علَى أَرب ع ِة أَقْس ٍام فَوجه ِ ِ
ِ
اِب إِ َّن الْ َق ْوَل ِِف أ َّ
وز ِان َعلَى اللَّ ِه َعَّز َو َج َّل
يدهُ ِم َن الْ َق ْوِم ُُثَّ قَ َ
ال يَا أ َْعَرِ ُّ
نُِر ُ
ان مْن َها َْل ََيُ َ
َن اللَّهَ َو َ َْ َ َ َ ْ َ
ص ُد بِِه باب ْاْل َْع َد ِاد فَه َذا ما َْل ََي ِ
ِ ِ
ان فِ ِيه فَأ ََّما اللَّ َذ ِان َْل ََي ِ ِ
اح ٌد ي ْق ِ
ان ي ثْبتَ ِ
ِ
ِ
َ َ ُُ
َُ
َ َ
َو َو ْج َه َ ُ
وزان َعلَْيه فَ َق ْو ُل الْ َقائ ِل َو َ
وز ْلَ َّن َما َْل ثَاِنَ
ِ
َّاس ي ِر ُ ِ
ِ ِ
ِ
ال إِنَّه ثالِ ُ ٍ
لَهُ َْل ي ْد ُخل ِِف ب ِ
ع
يد بِه الن َّْو َ
اب ْاْل َْع َداد أَ َما تَ َرى أَنَّهُ َك َفَر َم ْن قَ َ ُ
ث ثَالثَة َو قَ ْوُل الْ َقائ ِل ُه َو َواح ٌد م َن الن ِ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلِْن ِ
ك َو أ ََّما الْ َو ْج َهان اللَّ َذان يَثْبُتَان فيه فَ َق ْو ُل الْ َقائ ِل ُه َو
ِم َن ْ
وز ْلَنَّهُ تَ ْشبِيهٌ َو َج َّل َربُّنَا َو تَ َع َ
اَل َع ْن َذل َ
س فَ َه َذا َما َْل ََيُ ُ
اح ٌد لَيس لَه ِِف ْاْلَ ْشي ِاء ِشبه َك َذلِك ربُّنا و قَو ُل الْ َقائِ ِل إِنَّه عَّز و ج َّل أ ِ
ي الْمعَن ي ع ِِن بِِه أَنَّه َْل ي ْن َق ِسم ِِف وج ٍ
ِ
ود َو َْل
َحد ُّ َ ْ َ َ ْ
َو ْ َ ُ
ُ َ ُ ُُ
َُ َ َ َ
َ ٌْ َ َ َ َ ْ
ِ
ك َربُّنَا َعَّز َو َج َّل.
َع ْق ٍل َو َْل َوْه ٍم َك َذل َ
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حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق طالقانى «رضى» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن سعید بن
یحیى یزورى گفت که حدیث کرد ما را ابراهیم بن هیثم بلدى گفت که حدیث کرد ما را پدرم از معافى بن
عمران از اسرائیل از مقدام بن شریح بن هانى از پدرش که گفت :
در روز جنگ جمل یکى از بادیهنشینان بسوى امیر المؤمنین (ع) برخاست و عرض کرد که یا امیر المؤمنین آیا
میگوئى که خدا یکیست پس مردم بر او حمله کردند و اعتراض نمودند و گفتند که اى اعرابى آیا نمىبینى آنچه
را که امیر المؤمنین در آنست از پریشانى دل و پراکندگى حواس !
امیر المؤمنین (ع) فرمود که او را واگذارید و باو کار مدارید پس بدرستى که آنچه اعرابى میخواهد همانست که
ما آن را از این گروه میخواهیم و این جنگ و جدال بر سر این مقال است.
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پس فرمود که اى اعرابى بدرستى که قول در اینکه خدا یکیست بر چهار قسم است دو وجه از آنها بر خداى عز
و جل روا نباشد و دو وجه در او ثابت است اما آن دو وجه که بر او روا نیست گفتار گوینده است که میگوید یکى
و از این باب اعداد را صد میکند یعنى یکمین چه آن داللت بر این دارد که دویمى هست که او یکمین آنست
اینک چیزى است که روا نیست زیرا که آنچه در دیمى از برایش نیست در باب اعداد داخل مىشود آیا نمىبینى
که کافر شده آنکه گفته که آن جناب یکى از سه خدا است یعنى فرقه از نصارى که خدا و عیسى و مریم را هر
ِ
َّ ِ
ث ثَالثٍَة و معنى دیگر قول
ين قالُوا إِ َّن اللَّهَ ثال ُ
سه خدا میدانند چنان که قرآن مجید بآن ناطق است که لََق ْد َك َفَر الذ َ
قائل است که او یکىاز مردمانست و بآن نوعى از جنس را میخواهد چنان که میگویند که زید یکى از افراد
انسان است پس اینک چیزى است که بر آن جناب روا نیست زیرا که این تشبیه است چه اثبات شریک است از
براى خدا در ماهیت و نوع و پروردگار ما از این جلیلتر و برتر است و اما آن دو وجه که در او ثابت است یکى
قول قائل است که آن جناب یکیست که او را در میان چیزها شبیه و مانندى نیست و پروردگار ما همچنین
است یعنى در کماالت یگانه است و عدیل و نظیرى ندارد چنان که میگویند فالنى یگانه دهر است و وجه دیگر
قول قائل است که آن جناب عز و جل احدى المعنى است و از این قصد میکند که خدا منقسم نمیشود نه در
وجود ذهنى و خارجى و نه در عقل و نه در وهم و خیال و پروردگار عز و جل ما چنین است.
اسرار توحيد  /ترمجه التوحيد للصدوق ،ص62 :
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