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 ِبسِم اهلل الرّحَمن الرّحیم

 تعریف جهل مرکب : 

،  و میداند که علم دارد شته باشدبلکه اعتقاد دا ،و نداند که نمیداند  ، جاهل باشد ، اما از جهل خود آگاه نباشد یانساناگر 

 دارای جهل مرکب است.

بارتست ازینکه کسی چیزی را نداند ،یا خالف واقع بداند و چنان داند که حق را یافته است ،پس او نمیداند آن عدر واقع 

 داند که نمیداند!ی، و نم

یکی اینکه نسبت به حقیقت و به اینگونه جهل ، ازین روی جهل مرکب میگویند که انسان جاهل ، دو نوع جهل دارد ، 

 ! استنوع جهل که این قبیح ترین و ناپسندترین ،  نمیداندجهل دارد و اینکه نمیداند که دوم واقعیت جهل دارد، 

ریشه دارد ،به جهل مرکب خود دانا بینی هم میگویند ، در همین جهل مرکب  و مشکالت اعتقادی بیشتر انحرافات و 

، رای و نظر او مبتنی بر تحقیق و پژوهش نیست اما فکر  را عالم و دانا میپنداردزیرا جاهل از علم خالیست اما خودش 

حرف درست را میزند ، این جهل مرکب از خطرناکترین بیماریهای روحیست که همچو حجابیست بین انسان  که میکند

کسب علم نیست ، یست در راه کمال انسان ، وقتی انسانی خود دانا بینی دارد هیچوقت دنبل ی حق ، و سدّ هو عقید

 وقتی دنبال علم نرود به حقیقت نمیرسد و این سد کمال او میشود :

الجهلالمصائباعظم

 بزرگترین مصیبت ها جهل است

 ( 4422/ حدیث  غررالحکم )
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الجهلالمصائبشر 

 بدترین مصیبت ها ی انسان بواسطه جهل است

 ( 0845/ حدیث غررالحکم )

كلشراصلالجهل

 ریشه هر شری جهل است 

 ( 418/ حدیث غررالحکم )

 

الجهلفسادکلامر

 جهل هر امری را فاسد میکند

 ( 835 / حدیث غررالحکم )

 

الجاهلالناساشقى

 بدترین مردم جاهل است

 ( 4482/ حدیث غررالحکم )

 

دفع و درمان جهل مرکب در نهایت سختیست به ویژه ،زیرا  چنانچه جهل مرکب باشد ، اوج مصیبت را بیشتر میکند

 .اصال فکر درمان نیست  اینکه فرد خود را کامل میبیند و ،بخاطر داینکه مزمن و طوالنی باش

 

این بیماری فقط هم در مورد اعتقادات نیست ، در همه نظریه ها هست ، مانند این که میگویند انسان اشرف مخلوقات 

، فقط  و نوع بشر و همه چیز برای انسان خلق شده ! بله همه چیز برای انسان خلق شده اما نه همه ی انسانهااست 

 ز به آنها عطا شده است.که علم آن نیبرای اهل بیت 

 نقل میکنند :  38ح  333بحار ص 12جلد از  114معراج السعاده  درمال احمد نراقی 
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 !و پیسی عاجز نیستم ، ولی از معالجه احمق عاجزم  دحضرت عیسی : من از معالجه کور مادر زا

  

ِمْنِثمَاِراْلَجْهلاْلُحْمقُ

 محاقت از میوه های جهل است.

 ( 1452 الحکم / حدیث غرر) 

جاهل مرکب هیچوقت در رفع عیب و نقض خودش کاری نمیکند  ،  اثر جهالت و میوه ی درخت جهالت حماقت است

 : از زبان یک االغ شعری را آوردهسوره روم  08آیه در ذیل  00ص 41جلد آلوسی  در کتاب تفسیر روح المعانی

 (95قُ ُلوِب الَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن)  َكَذاِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعلىَ 

 95هند. ) اند، مهر مى هبره ز داناىي ىباينچنني خدا بر دهلاى كساىن كه ا

 بلو أنصفوين لكنت أرك    يومااحلكیم  قال محار

 
 بوصاحيب جاهل مرك   طألنين جاهل بسی

 

مرد حکیم گفت ، اگر در حق من انصاف شود من باید سوار صاحبم بشم ، حکیم گفت چرا ؟ برای اینکه  کبه یاالغی 

 است جاهل مرکب است. ، اگر میتوانستم میرفتم و یاد میگرفتم ، اما صاحب من که حکیم هستم من جاهل بسیط

 

 نشانه های جاهل مرکب چیست ؟

باشد ، راه  خود ما نیز یز مانند هوی پرستی دارای مراتب است ، شاید رگه هایی از جهل مرکب درجهل مرکب ن

 نشانه های جاهل مرکب : تشخیص 

میکنیم همه چیز  گاهی ما فکر،  جاهل کسیست که خود را به آنچه نمیداند دانا بشمارد و به عقل و نظر خود اکتفا کند

اند  ندهادرس خودر یک رشته د چون سالها نرا باید بفهمیم و این برای همه قشر مردم هست حتی اساتید ، فکر میکن

 .ندهمه چیز نظر بده میتوانند  درباره 
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در هر  آیا کسی که در این زمینه درس خواندهمباحث فقهیست ، ،بررسی میشود  ی علمیه هزچیزی که در حو مثالً

ورزش و هنر ... مگر  ، مثل اقتصاد و ددار را خودشمربوط به هر چیزی تخصص  خیرزیرا؟ دنظر بده دنامسئله ای میتو

 ! را در تضاد با دین بیابد مسائل اینکه این

، اما  در یک رشته اصول کار را بداند بتواندتا دناباید سالها درس بخو فرد،  است و تخصصی شدهعلم گسترده  امروزه 

گاهی مشاهده میشود افرادی که اطالعات کم دینی به ایشان رسیده مثال پزشکی را میبرند زیر سوال ، علمی چند صد 

، به جای آن یکسری اطالعات خیلی جزیی از ابن سینا و  را باطل میدانند ساله که با رفرنس و جزییات وجود دارد

ینا در زمان خود حکیم بوده و به تمام علوم به جز ریاضیات احاطه داشته چرا که در قدیم م ارائه میدهند ! ابن سامثاله

اما نه در مریضی های سختی  ، در برخی مسائل جواب هم میدهدو راهکارهای ایشان  علم محدود به چندین کتاب بود.

 !بیماریهای خطرناک دیگریا  همچون سرطان

زیرا  دور از عقل است که انسان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را رها کند و خود را دست یک عطار بسپردامروزه 

گروه های خونی متفاوت سن و سال و  با،  و افراد مختلف  طدر شرای ، یک دارو را که میخواهند ارائه بدهند محققان

د ، اگر پاسخ مثبت بود دارو را منتشر میکنند ، آن هم با دفترچه راهنما و منع مصرف برای بیمارهای آزمایش میکنن

بروید اصال بررسی نمیکنند و  مه چیز صاحب نظر میدانندیی که خود را در هعطارهادسته ای از آنوقت سراغ  ،دیگر 

تخصص های گوناگون داریم ، به طور مثال فقط ما برای بیماریهای مختلف  برای همه یک نوع دارو تجویز میکنند.

آنوقت برخی از عطارها به دلیل  برای چشم تخصص های متعددی وجود دارد ، که پزشک سالها درس آن را خوانده

اینها همه نشانه های  همین جهل مرکب و خود دانا پنداری ، خود را در هر زمینه و هر بیماری ای صاحب نظر میدانند.

 جهل مرکب است !

 !مسلمان دیگر را ذبح کند و پندارد که به بهشت میرود کبه اسم اسالم یعده ای که  ودرکب باعث میشجهل م

 د!به حقیقت میرسند و راه درست را میرون مردم همه دامیرالمونین فرمودند اگر این جاهالن ساکت باشن

 مَااْختَ َلَفالنَّاساْلجَاِهلَُسَكتََلوْ

 اگر جاهل سکوت کند اختالف از جامعه رخت برمیبندد

 ( 3594احلکم / حديث  میزان)

جَاِهلفَ ُهوَمَْنقَاَلَأنَاعَاِلم 

 کسی که بگوید من عالمم پس او جاهل است.

 ( 24631 / حديث  میزان احلکم)
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به نهایت علم رسیده این فرد  اما کسی که ادعا کند البته کسی که در زمینه ای تخصص دارد قضیه اش فرق میکند

 ه است !نهایت جهل را آشکار کرد

 .نیوتن : علم ما نسبت به جهل ما مثل مشتی ماسه نسبت به کل ماسه های دریاست

 ماضاد العلماءكالجه ال.

  دشمنى نکرده علما را کسى مثل جاهالن

 ( 5621/ حديث احلکم غرر )

برخی افراد در رشته ای واقعاً عالم و صاحب نظر هستند ، و مردم به آنها اعتماد  هم گاهی،  ادعای جاهالن استمشکل 

اینجا ،  نحراف میکشاننداکامل دارند ، اما همین افراد به مسائلی که در آنها علمی ندارند هم ورود میکنند و مردم را به 

 ! ت جاهالن مرکب نسپارندمردم باید حواسشان را جمع کنند  وعقل خود را به دس

نَ ْفسَهُِبمَاَجِهلَِمْنمَْعِرفَِةاْلِعْلِمعَاِلماًَوِبرَْأِيِهمُْكتَِفياًفَمَاي َزَا اْلجَاِهلََمْنَعدَّ ُلِمنَاْلعَُلمَاِءمُبَاِعداًَوَوِإنَّ
ًًلَوِإَذاوَرَدَعََليِْهِمنَاْْلَْمِرمَاََلي َْعِرفُهُعََليِْهمْزَاِرياًَوِلَمْنَخالََفهُُمَخطِّياًَوِلمَاَلمْي َْعِرْفِمنَاْْلُمُوِرُمَضلِّ

َبِبِهَوقَاَلِبَجَهالَِتِهمَاَأْعِرُفَهَذاَومَاَأرَاهَُكاَنَومَاَأظُنَُّأْنيَُكوَنَوَأنَّ ىَكاَنَوََلَأْعِرُفَأنَْكرَهَُوَكذَّ
ِممَّاي َرَىِفيمَاي َْلتَِبسُعََليِْهرَْأيُهَُوِممَّاََلي َْعِرُفِلْلَجْهِلي َنْ َفكُفَمَاْعِرفَِتِهِبَجَهالَِتهَِذِلَكِلِثَقِتِهِبرَْأِيِهَوِقلَِّةمَ

 مُْستَِفيداًَوِلْلَحقِّمُْنِكراًَوِفياللَّجَاَجِةمُتََجرِّياًَوَعْنطََلِباْلِعْلِمُمسْتَْكِبرا

در نتیجه همیشه از علما دوری ،  جاهل کسیست که خود را به آنچه نمیداند دانا بشمارد و به عقل و نظر خود اکتفا کند

 آنها که شناختی نسبت به ودو هنگامی که اموری برآنها عرضه میشمیکند از آنها خرده گیری و عیب جویی و  ه ذیدگ

این اظهارات  .باشد یده ام گمان نمیکنم چنین نشنچنین چیزی را به دلیل نادانی گویند من ، انها را انکار میکنند دندارن

در نتیجه از ناحیه آرای ، بدان جهت است که او به نظر خود اعتماد دارد و شناخت او به جهالت خویش اندک است

پیوسته نادانی تحصیل میکند و حق را انکار  دیشناسغلطی که افکار نادرست او مشتبه شده و از طریق آنچه که نم

 .مینماید و در جهالتش متحیر است و از طلب عمل تکبر میکند

 

چرا  د، گفتن استکبود ه ی ایشانسین ددیدن وقت مرگ ایشان دندناانقدر که کتاب میخو د ،علما نقل کردنیکی از از   

 دروی سینه ی خود میگذاشتندر زمان مریضی انقدر کتابهای سنگین را برای مطالعه  ؟ پسرش گفت ایشان شدهاینطور

 . کسی که اجتهاد هم دارد تا لحظه آخر طلب علم میکرد ! که سینه شان کبود شد
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ََلُقواْ َرهبه ُلُكْم َعَلْیِه َماَلً ِإْن َأْجرَِى ِإَلَّ َعلَى اللَِّه َو َما أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن َءاَمُنو َو يَ َقْوِم ََل َأْسئ ْم َو اْ إِن َُّهم مُّ
 (15َهُلوَن)ا تَ قَ ْومً    أََرئكمُ    ََلِكنى 

اند از  طلبم. مزد من تنها با خداست. آهناىي را كه اميان آورده اى قوم من، در برابر تبلیغ رسالت خويش ماىل از مشا منى
 (15بینم كه مشا مردمى نادان هستید. ) رامن؛ آنان با پروردگار خويش ديدار خواهند كرد. وىل مى خود منى

 (48 آیه سوره هود)

ن ُدوِن النه رهَجاَل شهَ أَ ئنَُّكْم لََتْأُتوَن ال  (99َهُلوَن)َساِء َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم تَ َوًة مه

 (99گرايید؟ مشا مردمى نادان هستید. ) چرا از روى شهوت به جاى آنان به مردان مى

 ( 00آیه  نملسوره )

 

 چطور تشخیص دهیم که درون ما جهل وجود دارد :

 کرد و خدا را هم اثبات کرد . عهستی خودش شرو واکاوی من شک میکنم پس هستم ، ازدکارت گفت : 

 )حتی علم شیمی(دارم امام صادق از ،  دارم ه که،هر چ م شیمی گفته است که ل،پدر ع جابربن حیان

در قرآن گفته شده همه ه ک است درست ، از معصوم گرفته اتمام علم شیمی ر وییماو که در عصر معصوم نبوده که بگ

 ،اهل بیت علیهم السالم . اما نه نزد من و شما ، نزد کسانی که علم برآنها نازل شده است ، نو بیّ روشن چیز

 ؟ آمده کجای قرآنو فیزیک و شیمی وگرنه فرمول های ریاضی 

! از ابتدا واکاوی کند، فطری عقلی و درونی اعقایدش رکه  ستاین دچار جهل مرکب شده یا نه که اینکه آدم ببیند راه

همین شروع از اجتماع نقیضین محال است ،  مثالً میدانیم که،مطرح و مقایسه کند به عنوان بدیهیات اایی رهچیزباید 

در .منکر شودا بدیهیات ر فرد بخواهد همه چیز با همین اصل اثبات میشودمگر اینکه م .،تا به اثبات خدا برسی میکنیم 

 بررسی بشود.کامال عقلی  دین و عقیده اصول و عقاید تقلید جایز نیست باید

با ارباب رجوع یا ببینیم عملی که  و یمهنا قرار بدبم ا، همین ر است و عدل خوب ظلم و خیانت بد داندهر عاقلی میمثالً 

 !بر اصول عدالت هست یا نیستفرزند و دوستانمان میکنیم 
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و باید جرئت کنیم ،  یقین داریم آنها که به ستچیزهایی، ارزیابی  خارج شویمنیم از جهل مرکب اراهی که بتوتنها 

اند عقایدمان هیچکس نمیتو، یم وبر پیش و اطمینان عترت ،قرآن  ،استدالل ،اگر با برهانو  مان را واکاوی کنیم ،عقاید

 . را از ما بگیرد

 

 آنکس که بداند و بداند که بداند اسب طرب خویش به افالک نشاند

 س که نداند و بداند که نداند آنهم خرک لنگ به منزل برساندآنک

 آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند
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