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    !عالمات جاهل
امورِ   به  جهل»  حمق«جهل در لغت به معناي ندانستن است ، ويا به معناي 

  .تعريف شده است   عادي  جاري

ي اهللا عليه اصطالحاً جهل و جاهليت درقرآن عظيم الشان وسنت رسول اهللا صل
خاص خويش بيان گرديده ومعناي اصلي جاهليت همان وسلم با دقت ووضاحت 

  .ناداني آمده است 

هاي جاهل، جاهلون،  در قرآن عظيم الشان مشتقات اسمي و فعلي آن به صورت
به كار رفته است. ولي كاربرد بيشتر جاهلين، جهاله، يجهلون، تجهلون و جهول 

 .اين كلمه به صورت جهل است كه معاني متفاوتي دارد

اشاره بشرح ذيل در اين نوشته ازعالمات بارزهء جاهل ميتوان به چند قسم آن 
 بعمل اورد.

 

 :قهر بي مورد  -1

اولين عالمهء  بارزهء جاهل همان قهر بي مورد است .( انسان جاهل بر همه 
چيزقهر ميكند  فرق نمي كند ، انسان باشد، ويا حيوان ، و حتي جمادات وبر 
چيزهاي بي روح .) در اين هيچ جاي شك نيست كه هر انسان به طور طبيعي بر 

و گاهي نيز خشمگين و  ه برايش پيش مي آيد، گاهي خوشحالحاالتي كاثر عوامل و 
ناراحت مي شود؛ اما اگر اين حاالت فطري با معيار دين و هدايت قرآن عظيم  
الشان وسنت رسول اهللا صلي  اهللا عليه وسلم منطبق گردد ، در آن افراط و تفريط 

 .ديده نخواهد شد

قرآن عظيم الشان قهر وخشم هاي بي مورد را به دوران جاهليت نسبت داده و 
آرامش را در هنگام خشم وقهر از خصوصيات رسول اهللا صلي  اهللا عليه سكون و 

وسلم  و مؤمنين مي داند. در دساتير اسالمي خاطر نشان شده است كه اين آرامش 
متناسب در موقع قهر هم يك موهبت الهي است؛ همچنان كه خشم و تعصبات 
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به «(مي فرمايد:  جاهلي را افكار نادرست و عملكرد غلط كافران قلمداد مي كند و
خاطر بياوريد) هنگامي را كه كافران در دل هاي خود خشم و نخوت جاهليت داشتند 
و (در مقابل) خداوند آرامش و سكينه خود را برفرستاده خويش و مؤمنان نازل 

د كه فرهنگ ندر اين آيه به ما مي آموز پروردگار با عظمت) 62(فتح.» فرمود.
  .و خشم جاهلي است» بغض«، »تعصب«، »حميت«جاهليت 

 .مي باشد» تسلط برنفس«و » آرامش«، »سكينه«فرهنگ اسالم 

 

اگر انسان بتواند در حاالتيكه عوامل  خشم و غضب بوجود ميايند، مالك نفس 
 .خويش گردد، او را مي توان از افراد نيرومند و توانا برشمرد

يمان و اراده اي كنترول نفس سركش در حالت به ميان آمدن عوامل قهر وخشم ، ا
واال و قوي الزم دارد كه خيلي از انسان ها نمي توانند از عهده اش برآيند. در جهان 
بشري  ما اكثر حوادث ناگوار ريشه در عدم توانايي مجرمين در كنترول خشم و 

 .غضب خود دارد

به اين جهت كنترول غضب امري مهم به شمار مي آيد و هر كس در آن موفق 
ر بهره هاي فراون دنيوي، داراي مقامي بلند از نظر معنوي خواهد شود، افزون ب

 .بود

 

  :سخن هاي بيهوده  -2

دومين عالمهء جاهل گفتن  سخن بيجا، بيهوده   وبي منطق است .(انسان 
ولي اين از عادت جاهلين است كه سخن  به زبان نمي اورد ،فهميده حرف بيهوده 

 ).بيهوده وبي منطق مي زند 

 

قرآني و احاديث نبوي ، انسان ها به عفت زبان، كم گويي و خوش گويي در آيات 
امر شده. مطابق اين دساتير واال كليد سعادت و عزت انسان را كنترول زبان 

 .دانسته اند
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قرآن عظيم الشأن از نشانه هاي اهل ايمان، پرهيز از زياده گويي، بدگويي، لغو 
  » الذين هم عن اللغو معرضونو« گويي و بيهوده گويي را بر شمرده است: 

) (مومنان داراي اوصافي هستند از جمله آنها روي 3( سورة المؤمنون اآلية:
 ). گرداني از لغو و بيهودگي است

  
  :بخشش بي مورد -3

(يعني چيز هاي را به سومين عالمهء شخص جاهل بخشش بي مورد است 
  ثواب دنيوي .)ديگران  ميدهد كه اين بخشش  نه ثواب اخروي دارد نه 

در اين  شك نيست كه يكي ازتعليمات دين مقدس در كنار ايمان به اهللا (ج) ، 
ايمان به بر روز قيامت و برپايي نماز، براي دست يابي به آن، به انفاق و پرداخت 

زكات دستور داده و انفاق از دارايي را همواره يكي از خصوصيت  پرهيزكاران و 
الَّذينَ يؤْمنُونَ بِاْلغَيبِ و يقيمونَ الصلَوةَ و «  :استمؤمنان نيك سيرت برشمرده 

آنچه از حس ( (پرهيزكاران) كسانى هستند كه به غيب .» ممّا رزْقنَاهم ينفقُون
دارند و از تمام نعمتها و  آورند و نماز را برپا مى ايمان مى ) پوشيده و پنهان است

) ولي 3بقره، آيه سوره »(كنند. ايم، انفاق مى مواهبى كه به آنان روزى داده
انسانهاي ديده ميشوند كه چيز هاي را به ديگران ميدهند كه در اين بخشش نه 

 .ثواب دنيوي وجود دارد  ونه ثواب اخروي 

 

 :كسي  گفتن راز با هر -4

چهارمين عالمهء  ومشخصه بارزه  شخص جاهل افشا  ساختن راز ها  به هر كس 
وناكس است . (شخص جاهل تفكيك كرده نميتوان كه با چه كس راز خويش را افشا 

 ).واز چه كسي مستور سازد 

افشا ء ساختن  ساختن رازبمعني اذيت و اهانت به حق دوستان يا ديگر  
ند كه اين افشا ء ساختن در گفتار باشد ويا هم  به مسلمانان است؛ فرق نميك
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نوشتن يا به رمز و اشاره و خواه آنچه نقل شده از اعمال باشد يا از اقوال و خواه بر 
شود عيب و نقصى باشد يا نباشد ، بصورت كل اين عمل  كسى كه از او نقل مى

 .(افشاء راز) در شرع مقدس اسالمي مذموم مي باشد 

 

آيا «ان در مورد فضليت راز داري ، ومذمت افشاء راز مي فرمايد : قرآن عظيم الش
گمان كرديد كه (به حال خود) رها مى شويد در حالى كه هنوز آنها كه از شما جهاد 
كردند و غير از خدا و رسولش را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودند (از ديگران) 

شود) و خداوند به آنچه  اند (بايد آزمون شويد و صفوف از هم جدا مشخص نشده
 ). 16سوره توبه آيه »(عمل مى كنيد آگاه است

 

در اين آيه متبركه به براي ما مسلمانان مي اموزاند كه : اسرار خود را به كسانى 
بگويند كه مطمئن به حفظ آن باشند نه به افراد نامطمئّنى كه افشاء سّر مى 

ست و افشاء سّر از رذائل كنند. مفهوم اين سخن آن است كه رازدارى فضيلت ا
 .اخالقي بحساب مي رود

اى كسانى كه ايمان آورده ايد «سوره  آل عمران ) آمده است :  118هكذا در( ايه
محرم اسرارى از غير خودتان انتخاب نكنيد، آنها از هرگونه شّر و فسادى درباره شما 

 »....كوتاهى نمى كنند

 

اخته و با فرمان دادن اينكه غير در اين آيه خداوند همه مؤمنان را مخاطب س
اى به لزوم  مسلمانان (مخلص و مؤمن) را محرم سّر خود ندانيد در واقع اشاره

  .حفظ اسرار و نكوهش از افشاء سّر دارد

 

ولي در بسياري از موارد ديده  شده است كه  افراد جاهل نميداند كه افشا ساختن 
راز ها  با سايرين چه ضرر هاي را ميتواند متوجه انسان سازد؟ لذا دين مقدس 
اسالم سفارش ميكند كه به رهنمايي و هدايت هر فريب خورده و نادان و جاهل 

يت در موارد امر به سالم و قطع بايد پرداخت و در صورت ادامهء لجاجت بر جاهل
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»   وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما« بحث كردن با جاهل كرده و ميفرمايد كه: 
برماست تا با دقت درين مشخصات خودرا ازين مشخصات رهانيده، راه و روش 

  .درست و متناسب خير را انتخاب كنيم

 و من اهللا التوفيق


