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عالمات جاھل!
امور جاری عادی تعريف شده است .
جھل در لغت به معنای ندانستن است  ،و يا به معنای »ُحمق« جھل به
ِ
اصطالحا ً جھل و جاھليت درقرآن عظيم الشأن وسنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم با دقت و وضاحت خاص خويش
بيان گرديده ومعناي اصلی جاھليت ھمان نادانی آمده است .
در قرآن عظيم الشأن مشتقات اسمی و فعلی آن به صورتھای جاھل ،جاھلون ،جاھلين ،جھاله ،يجھلون ،تجھلون و
جھول به كار رفته است .ولی كاربرد بيشتر اين کلمه به صورت جھل است كه معانی متفاوتی دارد.
ازعالمات بارزۀ جاھل می توان به چند قسم آن در اين نوشته به شرح ذيل اشاره به عمل آورد.
 -١قھر بی مورد :
اولين عالمۀ بارزۀ جاھل ھمان قھر بی مورد است ).انسان جاھل بر ھمه چيزقھر می کند فرق نمی کند  ،انسان باشد،
ويا حيوان و حتی جمادات وبر چيزھای بی روح( در اين ھيچ جای شک نيست که ھر انسان به طور طبيعی بر اثر
عوامل و حاالتی که برايش پيش می آيد ،گاھی خوشحال و گاھی نيز خشمگين و ناراحت می شود؛ اما اگر اين حاالت
فطری با معيار دين و ھدايت قرآن عظيم الشأن وسنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم منطبق گردد  ،در آن افراط و
تفريط ديده نخواھد شد.
قرآن عظيم الشأن قھر وخشم ھای بی مورد را به دوران جاھليت نسبت داده و سکون و آرامش را در ھنگام خشم وقھر
از خصوصيات رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم و مؤمنين می داند .در دساتير اسالمی خاطر نشان شده است که اين
آرامش متناسب در موقع قھر ھم يک موھبت الھی است؛ ھمچنان که خشم و تعصبات جاھلی را افکار نادرست و
عملکرد غلط کافران قلمداد می کند و می فرمايد)» :به خاطر بياوريد( ھنگامی را که کافران در دل ھای خود خشم و
نخوت جاھليت داشتند و )در مقابل( خداوند آرامش و سکينۀ خود را برفرستادۀ خويش و مؤمنان نازل فرمود«.
)فتح (٦٢.پروردگار با عظمت در اين آيت به ما می آموزند که فرھنگ جاھليت »حميت«» ،تعصب«» ،غضب« و
خشم جاھلی است .
فرھنگ اسالم »سکينه«» ،آرامش« و »تسلط برنفس« می باشد.
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اگر انسان بتواند در حاالتی که عوامل خشم و غضب به وجود می آيند ،مالک نفس خويش گردد ،او را می توان از
افراد نيرومند و توانا برشمرد.
کنترول نفس سرکش در حالت به ميان آمدن عوامل قھر وخشم  ،ايمان و اراده ای واال و قوی الزم دارد که خيلی از
انسان ھا نمی توانند از عھده اش برآيند .در جھان بشری ما اکثر حوادث ناگوار ريشه در عدم توانائی مجرمين در
کنترول خشم و غضب خود دارد.
به اين جھت کنترول غضب امری مھم به شمار می آيد و ھر کس در آن موفق شود ،افزون بر بھره ھای فراون دنيوی،
دارای مقامی بلند از نظر معنوی خواھد بود.
 -٢سخن ھای بيھوده :
دومين عالمۀ جاھل گفتن سخن بيجا ،بيھوده وبی منطق است ).انسان فھميده حرف بيھوده به زبان نمی اورد  ،ولی
اين از عادت جاھالن است که سخن بيھوده وبی منطق می زند(
در آيات قرآنی و احاديث نبوی  ،انسان ھا به عفت زبان ،کم گوئی و خوش گوئی امر شده .مطابق اين دساتير واال کليد
سعادت و عزت انسان را کنترول زبان دانسته اند.
قرآن عظيم الشأن از نشانه ھای اھل ايمان ،پرھيز از زياده گوئی ،بدگوئی ،لغو گوئی و بيھوده گوئی را بر شمرده است:
» والذين ھم عن اللغو معرضون« ) سورة المؤمنون اآلية) (٣:مؤمنان دارای اوصافی ھستند از جمله آنھا روی گردانی
از لغو و بيھودگی است (.
 -٣بخشش بی مورد :
سومين عالمۀ شخص جاھل بخشش بی مورد است )يعنی چيز ھائی را به ديگران می دھد که اين بخشش نه ثواب
اخروی دارد نه ثواب دنيوی(
در اين شک نيست که يکی ازتعليمات دين مقدس در کنار ايمان به ﷲ )ج(  ،ايمان به بر روز قيامت و برپائی نماز،
برای دست يابی به آن ،به انفاق و پرداخت زکات دستور داده و انفاق از دارائی را ھمواره يکی از خصوصيت
يقيمون ﱠ َ
رزقناھم ُ ِ ُ
ينفقون«.
بالغيب َو ُ ِ ُ َ
يؤم ُ َ
پرھيزکاران و مؤمنان نيک سيرت برشمرده است  » :ﱠ ِ َ
نون ِ ْ َ ْ ِ
الذين ُ ْ ِ
مما َ َ ْ َ ُ ْ
الصلوةَ َو ﱢ
)پرھيزكاران( كسانى ھستند كه به غيب ) آنچه از حس پوشيده و پنھان است( ايمان مىآورند و نماز را برپا مىدارند و
از تمام نعمتھا و مواھبى كه به آنان روزى دادهايم ،انفاق مىكنند)«.سورۀ بقره ،آيت  (٣ولی انسانھائی ديده می شوند که
چيز ھائی را به ديگران می دھند که در اين بخشش نه ثواب دنيوی وجود دارد ونه ثواب اخروی .
 -٤گفتن راز با ھر کسی :
چھارمين عالمه و مشخصۀ بارزۀ شخص جاھل افشاء ساختن راز ھا به ھر کس وناکس است ) .شخص جاھل
تفکيک کرده نمی تواند که با چه کس راز خويش را افشاء واز چه کسی مستور سازد (.
افشاء ساختن راز به معنای اذيت و اھانت به حق دوستان يا ديگر مسلمانان است؛ فرق نمی کند که اين افشاء ساختن
در گفتار باشد و يا ھم به نوشتن يا به رمز و اشاره و خواه آنچه نقل شده از اعمال باشد يا از اقوال و خواه بر كسى كه
از او نقل مىشود عيب و نقصى باشد يا نباشد  ،به صورت کل اين عمل )افشاء راز( در شرع مقدس اسالمی مذموم می
باشد .
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قرآن عظيم الشأن در مورد فضليت راز داری  ،ومذمت افشاء راز می فرمايد » :آيا گمان كرديد كه )به حال خود( رھا
مى شويد در حالى كه ھنوز آنھا كه از شما جھاد كردند و غير از خدا و رسولش را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودند
)از ديگران( مشخص نشدهاند )بايد آزمون شويد و صفوف از ھم جدا شود( و خداوند به آنچه عمل مى كنيد آگاه
است«)سورۀ توبه آيت .(١٦
در اين آيت متبرکه برای ما مسلمانان می آموزاند که اسرار خود را به كسانى بگويند كه مطمئن به حفظ آن باشند نه به
ّ
سر مى كنند .مفھوم اين سخن آن است كه رازدارى فضيلت است و افشای ّ
نامطمئنى كه افشاء ّ
سر از رذائل اخالقی
افراد
به حساب می رود.
ھکذا در) آيت  ١١٨سورۀ آل عمران( آمده است » :اى كسانى كه ايمان آورده ايد محرم اسرارى از غير خودتان
انتخاب نكنيد ،آنھا از ھرگونه ّ
شر و فسادى دربارۀ شما كوتاھى نمى كنند.«...
در اين آيت خداوند ھمۀ مؤمنان را مخاطب ساخته و با فرمان دادن اين كه غير مسلمانان )مخلص و مؤمن( را محرم ّ
سر
خود ندانيد در واقع اشارهاى به لزوم حفظ اسرار و نكوھش از افشای ّ
سر دارد .
ولی در بسياری از موارد ديده شده است که افراد جاھل نمی دانند که افشاء ساختن راز ھا با سايرين چه ضرر ھائی
را می تواند متوجه انسان سازد؟ لذا دين مقدس اسالم سفارش می کند که به رھنمائی و ھدايت ھر فريب خورده و نادان
و جاھل بايد پرداخت و در صورت ادامۀ لجاجت بر جاھليت در موارد امر به سالم و قطع بحث کردن با جاھل کرده و
می فرمايدَ ِ َ » :
الجاھلون َ ُ
سالما « برماست تا با دقت درين مشخصات ،خودرا ازين مشخصات
خاطبھم ْ َ ِ ُ َ
وإذا َ َ َ ُ ُ
قالوا َ َ ً
رھانيده ،راه و روش درست و متناسب خير را انتخاب کنيم .و من ﷲ التوفيق
تتبع ونگارش :
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مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک افغان ومسؤول مرکزفرھنگی د حق الره -جرمنی
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