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تفسير معناي جهل مرکب و ارتباط منافقان با شيطان در آیههاي  14و  15سوره بقره
در آيه « اال انهم هم السفهاء و لكن ال يعلمون» اشاره شده است كه آگاه باشيد منافقان (خود) سفيه و بيخردند
ولي نميدانند.
جهل مركب منافقان به اين شكل است كه به اعتقاد منافق ،سفيه كسي است كه به دين اسالم ايمان آورده
است ،درحالي كه از نظر قرآن سفيه كسي است كه به خدا و دين كافر شده است .در آيه  130سوره بقره آمده
است كه «و من يرغب من مله ابراهيم اال من سفه نفسه» كيست كه از آيين ابراهيم (ع) روي برگرداند جز آن
كسي كه نادان و سفيه باشد و چه سفاهتي از اين باالتر كه شخصي ،سخنان پيامبر راستگو را بشنود و از آن
روبرتابد !
دو نوع جهل مركب و بسيط وجود دارد؛ جهل بسيط آن است كه انسان چيزي را نداند ولي مي داند كه نميداند
و همين امر سبب مي شود كه در صدد يادگيري باشد و جهل مركب آن است كه انسان چيزي را نمي داند و به
جهل خودش هم آگاه نيست كه اين گونه جهل درمان پذير نيست زيرا غرور و بي خبري به وي اجازه نمي دهد
كه جهل خود را برطرف كند .خداوند سبحان در آيه «اال انهم هم السفهاء و لكن ال يعلمون» جهل مركب را به
منافقان نسبت مي دهد و ميفرمايد كه آگاه باشيد كه آنان (منافقان) خود ،سفيه هستند ولي از سفاهت خود بي
خبرند و نمي دانند كه سفيه هستند (يعني در جهل مركب به سرمي برند).
سفيه كسي است كه بهاي زيادي را مي دهد و در عوض بهاي كمتري را ميگيرد و به عنوان نمونه كودك يك
دوچرخه را مي دهد و در عوض ،يك توپ را ميگيرد كه به اين نوع معامله سفهي مي گويند .منافق مي گويد
كه شخص مومن سفيه است چون دنياي با اين عظمت را مي دهد و دنياي نقد را به آخرت خيالي مي فروشد
ولي مومن مي گويد كه منافق اين دنياي پست و كوچك را به آخرت بزرگ مي فروشد پس سفيه است ،بنابراين
منافقان خودشان در ناداني و سفاهت و جهل مركب غوطهور شدهاند و خودشان هم نميدانند.

آيه  15سوره بقره اشاره دارد كه «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الي شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن
مستهزءون» منافقان زماني كه با اهل ايمان مالقات كنند گويند كه ما مثل شما ايمان آورديم (قالوا آمنا) ولي
هرگاه با همفكران شيطان صفت خود خلوت كنند گويند كه ما با شما هستيم ،ما فقط اهل ايمان را مسخره
ميكنيم.
لقوا (لقي) يعني ديدار كردند ،مالقات كردند و خلوا به معناي خلوت كردند ،است .شيطان از شطن به معناي دور
شده از خير است و به هركس كه القاي انحراف كند ،بدكار و دور از حق باشد ،خلق و خوي فريب گري ابليس در
وي باشد ،به كسي كه از رحمت خدا دور شده باشد و به هر عصيانگر سركش و متمرد چه انسان و چه جن و به
ابليس و كسي كه تمرد ،عصيانگري و وسوسه كند شيطان گفته مي شود.
از كلمه خلوا ميفهميم كه مومنان و مسلمانان در موضع قدرت بوده اند ولي منافقان در موضع ضعف بوده اند
زيرا از ترس مسلمانان و مومنان به خلوتگاه هاي خصوصي مي رفتند و نقشه كشي مي كردند.
منافقان از مسلمانان و مومنان هراس دارند چون شهامت صداقت و رويارويي با مومنان را ندارند و بنابراين به
طور مخفيانه جلسه هاي خصوصي برگزار ميكنند .منافقان اهل مسخره كردن بودند و هستند چون ميدانند كه
منطق اسالم ،هر عقل سليم را قانع مي كند بنابراين براي اينكه مردم جذب اسالم نشوند با مسخره و استهزا و
تحريف و تخريب شخصيتهاي ديني و نمادهاي اسالمي وارد ميدان ميشوند

