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 به نام خدا                              

 پیچید 
ً
 ما معموال

 
خودمان آسان میکنیم ما اگر زمان  ها را با توهم فهمیدن برای  گ

ی در آن موضوع کنیم به زودی متوجه یم ی را رصف مطالعه و یادگتر شویم بیشتی

در  ما  دانش  توهم  و  است  بوده  موضوع کم  آن  از  اطالعاتمان  موضوع آکه  ن 
ی برود تر یمکمرنگ ی   . شود و شاید از بیر  خودمان را با توهم دانسیی

 
ما امروز زندگ

ی یم  ما هم این است کهکزیادی ستر
 

 : نیم همه مشکل زندگ

 "  نیم دانیم که خییل نیم دانیم "

وقتی   هچون طبیعی  .  برای خالص از این تله در عمق افکار ما وجود ندارد رایه

ادرایک از یک پدیده داریم تصور یم کنیم درک ما در این مقطع زمایی درست تری  

کنیم چالش اصیل این است  و از موضوع خود حمایت یم  است  ادراک موجود
از    ،از رسانه،ما در تمام این سالها در مدرسه ها    . توانیم دیالوگ کنیمکه ما نیم 

یم و دیالوگ ،گوش بدهیم  ،ایم  بزرگان سیایس و اجتمایع مان یاد نگرفته آرام بگتر
 . ی اظهار نظر کنیم ه او تو هر مسئل مبیشتی سکوت کنیم تا حرف بزنی و  ،کنیم 

  فرموده :  سینا بزرگمرد خرد و اندیشه در این خصوصابن

ی که نادانم  " و این بدان معنا ست که  " تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همیر

 ما در بسیاری از زمی
ً
اگر در موضویع اطالعایی نداریم  .... ها ناآگاه و نادانیم  نه قطعا

  . دانیم بهتی است سکوت کنیمیا پاسخی را نیم

ی این موضوع را این گونه بیان    اند  داشتهحکیم فردویس نتر

ایه نیست          زدانش چون جان تو را معاینه نیست "  "به از خامویسی هیچ پتر
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 توهم دانایی  

چه    ؟ د رسیم  تان  به گوش  یا بیشتر    نکته جدید   ۱۰حداقل   در طول روز یا هفته  

 ؟دارید نکات جدید مواجهه با این  با  برخوردی

  ؟عمل کنید آنها یم کنید به  سیع  آیا 

 ؟آید به وجود یمشما  براییا انباشت اطالعات 

اطالعات زیاد یم شود عمل کردن به آنها  سخت است وقتر  ورودی    قطعا وقتر  

 افتد م به آنها عمل کنیم دو اتفاق برای ما یمیرسد و ما نتوانبه ما یمی نکات جدید 

 علم دچار   -( 1
ی

 دنش وارونیک

ین انرژیو  با داشته های اندک  -( ۲ به ها را به   ، کمتر ین ضر  یانفا طر ا بزرگتر

ر   . یم دنمت 

  دن :دچار وارونگی علمی ش

  
ی

توقف به عباریر    شویم . ت  رشد خارج می مس از    بدین معتر است که ما    علموارونیک

گفتگوهایی از این دست بیانگر این واقعیت   . در مست  رشد برای ما به وجود یم آید 

 یاد گرفتم  ،  بلدم اینهارا همه ،  است   تکراری مطالب این   است .) 
ً
 (  اینها را قبال

ی محروم میکنیم     زیاد به گوشاین نکات  چون  به عباریر    . ما رسیده خودرا از یادگت 

 تمرین 

پیج های  ،  مسائل جدید    مانند :  د ،بنویسا ر خود  کاغذ ورودی های ذهن  یک  روی  

،کتابهایی را که مطالعه یم کنید ، همه این موارد را بصورت   د که فالو یم کنی  را جدید

 . بنویسد رس تیتر 

داریحاال   این  کدام    د دوست  از  عملیایر کنیالمطیک  را  و  ب  ؟  در د  برریس کنید 

 علم شدید یک از این رس تیتر ها کدام
ی

 ؟ ه اید دچار وارونیک
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با انجام این تمرین به خود شنایس در زمینه ی الویت های خود  یم رسیم.در نهایت 

به    الویت هاومساییل است که سالها دوست داشتیم   : کنیم که شاملیم  لیستر تهیه  

  .  آنها عمل کنیم 

 

دانایی    نادایر است  بسیار    توهم  از  تر  ای خودرا   را کهچ  . خطرناک    وقتر دانسته 

 .  یم یم شو  ارزیایی و ارزشیایی اطرافیان وارد بخش  نیم عملیایر نک

.به این علت که میخواهیم عملیایر شدن نکایر ند  اطرافیان همیشه محکوم هست  -1

به عنوان   .    ان  خودمروند رشد  ببینم نه در  خود    در اطرافیان  را    را که آموختیم  

ر چند نکته کوچک در خصوص تغذیه سالم هنوز مهارتهای الزم   مثال فرد با آموختر

میخواهد خودزیاد روی اطرافیان  در این زمینه را کسب نکرده ویل با تکرار وتمرکز  

  و    شاهد این نکات در آنها باشد . 
ً
مسله ای که بوجود یم آید عدم پذیرش این    قطعا

 . ت اساطرافیان نکات توسط  

اندک  با    -2 های  انرژی  ضف  با  و خود    داشته  ین  ین صدم،  کمتر به  ات  بزرگتر را 

نیم    یان  فا طر  ر  نظت  )    . مت 
های است    آخه این چ    به عباریر با بکار بردن جمالیر ر  چت 

بات مهلیک      ( د  میخوریکه   این راه درستر برای آگاه کردن  . کنیم  وارد یمرا به آنها  ضر

 . نیست یان فا طر 

نکات که ما    ،قضاوت اشتباه میشویم    چاره  و مقایسه کردن خود با طرافیان  دبا    -3

ی نسبت به اطرافیان خود داریم   منفر  این تفکر م و هست از بقیه  جلوتر وخییل کمتر

 . درست میشود مست  منع از رشد ما در 
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 ارزشیایی دیگران با          

واین تفکر برای آنها  فرد تبدیل به یک انسان طرد شده در روابط اجتمایع  میشود  

 را ندارند . لیاقت علم من  بوجود یم آید که دیگران 

 سوال مهم : 

 گفتگوهای ذهتر خود استفاده میکنید ؟از این جمالت چقدر در  

این نکته که   به   قرار است  ما  : توجه 
ی

روی رشد خود رسمایه  ،  خود   در مست  زندگ

ایر که روی رشد خودمان کار کنیم یم توانیم نتایج   نه دیگران . گذاری کنیم   ر به مت 

ی را در اطرافیان   خود شاهد باشیم.  بهتر

 . به خویی ها دعوت کنید ،خود مردم را به غت  زبان  : یم فرماید  )ص(  پیامتی 

 به دانسته های خود.  نیعتر با عمل کرد 

ین تاثت  را برر 
  . ی دیگران داشته باشیم و با تمرکز روی رفتار خود یم توانیم بهتر

س مثال :   ؟ اهش داده اید کرا  نتان ه وز گونچ یده میشود ازشما  یت 

 یا 
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 چکار کردید ؟ ه است خوب شد صورت شما   تپوسچقدر 

نتیجه مطلوب برای شما  ،به شما میدهد که با رعایت نکایر  را پیام  این سواالت این  

    . حاصل شده است

این است که هر روز متعهدانه   در مست  عمل به دانسته های خود    بسیار مهم نکته  

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

  های  جمعتا حاال به گفتگوهای  
ی

واکنش  خود دقت کرده اید ؟   و دوستانه  خانوادگ

 موضوعات مطرح شده  در این جمع ها چگونه است ؟  افراد نسبت به 

 یرفتار   نیندارند ا   آگایه  موضوع مطرح شده  نسبت به  زیرا    کنند سکوت یم  ایعده  

  ویل ندارنددر باره آن موضوع      اطالعایر   نکهیعالوه بر ا   یا عده . است    دهیدپسنبسیار  

وع به صحبت کردن میکنند .این تعداد از افراد بخاطر اطالعات   دادن  هینظر   و   رسر

 . کم درباره موضوع دچار توهم دانایی شده اند 

من به    وید گ  یم  زیرا  ،سکوت را دارد   نیشتر یب  حاضر در جلسه    فرد متخصص  کی

اف ندارم وپاسخ خییل از سواالت احتمایل    تمام جنبه های موضوع در این لحظه ارسر

 را نمیدانم لذا انتخاب این فرد سکوت است .  موضوع مطرح شده امونت  پ

ر در مواجه با چکه  زمان هایی  در    م یکن  نیتمر  از آنها آگایه نداریم    ها ت  ومطالتی که 

مهارت   میو شنونده خوب ش  کیبه    لیبدشود ما ت  سکوت باعث یم. م ی سکوت کن

ر گوش کردن را از هم  یها  . م یاموز یبنکته  ت 

ر به مآگاه باشیم    ت 
رشد   ت  در مس  شتر یب  م یهمیدخودمان را مورد محاسبه قرار  که    ایر

 .م یت  گ  قرار یم
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ر   کردن    که قضاوت  هر چقدر  . وجود دارد    قضاوت  و   یی توهم دانارابطه مستقیم بت 

ر رود به همان م باالتر یمدر افراد   .  شود یم شتر یبآنها در  یی توهم دانا انت 

  : در ناراحت    ا یپاییتر دارد      یانرژ فردی سطح  جمع    کیدر    وقتر به عنوان مثال 

وع به قضاوت یم افراد  هی بق گوشه ای نشسته   که : کنند   رسر

خودش را  ،  د کن   محیلکم به ما    خواد ، می    ستیدر حد ما نبه ما بگوید که    خواد یم

 گرفته ،و... 

ی    که احتمال دارد ختی
نتوانسته احساساتش  هنوز  و  کننده شنیده  ناراحت  در صوریر

 سوال اینجاست : کند   تیر یرا مد

که    م یدهعمل را یم  یآزاد   نیا خود    ذهنبه    م ی دانرا نیمموضوع  اصل    چرا وقتر که  

وع به قضاوت یاز آن ندار  آگایه چیکه ه  نسبت به مطالتی   ؟ میکنکردن    م رسر

خود را از مست  رشد کند  های  خود را با قاطعیت مطرح    قضاوت  فرد    که  وقتر  

برای رسیدن به این سطح رشد الزم است  دائم در ذهن  . وآگایه دور کرده است  

 . خود رفتار های اطرافیان را به نییک تفست  کند 

داشته   میتوانم    برای حل این مسله  یکار ه  و پرسش اینکه  : من در این لحظه چ

    . باشم ؟را دائم با خود تکرار کنیم 

ا میشود    تی تربذهن  بدین ترتیب   های درست را طراچ مختلف راه حل    طی که در رسر

میشقضاوت ها کمبدین صورت  کند    خوب   هیحال خودمان و بق ودر نتیجه    د  و تر

 . میشود 
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د  یی تو هم دانا  ؟چگونه شکل میگت 

ین دلیل  ایجاد توهم دانایی این است که 
 : مهمتر

ی اندگ از یک مجموعه علیم در صدد تعمیم وآموزش دیگران بر یم آیند   با یادگت 

 
ً
رفع  یبرا  و  گرم و خشک است  لیزنجباست که طبیعت : فردی متوجه شده  مثال

وع به  تروی    ج وتوصیه  است  مناسب  بدن    یرسد ر اطالعات کم رسر آن   مصرفبا همت 

ر اینکه    . به افراد مختلف  میکند   ایر برای  مصرف    بدون در نظر گرفتر زیادزنجبیل مضر

با  همراه    آن    همزمان    مصرفدارویی در    تداخل   فرد میتواند داشته باشد واز طرفر 

ر هایی به بار آورد . ویا فردی که دچاره  ابر   یی ایمیش  یداروها 
زخم ی افراد میتواند ضر

دارد   مزاج گرم  فردی که  مناسب نیست یا  آن    یبرا  لیزنجب  مضف  باشدیم  معده  

 بوجود یم آید . وی رفته وعوارضر برای بدنش باال   رتحرا با مضف زنجبیل 

 ارسر   که به مطلتی   زمایر نکته قابل توجه این است که تا   
ً
ید به  ا نکرده  دا یاف پکامال

 دیگران توصیه ای داشته باشید    به   هید در مورد آن موضوع اجازه ندخود 
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ای  ا   گونه بگویید  نمیتوانید  بهتر    ویل  این موضوع میدانم  به    راجب    حد   نیمن در 

 . د یکن   قیتحق  شتر یباست شما 

 که نادانم   که بدانم هیم                       دانش من  د یتا بدانجا رس

                                                      

 دانایی  انواع توهم 

 ؟ ید شو یم یی دچار توهم دانا یی هاطحیدر چه       

 بخش دانش  -1

 بخش مهارت    -2

ی بخش انگ  -3    یسی تر

 ط یبخش مح -4

 

   :حیطه دانشتوهم دانایی در  -1

توسعه علم روز به روز درمست  تکمیل موارد قبیل   آگاه بودن به این نکته که  

می علیم  قبیل  موارد  تکذیب  یا  آن  تایید  نکته    ،اشد بیا  ر  میشود همت  باعث 

 اضاری بر آموخته ودانسته های خود نداشته باشید . 

  ه در ی  انجام  رفتار درست باشید . به عباریر استفاده از کلمه نمیدانم ر ا و وهم

 دچار توهم دانایی  ، اطالعات من در این حد 
 . شوید  است باعث میشود کمتر
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 :در سطح مهارت  ییتوهم دانا  -2

صورت  فرد به  در این مرحله از توهم دانایی  تکرار وتمرین حاصل میشود  دری   مهارت  

آگاه است ویل در عملیایر کردن آن ناتوان است به  ،  نسبت به انجام یک کار  تئوری  

تا زمایر که آن  و یاد گرفته  دستور پخت یک غذارا    به صورت تئوری    : عنوان مثال

 خویی است    کهکند ر یم فکفرد  غذا را درست نکرده  
ر که به مرحله عمیل وقتر  آشت 

سد متوجه میشود    غذای خاص را ندارد آن    در  تهیه  مهارت الزمکردن آن دستور مت 

میکند دچار این سطح از توهم دانایی در این مرحله عمل کردن به دانسته ها کمک  . 

 نشوید . 
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  یزش یدر سطح انگ یی توهم دانا -3

فرد مطلب را میداند ومهارت الزم در راستای عملیایر   دانایی  توهم  سطح از    نایدر  

ر میداند   ر انگ  ویلکردن آنرا نت  برای حل این مرحله الزم  انجام آن کار را ندارد  برای    هت 

فرد   برا   د مقص  کیاست که  به    ترسیم کند    خود   یجذاب  درخشان   ج ینتا.توجه 

ین کند     . حاصل از عمل کردن آن  میتواند مست  دشوار را شت 

به برگشت  زیرا    شوند نباشد یم  یهدف فقط الغر ،    کاهش وزن    ال :در  مثبه عنوان  

داشته    به مست  سالمتر    مدتطوالیر  عمیق و   نگاه    ویل اگر   زیاد است    یه وزن اول

 در   تصور اینکه  وبا  باشند  
ً
   ۸۰  سن  مثال

ی
جسیم  قرار است   تر یچه موقعدر   سالیک

ر روز به روز انگباشید این نگاه   میکند .  شتر یببودن در این مست  را برای شما   هت 

ر    همراه  کیاز حضور    ت  مس  نیدر ا   راهکار بعدی این است که ید همراه داشتر بهره بتی

 . شود شتر یب ی شما که تعهد انجام آن کار برا یک فرد متعهد باعث میشود  
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 یط یدر بخش مح یی توهم دانا-4

الزم    سلطتعبور کرده و  به درستر    قبل  مراحل  از   فرد   در این سطح از توهم دانایی 

برای انجام یک کاررا دارد .ویل با توجه به اینکه ما موجودات اجتمایع هستیم تاثت  

.به عنوان مثال شود یفرد دچار تعلل م،  دانسته ها    محیط در راستای عمیل کردن به  

ه قوی    :در سفر الغری فرد هم اطالعات الزم ،هم مهارت انجام آن ر را  ، وهم انگت 

 دارد . 

د اطرافیان به وی میگویند "  مهمایر   ا ی  عرویسیک  زمایر که در    ویل حاال    قرار میگت 

 "را ول کن  متیژ ر امشب 

 سوال مهم وکلیدی اینجاست : 

 ما  ؟  ستم ه را بلد    انیبا اطراف  حیمن رفتار صح    ا یآ
ً
میتوانیم      حیرفتار صحبا  قطعا

ایط   یم  را  مدیریت رسر وآن موثر نمیشود مگر یط آموزش  دیدن   در دست خود بگت 

 مهارتهای ارتبایط . 
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: توهم دانا نتیجه   یی

  در صوریی   میدان  را یم  مطلت    می فکر کن   نکه ی ا   عتی یجمله    کی در   
و    م یدان  اشتباه و ناقص یم   ا ی  میدان نیم  ا ی  عتی ی  می کنیکه اشتباه م 

اصیل  ی    علت  دانسیی ما    ا یتوهم  ناقص  تصور  دانش  توهم  همان 
دانش خودمان با همان    سه یمطلب و سپس مقا  کی نسبت به تمام  

 تصور

 :   نگ  ی هاوک  ون یاست 

 .بلکه توهم دانش است ست ی دشمن دانش جهل ن نی بزرگتی   
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