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 پوهنمل عبدالمنان)أبوعمرو(

 - دانشگاه بدخشان اتیدانشکده شرع

 افغانستان

 
درجامعه پیامدهای زشت آنتعصب و  

 

 نان)أبوعمرو( پوهنمل عبدالم

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 چکیده

موضوع تعصب وعصبیت درجامعه افغانی ودر برخی کشورها یک موضوع داغ وحساس بوده؛ چون موضوع 

عصبیت، جامعه وکشور را به قهقهرا می کشاند، حتی مرض تعصب انسان را به بی عدالتی، ظلم، حقد، دشمنی، عدم 

ر ازحقوق دیگران، ابا ورزیدن ازحقایق عینی جامعه مبتال میسازد، وباآلخره باعث رعایت حقوق دیگران، انکا

 دچارشدن به عذاب دنیوی واخروی میگردد.

دین مبین اسالم همه ای انواع روابط مادی وانسانی را رد نکرده، وحقوق قرا بت را نادیده نگرفته است، بل اسالم به 

 .است قطع آنرا از بزرگترین گناه شماریدهبرقراری روابط خویشاوندی تأکید نموده و

 تعصب وملیت گرایی ازدیدگاه اسالم زشت ومذموم واز کارهای جاهلیبت محسوب شده است.

نژادی، قومی، سمتی ، حزبی، مذهبی، فرهنگی، اعتقادی، وعبادی را  هرفرد کشور از نتایج تلخ مرض تعصب زبانی،

را ازاین وبا ومرض واگیرنجات بخشیده، وملت واحد، یک پارچه  می چشند، ازخداوند استدعا دارم که این امت

علیه وسلم(  بگرداند، طعم اتحاد واتفاق را زمانی درمی یابید که به کتاب خد ا)جل جالله( وسنت رسول هللا )صلی هللا

 تمسک نمایید، درغیرآن کامیابی را نخواهید چشید.

 نتیجه وسرچشمه ها خاتمه یافته است.وبا بیان ، متن موضوع، واین مقاله دارای چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه

 

 واژه های کلیدی

  خوةأ -5 ـ برائت4 منتنة -3 ـ جاهلیت2 تعصب -1

 

 مقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده هللا فال مضل له ومن 

  هد أن ال إله إال هللا وحده الشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.یضلل فال هادی له، وأش

َ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِموَن{ )آل عمران،  ( .102} یَاأَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

ترسید از خدا بترسید و شما نمیرید مگر آن كه مسلمان  اید آن چنان كه باید از خداكه ایمان آورده یكسان یا ترجمه : 

 باشید .

 

َ الَِّذي }يَاأَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ  ا َونَِساءا َواتَّقُوا هللاَّ ا ِرَجاًلا َكثِیرا

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیباا{ تََساَءلُوَن    (.1)النساء،بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

كه شما را از یك انسان بیافرید و همسرش را از نوع  یمردمان ! از پروردگارتان بپرهیزید . پروردگار یا ترجمه : 

ی زید كه همدیگر را بدو سوگند مبپرهی یمنتشر ساخت . و از خدائ یاو آفرید ، و از آن دو نفر مردان و زنان فراوان

 را گسیخته دارید ، زیرا كه بیگمان خداوند مراقب شما است .ی دهید ؛ و بپرهیزید از این كه پیوند خویشاوند

 

ا ، يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكمْ  َ َوقُولُوا قَْوًلا َسِديدا َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز  }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللاَّ

ا{  ا َعِظیما  (.01-00، ) األحزابفَْوزا

در نتیجه خدا اعمالتان را بایسته می كند و  ای مؤمنان ! از خدا بترسید و سخن حق و درست بگوئید . ترجمه : 

فرمانبرداری كند ، قطعاً به پیروزی و كامیابی بزرگی دست بخشاید . اصالً هر كه از خدا و پیغمبرش گناهانتان را می 

 یابد.می 

حمایت وطرفداری ومدافعه ازکسی که خودرا به شخص بستگی داده ویاشخص بدان بستگی دارد،  معنای عصبیت:

 (381 :12برابراست که عصبه اش ظالم باشد یا مظلوم. )

هنمایی محمد)صلی هللا علیه وسلم( بهترین وخوب ترین راست ترین سخن هللا پاک است ورا ،بدون شک قرآن کریم

هدایت و راهنمایی است، بد ترین کارها چیزهای منکر، وپدید ه ای نو آورده شده دردین بوده است، هر پدیده ای 

 نو)دردین( بدعت بوده وهربدعت گمراهی است.

صب وعصبیت مذموم وزشت می باشد ، جامعه بحث می کند که همانا تع این مقاله ازیک موضوع مهلک وتباه کننده

ن است ، برای هیچ فرد جامعه مخفی نبوده ونمی باشد، به یقین گفته آواز پیامدهای زشت آن که جامعه امروزی دچار 

مردم به سبب آن  میتوانم: تعصب یک مرض سختی بوده که اساسات ، روح وروان مردم را شکسته وازبین برده ،

واین اولین مرضی است که مردم دچارآن شدند،  مادی ومعنوی گردیده است،دچاراختالف، عقب مانده گی 

است که ابلیس بوده شیطان)ابلیس( ملعون اولین کسی است که از فرمان هللا متعال سرپیچی کرده ، یگانه عاملش تعصب 

 (.12األعراف،)میگوید: }َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطیٍن{ 
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عناد و تكبّر پاسخ ( گفت : من از او بهترم . چرا كه  ییس از رو) ابلترجمه : 

 واو را از خاك . ) و آتش كجا و خاك كجا ! (. ایمرا از آتش آفریده 

اقوام دیگری مانند؛ قوم نوح) علیه السالم( برعالوه امت های گذشته که 

ان، أنبیا)علیهم السالم( را تکذیب کردند، اهل ادیان)یهود،ونصاری( مجوسی

هنود وسایرکافران وبت پرستان، اینان را به کفر، شرک، عناد وادار نکرده 

 است جزمرض تعصب.

گروهای گمراه، چه قدیم وچه جدیدی که هستند و به اسالم منسوب بودند، 

اینان مبتال به امراض مختلف عقیده وی ، عبادی ، نژادی، سمتی وقومی شده 

 ه است.بودند، همه شان ازناحیه مرض تعصب بود

بنابراین مرض تعصب یک مرض خطیر، کشنده ای افراد وگروه ها است که 

منجر برتکذیب پیامبران)علیهم السالم( وباعث نشروگسترش اساسات فرسوده 

 وافکارگمراه کننده بوده است.

پس برهرفرد جامعه واحزاب این کشور واجب است، این مرض را جستجو 

این مرض خطیر برهاند، باید هرفرد نموده فکر، عقل وزندگی خویش را از 

مسلمان به سوی کتاب خدا وسنت پیامبر بزرگ اسالم برگردند؛ زیرا قرآن 

کریم وأحادیث صحیح رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( یگانه شفا ودارویی 

 نجات بخش امت اسالمی از این مرض کریه ومبغوض میباشد.

سالمی را از این مرض کشنده ازخداوند)جل جالله() مسألت داریم که امت ا 

 نجات داده، صف شان را واحد وکلمه شان را یکی بسازد.

نازل گردیده است، آن ذاتی که  دین اسالم دینی است برحق که ازجانب هللا

آسمان ها وزمین را به حق آفریده، کتاب وترازوی عدالت را برحق نازل 

وده، به ویژه اسالم کرده است، با اشکال مختلف استبداد، تجاوز مبارزه نم

که در میان ادیان، قبایل، اشخاص، افکار، مذاهب وگروه  علیه مرض تعصب

ها وجود داشت سخت پیکار نموده است، تعصب امری است مبغوض، بد 

بوی، کشنده، عامل همه بدبختی ها، عقب ماندگی، بی عدالتی، ظلم، انکار 

، ایستادگی علیه پیامبران ازحقایق، تکذیب اسالم، تکذیب انبیا )علیهم السالم(

با انواع اتهامات، افترا، خصومت وجدال با روش های باطل، چنانکه هللا 

ِ إاِلَّ الَِّذیَن َكفَُروا فاََل یَْغُرْرَك تَقَلُّبُهُْم فِي  متعال میفرماید: }َما یَُجاِدُل فِي آیَاِت هللاَّ

بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحٍ َواأْلَ 
ٍة بَِرُسولِِهْم اْلباَِلِد ، َكذَّ ْت ُكلُّ أُمَّ ْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوهَمَّ

لِیَأُْخُذوهُ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل لِیُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ فَأََخْذتُهُْم فََكْیَف َكاَن ِعقَاِب{ 

 (. 5-4)غافر،

كند و به ستیز نمی هیچ كسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی  ترجمه : 

مگر آنان كه كافر باشند . آمد و شد و سلطه و قدرت كافران در شهرها  ایستد .

 و كشورها ، تو را گول نزند .

اند ) ها و گروههائی كه بعد از ایشان بودهپیش از اینان قوم نوح و دسته 

اند كه در حق پیغمبر  اند و همه ملّتها خواستهپیغمبران خدا را ( تكذیب كرده

اند ، تا به ا او را بگیرند و به ناحق جدال و نزاع ورزیدهخود توطئه كنند ت

ام .  وسیله باطل حق را نابود و برطرف كنند . ولي من ایشان راگرفتار ساخته

  .؟ آیا عقاب من نسبت بدیشان چگونه است

 

 پیشنه موضوع

پیرامون تعصب کدام کتاب خاص تحریر یافته باشد من نیافتم، اما مذمت این 

قرآن کریم، أحادیث، در داخل متون کتب أیمه وعلما وجود دارد، موضوع در

از آنان دراین  برخی با سعی وتالش زیادی آنرا دریافته، جمع آوری نمودم که

 یاد آورشدم. بحث

 

 روش بحث

درتحریروتکمیل این مقاله از روش کتاب خانه استفاده صورت گرفته است، 

 م دادم:ودر تهیه پژوهش هذا کار های ذیل را انجا

 موضوع را با دالیل از قرآن وأحادیث صحیح مزین ساختم. .1

 موضوع تذکر داده شده است. دید گاه برخی أیمه پیرامون .2

 وس درختم آیات تحریر یافته است.آیات با شماره ونام سوره اش بین ق .3

 أحادیث به کتب أحادیث ارجاع گردیده است.

 هرقول به گوینده اش نسبت داده شده است. .4

 آیات ازتفسیر)نور( مصطفی خرم دل گرفته شده است.ترجمه  .5

این مقاله دارای چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بدنه موضوع، با بیان  .6

 نتیجه وفهرست سرچشمه ها پایان یا فته است.

 

 تعصب حجة أهل

دارند پیرامون این نزاع ومبارزه شان برضد پیامبران درطول تاریخ  یچه دلیل

 ؟.بشریت

ه ترین حجت شان عناد وتعصب است، چنانکه هللا متعال میفرماید: پاسخ: عمد

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْیُرهُ أَفَاَل  }َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل یَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَّ

َل تَتَّقُوَن ، فَقَاَل اْلَمََلُ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما هََذا إاِلَّ  ْْلُُكْم یُِریُد أَْن یَتَفَضَّ  بََشر  ِم

لِیَن{  ُ أَلَْنَزَل َماَلئَِكةً َما َسِمْعنَا بِهََذا فِي آبَائِنَا اأْلَوَّ َعلَْیُكْم َولَْو َشاَء هللاَّ

 (.24-23)المؤمنون،

قوم خودش فرستادیم . او بدیشان گفت : ای قوم  یما نوح را به سوترجمه : 

انه یكتا ( را بپرستید ، چرا كه معبودی جز او ندارید . آیا من ! خداوند ) یگ

اشراف و سران كافر قوم او گفتند : این مرد جز انسانی  پرهیزید ؟نمی 

خواهد بر شما برتری گیرد. اگر خدا میخواست همچون شما نبوده ولی او می 

ما چنین  میفرستاد . ) پیغمبری را به میان ما روانه كند ( حتماً فرشتگاني را

 ایم.چیزي را در ) تاریخ ( پدران پیشین خود نشنیده

شان می بود، می ان اگرنوح )علیه السالم( آنچه آورده است، آن ازطریق نیاک

پذیرفتند، اما آن ازطریق نیاکان شان نبود ؛ بنا براین آنها موضوعاتی راکه 

 تعصب.نوح)علیه السالم( آورده بود، قبول نکردند ، واین نیست مگر 

ْحَمِن  هللا متعال درجای دیگر میفرماید:  }َوَجَعلُوا اْلَماَلئَِكةَ الَِّذیَن هُْم ِعبَاُد الرَّ

ْحَمُن َما  إِنَاثًا أََشِهُدوا َخْلقَهُْم َستُْكتَُب َشهَاَدتُهُْم َویُْسأَلُوَن ، َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّ

إِْن هُْم إاِلَّ یَْخُرُصوَن ، أَْم آتَْینَاهُْم ِكتَابًا ِمْن قَْبلِِه فَهُْم َعبَْدنَاهُْم َما لَهُْم بَِذلَِك ِمْن ِعلٍْم 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن ،  بِِه ُمْستَْمِسُكوَن ، بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

ِذیٍر إاِلَّ قَاَل ُمْتَرفُوهَا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َوَكَذلَِك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك فِي قَْریٍَة ِمْن نَ 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن{ )الزخرف،  (.23-11َعلَى أُمَّ

آنان فرشتگان را كه بندگان خدای مهربانند ، مؤنّث بشمار می  ترجمه : 

لقتشان را اند و خِ آورند. آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته

شود و اند ؟ ! اظهارنظر و گواهی ایشان ثبت و ضبط می مشاهده نموده

خواست ما فرشتگان را گویند : اگر خدا میو می گردند .بازخواست می

كردیم . آنان كمترین اطّالع و كوچكترین خبری از این ) رضایت پرستش نمی

یا  مان و تخمین نیست .الهی ( ندارند ! ایشان سخنانشان جز بر پایه حدس و گ

اند ایم و آنان بدان چنگ زدهاین كه ما كتابي را پیش از این قرآن ، بدانان داده

ایم و ما نیز بر گویند : ما پدران و نیاكان خود را بر آئینی یافتهبلكه ایشان می .

 رویم.پي آنان می

ای مبعوث ندهده همین گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو ) پیغمبر ( بیم

ایم مگر این كه متنّعمان ) خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت ( نكرده

ایم و ما هم قطعاً به اند : ما پدران و نیاكان خود را بر آئینی یافتهآنجا گفته

 رویم .دنبال آنان می

تعصب برنیاکان ومخالفت ورزیدن ازپیامبران وحق، هرجا که باشد درآن 

سبب کفروگمراهی میگردد، هللا)جل جالله( میفرماید: ضرری نهفت است، 

ا َوَجْدتُْم َعلَْیِه آبَاَءُكْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن ،{  قَاَل أََولَْو ِجْئتُُكْم بِأَْهَدى ِممَّ

بِینَ   (.25-24،) الزخرف}فَاْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم فَاْنظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

گفت : آیا اگر من آئیني را هم برای شما ) پیغمبرشان بدیشان ( میترجمه : 

تر باشد كه پدران و نیاكان خود را بر آن بخش آورده باشم كه از آئینی هدایت

اید و ( بدان مأمور و اصالً ما به چیزی كه ) با خود آورده گفتند :اید؟ مییافته

ایم بنگر عاقبت كار پس ما از ایشان انتقام گرفته ریم .اید ، باور ندامبعوث شده

 كنندگان چگونه شده است.تكذیب 

 سرانجام وپیامد زشت تعصب دردنیا

 سرانجام این گونه تعصب، تقلید کورکورانه، عناد وتکذیب چیست؟

خداوند)جل جالله( انجام زشت این گونه مردم را درسوره های متعدد قرآن 

ست؛ تا مردم ازآن پند عبرت گرفته، ازوقوع در همچو کریم تذکرنموده ا

موارد سخت برحذرباشند؛ چنانکه هللا متعال در سوره عنکبوت بعد از بیان 

قصه نوح وقومش، ابراهیم وقومش، لوط وقومش وآنچه شامل قصه های آنان 

می شود ازقبیل؛ هالکت امت های تکذیب کننده، تعصب گرایان وعنادیان 

َ َواْرُجوا اْلیَْوَم اآْلِخَر َوإِ میفرماید: } لَى َمْدیََن أََخاهُْم ُشَعْیبًا فَقَاَل یَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَّ

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم  بُوهُ فَأََخَذْتهُُم الرَّ َواَل تَْعَْْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدیَن ، فََكذَّ

َن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزیََّن لَهُُم الشَّْیطَاُن أَْعَمالَهُْم ، َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد تَبَیَّ  َجاثِِمینَ 

بِیِل َوَكانُوا ُمْستَْبِصِریَن ، َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوهَاَماَن َولَقَْد َجاَءهُْم  فََصدَّهُْم َعِن السَّ

یَن، فَُكاّلً أََخْذنَا بَِذْنبِِه فَِمْنهُْم ُموَسى بِاْلبَیِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي اأْلَْرِض َوَما َكانُوا َسابِقِ 

ْیَحةُ َوِمْنهُْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض  َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْیِه َحاِصبًا َوِمْنهُْم َمْن أََخَذْتهُ الصَّ

ُ لِیَْظلَِمهُْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم یَ  ْظلُِموَن{ َوِمْنهُْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن هللاَّ

 (. 40-36العنکبوت،)

شهر مدین كه خود از اهالی  ی) همچنین فرستادیم ( شعیب را به سوترجمه : 

آنجا بود . گفت : ای قوم من ! خدای را پرستش كنید ، و ) سعادت ( روز 

او را تكذیب  بازپسین را بخواهید ، و در زمین اصالً فساد و تباهی نكنید .

را فرو گرفت و در خانه و كاشانه خود به رو در افتادند و  كردند و زلزله آنان

) ما قبائل ( عاد و ثمود را )نیز به گناهانشان گرفتیم و نابودشان  مردند .

كردیم( و خانه و كاشانه ایشان برای شما نمایان است. هریمن)شیطان( اعمال 

شت ، در ایشان را در نظرشان آراست و بدین وسیله ایشان را از راه بازدا

قارون و فرعون و هامان را ) نیز به گناهانشان  حالی كه چشم بینا داشتند .

گرفتیم و نابودشان كردیم ( . موسی با دالئل و براهین روشن به سر آنان رفت 
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جوئی كردند ، ولی نتوانستند پیشی  ، اّما ایشان در زمین استكبار و برتری

 گیرند. 

از ایشان طوفان  یبعض یانشان گرفتیم : براما هر یك از اینها را به گناه

از ایشان را صداي فرا گرفت ، و  یهمراه با سنگریزه حواله كردیم ، و بعض

غرق كردیم .  دیگر را یاز ایشان را هم به زمین فرو بردیم ، و برخ یبرخ

 خداوند هرگز بدیشان ستم نكرده است و آنان خودشان به خو یشتن ستم كردند.

ه تعصب گرایان دردنیا، جزتباهی، هالکت چیزی دیگری نبوده این است نتیج

است قسمیکه درآیات ازسوره عنکبوت عواقب وخیم معاندین ومتعصبین بیان 

 گردید.خداوند ازاین مصیبت ها امت اسالمی را نجات دهد.

 

 نتايج وپیامد های زشت تعصب وعناد درآخرت

 : خصومت ودشمنی همراه زعمای شان  1

میفرماید: }َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بِهََذا اْلقُْرآِن َواَل بِالَِّذي بَْیَن یََدْیِه هللا متعال 

َولَْو تََرى إِِذ الظَّالُِموَن َمْوقُوفُوَن ِعْنَد َربِِّهْم یَْرِجُع بَْعُضهُْم إِلَى بَْعٍض اْلقَْوَل یَقُوُل 

ْكبَُروا لَْواَل أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْؤِمنِیَن ، قَاَل الَِّذیَن اْستَْكبَُروا الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا لِلَِّذیَن اْستَ 

لِلَِّذیَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلهَُدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكْنتُْم ُمْجِرِمیَن ، 

ُر اللَّْیِل َوالنَّهَاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر َوقَاَل الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا لِلَِّذیَن اْستَْكبَُروا بَْل َمكْ 

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلنَا اأْلَْغاَلَل فِي أَْعنَاقِ  وا النََّداَمةَ لَمَّ ِ َونَْجَعَل لَهُ أَْنَداًدا َوأََسرُّ  بِاهللَّ

 (.33-31سبأ،)الَِّذیَن َكفَُروا هَْل یُْجَزْوَن إاِلَّ َما َكانُوا یَْعَملُوَن{ 

گویند ما هرگز به این قرآن و دیگر كتابهای پیش از آن ترجمه: كافران می

ایمان نخواهیم آورد . اگر برایت ممكن بود كه ببینی در آن زمان كه ستمگران 

همه با یكدیگر در گفتگویند و هر  انددر پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته شده

زند . مستضعفان و زیردستان ، به اندایكی گناه را به گردن دیگری می

 آوردیم .ی گویند : اگر شما نبودید ما ایمان ممستكبران و باالدستان می

ایم گویند : آیا ما شما را از هدایتی باز داشته مستكبران هم به مستضعفان می

مستضعفان به  اید.؟ بلكه خود شما گناهكار بوده كه برایتان آمده بوده است

ها و تبلیغات مّكارانه شما در گویند : بلكه توطئه) بار دیگر ( میمستكبران 

شب و روز سبب شد كه ما از هدایت بازمانیم ، در آن هنگامی كه شما به ما 

او  یدادید كه خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائي برادستور می

ه كه عذاب را مشاهده قرار دهیم . و پشیمانی خود را پنهان میدارند ، بدان گا

اندازیم. آیا به آنان جزائی كنند و ما غل و زنجیرها را به گردن كافران میمی

 شود ؟اند داده ميكردهجز ) جزای ( كارهائی كه می

اینان قربانیان تعصب ، تقلید کور کورانه وپیروان هوی عذاب هللا را می 

 چشند. 

َعفَاُء لِلَِّذیَن چنانکه هللا متعال میفرماید : }َوإِْذ یَ  وَن فِي النَّاِر فَیَقُوُل الضُّ تََحاجُّ

اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبًَعا فَهَْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنَّا نَِصیبًا ِمَن النَّاِر ، قَاَل الَِّذیَن 

َ قَْد َحَكَم بَْیَن اْلِعبَاِد{   (.48-40غافر،)اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكلٌّ فِیهَا إِنَّ هللاَّ

) خاطر نشان ساز ( زمانی را كه در آتش دوزخ ) دوزخیان ( با ترجمه :

پردازند . ضعفاء به مستكبران همدیگر به كشمكش و پرخاشگری می 

: ما پیروان شما بودیم ، آیا بخشی از عذاب را به جای ما پذیرا  گویندمی

 گیرید ؟گردید و به گردن میمی

گویند : ما و شما همگی در این آتش دوزخ دهند و ( مییمستكبران ) پاسخ م

 هستیم. خداوند در میان بندگان داوری كرده است .

درروزقیامت ازهمدیگر بیزاری می جویند. هللا )جل جالله( دراین رابطه 

 ِ ةَ هلِلَّ َ  میفرماید: }َولَْو یََرى الَِّذیَن َظلَُموا إِْذ یََرْوَن اْلَعَذاَب أَنَّ اْلقُوَّ َجِمیًعا َوأَنَّ هللاَّ

أَ الَِّذیَن اتُّبُِعوا ِمَن الَِّذیَن اتَّبَُعوا َوَرأَُوا اْلَعَذاَب َوتَقَطََّعْت بِِهُم  َشِدیُد اْلَعَذاِب ، إِْذ تَبَرَّ

أَ ِمْنهُْم َكَما تَبَرَّ  ةً فَنَتَبَرَّ ُءوا ِمنَّا َكَذلَِك اأْلَْسبَاُب ، َوقَاَل الَِّذیَن اتَّبَُعوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

ُ أَْعَمالَهُْم َحَسَراٍت َعلَْیِهْم َوَما هُْم بَِخاِرِجیَن ِمَن النَّاِر{)البقرة، -165یُِریِهُم هللاَّ

160.) 

 شد عذابی را مشاهده نمایند كه هنگام )كنند اگر میترجمه : آنان كه ستم می

ز آن خدا است و ) می فهمند كه ( قدرت و عظمت همه ا بینند ،رستاخیز ( می

 خدا دارای عذاب سختی است .

و عذاب را  در آن هنگام كه رهبران از پیروان خود بیزاری می جویند

گویند : كاش و پیروان می گردد.نمایند ، و روابط گسیخته میمشاهده می

داشتیم تا از آنان بیزاری جوئیم ، همان گونه كه آنان ) بازگشتی ) به دنیا ( می

( از ما بیزاری جستند این چنین خداوند كردارهایشان را به گونه امروزه 

دهد ، و آنان هرگز از آتش ) دوزخ ( زا و اندوه باری نشان ایشان میحسرت 

 بیرون نخواهند آمد .

َ لََعَن اْلَكافِِریَن َوأََعدَّ لَهُْم َسِعیًرا ، َخالِِدیَن فِیهَا  ودرجای دیگرمیفرماید : }إِنَّ هللاَّ

بًَدا اَل یَِجُدوَن َولِیًّا َواَل نَِصیًرا ، یَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوهُهُْم فِي النَّاِر یَقُولُوَن یَالَْیتَنَا أَطَْعنَا أَ 

بِیاَل ،  ُسواَل ، َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السَّ َ َوأَطَْعنَا الرَّ هللاَّ

 (68-64آتِِهْم ِضْعفَْیِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنهُْم لَْعنًا َكبِیًرا{) األحزاب،َربَّنَا 

خداوند قطعاً كافران را نفرین و از رحمت خود محروم ساخته است ترجمه : 

آنان جاودانه در آن خواهند  برای ایشان آتش سوزانی فراهم كرده است . و

های ایشان در آتش روزی چهره ماند و سرپرست و یاوری نخواهند یافت .

گویند : ای كاش ! ما از خدا و پیغمبر گردد میزیر و رو و دگرگون می

و می گویند : پروردگارا ! ما از سران و بزرگان خود  بردیم.فرمان می

 اند .اند و گمراه كردهایم و آنان ما را از راه به در بردهپیروی كرده

ن عذاب كن ، و ایشان را كامالً از رحمت خود پروردگارا ! آنان را دو چندا

 به دور دار.

اینست سرنوشت نهایی کافران وگمرهانی که تعصب آنهارا باعث ساخت؛ تا 

پیامبران را تکذیب نمایند، علیه آنان قتال کنند، وآنها را به انواع مشکالت 

 روبه رو نمایند وپیامد کارشان درآخرت به یک دیگر نفرین کردن، پیروان

وپیروی شده گان آرزوی افزونی عذاب بر دوستان مخلص شان داشتند واینان 

 در دنیا یکدیگر را دررویا رویی حق کمک میکردند.

اما متعصبین که منسوب به اسالم، یا به غیراسالم منسوب هستند، اینان هم 

ازاین نوع عذاب وعتاب بی بهره نیستند، هرکدام شان درآخرت آرزوی 

رسول خدا و فالنی را به دوستی نمی گرفتند، چنانکه هللا  برگزیدن راه با

)عزوجل( میفرماید: }َویَْوَم یََعضُّ الظَّالُِم َعلَى یََدْیِه یَقُوُل یَالَْیتَنِي اتََّخْذُت َمَع 

ُسوِل َسبِیاًل ، یَاَوْیلَتَا لَْیتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاَُلنًا َخلِیاًل ، لَقَْد أََضلَّنِي َعِن  ْكِر بَْعَد إِْذ الرَّ الذِّ

ْنَساِن َخُذوالً  ْیطَاُن لِْْلِ  (.21-20{ ) الفرقان،َجاَءنِي َوَكاَن الشَّ

گزد و و در آن روز ستمكار هر دو دست خویش را به دندان می ترجمه : 

ای وای ! كاش من  گزیدم .گوید : ای كاش ! با رسول خدا راه برمی می

بعد از آن كه قرآن به دستم رسیده بود ، مرا  گرفتم.فالنی را به دوستی نمی 

 دارد .گمراه كرد . شیطان انسان را خوار می 

َعفَاُء لِلَِّذیَن اْستَْكبَُروا إِنَّا  ِ َجِمیًعا فَقَاَل الضُّ درجای دیگر میفرماید : }َوبََرُزوا هلِلَّ

ِ ِمْن َشْيٍء { )إبراهیم،ُكنَّا لَُكْم تَبًَعا فَهَْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنَّا ِمْن َعَذا  (.21ِب هللاَّ

به كسانی  ضعیفان همه در برابر خدا ظاهر و آشكار میگردند . ترجمه :  

پنداشتند : ما پیروان شما بودیم گویند كه خویشتن را ) در دنیا ( بزرگ میمی

 توانید چیزی از عذاب خدا را از سر ما بردارید ؟، آیا می

ا ابوجهل ، گمراهان دیگری ازپیروانشان عذاب را آیا فرعون، یا نمرود، ی

 !!تخفیف یا دور کرده میتواند؟ هیچگاه نمیتوانند

 : خصومت ودشمنی دیگری میان پرستنده و پرستش کرده شده گان  2

 َ ا قُِضَي اأْلَْمُر إِنَّ هللاَّ  هللا متعال در این رابطه چنین میفرماید: }َوقَاَل الشَّْیطَاُن لَمَّ

َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن لَِي َعلَْیُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن إاِلَّ أَْن 

َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي فاََل تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم َما أَنَا بُِمْصِرِخُكْم َوَما أَْنتُْم 

ُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّالِِمیَن لَهُْم َعَذاب  أَلِیم { بُِمْصِرِخيَّ إِنِّي َكفَرْ 

 (.22إبراهیم،)

گوید : می و اهریمن ) شیطان ( هنگامی كه كار به پایان رسیدترجمه : 

و با شما خالف  خداوند به شما وعده راستینی داد و من به شما وعده دادم

ی نداشتم جز این كه شما را دعوت نمودم و و من بر شما تسلّط وعده كردم

شما هم دعوتم را پذیرفتید . پس مرا سرزنش مكنید و بلكه خویشتن را 

رسید . رسم و نه شما به فریاد من می سرزنش بكنید . نه من به فریاد شما می 

اید ، تبّری می جویم. من از این كه مرا قبالً ) در دنیا برای خدا ( انباز كرده

 مان كافران عذاب دردناكی دارند .گبی 

همین است غایت رابطه شیطان وانسان که سعی دارد تا انسان ها را گمراه 

 بسازد مگرکسی را که هللا آنان را از حبایل شیطان نجات داده است.

ْزُعُموَن درجای دیگر میفرماید : }َویَْوَم یُنَاِدیِهْم فَیَقُوُل أَْیَن ُشَرَكائَِي الَِّذیَن ُكْنتُْم تَ 

ْأنَا ، قَاَل الَِّذیَن َحقَّ َعلَْیِهُم اْلقَْوُل َربَّنَا هَُؤاَلِء الَِّذیَن أَْغَوْینَا أَْغَوْینَاهُْم َكَما َغَوْینَا تَبَرَّ 

 إِلَْیَك َما َكانُوا إِیَّانَا یَْعبُُدوَن ، َوقِیَل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم فََدَعْوهُْم فَلَْم یَْستَِجیبُوا لَهُمْ 

 (.64-62َوَرأَُوا اْلَعَذاَب لَْو أَنَّهُْم َكانُوا یَْهتَُدوَن{ )القصص،

دارد و می گوید : انبازهائی كه برای ترجمه : روزی خدا ایشان را فریاد می 

كسانی كه فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده  من گمان می بردید كجایند ؟ ! .

ایم . از آنجا كه ا گمراه ساختهگویند : پروردگارا ! ما اینان راست ، می 

ایم . ما از اینان در پیشگاه تو ایم ایشان را هم گمراه نمودهخودمان گمراه بوده

شود : انبازهای خود را به گفته می  اند !جوئیم ما را عبادت نكردهبیزاری می

هند دخوانند ، ولی پاسخی بدانان نمی فریاد خوانید. آنان ایشان را به فریاد می 

 بودند. بینند كاش ! هدایت یافته و راهیاب می. عذاب را می

باآلخره اینان آرزوی هدایت را کردند وهمین است آثار وپیامد تعصب مذموم 

 وتقلید کورکورانه.

مردم ازقصه های انبیا  هللا متعال این قصه ها را برای ما بازگو میکند؛ تا

ان همراه پیامبران خویش عبرت )علیهم السالم( وازچگونگی رفتار امتان ش

گرفته وا فراد جامعه را از این شرعام ومصیبت سخت برحذر بدارند؛ تا به 

}َوُكاّلً نَقُصُّ َعلَْیَك ِمْن أَْنبَاِء  این مصیبت نیفتند، چنانکه هللا متعال میفرماید:

ُسِل َما نَُْبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك فِي هَِذِه اْلَحقُّ َومَ  ْوِعظَة  َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمنِیَن{ الرُّ

 (.120)هود،

خوانیم ، كاّلً برای این این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می  ترجمه : 

است كه بدان دلت را برجای و استوار بداریم . برای تو در ضمن این حق
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 و یادآوری مهّمی ذكر شده است .آمده است و برای مؤمنان پند 

 اقعات تلخی که باالی امت های ستمگرنازل شده استفاده کردند؟آیا امت از و

ولی با تأسف شدید بیشترین این امت درگودال تعصب کورکورانه افتیدند ، 

درعقاید، عبادات، سیاست، اخالق، وعادات شان ازآن پیروی نموده، قرآن 

کریم را ترک کردند، گویا اینکه قرآن آنان را مورد خطاب قرار نداده 

 ذر نداشته باشد. وبرح

قرآن کریم زمانکه عیوب، عقاید، اخالق امت های گذشته را برای امتان 

وبرمال ساخت که این چیزها سبب هال کت امتان گذشته  موجوده تذکر داد

دردنیا وباعث بد بختی وعذاب سرمدی آخرت شان گردیده بود. می بایست 

رسول هللا برگشت داشته ، به کتاب خدا وسنت  اینان اندیشه، ترس، شرم

نموده، ازهمین اعمال، اندیشه های هالک کننده واز تعصبی که مردم را پرا 

 ت های کفری را باالی شان مسلط کرده دوری بجویند.کنده ساخته، ام

پیامبراسالم مردم را آگاه ساخته است که بیشتر این امت ، قدم به دقدم از سنت 

 وروش کسانیکه قبل ازاینان بودند پیروی کرده اند.

 

 اتباع اين امت ازراه وروش مردمیکه قبل ازخودشان بودند

ازابوهریرة )رضی هللا عنه( روا یت است که پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( 

تِي بِأَْخِذ القُُروِن قَْبلَهَا، ِشْبًرا بِِشْبٍر الَ تَ »میفرماید:  قُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَأُْخَذ أُمَّ

 (.102 :1) «َوِذَراًعا بِِذَراعٍ 

اینکه امتم راه وروش مردمی که قبل  قیامت برپا نمیشود تا ترجمه: "

وجب به وجب،گزبه گز برنگزینند ) وبه مسیرآنها نروند(  ازخودشان هستند

."  

ه روایت ابوسعید)رضی هللا عنه( است که پیغمبر)صلی هللا علیه وسلم( ب

لَتَتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن قَْبلَُكْم ِشْبًرا بِِشْبٍر، َوِذَراًعا بِِذَراعٍ، َحتَّى لَْو َسلَُكوا ُجْحَر »فرمود: 

ِ: الیَهُوَد، َوالنََّصاَرى «َضبٍّ لََسلَْكتُُموهُ   (161 :0« )فََمنْ »قَاَل: ، قُْلنَا یَا َرُسوَل هللاَّ

ترجمه:" " شما وجب به وجب وگزبه گز ازروش وطریقه کسانیکه پیش 

ازشما هستند اتباع می کنید، حتی آنکه اگرآنها درسوراخی سوسمار داخل 

شوند، شما درآنجا به تعقیب آنان داخل میشوید.گفتیم: ای رسول خدا! 

 باشند؟. منظورتان یهود ونصاری هستند؟ فرمود: پس چه کسی

ا َخَرَج إِلَى ُحنَْیٍن َمرَّ  ُ َعلَْیِه َوَسلََّم لَمَّ ِ َصلَّى هللاَّ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َعْن أَبِي َواقٍِد اللَّْیِْيِّ

بَِشَجَرٍة لِْلُمْشِرِكیَن یُقَاُل لَهَا: َذاُت أَْنَواٍط یَُعلِّقُوَن َعلَْیهَا أَْسلَِحتَهُْم، فَقَالُوا: یَا َرُسوَل 

 ِ ُ َعلَْیِه َوَسلََّم: " هللاَّ ، اْجَعْل لَنَا َذاَت أَْنَواٍط َكَما لَهُْم َذاُت أَْنَواٍط، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

ِ هََذا َكَما قَاَل قَْوُم ُموَسى }اْجَعْل لَنَا إِلَهًا َكَما لَهُْم آلِهَة { ]األعراف:  ُسْبَحاَن هللاَّ

 .ِه لَتَْرَكبُنَّ ُسنَّةَ َمْن َكاَن قَْبلَُكْم " هََذا َحِدیث  َحَسن  َصِحیح  [ َوالَِّذي نَْفِسي بِیَدِ 138

(10: 405.) 

ابوواقد اللیْی است که، رسول هللا)صلی هللا علیه وسلم( به روایت  ترجمه: "

حنین از کنار درختی عبور نمودند درحالیکه مشرکان به آن  رفتن به هنگام

به آن آیوزان میکردند،  ان را به امید برکتذات انواط می گفتند و اسلحه ش

اصحاب گفتند: ای رسول خدا! برای ماهم ذات انواط مقرر کنید قسمیکه اینان 

دارای ذات انواط هستند، پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( فرمود: منزه است هللا، 

این سخنان شما مانند سخنان قوم موسی است که به موسی گفته بودند:" برای 

ودی مقررکن قسمیکه برای آنان معبودانی هستند" سوگند به خدایی که ما معب

جانم در دست)بال کیف( اوست، راه وروش مردمانیکه قبل از خودتان هست 

 مرتکب شده اید". امام ترمذی میگوید: این حدیث حسن وصحیح است.

افترقت  عوف بن مالک گفت: رسول خدا)صلی هللا علیه وسلم( میفرماید: )

وافترقت  على إحدى وسبعین فرقة . فواحدة في الجنة . وسبعون في النار الیهود

النصارى على ثنتیین وسبعین فرقة . فإحدى وسبعون في النار وواحدة في 

الجنة . والذي نفس محمد بیده لتفترقن أمتي على ثالث وسبعین فرقة . واحدة 

؟ قال ) الجماعة( قیل یا رسول هللا من هم  وثنتان وسبعون في النارفي الجنة 

(2: 1322.)  

ترجمه: " یهودیان بر هفتاد یک گروه متفرق شدند، یک آنها دربهشت اند 

وهفتادگروه شان در دوزخ هستند. نصاری برهفتاد دو گروه متفرق شدند، 

هفتاد یک گروه در دوزخ هستند ویک گروه شان دربهشت اند.سوگند به آن 

من برهفتاد سه گروه متفرق می ذاتی که جان محمد به دست اوست، امت 

شوند تنها یک گروه مستحق بهشت وهفتاد دوگروه مستحق دوزخ 

! آن گروه که مستحق بهشت شدند چه کسی هستند،سوال شدکه ای رسول خدا

هستند؟ فرمود: جماعت ازمردم)گروه که عقیده شان موافق جماعت صحابه 

 باشند وبه رأی ودیدگاه آنها تمسک داشته باشند(.

 

پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( مردم را ازتعصب وعصبیت کور کورانه  

 برحذرداشته است.

رسول گرامی امت شان را از تعصب وعصبیت کور کورانه منع نموده 

ومرگ آ نرا مرگ جاهلیت خوانده است چنانکه از ابوهریرة )رضی هللا عنه( 

َرَج ِمَن الطَّاَعِة ، روایت است که پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( فرمود: )َمْن خَ 

یٍَّة یَْغَضُب  َوفَاَرَق اْلَجَماَعةَ فََماَت ، َماَت ِمیتَةً َجاِهلِیَّةً ، َوَمْن قَاتََل تَْحَت َرایٍَة ُعمِّ

 :16لَِعَصبٍَة ، أَْو یَْدُعو إِلَى َعَصبٍَة ، أَْو یَْنُصُر َعَصبَةً ، فَقُتَِل ، فَقِْتلَة  َجاِهلِیَّة (. )

20.) 

که از اطاعت زمامداران مسلمان دست بکشد، وازجماعت مسلمانان  " کسی

که بریک زعیم اتفاق نمودند جدا شود، مرگش مرگ جا هلیت است، 

شخصیکه بخاطرحمایت از عصبیت، ویا دعوت به عصبیت ویا ازخاطر 

عصبیت خشم نموده زیر بیرق گمراهی ونابینایی عصبیت قتال بکند وکشته 

 یت است".شود، مرگ او مرگ جاهل

این حدیث پیامد های عصبیت را برمال میسازد که آن دعوای جاهلیت، منافی  

 اخوت اسالمی بوده است، که امت را از آن برحذر داشته است.

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم :" َما بَاُل َدْعَوى اْلَجاِهلِیَِّة ؟" قَالُوا : یَا  )فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

، َكَسَع َرُجل  ِمَن اْلُمهَاِجِریَن ، َرُجالً ِمَن األَْنَصاِر ، فَقَاَل : )َدُعوهَا ،  َرُسوَل هللاِ 

 (.11 :10فَإِنَّهَا ُمْنتِنَة  ( )

مردی ازمهاجرین گفت: ای مهاجرین! به داد من برسید، ومرد انصاری گفت: 

ای انصار! به کمک من برسید. سپس رسول گرامی ازماجرا پرسید وگفت:" 

دعوت جاهلیت، سرداده اید؟" گفتند: ای رسول خدا! مردی ازمهاجرین چرا 

با دست مرد انصاری را زد. نبی گرامی فرمود:" این سخنان جاهلیت را 

 بگذارید، زیرا آن بد بو است".

درحدیث فوق کلمه انصار، مهاجرین تذکریافته است که آن کلمه ممدوح 

زیبایی فعالیت ها، کمال افعال وپسندیده می باشد، هللا)جل جالله( به خاطر 

کرده است، اما هنگام که در آن عصبیت سرایت  وقوت ایمان شان ستایش

، فرمود: کرد، به صورت فوری پیامبر جلیل القدرآنرا دعوی جاهلیت خوانده

زیرا آن بد بو است. پس کلمه شریف وبزرگ هرگاه به غرض پست استفاده 

جاهلیت قرار  این لفظ درچوکاتشود، گوینده اش را مذموم قرارداده و

 میگیرد.

عامل این کلمات چه بود؟ عامل اش تعصب، نسب بوده است، ازهمین رو 

رسول هللا)صلی هللا علیه وسلم( آنرا جاهلیت نام گذارید، ووصف نمود به بد 

بویی ومردم را به برادری، محبت، ودوستی ویاری رسانیدن برحق دعوت 

 نمود.

 

 دری ايمانیدرخواست اسالم به برا

 (  10قال تعالى : }إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  { ) الحجرات،

  فقط مؤمنان برادران همدیگرند.ترجمه : 

 :6« )الُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن یَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا»پیامبرگرامی اسالم میفرماید: 

121) 

ت یک ساختمان را دارد که برخی مومن با انسان مومن حیْیانسان "  ترجمه:

 اجزای آن با برخی دیگر استناد دارد".

اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ، الَ یَْظلُِمهُ َوالَ (رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( میفرماید: 

  .(18 :10یُْسلُِمه( )

" مسلمان برادرمسلمان است، مسلمان به مسلمان ستم نمیکند ویاری  ترجمه::

 ترک نمیکند"وی را 

احادیث د یگری نیز وجود دارد که مسلمانان را به برادری، دوستی، نصرت 

کردن یکدیگر برحق، وایستادگی کردن برضد ظلم و طغیان دستور داده 

است، چنانکه ازانس )رضی هللا عنه( روایت است که رسول هللا)صلی هللا 

ِ، « لُوًمااْنُصْر أََخاَك ظَالًِما أَْو َمظْ »علیه وسلم( فرمود:  : یَا َرُسوَل هللاَّ فَقَاَل َرُجل 

تَْحُجُزهُ، أَْو »أَْنُصُرهُ إَِذا َكاَن َمْظلُوًما، أَفََرأَْیَت إَِذا َكاَن ظَالًِما َكْیَف أَْنُصُرهُ؟ قَاَل: 

 (.22 :1« )تَْمنَُعهُ، ِمَن الظُّْلِم فَإِنَّ َذلَِك نَْصُرهُ 

ک کن" سپس مردی گفت: ای رسول وستم دیده ات کم ترجمه: به برادر ظالم

خدا! هنگامیکه او مظلوم باشد نصرت می کنم، اما اگراوظالم باشد به او 

چگونه کمک بکنم؟ فرمود:" اورا ازظلم منع کنی وجلواش را بگیری ، این 

 درحقیقت به او کمک کردن است".

افرادی است که مردم را به صلح، خیر، وخوبی ها دعوت میدهد، اما وی به 

ب عصبیت ، تقلید کور کورانه وخواهش بد، مورد تهاجم وستم قرار سب

 میگیرد، اما گروه کمی یافت می شود که بروی کمک کند.

درعقاید، عبادات، سیاست وغیره ظهورکرده است، اما  بدون شک، تعصبات

موقف ایمه اسالمی در برابر چنین تعصبات جاهلیت وظالمانه که مسلمانان را 

خته ودرعین حال اسالم را ضایع کرده است چگونه بوده پارچه، پارچه سا

 است؟

پاسخ آنست که یاران رسول هللا از آنها برائت کردند .عبدهللا بن عمر ودیگر 

یاران رسول هللا)صلی هللا علیه وسلم(، اینان ازمردم متعصب واهل هوی 

ولَئَِك بیزاری کردند، چنانکه امام مسلم روایت کرده است: )فَإَِذا لَقِیَت أُ 

فَأَْخبِْرهُْم أَنِّي بَِريء  ِمْنهُْم ، َوأَنَّهُْم بَُرآُء ِمنِّي ، َوالَِّذي یَْحلُِف بِِه َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر 

ُ ِمْنهُ َحتَّى یُْؤِمَن بِاْلقََدِر( ) َْْل أُُحٍد َذهَبًا ، فَأَْنفَقَهُ َما قَبَِل هللاَّ  :15لَْو أَنَّ ألََحِدِهْم ِم

28) 
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ه خبرایجاد اندیشه نفی وانکارتقدیربه عبدهللا بن عمر رسید، گفت:" زمانک

هرگاه به اینان مالقات کردی، آنهارا خبر بده که من از اینان بیزارم، واینان 

ازمن بیزارهستند، عبدهللا بن عمربه هللا سوگند میخورد که ، اگر یکی آنان 

یرش هللا قرارنمیگیرد، مانند کوه احد زرداشته باشد، وآنرا خرچ بکند، موردپذ

 تا اینکه به تقدیرایمان آورد".

همچنان حضرت پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( برقتل خوارج دستور داده، 

وآنان را بد ترین مردم نامیده، مکروه ترین مردم به پیشگاه هللا، 

 ودرزیرآسمان بد ترین انسان معرفی کرده است.

 سرگرم بودند، حتی یاران با وجود این همه اوصاف آنان درعبادت هللا

پیامبراسالم، نه درنمازخواندن ونه دروزگرفتن ونه در تالوت قرآن کریم به 

 آنها میرسند، چنانکه پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( میفرماید:

یَْخُرُج فِیُكْم قَْوم  تَْحقُِروَن َصالَتَُكْم َمَع َصالَتِِهْم، َوِصیَاَمُكْم َمَع ِصیَاِمِهْم، »

یِن َكَما َوَعمَ  لَُكْم َمَع َعَملِِهْم، َویَْقَرُءوَن القُْرآَن الَ یَُجاِوُز َحنَاِجَرهُْم، یَْمُرقُوَن ِمَن الدِّ

ِمیَِّة  ْهُم ِمَن الرَّ  (.110 :8« )یَْمُرُق السَّ

ترجمه:" درمیان شما قومی میبرآید که، نمازتان را نسبت به نمازشان ، روزه 

تان را نسبت به عمل شان حقیرمی پندارند،  تان را نسبت به روز شان، عمل

قرآن میخوانند اما از حنجره شان تجاوزنمی کند، آنان از دین خارج می شوند 

 مانند برآمدن تیرازشکار".

 (200 :0« )فَاْقتُلُوهُْم، فَإِنَّ قَْتلَهُْم أَْجر  لَِمْن قَتَلَهُْم یَْوَم القِیَاَمةِ » نیزمیفرماید: 

زیرا هرکه آنهارا بکشد برای قاتلشان در روز قیات پاداشی  " آنان را بکشید،

 است".

خوارج با این همه عبادات شان از تعصب مبغوض بهرمند بوده، وآنها را به 

طعن یاران رسول هللا کشانده، باعث ترک بیشترین نصوص گردیده است. 

 واین مرض تعصب آنان را وادار نموده ؛ تا به اهل حق احترام نکنند، وبه

حق برنگردند، بل ریزاندن خون، وازبین بردن مال اهل حق را مباح 

 میدانستند.

این عبادات آنها گرچند زیاد است، ولی آن نزد هللا )جل جالله( کدام ارزش 

 وقیمتی ندارد؛ زیرا برپایه سالم وبرمنهج درست استوار نبوده است.

اثبات هستند که نصوص قرآن کریم را از روی تعصب به غرض  افرادی

اندیشه های باطل شان تأویل کرده واز کتاب خداوند وسنت رسول هللا فاصله 

 گرفتند، حتی مردم را از تدریس قرآن کریم واحادیث رسول هللا مانع میشدند.

مرض تعصب درعقاید وجود داشت، حتی آنکه این مرض وارد میدان 

دند، هرطایفه عبادات، وفقه اسالمی گردیده، ودر نتیجه امت ازهم پراکنده ش

بریک مذهب معین تعصب کردند، با وجود آنکه نصوص قرآن کریم وسنت 

رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( به اتفاق ووحدت، امت وجمع شدن آنان به 

دور کتاب پروردگار وسنت پیامبرشان دعوت داده است. چقدرآیاتی است که 

عت پیامبر)صلی هللا اتباع راه راست، وتمسک جستن به ریسمان هللا، واطا به

علیه وسلم( فرمان داده واز مخالفت دستور رسول هللا)صلی هللا علیه وسلم( 

فَْلیَْحَذِر الَِّذیَن یَُخالِفُوَن َعْن } برحذرنموده است، چنانکه هللا متعال میفرماید:

 (.63أَْمِرِه أَْن تُِصیبَهُْم فِْتنَة  أَْو یُِصیبَهُْم َعَذاب  أَلِیم { )النور،

 یكنند ، باید از این بترسند كه بالئی رجمه: آنان كه با فرمان او مخالفت مت

 دچارشان شود. یگریبانگیرشان گردد ، یا این كه عذاب دردناك

آیات زیادی است که محمد)صلی هللا علیه وسلم( را به پیروی آنچه که بر او 

نموده وحی میشود تشویق داده ، واین امت را براتباع قرآن کریم ترغیب 

ابن عباس )رضی هللا عنهما( تعدادی را مشاهده کرد که آنان ازروی  است.

رأی خلفای بزرگ اسالمی ابوبکر وعمر را اولویت میدادند، او  تعصب اندکی

 برای شان گفت:

)أراهم سیهلكون، أقول: قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ویقولون: قال أبو  

 (.1210 :4بكر، وعمر ( )

هالک می شوند، زیرا من میگویم: رسول هللا)صلی هللا علیه وسلم(  " اینان

 فرموده است، وآنان میگویند: ابوبکروعمرگفته است".

تَهُ یََدُعونَهُ  ْسنَاَد َوِصحَّ امام احمد)رحمه هللا( مگوید:)َعَجبًا لِقَْوٍم َعَرفُوا اْْلِ

الِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصیبَهُْم ویذهبون إلى رأي سفیان وغیره: }فَْلیَْحَذِر الَِّذیَن یُخَ 

 (100 :14[ ، . )63فِْتنَة { ]النور: 

تعجبی است برآن قومی که اسناد حدیث وصحت آن را دانسته، سپس اورا رها 

نموده، دیدگاه سفیان وغیره را می گیرند" آنان كه با فرمان او مخالفت می 

رشان گردد". منظور از كنند ، باید از این بترسند كه بالئی گریبانگی

 فتنه:کفراست.

 

 برحذرداشتن ائمه از تعصب

ایمه چهارگانه هرکدام مردم را ازمذهب گرایی و تعصب گرایی برحذر 

داشتند، سخنان شان در کتب شان ثبت است، هیچ نوع غباری در این رابطه 

وجود ندارد، زیرا آن به عنوان دلیل قوی علیه آن عده مردمی که برایمه شان 

عصب میکنند واین تعصب باعث شده که آنها بیشترین نصوص صریح ت

 وواضح کتاب خدا وسنت پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( را رد نمایند.

 

 مفاسد تعصب

نصوص را با وجود وضاحت بودنش رد، یا روی چه وکدام سبب بسیاری 

تأویل، یا تحریف کردند ؟ بدون شک یگانه باعث آن همین تعصب، عصبیت 

را  مفاسد مرض تعصب مذهب گرایی رانه است، چنانکه برخی علماءکورکو

ابن قیم )رحمه هللا( میگوید  که مردم درآن افتیداند ذکر نموده است، ازآن جمله

 ازجمله مفاسد تعصب آنست که: 

: از روی تعصب مخالفت کردن با نصوص قرآن وسنت ثابته ، گاهی هم 1

  ( 6: 5تقدیم نمودن رأی برنصوص است. )

 : افزایش حدیث های ضعیف، موضوعی و استدالل واستنباط احکام ازآنها. 2

 : تقدیم نمودن اقوال علمای متأخرین بر اقوال علمای متقدمین. 3

: انحباس ومقید شدن دریک مذهب، عدم استفاده ازعلم، تالش، کوشش 4

 وکتب دیگرمذاهب. 

روی آوردن به  : خالی بودن بسیاری ازکتاب های مذاهب از دالیل شرعی،5

 تدریس همین نوع کتاب ها وترک تدریس قرآن کریم وأحادیث.

: شیوع ومتداول شدن تقلید کورکورانه، جمود وبستن در اجتهاد. در مورد 6

بستن در اجتهاد اختالف نظر وجود دارد، اینجا مجال بحث نیست که موضوع 

 را بسط دهم.

 

ِ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا }اتََّخُذوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَهُْم أَ  ْربَاباا ِمْن ُدوِن هللاَّ

ا يُْشِرُكوَن{  ا ًَل إِلَهَ إًِلَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ  (.31)التوبة،إًِلَّ لِیَْعبُُدوا إِلَهاا َواِحدا

ترجمه : یهودیان و ترسایان عالوه از خدا ، علماء دینی و پارسایان خود را 

بدیشان جز  شمارند .اند مسیح پسر مریم را نیز خدا میئی پذیرفتههم به خدا

این دستور داده نشده است كه : تنها خدای یگانه را بپرستند و بس . جز خدا 

ورزی و چیزهائی است كه ایشان آنها معبودی نیست و او پاك و منّزه از شرك

 دهند.را انباز قرار می

یکی از شیخ های محقق  قول ،آیت متذکرهامام رازی) رحمه هللا( تحت تفسیر

نقل کرده میگوید: " جماعت از مقلدین فقهارا مشاهده کردم، پیرامون  را اش

برخی مسایل برآنان آیات زیادی کتاب هللا را خواندم، درحالیکه این آیات 

برخالف مذهب شان قرار داشت، آنان این آیات را نپذیرفته، به آن هیچ 

طرف من شگفت زده شده مینگریستند، یعنی چطورعمل اعتنایی نکردند، بل 

کردن به ظاهر این آیات ممکن است ، درحالی که دیدگاه سلف ما برخالف آن 

وارد شده است. اگر درست، وواقع بینانه تأمل بکنی در می یابی که این 

 (. 31 :11مرض)تعصب( در رگ رگ بیشترین مردمان دنیا ساری است. )

( منسوب برمذهب امام شافعی)رحمه هللا( است ، وی امام رازی )رحمه هللا

میکنند؛ زیرا  گواهی میدهد براینکه تعدادی مذهب گرایان آیات قرآنی را رد

 آیات با دیدگاه مذهب شان مخالفت دارد

مرض تعصب مذهبی، فکری، سیاسی وحزبی در بیشترین اقشارکشور وجود 

 دارد.

ارباب در آیتی که قبال تذکرشد، این امام رازی) رحمه هللا( میگوید: " منظور 

نیست که آنان آنها را معبودان کاینات اعتقاد داشته باشند، بل منظور اطاعت 

 (.31 :11دراوامر ونوهی شان است". )

صلى هللا  -عدی بن حاتم )رضی هللا عنه( روایت است که گفت: )أَتَْیُت النَّبِيَّ 

هٍَب، فَقَاَل: " یَا َعِديُّ ، اْطَرْح َعْنَك هََذا َوفِي ُعنُقِي َصلِیب  ِمْن ذَ  -علیه وسلم 

اْلَوثََن " )فَطََرْحتُهُ( فانتهیت الیه و هو یقرأ سورة براءة فقرأ هذه اآلیة " یَْقَرأُ 

)سوره  أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ{ فِي ُسوَرِة بََراَءة : }اتََّخُذوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَهُمْ 

ُموَن ( )َحتَّ 31التوبة، ى فََرَغ ِمْنهَا " ,فَقُْلُت: إِنَّا لَْسنَا نَْعبُُدهُْم ، فَقَاَل: " أَلَْیَس یَُحرِّ

َم هللاُ فَتَْستَِحلُّونَهُ؟ " ، قُْلُت: بَلَى، قَاَل: "  ُمونَهُ؟ ، َویُِحلُّوَن َما َحرَّ َما أََحلَّ هللاُ فَتَُحرِّ

 (.12 :13)فَتِْلَك ِعبَاَدتُهُْم"( 

 پیش پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( آمدم ود رگردنم صلیبی از طال": ترجمه:

را از گردنت دورکن" اورا انداختم  بود، فرمود: " ای عدی! این بت آویزان

" اهل کتاب "دانشمندان و  وبه رسول هللا نزدیک شدم،که سوره براءة وآیت:

وازتالوت راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار دادند" را میخواند 

كردیم. رسول هللا ) صلى هللا علیه  یآن فارغ شدند،گفتم: ما آنها را پرستش نم

وآله وسلم ( فرمود: مگر آنها حاللهای هللا را حرام، و حرامهای هللا را، حالل 

نمی كردند و شما از آنها می پذیرفتید؟ گفتم: چنین می كردند. فرمود: همین 

 است پرستش آنان. 

تفرق، وتحزب گرایی میان امت اسالمی شیوع یافته است  تعصب، بدون شک

که باعث فتنه، حقد، دشمنی ودوری میان مسلمانان گردیده است، واین یک 

 اسالمیامر بسیار خطیر در دین ودنیای امت مسلمه میباشد، همه افراد امت 

 خودرا از این امراض مهلک باید نجات بدهند.
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مچون موارد میگوید: )َولَْیَس لِْلُمَعلِِّمیَن أَْن ابن تیمیة ) رحمه هللا( پیرامون ه

ْخَوِة  َْْل اْْلِ یحزبوا النَّاَس َویَْفَعلُوا َما یُْلقِي بَْینَهُْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء بَْل یَُكونُوَن ِم

ْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َواَل اْلُمتََعاِونِیَن َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َكَما قَاَل تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى ا

ْثِم َواْلُعْدَواِن{( ) المائده،  (.15-16 :3( . )2تََعاَونُوا َعلَى اْْلِ

برای معلمان واستادان درست نیست که مردم را گروه ، گروه بسازند، کاری 

توزی درمیان آنان شوند، بل همه شان  را انجام ندهند که باعث دشمنی، کینه

اه نیکی وپرهیزکاری یاری رسان باشند، همان گونه برادرگونه، با هم در ر

در راه نیكی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و " که هللا متعالی میفرماید:

پشتیبانی نمائید ، و همدیگر را در راه تجاوز و ستمكاری یاری و پشتیبانی 

 مكنید".

همچنین درمیان گروه های اسالمی تعاون ونصرت به روش شرعی از بین 

است، هللا )جل جالله( به بندگانه اش دستور میدهد که به یکدیگربرحق رفته 

یار برسانید. ما باید مطابق دستور الهی عمل بکنیم، بنابراین هرگاه مشاجره 

میان افراد رخ بدهد، به هیچ کسی درست نیست که از روی تعصب از ای 

ق باشیم، باطل حمایت نماید، بل برما الزم است در تالش در یافت حقایق وح

وحق بر هر طرفی که باشد، از او حمایت نموده وحق گرا باشیم. چنانکه هللا 

ِ َولَْو َعلَى  متعال میفرماید: اِمیَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء هلِلَّ }یَاأَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولَى بِِهَما فاََل تَتَّبُِعوا أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْیِن َواأْلَْقَربِیَن إِْن یَُكْن َغنِیًّ  ا أَْو فَقِیًرا فَاهللَّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا{ )  اْلهََوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاَّ

 (.135النساء،

اید ! دادگری پیشه سازید و در اقامه عدل و ترجمه : ای كسانی كه ایمان آورده

خاطر خدا شهادت دهید هر چند كه شهادتتان به زیان  داد بكوشید ، و به

كه به زیان او  یخودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد . اگر كس

شود دارا یا ندار باشد ،چرا كه خداوند از هردوی آنان بهتر شهادت داده می

اگر زبان از گردید. و منحرف می است پس از هوا و هوس پیروی نكنید كه

كنید ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید ، خداوند از آنچه می

 آگاه است .

برهمه گان الزم است در برابر باطل دست هم داده، ازحق حمایت نمایند، 

نزدشان معظم، مقدم ، محبوب کسی باشد که اورا هللا وپیامبرش معظم ،مقدم 

وخوار نزدشان کسی است که هللا ورسولش  ومحبوب قرار داده باشد. ومهان

اورا خواروذلیل معرفی کرده است، این همه از روی یک معیار شرعی 

محاسبه شود، نه برمبنای هوی وخواهش. واین اصلی است که برآن تکیه 

شود، نیازی به تفرق، وپراکنده گی وتعصب نیست، چنانکه هللا متعال 

قُو ا ِدینَهُْم َوَكانُوا ِشیًَعا لَْسَت ِمْنهُْم فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرهُْم میفرماید: }إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ

ِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُْم بَِما َكانُوا یَْفَعلُوَن{ ) األنعام،  (.151إِلَى هللاَّ

كه آئین ) یكتاپرستی راستین ( خود را پراكنده  یترجمه : بیگمان كسان

وند تو به هیچ وجه از آنان نیستی و و دسته دسته و گروه گروه می ش دارندمی

 سازد.كنند باخبر می سروكارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه می

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبَیِّنَاُت  وقال تعالى : }َواَل تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ

 (.105ن،آل عمرا )َوأُولَئَِك لَهُْم َعَذاب  َعِظیم { 

پراكنده شدند و اختالف ورزیدند پس از آن  ترجمه : و مانند كسانی نشوید كه

 ، و ایشان را عذاب بزرگی است. های روشن به آنان رسیدكه نشانه

برهرمسلمان الزم است که خودرا تفتیش وآزمایش نماید ؛ زیرا گاه گاهی 

اینکه حق انسان بنابرتقاضای نفس سوی یک طرف تمایل دارد، قبل از 

برایش برمال شود، آرزو میکند که فالن ازلحاظ حجت ودلیل غالب گردد، 

بدون درنظر داشت اینکه حق به کدام طرف است. باید خاطرنشان ساخت که 

چنین دیدگاه گرچند آن شخص برحق هم باشد درست نیست ازجمله حکم 

 د.جاهلیت به شمار میرود، واین امر درذهن بیشترین مردم خطور نمیکن

مسلمان در قضایای مختلف باید مراقب هللا پاک بوده باشد، و قصداش فقط  

 شناخت حق وحقیقت باشد برابر است که حق با این است یا با آن. 

ازهمین جاست که امام شافعی)رحمه هللا( میفرماید: " هرگاه داخل مناظره 

 شوم پروا ندارم که حق با من است یا با جانب مقابل"

اسالم نگاه کنید که وی آرزو نمیکند که حق به  وارمام بزرگبه دیدگاه ا

طورحتمی با اوباشد، بل تمنا دارد که حق، نصرت وپیروزی به طرف مقابل 

 باشد. پس امر مهم شناختن حق بوده است وآن بر هرطرفیکه باشد.

ما باید انصاف کننده، جستجوگر حق ، دورازهوی، وروش های جاهلیت بوده 

 باشیم.

ا الزم است که نفسهای خودرا جستجو بکنیم، اگر اندکی ازاین نوع پس برم

مرض)تعصب( درخود می یا بیم، به آن رسیدگی نموده وبرعالج آن تالش 

نماییم، همیشه در تالش دریافت حق بوده وخودرا از مرض تعصب نا بینایی 

 که منجربه شرک یا منجربه گمراهی خطیرمیشود نجات دهیم.
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