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تعصب وتاثیرات ناگوارآن برملت افغانستان 

 ی سنتدرروشنای

 
 جاللي محمد دیس
 

 چکیده

تعصب یک عمل مذموم وناپسندی است،که ازآغازخلقت انسانها موجودبوده،به 

به چالش روبروشده اند.این عمل نامشروع رااالله جل جالله  اثرآن مخلوقات

توسط پیامبران گرامی اش منع قرارداده ،بالخصوص وقتیکه پیامبر آخرالزمان 

له علیه وسلم (به حیث رسول ازطرف الله جل جالله مبعوث )حضرت محمدصلی ال

شد،اونیزبه نوبه خوددرتقبیح این عمل اقدام جدی نمود،آیات قرآنی واحادیث 

گهربارنبی علیه السالم شاهد تقبیح این عمل میباشد،انسانهارابه وحدت ،یک 

ه پارچگی،خودگذری،برادری،انسانیت دعوت داد.اماانسانهابنابرمیل نفس خودب

این عمل ناپسنداقدام مکرر می نمایندتاخودراودیگران رابه چالش روبرومیسا 

زندعلی الخصوص درافغانستان عزیزماکه درهرلحظه شاهدجنگ وبرادرکشی هستیم 

که ازتعب سرچشمه گرفته اگرماملت افغنستان به طورکامل به اضرار تعص آگاهی 

خروی وی حفظ خواهیم داشته باشیم خوب ترخودراوجامعه راازاضراردنیوی وا

کرد.اکنون دراین مقاله به نوبه خودخواستم انسانهاراععموما 

ومسلمانهارابالخصوص ازاین عمل شنیع مجدداآگاه ساخته باشیم،تااینک 

 ازهمچواعمال ناشایسته جلوگیری صورت گیرد

 
 معرفی تعصب،تعصب مذموم،حکم تعصب،اسباب تعصب،تاثیرات تعصباصطالحات کلیدی:

 

 مقدمه

پیامبراسالم درسطح جهان وجهانیان بوده .ویکی ازویژگی های آن جهانی 

وقوانین شریعت اسالمی ،رنگ وبوی  که احکام،اصول.بودن آن است 

است. که برای هدایت همۀ «رحمه للعالمین»انسانی وجهانی داشته و

 بشریت آمده است.

پیامبراسالم برای گروه خاصی ازمردم ویابرای منطقۀ معینی ازسرزمین 

اعم ازاینکه -نسان استنیست بلکه برای نوع انسان ازلحاظ اینکه ا

اعجم ،شرقی باشدیاغربی.این سیاه باشد یاسفید،عرب باشدی

ویژگی)جهانی بودن(اسالم درآیات متعدد قرآن کریم چنین بازتاب یافته 

  است:

ما أْرسَْلناکَ اّلاَرْحَمًة ِلْلعاَلمیَن ( .  (701)قرآن کریم:انبیاء،) و َ

 ) اي پیغمبر!( ما تو را جز بعنوان رحمت جهانیان نفرستاده ایم . 

( )قرآن کریم:اعراف ِإنِّي َرسُوُل اللاِه ِإَلْیُكْم َجِمیًعا ُقْل َیا َأیَُّها النَّاسُ )

بگو: اي مردم! من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم. به سوي (751،

 همه شما اعم از عرب و عجم، اهل کتاب و غیره فرستاده شده ام،

قرآن بخاطرتحقق این هدف،مسلمانان راازاختالف،تفرقه وعوامل آن 

َوَّل َتُكوُنوْا َكالَِّذیَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا  ه میفرماید:)باشدت برحذرداشت

( )قرآن کریم:آل ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبیَِّناُت َوُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظیمٌ 

 (705عمران،

و مانند كساني نشوید كه ) با ترك امر به معروف و نهي از منكر ( 

یدند ) آن هم ( پس از آن كه نشانه هاي پراكنده شدند و اختالف ورز

روشن ) پروردگارشان ( به آنان رسید ، و ایشان را عذاب بزرگي است 

. 

اسالم یک دین شامل و کامل میباشد و قائم به مجتمع و کامیاب بر دین 

 نعمت امن و استقرار است .

ر ماجرای بشریت رونق خورد و بشر فرو رفته در پبه آمدن اسالم تاریخ 

م خود پرستی و قبیله گرائی یک بار دیگر جایگاه خود را در بین کا

هم نوعانش دریافت و زمینه زیستن برای یک انسان واقعی مساعد 

 گردید.

ان یک موجود مدنی طبع است یعنی زنده گی انسان در اجتماع نسچونکه ا

  ان محسوب میگردد.این مدنینسو مدینه از جمله لوازم و ضروریات ا
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تعاون و همکاری بین تمام اعضای  تاجحبودن م

زیرا هیچ فردی به تنهایی  .جامعه بشری است

نمی تواند مدنیتی را ایجاد کند. از این 

جهت همه انسانها تالش میکنند تا جوامع 

 بسازند و در قانون آن زنده گی کنند.

رفتن به مدنیت و پیشرفت را خداوند متعال 

ا در طبیعت بشر به ودیعت گذاشته است زیر

همواره انسان از رکود و کهنگی فرار می کند 

وبا استعدادالهی و تالش فکری می کوشد ،تا 

طرحی را ایجاد کند که هم به پیشرفت جامعه 

 کمک کند و هم به منافع خود نائل گردد.

ه تعصب راجع به ب بندهمقاله چون موضوع 

وتاثیرمنفی آن برملت افغانستان درروشنایی 

عمل آورد یم تا که به ،لهذاسعی باست  سنت

راحتی الوسع اداکرده  تو فیق الهی حق موضوع

تعصب یک عمل نا مطلوب است که دین باشیم.

مبین اسالم آنرا حرام قرار داده اسالم 

مومنین را به اخوت و برادی و خود گذری و 

به یک پارچه گی دعوت نموده چنانچه الله جل 

  جالله فرموده

( قرآن کریم: ِإْخَوةٌ  )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنونَ 

فقط مؤمنان برادران  ترجمه:70حجرات،آیه:

 همدیگرند.

جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرموده که 

دو  )غزوه بنی المصطلق(در یکی از غزوات

 صحابه

( قرآن کریم: )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ 

فقط مؤمنان برادران  ترجمه:70حجرات،آیه:

 همدیگرند.

عبدالله رضی الله عنه فرموده که  جابر بن

دو  )غزوه بنی المصطلق(در یکی از غزوات

 صحابه

( قرآن کریم: )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  

فقط مؤمنان برادران  ترجمه:70حجرات،آیه:

 همدیگرند.

جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرموده که 

دو  )غزوه بنی المصطلق(در یکی از غزوات

هم جنگ و جدال کردند که یک کس از صحابه با 

قوم مهاجر و شخصی دیگر از انصار بود و هر 

دو قومهای خود را برای کمک خود  یک از آن

خواستند رسول )صلی الله علیه وسلم( فرمود 

 2ج  ه ق7211)بخاری،:) دعوها فإنها منتنة( 

 (.2812ح: 7181ص 

آواز جاهلیت را ترک نمائید زیرانکه وی بد 

، ت .و همین تعصبات نژادی، مذهبیبوه اس

قومی دامن گیر مردم افغانستان شده که به 

طور دوام دار جنگ و برادر کشی در این سر 

مر دم % 99زمین جر یان دارد ، در حا لیکه

یک قوم بر علیه  این سر زمین مسلمان اند

قوم دیگر میجنگند و هر یک میدانند که جانب 

یکن تعصب ل،مقابل شان نیز مسلمان است 

نژادی و سیاسی آنها را برانگیخته ساخته تا 

اینکه بر علیه یک دیگر بجنگند. و نیز 

تعصبات سیاسی در این سر زمین ادامه دارد 

که یک گروه خود را بر حق می پندارند و 

جانب مقابل را باطل در حالیکه هر دوی آنها 

 .مسلمان اند

به هرصورت شاید برتری ها ونقاط ایجابی یک 

نظیم وگروه نسبت به دیگر بارز تروواضح تر ت

باشد لیکن هدف از این برتری لعن وطعن بر 

خذف شریعت  دیگران نیست .لهذااذمواقفیکه

 اسالمی باشد جلو گیری وپرهیزحتمی است.
 

 د: پیشینه تحقیق :

وحکم  در مورد تعصب ،محققین محدثین ،مفسرین

 و تقسیم آن پیش قدم هستند.  آن

بها و آثار گران بهایی را به در زمینه کتا

رشته تحریر در آورده اند ،که در شرایط 

بلکه تمام  کنونی نظیر آنها دیده نمی شود

 رساله ها و آثار که در شرایط فعلی در این

همه بصورت ،رشته تحریر در آمده اند موردبه 

 ممنون احسان آنها می باشند.عموم 

این تحقیقات و آثار با وجود اینکه در  

مسیر تاریخ تاثیرات به سزای داشته، اما به 

علت کثرت تعصبات و بخصوص در وطن عزیز ما 

که دامن گیر عام و خاص گردیده بسنده و 

کافی نبوده ،از این رو قلم بدست گرفتان 

بخاطررفع نیازمندی های جامعه درهر مقطع از 

زمان قلم بدست گرفته ،گره کشای مشکالت 

شها خالی از یک جامعه گردیدند، ولی نگار

سلسله مشکالت نبوده است ،زیرا که مولفین 

غیر افغانی مسلما به زبانهای محلی خویش 

این جوابگوی ،نگاشته اند و یا بزبان عربی 

 مشکالت جامعه افغانی نمی باشد.

ئیکه به رشته تحریر در آورده ام  بناءمقاله

شامل دو بخش می باشد بخش  به زبان دری و

وحکم آن وبخش دوم آن  درموردتعصباول 

درموردتاثیرات منفی آن ،بناءکوشش نموده ام 

مردم بالخصوص مردم افغانستان  که همه

ازتاثیرات ناگواراین عمل شنیع 

 باخبرشوندتاخودراوجامعه رانجات دهند.

 
 معنی لغوی واصطالحیتعصب:

 : تعریف لغوی تعصب : 1

 معنی به ”عصب"ماده از اصل در "عصبیت"و "تعصب

 ارتباط هم به را مفاصل که است پیهایی و رگها

 را پیوستگی هم به و ارتباط هرگونه سپس میدهد،

 در لفظ این معموّل اما نامیده اند، عصبیت و تعصب

 کارمیرود. به آن مذموم و افراطی مفهوم

وَعَصبِيُّ عبارت از کسی است که قومش را به ظلم 

 7ه ق ج:7272)لسان العرب،معاونت می نماید. 

 .801ص:

العصبة:اسم ازبرای جماعه ازمردم است که 

)القاموس  اشخاص برسند. 20الي70تعدادشان از

 151ص:7ه ق،ج:7201الفقهی ،

َقاُلوْا َلِئْن چنانچه الله جل جالله فرموده : ) 

( َأَكَلُه الذِّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإذًا لَّخَاِسُرونَ 

 (.72)قرآن کریم:یوسف ،

 ترجمه :

د : اگر گرگ او را بخورد ، در حالي كه گفتن

ما گروه نیرومندي هستیم ) و از او محافظت 

مي كنیم ( در این صورت ما زیانمنداني بیش 

نخواهیم بود ) و جز ننگ و عار بهره اي 

 نخواهیم داشت ( .

الله جل شدت وسختی راگویند، چنانچه عصیب :

( )قرآن :) َوَقاَل َهَذا َیْوٌم َعِصیبٌ جالله فرموده: 

 (11کریم:هود،

ین روز سخت ترجمه:گفت لوط علیه السالم ا .

 .است

عربها درمحاوره وگفت وگوی خود می ونیز

 گویند:"لحم عصب"بمعنی گوشت سخت است،"

اقارب پدرراگویند:چنانچه عربها عصبه:

قرابت  نواده ،واهلخاالرجل "ه میگویند" عصب

 .پدری وی
 

 تعریف اصطالحی تعصب: :2

به معنی لغوی تعصب اآلن بتعریف  عرفتبعد ازم

 : اصطالحی تعصب می پردازیم
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:عصبیت وتعصب واژۀ عربی است به معنای 7

 :طرفداری کردن ازکسی یاقومی وجانبداری

ه 7111کورکورانه )فرهنگ معاصرعربی،

 (197ص:7ش،ج:

اگرچه)  سلوک ورفتار ،برروش نیاکان است:1

وش لف ر شد،وتر ک مخا آن رفتار( ناحق با

نیاکان است ولوکه )آنروش مخالف نیاکان(حق 

عقیدة التوحید وبیان ما یضادها من  ) باشد.

 (77ص7ج ر،ب ت الشرك األكبر واألصغ

تعصب عدم قبول حق است با وجود ظهور دلیل :1

 (110ص  7ج  بیروت ، ه ق7201كشا ف ) آن.

 .وتعصب به انواع واقسام مختلف دریک جامعه

یطی وپدیده های وقوم نظر به شرایط مح

 بروز میکند. اجتماعی

بطور مثال احساس منفی یک گروپ وکتله خاص 

در مقابل گروپ دیگری که از نگاه مذهب، 

زبان کلتور، عقیده عنعنات متفاوت باشد 

وحتی داشتن یک موقف خاص اجتماعی نیز 

احساسات گروپ متخاصم را بر انگیخته در 

 کهو صدداز بین بردن این تفاوت ها میشود ول

، مانند جنگ، شود منجر به اقدام ناسالم

قتل، تبعید وتاراج وعمومٌا تبعیض از جانب 

 گروپ قوی به گروپ ضعیف تحمیل میشود.

م در بین یا حسادت ویا تنگ نظری از قدیم ا

ه اماوقتیكه نبي علیه جامعه بشری موجود بود

السالم به پیغمبری مبعوث شد این چنین اعمال 

 دیث دراین موردچنین است: راحرام قرارداد ح

عْن أنٍس رضي اللَّه َعنُه أنَّ النبيَّ َصلاى اللُه 

ّل َتباَغُضوا، وّل تحاسُدوا، » َعَلْیِه وسَلَّم قال: 

وّلَ َتداَبُروا، وّل َتَقاطُعوا، َوُكوُنوا ِعباَد اللَِّه 

إخوانا، وّل َیحِلُّ ِلُمسِْلٍم أْن یْهُجَر أَخاه َفوَق 

ه 7211البخاری)صحیح « ثالٍث 

 .(8088ح:111ص:75ق،ج:

از انس رضي الله عنه روایت است ترجمه:

که:پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: با 

همدیگر دشمني و حسد و قطع رابطه ننموده و 

پشت نکنید. و اي بندگان خدا با هم برادر 

باشید و براي هیچ مسلماني روا نیست که بیش 

از سه روز برادرش را ترک 

انسان های بدوی نیز بقای امابدبختانه:کند.

حیات خویش را روی احتیاجات اولیه زندگی که 

تهیه مسکن وغذا بود به گروپ متخاصم حمله 

وتوسط قتل وغارت یکدیگر را ازبین میبردند 

ولی با انکشاف تدریجی جامعه انسانی البته ،

تعصب  هنوزاهداف تبعیضی تغیر شکل داد و

انواع بحال خود واحساس منفی به نوع از 

وتا امروز از آن در جهان ،باقی مانده است 

استفاده میشود که مثال آنرا میتوان جنایت 

 .نماییمین را در اینجا ذکرطیهود مقابل فلس

احساسات نا سالم، وتعصب، در اثر تکامل 

تدریجی سطح دانش وارتقاه سویه تعلیمی 

وپیشرفت های اقتصادی واجتماعی کشور های 

قابل مالحظه کاهش یافته است  اکثرجهان بطور

ولی هنوزهم حتی در بعضی ممالک پیشرفته ،

 .جهان بشکل پوشیده وغیر مستقیم موجود است

ولی این مشکل را جوامع پیشرفته درک نموده 

وسعی بلیغ دارند که در اثر تبلیغات وروشن 

ساختن ذهنیت مردم این نقیضه اجتماعی را 

یز روش تبعیضی تقلیل دهند.درادیان ومذاهب ن

به حیث یک عمل زشت وغیر انسانی مذمت شده 

دین مبین اسالم تبعیض ،وتعصب  است وبخصوص

الله جل جالله ، در  هرامنع نموده وهمیش

 قرآن کریم 

مسلمان ها را به برادری وصمیمیت، دعوت 

 :استوفرموده  نموده

َخَوْیُكْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن أَ )

)قرآن  َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (

 (70کریم:حجرات ، 

ترجمه:فقط مؤمنان برادران همدیگرند ، پس 

لح و صفا برقرار كنید ، صمیان برادران خود 

و از خدا ترس داشته باشید ، تا به شما رحم 

 شود .

یک  رتوضیحات :الله جل جالله مومنان رابراد

برادرسزاوار نیست که  داده ، به دیگر قرار

 .همراه برادر خود ظلم وتعصب نماید

درافغانستان که عامل عمده جنگ وبرادرکشی 

قومی،مذهبی،سیاسی بود ودراثر آن  آن تعصبات

به وضع فجیع جان ،تعداد زیاد مردم بیگناه 

خودرا ازدست دادند،بنابر آن برای ما ّلزم 

و است ،که اسباب وعوامل تعصب راجستج

نموده،وبه ملت ستمدیده کشورعرضه 

 مواجه نشوند.، گرددتااینک مکررابه چالش

 

  ::شناختتعصب مذموم3

هدفازتعصب مذموم این نیست که:اسالم 

همۀانواع روابط مادی وانسانی رانفی کرده 

وآنرابکلی تحریم نموده باشد ویاحقوق قرابت 

وخیشاوندی رانادیده گرفته برای قوم 

ایی وازمال شخصی خود درسطح توان-واقارب

توجهی نداشته باشد.بلکه اسالم به صله رحم 

وحقوق خیشاوندان تاکیدنموده وقطع 

انراازبزگترین گناه میداند،درصدقات 

وسایرنیکی ومساعدتها ،خیشاوندان نزدیک 

رانسبت به دیگران مستحق قرارداده 

وآنهارابردیگران ترجیع میدهد.تعصب وملت 

ذموم وازکارهای گرایی که ازدید اسالم ،م

جاهلیت شمرده شده ،صورتهای ذیل 

 رادربرمیگیرد:

:حمایت ازقوم خود درحق وباطل وخاطرآن 7

 کشتار،بعض ودشمنی پرداختن .

 دعوت برملیت گرایی که تشکیل حزب-1

وسازمانهابراساس ملیت ازلوازم چنین دعوت 

هااست که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

مرگ آنرامرگ  آنراازکارهای جاهلیت شمرده

  جاهلیت قرارداده است :وچنین فرموده:

َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللُه َعَلْیِه 

َمْن َخَرَج ِمَن الطَّاَعِة، َوَفاَرقَ »َوسَلََّم َأنَُّه َقاَل: 

اْلَجَماَعَة َفَماَت، َماَت مِیَتًة َجاِهِلیًَّة، َوَمْن َقاَتَل 

مِّیٍَّة َیْغَضُب ِلَعَصَبٍة، َأْو َیْدُعو ِإَلى َتْحَت َراَیٍة عِ 

َعَصَبٍة، َأْو َیْنُصُر َعَصَبًة، َفُقِتَل، َفِقْتَلٌة َجاِهِلیٌَّة، 

َوَمْن َخَرَج َعَلى ُأمَِّتي، َیْضِرُب َبرََّها َوَفاجَِرَها، َوّل 

َیَتَحاشَى ِمْن ُمْؤِمِنَها، َوّل َیِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، 

)صحیح المسلم ب ت  «َس ِمنِّي َوَلسُْت ِمْنهُ َفَلیْ 

 .7121ح: 7218ص:1ج:

از ابو هریره ) روایت است كه رسول ترجمه:

الله ) فرموده اند : كسیكه از طاعت امیر 

بیرون و از جماعت مسلمانان جدا شد و درین 

حالت مرد ، او به مرگ جاهلیت مرده است و 

جنگ  كسیكه تحت بیرق كوركورانة تعصبات قومي

كرده و بخاطر تعصب قومي غضب شد و دیگران 

را به سوي تعصب قومي دعوت كرد و یا 

ازعصبیت پشتیباني كرد و درین راه كشته شد 

، او در راه جاهلیت كشته شده است و كسیكه 

بر امت من بغاوت كرده و نیك و بد آنرا زد 

واززدن و كشتن مؤمن آن هیچ پروا نداشت و 

ي به عهد و پیمانش وفا با صاحب عهد و پیمان

 نكرد ، او از من نیست و من از او نیستم "

ازاین حدیث استفاده می شود، اشخاصیکه به 
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خاطرحمایت ازقوم خودجبه ساخته 

 ودربرابراقوام وملیت های دیگرمی جنگند

ویاباشعارهای قومی حزبی تشکیل داده وبه 

این مفکورۀجاهلیت خودإدامه داده وبرآن 

 هلیتی دنیاراوداع گفته اند.بمیرد،بامرگ جا
 

 :حکم تعصب :4

تعصب یک عمل غیراسالمی است،که رسول الله 

صلی الله علیه وسلم ازآن منع فرموده 

 یرودم توقع دانند می مسلمان را خود که کسانی،

 نمایند؛ عمل اسالم دین احکام تمام به آنها که

 و نمودن ترک و ازاحکام ای پاره به کردن عمل چون

 یهود صفات از صفتی دیگر احکام از ردنک انکار

 بیان ما برای متعال الله، رایهودیان حالت .است

 ایمان شان کتاب از قسمتی به ایشان که :کند می

 می انکار را شان کتاب از دیگر قسمتی و داشتند

 نمی عمل دیگر قسمتی به که معنی این به کردند،

 یانیهود شوم عمل از را ما ل متعا الله و .نمودند

 شان صفات به متصف كه كساني بلکه داده هشدار

 در ورسوایی شرمندگی سزاوار نیز را آنها هستند

 در است جهنم آتش که بزرگی عذاب و ،دانسته دنیا

  .است نظرگرفته در برایشان قیامت

َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض  :) فرماید می متعال خداوند

ا َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذِلكَ اْلِكَتابِ َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفمَ 

ِمْنُكْم ِإّلَّ خِْزٌي ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَیْوَم 

اْلِقَیاَمِة ُیَردُّوَن ِإَلى َأشَدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه 

 (15)قرآن کریم::بقره،.(ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلونَ 

 آسماني كتاب ازدستورات بخشي به آیا : ترجم

 میورزید؟ كفر آن دیگر بخش به و یدمیآور ایمان

 و یخوار جز كند، چنین شما از كسیكه یبرا 

 به رستاخیز روز در و نیست، جهان این در رسوائي

 از خداوند و میشوند، داده برگشتعذاب  سختترین

 نیست؟ بیخبر میكنید آنچه

 دین اسالم دانیم، می وشما ما ی همهیکه همانطور

 ابعاد همه رگیرندهب در و جامع شامل، کامل،

 است؛ انسانها زندگی

 وجزء شود عمل دین از جزء یک به که شود نمی پس

 یک بر دین اجزاء ی همه به عمل بلکه شود ترک دیگر

 که عواملی از یکی .است ضروری واقعی مسلمان

 همانا سازد می تیره را مسلمان انسانهای روابط

 ای قبیله و قومی زبانی، نژادی، تعصبات

 احادیث و کریم قرآن پاک آیات به کهوقتی .است

 مراجعه وسلم علیه الله صلی الله رسول گوهربار

 به را مسلمانها همواره که بینیم می کنیم، می

 اتحاد، اتفاق، اخوت، و برادری ویکدیگر با محبت

 .کند می دعوت یکپارچگی و همبستگی

) ِإنََّما :الله جل جالله می فرمایدچنانچه 

وَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم َواتَُّقوا اْلُمْؤِمنُ 

 (70)قرآن کریم:حجرات، اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن(

ترجمه : بتحقیق مسلمانان،برادر یک دیگ  

اند،ودربین برادران خود اصالح 

 نمایید،تااینکه بشما رحم شود

َیا َأیَُّها النَّاسُ ونیز الله جل جالله فرموده)

نَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم شُُعوًبا إِ 

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه 

( )قرآن َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخبِیرٌ 

 (71کریم:حجرات،

 به( زني و مرد از را شما ما !مردمان یا ترجمه:

 تیره تیره را شما و ایم، هآفرید )حواء و آدم نام

 را دیگر هم تا ایم نموده قبیله قبیله و

 ،بشناسید

 ترین متقي خدا نزد در شما ترین گرامي بیگمان

 از( استباخبر و آگاه مسلاماً  خداوند .است شما

 همه و كس همه ل حا از و شما، گفتار و كردار

 و برتر( الله نزد جنسي هیچ و رنگي هیچ پس)چیز

 وفضیلت یبرتر معیار بلكه .باشد نمي لتفضی صاحب

 ترین مقرب و .است ایمان و تقوا الله دین در

 و ،بهتر اسالم ،ٌ  یقو ایمان كه همانست انسانها،

 سیاه حبشيه برد كه لو و ،باشد داشته نیك عمل

 . باشد پوستي

 برتری که ،گردد می واضح صراحت به آیه این از

قوم ،رنگ، در نه است درپرهیزگاری تنها و تنها

 .نژاد

وسلم(فر  علیه الله صلیمحمد) اسالم، پیامبر ونیز

َعْن َأِبي َنْضَرَة، َحدََّثِني َمْن سَمِعَ  :موده است 

ُخْطَبَة َرسُوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْیِه َوسَلََّم ِفي َوسَِط 

َیا َأیَُّها النَّاسُ، َأّل ِإنَّ »َأیَّاِم التَّشِْریِق َفَقاَل: 

بَُّكْم َواحٌِد، َوِإنَّ َأَباُكْم َواحٌِد، َأّل ّل َفْضَل رَ 

ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ، َوّل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ، َوّل 

َأْحَمَر َعَلى َأسَْوَد، َوّل َأسَْوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإّلَّ 

 ، َقاُلوا: َبلََّغ َرسُوُل اللَِّه،« ِبالتَّْقَوى َأَبلَّْغتُ 

، َقاُلوا: َیْوٌم َحَراٌم، « َأيُّ َیْوٍم َهَذا؟»ُثمَّ َقاَل: 

، َقاُلوا: شَْهٌر َحَراٌم، « َأيُّ شَْهٍر َهَذا؟»ُثمَّ َقاَل: 

، َقاُلوا َبَلٌد « َأيُّ َبَلٍد َهَذا؟»َقاَل: ُثمَّ َقاَل: 

َفِإنَّ اللََّه َقْد َحرََّم َبْیَنُكْم ِدَماَءُكْم »َحَراٌم، َقاَل: 

ـ َقاَل: َوّل َأْدِري َقاَل: َأْو « ْمَواَلُكمْ َوأَ 

َأْعَراَضُكْم، َأْم ّل ـ َكُحْرَمِة َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي 

شَْهِرُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا َأَبلَّْغُت "، َقاُلوا: 

ِلُیَبلِِّغ الشَّاِهُد »َبلََّغ َرسُوُل اللَِّه، َقاَل: 

ص  5ه ق،ج 7217بل)مسند احمد بن حن«( اْلَغاِئبَ 

جکم بر صحت اسناد  شعیب األرنؤوط 11518ح  277

 این حدیث نموده(

ابی نضره فر مود حدیث بیان کرد  :مهترج

بامن کسی که خطبه رسول الله را در وسط 

روزتشریق شنیده و رسول الله صلی الله علیه 

 پروردگار که باشید آگاه مردم ای وسلم فرمود

 باشید آگاه است، یکی ماش پدر و است، یگانه شما

 بر پوست ، سرخ برعربی، عجمی و عجمی بر عربی که

 برتری پوست، سرخ بر پوست سیاه پوست، سیاه

 الله پیام آیا تقوی، به مگر،نیست برتری  ندارد

 ای،بلی :کردند عرض کرام صحابه رساندم شما به را

 روز کدام این :فرمود پیامبر سپس الله، رسول

  است؟

 ماه کدام این فرمود حرام، روز :رمودندفصحا به 

 حرام، ماه گفتند است؟

 مال و خون متعال الله فرمود:به تحقیق بعدا ،

 حرام تان بین در را شما

 ماه در شما، روز این حرمت مانند داده، قرار

 تان برای را الله پیغام آیا شما، شهر در شما،

 الله پیامبربلی ) :فرمودند آنها رساندم؟

 به شاهد :فرمود سپس (رساندند، را شان مپیغا

 .برساند غائب

 آنچه در برتری و بهتری که شود می تبیین وضاحت به

 است چیزی در برتری بلکه نیست، خواهیم می ما که

 متعال الله که

 پرهیزگاری و تقوی همانا که کرده مشخص ما برای

 اساس بر اشخاص برتری که شود می معلوم پس .است

 زبان، قبیله، قوم،

 تقوا در فقط و فقط برتری بلکه نیست وشهرت ملیت

 است

 

 :عوامل تعصب :5

 محیط فامیل:الف: 

بدنیا مي بافطرت سالم رطفل از بطن مادر ه

 ، آید

دراین  رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث

: )َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َعِن النَّبِيِّ  موردچنین است
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لََّم َقاَل: "ُكلُّ َمْوُلوٍد ُیوَلُد َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوسَ 

َعَلى اْلِفْطَرِة َفَأَبَواُه ُیَهوَِّداِنِه َوُیَنصَِّراِنِه 

ه ق 7201)صحیح ابن حبان،َوُیَمجِّسَاِنِه"( 

 ( 118ص:7ج:

أبی هریره از پیامبر صلی الله :  ترجمه

هر كودكي علیه وسلم روایت کرده اوفرموده:

این پدر و بر فطرت سالم بدنیا مي آید 

هستند كه او را به دین یهودي یا  اومادر

 نصراني یا مجوسي بر مي گردانند .

توضیحات: هنگامي كه طفل معصوم در چنین 

بزرگ مي شود، طبیعي است، هر  ناسالم محیط

آنچه شنیده و دیده است، در ذهن و اندیشه و 

قلب پاكش نقش ببندد، چون كودك در سنین 

نیروي تأثیر  ،رد كودكي بیشتر اثر مي پذی

 پذیري اش قوي تر است.

راز نبوي و حكمت »پس شایسته است كه در این 

دقت و تدبر كنیم و با هوشیاري و « مصطفوي

زیركي و با قلب زنده و چشمان بینا 

بیندیشیم و ببینیم كه پیامبر بزرگوارمان 

صلي الله علیه و آله و سلم از فرمایش این 

 هند؟ارشاد حكیمانة شان چه میخوا

مطلب روشن است بشرطیكه كسي بخواهد درك كند 

و بفهمد، و آن اینكه كودك اولین چیزهایي 

كه در زندگي مي آموزد حركات كسي است كه او 

را تربیت مي كند، و اولین چیزهایي كه جزء 

اخالق و رفتار او قرار مي گیرد اخالق پدر و 

 مادر است، 

 که به مرور زمان حرف زدن وبپاروان شدن 

وطرز لباس پوشیدنراازوالدین واعضای فامیل 

پس طفل نوزاد پشتون،و تاجک،  ،میاموزد

وهزاره واوزبیک در آوان تولد همه یکسان 

این کودکان نوزاد در اثر پرورش فامیل ،است 

نشو نما میکند واگر به فامیل پشتون بدنیا 

آمده به زبان پشتو واگر در فامیل اوزبک به 

ل هزاره به زبان محلی زبان اوزبکی ودرفامی

وهمچنان عادات ، پدرو مادرش صحبت میکند

ویا بهتر ،موزدآ ورسم ورواج فامیل را می

 صفاتی که فامیل واعضای ،بگوئیم کسب میکند.

ها را طفل نیز اخذ  نواده دارد عین ارزش خا

ن نیست که صفات آمیکند وبرای وی تمیز 

البته روش های  ،متذکره مثبت است ویا منفی

برای هرطفل تاثیر  ،فامیل در پیش دارد که

اگر فامیل  ،مهم در انکشاف فکری وی دارد

طفل روش تبعیضی وتفوق طلبی قوم ویا تعصب 

مذهبی وزبانی دارد وآنرا به طفل خویش از 

آوان طفولیت تزریق میکند که این احساس 

.چیزیکه می ماند باقی  نادرست درخاطره طفل

می کند آموختن  را ازتعصب جلوگیری نواده خا

علم وتربیه سالم است زیرا که اسالم از بعض 

،عداوت،تعصب منع می نمایدچناچه الله جل 

فرموده: )ُمَحمٌَّد َرسُوُل اللَِّه َوالَِّذیَن َمَعُه  جالله

:فتح 7) َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم(

ترجمه : محمد صلي الله علیه وسلم (19،

خدا است و آنانیکه با وي اند بر پیامبر 

کفار سخت گیران اند و در میان شان 

 .مهربان.اند

علیه وسلم فر  ونیز رسول الله صلی الله

موده:َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ، َأنَّ َرسُوَل اللَِّه َصلَّى 

ّل َتَباَغُضوا، َوّل »اللَُّه َعَلْیِه َوسَلََّم َقاَل: 

ُروا، َوُكوُنوا ِعَباًدا ِللَِّه َتَحاسَُدوا، َوّل َتَدابَ 

ِإْخَواًنا، َوّل َیحِلُّ ِلُمسِْلٍم َأْن َیْهُجَر َأَخاُه َفْوَق 

 .218ص: 71ه ق،ج:7201)صحیح ابن حبان «َثالثٍ 

از انس رضي الله عنه روایت است ترجمه:

که:پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود ه با 

و  همدیگر دشمني و حسد و قطع رابطه ننموده

اي بندگان خدا با هم برادر  پشت نکنید.

باشید و براي هیچ مسلماني روا نیست که بیش 

از سه روز برادرش را ترک کند.ازحدیث فوق 

صالح خانواده به علم وعمل إمعلوم میشود ک 

اما م مالک گفته: ) چه صورت میگیردچنا

یشاء(.علم ث العلم نور یجعله اللَّه حی

الله ه مکانی کنوراست ،ومی نهد آنرادر

بخواهد .ازقول امام مالک چنین معلوم میشود 

ست رسیده نمی )إنسان بدون علم به راه را که

 تواند 

 

 : تقلید كوركورانهب: جهل و

انسان ،اسباب تعصب است  یکی از ازجمله جهل

دانا تعصب نمی ورزد زیراکه پیامبرصلی الله 

حدیث رسول .هعلیه وسلم ازتعصب منع کر د

عن َجاِبَر ْبَن عَْبِد  ین موردچنین است:الله درا

اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َیُقوُل ُكنَّا ِفي َغَزاٍة 

َفَكسََع َرُجٌل ِمْن اْلُمَهاجِرِیَن َرُجال ِمْن األَْنَصاِر َفَقاَل 

األَْنَصاِريُّ َیا َلْلَْنَصاِر َوَقاَل اْلُمَهاجِِريُّ َیا 

َعَها اللَُّه َرسُوَلُه َصلَّى اللَُّه َلْلُمَهاجِِریَن َفسَمَّ 

َعَلْیِه َوسَلََّم َقاَل َما َهَذا َفَقاُلوا َكسََع َرُجٌل مِْن 

اْلُمَهاجِِریَن َرُجال ِمْن األَْنَصاِر َفَقاَل األَْنَصاِريُّ َیا 

َلْلَْنَصاِر َوَقاَل اْلُمَهاجِِريُّ َیا َلْلُمَهاجِِریَن َفَقاَل 

ى اللَُّه َعَلْیِه َوسَلََّم َدُعوَها َفِإنََّها النَّبِيُّ َصلَّ 

 .(2812ح: 7181ص:2صحیح البخاری،ج:(ُمْنِتَنةٌ 

جابر بن عبد الله فرمود: که مادر : ترجمه 

یکی از غز وات بودیم،که یک نفرمها جر شخص 

 انصاررا لت کوب کرد ،انصاری آوازکرد که ای

ومها جرآواز کرد ،که ای گروه انصاربیا ئید!

 گروه مهاجر! بیایید؟

واین آواز را رسول الله صلی الله صلی الله 

 علیه وسلم شنید وفرمود :چه قضیه است؟

صحابه فر مو ده اند :که یکشخص مهاجر، یک 

 شخص انصاررا لت وکوب کرده است .

مهاجر وانصار،هریک برای معاونت خود قومهای 

 خودرا طلب نموده اند.

الله صلی الله علسه وسلم  رسول

فرمود:نداهای عصبیت رابگذاریدکه نهایت بد 

 بوه است.

 یعده اى، تنها آیین گذشتگان خود را مبنا

با وجودى كه  ،اعتقادات خویش قرار داده 

این آیین ها وعقاید از واقعیت و حقیقت دور 

بدون استدّلل و برهان واقعي،  هستند، همچنان

اری می نمایند ،این بر باور هاى خویش پا فش

عده در تاریخ همیشه ،سد راه انبیا بوده 

اند و قرآن ضمن مذ مت نمودن تقلید بي منطق 

آنان از پیشینیان کج فهم خویش، ایشان را 

الله جل جال  نمایند،چنانچه مکررًا نکوهش مي

له فر مود : )َوِإَذا ِقیَل َلُهُم اتَّبُِعوا َما َأنَزَل 

ْل َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعَلْیِه آَباءَنا اللَُّه َقاُلوا بَ 

َأَوَلْو َكاَن الشَّْیَطاُن َیْدُعوُهْم ِإَلى َعَذابِ 

  (17:لقمان،7)السَِّعیِر(

گفته مي شود :  ر آنهاترجمه :هنگامي كه ب

از آنچه خدا نازل كرده است پیروي كنید ، 

مي گویند : بلكه ما از چیزي پیروي مي كنیم 

را بر آن یافته ایم . آیا ) كه پدران خود 

از نیاكان خود پیروي مي كنند ( ولو این كه 

شیطان ایشان را به عذاب فروزان ) دوزخ ( 

 فرا خواند .

ونیز قرآن دستور مى دهد از چیزى كه علم 

ندارید پیروى نكنید )َوّل َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِه 

َد ُكلُّ ُأوَلِئكَ َكاَن ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤا

 .(18)قرآن کریم:اسراء، َعْنُه َمسُْئوّل (
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ترجمه :و از باورها، رفتارها و گفتارهایي  

که بدان ها علم نداري پیروي مکن، زیرا 

گوش، چشم و دل )قوة دراکه(همگي )در قیامت( 

 مورد سئوال قرار مي گیرند. 

 اصوّلً یكى از مشكالت پیامبران الهى در گفتگو

با مردم و رساندن پیام الهی به آنان، 

، ظن ،و گمان  پیروی اکثر مردم ،از خرافات

 .هاى ناصحیح شان بوده است 

از آثار فوق الذکر معلوم می شودکه یکی از 

اسباب تعصب تقلید کور کورانه و جهل است 

شخصی که علم وعمل داشته باشد تعصب نمی .

 ورزد واوبه مقتضای علم عمل می نماید.

 

 پیروى از هواى نفس و تمایالت شیطانى:ج:

عدم پذیرش سخن تعصب ویکي از عوامل مهم  

حق، پیروى از هواي نفس است. زیرا آن کس که 

به دنبال تمایالت شخصي و هواپرستى خویش، در 

باشد از توجه و  پى تامین مال، جاه، شهوت

دستیابى به حقیقت باز مى ماند، قطعًا گفتگو 

ایده است، زیرا به گفته با این عده بى ف

هواى نفسانى خود  هقرآن اکثر آنها بند

 . هستند

چنین فرموده )َأَفَرَأْیَت َمِن اتَّخََذ  الله جل جالله

ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى 

ِه سَْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغشَاَوًة َفَمْن َیْهِدی

)قرآن  (نِمْن َبْعِد اللَِّه َأَفال َتَذ كَُّرو

  (11کریم:الجاثیه
ترجمه:آیا دیده اي كسي را كه هوا و هوس 

با وجود  خود را به خدائي خود گرفته است ،

آگاهي ) از حق و باطل ، آرزوپرستي كرده 

است( خدا او را گمراه ساخته است ، و بر 

شمش گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چ

پرده اي انداخته است ؟ ! پس چه كسي جز خدا 

مي تواند او را راهنمائي كند ؟ آیا پند 

 نمي گیرید و بیدار نمي شوید ؟

از كار  ومالحظه مى كنید كه سلب حس تشخیص 

افتادن ابزار شناخت در آدمى در این آیت 

ودرآیات دیگر معلول عللى شمرده شده است، 

ى سركش لجاجت كفر، تكبر، ستم، پیروى هوسها

و سرسختى در برابر حق، در واقع این حالت 

عكس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است 

نه چیز دیگراصوّل این یك امر طبیعى است كه 

اگر انسان به كار خالف و غلطى ادامه دهد 

تدریجا با آن انس مى گیرد، نخست یك" حالت" 

است، بعدا یك" عادت" مى شود، سپس مبدل به 

ملكه" مى گردد و جزء بافت جان انسان یك" 

مى شود، گاه كارش به جایى مى رسد كه باز 

 گشت بر او ممكن نیست

و عكس این مطلب نیز در قوانین آفرینش  

كامال مشهود است، یعنى كسى كه پاكى و تقوا، 

درستى و راستى را پیشه كند، خداوند حس 

تشخیص او را قویتر میسازد و درك و دید و 

در چه نى خاصى به او مى بخشد، چنان روشن بی

سورة انفال مى خوانیم: )یِا َأیَُّها الَِّذیَن 

آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا اللاَه َیْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا 

َوُیَكفِّْر َعنُكْم سَیَِّئاِتُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم َواللاُه ُذو 

 (19)قرآن کریم:اّلنفال،اْلَفْضِل اْلَعِظیِم( 

 ترجمه :

اي مؤمنان ! اگر از خدا ) بترسید و از 

مخالفت فرمان او ( بپرهیزید ، خدا بینش 

ویژه اي به شما مي دهد كه در پرتو آن حق 

را از باطل مي شناسید ، و گناهانتان را مي 

 اللهزداید و شما را مي آمرزد ، چرا كه 

 داراي فضل و بخشش فراوان است .( 

ود نیز این حقیقت را در زندگى روزمره خ

آزموده ایم، افرادى هستند كه عمل خالفى را 

شروع مى كنند، در آغاز خودشان معترفند كه 

صد در صد خالفكار و گنهكارند، و به همین 

دلیل از كار خود ناراحتند، ولى كم كم كه 

با آن انس گرفتند این ناراحتى از بین مى 

رود، و در مراحل باّلتر گاهى كارشان به 

ه نه تنها ناراحت نیستند جایى مى رسد ك

بلكه خوشحالند و آن را وظیفه انسانى و یا 

 وظیفه دینى خود مى شمرند!

 

 عناد و ستیزه جویى: د:

به خاطر خباثت که از نظر قرآن كریم، گروهي 

روحي در مقابل كالم حق، مجادله و ستیزه 

جویى مى كنند. این عده با وجود مشاهده 

 روىوتعصب ، ادله و براهین روشن، به انكار
چنین  آورده و حقیقت را انکار مي نمایند.

اشخاصى هیچ گاه به حقیقت و هدایت نمى 

گروند. آنان هنگام تبادل نظرها، در پي این 

نیستند که سخن طرف مقابل را درک کنند بلکه 

از همان ابتدا در پي آن هستند که به هر 

با مطالب و دیدگاه هاى طرف مقابل  ترفند

کرده و آنها را رد كنند. در این مقابله 

حالت گفتگو بي حاصل و بي نتیجه است. قرآن 

در اینگونه موارد، توصیه مي کند که به 

بهترین شیوه با مجادله گر به محاجه و 

 . مناظره بر خیزید

چناچه الله جل جالله فرموده : )َكذََّبْت َقْبَلُهْم 

َوَهمَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة  َقْوُم ُنوٍح ِمْن َبْعِدِهْم َواألَْحَزابُ 

ِبَرسُوِلِهْم ِلَیْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُیْدحُِضوا 

)قرآن ِبِه اْلَحقَّ َفَأَخْذُتُهْم َفَكْیَف َكاَن ِعَقابِ( 

 (5کریم:غافر،
ترجمه :پیش از اینان ) كه مشركان معاصرند 

( قوم نوح و دسته ها و گروههائي ) همچون 

وط ( كه بعد از ایشان بوده عاد و ثمود و ل

اند ) پیغمبران خدا را ( تكذیب كرده اند و 

همه ملاتها خواسته اند كه با ) زر و زور و 

تزویر ( در حق پیغمبر خود توطئه كنند تا 

او را بگیرند و ) بكشند . گذشته از این با 

دّلئل و براهین فرستادگان خدا ( به ناحق 

ه وسیله جدال و نزاع ورزیده اند ، تا ب

باطل حق را نابود و برطرف كنند . ولي من 

ایشان را ) به عذاب دنیوي ( گرفتار ساخته 

ام . آیا عقاب ) و عذاب دنیوي ( من نسبت 

بدیشان چگونه است ؟ ) ویرانه هاي 

شهرهایشان در مسیر مسافرتهاي شما به چشم 

مي خورد ، و سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و 

تاریخ و در سینه هاي تاریك ایشان بر صفحات 

 (صاحبدّلن ثبت است ، بنگرید و عبرت بگیرید
 

 :طلبی انحصار تفکره : 

 فراهم آدمی در را تعصبات زمینه که عواملی دیگر 

 بی و ناپسند و زشت رفتارهای به را او و آورد می

 .است انحصارطلبی تفکر دهد، می سوق عدالتی

 نندتوا می تنها آنان که باورند این بر افرادی

 دست انسانی مقامات یا و دانش و علم از درجاتی به

 خارج دیگران ازعهده ظرفیت و توان این و . یابند

 .است

 اوست تنها و یافته را حق کند می گمان که هرکسی

 حقیقت این یا و است برخوردار ظرفیت این از که

 و ،شود می تعصب گرفتار اوست، اندیشه در تنها

 بینش تغییر به حاضر و هددنمی گوش حقایق بر دیگر

 .شود نمی خویش

 و یهودیان طلبی انحصار تفکر به اشاره با قرآن

 به دانستند می خود ازآن تنها را حق که مسیحیان

 شده موجب تفکرنادرست همین که دهد می هشدار آنان
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 پذیرش و شنیدن به حاضر و ورزند جابی تعصب که است

 . نگردند اسالم و ،قرآن آیات

لله جل جال له فرموده :)َوَقاُلوا چنانچه ا

ُكوُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى َتْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة 

 ِإْبَراِهیَم َحِنیًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشِْرِكیَن (

 (715)قرأن كریم:بقره ،

 نصرانی: یهودي یا  :گفتند اهل کتاب ترجمه

  به راه راست رهنمود شوید تا

زدین ابراهیم)علیه السالم( مااشوید . بگو : 

پیروی می کنیم درحالیکه ابراهیم )علیه 

السالم(ما ئل بود از ادیان باطل بدین حق 

 وابراهیم ازجمله مشركان نبوده است .

 و دنیوی مادی منافع کسب و گری سلطهبناء 

  . است انسان در تعصب ایجاد عوامل از نیز اشرافیت

 از و یابند طتسل بردیگری تا کوشند می که کسانی

 را خود برند سود خویش دنیوی منافع برای آنان

  دانند می برتری های انسان

 
 عامل قومی، و نژادی برتری و اشرافیت تفکرو

 .است مردم میان در تعصبات اساسی

 و:مداخالت بی مودخارجیهادرامورکشور:

 سازقوی برای وجود إختال فات خارجیهازمینه

 . نددر دا خل کشور است

،دشمنان  سبب آن أفغانها ضعیف می شوندکه ب

 به آسانی به آرزوهای خود میرسند.اسالم 

الله جل جالله مسلمانهارا از اختالف منع 

َوَأِطیُعوْا اللاَه َوَرسُوَلُه َوّلَ  :)نموده و فرموده

َتَناَزُعوْا َفَتْفشَُلوْا َوَتْذَهَب ِریُحُكْم َواْصبُِروْا ِإنَّ 

 (28( )قرآن کریم:انفال،ِرینَ اللاَه َمَع الصَّابِ 

 ترجمه :

و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید و ) در 

میان خود اختالف و ( كشمكش مكنید ، ) كه 

اگر كشمكش كنید ( درمانده و ناتوان مي 

شوید و شكوه و هیبت شما از میان مي رود ) 

و ترس و هراسي از شما نمي شود ( . شكیبائي 

 .استكنید كه خدا با شكیبایان 

سیاست های شیطانی امریکا در قبال 

 افغانستان قرارذیل است :

الف : امریکا در جریان جنگ سرد بطور غیر 

مستقیم تمویل کننده مصارف نظامی جهاد 

افغانستان در عقب پرده به سطح جهانی محسوب 

، و همچنان امریکا کمک های اقتصادی  میشد

راتحت پوشش کمک های بشر دوستانه در  اش

ومجاهدین افغانستان وقتا  مت مهاجرینخد

فوقتا قرار میداد ، ولی در این کار خود 

 اهداف آتی الذکر را دارا بود .

باید از طریق جهاد مردم افغانستان  .7

جنگ ویتنام از روسها گرفته شود  انتقام

. 

 های مختلف روسها تکتیک نظامی و سالح - .1

 باید افشا گردد.

طوّلنی به رکود  روسها بعد از جنگهای - .1

 . اقتصادی مواجه شوند

این گرو ها بخاطر  بعد از شکست روسها - .2

بدست گرفتن قدرت برای سالهای متمادی با 

همدیگر در گیر شوند ، تا از این طریق 

از یک طرف سالح و مهمات موجود نزد شان 

از بین رود و از طریق دیگر از طاقت و 

شان  نیروی تنظیم های جهادی و محبوبیت

 در جامعه کاسته شود .

5.  
درواقعیت امر،جنگهای داخلی افغانستان 

وامریکا بودودر  محصول هم آهنگی کامل روس

ان جنگها روسها منحیث بازنده روی پرده ، 

 ، با دا امریکائی ها منحیث برنده پشت پرده

ن امتیاز به یکدیگربه گونه ای متحد شده د

نگی شان سلسله هم آه هنوز هم که تا ، بودند

درحال ،در افغانستان همچنان ادامه دارد

روس وامریکا در یک حکومت  حاضرهواداران

 واحد شریک و سهیم اند .

و از عمل کرد خارجی ها چنین معلوم میشود 

انها میخواستند سالحهائیکه در دوره جهاد 

مجاهدین از روسها به طور غنیمت بدست آورده 

تا اینکه  بودند آنها را نابود ساخته باشند

امریکائیها مجال و قوت نباشد که  در برابر

شان استاد شوندومقاومت  برآنها در برا

 بکنند.

فعال نیزجنگهای داخلی که در بین حکومت فعلی 

جریان دارد ،همه این جنگها  ودر بین طالبان

را امریکا وخارجیها ایجاد کرده اند آنها 

ی م میدانند ، کسانیکه در اردو ایفای وظیفه

نمایند یا اینکه خودشان مجاهد اند و یا 

 ، هیچ وقت پدر و برادرشان مجاهد اینکه

امریکا را نمی خواهند ، بناء آنها کوشش 

دارند که حکومت فعلی افغانستان یک اردوی 

قوی نداشته باشد و نیزدرگیری که در بین 

طالبان و اردو ادامه دارد هر دو طرف که به 

امریکا است ، زیرانکه  به نففع قتل می رسند

هر دو جانب افغانها به قتل می رسند که 

امریکا با داشتن سیاستهای شیطانی اش در 

افغانستان میخواهد تا از یک طرف منابع 

طبعی افغانستان و آسیای میانه را تصاحب 

 شود .

از طرف دیگر میخواهد که برای همیشه در 

افغانستان باقی بماند تا از موقعیت سوق 

یثی افغانستان علیه حریف های نظامی خود جال

 در آینده استفاده کرده بتواند .

جنگهای فعلی امریکا در افغانستان و عراق 

نشان میدهد که امریکا قصد امپراطوری را 

، اگر در جنگهای افغانستان و عراق  دارد

برنده شود ، شاید در آنصورت دیگر کشور ها 

به در دام مانند پاکستان و ایران بالنو را

 امریکا سقوط نماید .

به امید شکست امریکا از خداوند متعال 

استدعا می نمایم که امریکا را مانند روسها 

 شکست کامل نصیب بگرداند ، تا اینکه

مسلمانهای مظلوم تمام کشور ها از شر آنها 

وجای آن حکومت اسالمی مستقل نجات یابند

 وآزاد بگیرد

 

 در برابرملت:تاثیرات تعصبات خارجیها 6

 افغانستان :

 ،روس،انگلیس کفار علی العموم امریکا

 بالخصوص تحمل یک حکومت اسالمی را ندارند

د که تمام کشور های اسالمی نمیخواه

د،برنامهای شوم نرازیرتسلط خود داخل نمای

خود را باّلی ملت مسلمه عملی نماید،اما 

متأسفا نه که مسلمانها هنوز آنها را دوست 

خود می پندارند حاّلنکه الله واقعی 

مسلمانهارا بیدارمیسازد وفرموده: )َهاَأنُتْم 

ُأْوّلء ُتحِبُّوَنُهْم َوَّل ُیحِبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتابِ 

ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم َقاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّوْا 

وُتوْا ِبَغْیِظُكْم ِإنَّ َعَلْیُكُم األََناِمَل ِمَن اْلَغْیِظ ُقْل مُ 

)قرآن کریم:آل  اللاَه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر(

 (779عمران،

 ترجمه :

هان ! ) اي مؤمنان ! ( این شمائید كه آنان 

را ) به خاطر قرابت یا صداقت یا مودات ( 

دوست مي دارید ، و ایشان شما را ) به خاطر 
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تعصاب دیني خود ( دوست نمي دارند ، و شما 

به همه كتابهاي ) آسماني ( ایمان دارید ) 

اماا آنان به كتاب آسماني شما ایمان ندارند 

 ) 

وقتي كه با شما برخورد مي كنند ) براي  

تان ، به دروغ ( مي گویند : ایمان  گول زدن

آورده ایم . اماا هنگامي كه تنها مي شوید ، 

از شدات خشم بر شما ، سرانگشتان خود را به 

گزند ، بگو : با ) درد همین (  دندان مي

خشمي كه دارید ، بمیرید ، بیگمان خداوند 

از آنچه در درون سینه ها مي گذرد آگاه است 

 . 

 1007(سپتمبرسال 77بناء پس از وقوع حادثه )

و  م درمرکزتجارتی جهان ، واقع درنیویارک

مقر وزارت دفاع امریکا درواشنگتن ، باّلخره 

ا واژگون شد ، در غرورو یکه تازی امریک

نتیجه سیاست مداران امریکا بفکرآن شدندتا 

ازدست رفته شانرا دو  چطور غرور،و یکه تازی

باره اعاده نمایند،لهذا بفکر لشکر کشی و 

دور و  مانور های نظامی خود در بحیره های

 اطراف افغانستان شدند .

امریکا ، در بحر هند و  مانور های نظامی

و متحدینش  ان رسید امریکابه پای خلیج فارس

 مظلوم حمالت هوائ وراکت باران شانرا بر ملت

 ومجاهد افغانستان شب و روز ادامه دادند .

این حمالت امریکا باّلی افغانستان به این 

تا از یک طرف تکنالوژی ونیروی  علت بود

به جهان نمایش دهند ازطرف  نظامی خود را

 ت سکولرستیدیگربه اهداف شان که تشکیل حکوم

 در افغانستان می باشد نایل شوند . 

اش در قبال  امریکا با سیاستهای دوگانه

تا نیرو های جهادی  کوشیده همیشه افغانستان

وگروهی  ذات البینی اختالفات در نتیجه را

ضعیف و نابود سازد، چنانچه وقوع  شان

 7117افغانستان ، که از سال ) جنگهای داخلی

 .  ینسو جریان داردهـ ش( بد

توسط دالر امریکا و سیاست منطقوی آن 

دوگانه  امریکا با سیاست گذاری شده سرمایه

 تا زمینه همیشه کوشیده در قبال افغانستان

برای تسلط کامل غرب مساعد گردد ، چنانچه 

بین  حمالت اخیر آنها به بهانه تروریزم

 در امور از مداخله قبلی امریکا المللی

 محسوب میشود . افغانستان

 اوکه او ّل حکومت دلخواه  امریکا میخواهد

 مسلط شود .

که قوت های خارجی و  ثانیا آرزو دارد 

در  امریکا استراتیژیکی منافع هواداران

بین المللی  تحت پوشش قوای حافظ صلح منطقه

در کابل و سائر وّلیات این کشور متمرکز 

در گذشته روسها  انیمگردد. طوریکه همه مید

به آبهای گرم )بحر هند( و  به قصد رسیدن

افغانستان آمده  استخراج معادن کشورما ،به

 بو دند، ولی این بار أمریکائي هابه قصد

وختم سلطه غیر  استخراج معادن افغانستان

 مستقیم روسها بر کشور های آسیای میانه

 وارد افغانستان گردیدند ، یک سوال در ذهن

خطور می کند چرا هر ابر قدرت می خواهد که 

 بر افغانستان تسلط نماید بنا بر چی علت ؟

 جواب چنین است :

افغانستان بهترین موقعیت سوق الجیشی و  – ۱

 را در جهان دارد . استراتیژیکی

 تسلط به این کشور تمام ممالک همجوار – ۲

 آنرا به آسانی تهدید می نماید .

که مشاهده میشود ، امریکا در حال حاضر طوری

اوّل طالبان را شکار توطئه خود قرار داد، 

ولی در قدم بعدی ، آن عده از عناصر جهادی 

که اقدام بر معاونت امریکا نموده اند ، 

آنها آگاه باشند که امریکا نه دوستداران 

و نه دوستداران مجاهدین بلکه  طالبان است

ین امریکا آرزو دارد که هر یک از مجاهد

وطالبان و احزاب سیاسی باهم در گیر شوند ، 

و مجال  تا اینکه آنها نهایت ضعیف شوند

برای ایشان باقی نماند که از وطن و از 

 ناموس دفاع نمایند .

اختالفات گروهی کنار گذاشته  که بهتر آنست

 شود به حیث یک مسلمان هدف مند و وطن دوست

حمالت و در یک صف واحد قرار گرفته به آسانی 

 دسائس امریکا دفع شود.

الله جل جال له مومنین را از إختالف  چنانچه

منع نموه وفرموده: َوَأِطیُعوْا اللاَه َوَرسُوَلُه َوّلَ 

َتَناَزُعوْا َفَتْفشَُلوْا َوَتْذَهَب ِریُحُكْم َواْصبُِروْا ِإنَّ 

 (28) قرآن کریم:انفال اللاَه َمَع الصَّاِبِرینَ 

 ترجمه :

خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید و ) در و از 

میان خود اختالف و ( كشمكش مكنید ، ) كه 

اگر كشمكش كنید ( درمانده و ناتوان مي 

شوید و شكوه و هیبت شما از میان مي رود ) 

و ترس و هراسي از شما نمي شود ( . شكیبائي 

 كنید كه خدا با شكیبایان است .

 

:تاثیرات ناگوارتعصبات داخلی بر 7

 غانستان: اف

 الف:تاثیرات تعصبات نژادی درافغانستان:

تهاجمی که امروز ما به آن روبرو هستیم ، 

قرار داده  هقلب ، ذات ، فرهنگ ما را نشان

 . نژادی استاست تهاجم 

خارجی ها )یهود نصارا کشور های همجوار( 

سبب رو کار کردن تعصبات به میخواهند که 

ان حکومت قومی ، نژادی باّلی مردم افغانست

بکنند چون اگر مردم افغانستان به تعصبات 

نژادی وقومی اقدام نکنند، اختالفات در بین 

 توانند مردم افغانها موجود نباشد چگونه می

دشمنان افغانستان باّلی مردم افغانها حکومت 

کرزی نا خوانده امضا می کند ص  ) بنمایند.

701) 

رسی که دشمنان اصلی زبان فا ما باید بدانیم

، پشتو و دیگر زبانهای مروجه ازداخل کشور 

 نیستند .

کسانی اند که از آنسوی  ، دشمنان تاریخی آن

قاره ها آمده اند ، لیکن در داخل مرز های 

کشور ما ، نیزکسانی اندکه باملت پشتو ن 

که زمینه  وفارسی زبان دشمنی می ورزند

إشغال افغانستان را فرا هم ساختند آنها 

یک نژاتنها دشمن بلکه  نیستند دان ِ

افغانهااند پس امروز  ملت آنهادشمنان همه

چه کسانی اند که فرزندان پشتون را در 

هلمند می کشند و نیز چه کسی است که قبائل 

پشتون رادر برابر بقیه اقوام قرار داده 

 اند و هر روز برای شان دشمن می تراشند .

د و قبائل پشتون را در وّلیت هلمن کی ها اند

 بیلهققندهار در جان هم افگنده ویک روز آن 

را با شمشیر این قبیله می کوبند این 

 ملت پرسشهائی است که پاسخ آنرابه

مردم افغانستان بنا  افغانستان وامیگذاریم

، به چیز هائی دامن می  بر تحمیل خارجی ها

 زنند که جز زیان آور هیچ مفید نیست .

آموز )پوهنتون(  ماننده واژه )محصل( و دانش

و دانشگاه اگر مردم افغانستان واقعا وطن 

 دوست و ملت دوست باشند به این چیز ها

این چیز ها است  اعتنا نه نمایند زیرانکه
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تفاقی و بحران اکه افغانستانرابه بی 

کشانده است . در حالیکه اختالف زبانها به 

خاطر معرفت است نه بخاطر تعصبات چنانچه 

له فرموده: )َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا الله جل جال

َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم شُُعوبًا 

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه 

)قرآن َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخبِیٌر(

 71کریم:حجرات

و  ترجمه : اي مردمان ! ما شما را از مرد

زني ) به نام آدم و حواء ( آفریده ایم ، و 

شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم 

تا همدیگررابشناسید )وهركسي با تفاوت و 

ازدیگري مشخص  ویژگي خاص دروني و بیروني

شود ، و در پیكره جامعه انساني نقشي 

جداگانه داشته باشد ( . بي گمان گرامي 

ي ترین شما است . ترین شما در نزد خدا متق

خداوند مسلامًا آگاه و باخبر ) از پندار و 

كردار و گفتار شما ، و از حال همه كس و 

 همه چیز ( است .

توضیحات : )شعوبا( جمع شعب تیر ها و ملت 

جمع عظیمی از مردم که دارای اصل واحدی  ها

 بوده و قبیله ها از آن منشعب میگردد.

ید و از هم ( تا یکدیگر رابشناسا)لتعارفو

است که تفاوتهای  جدا کنید اشاره به این

بیرونی و درونی انسانها سبب شناسائی آنان 

همدیگر باشند  است واگر همه یکسان و شبیه

زنده گی اجتماعی مردمان مختل و ناممکن 

میگردد بناء اختالف زبان بخاطر معرفت یک 

 دیگر است نه بخاطر اختالف نژادی .

 صبات سیاسی برافغنستان:ب:تاثیرات ناگوارتع

 :کمو نستی رژیم:تاثیرمنفی تعصبات 7

کودتاه خونین، ازطرف خلق  7151هفت ثورسال در

وپرچم، صورت گرفت،واین روز بی سابق ائی 

بود، که باگلوله ،عوض قلم، جواب صورت 

میگرفت. روزیکه مداخله خارجیها، وداخلیها، 

دست بکارشد ، وجوهای خون ملت مظلوم 

در کشور جاری  به نامهای مختلف نافغانستا

 شد.

وبه جهت بدست گرفتن قدرت، به هرگونه خون 

ریزی اقدام میشود به حال این ملت مظلوم 

 بود روزیآن و فتهیچ گونه ترحم صورت نمیگر

ند، دکه کمونستها، با تانک وتفنگ حرف میز

ازبین رفتن علم  تعصب وخودخواهی باعث

. ودر ردیدگ وفرهنگ ودیگر ساختار اجتماعی

دست آورد های  طول زمان با تحمل رنج ومشقت

یکسان  علمی واجتماعی را با خاک وخون

هفت ثور روز فاجعه بار بود 1ساختند، واین 

 ،و چندین نسل را بکام خود بلعید، وهیچ گام

و ابر خود نداشت تا فعال اثرات منفی  مثبتی

 ادامه دارد.

 البان::تاثیرات ناگوارتعصبات مجاهدین وط1

ومجاهدین عزیز  بناءرهبران جهادی 

 رنجهای بزرگ را در برابر افغانستان ، همه

حکومت ظالمانه کمونستها تحمل کردندوروسها 

را با قوت و تکنالوژی او به شکست مواجه 

کمونستی  حکومت زمانیکه ساختند ولیکن

سرنگون شد رهبران کشور اختالف کردند و هر 

رئیس جمهوراو  اشت کهآرزو د یک از رهبران

اوچوکی های وزارت  شودوتمام قوماندانها ی

اسالمی درآن سهم  را اشغال بکنند و دیگرگروه

 درحالیکه این عمل کرد خالف نداشته باشد

عدالت است،وقتیکه رهبران به اختالف دامن 

زدند ، کمونستها توانستند که به مقصد اصلی 

ار شانرا در ک خود برسند وآنها منافقیت

انداختند ، تا به امروز آن کمونستها مجا 

هدین را به بدنامی کشاندند ،وقتیکه طالبان 

را به بدست گرفتند ،آنها همه مشکالت  قدرت

با  مجاهدین را نادیده گرفتند،اگر طالبان

آنها مصالحه میکردند ، افغانستان یک مملکت 

اسالمی قوی و با ثبات می شد ، تعصبات گونا 

ه زیز ما را به چالش سوق دادگون ، وطن ع

،جوهای خون به اثرتعصبات سیاسی ،نژادی 

 درهرروزدراین سرزمین جاری است.

 :نتیجه گیری:8

تعصب رالغتاواصطالحاتعریف نمودیم که  .7

 پیهایی و رگها معنی به ”عصب"ماده از درلغت:

هر  سپس میدهد، ارتباط هم به را مفاصل که است

 و تعصب را گیپیوست هم به و ارتباط گونه

 در لفظ این معموّل اما نامیده اند، عصبیت

 کارمیرود. به آن مذموم و افراطی مفهوم

سلوک ،ورفتار ،برروش ،نیاکان  ودراصطالح: .1

شد،وتر  اگرچه) آن رفتار( ناحق با ،است 

لف روش نیاکان است ولوکه )آنروش  ک مخا

 مخالف نیاکان(حق باشد. 

 م.تعصب مذموم رامعرفی نمودی .1

تعصب یک : رابیان نمودیم که حکم تعصب .2

عمل غیر اسالمی است ، که رسول الله صای 

 کسانیالله علیه وسلم ازآن منع فرموده ،

 که رود می توقع دانند می مسلمان را خود که

 نمایند؛ عمل اسالم دین احکام تمام به آنها

 ترک و ازاحکام ای پاره به کردن عمل چون

 از صفتی دیگر احکام از کردن انکار و نمودن

 است یهود صفات

 ،عوامل تعصب عبارت اند:جهل ونادانی .5

 ،پیروى از هواى نفس و تمایالت شیطانى

 یارى جویى از باطل: ،عناد و ستیزه جویى

تاثیرات تعصبات راتحریر نمودیم که اوّل  .8

:تعصبات 7به دوبخش تقسیم نمودیم

:تعصبات خارجی.بازتعصبات داخلی 1داخلی

سم تقسیم نمودیم که تعصبات نژادی به دوق

 ات در افغانستانتعصب وسیاسی می باشد

 ،شخاص مختلفا  با، درزمانهای مختلف

 آیا تعصبمیباشد،مشاهده قابل 

درکشورماارثی است ویاکسبی؟بلی ارثی به 

هیچ صورت شده نمی تواند برای آنکه یک 

طفل نوزاد از بطن مادر متعصب تولد نمی 

 شود.

 

 پیشنهادها

رای کاهش تعصبات توجه به مواردذیل می ب

 توان مفیدباشد.

تامین امنیت ،زیرابدون موجودیت امنیت  .7

 هیچ کاری انجام نمیگیرد.

 وظیف نمودن علماءدرموردمحو عصبیت ت .1

حمایت دولت ازعلماءحقانی که به محو - .1

 تعصب اقدام جدی می نمایند.

توجه جدی دولت مردان برمامورین درمحو - .2

 یی.قوم گرا

پابندی باشریعت،زیرانکه دین اسالم این - .5

سال قبل حرام  7227عمل را

 وناجایزقرارداده .

  محودین ستیزی- .8

 

 فهرست منابع:
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الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى 

 وأیامه طبع اول ،الله علیه وسلم وسننه 

تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر ،نو 

بیروت  -جلدی ، دار ابن كثیر ، الیمامة 

 2. ج 

جمال الدین ، أبو الفضل، محمد بن مكرم  .1
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 دار صادر. -بیروت
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دار الكتاب  ،كشا ف ه ش ، 7201أحمد 
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أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  شیباني .1

م . مسند اإلمام  1007 - هـ ق 7217 حنبل .
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