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 (12/11/95تاریخ پذیرش:  ؛26/1/95)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
است .  پرداخرته یلیو تحل یفیبا روش توص آیصیار  ریمرموم در تفاس  یمفهوم عوب یصیتطب یضر به بررسحا قیتحص

، یاخترراز بالغیتحیمفتات، یرازیمکتارم شت ۀنمونت، یطبرست انالبیمجمع، )ره(ییع مه طباطبا زانیالم ریتفاس آیب قیتطب آیا
ایآ  ۀهمایآ اس  که  ریتفاس آیا قیتطب حاصل ده اس .انجام ش یو کشاف زمخشر یبروسو  انالبیروح، یوطیدرالمنثور س

چتون داشترآ حجتاِ بتر  عتواقبی ؛اندآن هشدار داده یامدهایعواقب و پ ۀمرموم را محکوم کرده و دربار   یعوب انمفسر 
گرارار شتدن ، طانیاز ش  یتبع، یجاهل اِمحشور شدن با اعر ، کر و الل و در ظلمات بودن، کاار و مشرک شدن، دگانید 

حفظ وحتدت  یبرا مخووصا  ، امدهایپ آیدر امان ماندن از ا یمسلمانان. برا آیرارآ وحدت ب آیتفرقه و از ب، درآتش دوزخ
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 مقدمه. 1
 سلد: ؛ چلوناستبه وجود آورده  ایدهیمشرالت عد، بشر خیمذموم در طوا تار  تعصبات

سد ، گرانیبه ناحق بر د  قیناال  یادادن عده یبرتر، یناروا و طوالن یهایریدرگ، یدن اءانبی راه
اگرچله ، بلردن ایلخاص نیاز ب ایاگرچه حق باید و  یادهیدر ابطاا عس تیجد، راه علن یدن

 بلله هلاو اصلرار در اطاعلت سلادات و بزرگللان و وصلف آن ثیللاحاد   پرسلت بایلند؛ جعلحق
در  شلهیر  هلااینهمله  .یلودیاز بلرآن و سلنت یلناخته نمل یللیدل چیهل، آن یکه برا ییزهاچی

، )ره(ییعالملله طباطبللا زانیللالم ریتفاسلل نیبلل قیللتطب نیللمللذموم و نللاروا دارد. ا یهاتیعصللب
روح، یوطیدرالمنیلور سل، یفخلرراز نالغیلحیمفلات، یرازیمرارم ی ۀنمون، یطبرس انیالبمجمع

 .انجام یده است یو کشاف زمخشر یبروسو  انالبی

 تیعصب یشناس معنا. 2
 و هلااست که مفاص  اسلتخوان ایر  و ریته یبه معنا« عصن» ۀشیاز ر  تیعصب ۀواژ 
هلر نلوع  یبه معنا( و در اصطالح 8ص، 1ج ،1415، یدی)فراهدهدیم وندپی هن به را ع الت

از  یو یلرع یعسل  یکورکورانه و بدون دل یو عمل یبول تیو حما یفرر یو وابستگ یدلبستگ
حق و باط  گشلته و در  صیو موجن از دست دادن بدرت تشخ رودیکار مه ب یکس ای یزیچ

 .دنماییم یپافشار شیباط  خو  ۀدیمصّرانه بر عس زیو روین یدن حق ن صیصورت تشخ
نسلبت  وابسلتگی و تعصلن اگر»: اندکرده فیتعر  نیمذموم را چن تیعصب ینید  عالمان

، یرازیلی مرلارم)بایلدانسلان دایلته  یدر خودخلواه شلهیکه ر  یمنطس ریبه امور نادرست و غ
کلردن از حلق تجلاوز  تیاز آن یرعا  خوب نباید و در حما تیحما ای( و 211ص، 2ج ،1382

و در  ؛«نلدیگو  یجلاهل ایلتعصلن ملذموم ، (232ص ،1348، یکند و به باط  داخ  یود)نراب
 هاو باط  هایاز صفات نفس مذمومه است و نفس امر به بد تیعصب»: آمده است گرید  یجا
(328ص، 2ج ،1415، یبروسو «.)کندمی
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. اسلتآملده  نیسیفلر  یییدر ذم و نروهش تعصن مذموم در مجامع حد یمختلف اتیروا
َِ ِموْن ُعُنِقوهِ »: دیافرمی)ص( مامبراکرمینمونه پ برای ْعوَ  االیموُ .ِ َْ َب َلُه َفَقْد َخَلو ْو ُتُضلِّ

َ
َب أ ؛ َمْن َتَضلَّ

را از گلردن  مانیا هایریته، به خاطر او تعّصن بورزند گرانید  ایهر کس تعصن ]ناروا[ بورزد 
و»: دفرمایلیمل زیل( و ن318ص، 2ج ،1389، ینلیکل«)خود باز کرده اسلت ُب السِّ ََّ اللوَه ُیَضوذِّ َة ِا تَّ

ةِ  تَّ ةِ ، ِعُلسِّ يَن ِعُْلِکْبرِ ، َاْلَضَرَب ِعُْلَضَلِبيَّ ِْ ُ
ََ َُء ِعُْلَقَسدِ ، َواالَمَراَء ِعُْلَجْن.ِ ، َوالدَّ َْ وَُ. ِعُْلِخَيَُنوةِ ، َواْلُفَق جَّ ، َوالتُّ

ِل  ْْ ُِتيِ  ِعُْلَج ََ َل الرَّ َْ علرب را بله : کنلدییش چیز علذاب مل سبن؛ خداوند یش گروه را به َوَا
تجار ، حسد سبنفسیهان را به ، ظلن سبنحاکمان را به ، تربر سبنرا به  اربابان، تعصن بنس

 (51ص، 2ج ،1415، ی.)بروسو «یروستاها را به خاطر جه  و نادان یخیانت و اهال سبنرا به 
از  هلاییتیمطرح یده است. عصب نیاز برآن کر  یمتعدد اتیدر آ مذموم تیعصب مفهوم

، بلر روش سلادات و بزرگلان گملراه تیعصلب، اکلانییلتباه پلدران و نبلر روش ا تیعصب  یبب
)ماننلد یو مذهب ینلید ، یحزبل، ییخصل هلایتیعصب، هیبیحد ۀمشرکان در صلح نام تیعصب

.  اندیده یمرده هاتینوع عصب نیاه  کتاب( و... از ا

 گمراه اکانیبر روش آباء و ن تیعصب. 1. 2
همانان کله بله ، آوردیم انیگمراه سخن به م اکانیبر روش آباء و ن تیاز عصب نیکر  برآن

وُُلنا »: پندایلتندیحلق مل قیلو خود را بلر طر  کردندیم یپافشار یپرستبر بت اکانیاز ن دیتسل َْ

ُ َعُِعِدیَن  َْ ِبينٍ  * َوَجْدَنُ آَعُءَنُ َل نُتْ  َوآَعُُ ُكْ  ِفي َضاَلٍ  مُّ
َ
َُ  َلَقْد ُكنُتْ  أ دین که پدرانمان را دی: ؛ گفتندَْ

 ،ءاانبیل.)«ایلدبلوده آیلراری گمراهلی در پدرانتان و یما آینه هر: گفت، پرستیدندمی را هاآن
 (54ل53

 شیما پدران و اجداد خلو ، ندگویی)ع( منیپرستان به ح رت ابراهبت فهییر  ۀیآ نیا در
در  نتلاناکانی هن و خود هن: فرمود هاح رت با صراحت به آن یول ؛نیافتی هارا بر پرستش بت

 یلعوریبل جملاداتی هاکه بت دندی)ع( را یننیکالم ابراه یو مردم وبت دیاآیرار بوده یگمراه
 حرلن و دانسلتند خطاکلار را خلود دا در و ید تمام هاحجت بر آن، زنندیحرف نم وهستند 
( و به خلاطر کیلرت 425ص، 14ج ،1314، یی)ع()طباطبانابراهی نه، خودیانند ظالن که کردند
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باطل  بله خلاطر »)ع( راکله نیابراه انیب نیا، مذهن بودند نیکه در ا یتشان و مدت طوالننفرا
را ببلوا نرردنلد و سلر عسل  ، «یلودینمل  یتبلد سلتیو حس حلقبله آن بله  نیکیرت متمسلر

جهل  و  هلایپلرده ۀکننلدو پلاره دارگریلب نی( و ابلراه152ص، 22ج ،1421، ی)فخررازامدندین
، خود جامه عمل  پویلاندند دیکرده و به تهد دیندن در آتش تهدو لجاجت را به سوزا تیعصب

( البتله 221ص، 2ج ،1381، یرازی)ع( سلرد و خلاموش گشلت.)مرارم یلنیآتش بر ابراه یول
نه در اصوا  ؛است زیجا یو احرام عمل نیدر فروع د  دیتسل یآسمان انیگفت که از نگاه اد  دیبا
اسلتدالا  دیلدر اعتسادات با»: سدنوییخود م ریفسدر ت یگونه که بروسو و اعتسادات همان نید 

کلامال نادرسلت  هابتدر پرستش  اکانیاز ن دیپس صرف تسل، وجود دایته باید یو نظر یعسل
 زیلن نیگونله کله در ابلواا مفسلر ( پلس هملان491ص، 5ج ،1415، یبروسلو «.)و باط  اسلت

  تعطیل و هلاکورکورانله از آن دیگمراه و صرف تسل اکانیبر ابواا آباء و ن تیعصب، مشاهده ید
  .کشاندیو هالکت م یگمراه یکردن عس  و یعور ایتباه بوده و انسان را به واد

 بر روش سادات و بزرگان گمراه تیعصب. 2. 2
وُ »: بر بزرگان و سادات گمراه سخن رفته اسلت تیاز عصب گرید  یجا در نَّ ِِ َنوُ 

عَّ وُُلنا َ. َْ َو
َتَنُ َوُكَبَرا َِ ُ ََ ْضَنُ  َِ وِبياَل أَ نَنُ السَّ َضولُّ

َ
ْ  َلْضًنوُ َكِبيوًر  * ءَنوُ َفأ ُْ وْ  ِضوْضَفْيِن ِموَن اْلَضوَذاِب َواْلَضوْن ِْ َنوُ آِت

عَّ ا؛ و َ.
ای  .و بزرگان خود اطاعت کردین و آنان ما را گمراه کردنلد اناز سرور ، ای پروردگار ما: گفتند

 (68و61،احزاب«.)یان سازعذابشان را دو چندان کن و به لعنت بزرگی گرفتار ، پروردگار ما
ه» ادل  تیلو اداره یلهر و جمع ریاست که تدب یآبا و مال  بزرگ یمعنابه  «دیس»جمع  «سل

از مفسلران منظلور  ی( و بله نظلر برخل185ص، 21ج ،1312، طبرسی)باید داررا عهده یاریبس
َتنُ َو ُكَبراَءنُ»از َِ بوجهل  بلن هشلام آنان ا ۀاست که از جمل آنان در یرارت و یرك سانیرئ« َُ

وْ  ِضوْضَفْيِن ِموَن اْلَضوذاِب »( و منظور از 223ص، 5ج ،849، یوطی)سبوده است. ِْ نُ آِت
عَّ  دنیچشل« َ.

 ،1421، یاسلت.)فخرراز گلرانیعذاب دو برابر به خاطر گمراه یلدن خلود و گملراه کلردن د 
علذاب  اعراف هنگامی که این پیروان گملراه تساضلای ۀکه در سور  ( جالن این185ص، 25ج

ََ »: یودگفته می، کنندو سردمداران خود می نم اعف برای پیشوایا ؛ ِلُکل  ِضْضٌف َو لِکْن ال َتْضَلُمن
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 م لاعف( 38 ،اعلراف)«دانیلدنمی ولی، یما برای هن و است م اعف عذاب هاهن برای آن
 املا م لاعف بلودن مجلازات ایلن پیلروان گملراه ؛کفر و ضالا روین است ۀائم عذاب بودن

تسویلت  سبنگمراهی دارند و عذاب دیگری به  سبنچرا؟! دلیلش این است که یر عذاب به 
 آتلش هلابلرله یلاران آن ؛ببرند توانند کاری از پیشزیرا ظالمان به تنهایی نمی ؛و کمر ظالمان

هر چند بدون یر بلاز در مسایسله بلا  یند؛هاآن کفر و ظلن داغ تنور کنندگانگرم و معرکه بیاران
 (442ص، 11ج ،1382، یرازیی مرارم.)است تردردناك و ترسخت ایاندیگر عذاب پیشو یر

کلرده ییدت مسلمانان را از اطاعت سادات و بزرگلان منحلرف نهل به زی)ع( نیامام عل
أاَل َفُْلَقوَذَ. اْلَقوَذَ. ِموْن »: دنماییم یو ارکان فتنه و فساد معرف تعصبی اساس از را هاآن و است
َُعةِ  َِ   ْ ِْ ُروا َعْن َحَسِب ِذیَن َتَکبَّ اِتُکْ  َو ُكَبَراِئُکْ ! الَّ َِ ُ ََ ،  ْ ِْ ُضنا َفْنَق َنَسِب ِجيَنوَة َعَلوى ، َو َتَرفَّ َْ ْلَقوُنا اْل

َ
َو أ

  ْ ِْ
عِّ َْ ِعْْ  ، َ. َناِعوُد ، ُمَکَُعَرًو ِلَقَهُِئهِ ، َو َجَُحُدوا اللَه َمُ َصَن َْ   ْ ُْ ةِ  َو ُمَغَُلَبًة اِلالِئِه َفوِإنَّ وُِس اْلَضَلوِبيَّ ََ َو ، أَ

َِ اْلِفْتَنوةِ  ْ.َكُ
َ
َعُِئُ  أ وةِ ، َِ ِليَّ َِ وُينُف ِْعِتوَزاِء اْلَجُ َُ بزرگترهلا و ؛ زنهلار! زنهلار! از پیلروی و اطاعلت َو 

 کله هلاهملان ؛فرویلندخلود تربلر ملیموبعیلت  ۀواسلط به که هارؤسایتان بر حذر بایید همان
دهنلد و بله ای نادرست را به خدا نسلبت ملیکاره و یمارندمی خود نسن از باالتر را خویشتن

 هلاآن .گیرنلد نادیلده را هلایشتا با ب ایش ستیز کنند و نعمت تندبرخاس خدا هایانرار نعمت
، البالغله نهلج.)«!جاهلیتنلد تفاخر یمشیرهای و فساد و فتنه ارکان و ستون و تعصن بنیان و پی

( ع)صادق امام( 192خطبه ،1319
َضوُُ  »: دیفرمایم نهیزم نیر اد زنی وِه َمَُخَفَقوِت النِّ ََ َفَناللَّ ن َُ ِذیَن َیَتَرأَّ َُء الَّ ََ  َ ُؤاَلِء الرُّ ََ ُُكْ  َو  یَّ ِِ

َلَك  َْ
َ
َلَك َوأ ََ الَّ  دوری گزینید؛ زیلرا بله خلدا سلوگند کله ، ؛ از این سران  ریاست پیشهَخْلَف َ.ُجٍل ِِ

خلود را بله هالکلت  روانیلیود و پ هالك او که آن رمگ ؛نیاید در صدا به کسی پی در هاکفش
 (216ص، 21ج ،1311، یحرعامل«.)اندازد

بر روش سلادات و  تیعصب، گفت توانیم نهیزم نیدر ا دهیرس اتیو روا اتیتوجه به آ با
 روانیلپ، که عالوه بر سلادات استفتنه و فساد در جامعه  یبزرگان گمراه از عوام  مهن و اساس

از ملردم  یاریخلون بسل، و ممرلن اسلت کشلاندیو کفر و هالکلت مل یبه گمراه زنی را هاآن
 .یود ختهیر  حقبه نا گناهیب
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 شیخو نیبر د انیحیو مس انیهودی تیعصب. 3. 2
ت »: دهدیخبر م یو نصار انیهود ی انیم تیاز وجود عصب نیرآن کر ب سل ی  ود  لل ه  یل ت  ال  الل بل ول

ا بل ي ٍء ول یل یل لل ی عل ارل صل لاالالنَّ رل بل ل 
لذل لابل کل تل ر 

لونل ال  ل  ت  لن  یل ه  ي ٍء ول ی یل لل ود  عل ه  یل ت  ال  سل ی  ی لل ارل صل ت  النَّ لل
ف   ل  تل خ  یه  یل  ف 

وا  ان  ا کل یمل ة  ف  امل یل س 
مل ال  و  ن  یل ه  نل ی  ن  بل ر  ح  الّله  یل ن  فل ه  ل  و  ی  ل بل ونل م  م  لل ع  ینل الل یل ذ 

؛ با آنرله کتلابالَّ ونل
ودان گفتند که ترسایان بر حق نیستند و ترسایان گفتند که یهودان بلر حلق یه، خوانندخدا را می

گاهند که هانیستند. همننین آن  ۀدربار  بیامت روز در خدا. گویند آنان سخن چون سخنی، ناآ
 (113،بسره«.)میانشان حرن خواهد کرد، کنندآننه در آن اختالف می

ََ اْلِکتُ» ۀجمل ۀدربار  یطبرس ْ  َیْتُلن َُ در ایلن  ل 1: در آن دو وجه است»: سدنوییم «َب َو 
 هلادر حالی که آن ؛جمله حّ  این ایراا است که چرا اه  کتاب روش اسالم را انرار نمودند

 را آنلان انرلار، توانلدینمل کتلاب تالوت تنها که است این آن جواب و نمایندیم کتاب تالوت
زیرا که آنان یردیگر را نیلز انرلار  ؛ه بایدنماید و الزم است برهان و دلیلی وجود دایت حیحتص
، ندارند کتاب که ییهاآن عموم و عرب مشرکین روش که نمود بیان خداوند سپس و نمایندمي
این جمله در صلدد نرلوهش ل  2چون دین اسالم را انرار نموده و باور ندارند. ؛است نهمی هن
، فرمایلدیمل خداونلد حسیست در و نندکیدین اسالم را انرار م، از روی عناد هک تیی اسهاآن

 بلا، اسلالم دیلن نپلذیرفتن و حلّق  انرلار در کله زیرا ؛ندارد ایفائده او برای کسی چنین دانش
 (  318ص، 1ج ،1312، طبرسی.)«است یرسان، ندارد ایبهره کتاب از که نادانی

را خداونلد متعلاا  یهلااز کتلاب یرلیکله  یکس فهیوظ»: دافزاییم زیصاحن کشاف ن
 هر چون ؛نرند رد را هاو آن اوردیب مانیا زیاو ن هایکتاب یکه به مابس ستا نیا، کندیحم  م

، 1ج ،683، یزمخشلر«.)آن یاست و یاهد درسلت یگرید  ۀکنند قتصدی هاکتاب نیاز ا  ی
 ( 119ص

 در هلاراهگشلای آن توانلدمی که الهی هایبا در دست دایتن کتاب انیحیو مس انیهود ی
بلر زبلان ، ای جلز تعصلن و عنلاد و لجلاج نلداردکه سرچشمه سخنانی گونه این .باید مسائ 

چلرا کله افلراد  است؛ جه  و نادانی معرفی کرده، اصلی تعصن را ۀسرچشم، . این آیهرانندیم
از کلودکی  هینی کیبه آ .نادان همواره در محی  زندگی خود محصورند و غیر آن را ببوا ندارند
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و غیلر آن را منرلر ، بندنلدسخت دا ملی، هر چند خرافی و بی اساس باید، ندابا آن آینا یده
انحصلارگری اسلت و  ۀتعصلن و تعصلن سرچشلم ۀیوند و اصوال  جه  و نادانی سرچشلممی
 هلایو جداا هاتیعصب نیهم یاله امبرانیپ نییبه خدا و آ مانیعام  در برابر ا نیمهمتر  شهیهم

 (411ص، 1ج ،1382، یرازیاز جه  بوده است.)مرارم ی یکورکورانه نای یدهایجا و تسلیب
ََ » ۀمورد جمل در ِذیَن ال َیْضَلُمن کله  حیاوا از ابلن جلر : مطرح یده اسلت هیدو نظر  زین «الَّ

 هلااست که منظور از آن یو بوا دوم از سد است یو نصار هودیبب  از  هایمنظور از آن امت
و  ردپلذیی)ره( بوا دوم را میی( عالمه طباطبا118ص، 1ج ،849، یوطسی.)است عرب مشرکان

مشلرکین هلن از یلما یلاد ، وبتی این حلرف را بزنیلد، یما که اه  کتابید، خالصه»: دافزاییم
 ،1314، طباطبایی.)«نیستند چیزی کتاب اه  یا نیستند چیزی مسلمانان، گویندیگیرند و ممی
 (391ص، 1ج

 هلایامت، مذکور ۀاگر منظور از جمل رایز  ؛تانتخاب عالمه درست اس، رسدینظر م به
ِْ »: فرمودیم، بود یو نصار هودیبب  از  وْبِل

َْ ِذیَن ِمن   ۀیلآ نیلبعد از ا ۀیکه در چند آ همننان «الَّ
وُ»: آمده است فهییر  َْ ِتيَنوُ َءاَیوٌة َكوَذاِلَك 

ْ
ْو َتأ

َ
وُه أ ََ َلوْن اَل ُیکِلُمَنوُ اللَّ ِذیَن اَل َیْضَلُمن َُ  الَّ َْ وِذیَن ِمون َو  َ  الَّ

  ْ ُْ ُع ُلن ُْ ْت  َْ ْ  َتَشَب ِْ ْنِل
َْ ْثَل  ِْ  مِّ ْبِل

ای بلر گوید؟ یا معجلزهچرا خدا با ما سخن نمی: ؛ نادانان گفتندَْ
 یرللدیگر هماننللد هایشللانگفتنللد. داآیللد؟ پیشینیانشللان نیللز چنللین سللخنانی مللیمللا نمللی

وِذیَن اَل َیْضلَ » منظور از نجاای در( 118،بسره)«است ََ الَّ وِذیَن ِمون » از منظلور و علرب مشلرکان «ُمون الَّ
 ِْ ْبِل

سرمنشلاء  یگفت جه  و نادان توانیم تی. در نهااست یو نصار هودیبب  از  هایامت «َْ
 ت.اس اساسیکورکورانه و ب یهاتعصبات مذموم و جداا یاصل

 تیعصب یامدهایپ. 3
از  یکه در ادامه به برخل آوردیبه دنباا خود م یو عوابب امدهایمذموم و ناپسند پ تیعصب

:  یودیایاره م امدهایپ نیا
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 دگانیبر د یحجاب و پوشش .1. 3
کلافران و مشلرکان متعصلن و لجلوج هنگلام  هلایمتعاا از پرده افرندن بلر دا خداوند

وِذیَن الَ »: دهدیخبر م نیتالوت برآن کر  َعْيَن الَّ ََ َجَضْلَنُ َعْيَنَك َو َ  اْلُقرآ
ْ
َرأ َْ َذا  ِِ ََ ِعوَُِخَرِو  َو ُیْؤِمُنون

ْسُتنً.ا وَك ِفوي  * ِحَجًُعُ مَّ عَّ َذا َذَكوْرَ  َ. ِِ وًرا َو ْْ وْ  َو ِْ ونُ  َوِفوي آَذاِن ُْ َ َیْفَق
َ
وًة أ ِكنَّ

َ
ْ  أ ِْ ِع ُلون ُْ َوَجَضْلَنُ َعَلى 

ْ  ُنُفنً.ا َِ َعُِ. ِْ
َ
ْنْا َعَلى أ َِ َوْحَدُ  َولَّ ه آخرت ایملان ؛ و چون برآن بخوانی میان تو و کسانی که باْلُقْرآ

نفهمنلد و در  ار  آن تلا نهلینملی هلاپویلش هایشاندهین و بر داای پوییده برار میندارند پرده
 بلا کنلی یلاد یگانگی به را خود پروردگار برآن در چون و[ دهینمی برار]سنگینی هایشانگوش
 (46و45 ،اسراء.)«کنندمی پشت نفرت

ََ ِعوووَُْ»از  ملللراد وووِذیَن ال ُیْؤِمُنووون کفلللار بلللریش هسلللتند کللله معلللاد را انرلللار  «ِخَروِ الَّ
ْسُتنً.ا»( و مراد از 161ص، 5ج ،1415، ی)بروسو کردندیم اسلت  یپویلش و حجلاب« ِحَجًُعُ مَّ

( و مراد از پویاندن با پرده و حجاب هملان 611ص، 2ج ،683، ی.)زمخشریودینم دهیکه د 
 قیاسلت کله حسلا یو نلادان جه ، یخودخواه، غرور، کورکورانه یدهایسلت، تعصن، لجاجت

همله بله  هانیندایته بایند و ا  یاز مسا یحیتا درک صح دایتمی مرتوم هابرآن را از نظر آن
 (155ص، 13ج ،1314، طباطبایی.)است بوده هاکفر و فسق آن فریخاطر ک
پرده ، لجوجان متعصن و خود خواه نیا هایکه بر دا کندیم حیتصر  مذکور ۀمیکر  ۀیآ
بله  وسلتهیو للذا پ ستین ستیبادر به درک حس شانهاییده و عس  نیسنگ شانهایو گوشافتاده 

و غلرور کله ملانع  یاز سر لجاجت و خودخواه یجدال زند؛خیی)ص( برمامبریپ یجداا با تو ا
و فلرو  یتعصبات کورکورانه و جلاهل نی( ا51ص، 5ج ،1421، ی.)فخررازگرددیم مانیدرک ا

سلرپوش و  ریلدر ز  ایلگشلته کله گو  رهچی هااز هوا و هوس بر آن یرویو پ یرفتن در منافع ماد
دارنلد.)مرارم   یاز مسلا یحیو نه درک صلح ینوندیرا م یستحسی نه که اندبرار گرفته ایپرده

ز را بلنللد نمللا هللااکللرم)ص( یللن امبریللپ، اسللت ت یللدهیلل( روا191ص، 5ج ،1382، یرازییلل
 یگلوش کنلد و در معنلا یکس که نیا دیبه ام ؛ردکیبرآن برائت م، و در ضمن نماز خواندیم

 نیلبه آزارش پرداخته و ملانع ا، دندینییاو را م یصدا یوبت نیآورد. مشرک مانیو ا شدیندیآن ب
کله از  افرنلدیم پویشی هاآن هایاو بر د کردمی خواب را هامتعاا آن یخدا .یدندیکار م
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 یرا خداوند متعلاا هنگلام کارنیکنند. ا تیاذ)ص( را امبریو نتوانند پ ستندیباز ا شیهدف خو 
مسلن  گردی و بود یده تمام هابودند و حجت بر آن دهی)ص( را ینامبریپ  دالی هاکه آن کردیم

 و هلابله پلرده افرنلدن بلر دا هتشلبی هلاخلواب بلر آن ینخواهند آورد و السا مانییده بود که ا
 (  48ص، 8ج ،1312، طبرسی)بود هادر گوش ینسنگی

ابی سفیان و ن لیر و  ۀدربار  اتیآ نیآمده است که ا یمفت یاز سعد انیروح الب ریدر تفس
اکلرم)ص( بلرآن  امبرپیل کله هنگلام آن اسلت؛ یلده نازا لهن ابی همسر جمی ابی جه  و أم

 یمتعاا حجاب و پویش یپس خدا دندکر یم تیآن ح رت را اذ، راداف نیا کردندیتالوت م
 ( 161ص، 5ج ،1415، یرا درک نرنند.)بروسو  یزچی تا داد برار هاآن دگانیبر د 

همسلر ابولهلن بلر   جمیلام یکله روز کنلدیاز اسماء دختر ابوبرر نسل  مل زین یوطیس
دایلت و گفلت دوسلتت  وردر آنجلا ح ل زیلاکرم)ص( ن امبریپ که یدر حال، ابوبرر وارد ید

 دانلنیو ملن نمل سلتییاعر نبه خدا سوگند او : ابوبرر پاسخ داد .گفتیکجاست که یعر م
چله  دانلنیملن نمل «.ِفي ِجيِدَُ َحْبوٌل ِموْن َمَسود» گفتیاو نم ایآ: گفت  جمیام .ستییعر چ

ملن و او حجلاب بلرار  نیخداونلد بل: )ص( به ابوبرر فرمودامبریبر گردنن هست. پس پ یزیچ
او در ، دیپرس  یم جمکه از ا یابوبرر هنگام ؟ینبییرا نزد من نم یکس ایاست به او بگو آ داده

، 4ج ،849، یوطی.)سلننیبیرا نلزد تلو نمل یملن کسل ؟کنلییمرا مسلخره مل ایآ: پاسخ گفت
 (186ص

جهاللت و تعصلن بلر عسل  و ، لجاجلت، کورکورانله دیتسل هایانواع حجاب که یکسان
جمود کرده و اجلازه  شیچون بر افرار خو  ؛ستندین تیباب  هدا، است افرنده هیسا دگانشانید 
 نیو صلرا  مسلتس سلتیبله نلور حس یتا از ظلمات گمراه دهندیو تفرر به خود نم قیتحس چیه

.یوند تیهدا

 کر و الل بودن در ظلمات .2. 3
 عسائلد بلر و کننلدیمل ترلذین را هلاایسلتاده و آن یدر برابر حسائق و آیات اله متعصبان

 و دیلدگان برابلر در یحجلاب آمدن وجوده ب موجن امر این که ورزندیم اصرار لجوجانه خویش
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 ظلمات و هایبندد و این افراد همواره در تاریریو راه درك حسائق را ممی یود  آنان یهاگوش
ُعْکوٌ  ِفوي »: فرمایلدیمل بلاره. برآن کلرین در ایلنرندبیم سر به کفر ُعنْا ِعََیُِتَنوُ ُصو ح َو وِذیَن َكوذَّ َوالَّ

ُه ُیْهلِ  ُلَمُِ  َمْن َیَشِأ اللَّ  َیْجَضْلُه َعلىالظُّ
ْ
؛ و کسلانی کله آیلات ملا را دروغ ِصراٍط ُمْسَتقيٍ   ْلُه َو َمْن َیَشأ

گملراه کنلد و هلر کله را ، هر که را بخواهد خدا. اللند و کر[ کفر ی]هایدر تاریر، پندایتند
 (39،)انعام«. به راه راست اندازد، بخواهد

 یاللل و یکلر این. هاستجتدالئ  و حسائق و ح ۀترذین هم، از ترذین آیات منظور
 «کرهلا». انلدیلده آن دچلار خلدا آیلات ترلذین کیفلر به که است یعذاب بودن ظلمت در و

 و کردنلدیمل تسلیلد کورکورانه هاآن از و دایتند تعصن خود بزرگان به که بودند یکسان عموما
حلق را هلا نگذایلت تلا دعلوت آن یبلرا یینوای گوش دیگر که بود رسیده یحد به تسلید این

 هلاآن بلر و بودنلد هلاآن فرملان بله گلوش ملردم که بودند یبزرگان همان «هاگنگ»بپذیرند و 
للات  »(و منظللور از 531ص، 12ج ،1421، فخللررازی.)ورزیدنللدیملل تعصللن مل ل  همللان  «الظُّ

 (22ص، 2ج ،683، ی.)زمخشرداردمی باز تفرر و م أت از را هاکفر است که آن هاییریتار 
یل  یخص کافر اسلت کله هلدا، هیآ نیا کندینس  م از بتاده یوطیس و نلدبییرا نمل تیمل

 (11ص، 3ج ،849، یوطیاز ظلمات خارج گردد.)س ستیبادر ن
ُه ُیْهِلْلهُ » ۀجمل ری)ره( در تفسییطباطبا عالمه ایلن جملله دالللت »: سدنوییم «َمْن َیَشِأ اللَّ

بی است که به کیفر ترذین آیات خدا عذا، بر این دارد که این کری و اللی و در ظلمت بودن
 داند و داللتش از این راه است که خدای سبحان اضالا چنین کسی را که به خو دچار آن یده

پلس ترلذین آیلات خلدا مسلبن از کلر و الا و تاریلر ، کیفلر عمل  بلرار داده، نسبت داده
بن از ترلذین بلره بر عرس کر و الا بودن و در ظلمت برار گرفتنشلان مسل ؛نیست بودنشان

 نیگونه خداوند متعاا متعصبان لجلوج و ترلذ نی( و ا119ص، 1ج ،1314، ییطباطبا«.)است
 .دهدیبرار م هایریکرده و به حالت کر و الا در تار  هرا گمرا یاله اتیآ ۀکنند
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 کفر و شرک .3. 3
بلرآن  .کفلر و یلرک اسلت، امر ستیمذموم و جهالت به حس تیاز آثار عصب گرید  یری

وُ»: دفرماییم بارهنیدر ا نیکر  نَّ ِِ وُ 
ََ وَُ  ُمتَرُفن َْ الَّ  ِذیٍر ِِ ن نَّ َیٍة مِّ ْر َْ ْبِلَك فِى  َْ ْلَنُ ِمن  ََ .ْ

َ
َو َكَذاِلَك َمُ أ

ْقَتوُدوَ َِ  مُّ وُ َعلوَى َءاَثوُِ. نَّ ِِ ٍة َو  مَّ
ُ
وَد  * َوَجْدَنُ َءاَعَُءَنُ َعلَى أ َْ  َو َلوْن ِجْئوُتکُ  ِعأ

َ
وَُ  أ وُ َوَجودت  َْ َعَلْيوِه  ِممَّ

ََ  َءاَعَُءك  ْلُت  ِعِه َكُِفُرو َِ .ْ
ُ
ُ ِعَمُ أ نَّ ِِ ُُلنْا  ای دهنلدهای بلین بله هلیچ بریله، پیش از تو، ؛ بدین سانَْ

 ابتلدا هلاو ملا بله اعملاا آن تینپدرانمان را بر آیینی یلاف: مگر آنره متنعمانش گفتند، نفرستادین
، کله از آننله پلدرانتان را بلر آن یافتله بودیلدی اگر برای یما چیزی بیاورم حت: گفت .کنینمی

، انلللدملللا بللله آیینلللی کللله یلللما را بلللدان فرسلللتاده: تلللر بایلللد؟ گفتنلللدکننلللدههلللدایت
 (24و23،زخرف«.)ایمانینبی

وها» ف  رل ت  جلز  یزچیل دوسلتدار و انلدهستند کله در نلاز و نعملت بلزر  یلده یکسان «م 
دسللت بلله دامللن تسلیللد ، ودهو از بللار سللنگین تحسیللق یللانه خللالی نملل سللتندییللهوات ن

بلرله  ؛اختصلاص بله اینلان نلدارد، ( تمسر به تسلیلد245ص، 4ج ،683، ی.)زمخشریوندیم
ای رسوا نذیری یعنلی و ما بب  از تو به هیچ بریه بودههای مشرك گذیته نیز امت ۀعادت دیرین

: جسلتند و گفتنلدمگر آنره توانگران اه  آن بریه هن به همین تسلید تشبث ، پیامبری نفرستادین
کنین و از آثار پدران دست ما اسالف و نیاکان خود را بر دینی یافتین و همان دین را پیروی می»

 (  138ص، 18ج ،1314، یی.)طباطبا«کنیننمیدارین و با آن مخالفت برنمی
وُ َعلوى»: گفتنلدملی هلاآن، اوا ۀباب  توجه اینره در آی نَّ ِِ  ََ َتوُدو ْْ ْ  ُم َِ دوم  ۀیلآ و در «آثوُِ.

ُ َعلى»: ندگوییم نَّ ِِ  ََ ْ  ُمْقَتُدو َِ ، گلرددگر چه هر دو تعبیر در حسیست به یر معنی باز ملی «آثُِ.
دعلوی حسانیلت ملذهن نیاکلان اسلت و تعبیلر دوم ایلاره بله اصلرار و  هولی تعبیر اوا ایاره ب

تسللی خلاطری اسلت  یر نلوع، نیاکان. به هر حاا این آیه به ابتدای و پیروی بر هاپافشاری آن
ایلن هملان  .ای نیسلتجویی مشرکان چیز تلازهبرای پیامبر اسالم)ص( و مؤمنان که بدانند بهانه

 (38ص، 21ج ،1382، یرازیاند.)مرارم یگمراهان در طوا تاریخ پیموده ۀراهی است که هم
، دنبلو  اتیلآ نیبه جز ا یگرید  ۀیآ نیمعتسد است که اگر در برآن کر  ریکب ریصاحن تفس

کله خداونلد  سلتا نیلاسلبن بله  نیو ا کردیم تیگمراه کفا اکانیاز ن دیدر ابطاا بوا به تسل
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 یو نسلل یعسلل  یدل چیبه ه، روندیبه دنباا آن م کههمانا کفار در اثبات آننه ، کند انیمتعاا ب
( و 621ص، 21ج ،1421، ی.)فخررازاکانشلانیمحلِ از آبلاء ون دیلجز تسل، کنندیتمس  نم

حلق  رشیگمراه است که مانع پذ اکانیکورکورانه و تعصن مذموم از روش پدران و ن دیسلت نیا
  .در یرکشان است انماندن مشرک یو باب یو موجن کفر و سرکش یودیم ستیو حس

 طانیاز ش تیتبع .4. 3
خلود بله  ۀاز املور ملورد عالبل تیلحما ید و برانگذار می پا  ریرا ز  قیمتعصن حسا افراد

از  دیلو با رسلندینمل ییبله جلا، جایب یهاتیافراد با عصب نی. ازنندی  چنگ مباط یهاجدا
 کله گونله هملان انلد؛کلرده تیملعون تبع طانیوگرنه از ی زندیاساس و باط  بپره یب یهاجدا

ُْ ُكلَّ َشيْ »: دفرماییم نیکر  رآنب ِب َیتَّ ِه ِعَغْيِر ِعْلٍ  َو ُ  ِفي اللَّ ِِ ُِس َمن ُیَجُ یدٍ َوِمَن النَّ ِر ٍَ مَّ ؛ بع ی از َطُ
کننللد و از هللر یللیطان سرکشللی پیللروی خللدا مجادللله مللی ۀبللی هللیچ دانشللی دربللار ، مللردم

 (3 ،حج«.)کنندمی
 یعنلی ؛اسلتسلرکش آملده  طانیاز یل یرویلپ فیلمجادله به باطل  در رد ، فهییر  ۀیآ در

و  نداطانییل نیبر ، و تعصن آلود دارند یرمنطسیکور و غ یهابحث، جدا قیکه از طر  یکسان
و  دهنلدیمل یتن به هر ذلت و خوار، یوندیگرفتار م یاخالب ۀلیرذ نیکه در چنگاا ا هاییآن

حجاب بله  نی. ایوندیحق نم نیتسل یول ؛یرنندیرا در هن م یبلند انسان حعظمت مسام و رو 
در آن نفلوذ   یلو منطلق و دل تینور آفتاب هدا نیکمتر  دهدیاست که اجازه نم نیضخ یبدر

 ۀاست کله همل طانیی نی( ا334ص ،1383، یرازی)مرارم ی آن را روین سازد. یکند و ماورا
و از  کنلدینفس را به صورت محاسن ظاهر م  یرذا ۀو هم هرا از چشن انسان پنهان دایت قیحسا

 یسللیرحسیو غ یروابعللیرا غ زیللکلله هملله چ رسللدیملل ییاسللت کلله انسللان بلله جللا قیللطر  نیللا
 ( 166ص ،1411، ی.)تسترندیبیم

 طانییل»: سدینو یدانسته و م طانیباط  را از ی یهاتعصبات و جدا نیچن زین یفخرراز
 تیلچون موجن محروم ؛توجه و اصرار بر باط  و جهالت یود اوبه  دیدیمن انسان است و نبا

( 355ص، 21ج ،1421، یفخرراز«.)خواهد ید یشگیو هم یابد راتیاز خ
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 ییباطل  کلار انسلان را بله جلا یهاو جدا تیعصب»: دافزاییم زی)ره( نییعالمه طباطبا
و  کنلدیبنا مل، است آننه را بنا کرده خراب و آننه خراب کرده شیکه به دست خو  رساندیم

چگونله ، یلر را نشناسلد یو تا کس هددینم صیو یر را از هن تشخ ریچون خ ؛هن ندارد یباک
بللر  جللایفللرد بللا تعصللن ب، گونللهنی( و ا314ص، 3ج ،1314، ییطباطبللا«.)از آن اجتنللاب کنللد

 طانیبلر آن از یل یباطل  بلودن آن نلدارد و اصلرار و پافشلار ایلکه بادر به درک حق  ییزهایچ
و از سلعادت  کنلدیگملراه مل یزنلدگ ریدر مسل زیلرا ن گراندی بسا چه وو خود  می کند تیتبع
.دنماییمحروم م یابد

 عذاب آتش دوزخ .5. 3
 چنان ؛است دوزخ آتش در یدن عذاب، موردیبیجا و ب عصبیت یاز پیامدها گرید  ییر

ْم »: کندیم ایاره امر این به متعاا یخدا، کرین برآن آیات از یبسیار در که
َ
وُزاًل أ َذِلوَك َخْيوٌر نُّ

َ
أ

نِم  ُّْ ُِلِميَن  * َشَجَرُو الزَّ لظَّ ُ ِفْتَنًة لِّ ََ ُ َجَضْلَنُ نَّ ْصوِل ا * ِِ
َ
ُج ِفي أ ُ َشَجَرٌو َتْخُر َْ نَّ وُه  *ْلَجِقويِ  ِِ نَّ

َ
وُ َكأ َْ ْلُض َِ

ينِ  ِِ َيُ
ََ  *ُ.ُ وُس الشَّ ُ اْلُبُطن َْ ََ ِمْن ُ َفَمُِلُؤو َْ ََ ِمْن ِكُلن ََ  ْ ُْ وْن َحِمويٍ   * َفِإنَّ ًعُ مِّ ُ َلَشْن َْ ْ  َعَلْي ُْ ََّ َل ِِ  

 * ُث َّ
َلى اْلَجِقيِ   ْ  َْلِ ُْ ََّ َمْرِجَض ِِ  

ْ  َضوُلِّ  * ُث َّ َُ ْلَفْنا آَعُء
َ
ْ  أ ُْ نَّ ََ  * يَن ِِ َرُعون ْْ ْ  ُی َِ وْ  َعَلوى آَثوُِ. ُْ َوَلَقوْد َضولَّ  * َف

ِليَن  وَّ
َ
ْكَثُر اْْل

َ
ْ  أ ُْ ْبَل در حسیست ملا آن را بلرای  .یا درخت زبوم ؛آیا از نظر پذیرایی این بهتر استَْ

 نآن درختللی اسللت کلله از بعللر آتللش سللوزا .آزمللایش و[ عللذابی گردانیللدین ۀسللتمگران ]مایلل
خورنلد و پس ]دوزخیان[ حتما از آن می .های ییاطین استویی چون کلهاش گمیوه .رویدمی

 آنگلاه .اسلت جویلان آب از آمیغلی آن سلر بلر را ایشلان سلپس .کننلدمی پر آن از را هایرن
 دنبلاا به ایشان پس. یافتند گمراه را خود پدران هانآ .است دوزخ سوی به گمانبی بازگشتشان

 (11ل62،صافات)«افتادند گمراهی به پیشینیان بیشتر هاز آنو بطعا پیش ا یتابندیم هاآن
فس  و فس  به خاطر تسلیلد کورکورانله از پلدران و ، این همه عذاب و یرنجه در آخرت

: سلدنوییمل یتعصن بر روش و راه و رسن غل  نیاکان و پدران جاه  گذیته است. فخلرراز
 کفایللت، نبللود کورکورانلله تسلیللد و تعصللن ذم در ایللن از غیللر یااگللر در بللرآن کللرین آیلله»
(  338ص، 26ج ،1421، فخررازی.)«کردیم
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 یزنلدگ، فتلدیب نیاز زبوم جهنن به زم ایاگر بطره، از ابن عباس نس  کرده است یوطیس
( متعصلبان عللت خوردنشلان از 211ص، 5ج ،849، یوطی.)سلبردیمل نبلی از را هلاانسان ۀهم

این است که اینان پدران ، «دوزخ» برگشتن به سوی و «حمین» و نوییدنشان از «زبوم» درخت
بلا ایلن حلاا از ایشلان کله ریشله و  ؛ایشان گمراهند، دانستندو با اینره می فتندخود را گمراه یا
تسلید کردند و به همین جهت دنباا پدران خلود بله سلرعت بله سلوی دوزخ ، مرجع آنان بودند

 دوزخ سللوی بلله سللپس و دخورنللبرمللی مللذکور هللایینخسللت بلله خللوراک .رونللدمللی
 (212ص، 11ج ،1314، طباطبایی.)گردندبرمی

گمراه کرده و موجن  ایکورکورانه از آباء گمراه است که انسان را در دن دیو تسل تیعصب
 .در آخرت است یروز یدن و یساوت و بدبخت اهیس

 مسلمانان نیرفتن وحدت ب نیتفرقه و از ب جادیا. 6. 3
 یرویلرفتن وحلدت و ن نیو از ب یریتفربه و درگ جادیمذموم ا تیاز آثار عصب گرید  یری

و از تنازع  خواندیست. خداوند متعاا بندگان خود را به اطاعت خود و رسولش فرا ما مسلمانان
ِيُضونا »: یودمی هاآن یرفتن بوا نیچون موجن یرست و از ب ؛داردیبرحذر م یریو درگ

َ
َو أ

نَلُه َو الَتنَُز  َُ َه َو َ. َب .یُقُکوْ  اللَّ ََ وُِعرین ُعنا َفَتْفَشُلنا َو َتوْذ َْ اللَّ وَه َمو ََّ اللَّ ِِ ؛ از خلدا و َو اْصوِبُروا 
پیامبرش اطاعت کنید و با یردیگر به نزاع برمخیزیلد کله نلاتوان یلوید و مهابلت و بلوت یلما 

 (46،.)انفاا«برود. صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است
 سسلت، برخیزیلد یرلدیگر بلا نلزاع بله اگر، گویدمی که این و است باد معنی به «ریح»

لطیفی به این معنی است که بلوت  ۀایار ، برد خواهد میان از را یما، باد آن دنباا به و یویدمی
زیلرا همیشله وزش  ؛و عظمت و جریان امور بر وفلق ملراد و مسصلودتان از میلان خواهلد رفلت

نزا مسصود بلوده اسلت و در آن زملان کله تنهلا ها به سوی مکشتی کتبادهای موافق سبن حر 
، یرازینیروی محرك کشتی وزش باد بلود ایلن مطللن فلوق العلاده اهمیلت دایلت.)مرارم یل

( 196ص، 1ج ،1382
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: اکلرم)ص( فرملود امبریلکله پ کنلدیمجاهلد از ابلن عبلاس نسل  مل قیاز طر  یزمخشر
ٌِ ِعُلَدُعن.ِ » ََلَکت َعُ

َ
لَلَبُ َو أ ُِ بلاد  ۀلییدم و بلوم علاد بله وسل روزیباد صبا پ ۀلیوس ؛ من بهَنَلرُ  ع

 کنلدینس  مل دیاز بتاده و ابن ز  ی( و طبرس221ص، 2ج ،683، یزمخشر«.)دبور هالک ید
نسین پیلروزی بلر ، یعنی اگر اختالف پیدا کنید ؛«َو الَتنَُزُعنا َفَتْفَشُلنا» هایکه منظور از جمله
 (232ص، 11ج ،1312، یوزید.)طبرس دزندگی یما نخواه

و ، که با نزاع و کشمرش در میان خود ایجلاد اخلتالف نرنیلد کندیم دیکأ ت مهیکر  ۀیآ
در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دوللت و یلا غلبله بلر دیلمن را از دسلت 

ََّ »بلرد. وحدت کلمه و یوکت و نیروی یما را از بین ملی، چون اختالف ؛مدهید ِِ َو اْصوِبُروا 
یَن اللَّ  ُِعِر َْ اللَّ  ۀیعنی اگر همواره در برابر مصائن و نامالیمات جنگی که دیمن بله وسلیل ؛«َه َم

در ذکر خدا و اطاعت او و رسلولش بلوده  بیش ترداری و مالزم خویشتن، کندآن تهدیدتان می
حوادث و سنگینی بار اطاعت یما را از جای نرند و از پا درنیلاورد و للذت معصلیت و ، بایید

را گمراه نسازد و همین صبر است که به انسان فرصت تفرر صلحیح داده و  یماجن و تربر ع
انگیلز و مصلائبی کله های هوابه منزله خلوتی است که در هنگام هجوم افرار پریشان و صحنه

دهد که صحیح فرر نموده و رأی مطملئن و صلد به انسان فرصت می، آورداز هر طرف رو می
  (126ص، 9ج ،1314، ییبا مردم صابر است.)طباطبا نس خدای سبحاپ ؛در صد اتخاذ کند

و نفلاق و  نلهیو بلذر ک سلوزاندیاتحاد و انسجام را در جامعه م یوندهایپ، مذموم تعصن
ُُ اْلُقوُروَب »: دفرمایی)ع( میکه امام عل چنان پاید؛یافراد م انیدر م زیاختالف را ن َجُُج ُیْنوِت اللِّ

ُینِغُر اْلُقُلنَب   ،1389، یدآم.)«سلازدیمل ورنهیا را کهآورد و دامی بار به ها؛ لجاجت جنگَو
 (69ص

 یمحشور شدن با اعراب جاهل .7. 3
ة َعَضَثوُه اللوُه َیوْنَم م»: دیفرمایاکرم)ص( م امبریپ َِ  ِموْن َعَلوِبيَّ ًة ِمْن َخوْر ْلِبِه َحبَّ َْ ََ ِفي  َْ َكُ ََ

 َِ َْ َاْعَراِب اْلَجُ ةِ اْلِقَيَُمِة َم ، دایلته بایلد تیعصلب یخردلل ۀدانل ۀ؛ هر کلس در دللش بله انلداز ِليَّ
، ینلی.)کل«کنلدیبب  از اسالم( محشور مل ن)دورا تیاو را با اعراب جاهل امتیروز ب، خداوند
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ة»: دیفرمایم زی( و ن431ص، 2ج ،1389 َعوُ ِاَلوى َعَلوِبيَّ َِ وُ َموْن  َُتوَل َعَلوى ، لْيَ  ِمنَّ َْ وُ َموْن  َوَلوْيَ  ِمنَّ
ةَع  ة، َلِبيَّ ُ َمْن َمَُ  َعَلى َعَلِبيَّ  تیبله خلاطر عصلب ایل؛ هر کس به تعصلن دعلوت کنلد َوَلْيَ  ِمنَّ

 (332ص، 4ج ،215، .)ابوداود«ستیاز ما ن ردیبم تیبا روح و فرر عصب ایجنگ کند و 
ملذموم را  تیعصلب، ملذکور نیمفسلر  ۀکه همل یودیمذکور بردایت م ریتفاس قیتطب از

 یاملدهاپی بله توجله با. اندخطرناک آن هشدار داده یامدهایعوابن و پ ۀدربار محروم کرده و 
 یاز دامن زدن به اختالفلات دیمسلمانان با نیدر ب حف  وحدت مخصوصا   یبرا، مذموم تیعصب

در  للهیصلفت رذ نیلعالج ا یکرد و در پ یخوددار، یودیم موردیکه موجن بروز تعصبات ب
.خود و جامعه بود

 مذموم تی ج عصبعال راه. 4
:  یودیدرمان تعصبات ناپسند و مذموم ایاره م ایو  یریجلوگ هایادامه به راه در

لله و تفکر امیق .1. 4
و  یطلوالن هلاییریلنابجلا و درگ هلایتیعصلب جلادیاز ا یریجلوگ یمتعاا برا خداوند

خداونلد  یبلرا امیلاوا ب: کنلدیبندگانش را به دو امر سلفارش مل، رفتن بوا نیو از ب یپراکندگ
َْ »: دفرمایلیآنجا کله مل دن؛یشیدوم تفرر و اند، او تیمتعاا و رضا

َ
ِعُظُکوْ  ِعناِحوَدٍو أ

َ
موُ أ نَّ وْل ِِ ُْ

ِه َمْثنى الَّ َنوِذیٌر َلُکوْ  َعوْيَن َیوَدْي َعوذاٍب  َو ُفراِ  َتُقنُمنا ِللَّ وَن ِِ َُ  َْ ِِ وٍة  ُروا موُ ِعلوُِحِبُکْ  ِموْن ِجنَّ ُث َّ َتَتَفکَّ
دو دو و یر یلر بلرای خلدا بیلام کنیلد؛ سلپس : دهنیما را به یر چیز اندرز می: ؛ بگویدٍ َشدِ 

نیست. اوسلت کله یلما را از آملدن علذابی یلدید  ییدیوانگتا بدانید که در یار یما ، بیندیشید
 (  46،سبا«.)ترساندمی

ِعُظُکْ  ِعناِحَدوٍ »که منظور از  کندیاز مجاهد نس  م یوطیس
َ
مُ أ نَّ « ال اله اال الله»فتن گ، «ِِ

هِ أل »( و مراد از 241ص، 5ج ،849، یوطیاست.)س  ؛اوسلت یخدا و رضا یبرا امیب« َْ َتُقنُمنا ِللَّ
( 311ص، 1ج ،1415، یو تعصن.)بروسو  دیو تسل ایو ر  یریدرگ یرانه ب
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 برای خدا بیلام کنیلد و منظورتلان جلز حفل  حرملت خلدا نبایلد.، دگوییم فهییر  ۀیآ
نی» ی  رادی مل و دوری از اجتملاع و ، و این تعبیر کنایه از تفرق، و یری یری، یعنی دو به دو ؛«ول ف 

میرانلد حق را ملی غالبا  ، وبتی به پا ید .و یعوری ندارد ررچون غوغا ف ؛بر پا کردن غوغا است
نفلس و علرق تعصلبات را  ی( و هلوا585ص، 16ج ،1314، ییکنلد)طباطباو باط  را زنده می

و چشمانتان کور نشود و سخنانتان با هلن  دیکن دایدرست پ ۀدیتا فرر صالح و عس دیذار کنار بگ
 ( 591ص، 3ج ،683، یمخلو  نگردد.)زمخشر

در محیطلی ، هن در محیطی آرام و خلالی از غوغلاآن، های خفتهبرای زنده کردن اندیشه
 خلدا بلرای، هلالجاجت زا دور و هادور از تعصن، دور از هوا و هوس و امواج تبلیغاتی مسموم

، 18ج ،1382، یرازیلی مرلارم).اسلت همین یما به من اندرز تنها که کنید اندیشه و کنید بیام
 (139ص

عابالنله و درسلت بلارۀ در فهییلر  ۀیلآ نیدر ا «دنیشیاند»، پیش گفتهتوجه به مطالن  با
دست نلدادن  از جهیندایتن تعصن مذموم و در نت، مسلمانان نیحف  وحدت ب، گرفتن نیتصم

بله  یتوجله فراوانل، تفرلر ۀفلوق العلاد تیاهم  یبه دل زین یاسالم اتیدر روا است.و توان  روین
 :  یودیایاره م اتیروا نیهایی از ابه نمونه نجایدر ا .یده است بدان

ُر َیودُعنا ِلوى اْلِبورِّ َو اْلَضَموِل ِعوهِ »: دفرمایی)ع( میعل امام فکُّ لتَّ
َ
را( بله )انسلان ، دنیشلی؛ اندأ

 نلهیزم نیلدر ا زی( امام رضا)ع( ن55ص، 2ج ،1389، ینی.)کل«خواندیمو عم  به آن فرا  یرین
ِه َعزَّ َو َجولَّ »: فرمودند ْمِر اللَّ

َ
ُر ِفي أ َفکُّ ُو التَّ َِ َمُ اْلِضَبُ نَّ ِِ ْنِم 

اَلِو َو اللَّ ُو َكْثَرَو اللَّ َِ ، ؛ عبلادتَليَ  اْلِضَبُ
، یبلره عبادت فس  تفرلر در املر خلدات متعلاا است.)مجلسل ؛زیاد بودن نماز و روزه نیست

َفُکووَر و »: فرمودنللد زیلل( امللام الصللادق)ع( ن325ص، 68ج ،1413 لتَّ
َ
عووى َذ. أ

َ
ِو أ َِ ْكَثووُر ِعبووُ

َ
ََ أ كووُ

عِتبَُ.   (323ص، 11ج: و پند گرفتن بود.)همو دنیشیعبادت ابوذر اند نیشتر ی؛ باْْلِ
 نیلمسللمانان در ا نیحف  وحدت بل جهیو در نت ندیشیلله و اند امیب، گفت توانیم پس

ببرند تا  نیرا از ب اساسیب هایمذموم و جداا هایتیعصب توانندیهستند که م یاز عوامل نهیزم
 .یود فراهن هاانسان شتریکردن هر چه ب یبندگ یبرا ریمس، ستیانوار حق و حس رشیبا پذ
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 تقوا .2. 4
ِذیَن »: کرده است انیفتح ب ۀمبارک ۀدر سور درد را  نیا یدارو نیبهتر  نیکر  برآن ْذ َجَضَل الَّ ِِ

نِلِه َوَعَلى اْلُمْؤ  َُ ِکيَنَتُه َعَلى َ. ََ ُه  نَزَ  اللَّ
َ
ِة َفأ ِليَّ َِ َة اْلَجُ َة َحِميَّ ُ  اْلَقِميَّ ِْ ِع ُلن ُْ ْ  َكَفُروا ِفي  ُْ ْلوَزَم

َ
ِمِنيَن َوأ

لَ  َْ
َ
ُ َوأ َْ َح َّ ِع

َ
ْقَن  َوَكُُننا أ ُه ِعُکلِّ َشيٍْء َعِليًمَُكِلَمَة التَّ ََ اللَّ ُ َوَكُ  خلود هلای؛ آنگاه که کافران در داَْ

 بلر و خلویش ۀفرسلتاد بلر را خود آرامش خدا پس ؛ورزیدند جاهلیت تعصن[ هن آن] تعصن
]رعایلت[ آن ]آرملان[  هب آنان[ وابع در] و ساخت آنان مالزم را تسوا آرمان و فرستاد فرو مؤمنان

( 26 ،فتح«.)ه ]اتصاف به[ آن بودند و خدا همواره بر هر چیزی داناستسزاوارتر و یایست
ی»)ره( منظور از ییعالمه طباطبا ول س  ةل التَّ مل ل 

را  یکه هملواره آدمل داندیم مانیرا روح ا «کل
و روح  نهیسلر یکه دارا داندیم یمساب  متعصبان را مؤمنان ۀنسط، فهییر  ۀی. آکندیامر به تسوا م
 تیلو آنجلا کله حم ستین تیجاهل تیحم، هست نهیو سر مانیآنجا که ا نیبنابراتسوا هستند؛ 

( و صلاحن 431ص، 18ج ،1314، یی.)طباطباسلتیو تسلوا ن نهیو سلر ملانیا، هست تیجاهل
ه»، نمونه ریتفس مل ل 

 هاآن هایدا ریعنی خداوند روح تسوا را ب ؛گرفته است «روح» را به معنی «کل
ایملان و  ۀیلدیزا و دارد «ترلوینی» ۀجنبل «تسلوا ۀروحیل» .سلاخت همراهشلان و مالزم و افرند

 ( 91ص، 22ج ،1382، یرازیسرینه و التزام بلبی به دستورات خداوند است.)مرارم ی
ال »بله  «تسوا ۀکلم»، است در بع ی از روایات که از پیامبر گرامی اسالم)ص( نس  یده

ه ( و در روایتی کله از 85ص، 28ج ،1421، یو فخرراز 81ص، 6ج ،849، یوطی)س«اله اال اللَّ
( و صلاحبان 13ص، 5ج ،1389، ینی)کلتفسیر یده است «ایمان»امام صادق)ع( نس  یده به 

عسو  الّلوه الورحمن » یعنلی، داننلدییلهادت مل ۀمراد از آنلرا کلمل، و کشاف انیروح الب ریتفاس
ه و مقمد .َن  الّلوه  ،683، یو زمخشلر 51ص، 9ج ،1415، ی.)بروسو «الرحي  و ال اله اال اللَّ

 (344ص، 4ج
و  انیهود ی، (36و 34،مجرمان)صافات، (23،تعصن مترفان)زخرف نیبرآن کر   یدر تحل

در  شهینادرست است و ر  ی( برخاسته از امر42و 41،( و مشرکان)فربان125و121،)بسرهانیحیمس
بلا کنلار ، خواهلدیاز آنلان مل رونیاز ا ؛نادرست و خالف وابع دارد یارهایجه  و انتخاب مع

، خلود و جهلان هلایتیلو وابع یهسلت قیو یناخت نسبت به حسلا نشگذایتن آن و کسن دا
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، یسلیخلود سازند.)الجر  شلهیبخشلند و تسلوا را پ ییرهلا، تعصلن یبلبل هاییماریخود را از ب
 ( 45ص ،1429

وُُس َااَل »: دفرماییم نهیزم نیدر ا زیاسالم)ص( ن یگرام امبریپ وُ النَّ َْ ُکو  َواِحوٌد َو َیوُ ایُّ عَّ .َ ََّ ِ 
عوى   ُک  واِحٌد و ال َفهَل ِلَضَرعى  على َعَجمى  و ال َعَجموى  علوى َعَر یُنُک  واِحٌد و َنبيُّ ِِ ََّ أعُُك  واِحٌد و  ِ

قن  َِ على أحَمَر ِاّل ِعُلتَّ َِ و ال أََن اسلت و  رلییپروردگلار یلما ، مردم ی؛ او ال أحَمَر على أََن
و  سلتیعجملی برتلری ن چیعربی را بر هل چی. هریی امبرتانیو پ ریییما  نیو د  رییپدر یما 

 چیرا بلر هل اهییسل چیو هل اهییسل چیگندم گونی را بر هل چیعربی و ه چیعجمی را بر ه چیه
 (5655ثیحد ،1312، یالهند نیعالء الد«.)مگر به تسوا، گندم گونی

، اسلت یمتعلاا و آراملش بلبل اطاعت از خداوند ۀدیتسوا که زائ، گفت توانیم جهینت در
باعلث اسلت و  یمنطسل ریلکورکورانله و غ هلایتیعصلب جلادیاز ا یریدر جللوگ یعام  مهمل

ْكَرَمُکْ  إ  »و بداند که  ندینب گرانیانسان خود را باالتر از د ، یودمی
َ
ْتقوُُكْ   ََّ أ

َ
وِه أ  آینله؛ هلر ِعْنَد اللَّ

 بله هلا(. کرامت و عزت انسلان13،راتحج«)پرهیزگارترین یماست، ترین یما نزد خداگرامی
است نه بلا رنلگ و  زییود نزد خداوند متعاا و بندگانش عز  شتریانسان ب تسوای هرچه تسواست؛

 .ینژاد و خاندان خاص

مدهایتوجه به پ. 3. 4  تیعصب یا
 یبله سلو  یکله راهل ملانیکلردن ا یو بلو  عصلبیت یاملدهایبا توجه کردن بله پ توانیم

و تعصن و لجاجلت و هلوا و هلوس را کله  ینیو خودب یخودخواه یاهپرده، است یخودساز
خداونلد  یایللرا کله او  یو انلوار قحسلای و زد کنلار خلود چشمان مساب  از، زاستهمه ظلمت

 (  12ص، 2ج ،1318، یرازی.)مرارم یدید ، نندیبیم
، عذاب یدن در آتلش دوزخ، یهمنون محشور یدن با اعراب جاهل ییامدهایتوجه به پ

حجاب دایلتن بلر ، کر و الا و در ظلمات بودن، کافر و مشرک یدن، طانیکردن از ی تیتبع
 .داردیوا م یجد  مأو به ت دهدیرا سخت تران م یهر عابل دگانید 
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 حیکردن تعصبات مذموم به راه صح تیهدا .4. 4
بله ایلن دیگر از طرق درمان رذای  اخالبی تغییر یر  و تعویِ محتوای آن است.  یری

 کله کسلی، . برای می کنین هدایت میبت هایبخش به منفی هایها را از بخشکه انگیزه امعن
 او در را تعصلن ۀانگیلز  کله ایلن جلای به، است نادرستی مسائ  به نسبت یدید تعصن دارای

( و ایلن 221ص، 2ج ،1381، یرازیمیبت متوجه سازین)مرارم ی امور به را او تعصن، بمیرانین
کله  آملده اسلتباصلعه  ۀدر سخنان نورانی امیرمؤمنان علی)ع( در خطبل همان چیزی است که

مرارم اخالق  سبنتعصن یما به ، سعی کنید، دایته بایید یاگر بنا هست تعصب»: فرمایدمی
 (  192خطبه ،1319، غهنهج البال«.)و محامد افعاا و محاسن امور باید

و  کشلدیکله مل هلاییتیعصلب انسلان در»: دفرمایلیمل بلارهنیدر ا زی)ره( نینیامام خم
باط   ۀاگر نظرش محِ اظهار حق و امات، از بستگان و متعلسان خود، کندیکه م هاییتیحما
صفات کماا  نیاست و از بهتر  ستیاز جانن حق و حس تیممدوحه و حما تیعصب نیا .باید

ن از آ، سلت کله حلق بلا هلر طلرف هسلتا و عالملت آن آن اءستیو اول اءیو خلق انب یانانس
از  ییخصلل نیچنلل .بلرلله از دیللمنان او بایللد ؛گرچلله از متعلسللان او نبایللد، کنللد تیللحما
فاضلله بله یلمار  ۀنلیمد انیو حام لتیطرفداران ف  ۀو در زمر  ستیحس یکنندگان حماتیحما

 (146ص: 1386، ینیخم«.)جمعیت است مفاسدو ع و صالح جامعه و مصلح  دآییم
را  رتیلغ، )ره(یی. عالمله طباطبلاندگوییم «تر یغ»را اغلن  دهیمیبت و پسند تیعصب

حاللت  یست از دگرگلونا است و آن عبارت دهیاز اخالق حم رتغی»: اندکرده فیتعر  نیچن
 یرلیکله بله  یدفاع و انتسام از کس یکه انسان را برا یطوره ب، و اعتداا یانسان از حالت عاد

نلدیخود مل یاز جا، است کرده و ماا و ناموس و امیاا آن تجاوز نیاز مسدساتش اعن از د  . کل
کله از  نیرا فلرض کنل ی. هلر فلردسلتین بهرهیب، زیصفت عز  نیاز ا یطور کله ب یانسان چیه
 یاز املور فطلر رتیلپلس غ دهلد؛یاز خود بروز م رتیغ، یباز در موارد، است بهرهیب رتیغ

  یتعلد نیلا د ر  یامور فطر، یده باید  یاست که بر اساس فطرت تشر ینیاست و اسالم هن د 
معتبلللر و واجلللن ، اسلللت یبشلللر الزم و ضلللرور اتیلللرا کللله در ح یو آن مسلللدار کنلللدمی

(432ص، 4ج ،1314، یی.)طباطبا«سازدیم
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اسلت  یصفات کماا انسان نیو از بهتر  یاخالب ف ای از  رتیغ ایممدوح  تیعصب پس
از  .دارد یبسلاما رتیلصلالحان و فاضلالن بریلمرد. البتله غ ۀدر زملر  تلوانیآن را مل ۀو دارند

 مجلاا از هلادر امواا که پرداختن به آن رتیدر اوالد و غ رتیغ، یناموس، ینید  رتیجمله غآن
مملدوح و  تیملذموم و کورکورانله بله سلمت عصلب تیکردن عصب تیداه. است خارج بحث

ضاللت و  یو فساد و از سسو  در واد یو بار بندیجامعه را از ب یانسان و حت تواندیم، رتیغ
و آخرت برساند. علالوه بلر ملوارد  ایامن و آرامش در دن وادی به را هاظلمات نجات دهد و آن

باال بردن سطح فرهنلگ ، یدر برابر حق تعال نیتسل، برهمنون ص یگرید  یبا راهرارها مذکور
را در خلود  للهیصفت رذ نیمذموم را گرفت و ا هایتیعصب یتوان جلو یم زنی هاانسان مانیو ا

 .برد نیاز ب و جامعه

 یریگ جهیت. ن5
و  انالبیلروح، درالمنیلور، نالغیلحیمفات، نمونه، انالبیمجمع، زانیالم ریتفاس قیتطبحاص  

خود بله  رتفاسی در و اندمذموم را محروم کرده تیعصب، انمفسر این  ۀهماین است که کشاف 
. انلدآن هشلدار داده کاخطرن یامدهایعوابن و پ ۀآن ایاره کرده و دربار  ۀکنند جادیعوام  ا

انسلان  دگانیلبر د  یمانند حجاب تواندیاست که م یاخالب ۀلیاز صفات رذ یریمذموم  تعصبی
خاطر نشان کلرد کله افلراد متعصلن بلر اثلر  دیمحروم کند. با قیو او را از درک حسا یردبرار گ

 یودمیباز  انخدا از گردنش تیو عبود  یطوق بندگ، و کورکورانه جایب هایتعصبات و لجاجت
 .یودمی نهاده هابر آن طانیهوا و هوس و ی یو طوق بندگ

و از  یریلو موجلن تفربله و درگ پراکنلدیو نفلاق مل نهکی بذر هادر دا تینوع عصب نیا
 نیحفل  وحلدت بل یبرا دی. باآوردیمسلمانان یده و یرست به بار م یرویدست رفتن بوا و ن

ملذموم  هلایتیکله موجلن بلروز عصلب اختالفاتی به دنز  دامن از مسلمانان خصوصا   هاانسان
کلردن  تیهلدا، تیعصلب یاملدهایتوجله بله پ، چون تسلوا یعوامل اکرد و ب یخوددار، یودیم

بلاال بلردن سلطح فرهنلگ و ، تفرر عابالنله و درسلت، لله امیب، حیتعصبات مذموم به راه صح
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کورکورانه و ناپسلند  هایتیعصب یو جل توانیم یدر برابر حق تعال نتسلی، صبر، هاانسان مانیا
 برد. نیدر خود و جامعه از ب ار  لهیصفت رذ نیرا گرفت و ا
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