
 

 

                                                   از دیدگاه اسالمتبعیض و تعصب 

 "هاشمی "سید نصیر                                                                                                                             

بیی اتتایادی و ؛ زيرا زمينه تفرقه، ت زندگی در جوامع انسانی استابزرگترين آف از یگراي قوم جويی، تعصب و یپديده برتر
تالف ثروتهیا ا طاقتها و اهدار ،تباهی ها ،؛ به نسل كشیمی سازدفراهم امعه اقشار مختلف جو  گروه ها، ، اقوامبين خشونت، را در

اام ترصه هیای تقب افتادگی را در تو نا امنی  ،آورد یرا به لرزه م ن امت اسالمیكيا اين پديده زيانبار می گردد. جامعه منجر در
 .می آورد بار زندگی به

گاه شیريعت و برتیری جیويی از ديید منصب، زبان و جین  تعصب به قوم و قبيله، سات و منطقه، مذهب و مسلک، ثروت و
ناتوان ناوده و  است؛ كه كيان امت اسالمی را بياار وامراضی مثابه ه ب ديده جاهلیو قانون نافذه كشور مردود است. اين پ اسالمی

 سياسیی، اخالقیی، فرهن یی و ترصیه هیای اجتایاتی، ساختار های نظام اجتااتی را در وفرسوده  ،پايه های استوار زندگی را
 بدبختی را ببارمی آورد. مش را مختل ساخته، تقب ماندگی، سياه روزی وافرو می ريزد، فضای صلح و آر اقتصادی

جن هیای داخلیی و میداخالت  و طاقت فرسا اسیت؛بحرانی بساكه برند،  یسر مه بدر وضعيتی اكنون ملت مظلوم افغانستان 
 .بيشتر استبه هاه ملتها  نسبتبه وحدت و هابست ی  اين ملت،نياز  .آنها را به جهنم مبدل ساخته است ارجی، زندگیخ

 و نفرت انگیزاست: بو، بدالشه متعفنهمانند ت یبعص

ترب  .دوره سياه جاهليت و اخالقيات متکبران است شاخصه هایگرايی و برتری جويی از  قومتعصب، نژاد پرستی و  تبعيض و
 كن. کمظلوم باشد، كا ها در زمان جاهليت، از روی تعصب و قوم پرستی می گفتند كه به برادر و خودت چه ظالم و چه

جایع  ار و برتری جويی سخت بيزار بود، و آنرا دتوت بیه جاهليیت، وختعصب، افت از تبعيض و پيامبر اسالم محاد مصطفی
 گنديده و متعفن می دانست كه تامل اساسی تفرقه و تنفر در ميان افراد جامعه است. شدن بدورالش

اسیالم  گزيد. سپاه پيیامبرمريسيع اقامت  غزوه بنی الاصطلق، در فراغت از از پ   كتب سيرت آمده است: رسول اكرم در
« یبیر جهنی سنان بن و» شد، او با یخوانده م« جهجاه غفاری» مزدوری بود كه ر بن خطابكنار چشاه آب اردو زد. هاراه تا

 جهجاه نيز بانگ برداشت: ای گروه انصار!.اختالف كرد و درگير شد. درين هن ام جهنی فرياد برآورد:  برسر برداشتن آب،
َا ُمْنِتَنة  ! أ بدعوی اجلاهلية و أان بني أظهركم؟ ) فرمود: پيامبر مهاجران!.ای گروه  آيا به جاهليت فرا می خوانيد درحالی كیه  (:َدُعوَها، فَِإَّنه
اسیت.اين میاجرا در  گنديده( سخت بدبو و نفرت ان يز مانند الش )ت را ترک كنيد كهيبتص اينميان شاا هستم؟!  من هنوز در

ََااَل األَنْ  عن چنين بيان شده است:صحيح مسلم  َنصاار! َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللا قَاَل: ُكنها ِف َغَزاٍة، َفَكَسَع رَُجل  ِمَن املَُهاِجرِيَن رَُجالً ِمَن األَْنَصاار! ف َصااِرُّ:: َاَََ
ََاَل: ) : َا ََْلُمَهاِجرِيَن! َفَسِمَع َذاَك َرُسوُل هللا، ف ََااَل:َوقَاَل املَُهاِجِرُِّ   ) َما ََبُل َدْعَوى َجاِهِليهٍة؟( قَاَُوا:ا َرُساوَل هللا! َكَساَع رَُجال  ِماَن املَُهااِجرِيَن رَُجاالً ِماَن األَنَصااِرل فَا

َعها َعْبُد هللا َسَِ َا ُمْنِتَنة ل( َ ََاَل: فَاَعلوَها؟ َأَما َوهللا! ََِئْن رََجْعَنا ِإىل املَ  َدُعوَها، فَِإَّنه ل قاال ُعَماُر َدْعنِاض َأْباِر ْ ْبُن ُأَبِ ، فَا ل  ِديَنِة ََُيْخرَِجنه اأَلَعز: ِمْنَهاا اأَلَذله َِ ََ ها ا املُنَااِف ُعنُا
ََال: ) ُتُل َأْصَحابَُهل فَا َْ ًدا يَا  «1» (:َدْعُهل الَ يَاَتَحدهُث اَنهاُس َأنه ُُمَمه

قیرار داد،  يکى از مهاجرين يک انصارى را میورد ضیربتيک غزوه بوديم كه  ما در روايت است كه گفت: جابر بن تبداهللاز 
 ايین فريادهیا را مهاجرين! پيیامبر فرياد كنان( گفت: اى گروه انصار! و مرد مهاجر) گروه( )فرياد كنان( گفت: اى )مرد انصارى

انصیارى را زده اسیت، گفتند: يک مهاجر يیک «  نعره جاهليت گرديده است؟ و بلند شدن اچه چيزى باتث دتو» شنيد و گفت: 
اين  منافق( )هن امی كه تبداهلل بن اُبى «بو و نفرت ان يز است.اهلی را كنار ب ذاريد؛ كه سخت بداين تعصب ج »فرمود: پيامبر

مدينه بیاز گیرديم آنکیه تزتانید به نااييد( قسم به اهلل، اگر ما  نعره ها را شنيد، گفت: انصار را تليه مهاجرين دتوت و تحريک
 بيرون خواهد راند. ست، آنرا كه خوار تراست، از آنجاترا

او را واگذار كن تا مردم ن ويند كیه محادید » فرمود:  گفت: اى رسول خدا! ب ذار كه گردن اين منافق را بزنم، پيامبر تار
ما َبل دعوى أهل اجلاهلياة؟  ) فرمودند:روايت شده است كه پيامبر صحيح البخاری از جابر و در «.رسانداصحاب خود را به قتل مى

 «2» دعوها فإَّنا خبيثةل(: : )صلى هللا عليه وسلم( )فَال اَنبضاَراوی(:  )مث قال: ما شأَّنم(ل فأخرب بكسعة املهاجری األنصاریل قال

 اين تصبيت را كنار ب ذاريد؛ كه بسيارپليد و نفرت ان يز است.
امیت اسیالمی اتیالم  مسلاانی كه مردم را به تعصبات قومی و قبيلوی فرا ميخواند؛ ازتضیويت در جپيامبر گرامی اسالم اخرا

 ست.ناوده ا



 

 

َه  ) :صلى هللا عليه وسلم( )قَاَل: قَاَل اَنهِب: رض(  )َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعودعن   «3» اجْلاِهِليهةل(:َدعا ِبَدْعوى  وَ  اجْلُُيوَ ، ََْيَس ِمن ا َمْن َبَرَ  اْْلُُدوَد، َوَش
و  خینين ام مصيبت( سيلى به صیورت خیود بزنید و ه به )كسى كه فرمودند:تبد اهلل بن مسعود، گفته است: پيامبر اكرم

 .و نعره جاهليت را سرمی دهد( از ما نيست )می خواند فرا پيراهن را پاره كند، و به جاهليت
 : عبداهلل بن أبی موضع گیری متعصبانه

 یكرده و برمیا برتیر ديار مان با ما ستيزه شده، گفت: در کتبداهلل بن أبی بن سلول ازين ماجرا خبر شد، بسيار خشاناچون 
ه ساز تا خودت را بخورد! اما به س ت را فرب گويد: یآنان هاان ضرب الاثل قديای است كه م جويند. به خدا سوگند مثل ما و یم

تایويش را از ايین « زيد بین ارقیم» خوار تراست بيرون خواهد راند..  تزتاند تراست، آنرا كهخدا اگر به مدينه باز گرديم آنکه 
 را ازجريان آگاه ساخت. خويش، پيامبر با خبر ساخت؛ وی بنوبه -ماجرا

ال ) دعاه  را فرماندهد كه جانش بستاند. پيامبر فرمیود: «تباد بن بشر »، برای پيامبرگفت: كه آنجا حضور داشت حضرت تار
 «4» يتحدث اَناس ٔان ُممدا يَتل ٔاصحابهل(:

زمیانی  اين فرمیان« محاد يارانش را می كشد؛ هاان بود كه ندای كوچ سربازان اسالم را برآوريد. ويند كه ب ذارش، مردم  ن
رسيد و پ  از ايثیار درود  پيامبر به« اسيد بن حضير»  صادر شد كه حركت سپاه معاول نبود. مردم نيز به حركت آغاز كردند.

تبداهلل بن أبیی( چیه  )دانی كه دوستت یم ر نا»  مأنوس نيست؟! پيامبر پاسخ داد:برايش، گفت: در زمانی تزيات كرده ای كه 
بيرون خواهم رانید، بیه  او را كه خوارتر است یهستی، اگر بخواه واقع گرامی تر تو گفت: يارسول اهلل! در اسيد «گفته است..؟

را به ما ارزانی فرمیود كیه قیومش پروردگار زمانی ت . آن اه افزود: يا رسول اهلل مدارا فرما. به خدا سوگند،یاو خوار و توتزيزخدا 
را از او بازگرفته ايید..  یپندارد كه شاا پادشاه یاو هنوز م كنند! و یتاج ذار كم بود كه او را ديده بودند و کاو تدار یتاجی برا

سوگند ياد كرد كه  آمد و رسانده است به نزد رسول اكرم اين خبر را به پيامبر« بن ارقم زيد» دانست كه ینيز هن ام یابن أب
 آنچه زيد گفته؛ من ن فته ام  و بر زبان نياورده ام. انصاريانی كه در مجل  حاضر بودند گفتند: يارسول اهلل، بسا كیه آن پسیر در

« زيد بن ارقیم »نيز ادتای تبداهلل و مداخله انصاريان را پذيرفت.  است. پيامبردرست حفظ نکرده  سخن را سخنش خطا كرده و
(م )خانه نشستم. گويد: اندوهی بزرگ مرا درخود گرفت، و در ی 

ڇ   ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  آن جالیه: باره منافقين نازل فرمود، از در آياتی را اهلل

 ٧املنافَون:  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

هیاى گنجينیه گويند به كسانى كه نزد پيامبر خدايند انفاق مکنيد تا پراگنده شوند؛ در حالی كیهآنها هاان كسانی اند كه مى
گ  گ      گژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گچ  يابنید؛نایى  است ولى منافقان درآن اهلل آساانها و زمين از

 ٨املنافَون:  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ

امدا( تیزت از آن  است؛ آنک  را كه خوار تراست، ازآنجا برون خواهد راند. ) ترمدينه بازگرديم آنکه تزتاند  ويند چون بهمي
 «دانندمنافقين( ناى )ين دو رويان)جلدت تظاته( و از آن پيامبرش و از آن مؤمنان است؛ ليکن ااهلل

 «5» را تصديق فرمود.ت هاانا اهلل » گفت: قول پيامبر را به نزد من فرستاد كه آيات را برمن خواند و از یكس پيامبر

 پدرش عبداهلل بن أبی: واکنش عبداهلل در برابر

روايیت  ن زياد چنیينيا بداهلل و ابن جرير با ذكر سند ازدر مورد سبب نزول اين آيت از جابر ابن ت مسلمامام بخاری و امام 
ميدانی كه پیدرت در بیاره » تبداهلل پسرتبداهلل بن أبی را بحضور خود خواست وبرايش گفت:  كرمحضرت رسول ا» می كنند: 

َائن »  تبداهلل گفت: پدرم و مادرم فدايت باد، به من ب و كه پدرم چه گفته است؟ فرمود: پدرت گفته اسیت:« من چه گفته است؟
!رجعنا إيل املدينة َيخرجن  ا  :«ألعز  منها األذل 

خدا ه كسی را كه ذليل تراست.تبداهلل گفت: ای رسول خدا قسم ب ،اگر به مدينه بر گرديم يقيناً آنکه تزيزتراست؛ بيرون سازد
وقتی كه  تو ای رسول اهلل داخل مدينه  كه پدرم راست گفته است، قسم به خدا كه توتزيزهستی و پدرم ذليل. امدا قسم به اهلل

، اهل يثرب هاه می دانند كه هيچ يک به اندازه من خيرخواه پدر ومادرش نبود، حاال، ای رسول اهلل اگر خدا و رسیولش می شدی
 كنم.می محضرت حاضر خواسته باشد سرش را در

هاراهانش( به مدينه رسيدند؛ تبداهلل بن تبداهلل بن  تبداهلل بن أبی و )وقتی« نه چنين مکن» د: فرمودن كرمحضرت رسول ا
َئن رجعنا إَض املدينة َيخرجن اآلعزمنهاا » سخنأبی شاشيرش را بردست گرفته و بر دروازه مدينه ايستاد، و برای پدرش گفت: آيا تو اين 



 

 

؟. قسم به خدا، كرمرسول ا محاد قسم به خدا اكنون خواهی دانست كه تزت از آن توست و يا از آن ؟بر زبان آورده ای «االذلل
 «6»تا آنکه اهلل و رسولش اجازه آن را ندهند. ،سايه مدينه را نخواهی ديد و درآن جاي اهی نخواهی داشت

قوم خزرج! به اين فرزندم بن ريد كه مرا از داخل شدن به خانه ام باز می دارد. ای قوم خیزرج! بیه ی ا ابی گفت: و ابنتبداهلل 
تااشا كنيد كه مرا از رفتن به خانه ام منع ميکند!. تبداهلل گفت: قسم به اهلل كه هرگز در مدينیه جاي یاهی نخیواهی اين فرزندم 

 داشت تا آنکه اجازه رسولش را درنيابم.
اين خصوص با وی سخن گفتند و خيرخیواهی كردنید، ولیی تبیداهلل  اين هن ام مردمانی چند به گرد وی جاع شدند و در در

نایی تیوانی؛ لیذا  دون اجازه اهلل و رسولش داخیل شیدهخدا به موقف خود اصرار داشت و به پدرش می گفت: قسم ب پيوسته به
نزدش برويد » فرمود:  آمدند واو را از واقعه اطالع دادند. هاان بود كه حضرت محاد مصطفی كسانی نزد حضرت رسول اكرم

را بیه او رسیاندند؛  كیرمد وی آمدند و پيام حضرت رسیول اوقتی نز« اش برودبرايش ب وئيد كه او را اجازه بدهد؛ تا به خانه  و
 گفت: اما حاال كه دستورحضرت رسول خدا رسيده است.. ميتوانی كه به خانه خود بروی.

 به نیاکان مردود است: یفخر فروش نخوت جاهلیت و

در پی فتح مکه مکرمه است، آن اه  ی رسول اكرمتدالت به رهبر آرامش، امنيت و تاريخ انسانيت گواه با شکوه ترين صلح و
با ايشان چیه خواهید كیرد؟  اسالم انتظار بودند كه پيامبر اسالم فاتحانه و تکبيركنان وارد خانه كعبه شد، ها ی در كه پيامبر

ا از گشیود، سیپ  میردم ر كعبه را گرفت، زبان گهربارش را به حاد و ستايش اهللباب دو بازوی  حبيب خدا محاد مصطفی
 .ر و افتخارات جاهليت بر حذر داشتر مآثياجداد و سا و افتخار به آبا ه تاد وتفرقه و تعصب، قتل تاد و شب

كعبه را بیا  هبرآستانه خانه كعبه استادند، دو طرف چارچوب باب خان ابن هشام از ابن اسحاق روايت می كند كه: رسول اكرم
ال اَاه االهللا، ودادال ال شاريه َاهل صاد   ) كعبه ايستاده بودند، چنیين فرمودنید: در هقريشيان كه زير آستانخطاب به  دست گرفتند و

ساَاية اااا ، أال وقتال اْلشاأ شابه اَعماد  هاز  االدازا  ودادالل أال مال ماأورة أو د  أو ماالحت فهاو  اا قادمال هاانني، إال سادانة اَبياا، و وعدال، و نصارعبدال، و
ل اَنااس فيه اَدية مغلظة: مائة اإلبل، أربعون منها ِف بشوَّنا أوالدهال ا معشار قاري ! إن هللا قاد أذهاک عانةم جلاوة اجلاهلياة و نعظمهاا َبآلَب َبَسوط و اَعصا، ف

ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  مااان  د  و  د  مااان نااارا ( مث ناااال هااا ال االياااة:

 ١٣ااجرات:  چژ

 فرمیود و یبنیده اش را يیار كه وتده اش راتحقدق بخشيد و یندارد، خداي کبرحق نيست، هيچ شري جز اهلل یهيچ معبود
 پايایال ايین دو کجاهليت بوده، اين خونی كه در مال و و یاه باشيد كه هرگونه افتخار موروثگهزيات داد. آ یاحزاب را به تنهاي

با تازيانه يا چوبدست واقیع  شبه تاد، كه غالباً یبه حجاج، آگاه باشيد كه قتل ها یمن است، م ر خدمت به كعبه و آب رسان یپا
 خداوند نخوت جاهليت و! ای گروه قريش سن ين است. صد شتر كه چهل  آنها بايد حامله باشد. یخونبها ديه و یدارا ،شود یم

 «7»«است کآدم از خا ابود ساخت. مردم از آدم، ون، از شاا به نياكان را یفخر فروش
ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :سپ  اين آيت را تیالوت فرمیود

 ١٣ااجرات:  چژ

آفريده ايم و شاا را تيره ها و طايفه های گوناگون گردانيديم؛ تا يکدي ر را  درو م زندم! ما شاا هاه را از دو انسان هان ای مر
 :«هاه چيز و درهاه احوال( دانیا و بیاخبر اسیت!  )اا است؛ خداوند بهپارساترين ش شناسايی كنيد؛ گرامی ترين شاا، نزد اهلل

 کني یگفتند: كار " گروه قريش، گاان داريد كه باشاا چه خواهم كرد؟ یا :«قري ! ما نرون ٍاّن  فاعال بكام؟ ا معشر »  سپ  فرمودند:
فاإن ض أقاول َكام كماا قاال يوسات اٍلخوناه:  ال نثرياک  )بزرگوار. فرمیود:  یبرادری بزرگوار و فرزند برادر «ابان أخ مار  أخ مار  و » كرد، یخواه

 «8» (:لعليكم اَيو ل اذهبوا فأنتم اَشلَا 
 .ی نيست. برويد كه شاا هاه آزاديدگويم كه يوسف به برادرانش گفت: امروز بر شاا هيچ سرزنش یرا م یهاانا سخن

رد: هاانا بازگشت نسب آنرا تالوت ك كه رسول اكرم چڃ     ڃ  ڃ  چ  چ چ منظور از آفرينش مردم از يک مرد و زن درآيه
 )تبارت از ملت هیا میی باشید؛ زيیرا چ ڇچ  ڇ  ڇ چ  چ در تبارت شعوب( )حواء( است، و مراد از )وآدم(  )انسانها به

برای شناسايی و اتتراف به موجوديت اقوام، قبايل و ملت هیا بیه  چڇچ  ايراد لفظ امروز بريک ملت اطالق می شود، و (شعب
و  نژاد دي یری ر قوم و قبيله، ملت وطيف های گوناگون در روی زمين است، نه برای امتياز و برتری يک قوم و قبيله، ملت و نژاد ب

 .گروه دي ر يا يک جن  و گروه بر جن  و



 

 

 "ی خیود راابود، هرقبيله  تاداترايج ترين از ميان اقوام جاهلی،  درتظات طلبی  ول يقبا، اقوام، فتخار به انسابتصبيت و ا
 دانست. یبر ترم یو هر نژادی خود را نژاد "برتر قبيله

مباهات و مفاخره تصر جاهلی، يعنی نسب و قبيله را از كار می اندازد، به سراغ معيار قرآن مجيد بعد از آنکه بزرگ ترين مايه 
. يعنیی ي انیه گرامی ترين شاا نزد خداوند با تقوا ترين شاا است :چڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ واقعی ارزش ها رفته می افزايد:
 ادامه دارد... است. هاانا تقوا معيار كرامت و برتری در نزد اهلل
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