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Abstract
Using a descriptive-analytical method, the present paper compares the concept of
reprehensible blind partisanship in Shia and Sunni commentaries. Allamah Tabatabaii's AlMizan Commentary, Tabarsi's Majma' Al-Bayan Commentary, Makarem Shirazi's Nemooneh
Commentary, Fakhr Razi's Mafatih Al-Qayb Commentary, Suyuti's Dorr Al-Manthur
Commentary, Barusawi's Rooh Al-Bayan Commentary, and Zamakhshari's Al-Kashshaf
Commentary are compared. The results show that all these commentators have unanimously
condemned reprehensible blind partisanship and warned against its dangerous consequences
and outcomes, such as having veil on the eyes, blasphemy, idolatry, becoming deaf and dumb
and being in the darkness, associating with Arabs at the age of ignorance, following Satan,
being captured in the fire of Hell, division, and loss of unity among Muslims. In order to be
safe from these dire consequences and maintain unity among Muslims in particular, they
should avoid aggravating differences which result in irrelevant biases, and use such factors
as uprising for Allah, thinking, having piety, considering dire consequences of blind
partisanship, directing and guiding reprehensible blind partisanships towards favorable and
praiseworthy ones, being patient, submitting to truth, and raising the level of men's culture
and faith to prevent the formation of or cure this vice.
Key words: reprehensible blind partisanship, partisanship, comparative study, Shia
and Sunni interpretations, Imamiyyah, Sunni.
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بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین
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(تاریخ دریافت95/1/26 :؛ تاریخ پذیرش)95/11/12 :

چکیده
تحصیق حاضر به بررسی تطبیصی مفهوم عوبی مرموم در تفاسیر ار یصیآ با روش توصیفی و تحلیلی پرداخرته است .
ایآ تطبیق بیآ تفاسیر المیزان ع مه طباطبایی(ره) ،مجمعالبیان طبرستی ،نمونتۀ مکتارم شتیرازی ،مفتاتیحالغیتب اختررازی،
درالمنثور سیوطی ،روحالبیان بروسوی و کشاف زمخشری انجام شده اس  .حاصل تطبیق ایآ تفاسیر ایآ اس که همۀ ایآ
مفسران عوبی مرموم را محکوم کرده و دربارۀ عواقب و پیامدهای آن هشدار دادهاند؛ عتواقبی چتون داشترآ حجتاِ بتر
دیدگان ،کاار و مشرک شدن ،کر و الل و در ظلمات بودن ،محشور شدن با اعراِ جاهلی ،تبعی از شیطان ،گرارار شتدن
درآتش دوزخ ،تفرقه و از بیآ رارآ وحدت بیآ مسلمانان .برای در امان ماندن از ایآ پیامدها ،مخووصا برای حفظ وحتدت
بیآ مسلمانان باید از دامآ زدن به اخر ااتی که موجب بروز تعوبات بیمورد میشود ،خودداری کرد و بترای جلتوگیری از
پیدایش آن و یا راع آن میتوان از عواملی چون قیام لله ،تفکر ،تصتوا ،توجته بته پیامتدهای عوتبی  ،جهت دادن و هتدای
کردن تعوبات به تعوبات مطلوِ و ممدوح ،صبر ،تسلیم در برابر حق ،باال بردن سطح ارهنگ و ایمان انستانهتا استرفاده
کرد.

کلید واژگان :عوبی مرموم ،تعوب ،بررسی تطبیصی ،تفاسیر ار یصیآ ،امامیه ،اهل سن .

 .1دانشیار گروه علوم برآن و حدیث دانشگاه بن aliahmadnaseh@yahoo.com -

 .2دانشجو ی دکتری ریته تفسیر تطبیسی دانشگاه بن

alizadehnegin@yahoo.com

 .3کاریناس ارید اخالق اسالمی دانشگاه بن mr.haqparast@yahoo.com -
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 .1مقدمه
تعصبات مذموم در طوا تار یخ بشر ،مشرالت عدیدهای به وجود آورده است؛ چلون :سلد
راه انبیاء یدن ،درگیریهای ناروا و طوالنی ،برتری دادن عدهای ناالیق به ناحق بر دیگران ،سد
راه علن یدن ،جدیت در ابطاا عسیدهای اگرچه حق باید و یا از بین بلردن ایلخاص ،اگرچله
حقپرسلت بایلند؛ جعل احادیلث و اصلرار در اطاعلت سلادات و بزرگللان و وصلف آنهلا بلله
چیزهایی که برای آن ،هلیچ دلیللی از بلرآن و سلنت یلناخته نملییلود .همله اینهلا ر یشله در
عصللبیتهای مللذموم و نللاروا دارد .ایللن تطبیللق ب لین تفاسللیر المی لزان عالملله طباطبللایی(ره)،
مجمعالبیان طبرسی ،نمونۀ مرارم ییرازی ،مفلاتیحالغیلن فخلررازی ،درالمنیلور سلیوطی ،روح
البیان بروسوی و کشاف زمخشری انجام یده است.

 .2معنا شناسی عصبیت
واژۀ عصبیت از ر یشۀ «عصن» به معنای ر

و ریتهای است که مفاص اسلتخوانهلا و

ع الت را به هن پیوند میدهد(فراهیدی ،1415 ،ج ،1ص )8و در اصطالح به معنای هلر نلوع
دلبستگی و وابستگی فرری و حمایت بولی و عملی کورکورانه و بدون دلی عسلی و یلرعی از
چیزی یا کسی به کار میرود و موجن از دست دادن بدرت تشخیص حق و باط گشلته و در
صورت تشخیص و روین یدن حق نیز ّ
مصرانه بر عسیدۀ باط خویش پافشاری مینماید.
عالمان دینی عصبیت مذموم را چنین تعر یف کردهاند« :اگر تعصلن و وابسلتگی نسلبت
به امور نادرست و غیر منطسی که ر یشله در خودخلواهی انسلان دایلته بایلد(مرلارم یلیرازی،
 ،1382ج ،2ص )211و یا حمایت از آن یرعا خوب نباید و در حمایت کلردن از حلق تجلاوز
کند و به باط داخ یود(نرابی ،1348 ،ص ،)232تعصلن ملذموم یلا جلاهلی گوینلد»؛ و در
جای دیگر آمده است« :عصبیت از صفات نفس مذمومه است و نفس امر به بدیها و باط ها
میکند»(.بروسوی ،1415 ،ج ،2ص)328
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روایات مختلفی در ذم و نروهش تعصن مذموم در مجامع حدییی فلر یسین آملده اسلت.
برای نمونه پیامبراکرم(ص) میفرمایدَ « :م ْن َت َض َّل َب َأ ْو ُت ُض ِّل َب َل ُه َف َق ْد َخ َل َوْ ْ .عو َ
االیموَُ ِم ْون ُع ُن ِق ِوه؛
ِ
ِ
هر کس تعصن [ناروا] بورزد یا دیگران به خاطر او ّ
تعصن بورزند ،ریتههای ایمان را از گلردن
َّ َ ُ َ ِّ ُ ِّ َّ َ
السوتة
خود باز کرده اسلت»(کلینلی ،1389 ،ج ،2ص )318و نیلز ملیفرمایلدِ « :اَ اللوه یضوذب
ِّ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ َ ْ َ َ
ِعُلست ِة ،الضرب ِعُلضل ِبي ِة ،والدَ ُِْين ِعُل ِکب ِر ،واالمراء ِعُلجن ِ ،.والفقُْء ِعُلقس ِد ،والتجوُِ .عُل ِخيُن ِوة،
ْ ْ
َو َا َْ َل َّ
الر ََ ُِتي ِ ِعُل َجْ ِل؛ خداوند یش گروه را به سبن یش چیز علذاب ملیکنلد :علرب را بله

سبن تعصن ،اربابان را به سبن تربر ،حاکمان را به سبن ظلن ،فسیهان را به سبن حسد ،تجار
را به سبن خیانت و اهالی روستاها را به خاطر جه و نادانی»(.بروسوی ،1415 ،ج ،2ص)51
مفهوم عصبیت مذموم در آیات متعددی از برآن کر ین مطرح یده است .عصبیتهلایی از

ببی عصبیت بلر روش ایلتباه پلدران و نیاکلان ،عصلبیت بلر روش سلادات و بزرگلان گملراه،
عصبیت مشرکان در صلح نامۀ حدیبیه ،عصبیتهلای یخصلی ،حزبلی ،دینلی و مذهبی(ماننلد
اه کتاب) و ...از این نوع عصبیتها یمرده یدهاند.
 .1 .2عصبیت بر روش آباء و نیاکان گمراه

برآن کر ین از عصبیت بر روش آباء و نیاکان گمراه سخن به میان میآورد ،همانان کله بله
َ ُ
تسلید از نیاکان بر بتپرستی پافشاری میکردند و خود را بلر طر یلق حلق ملیپندایلتندْ« :وُلنا
َ َ َْ َ َ
ُءنُ َل َُْ َعُعد َین * َُْ َ َل َق ْد ُك ُنت ْ َأ ُنت ْ َو َآعُ ُ ُك ْ في َض َال ُّ
ين؛ گفتند :پدرانمان را دیدین که
ب
م
وجدنُ آع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
آنها را میپرستیدند ،گفت :هر آینه یما و پدرانتان در گمراهلی آیلراری بلودهایلد»(.انبیلاء،
53ل)54
در این آیۀ یر یفه بتپرستان به ح رت ابراهین(ع) میگویند ،ما پدران و اجداد خلویش
را بر پرستش بتها یافتین؛ ولی ح رت با صراحت به آنها فرمود :هن خود و هن نیاکانتلان در
گمراهی آیرار بودهاید و مردم وبتی کالم ابراهین(ع) را ینیدند که بتها جملاداتی بلییلعور
هستند و حرف نمیزنند ،حجت بر آنها تمام ید و در دا خلود را خطاکلار دانسلتند و حرلن
کردند که ظالن خودیانند ،نه ابراهین(ع)(طباطبایی ،1314 ،ج ،14ص )425و به خلاطر کیلرت
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نفراتشان و مدت طوالنی که در این مذهن بودند ،این بیان ابراهین(ع) راکله «باطل بله خلاطر
کیرت متمسلرین بله آن بله حلق و حسیسلت تبلدی نملییلود» ،را ببلوا نرردنلد و سلر عسل
نیامدند(فخررازی ،1421 ،ج ،22ص )152و ابلراهین بیلدارگر و پلارهکننلدۀ پلردههلای جهل و
عصبیت و لجاجت را به سوزاندن در آتش تهدید کرده و به تهدید خود جامه عمل پویلاندند،
ولی آتش بر ابراهین(ع) سلرد و خلاموش گشلت(.مرارم یلیرازی ،1381 ،ج ،2ص )221البتله
باید گفت که از نگاه ادیان آسمانی تسلید در فروع دین و احرام عملی جایز است؛ نه در اصوا
دین و اعتسادات همانگونه که بروسوی در تفسیر خود مینویسد« :در اعتسادات بایلد اسلتدالا
عسلی و نظری وجود دایته باید ،پس صرف تسلید از نیاکان در پرستش بتها کلامال نادرسلت
و باط اسلت»(.بروسلوی ،1415 ،ج ،5ص )491پلس هملانگونله کله در ابلواا مفسلر ین نیلز
مشاهده ید ،عصبیت بر ابواا آباء و نیاکان گمراه و صرف تسلید کورکورانله از آنهلا و تعطیل
کردن عس و یعور ایتباه بوده و انسان را به وادی گمراهی و هالکت میکشاند .

 .2 .2عصبیت بر روش سادات و بزرگان گمراه

َ ُ
َّ
در جای دیگر از عصبیت بر بزرگان و سادات گمراه سخن رفته اسلتَ « :وْوُلنا ََّ .ع َنوُ ِِنوُ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
ننُ َّ
السوب َيال * ََّ .ع َنوُ آتْو ْ ض ْوض َف ْين م َون ْال َض َوذاب َو ْال َض ْون ُْ ْ َل ْض ًنوُ َكب ً
يورا؛ و
أِضنُ َُِتنُ وكبراءنوُ فأضول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گفتند :ای پروردگار ما ،از سروران و بزرگان خود اطاعت کردین و آنان ما را گمراه کردنلد .ای
پروردگار ما ،عذابشان را دو چندان کن و به لعنت بزرگی گرفتاریان ساز»(.احزاب61،و)68
« لس لاده» جمع «سید» به معنای آبا و مال بزرگی است که تدبیر و اداره یلهر و جمعیلت
بسیاری را عهدهدار باید(طبرسی ،1312 ،ج ،21ص )185و بله نظلر برخلی از مفسلران منظلور
از« َ
َُِ َتنُ َو ُك َب َ
راءنُ» رئیسان آنان در یرارت و یرك است که از جملۀ آنان ابوجهل بلن هشلام

َ َّ
ْ َْْ َ َْ
وذاب» چشلیدن
بوده است(.سیوطی ،849 ،ج ،5ص )223و منظور از « .عنُ ِآت ِْو ِضوضفي ِن ِمون الض ِ
عذاب دو برابر به خاطر گمراه یلدن خلود و گملراه کلردن دیگلران اسلت(.فخررازی،1421 ،

ج ،25ص )185جالن این که در سورۀ اعراف هنگامی که این پیروان گملراه تساضلای علذاب
م اعف برای پیشوایان و سردمداران خود میکنند ،گفته مییود« :ل ُکل ض ْض ٌف َو لک ْن ال َت ْض َل ُم َ
نَ؛
ِ
ِ ِ
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هن برای آنها عذاب م اعف است و هن برای یما ،ولی نمیدانیلد»(اعلراف )38 ،م لاعف
بودن عذاب ائمۀ کفر و ضالا روین است؛ املا م لاعف بلودن مجلازات ایلن پیلروان گملراه
چرا؟! دلیلش این است که یر عذاب به سبن گمراهی دارند و عذاب دیگری به سبن تسویلت
و کمر ظالمان؛ زیرا ظالمان به تنهایی نمیتوانند کاری از پیش ببرند؛ بلرله یلاران آنهلا آتلش
بیاران معرکه و گرمکنندگان تنور داغ ظلن و کفر آنهایند؛ هر چند بدون یر بلاز در مسایسله بلا
یردیگر عذاب پیشوایان سختتر و دردناكتر است(.مرارم ییرازی ،1382 ،ج ،11ص)442
امام علی(ع) نیز به یدت مسلمانان را از اطاعت سادات و بزرگلان منحلرف نهلی کلرده
َ َ ْ َ ْ َ
است و آنها را از اساس عصبیت و ارکان فتنه و فساد معرفی مینماید« :أال فُل َقوذ َ .ال َقوذ َِ .م ْون
ُ ُ َّ َ َ
ُ
َ َ
َ
َ َّ َ َ َ
َْ َ ْ َ
ِ َُع ِة ََ َُِ ِاتک ْ َو ك َب َر ِائک ْ ! ال ِذ َین تک َّب ُروا َع ْن َح َس ِب ِْ ْ َ ،و ت َرف ُضنا ف ْنق ن َس ِب ِْ ْ َ ،و ألق ُونا الْ ِج َينوة َعلوى
ْ
َِّ .عْ ْ َ ،و َج َُح ُدوا َ
الله َمُ َص َن َْ عْ ْ ُ ،م َک َُع َر ًو ل َق َهُئهَ ،و ُم َغ َُل َب ًة الالئه َفوإ َّن ُْ ْ َْ َناع ُود َأ َ
وُس ال َض َل ِوب َّي ِةَ ،و
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َ
َّ
ِع ُِئ أ.ك َُِ ال ِفتن ِوة ،و َوينف ِع ِتوز ِاء الج َُِ ِلي ِوة؛ زنهلار! زنهلار! از پیلروی و اطاعلت بزرگترهلا و
رؤسایتان بر حذر بایید همانها که به واسلطۀ موبعیلت خلود تربلر ملیفرویلند؛ هملانهلا کله
خویشتن را باالتر از نسن خود مییمارند و کارهای نادرست را به خدا نسلبت ملیدهنلد و بله
انرار نعمتهای خدا برخاستند تا با ب ایش ستیز کنند و نعمتهلایش را نادیلده گیرنلد .آنهلا
پی و بنیان تعصن و ستون و ارکان فتنه و فساد و یمشیرهای تفاخر جاهلیتنلد!»(.نهلج البالغله،
 ،1319خطبه )192امام صادق(ع)
َّ
ُ
ِّ َ ُ
َّ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ
وت النضوُ
نیز در این زمینه میفرمایدِِ « :یُك و َؤال ِء الر َُء ال ِذین یترأَنَ فنالل ِوه مُخفق ِ
ََْ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
خلف َُ .ج ٍل ِِال َلك َوأَلك؛ از این سران ریاست پیشه ،دوری گزینید؛ زیلرا بله خلدا سلوگند کله

کفشها در پی کسی به صدا در نیاید؛ مگر آن که او هالك یود و پیلروان خلود را بله هالکلت
اندازد»(.حرعاملی ،1311 ،ج ،21ص)216
با توجه به آیات و روایات رسیده در این زمینه میتوان گفت ،عصبیت بر روش سلادات و

بزرگان گمراه از عوام مهن و اساسی فتنه و فساد در جامعه است که عالوه بر سلادات ،پیلروان
آنها را نیز به گمراهی و کفر و هالکلت ملیکشلاند و ممرلن اسلت ،خلون بسلیاری از ملردم
بیگناه به ناحق ر یخته یود .
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 .3 .2عصبیت یهودیان و مسیحیان بر دین خویش

ل
ل ل
برآن کر ین از وجود عصبیت میان یهودیان و نصاری خبر میدهد « :لوبالت ال لیهود لی لست
ل ل ل ل ل ل ل ل ل
ل
ل ل
ل ل
ل ل
لاب کلذلر بلاا
َّالن لص لاری لعل لی یي ٍء لوبالت َّالن لص لاری لی لست ال لیهود لعلی یي ٍء لوهلن یتللون الرت
َّ
ل
ل ّ
ل
ل ل ل ل ل
الذ لین ال لیعلمون می بولهن فالله لیحرن لبی لنهن لیو لم الس لی لامة ف لیما کانوا فیه لیخ لتلفون؛ با آنرله کتلاب

خدا را میخوانند ،یهودان گفتند که ترسایان بر حق نیستند و ترسایان گفتند که یهودان بلر حلق
نیستند .همننین آنها که ناآ گاهند ،سخنی چون سخن آنان گویند .خدا در روز بیامت دربارۀ
آننه در آن اختالف میکنند ،میانشان حرن خواهد کرد»(.بسره)113،
َ ُ ْ َُْ َ ْ َ
نَ ال ِکتُب» مینویسد« :در آن دو وجه است 1 :ل در ایلن
طبرسی دربارۀ جملۀ «و َ یتل
ّ
جمله ح این ایراا است که چرا اه کتاب روش اسالم را انرار نمودند؛ در حالی که آنهلا
تالوت کتاب مینمایند و جواب آن این است که تنها تالوت کتلاب نملیتوانلد ،انرلار آنلان را
تصحیح نماید و الزم است برهان و دلیلی وجود دایته باید؛ زیرا که آنان یردیگر را نیلز انرلار
مينمایند و سپس خداوند بیان نمود که روش مشرکین عرب و عموم آنهایی که کتاب ندارند،
هن همین است؛ چون دین اسالم را انرار نموده و باور ندارند 2.ل این جمله در صلدد نرلوهش
آنهایی است که از روی عناد ،دین اسالم را انرار میکنند و در حسیست خداونلد ملیفرمایلد،
دانش چنین کسی برای او فائدهای ندارد؛ زیرا کله در انرلار ّ
حلق و نپلذیرفتن دیلن اسلالم ،بلا
نادانی که از کتاب بهرهای ندارد ،یرسان است»(.طبرسی ،1312 ،ج ،1ص)318
صاحن کشاف نیز میافزاید« :وظیفه کسی کله یرلی از کتلابهلای خداونلد متعلاا را
حم میکند ،این است که به مابسی کتابهای او نیز ایمان بیاورد و آنها را رد نرند؛ چون هر
ی

از این کتابها تصدیق کنندۀ دیگری است و یاهد درسلتی آن»(.زمخشلری ،683 ،ج،1

ص)119
یهودیان و مسیحیان با در دست دایتن کتابهای الهی که میتوانلد راهگشلای آنهلا در
مسائ باید .این گونه سخنانی که سرچشمهای جلز تعصلن و عنلاد و لجلاج نلدارد ،بلر زبلان
میرانند .این آیه ،سرچشمۀ اصلی تعصن را ،جه و نادانی معرفی کرده است؛ چلرا کله افلراد
نادان همواره در محی زندگی خود محصورند و غیر آن را ببوا ندارند .به آیینی که از کلودکی
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با آن آینا یدهاند ،هر چند خرافی و بی اساس باید ،سخت دا ملیبندنلد ،و غیلر آن را منرلر
مییوند و اصوال جه و نادانی سرچشلمۀ تعصلن و تعصلن سرچشلمۀ انحصلارگری اسلت و
همیشه مهمتر ین عام در برابر ایمان به خدا و آیین پیامبران الهی همین عصبیتها و جدااهلای
بیجا و تسلیدهای کورکورانه نایی از جه بوده است(.مرارم ییرازی ،1382 ،ج ،1ص)411
در مورد جملۀ « َّالذ َین ال َی ْض َل ُم َ
نَ» نیز دو نظر یه مطرح یده اسلت :اوا از ابلن جلر یح کله
ِ

منظور از آن امتهای بب از یهود و نصاری است و بوا دوم از سدی است که منظور از آنهلا

مشرکان عرب است(.سیوطی ،849 ،ج ،1ص )118عالمه طباطبایی(ره) بوا دوم را میپلذیرد و
میافزاید« :خالصه ،یما که اه کتابید ،وبتی این حلرف را بزنیلد ،مشلرکین هلن از یلما یلاد
میگیرند و میگویند ،مسلمانان چیزی نیستند یا اه کتاب چیزی نیستند»(.طباطبایی،1314 ،
ج ،1ص)391
به نظر میرسد ،انتخاب عالمه درست است؛ ز یرا اگر منظور از جملۀ مذکور ،امتهلای
َ
َّ
بب از یهود و نصاری بود ،میفرمود« :ال ِذ َین ِمن ْ ْوب ِل ِْ » همننان که در چند آیۀ بعد از ایلن آیلۀ
َّ َ َ ْ
ٌ َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ
کل ُم َنوُ الل ُوه أ ْو تأ ِت َينوُ َء َایوة كوذ ِالك ْوُ ال ِوذ َین ِمون
یر یفه آمده است« :و ُْ ال ِذین ال یضلمنَ لون ال ی ِ
َ ْ ِّ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ
نعْ ْ ؛ نادانان گفتند :چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟ یا معجلزهای بلر
ْب ِل ِْ مثل ْن ِل ِْ تشبْت ْل
مللا نمللیآیللد؟ پیشینیانشللان نیللز چنللین سللخنانی مللیگفتنللد .داهایشللان هماننللد یرللدیگر
َّ
است»(بسره )118،در اینجا منظور از « َّالوذ َین َال َی ْض َل ُم َ
ونَ» مشلرکان علرب و منظلور از «ال ِوذ َین ِمون
ِ
َ
ْ ْب ِل ِْ » امتهای بب از یهود و نصاری است .در نهایت میتوان گفت جه و نادانی سرمنشلاء
اصلی تعصبات مذموم و جدااهای کورکورانه و بیاساس است.

 .3پیامدهای عصبیت
عصبیت مذموم و ناپسند پیامدها و عواببی به دنباا خود میآورد که در ادامه به برخلی از
این پیامدها ایاره مییود:

| 71

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

 .1 .3حجاب و پوششی بر دیدگان

خداوند متعاا از پرده افرندن بلر داهلای کلافران و مشلرکان متعصلن و لجلوج هنگلام
رآَ َج َض ْل َنُ َع ْي َن َك َو َع ْي َن َّالوذ َین َال ُی ْؤم ُن َ
تالوت برآن کر ین خبر میدهدَ « :و ِ َذا َْ َر ْأ َ ْال ُق َ
وَُخ َر ِو
ع
ونَ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ ً َّ ْ ُ ً َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ ُ
َ
ُ
ونع ِْ أ ِكنوة أَ یفقْون و ِفوي آذ ِان ِْو وْورا و ِِذا ذكور  .عوك ِفوي
ِحجُعُ مستن.ا * وجضل َنُ على ْل ِ
ْال ُق ْرآَ َو ْح َد ُ َو َّل ْن ْا َع َلى أ ِْ َعُُ ْ َ.ن ُف ً
ن.ا؛ و چون برآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایملان
ِِ
ِ
ندارند پردهای پوییده برار میدهین و بر داهایشان پویلشهلا ملینهلین تلا آن را نفهمنلد و در
گوشهایشان سنگینی[برار میدهین] و چون در برآن پروردگار خود را به یگانگی یلاد کنلی بلا
نفرت پشت میکنند»(.اسراء45 ،و)46
ملللراد از « َّالوووذ َین ال ُی ْؤم ُنو َ
َ ِخ َر ِو» کفلللار بلللریش هسلللتند کللله معلللاد را انرلللار
وونَ ِعوووُ ْ
ِ
ِ
میکردند(بروسوی ،1415 ،ج ،5ص )161و مراد از «ح َج ًُعُ َّم ْس ُت ً
ن.ا» پویلش و حجلابی اسلت
ِ
که دیده نمییود(.زمخشری ،683 ،ج ،2ص )611و مراد از پویاندن با پرده و حجاب هملان

لجاجت ،تعصن ،تسلیدهای کورکورانه ،غرور ،خودخواهی ،جه و نلادانی اسلت کله حسلایق
برآن را از نظر آنها مرتوم میدایت تا درک صحیحی از مسای ندایته بایند و اینها همله بله
خاطر کیفر کفر و فسق آنها بوده است(.طباطبایی ،1314 ،ج ،13ص)155
آیۀ کر یمۀ مذکور تصر یح میکند که بر داهای این لجوجان متعصن و خود خواه ،پرده
افتاده و گوشهایشان سنگین یده و عس هایشان بادر به درک حسیست نیست و للذا پیوسلته بله
جداا با تو ای پیامبر(ص) برمیخیزند؛ جدالی از سر لجاجت و خودخواهی و غلرور کله ملانع
درک ایمان میگردد(.فخررازی ،1421 ،ج ،5ص )51این تعصبات کورکورانه و جلاهلی و فلرو
رفتن در منافع مادی و پیروی از هوا و هوس بر آنها چیره گشلته کله گویلا در ز یلر سلرپوش و
پردهای برار گرفتهاند که نه حسیستی را میینوند و نه درک صلحیحی از مسلای دارنلد(.مرارم
یلیرازی ،1382 ،ج ،5ص )191روایلت یللده اسللت ،پیلامبر اکللرم(ص) یللنهللا نمللاز را بلنللد
میخواند و در ضمن نماز ،برآن برائت میکرد؛ به امید این که کسی گلوش کنلد و در معنلای
آن بیندیشد و ایمان آورد .مشرکین وبتی صدای او را میینیدند ،به آزارش پرداخته و ملانع ایلن
کار مییدند .خدای متعاا آنها را خواب میکرد و بر داهای آنها پویشی میافرنلد کله از
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هدف خویش باز ایستند و نتوانند پیامبر(ص) را اذیت کنند .اینکار را خداوند متعلاا هنگلامی
میکرد که آنها دالی پیامبر(ص) را ینیده بودند و حجت بر آنها تمام یده بود و دیگر مسلن
یده بود که ایمان نخواهند آورد و السای خلواب بلر آنهلا تشلبیه بله پلرده افرنلدن بلر داهلا و
سنگینی در گوشها بود(طبرسی ،1312 ،ج ،8ص)48
در تفسیر روح البیان از سعدی مفتی آمده است که این آیات دربارۀ ابی سفیان و ن لیر و
ابی جه و أمجمی همسر ابی لهن نازا یلده اسلت؛ آن هنگلام کله پیلامبر اکلرم(ص) بلرآن
تالوت میکردند این افراد ،آن ح رت را اذیت میکردند پس خدای متعاا حجاب و پویشی
بر دیدگان آنها برار داد تا چیزی را درک نرنند(.بروسوی ،1415 ،ج ،5ص)161
سیوطی نیز از اسماء دختر ابوبرر نسل ملیکنلد کله روزی امجمیل همسلر ابولهلن بلر
ابوبرر وارد ید ،در حالی که پیامبر اکرم(ص) نیلز در آنجلا ح لور دایلت و گفلت دوسلتت
کجاست که یعر میگفت .ابوبرر پاسخ داد :به خدا سوگند او یاعر نیسلت و ملن نملیدانلن
ٌ
يدَُ َح ْبول ِم ْون َم َسود» .ملن نملیدانلن چله
یعر چیست .امجمی گفت :آیا او نمیگفت « ِفي ِج ِ
چیزی بر گردنن هست .پس پیامبر(ص) به ابوبرر فرمود :خداونلد بلین ملن و او حجلاب بلرار
داده است به او بگو آیا کسی را نزد من نمیبینی؟ ابوبرر هنگامی که از ام جمی پرسید ،او در
پاسخ گفت :آیا مرا مسلخره ملیکنلی؟ ملن کسلی را نلزد تلو نملیبینن(.سلیوطی ،849 ،ج،4
ص)186
کسانی که انواع حجابهای تسلید کورکورانله ،لجاجلت ،جهاللت و تعصلن بلر عسل و
دیدگانشان سایه افرنده است ،باب هدایت نیستند؛ چون بر افرار خویش جمود کرده و اجلازه
هیچ تحسیق و تفرر به خود نمیدهند تا از ظلمات گمراهی بله نلور حسیسلت و صلرا مسلتسین
هدایت یوند.
 .2 .3کر و الل بودن در ظلمات

متعصبان در برابر حسائق و آیات الهی ایسلتاده و آنهلا را ترلذین ملیکننلد و بلر عسائلد
خویش لجوجانه اصرار میورزند که این امر موجن به وجود آمدن حجلابی در برابلر دیلدگان و
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گوشهای آنان می یود و راه درك حسائق را میبندد و این افراد همواره در تاریریها و ظلمات
ْ
َّ
َ َّ ْ
کفر به سر میبرند .برآن کلرین در ایلنبلاره ملیفرمایلدَ « :وال ِوذ َین كوذ ُعنا ِع ََی ُِت َنوُ ُصو ح َو ُعکو ٌ ِفوي
ُّ
َ
الظ ُل َمُ َم ْن َی َشأ َّالل ُه ُی ْهل ْل ُه َو َم ْن َی َش ْأ َی ْج َض ْل ُه َ
راط ُم ْستقي ٍ ؛ و کسلانی کله آیلات ملا را دروغ
ص
لى
ع
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
پندایتند ،در تاریریها[ی کفر] کر و اللند .خدا هر که را بخواهد ،گملراه کنلد و هلر کله را
بخواهد ،به راه راست اندازد»( .انعام)39،
منظور از ترذین آیات ،ترذین همۀ دالئ و حسائق و حجتهاست .این کلری و الللی
و در ظلمت بودن عذابی است که به کیفلر ترلذین آیلات خلدا دچلار آن یلدهانلد« .کرهلا»
عموما کسانی بودند که به بزرگان خود تعصن دایتند و از آنها کورکورانه تسلیلد ملیکردنلد و
این تسلید به حدی رسیده بود که دیگر گوش ینوایی بلرای آنهلا نگذایلت تلا دعلوت حلق را
بپذیرند و «گنگها» همان بزرگانی بودند که ملردم گلوش بله فرملان آنهلا بودنلد و بلر آنهلا
ُّ
تعصللن مللیورزیدنللد(.فخللررازی ،1421 ،ج ،12ص)531و منظللور از «الظل لمللات» همللان
تار یریهای کفر است که آنها را از تأم و تفرر باز میدارد(.زمخشری ،683 ،ج ،2ص)22
ل
سیوطی از بتاده نس میکند این آیه ،لمی یخص کافر اسلت کله هلدایت را نملیبینلد و
بادر نیست از ظلمات خارج گردد(.سیوطی ،849 ،ج ،3ص)11
َ َّ ْ ْ
عالمه طباطبایی(ره) در تفسیر جملۀ « َم ْن َیش ِأ الل ُه ُیه ِلل ُه» مینویسد« :ایلن جملله دالللت
بر این دارد که این کری و اللی و در ظلمت بودن ،عذابی است که به کیفر ترذین آیات خدا
دچار آن یدهاند و داللتش از این راه است که خدای سبحان اضالا چنین کسی را که به خود
نسبت داده ،کیفلر عمل بلرار داده ،پلس ترلذین آیلات خلدا مسلبن از کلر و الا و تاریلر
بودنشان نیست؛ بلره بر عرس کر و الا بودن و در ظلمت برار گرفتنشلان مسلبن از ترلذین
است»(.طباطبایی ،1314 ،ج ،1ص )119و این گونه خداوند متعاا متعصبان لجلوج و ترلذین
کنندۀ آیات الهی را گمراه کرده و به حالت کر و الا در تار یریها برار میدهد.
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 .3 .3کفر و شرک

یری دیگر از آثار عصبیت مذموم و جهالت به حسیست امر ،کفلر و یلرک اسلت .بلرآن
ُ َ َّ
َ ْ َ ِّ َّ
َّ َ َ
َْ َ
کر ین در اینباره میفرمایدَ « :و َك َذال َك َمُ َأ ْْ ََ .ل َ
یر ِِال ْوُ ُم َترفنَوُ ِِنوُ
ذ
ن
ن
م
ة
ی
ر
ْ
فى
ك
ل
ب
ْ
ن
م
ُ
ن
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ
ََ
َ َ َ َ َِ ْ ْ ُ ُ ْ
ُّ ْ َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
وُ َِ .مقتودوَ * ْوُ أ و لون ِجئوتک ِعأَود ِمموُ وجودت علي ِوه
اث
وجدنُ ءاعُءنُ على أم ُ ٍة و ِِنوُ علوى ء ِ
َ
َ ُ ْ َّ
ُْ
َ
َء َاع َُءك ُْلنا ِِنُ ِع َمُ أ َِْ .لت ِع ِه ك ُِف ُروَ؛ بدین سان ،پیش از تو ،بله هلیچ بریلهای بلین دهنلدهای

نفرستادین ،مگر آنره متنعمانش گفتند :پدرانمان را بر آیینی یلافتین و ملا بله اعملاا آنهلا ابتلدا

میکنین .گفت :حتی اگر برای یما چیزی بیاورم کله از آننله پلدرانتان را بلر آن یافتله بودیلد،
هلللدایتکننلللدهتلللر بایلللد؟ گفتنلللد :ملللا بللله آیینلللی کللله یلللما را بلللدان فرسلللتادهانلللد،
بیایمانین»(.زخرف23،و)24
«مت لرفوها» کسانی هستند کله در نلاز و نعملت بلزر

یلدهانلد و دوسلتدار چیلزی جلز

یللهوات نیسللتند و از بللار سللنگین تحسیللق یللانه خللالی نمللوده ،دسللت بلله دامللن تسلیللد
مییوند(.زمخشری ،683 ،ج ،4ص )245تمسر به تسلیلد ،اختصلاص بله اینلان نلدارد؛ بلرله
عادت دیرینۀ امتهای مشرك گذیته نیز بوده و ما بب از تو به هیچ بریهای رسوا نذیری یعنلی
پیامبری نفرستادین ،مگر آنره توانگران اه آن بریه هن به همین تسلید تشبث جسلتند و گفتنلد:
«ما اسالف و نیاکان خود را بر دینی یافتین و همان دین را پیروی میکنین و از آثار پدران دست
برنمیدارین و با آن مخالفت نمیکنین»(.طباطبایی ،1314 ،ج ،18ص)138
باب توجه اینره در آیۀ اوا ،آنهلا ملیگفتنلدَّ ِ« :نوُ َعلوى آثوُُ ْ َ.م ْْ َت ُود َ
وَ» و در آیلۀ دوم
ِِ
ِ
میگویندَّ ِ« :نُ َعلى آثُُ ْ َ.م ْق َت ُد َ
وَ» گر چه هر دو تعبیر در حسیست به یر معنی باز ملیگلردد،
ِِ
ِ
ولی تعبیر اوا ایاره به دعلوی حسانیلت ملذهن نیاکلان اسلت و تعبیلر دوم ایلاره بله اصلرار و
پافشاری آنها بر پیروی و ابتدای به نیاکان .به هر حاا این آیه ،یر نلوع تسللی خلاطری اسلت
برای پیامبر اسالم(ص) و مؤمنان که بدانند بهانهجویی مشرکان چیز تلازهای نیسلت .ایلن هملان
راهی است که همۀ گمراهان در طوا تاریخ پیمودهاند(.مرارم ییرازی ،1382 ،ج ،21ص)38
صاحن تفسیر کبیر معتسد است که اگر در برآن کر ین آیۀ دیگری به جز این آیلات نبلود،
در ابطاا بوا به تسلید از نیاکان گمراه کفایت میکرد و این بله سلبن ایلن اسلت کله خداونلد
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متعاا بیان کند ،همانا کفار در اثبات آننه که به دنباا آن میروند ،به هیچ دلی عسللی و نسللی
تمس

نمیکنند ،جز تسلیلد محلِ از آبلاء ونیاکانشلان(.فخررازی ،1421 ،ج ،21ص )621و

این تسلید کورکورانه و تعصن مذموم از روش پدران و نیاکان گمراه است که مانع پذیرش حلق
و حسیست مییود و موجن کفر و سرکشی و بابی ماندن مشرکان در یرکشان است.

 .4 .3تبعیت از شیطان

افراد متعصن حسایق را ز یر پا می گذارند و برای حمایلت از املور ملورد عالبلۀ خلود بله
جداهای باط چنگ میزنند .این افراد با عصبیتهای بیجا ،بله جلایی نملیرسلند و بایلد از
جداهای بی اساس و باط بپرهیزند وگرنه از ییطان ملعون تبعیت کلردهانلد؛ هملان گونله کله
َّ ُ َّ َ
ْ
َّ
ُ
َ َ َّ
ُس َمن ُی َج ُِِ ِفي الل ِه ِع َغ ْي ِر ِعل ٍ َو َیت ِب ُْ كل ش ْي َط ٍَُ َّم ِر ٍید؛ بع ی از
برآن کر ین میفرماید« :و ِمن الن ِ
مللردم ،بللی هللیچ دانشللی دربللارۀ خللدا مجادللله مللیکننللد و از هللر یللیطان سرکشللی پیللروی
میکنند»(.حج)3 ،
در آیۀ یر یفه ،مجادله به باطل در ردیلف پیلروی از یلیطان سلرکش آملده اسلت؛ یعنلی
کسانی که از طر یق جدا ،بحثهای کور و غیرمنطسی و تعصن آلود دارند ،بر ین یلیطاناند و
آنهایی که در چنگاا این رذیلۀ اخالبی گرفتار مییوند ،تن به هر ذلت و خواری ملیدهنلد و
عظمت مسام و روح بلند انسانی را در هن مییرنند؛ ولی تسلین حق نمییوند .این حجاب بله
بدری ضخین است که اجازه نمیدهد کمتر ین نور آفتاب هدایت و منطلق و دلیل در آن نفلوذ
کند و ماورای آن را روین سازد( .مرارم ییرازی ،1383 ،ص )334این ییطان است کله هملۀ
حسایق را از چشن انسان پنهان دایته و همۀ رذای نفس را به صورت محاسن ظاهر میکنلد و از
ای لن طر ی لق اسللت کلله انسللان بلله جللایی م لیرسللد کلله هملله چی لز را غیروابع لی و غیرحسیس لی
میبیند(.تستری ،1411 ،ص)166
فخررازی نیز چنین تعصبات و جداهای باط را از ییطان دانسته و مینویسد« :یلیطان
دیمن انسان است و نباید به او توجه و اصرار بر باط و جهالت یود؛ چون موجن محرومیلت
از خیرات ابدی و همیشگی خواهد ید»(.فخررازی ،1421 ،ج ،21ص)355
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عالمه طباطبایی(ره) نیز میافزاید« :عصبیت و جداهای باطل کلار انسلان را بله جلایی
میرساند که به دست خویش آننه را بنا کرده خراب و آننه خراب کرده است ،بنا ملیکنلد و
باکی هن ندارد؛ چون خیر و یر را از هن تشخیص نمیدهد و تا کسی یلر را نشناسلد ،چگونله
از آن اجتنللاب کنللد»(.طباطبللایی ،1314 ،ج ،3ص )314و اینگونلله ،فللرد بللا تعصللن بیجللا بللر
چیزهایی که بادر به درک حق یلا باطل بلودن آن نلدارد و اصلرار و پافشلاری بلر آن از یلیطان
تبعیت می کند و خود و چه بسا دیگران را نیلز در مسلیر زنلدگی گملراه ملیکنلد و از سلعادت
ابدی محروم مینماید.
 .5 .3عذاب آتش دوزخ

یری دیگر از پیامدهای عصبیت بیجا و بیمورد ،عذاب یدن در آتش دوزخ است؛ چنان
َ َ َ َ ُّ ً َ
که در بسیاری از آیات برآن کرین ،خدای متعاا به این امر ایاره میکند« :أذ ِلوك خ ْي ٌور ن ُوزال أ ْم
َ
َ ُ ُّ
ْ
َّ ْ َ ْ ً ِّ َّ
َ ْ َ َ َ َّ
َ َّ َ َ ٌ َ ْ
ين * ِِنُْ ش َج َرو تخ ُر ُج ِفي أ ْص ِول ال َج ِقوي ِ * ِل ُضْوُ كأن ُوه
ش َج َرو َّالزْ ِنم * ِِنُ َج َضل َنَُُ ِفت َنة للظ ُِل ِم
ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ
ُ ُ ُ َّ
َ َّ ُ
وس الش َي ُِِ
.
نَ * ث َّ ِِ ََّ لْ ْ َعل ْيُْ لش ْن ًعُ ِّم ْون َح ِموي ٍ *
ين* ف ِإنْ ْ ََ ِكلنَ ِمنُْ فم ُِلؤوَ ِمنُْ البط
ِ
ُ َّ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ
َ
وُ َِ .یْرعونَ * ولقود ضول
ث َِِ مَر ِجضْ َ ِْللى الج ِقي ِ * ِِنْ ألفنا آعُءَ ضوُلين * فْو علوى آث ِ
َْ ْب َل ُْ ْ أ ْك َث ُر ْاْل َّول َ
ين؛آیا از نظر پذیرایی این بهتر است یا درخت زبوم .در حسیست ملا آن را بلرای
ِ
سللتمگران [مایلۀ آزمللایش و] عللذابی گردانیللدین .آن درختللی اسللت کلله از بعللر آتللش سللوزان

میروید .میوهاش گویی چون کلههای ییاطین است .پس [دوزخیان] حتما از آن میخورنلد و
یرنها را از آن پر میکننلد .سلپس ایشلان را بلر سلر آن آمیغلی از آب جویلان اسلت .آنگلاه
بازگشتشان بیگمان به سوی دوزخ است .آنها پدران خود را گمراه یافتند .پس ایشان به دنبلاا
آنها مییتابند و بطعا پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهی افتادند»(صافات62،ل)11
این همه عذاب و یرنجه در آخرت ،فس و فس به خاطر تسلیلد کورکورانله از پلدران و
تعصن بر روش و راه و رسن غل نیاکان و پدران جاه گذیته است .فخلررازی ملینویسلد:
«اگللر در بللرآن کللرین آیللهای غیللر از ایللن در ذم تعصللن و تسلیللد کورکورانلله نبللود ،کفایللت
میکرد»(.فخررازی ،1421 ،ج ،26ص)338
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سیوطی از ابن عباس نس کرده است ،اگر بطرهای از زبوم جهنن به زمین بیفتلد ،زنلدگی
همۀ انسانهلا را از بلین ملیبرد(.سلیوطی ،849 ،ج ،5ص )211متعصلبان عللت خوردنشلان از
درخت «زبوم» و نوییدنشان از «حمین» و برگشتن به سوی «دوزخ» ،این است که اینان پدران
خود را گمراه یافتند و با اینره میدانستند ،ایشان گمراهند؛ بلا ایلن حلاا از ایشلان کله ریشله و
مرجع آنان بودند ،تسلید کردند و به همین جهت دنباا پدران خلود بله سلرعت بله سلوی دوزخ
مللیرونللد .نخسللت بلله خللوراکیهللای مللذکور برمللیخورنللد و سللپس بلله سللوی دوزخ
برمیگردند(.طباطبایی ،1314 ،ج ،11ص)212
عصبیت و تسلید کورکورانه از آباء گمراه است که انسان را در دنیا گمراه کرده و موجن
سیاه روز یدن و یساوت و بدبختی در آخرت است.

 .6 .3ایجاد تفرقه و از بین رفتن وحدت بین مسلمانان

یری دیگر از آثار عصبیت مذموم ایجاد تفربه و درگیری و از بین رفتن وحلدت و نیلروی
مسلمانان است .خداوند متعاا بندگان خود را به اطاعت خود و رسولش فرا میخواند و از تنازع
و درگیری برحذر میدارد؛ چون موجن یرست و از بین رفتن بوای آنها مییودَ « :و َأ ُ
ِيضونا
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
الت َ
نُز ُعنا َف َت ْف َش ُلنا َو َت ْوذ ََ َب ُ
.یق ُکو ْ َو ْاصوب ُروا ِ ََّ َّالل َوه َم َوْ َّ
وُعرین؛ از خلدا و
الل
الله و َ.نله و
ِ ِ
ِ
پیامبرش اطاعت کنید و با یردیگر به نزاع برمخیزیلد کله نلاتوان یلوید و مهابلت و بلوت یلما
برود .صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است»(.انفاا)46،
«ریح» به معنی باد است و این که میگوید ،اگر بله نلزاع بلا یرلدیگر برخیزیلد ،سسلت
مییوید و به دنباا آن باد ،یما را از میان خواهد برد ،ایارۀ لطیفی به این معنی است که بلوت
و عظمت و جریان امور بر وفلق ملراد و مسصلودتان از میلان خواهلد رفلت؛ زیلرا همیشله وزش
بادهای موافق سبن حرکت کشتیها به سوی منزا مسصود بلوده اسلت و در آن زملان کله تنهلا
نیروی محرك کشتی وزش باد بلود ایلن مطللن فلوق العلاده اهمیلت دایلت(.مرارم یلیرازی،
 ،1382ج ،1ص)196
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زمخشری از طر یق مجاهلد از ابلن عبلاس نسل ملیکنلد کله پیلامبر اکلرم(ص) فرملود:
َ َ ُ ََ َ َ َ
َل َکت َع ٌُِ ع َ
ُلد ُ
ن.؛ من به وسیلۀ باد صبا پیروز یدم و بلوم علاد بله وسلیلۀ بلاد
ع
«نلر ِعُللبُ و أ
ِ
ِ
دبور هالک ید»(.زمخشری ،683 ،ج ،2ص )221و طبرسی از بتاده و ابن ز ید نس ملیکنلد
ََْ َ ُ
َ َ
الت َ
نُز ُعنا فتفشلنا»؛ یعنی اگر اختالف پیدا کنید ،نسین پیلروزی بلر
که منظور از جملههای «و
زندگی یما نخواهد وزید(.طبرسی ،1312 ،ج ،11ص)232
آیۀ کر یمه تأ کید میکند که با نزاع و کشمرش در میان خود ایجلاد اخلتالف نرنیلد ،و
در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دوللت و یلا غلبله بلر دیلمن را از دسلت
مدهید؛ چون اختالف ،وحدت کلمه و یوکت و نیروی یما را از بین ملیبلردَ « .و ْاص ِوب ُروا ِِ ََّ
َّالل َه َم َْ َّ
الل ُِع ِر َین»؛ یعنی اگر همواره در برابر مصائن و نامالیمات جنگی که دیمن بله وسلیلۀ
آن تهدیدتان میکند ،مالزم خویشتنداری و بیش تر در ذکر خدا و اطاعت او و رسلولش بلوده
بایید ،حوادث و سنگینی بار اطاعت یما را از جای نرند و از پا درنیلاورد و للذت معصلیت و
عجن و تربر یما را گمراه نسازد و همین صبر است که به انسان فرصت تفرر صلحیح داده و
به منزله خلوتی است که در هنگام هجوم افرار پریشان و صحنههای هواانگیلز و مصلائبی کله
از هر طرف رو میآورد ،به انسان فرصت میدهد که صحیح فرر نموده و رأی مطملئن و صلد
در صد اتخاذ کند؛ پس خدای سبحان با مردم صابر است(.طباطبایی ،1314 ،ج ،9ص)126
تعصن مذموم ،پیوندهای اتحاد و انسجام را در جامعه میسلوزاند و بلذر کینله و نفلاق و
ْ
َ
اختالف را نیز در میان افراد میپاید؛ چنان که امام علی(ع) میفرمایدِّ « :الل َج ُ
ُج ُی ْن ِوت ُُ ال ُق ُوروب
ُُْ َ
َ ُ
نغ ُر القلنب؛ لجاجت جنگها به بار میآورد و داها را کینهور ملیسلازد»(.آم دی،1389 ،
وی ِ
ص)69

 .7 .3محشور شدن با اعراب جاهلی

پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :م ََ َْ َك ََُ في َْ ْلبه َح َّب ًة م ْن َخ ْور َِ م ْون َع َلوب َّية َع َض َث ُوه ُ
اللوه َی ْون َم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ َ َ َ َ َْ َ
اب ال َج َُِ ِل َّي ِة؛ هر کلس در دللش بله انلدازۀ دانلۀ خردللی عصلبیت دایلته بایلد،
ال ِقيُم ِة مْ اعر ِ
خداوند ،روز بیامت او را با اعراب جاهلیت (دوران بب از اسالم) محشور ملیکنلد»(.کلینلی،
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َ
َ
َ َ َ َ
 ،1389ج ،2ص )431و نیز میفرمایدْ « :لي َ ِم َّنوُ َم ْون َِ َعوُ ِالوى َع َل ِوب َّيةَ ،ول ْوي َ ِم َّنوُ َم ْون ُْتول َعلوى
َ
َ َ
َع َل ِب َّيةَ ،ول ْي َ ِم َّنُ َم ْن َمُ َعلى َع َل ِب َّية؛ هر کس به تعصلن دعلوت کنلد یلا بله خلاطر عصلبیت
جنگ کند و یا با روح و فرر عصبیت بمیرد از ما نیست»(.ابوداود ،215 ،ج ،4ص)332
از تطبیق تفاسیر مذکور بردایت مییود که هملۀ مفسلر ین ملذکور ،عصلبیت ملذموم را
محروم کرده و دربارۀ عوابن و پیامدهای خطرناک آن هشدار دادهاند .با توجله بله پیاملدهای
عصبیت مذموم ،برای حف وحدت مخصوصا در بین مسلمانان باید از دامن زدن به اختالفلاتی
که موجن بروز تعصبات بیمورد مییود ،خودداری کرد و در پی عالج ایلن صلفت رذیلله در
خود و جامعه بود.

 .4راه عال ج عصبیت مذموم
در ادامه به راههای جلوگیری و یا درمان تعصبات ناپسند و مذموم ایاره مییود:
 .1 .4قیام لله و تفکر

خداوند متعاا برای جلوگیری از ایجلاد عصلبیتهلای نابجلا و درگیلریهلای طلوالنی و
پراکندگی و از بین رفتن بوا ،بندگانش را به دو امر سلفارش ملیکنلد :اوا بیلام بلرای خداونلد
َ
متعاا و رضایت او ،دوم تفرر و اندیشیدن؛ آنجا کله ملیفرمایلدْ ُْ « :ول ِ َّنموُ َأع ُظ ُکو ْ
ناح َود ٍو أ َْ
ع
ِ
ِ ِ
ُ ْ ْ َّ ْ ُ َ َّ َ ِ ٌ َ ُ
َ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ
وذاب
تقنمنا ِلل ِه مثنى و فراِ ث تتفکروا موُ ِع ِ
لوُح ِبک ِمون ِجن ٍوة َِِ َون ِِال ن ِوذیر لکو عوين یودي ع ٍ
َ
ش ِد ٍید؛ بگو :یما را به یر چیز اندرز میدهن :دو دو و یر یلر بلرای خلدا بیلام کنیلد؛ سلپس

بیندیشید ،تا بدانید که در یار یما دیوانگیی نیست .اوسلت کله یلما را از آملدن علذابی یلدید

میترساند»(.سبا)46،
َ
َّ
ُ ُْ
ناح َد ٍو» ،گفتن «ال اله اال الله»
سیوطی از مجاهد نس میکند که منظور از « ِِنمُ أ ِعظک ِع ِ
ل ْ َ ُ ُ َّ
نمنا ِلل ِه» بیام برای خدا و رضای اوسلت؛
است(.سیوطی ،849 ،ج ،5ص )241و مراد از «أَ تق
نه برای درگیری و ر یا و تسلید و تعصن(.بروسوی ،1415 ،ج ،1ص)311
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آیۀ یر یفه میگوید ،برای خدا بیلام کنیلد و منظورتلان جلز حفل حرملت خلدا نبایلد.
« لمینی لو فرادی»؛ یعنی دو به دو ،و یری یری ،و این تعبیر کنایه از تفرق ،و دوری از اجتملاع و
بر پا کردن غوغا است؛ چون غوغا فرر و یعوری ندارد .وبتی به پا ید ،غالبا حق را ملیمیرانلد
و باط را زنده میکنلد(طباطبایی ،1314 ،ج ،16ص )585و هلوای نفلس و علرق تعصلبات را
کنار بگذار ید تا فرر صالح و عسیدۀ درست پیدا کنید و چشمانتان کور نشود و سخنانتان با هلن
مخلو نگردد(.زمخشری ،683 ،ج ،3ص)591
برای زنده کردن اندیشههای خفته ،آنهن در محیطی آرام و خلالی از غوغلا ،در محیطلی
دور از هوا و هوس و امواج تبلیغاتی مسموم ،دور از تعصنها و دور از لجاجتهلا ،بلرای خلدا
بیام کنید و اندیشه کنید که تنها اندرز من به یما همین اسلت(.مرلارم یلیرازی ،1382 ،ج،18
ص)139
با توجه به مطالن پیش گفته« ،اندیشیدن» در این آیلۀ یلر یفه دربلارۀ عابالنله و درسلت
تصمین گرفتن ،حف وحدت بین مسلمانان ،ندایتن تعصن مذموم و در نتیجه از دست نلدادن
نیرو و توان است .در روایات اسالمی نیز به دلی اهمیت فلوق العلادۀ تفرلر ،توجله فراوانلی بله
بدان یده است .در اینجا به نمونههایی از این روایات ایاره مییود:
ْ
ْ
امام علی(ع) میفرمایدَ « :أ َّلت ُّفک ُر َی ُ
ودعنا ِلوى ال ِب ِّور َو ال َض َم ِول ِع ِوه؛ اندیشلیدن( ،انسلان را) بله
نیری و عم به آن فرا میخواند»(.کلینی ،1389 ،ج ،2ص )55امام رضا(ع) نیز در ایلن زمینله
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َّ ْ ُ َّ َ ُّ
َ َّ
َّ
الل ْن ِم ِِن َمُ ال ِض َب َُِو التفک ُر ِفي أ ْم ِر الل ِه َع َّز َو َجول؛ عبلادت،
فرمودند« :لي ال ِضبُِو كثرو اللال ِو و
زیاد بودن نماز و روزه نیست؛ بلره عبادت فس تفرلر در املر خلدات متعلاا است(.مجلسلی،
َ َ َ َ َّ َ ُ
َ ََْ
 ،1413ج ،68ص )325امللام الصللادق(ع) نی لز فرمودنللد« :كو
وُِ ِو أعووى ذ .ألتفکو َور و
وَُ أ كثو ُور ِعبو
ْاْلعت َ
بُ.؛ بیشتر ین عبادت ابوذر اندیشیدن و پند گرفتن بود(.همو :ج ،11ص)323
ِ ِ
پس میتوان گفت ،بیام لله و اندیشیدن و در نتیجه حف وحدت بلین مسللمانان در ایلن
زمینه از عواملی هستند که میتوانند عصبیتهای مذموم و جدااهای بیاساس را از بین ببرند تا
با پذیرش انوار حق و حسیست ،مسیر برای بندگی کردن هر چه بیشتر انسانها فراهن یود.
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 .2 .4تقوا

ْ َ َّ
برآن کر ین بهتر ین داروی این درد را در سورۀ مبارکۀ فتح بیان کرده استِِ « :ذ َج َضل ال ِذ َین
َك َف ُروا في ُْ ُلنعْ ُ ْال َقم َّي َة َحم َّي َة ْال َجَُل َّية َف َأ َنز َ َّالل ُه ََک َين َت ُه َع َلى ََُ .نله َو َع َلى ْال ُم ْؤمن َ
ين َو َأ ْل َوز َم ُْ ْ
ِِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ِّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َّ
َّ
َ
ُ
ك ِل َمة التق َن َوكُننا أ َح ِعُْ َوأَلُْ َوك ََُ الله ِعکل شي ٍْء ع ِل ًيمُ؛ آنگاه که کافران در داهلای خلود

تعصن [آن هن] تعصن جاهلیت ورزیدند؛ پس خدا آرامش خود را بلر فرسلتادۀ خلویش و بلر

مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تسوا را مالزم آنان ساخت و [در وابع] آنان به [رعایلت] آن [آرملان]
سزاوارتر و یایسته [اتصاف به] آن بودند و خدا همواره بر هر چیزی داناست»(.فتح)26 ،
ل ل
عالمه طباطبایی(ره) منظور از «کل لمة َّالتس لوی» را روح ایمان میداند که هملواره آدملی را
امر به تسوا میکند .آیۀ یر یفه ،نسطۀ مساب متعصبان را مؤمنانی میداند که دارای سلرینه و روح
تسوا هستند؛ بنابراین آنجا که ایمان و سرینه هست ،حمیت جاهلیت نیست و آنجلا کله حمیلت
جاهلیت هست ،ایملان و سلرینه و تسلوا نیسلت(.طباطبایی ،1314 ،ج ،18ص )431و صلاحن
ل
تفسیر نمونه« ،کل لمه» را به معنی «روح» گرفته است؛ یعنی خداوند روح تسوا را بر داهای آنها
افرند و مالزم و همراهشلان سلاخت« .روحیلۀ تسلوا» جنبلۀ «ترلوینی» دارد و زاییلدۀ ایملان و
سرینه و التزام بلبی به دستورات خداوند است(.مرارم ییرازی ،1382 ،ج ،22ص)91
در بع ی از روایات که از پیامبر گرامی اسالم(ص) نس یده است« ،کلمۀ تسوا» بله «ال
َّ
اله اال الله»(سیوطی ،849 ،ج ،6ص 81و فخررازی ،1421 ،ج ،28ص )85و در روایتی کله از
امام صادق(ع) نس یده به «ایمان» تفسیر یده است(کلینی ،1389 ،ج ،5ص )13و صلاحبان
ّ
تفاسیر روح البیان و کشاف ،مراد از آنلرا کلملۀ یلهادت ملیداننلد ،یعنلی «عسو اللوه الورحمن
ّ
َّ
الرحي و ال اله اال الله و مقمد َ.ن اللوه»(.بروسوی ،1415 ،ج ،9ص 51و زمخشلری،683 ،
ج ،4ص)344
در تحلی برآن کر ین تعصن مترفان(زخرف ،)23،مجرمان(صافات 34،و ،)36یهودیان و
مسیحیان(بسره121،و )125و مشرکان(فربان 41،و )42برخاسته از امری نادرست است و ر یشه در
جه و انتخاب معیارهای نادرست و خالف وابع دارد؛ از اینرو از آنلان ملیخواهلد ،بلا کنلار
گذایتن آن و کسن دانش و یناخت نسبت به حسلایق هسلتی و وابعیلتهلای خلود و جهلان،
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خود را از بیماریهای بلبلی تعصلن ،رهلایی بخشلند و تسلوا را پیشله خلود سازند(.الجر یسلی،
 ،1429ص)45
ُ
َ
َ
َ
پیامبر گرامی اسالم(ص) نیز در این زمینه میفرمایدَ « :یوُ ُّایْوُ َّالن ُ
وُس اال ََِّ ََّ .عکو َو ِاح ٌود َو
ٌ َ ُّ ُ
ُُ
َّ ُ
َ َ
ٌ
واح ٌد و ال فهل ِل َض َر عى على َع َجمى و ال َع َجموى علوى َع َر عوى
واحد و نبيک ِ
واحد و ِِینک ِ
َِ أعُك ِ
َ ّ َّ
و ال َ
أَن َِ و ال َ
أحم َر على َ
أحم َر ِال ِعُلتقن ؛ ای مردم ،پروردگلار یلما یرلی اسلت و
أَن َِ على
پدر یما یری و دین یما یری و پیامبرتان یری .هیچ عربی را بر هلیچ عجملی برتلری نیسلت و
هیچ عجمی را بر هیچ عربی و هیچ گندم گونی را بر هلیچ سلیاهی و هلیچ سلیاهی را بلر هلیچ
گندم گونی ،مگر به تسوا»(.عالء الدین الهندی ،1312 ،حدیث)5655
در نتیجه میتوان گفت ،تسوا که زائیدۀ اطاعت از خداوند متعلاا و آراملش بلبلی اسلت،
عام مهملی در جللوگیری از ایجلاد عصلبیتهلای کورکورانله و غیلر منطسلی اسلت و باعلث
َْ ُ
َّ َ ْ ُ
مییود ،انسان خود را باالتر از دیگران نبیند و بداند که «إ ََّ أ ك َر َمک ْ ِع ْن َد الل ِوه أتقوُك ْ ؛ هلر آینله
گرامیترین یما نزد خدا ،پرهیزگارترین یماست»(حجرات .)13،کرامت و عزت انسلانهلا بله
تسواست؛ هرچه تسوای انسان بیشتر یود نزد خداوند متعاا و بندگانش عزیز است نه بلا رنلگ و
نژاد و خاندان خاصی.

 .3 .4توجه به پیا مدهای عصبیت

میتوان با توجه کردن بله پیاملدهای عصلبیت و بلوی کلردن ایملان کله راهلی بله سلوی
خودسازی است ،پردههای خودخواهی و خودبینی و تعصن و لجاجلت و هلوا و هلوس را کله
همه ظلمتزاست ،از مساب چشمان خلود کنلار زد و حسلایق و انلواری را کله اولیلای خداونلد
میبینند ،دید(.مرارم ییرازی ،1318 ،ج ،2ص)12
توجه به پیامدهایی همنون محشور یدن با اعراب جاهلی ،عذاب یدن در آتلش دوزخ،
تبعیت کردن از ییطان ،کافر و مشرک یدن ،کر و الا و در ظلمات بودن ،حجاب دایلتن بلر
دیدگان هر عابلی را سخت تران میدهد و به تأم جدی وا میدارد.
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 .4 .4هدایت کردن تعصبات مذموم به راه صحیح

یری دیگر از طرق درمان رذای اخالبی تغییر یر و تعویِ محتوای آن است .بله ایلن
معنا که انگیزهها را از بخشهای منفی به بخشهای میبت هدایت کنین .برای می  ،کسلی کله
دارای تعصن یدید نسبت به مسائ نادرستی است ،به جلای ایلن کله انگیلزۀ تعصلن را در او
بمیرانین ،تعصن او را به امور میبت متوجه سازین(مرارم ییرازی ،1381 ،ج ،2ص )221و ایلن
همان چیزی است که در سخنان نورانی امیرمؤمنان علی(ع) در خطبلۀ باصلعه آملده اسلت کله
میفرماید« :اگر بنا هست تعصبی دایته بایید ،سعی کنید ،تعصن یما به سبن مرارم اخالق
و محامد افعاا و محاسن امور باید»(.نهج البالغه ،1319 ،خطبه)192
امام خمینی(ره) نیز در اینبلاره ملیفرمایلد« :انسلان در عصلبیتهلایی کله ملیکشلد و
حمایتهایی که میکند ،از بستگان و متعلسان خود ،اگر نظرش محِ اظهار حق و اماتۀ باط
باید .این عصبیت ممدوحه و حمایت از جانن حق و حسیست است و از بهتر ین صفات کماا
انسانی و خلق انبیاء و اولیاءست و عالملت آن آن اسلت کله حلق بلا هلر طلرف هسلت ،از آن
حمای لت کنللد ،گرچلله از متعلسللان او نبایللد؛ بلرلله از دیللمنان او بایللد .چن لین یخصللی از
حمایتکنندگان حمای حسیست و در زمرۀ طرفداران ف یلت و حامیان مدینلۀ فاضلله بله یلمار
میآید و ع و صالح جامعه و مصلح مفاسد جمعیت است»(.خمینی :1386 ،ص)146
عصبیت میبت و پسندیده را اغلن «غیرت» میگویند .عالمله طباطبلایی(ره) ،غیلرت را
چنین تعر یف کردهاند« :غیرت از اخالق حمیده است و آن عبارت است از دگرگلونی حاللت
انسان از حالت عادی و اعتداا ،به طوری که انسان را برای دفاع و انتسام از کسی کله بله یرلی
ل
از مسدساتش اعن از دین و ماا و ناموس و امیاا آن تجاوز کرده است ،از جای خود ملیکنلد.
هیچ انسانی به طور کلی از این صفت عزیز ،بیبهره نیسلت .هلر فلردی را فلرض کنلین کله از
غیرت بیبهره است ،باز در مواردی ،غیرت از خود بروز میدهلد؛ پلس غیلرت از املور فطلری
است و اسالم هن دینی است که بر اساس فطرت تشری یده باید ،امور فطری را دیلن تعلدی
میکنلللد و آن مسلللداری را کللله در حیلللات بشلللر الزم و ضلللروری اسلللت ،معتبلللر و واجلللن
میسازد»(.طباطبایی ،1314 ،ج ،4ص)432
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پس عصبیت ممدوح یا غیرت از ف ای اخالبی و از بهتر ین صفات کماا انسانی اسلت
و دارندۀ آن را ملیتلوان در زملرۀ صلالحان و فاضلالن بریلمرد .البتله غیلرت ابسلامی دارد .از
آنجمله غیرت دینی ،ناموسی ،غیرت در اوالد و غیرت در امواا که پرداختن به آنهلا از مجلاا
بحث خارج است .هدایت کردن عصبیت ملذموم و کورکورانله بله سلمت عصلبیت مملدوح و
غیرت ،میتواند انسان و حتی جامعه را از بیبند و باری و فساد و از سسو در وادی ضاللت و
ظلمات نجات دهد و آنها را به وادی امن و آرامش در دنیا و آخرت برساند .علالوه بلر ملوارد
مذکور با راهرارهای دیگری همنون صبر ،تسلین در برابر حق تعالی ،باال بردن سطح فرهنلگ
و ایمان انسانها نیز میتوان جلوی عصبیتهای مذموم را گرفت و این صفت رذیلله را در خلود
و جامعه از بین برد.

 .5نتیجه گیری
حاص تطبیق تفاسیر المیزان ،مجمعالبیان ،نمونه ،مفاتیحالغیلن ،درالمنیلور ،روحالبیلان و
کشاف این است که همۀ این مفسران ،عصبیت مذموم را محروم کردهاند و در تفاسیر خود بله
عوام ایجاد کنندۀ آن ایاره کرده و دربارۀ عوابن و پیامدهای خطرناک آن هشلدار دادهانلد.
عصبیت مذموم یری از صفات رذیلۀ اخالبی است که میتواند مانند حجابی بر دیلدگان انسلان
برار گیرد و او را از درک حسایق محروم کند .باید خاطر نشان کلرد کله افلراد متعصلن بلر اثلر
تعصبات و لجاجتهای بیجا و کورکورانه ،طوق بندگی و عبودیت خدا از گردنشان باز مییود
و طوق بندگی هوا و هوس و ییطان بر آنها نهاده مییود.
این نوع عصبیت در داها بذر کینه و نفلاق ملیپراکنلد و موجلن تفربله و درگیلری و از
دست رفتن بوا و نیروی مسلمانان یده و یرست به بار میآورد .باید برای حفل وحلدت بلین
انسانها خصوصا مسلمانان از دامن زدن به اختالفاتی کله موجلن بلروز عصلبیتهلای ملذموم
مییود ،خودداری کرد و با عواملی چون تسلوا ،توجله بله پیاملدهای عصلبیت ،هلدایت کلردن
تعصبات مذموم به راه صحیح ،بیام لله ،تفرر عابالنله و درسلت ،بلاال بلردن سلطح فرهنلگ و
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ایمان انسانها ،صبر ،تسلین در برابر حق تعالی میتوان جلوی عصبیتهای کورکورانه و ناپسلند
را گرفت و این صفت رذیله را در خود و جامعه از بین برد.

 .6منابع
.1

برآن کرین ،ترجمه عبد المحمد آیتی.

 .2نهج البالغه(1319ش) ،ترجمۀ محمد دیتی ،بن ،افق فردا.
 .3ابوداود ،سلیمان بن ایعث ،سنن ابی داود(215ق) ،بیروت ،دار السبلة للیسافة االسالمیة215 ،ق.
 .4آمدی ،عبد الواحد(1389ش) ،غررالحرن و دررالرلن ،بن ،نشر امام عصر(عج) ،چاپ هفتن.
 .5تستری ،محمد تسی(1411ق) ،االربعون حدییا ،بن ،نشر خیام.
 .6جریسی ،خالد بن عبدالرحمن(1429ق) ،العصبیة السبلیة من المنظور االسالمی ،ریاض ،مرتبه المل فهد الوطنیة
اثناءالنشر ،چاپ دوم.
 .1حرعاملی ،محمد بن حسن(1311ق) ،وسای الشیعة الی تحصی مسای الشریعة ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .8حسی بروسوی ،اسماعی (1415ق) ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .9خمینی ،روح الله(1386ق) ،یرح چه حدیث ،تهران ،موسسۀ تنظین و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ چه و
دوم.
 .11زمخشری ،محمود بن عمر(683ق) ،کشاف عن حسایق غوامِ التنزی و عیون االباوی فی وجوه التاوی ،
بیروت ،دارالمعرفة.
 .11سیوطی ،جالا الدین(849ق) ،درالمنیور فی تفسیر بالماثور ،بیروت ،دار المعرفة.
 .12طباطبایی ،محمد حسین(1314ش) ،المیزان فی تفسیر السرآن ،ترجمۀ محمد بابر موسوی همدانی ،بن ،انتشارت
اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه بن.
 .13طبرسی ،ف

بن حسن(1312ش) ،مجمع البیان فی تفسیرالسرآن ،ترجمۀ مترجمان ،تهران ،ناصر خسرو.

 .14فخررازی ،ابوعبدالله محمدبن عمر(1421ق) ،مفاتیح الغین ،بیروت ،نشر دار احیاء التراث العربی.
 .15فراهیدی ،ابی عبدالرحمن الخلی ابن احمد(1415ق) ،العین ،بن ،دارالهجر .
 .16کلینی ،محمد بن یعسوب(1389ش) ،اصوا کافی ،بن ،موعود اسالم.
 .11مجلسی ،محمد بابر(1413ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،الوفا ،چاپ دوم.
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 .18مرارم ییرازی ،ناصر و دیگران(1383ش) ،آیات الوالیة فی السرآن ،بن ،نس جوان ،چاپ اوا.
 .19مرارم ییرازی ،ناصر و دیگران(1382ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالرتن االسالمیة.
 .21مرارم ییرازی ،ناصر و دیگران(1381ش) ،اخالق در برآن(پیام برآن دورۀ دوم) ،بن ،مدرسۀ امام علی بن
ابیطالن(ع) ،چاپ پنجن.
 .21مرارم ییرازی ،ناصر و دیگران(1315ش) ،پیام برآن ،بن ،هدف ،چاپ سوم.
 .22مرارم ییرازی ،ناصر(1318ش) ،میاا های زیبای برآن ،بن ،نس جوان ،چاپ اوا.
 .23نرابی ،احمد بن محمد مهدی(1348ق) ،معراج السعاد  ،بن ،طوبای محبت.
 .24هندی ،عالء الدین علی المتسی بن حسام(1312ق) ،کنزالعماا فی سنن االبواا و االفعاا ،بیروت ،موسسة الرسالة.

