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 ،تعصبسیری در توضیح 
 و پیش داوری ، تقلید کور کورانهلجاجت افراط گرایی،

 

 

 

 و اخیر قسمت دوم

مهمترین این عوامل  ،ها را متعصب بار می آورد که روان شناسان، مردم شناسان و جامعه شناسان که انسانعوامل فراوانی اند 

 کنند: را چنین فرمولبندی می

ی و برخورد نا سالم و گدر پرورش افراد متعصب تربیت طفل در خانواده متعصب، موجودیت خشونت خانوادمهمترین عامل 

ی، اگر از رفتار سالم اجتماع آگاهی  والدین ین بودن سطح فهم وئو پابیسوادی  فقر،، خشن با اطفال در سنین طفولیت و نوجوانی

 ۀو نگذارید اطفال تان در بار بدون توضیح منطقی خویش مجبور گردانیدبه اطاعت کور کورانه از دساتیر خشک اطفال را شما 

این اطفال در آینده به خوبی و زشتی هیچ پدیده ای شان خود فکر کنند و تصمیم مستقالنه اتخاذ کنند  خوبی و زشتی کار های

تر به شخصیت ها، سیستم ها و گذارد و بیش حیث یک فرد منفعل اراده خویش را در اختیار دگران میه رده و همیشه بفکر نک

گردد تا به همچو گروه  گردد که همین عالقه باعث می بانه عالقمند میآنانی و دیکته ورزی یا دیکتاتور مهای مطلق العباور

 یوندد.های مذهبی، سیاسی، ملی، اتنیک و فرهنگی  بپ

ه پیلبچسپند و در همان  که با ایدیالوژی و آرمان خود نانیآانزوای اجتماعی و ذهنی است،  ،گریعامل دیگر تعصب و افراط 

 و ارشاد تعلیمگردد تا هیچ  شوند. همین باعث می ر افکار خالق جوامع بشری برحذر مانده و با تمام جهان بیگانه میئبتنند از سا

 گردند. نو نداشته و در قهقرای تعصب و خود خواهی و تکبر غرق می

 شود استفاده ابزاری از که بسیار خطرناک وغیر قابل مهار پنداشته میرشد و انکشاف تعصب و افراط گرایی عامل دیگر 

ه ر میگردد بغیر انسانی ب ۀریخ این پدیدأتباشد. گرچه  میهای جهان اط گرایی در سیاست های رسمی کشورافر تعصبات و

و برگزیده تر اینکه ملت بر به نام اعراب  که های غیر عرب تحت پوشش پخش و اشاعه دین اسالم حمالت اعراب به کشور

برده و غالم به نام موالی یعنی  شان خداوند)ج( در روی زمین اند خود را عالی وغیر اعراب را در سرتاسر ممالک مفتوحه

ان وسیله پاپ اوربه باشند. همچنان صدور فرمان اولین جنگ صلیبی بشان تکار صاحب ند که باییست خدمنامید آزاد شده می

به نام آزاد سازی فرانسه ( Clermont Ferrantفیران ) اندر انجمن مذهبی شهر کلرممیالدی  109۵نوامبر سال  2۷دوم در 

تراژیدی های فراموش ناشدنی تعصب و افراط گرایی یکی از و یهودیان سرزمین های مقدس از زیر سیطره اعراب تمام 
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برای مسیحیان مسلمان ها را دشمن خدا  صادر کردهای صلیبی که پاپ اوربان فرمان آنرا  محسوب میگردد. در این جنگ

ول قگی تبدیل کردند که به که "دشمن تان را نیز دوست بدارید" به دین جندینی را که آموزه های حضرت مسیح  معرفی کرده و

ن رخیؤ. گرچه مشد های خانمانسوز هم دیده نمی رخین میلیون ها قربانی از انسان ها گرفت و تا خیلی زمان ها ختم این جنگؤم

دیگر در  های زیاد   ها سال اما در حقیقت این جنگ میزنند تأریخ میالدی   1۵00تا  1100های  های صلیبی را بین سال جنگ

 قرن بیستم یهودیان را نژاد مضر، ۀنژاد پرستان آلمان نازی در نیمگیرد.  فته و هنوز هم میرگها قربانی  جهان از میان انسان

شمردند و بر اساس همین تیوری خود ساخته شان شش میلیون یهود را از تیغ کشیدند و به کوره های  بد طینت و بسیار پست می

سپتمبر از جانب کشور های اسالمی  11زیر عنوان اینکه حادثه یک  در قرن بیست وایاالت متحده امریکا آدم سوزی سپردند. 

 انمارو می الجزایر ، تانزانیا وسازماندهی شده طی حمالت وحشیانه میلیون ها انسان را در افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه، یمن

 .خون کشاند به خاک و

مل پیش برده است که اگر از جنگ های صلیبی، جنگ اول تعصب و افراط گرایی تا کنون چند بار جهان را تا پرتگاه نابودی کا

جمهور سابق امریکا تالش  رئیس مشاورین مذهبی رونالد ریگان   میالدی 19۸9 – 19۸1های   و دوم جهانی بگذریم در سال

شان از ایات انجیل رونالد ریگان را به این متقاعد سازند که اتحاد  ۀود ساختهای خخرچ دادند تا از طریق تفسیره فراوان ب

ور اهریمن در روی زمین است و باییست از طریق یک جنگ تمام عیار اتمی از بین تشوروی محور شرارت و امپرا جماهیر

 ا در اروپا تضمین موفقیتبرود و زمین از وجود این شرارت پاک گردد و به این ترتیب استقرار راکت های میان برد امریکا ر

به هیچوجه  ا  علیه این اهریمن اقدام نگردد بعدکردند که اگر هم اکنون  امریکا در این جنگ وانمود و این نظریه را تداعی می

عه چوف جهان و بشریت از این فاجصلح طلبانه میخاییل گربا شود که خوشبختانه در اثر سیاست های سالم و جلو آن گرفته نمی

 ن ماند.در اما

رسمی از عنصر تعصب و افراط گرایی برای مقاصد سیاسی باعث گردیده تا امروز هیچ کشوری در جهان از این  ۀهمین استفاد

ه در حاشیه این دولت ها زیر ک اهای متعصب افراط گر سیاست های رسمی دولت ها و سازمان باشد.نبالی مهلک در امان 

شی محدود اندیوضاحت این را میرساند با وصف آنکه تعصب کور، ه قوانین رسمی این کشور ها آزادانه فعالیت دارند ب ۀسیطر

فرهنگ  و، جامعه شناسی، انسان شناسی تأریخسیاست، تاریک اندیشی، بیسوادی  و معلومات ناکافی از  ۀو افراط گرایی نتیج

های  لبین ساوسیع داشته  استفادۀهم  پیشرفته و عصر انکشافات تکنالوژین، بینیم که در همین جهان متمد باشد اما می می

یا و های پویق شبکه های تلویزیونی همین کشوربا حمایت و تشودر پیش چشمان تمام مردم دنیا تا همین اکنون  میالدی 2010

رض پیوستن غساله  ۴0و  1۶انان بین ، امریکا، استرالیا و کانادا گروه گروه جومدرن اروپاهای کشور ایناز سراسر  تمدنم

امریکا،  ۀمین منافع ایاالت متحدأدر سوریه و عراق برای تمتعصب افراطی به صفوف داعش این خونخوار ترین گروپ 

ای هکه از فعل و انفعاالت داعشیان بهره برداری کردند، رفتند و کشور یل، ترکیه و سایر کشور هاییئعربستان سعودی، اسرا

مار تجارب دوران استع خاصتا  بشریت تأریخ  نابود کردند.این دیار ها را تمام هستی  ا  ا بیشتر به ماتم نشاندند و تقریبماتم زده ر

تعصبات مذهبی، ترویج افراط گرایی  ۀروهای استعماری دارد که در کشورهای مستعمره پیوسته از حرببسیار مخرب از نی

در  که این تجربه را عصر حاضر پرداخته اندو خود به تاراج آنها استفاده کرده و مردم این کشور ها را به جان هم انداخته 

 ردند.زیادی از کشور های افریقایی نیز تکرار ک ۀیت، عراق، لیبیا، افغانستان و عدکو

شرق، تشویق ها و سرازیر گشتن وجوه های میلیونی برای رشد و  کشور های مدرن غرب وهمین سیاست های سلطه گرایانه 

باعث گردیده که این دگم  به قول خودشان جهان سومهای ، مذهبی، سیاسی و فرهنگی در کشوراشاعه تعصبات قومی، نژادی

 گردد.و تعصبات گوناگون بازار گرم پیدا کرده و از رونق فراوان برخوردار اندیشی 
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ین بودن ئدشوار بیسوادی، فقر، بیکاری، پا صد مردم ما در شرایط بسیارفی  90فضای عقب مانده کشور ما که بیش از  در

در زیر فشار مضاعف جنگ سرد ایدیالوژی  هکذا بردند و سر میه ل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بئسطح آگاهی مردم از مسا

 منقسمی آشتی ناپذیر شهری را متالشی و به قطب ها ۀو جامع هگردید کشور ما های چپ و راست، سرخ و سبز از بیرون وارد

بسیار نازل بود مانند مور و ملخ به این  ،مردم گردانید. چون سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این شهر نشینان و

مآب مادام ورتحیث رهبران امپراه را بان آن گایدیالوژی ها چسپیده و از آن برای خود کتاب های مقدس ساختند و اشاعه کنند

پیغمبر مآب پذیرفتند و در جریان کارزار سیاسی و اجتماعی تمام منافع علیای ملی را فدای این و العمر همچنان با قدسیت 

ونی خ ر اندیشان را یکسره دشمنگنین نمی اندیشیدند یا بهتر بگویم دچایدیالوژی ها و رهبران خویش کردند و همه آنهایی را که 

خویش قلمداد کردند و در پی قلع و قمع آن بر آمدند. این متعصبین و افراط گرایان  سیاسی  و ایدیالوژیک حتی به اعضای 

 شروع کردند. هم خود های اولین تصفیه های مخالفین را از سازمان سازمان سیاسی خود هم رحم نکردند و 

یجاد،  با ا ندمختنق تر شده و طرف های دیگر جنگ سرد که در کمین نشسته بوداز اینجا بود که فضا در کشور ما روز تا روز 

میکردند  یگافراط گرایی پا فراتر گذاشته به همه مردم کشور که در قلمرو مخالفین شان زندمذهبی و  کور تعصب  ۀپخش و اشاع

ی مردم را کشتند و دار و ندار هر وسیله ا د آخرین امکان شان بهیکسره حکم تکفیر صادر کرده و واجب القتل دانستند و تا ح

یهن ما کران مبه وز تا روز فراتر گشته و کران تا و کشور را به تباهی کشاندند و دامنه این تعصبات ر مردم را به یغما بردند

لیارد رف میصمذهبی و مدارس دینی با استخباراتی،  –نظامی مراجع  ۀوسیله بکه این سلسله همین اکنون  ،گرفته است را فرا

ه ب جوی اهداف خویش اند و  که از این راه در جست ها و کشور هایی ما از جانب سازماندر داخل و خارج کشورها دالر 

وف مصرادی، مذهبی و ایدیالوژیک ژ، ناسیونالیست افراطی قومی، نداعش ، در تولید و باز تولید مجاهد، طالبصورت متداوم 

ا ه به همکاری انگلیساالت در قالب های مذهب و خرافات از اوایل قرن بیستم این فعل و انفع در کشور ما افغانستان هستند.

علیه حکومت امان هللا خان اساس گزاری شد و در نیمه های قرن بیستم در پوشش های سیاسی، مذهبی، قومی و ملی شدت 

 . زهنو ن کننده را بازی کردند و میکنندیمعاصر کشور ما تا کنون نقش تعی تأریخ بیشتر کسب کرده و در رویداد های 

وژی های سیاسی، مذهبی و در عقب ایدیال ای روانشناسانه و جامعه شناسانه افراد متعصب معموال  ها و یافته ه کاوشبر اساس 

 کوری مقدس سنگر گرفته و از این طریق مردمان ضعیف النفس، بی اراده، متزلزل و نا استوار را که به اطاعت سمبول ها

گروه، جماعت، سازمان،  طرف خویش متمایل ساخته و گروه های بزرگ افراد این چنینی را دره کورانه عادت گرفته اند ب

جوی حقیقت و و  جست  ا  ب افراطی اساسگردانند. در طرزالعمل این گروه های متعص پیرخانه و طریقت  خویش متمرکز می

شمارند که باید از  ود ندارد آنها همه غیر خودی ها را مردود و معدوم میشان وج هایی انسان و باورگاصل قضاوت در زند

ک خود از یستراتیژبرای تحقق اهداف استیالگرانه و ه ک افراطی این گروه های متعصب انگتأسیس گران و گردانندبین بروند. 

کال . آنها این گروه های مذهبی و رادیدانند ی میخوبه عواقب زیانبار این پدیده تباه کن را ب کنند این محمل و یا وسیله استفاده می

های نظیر آنها جهان  یا به قول داعشیان و سازمان کنند که گویا کشور مورد نظر و را طوری طرح ریزی و برنامه ریزی می

های سیاسی، اجتماعی، کمونیستان،  تمام سازمان یگاین گندیدو عامل ج گردیده است گندیده و از مسیر انسان و انسانیت خار

ردند نابود گاین ها  ۀنحست هم قدمباشند و باییست در  بی دینان، مرتدان، یهودیان و فاسقان میخارجیان، آسیایی ها، شرقی ها، 

گردد. همچنان اعضای این گروه ها طوری تلقین  وری خداوندی بر روی زمین مستقر میتو همانست که جهان ایدیال و امپرا

در  شان گردند که گویا اگر در جریان جنگ مقدس شان بمیرند آمرزش تضمین شده داشته و در بهشت جایگاه خاصی برای یم

های این ان جنگ کلیدگایران و عراق برای اشتراک کنند  میالدی 19۸۸ - 19۸0که در جنگ سال   ،نظر گرفته شده است

های افراطی عامل  قول نازی ها، نیو نازی ها، فاشیست ها، ناسیونالیستبه کردند.  جایگاه های خاص بهشت را نیز توزیع می

اد ژهمه نبه قول آنها  باشد بنا شان می افراد غیر از نژاد خودنا امنی ها تمام بدبختی ها، جنگ ها، فقر، بیسوادی، امراض و 
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روند. بین ب ند باید ازی جامعه بشری مضرکه برا های غیر اصیل باید از بین بروند و این امریست مقدس و مشروع زیرا آنهایی

همه متعصبین و افراطیون وظیفه خدایی را انجام میدهند که گویا  ا  واع تعصب را در نظر بگیریم تقریباگر بصورت کل همه ان

چنینی هم در جهان ما هم اکنون نمونه های فراوان گروه های این  گردانند. منزه مین را از افراد مضر، نجس و ناپاک آنها زمی

ان نژادی وجود دارد در میان عیسویان، مسلمان ها، هندو ها، ملی گرایان، ایدیالوژی های سیاسی با دکترین خاص و فرقه گرای

ه های آن در کشور های ک و سیاسی از آنها بهره برداری صورت گرفته  و یا شاخیستراتیژاف خاص برای اهد گاهگاهیکه 

انش را افراد لجوج، خود بزرگ بین، گهکذا همین  تعصب و افراط گرایی است که دارند میگردد.سیس و ایجاد أمورد نظر ت

بار  تواند و خود را برتر از همه میدانند ه کرده نمیئارا، دگم اندیش که هیچگاهی موضوعی را با استدالل منطقی خود محور

 . می آورد

که عامل انتقال بسیاری از  استاشخاص، عقاید و یا هر شی دیگرهمچنان این وابستگی های شدید فکری و عملی نسبت به 

به  ها را گردد انسان دیگر می حفظ آداب و سنن از نسلی به نسل ۀی نا پسند غیر انسانی به بهانزشتی ها، خرافات و روش ها

بشری  ۀاختالفات جامع ها و خونریزی ها و بسیاری از کشمکش ها، جنگ ۀر کورانه وا میدارد و  سر چشملجاجت و تقلید کو

 ۀتعصب و افراطیت بوده که پردج ئداوری بدون دالیل منطقی همه نتا باشند. کوتاه فکری، جهل، تکبر، خود خواهی  و پیش می

از همین جاست که متعصبین و افراط ضخیمی بروی عقل انسان هموار میکنند تا عقل دیگر قادر به دیدن هیچ چیزی نباشد 

را بدوش بینند و تمام بار مالمت  دگر اندیشان می نی های خود و اجتماع ماحول شان را در غیر خودی ها وگرایان همه نابساما

  اندازند که فکر و اندیشه خالق دارند. آنهایی می

 برای همه افراد بشر نظریات شان محترم است و این را باید ها فرا بگیرند که ند هرگاه انساننشمندان علوم انسانی به این نظردا

بشری است باید آنرا محترم شمرد و  ۀجامعی، فرهنگ و نظریات گ، مذاهب و باور های دینی هم بخشی از زنددر نظر داشت

باید ناید احترام گذاشت. به آن نیز بی عبور کرده و به این نظر رسیده اند گباور نیستند هم از کوره راه های زند خداکه  آنهایی

از  همچنان باییستزیانمند گرداند.  رین را عمال  ئزنش کرد و الی که این باور ها ساکسی را به خاطر تفکرات و باور هایش سر

نسبت به هر شی و هر چیز ترویج تردید را  فرهنگ شک و و رسانه های همگانی مراکز تعلیمی و تربیتی ،طریق خانواده ها

و فرزندان ما با روش علمی  یردعلمی صورت گهای آن بحث  باالی  ن مورد باز بینی قرار گرفته وپدیده های جهاکرد تا همه 

 فیلسوف، منطق دان و جامعه شناس انگلیسی برتراند آرتور ویلیام راسل  ماحول خویش را درک کرده و بشناسند.اجتماع دنیا و 

Bertrand Arthur William Russel (1۸۷2 – 19۷0م) شبه وجود دارد که با  اگر شک و" :گوید در باره دوری از تعصب می

و تحقیق عینی و ذهنی فرق کلی دارد. اگر  کاوشگردد باید آن مشاهده را انجام دهید. ولی دیدن هم با  مشاهده برطرف می

تعداد دندان های زنان از مردان گفت که  گفت دهنت را باز کن تا دندان هایت را بشمارم، او هرگز نمی ارسطو به زنش نمی

" به همین جهت تصور دانستن چیزی مهلک تر و خطرناک تر از بی خبری شد. کمتر است و این اشتباه فاحش را مرتکب نمی

شته های دور و عصر حاضر کتاب های فراوان ذگ ۀد. بسیاری از دانشمنمدان و فالسفمیشو ما ۀگاهی دامنگیر هم گاهاست که 

ربه شده، تج یا اگر در یک فضای دیگر تجربه یشگاه های علوم تجربه عملی نشده است وادر البراتوار ها و آزم نوشته اند که

ده های یم که با شنیدن عقینسل های مابعد بیاموز و به فرزندان وباید خود یاد بگیریم  ج غیر از آن دارد. ئآن در فضای دیگر نتا

در یکی از دعایه   19۷۷ - 1933و نقاد مذهبی ایران داکتر علی شریعتی جامعه شناس چنانچه مخالف نباید عصبانی شویم. 

مخالف  ۀبا شنیدن عقید رگام را تا اخیر بشنوم."  رزانی فرما تا حرف مخالف و دشمنخداوندا به من این توان را ا" هایش میگوید:

زیرا افراد آگاه و با نظریات با پایه و مستدل برای کسانیکه ست ه مفهوم پوچ بودن نظریات خودماب ا  عصبانی گردیم این مستقیم

شوند بر عکس نسبت به آنها برخورد دلسوزانه  کنند هرگز عصبانی نمی می یات نامستدل و بی پایه را بازگواز روی نادانی نظر

   .پردازند پیدا کرده به رشد و تکمیل آگاهی شان می



  
 

 

 5از 5

ار آوری انسان دگر اندیش میباشد که انسان را با معیار های فوق العاده انسانی و انعطاف پذیری و مصالحه  دو رکن اساسی ب

پذیرش دیگران یاری میرساند. انتقاد پذیری، فورمولبندی انتقاد سالم با ارایه دالیل منطقی مبرا از بغض و کینه و پذیرش اشتباهات 

و عمومیت بخشیدن  آن در میان همه مردم نفاق را جلو ی ، فرا گیری چنین خصایل انساناز خصیصه دیگر دگر اندیشی می باشد

 گرفته وفاق و آشتی میان مردم بمیان می اید. 

 پایان

 

 

 
 
 
 
 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با 

 .به "آرشیف" شان رهنمائی شوندعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت،  "کلیکی" بر
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