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علی اکبر ذاکری1 

چکیده 

هــدف پژوهــش حاضــر بیــان دقیــق یکــی از مفاهیــم دینــی تأثیرگــذار در ایجــاد فرهنــگ و تعهــد 
اجتماعــی اســت. پژوهــش بــا روش اســنادی و کتابخانــه ای بــه تحلیــل و واکاوی موضــوع پرداختــه و 
ــیره  ــی در س ــای تاریخــی و حدیث ــر گزارش ه ــه ب ــا تکی ــّرب و هجــرت و ب ــای تع ــری معن ــا پی گی ب
علــوی و رضــوی، تــاش کــرده اســت تــا بــه ایــن مهــم دســت یابــد. از یافته هــای پژوهــش، تقســیم 
مســلمانان بــه مهاجــر و اعرابــی پــس از فتــح مکــه اســت. مســلمانان خــود را ملــزم می دانســتند بــرای 
جهــاد بــه مرکــز حکومــت اســامی هجــرت  کننــد. تخلــف از ایــن وظیفه، حکــم مــرد اعرابی را داشــت 
ــی  ــۀ اصل ــی، از یکســری حقــوق اجتماعــی و اقتصــادی محــروم می شــد. یافت کــه به جهــت بی تفاوت
و نــوآوری پژوهــش، اثبــات فرضیــۀ پژوهــش در تــرادف تعــرب بعدالهجــره، بــا بی تفاوتــی سیاســی ـ 
ــت  ــه نیســت بلکــه عل ــه بادی ــن ب ــودۀ امام رضــا )علیه الســام( تعــرب رفت ــه فرم اجتماعــی اســت. ب
حرمــت تعــرب بعدالهجــره، بی تفاوتــی در حمایــت امــاِم بحــق و دیگــر پیامدهــای منفــی آن اســت، 

اگرچــه شــخص در مرکــز اســام باشــد. 
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مقدمه

ــد.  ــا می دهن ــر معن ــد و تغیی ــد، گســترش می  یابن ــان شــکل می   گیرن ــم در بســتر زم مفاهی
کاربــرد یــك مفهــوم در جامعــه آن را بــه  بــاوری عمومــی و فرهنگــی رایــج مبــدل مــی ســازد. 
برخــی مفاهیــم پــس از مدتــی بــا تغییــر اوضــاع سیاســیـ  اجتماعــی، از گردونــۀ کاربــرد خارج 
و به صــورت بیگانــه و نامأنــوس درمی  آینــد و گاهــی معنــای اصلــی خــود را از دســت می دهنــد 
ــار بابرکــت  ــه می  شــود. از آث ــه مــرور دگرگــون شــده و تفســیرهای نادرســتی از آنهــا ارائ و ب
احادیــث رضــوی، تبییــن درســت مفاهیــم دینــِی از یــاد رفتــه و بیــان علت و فلســفۀ آنهاســت. 
ــرح  ــح و ش ــه توضی ــنان، ب ــش های محمدبن س ــه پرس ــخ ب ــام( در پاس ــا )علیه الس امام رض
فلســفۀ تعــداد زیــادی از احــکام شــرعی پرداختــه اســت. ابــن بابویــه پاســخ های حضــرت را 
ــه  ــره الفقی ــرائع )1385، ج 2: 481( و من الیحض ــار )1378، ج 2: 88( ، علل الش در عیون االخب

ــت.  )1413ق، ج 3 : 565( آورده اس

»تعــرب بعدالهجــره« از آن دســته مفاهیمــی اســت کــه معنــای درســت آن مغفــول واقــع 
شــده اســت. بــا توضیحاتــی کــه ارائــه خواهــد شــد و بــا توجــه بــه احادیــِث به جای مانــده 
از امام رضــا )علیه الســام( می  تــوان ایــن عنــوان را معــادل بــا »بی تفاوتــی سیاســی ـ 
اجتماعــی« دانســت، زیــرا کســی کــه پــس از هجــرت بــه مرکــز اســام، دوبــاره بــه بادیــه 
برمی  گــردد، از هرگونــه تعهــد اجتماعــی و دفــاع از اســام، بــه دور می  مانــد و وظیفــه ای در 
مقابــل دیگــر مســلمانان احســاس نمی  کنــد و در مســائل سیاســی از جملــه بیعــت بــا حاکــم 
مســلمانان و دفــاع و حمایــت از وی بــه دور اســت. در حالــی کــه پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( 

فرمــود:

بُِأُمــوِرالُْمْســلِِمیَنفََلْیــَسبُِمْســلٍِم.« )هرکــس کــه صبــح کنــد و بــه امور  »َمــْنأَْصبـَـَحاَلیَْهتـَـمُّ
مســلمانان اهتمــام نورزد، مســلمان نیســت( )کلینــی،1407 ق، ج 2 :  163(. 

ــره شــمرده شــده، جــزءِ آن  ــان کبی ــه در اســام جــزءِ گناه ــد از هجــرت« ک ــرب بع »تع
دســته از مفاهیــم دینــی اســت کــه معنــای اصلــِی آن از یــاد رفتــه و ناآشــنا می  نمایــد. در 
حالــی کــه ایــن عنــوان در احادیــث، در ردیــف شــرک بــه خــدا ، فــرار از جنــگ و کشــتن 
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بیگناهــان، از جملــۀ گناهــان کبیــره شــمرده شــده اســت کــه نشــان می  دهــد معنایــی فراتــر 
ــود، دارد.  ــور می ش ــه تص از آنچ

بــرای روشــن شــدن معنــای صحیــح و دقیــق ایــن عنــوان، بــا بهره گیــری از فرهنــگ رضــوی، 
در آغــاز بایــد جایــگاه آن را در اخبــار و فرهنــگ اســامی شــناخت. در مرحلــۀ بعــد بایــد دیــد 
چــه تعریفــی از »تعــرب« و »هجــرت« به دســت داده انــد و »تعــرب بعدالهجــره« یعنــی چــه؟ 
بــا توجــه بــه روایاتــی کــه هجــرت را پــس از فتــح مکــه نفــی کــرده، آیــا تحقــق ایــن عنــوان 
قابــل تصــور اســت و چــه پاســخی می تــوان از ایــن گونــه اخبــار داد؟ و ایــن دســته اخبــار بــا 
اخبــاری کــه در ســخنان امامــان »تعــرب بعــد الهجــره« جــزءِ گناهــان کبیــره قــرار گرفتــه، 
چگونــه قابــل جمــع اســت؟ آیــا امــروز نیــز »تعــرب بعدالهجــره« هســت و اگــر هســت بــه چــه 
معناســت؟ آیــا منظــور از ایــن عنــوان معنــای تحت اللفظــی آن یعنــی »اعرابــی شــدن بعــد از 
هجــرت« اســت؟ بــه تعبیــر دیگــر، آیــا رفتــن بــه بیابــان و چادرنشــینی، گنــاه کبیــره اســت و 
چنیــن کاری بــه خــودی خــود جــرم اســت؟ یــا اگــر کســی کــه در متــن جامعــه زندگــی کنــد 
و عزلــت گزینــد و نســبت بــه مســائل اجتماعــی بی تفــاوت و ماننــد اعــراب بادیه نشــین باشــد، 
مرتکــب ایــن گنــاه کبیــره شــده اســت؟ بــرای روشــن شــدن موضــوع بایــد بــه پرســش های 
اولیــه پاســخ داد و پرســش های پایانــی را از میــراث گرانبــار رضــوی دریافــت و از اندیشــه های 
نــاب امــام هشــتم  )علیه الســام( در ایــن بــاره بهــره بــرد. نــوآوری مقالــه معنــای دقیقی اســت 
کــه بــرای ایــن عنــوان بــا توجــه بــه آموزه هــای رضــوی ارائــه می شــود و مفهــوم دقیــق آن را 
ــی، دانســت و  ــی سیاســی ـ اجتماع ــا بی تفاوت ــرادف ب ــوان آن را م ــه می ت ــد ک روشــن می کن
نتیجــۀ آن بــه روز بــودن ایــن عنــوان در هــر زمــان و عصــری در جامعــۀ اســامی اســت. اکنون 
پــس از بیــان پیشــینه و روش تحقیــق، بــه جایــگاه »تعــرب بعــد الهجــره« و معنــای هــر یــك 
از مفاهیــم ایــن موضــوع می پردازیــم و پاســخ ایــن شــبهه کــه آیــا پــس از فتــح مکــه هجــرت 
بــوده و اگــر ادامــه داشــته بــه چــه معناســت. ســپس بــه تطــور معنایــی آن و آنچــه علمــا در 
ــن  ــن ای ــام( را در تبیی ــا )علیه الس ــخن امام رض ــان س ــه و در پای ــد پرداخت ــاره گفته ان ــن ب ای

ــم. ــری می کنی ــه و نتیجه گی ــوان ارائ عن
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پیشینه 

ایــن موضــوع از گذشــته مــورد بحث فقها و دانشــمندان اســامی بــوده و در کتاب های حدیثی 
ــی،1407ق،  ــره آورده )کلین ــان کبی ــوان یکــی از گناه ــرب بعدالهجــره« را به عن و فقهــی »تع
ــد. از گناهانــی کــه  ج 2: 277؛ مجلســی، 1403ق، ج 76: 4 و 280( و مــورد بحــث قــرار داده ان
ــهید اول،  ــراه دارد )ش ــه هم ــی را ب ــذاب اله ــدۀ ع ــده و وع ــودن آن ش ــره ب ــه کبی ــح ب تصری
ــت  ــع عدال ــه مان ــره ک ــان کبی ــت شــاهد و برشــماری گناه ــا، ج 1: 223 (، در بحــث عدال بی ت
ــاق، مطــرح  ــورد اتف ــره م ــاه کبی ــوان یکــی از هفــت گن اســت، »تعــرب بعدالهجــره« را به عن
ــرای آن مصداق هــای مختلفــی ماننــد تــرک  ــد )اردبیلــی،1403ق، ج12: 316( ولــی ب کرده ان
تحصیــل علــم و یــا رفتــن بــه روســتا بیــان کــرده و اخیــراً نیــز، موضــوع هجــرت و اغتــراب 
)رفتــن بــه غــرب( را مصــداق تعــرب دانســته اند کــه اشــاره خواهــد شــد. مؤلفانــی کــه دربــارۀ 
ــا اینکــه عنــوان تعــرب در  گناهــان در اســام کتــاب دارنــد، بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد. ب
ــده و در  ــام( آم ــان )علیهم الس ــه( و امام ــر )صلی اهلل علیه وآل ــددی از پیامب ــای متع روایت ه
فرهنــگ اســامی مطــرح اســت، در دائره المعارف هــای فارســی کــه در حــال نــگارش اســت، 
ــه و  ــه آن پرداخت ــه )هاشــمی،1388، ج2: 528( ب ــد. فقــط در فرهنــگ فق ــه آن نپرداخته ان ب
مصداق هــای مختلــف آن را بیــان کــرده و مصــداق کنونــی آن را زندگــی در غــرب و مکانــی 
دانســته انــد کــه یــك مســلمان تــوان عمــل بــه دســتورات اســام را نداشــته باشــد و حکــم آن 
را بیــان کــرده اســت. امــا بــا زاویــه ای کــه در ایــن مقالــه آمــده، موضــوع کمتــر مــورد بحــث و 

کنــکاش قــرار گرفتــه اســت. 

روش تحقیق

روش پژوهــش، اســنادی و کتابخانــه ای اســت. داده هــای مطــرح در ایــن موضــوع از احادیــث 
ــه  ــار ائمــه اطهــار )علیهم الســام( و ســیرۀ مســلمین، تحلیــل و بررســی شــده و ب نبــوی، آث
ــبب  ــه س ــود. آنچ ــرف می ش ــوع برط ــای موض ــخ داده و ابهام ه ــه پاس ــش های پیش گفت پرس
توجــه بــه ایــن معنــای خــاص شــد، ســخن امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( خطــاب بــه مــردم 
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ــود کــه: » شــما بعــد از هجــرت اعرابــی شــدید« )نهــج الباغــه،  کوفــه در خطبــۀ قاصعــه ب
خطبــه 192(. کوفیــان در مرکزخافــت بودنــد ولــی در برابــر غارتگــران و مهاجمــان معاویــه، 
بی تفــاوت بودنــد و بــه دفــاع نپرداختنــد. همیــن باعــث شــد حضــرت آنــان را نکوهــش کنــد. 
بــا تأمــل در دیگــر مــوارد، بــا ایــن ســخن هماهنگــی دیــده شــد و فرضیــۀ مقالــه بــه اثبــات 

رســید.

جایگاه تعّرب بعد الهجره در روایات

تعبیــر گنــاه کبیــره بــه صــورت جمــع »کبائــر« در قــرآن )نســاء/ 31( آمــده و چندیــن ماک 
بــرای کبیــره بــودن یــك گنــاه بیــان شــده اســت. معمــوال در بحــث عدالــت امــام جماعــت بــه 
معنــای گنــاه کبیــره پرداخته انــد. در خبــری، کبیــره بــه گناهــی اطــاق گردیــده کــه خداونــد 
وعــدۀ عــذاب بــه مرتکــب آن داده اســت )کلینــی، 1407ق، ج 2: 276(. در روایاتــی کــه از طریق 
شــیعه و اهــل ســنت نقــل شــده تعــرب بعــد از هجــرت، از گناهــان کبیره شــمرده شــده اســت.

ــه خــدا،  ــه( فرمــود: »گناهــان کبیــره هفــت اســت؛ شــرک ب رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
ــرار از  ــود، ف ــزرگ ش ــا ب ــم ت ــال یتی ــوردن م ــا، خ ــوردن رب ــق، خ ــدون ح ــس ب ــتن نف کش
جنــگ، اتهــام زدن بــه زنــان شــوهردار و برگشــت بــه اعرابی گــری بعــد از هجــرت« )ابــن أبــي 
ــی  ــام عل ــه( از ام ــر )صلی اهلل علیه وآل ــخن پیامب ــن س ــابه ای ــم، 1417ق، ج3 : 931(. مش حات
)علیه الســام( نقــل شــده اســت. ایشــان بــر منبــر مســجد کوفــه ایــن هفــت مــورد را برشــمرد 
کــه تعــرب بعــد از هجــرت نیــز جــزءِ آنهــا بــود )طبــري، 1405ق، ج5 : 37(. در خبــری صحیح 
از امــام صــادق )علیه الســام( نقــل شــده، در کتــاب علــی )علیه الســام( گناهــان کبیــره هفــت 
اســت )کلینــی، 1407ق، ج 2 :  278؛ قاضــی نعمــان، 1385، ج 2: 457( و در خبــری دیگــر پنج 
مــورد آمــده و قتــل نفــس و مــال یتیم یــاد نشــده اســت )ابــن بابویــه، 1362، ج 1: 273؛ همان، 
1385، ج 2 : 475؛ حرعاملــی، 1409ق، ج 15: 327(. از موســی بن جعفر )علیهما الســام ( هــم 
هفــت مــورد نقــل شــده )کلینــی، 1407ق، ج 2:  276( و از امــام صــادق )علیه الســام( خبــری 
مشــابه آمــده اســت )همــان: 281(. در تمــام ایــن اخبــار، تعــرب بعــد از هجــرت، از گناهــان 
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کبیــره دانســته شــده اســت. 

 بنابرایــن بــه اتفــاق شــیعه و اهــل ســنت، یکــی از گناهــان کبیــره، تعــرب بعــد از هجــرت 
اســت. اکنــون بایــد دیــد ایــن عنــوان بــه چــه معناســت و علمــا چــه تفســیری از آن کرده انــد. 

آنــگاه معنــای آن را در فرهنــگ رضــوی شــناخت.

معنای تعّرب

تعــرّب از مــاده عــَرَب و َعــَرْب اســم جنــس، بــه معنــای گروهــی از مــردم اســت، ماننــد کلمــه 
عجــم و مفــردی نــدارد ولــی دارای مشــتقاتی اســت. أعــراب اســم جمــع و اعاریــب جمــع آن ، 
بــه ســاکنان بادیــه گفتــه می  شــود؛ کســانی کــه جــز بــرای نیازهــای خــود بــه شــهر نمی  رونــد. 
عربــی در نســبت بــه شهرنشــینی و اعرابــی بــه بادیه نشــینان اطــاق می  شــود. تعــّرب یعنــی 
مشــابه اعــراب شــدن و بعــد از هجــرت بــه شــهر، دوبــاره بــه بادیــه رفتــن و بــا اعــراب بــودن 
پــس از اینکــه مهاجــر بــوده اســت )ابــن منظــور، 1405ق، ج1: 586- 587(. تعــرب ایــن اســت 
کــه بــه بادیــه برگــردد و بــا اعــراب زندگــی کنــد پــس از آنکــه مهاجــر بــوده اســت و کســی که 
پــس از هجــرت بــدون عــذر بــه جایــگاه قبلــی اش برگــردد او را ماننــد مرتــد )از دین برگشــته( 

می  داننــد )ابــن اثیــر، 1367، ج 3 : 202؛ زبیــدی، 1414ق، ج2: 224(.

بنابرایــن، تعــرب یعنــی اعرابی شــدن و در بادیــه و بیابــان و بــه دور از اجتمــاع زندگــی کــردن. 
بادیه نشــینان چادرنشــین و مردمــی بودنــد کــه بــا جمعیــت انــدک در کنــار چشــمه ها زندگــی 
ــد.  ــز می  پرداختن ــکار نی ــه ش ــد و ب ــی می  گذراندن ــاورزی زندگ ــد و از راه دام و کش می  کردن
قــرآن بــه روشــنی اعــراب غیرمســلمان را مذّمــت کــرده کــه دارای بیشــترین کفــر و نفاقنــد: 
ُکْفــراًَونِفاقــًا« )مائــده/97(. بازگشــت بــه بادیــه آن قدر زشــت و ناپســند اســت  »األْعــراُبأََشــدُّ
کــه آن را به منزلــۀ ارتــداد و بازگشــت از دیــن دانســته و ایــن معنــی نشــانۀ روشــنی از جایــگاه 

مهــّم عنــوان تعــرب بعــد از هجــرت اســت. 
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هجرت 

هجــرت در اصــل لغــت از َهْجــر به معنــای قطــع و ضــّد وصــل و تــرک و دوری کــردن اســت. 
واژۀ هجــرت به معنــای تــرک ســرزمینی بــه قصــد رفتــن بــه ســرزمینی دیگــر اســت )زبیــدی، 

1414ق، ج7: 6- 8(. 

هجــرت در صــدر اســام بــرای حفــظ جــان، مــال و دیــن مســلمانان بــود و دو هجــرت مهــم؛ 
بــه حبشــه و مدینــه بــرای مســلمانان صــدر اســام رخ داد. مــردم تازه مســلمان مکــه بــرای 
نجــات از آزار و اذیــت کّفــار قریــش، بــه دســتور رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه حبشــه 
ــا اعــزام مصعب بن عمیــر  ــه مدینــه ب ــا، ج 4: 3(. هجــرت ب ــد )ابــن هشــام، بی ت هجــرت کردن
در ســال دوازدهــم بعثــت آغــاز شــد )همــان، ج2: 76( و در ســال ســیزدهم بعثــت بــا هجــرت 
رســول اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( و دیگــر مســلمانان بــه اوج خــود رســید. پــس از فتــح مکــه، 
ــود.  ــت رخ می  نم ــق دوردس ــلمان ها در مناط ــراب و تازه مس ــل و اع ــوی قبای ــرت از س مهاج
بســیاری از آنــان کــه مســلمان می  شــدند، وظیفــه داشــتند بــه مدینــه بیاینــد و در کنــار دیگــر 
مســلمانان بــه فراگیــری احــکام و دفــاع از اســام بپردازنــد. رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه(  
ــه  ــان را ب ــه گروه هــای اعزامــی   داده، می  فرمــود: بعــد از مسلمان شــدن، آن در دســتوری کــه ب

هجــرت بــه مدینــه بخوانیــد. 

»َواْدُعوُهــمْإِلـَـیالِْهْجــَرۀِبَْعــَداْلِْســاَلِمفَــِإْنفََعُلــوافَاْقبَُلــواِمْنُهــْمَوُکفُّــواَعْنُهــْمَوإِْنأَبـَـْواأَْن
یَُهاِجــُرواَواْختـَـاُرواِدیَاَرُهــْمَوأَبـَـْواأَْنیَْدُخُلــوافـِـيَداِرالِْهْجــَرۀَِکانـُـوابَِمْنِزلـَـِةأَْعــَراِبالُْمْؤِمنِیــَن
یَْجــِريَعَلْیِهــْمَمــایَْجــِريَعَلــیأَْعــَراِبالُْمْؤِمنِیــَنَواَلیَْجــِريلَُهــْمفـِـيالَْفــيِْءَواَلفِيالِْقْســَمِة
أَْنیَُهاِجــُروافـِـيَســبِیِلاهلل.« )آنــان را بعــد از اســام بــه هجــرت بخوانیــد. پــس اگــر  َشــيٌْءإاِلَّ
قبــول کردنــد از آنــان بپذیریــد و از آنــان دســت بداریــد امــا اگــر هجــرت را نپذیرفتنــد و دیــار 
ــراب مســلمان هســتند.  ــۀ اع ــد و نخواســتند وارد دارالهجــره شــوند، به منزل خــود را برگزیدن
آنچــه بــر ضــرر آنــان اســت و ســهمی از فــئ ندارنــد و نــه هــم از بیت المــال ســهمی می برنــد 

مگــر اینکــه در راه خــدا هجــرت کننــد( )کلینــی، 1407 ق، ج 5 : 29(.  

بــه همیــن جهــت واژه مهاجــر بــارِ ارزشــی یافــت و مهاجریــن بــه کســانی اطــاق می  شــد که 
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از مکــه و مناطــق مختلــف حجــاز، بــه مدینــه هجــرت کــرده و انصــار به مردم مســلمان ســاکن 
مدینــه اطــاق می  شــد. 

ــه ســه رکــن دارد:  ــوان گفــت، تشــکیل یــك دولــت قــوی نیــاز ب در تحلیــل هجــرت می  ت
ســرزمین، جمعیــت و هیئــت حاکمــه. بــا هجــرت رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه مدینــه، 
آن شــهر مرکــز حکومــت اســامی شــد. حاکــم آن هــم رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( بــود و 
بــرای تشــکیل حکومتــی قــوی نیــاز بود مســلمانان بــه مدینــه هجرت کننــد و جامعه اســامی 
را تشــکیل دهنــد تــا از اســام در برابــر هجــوم دشــمن دفــاع کننــد و بــا قوانیــن و فرهنــگ 
اســامی آشــنا شــوند و حکومتــی قــوی تشــکیل دهنــد. بنابرایــن، فلســفۀ هجــرت بــه مدینــه، 
آشــنایی بــا اســام و تقویــت حکومــت دینــی بــود. چنانچــه افــراد پــس از هجــرت بــه مدینــه، 
بــه بادیــه بــاز می گشــتند، مشــمول عنــوان تعــرب می شــدند کــه امــکان حمایــت از اســام 
بــرای آنــان نبــود و مشــارکتی در مســائل سیاســی و اجتماعــی نداشــتند و بــا تــرک مدینــه، 
ــا تعالیــم اســام محــروم می شــدند. کســانی کــه گوشــه گیری و خانه نشــینی را  از آشــنایی ب
ــوده و مرتکــب  ــۀ متعــرب ب ــر مســائل اجتماعــی بی تفاوتنــد، به منزل پیشــه ســاخته و در براب

ــاه کبیــره شــده اند.  گن

توسعه دارالهجره و تغییر مفهوم مهاجر

پــس از فتــح مکــه هجــرت بــرای جهــاد مطــرح  شــد و مهاجــر معنــای گســترده تری پیــدا 
ــه مراکــزی اطــاق  ــد بلکــه ب کــرد. دارالهجــره نیــز توســعه یافــت و مخصــوص مدینــه نمان

ــد.  ــع می کردن ــاد در آن تجم ــرای جه ــام ب ــپاه اس ــه س ــد ک می ش

ــام مســلمان، در معنــای هجــرت و مهاجــر، نکتــه ای در توســعه  ــان بن »ازهــری« از لغت دان
دارالهجــره و تفــاوت حکــم اعرابــی بــا دیگــر مســلمانان، بیــان کــرده اســت:

ــرت  ــد و هج ــت کن ــود اقام ــل خ ــتان در مح ــا و تابس ــینان در گرم ــه نش ــس از بادی »هرک
ــاخته اند  ــلمانان س ــه مس ــهرهایی ک ــه ش ــدد و ب ــه( نپیون ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــد و ب نکن
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ــد، اگرچــه مســلمان باشــند  ــرود و در بادیــه بمان )و مرکــز فرماندهــی ســپاه اســام اســت( ن
مهاجــر نامیــده نمی  شــوند و در فــئ و بیت المــال بهــره ای ندارنــد و اعــراب نامیــده می  شــوند« 

)ازهــری، 1421ق، ج 6 : 29؛ ابن منظــور، 1405ق، ج 5 : 251(. 

معنــای لغــوی و اصطاحــی مهاجــر و اعرابــی در اینجــا به خوبــی بیــان شــده اســت و بــرای 
مهاجــر دو مصــداق آورده و دارالهجــره را توســعه داده و تفــاوت بیــن ایــن دو را بیــان کــرده 

اســت: 

1. مســلمانی کــه از بادیــه یــا شــهر خــود بــه ســوی پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( در مدینــه 
ــی  ــد، اعراب ــه می  مان ــدن در بادی ــلمان ش ــس از مس ــر پ ــود و اگ ــر ب ــرد، مهاج ــرت می  ک هج

ــد. ــده می  ش نامی

2. مصــداق دوم مهاجــر، هجــرت بــه شــهرهایی بــود کــه توســط مســلمانان ایجــاد شــده و 
ــرای  ــر تازه مســلمانان ب ــه اگ ــه و بصــره ک ــد کوف ــود؛ مانن ــرای گســترش اســام ب مرکــزی ب
جهــاد بــه ایــن شــهرها کــوچ نمی  کردنــد، مهاجــر نامیــده نمی  شــدند و جــزءِ اعــراب بودنــد.

 ســخنان متعــدد امیــر مؤمنــان )علیه الســام( ایــن توســعه معنایــی را در دارالهجــره و مهاجــر 
ــم. ــی اشــاره می کنی ــه نمونه های می رســاند. ب

الــف( پــس از جنــگ جمــل حضــرت ســخنی دارد کــه نشــان می دهــد دارالهجــره معنــای 
گســترده تری یافتــه اســت. حضــرت در برابــر کســانی کــه خواهــان تقســیم زنــان و فرزنــدان 
شکســت خوردگان جنــگ جمــل بودنــد، پاســخ می دهــد کــه اینــان مســلمان و از دارالهجــره 

هســتند و امــکان بــه اســارت گرفتــن آنــان نیســت:

ُمْســلَِماٌت َُّهنَّ فـَـاَلَســبِیَللَنـَـاَعَلْیِهــْمأِلَن َراِريُّ َجــاُلفََحاَربْنَاُهــْمفََأمَّــاالنَِّســاُءَوالــذَّ »َحاَربَنـَـاالرِّ
َســبِیٌل.«)مــردان بــا مــا جنگیدنــد و مــا هــم بــا آنــان  َوفِــيَداِرِهْجــَرٍۀفََلْیــَسلَُکــْمَعَلْیِهــنَّ
ــان مســلمان و در دار  ــرا آن ــم، زی ــی نداری ــان راه ــه آن ــا ب ــا؛ م ــان و بچه ه ــا زن ــم. ام جنگیدی
هجــرت هســتند. پــس بــرای شــما بــر آنــان راهــی نیســت( )قاضــی نعمــان، 1385، ج 1: 395 

ــوری، 1408ق، ج 11: 56(. ؛ ن
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ــه مســلمان و در دارالهجــره هســتند، اســیر  ــد کســانی را ک ــد و حــق نداری شــما نمی  توانی
ــره  ــرت بص ــد و حض ــان بودن ــا، از بصری ــان و بچه ه ــدۀ زن ــش عم ــت، بخ ــی اس ــد. بدیه کنی
ــی از  ــع اندک ــوده اســت. اگرچــه جم ــاد ب ــرای جه ــزی ب ــرا مرک را دارالهجــره می دانســت زی
آنــان مدنــی بودنــد. بنابرایــن، دارالهجــره تنهــا مدینــه نیســت، بصــره و کوفــه را هــم می تــوان 
دارالهجــره دانســت. ایــن ســخنان حضــرت را کــه اینــان از دارالهجــره هســتند، بســیاری نقــل 
کرده انــد. به عنــوان نمونــه، عبدالــرزاق )1403ق، ج10: 123( ، ابــن ابی الحدیــد )1404ق، ج1: 

ــدی )1419ق، ج4: 225(. ــی هن 250( و متق

بــا توجــه بــه توســعۀ دارالهجــره و رفتــن بــه مرکــزی کــه بــرای جهــاد تعییــن شــده بــود، در 
کتاب هــای مختلــف، از رفتــن برخــی تازه مســلمانان بــه کوفــه، تعبیــر بــه هجــرت شــده اســت 

)طوســی، 1407ق، ج 10: 42؛ نجاشــی، 1369: 82(. 

ــای  ــّوری در معن ــه، تط ــعه یافت ــره توس ــه دارالهج ــه ک ــت، همان گون ــن اس ــت ای ب( واقعی
ــود  ــی ب ــر کس ــه( مهاج ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــان رس ــت. در زم ــده اس ــدا ش ــر پی مهاج
ــاکناِن  ــه س ــد ک ــه می ش ــار گفت ــر انص ــن واژه در براب ــرد و ای ــرت می ک ــه هج ــه مدین ــه ب ک
ــی بعــد از فتــح مکــه و درگذشــت آن حضــرت، کــه دارالهجــره  ــد؛ ول مســلماِن مدینــه بودن
توســعه یافــت، واژۀ مهاجــر نیــز تغییــر معنــا پیــدا کــرد و کاربــرد آن، در برابــر انصــار منحصــر 
ــه هجــرت  ــر تازه مســلمانی ک ــی ه ــت؛ یعن ــرار گرف ــی ق ــر اعراب ــه مهاجــر در براب ــد بلک نمان
نمی  کــرد تــا بــه جهــاد بپــردازد، اعرابــی بــود و هرکــس آمــادۀ جهــاد بــود، اعــم از مهاجــر و 
ــن  انصــار، مهاجــر نامیــده می شــد. ســخنی از امیرالمؤمنین)علیه الســام( نقــل شــده کــه ای
الُْمَهاِجــَر« )اعرابــی بــرای مهاجــر پیش نمــازی  معنــی را می رســاند. فرمــود: »َواألَْعَرابـِـيُالیـَـُؤمُّ

ــه، 1413ق، ج 1: 378(. ــن بابوی ــد( )اب نمی کن

 بدیهــی اســت، منظــور از مهاجــر در ایــن خبــر، اعــم از مهاجــر و انصــار اســت. شــهید ثانــی 
ــد؛  ــهرها می دان ــاکنان ش ــای س ــه معن ــر را ب ــث، مهاج ــن حدی ــرح ای ــه در ش ــرح لمع در ش
وهوالمدنــی المقابــل لاعرابی)شــهیدثانی،1410ق،ج1: 804(. بــه گفتــۀ »ماوردی«، مســلمانان 
پــس از فتــح مکــه بــه دو گــروه مهاجــر و اعــراب تقســیم شــدند. مهاجریــن کســانی بودنــد 
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کــه شایســتۀ دریافــت فــئ بودنــد و اعــراب فقــط زکات دریافــت می کردنــد )مــاوردی، 1386: 
128(. ایــن نکتــه همــان اســت کــه »ازهــری« در تفــاوت بیــن اعرابــی و مهاجــر بیــان کــرد. 
در نتیجــه، مهاجــر کســانی بودنــد کــه بــرای دفــاع از اســام بــه جهــاد می پرداختنــد و حــّق 
اســتفاده از بیت المــال و فــئ را داشــتند؛ امــا اعرابــی کاری بــه جهــاد نداشــت و بــه زندگــی 

خــود مشــغول بــود و نیازمنــدان فقیــر آنــان، فقــط حــّق اســتفاده از زکات را داشــتند. 

علت محرومیت اعرابی از بیت المال

ــم  ــه شــامل انصــار ه ــرد ک ــدا ک ــام پی ــای ع ــرور مهاجــر معن ــه م ــان شــد، ب ــه بی چنان ک
ــه ازهــری  ــی ک ــت. یکــی از تفاوت های ــرار گرف ــی ق ــر کلمــۀ اعراب ــن واژه در براب می شــد و ای
بــرای اعرابــی و مهاجــر بیــان کــرد، ایــن بــود کــه اعــراب ســهمی از فــئ مســلمانان و بیت المال 
ندارنــد. بــه گفتــۀ مــاوردی، در برابــر اســتفاده مهاجــر از فــئ، اعــراب فقــط حــق اســتفاده از 
زکات را دارنــد. علــت ایــن محرومیــت و تفــاوت چیســت، زیــرا دریافــت زکات مشــروط بــه فقــر 
ــه فقــر نیســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه  ــد ب و نیــاز اســت امــا ســهم بری از بیت المــال مقّی
مــرد اعرابــی در دارالهجــره نیســت تــا از اســام دفــاع کنــد و در برابــر تهدیــد اســام و جامعــۀ 
دینــی بــه دفــاع بپــردازد. او بــا حضــور در بیابــان، نســبت بــه دفــاع از اســام بی تفــاوت اســت. 
در نتیجــه، ســهمی از بیت المــال نــدارد. فــئ و بیت المــال بــه مصــرف کســانی می  رســد کــه 
همیشــه بــرای دفــاع از اســام آمــاده باشــند و آنــان غیــر اعرابنــد. اگــر مــرد اعرابــی گاهــی 
در جهــاد شــرکت می  کــرد، ســهمی ماننــد دیگــران از غنایــم و فــئ نداشــت و طبــق نظــر و 
ــه او اندکــی از غنایــم داده می شــد. ایــن محرومیــت وی مــورد اتفــاق  ــده، ب صاحدیــد فرمان
اســت )نجفــی، 1404ق، ج21: 218(. از ایــن رو، در خبــری، از مصــرف جزیــه )و خــراج( تعبیــر 
بــه »عطــای مهاجریــن« شــده اســت. ایــن تعبیــر در نقــل کلینــی )1407ق، ج 3: 568(، شــیخ 
مفیــد )1413ق: 279( و شــیخ طوســی )1407ق، ج 4: 136( آمــده اســت. یعنــی خــراج را بــه 
کســانی می دهنــد کــه در راه اســام آمــاده دفــاع باشــند. بــه همیــن جهــت در نقــل ابن بابویــه 
)1413ق، ج 2: 53( و دیگــران )قاضــی نعمــان، 1385، ج 1: 380؛ نــوری،1408ق، ج 11: 123( 
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ََّمــاالِْجْزیـَـُةَعَطــاُءالُْمَجاِهِدیَن(. مجلســی  به جــای کلمــۀ مهاجریــن، مجاهدیــن آمــده اســت )َوإِن
اول بــدون توجــه بــه تطــور معنایــی کلمــۀ مهاجــر، بــه توجیــه ایــن تفــاوت پرداختــه و گفتــه 
ــه مهاجــران داده می شــد و پــس از  ــه ب ــه( جزی اســت کــه در زمــان پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل
فتــح مکــه بــه تمــام مجاهــدان و در زمــان غیبــت بــه کســانی کــه بــرای تحصیــل علــم هجرت 
می کننــد و بــه جهــاد اکبــر )مبــارزه بــا نفــس( می پردازنــد )مجلســی اول،1406ق، ج 3: 154( 

داده می شــود.

ــی  ــم. وقت ــر می پردازی ــاهد دیگ ــد ش ــان چن ــه بی ــی ب ــن معن ــدن ای ــن ش ــرای روش ب
امیرالمؤمنیــن بــاالی منبــر گناهــان کبیــره را شــمرد، محمدبن ســهل راوی خبــر از پــدرش 
می پرســد چگونــه تعــّرب بعــد از هجــرت جــزءِ گناهــان کبیــره قــرار گرفتــه اســت؟ پــدرش 
پاســخ داد: فرزنــدم و چــه چیــز بزرگتــر از ایــن اســت کــه مــرد مهاجــرت کنــد تــا اینکــه جزِء 
ــد  ــب باش ــر او واج ــاد ب ــرد و جه ــرار گی ــئ، ق ــدگان ف ــال و دریافت کنن ــهم بران بیت الم س
ــوده اســت  ــه ب ــه ک ــی گــردد؛ آن گون ــردارد و اعراب ــه را از گــردن خــود ب ــن وظیف ــد ای و بع
)طبــري، 1405ق، ج5: 38(. طبــق ایــن ســخن، مشــخصۀ مهاجــر جهــاد و تعهــد بــاالی او در 
دفــاع از اســام اســت. او بــا رهبــر مســلمین بیعــت می کنــد و در مســائل سیاســیـ  اجتماعی 
ــا حضــرت بیعــت  ــرادی را کــه ب جامعــه مشــارکتی فعــال دارد. از ایــن رو، امیرالمؤمنیــن اف
نکردنــد ماننــد عبداهلل بن عمــر )ابــن أبي الحدیــد،1404ق، ج 4: 9( و یــا از حضــور در جنــگ 
ــر،1412ق،  ــد )ابن عبدالب ــامۀ بن زی ــعد بن وقاص و اس ــد س ــد، مانن ــاب کرده ان ــل اجتن جم
ــی،  ــرد )کش ــروم ک ــال مح ــئ و بیت الم ــت ف ــوری، 1368 :142( از دریاف ج 3: 1377؛ دین

ــوری،1408ق، ج 16: 79(.  1348: 39؛  ن

ایــن گــزارش نشــان می دهــد کســانی کــه در برابــر دفــاع از اســام بی تفاوتنــد، در حکــم 
ــان  ــرت نش ــم حض ــن تصمی ــوند. ای ــروم می ش ــال مح ــت بیت الم ــوده و از دریاف ــی ب اعراب
ــه  ــرد؛ اگرچ ــی ک ــی معن ــی ـ اجتماع ــی سیاس ــه بی تفاوت ــوان ب ــرب را می ت ــد تع می ده
شــخص بــه بادیــه بازنگــردد و در جمــع دیگــر مــردم شــهر و در داراالســام زندگــی و روزگار 

ســپری کنــد.   
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تعرب همان بی تفاوتی سیاسی

تــا اینجــا مشــخص شــد هجرت بعــد از فتح مکــه نیــز ادامه داشــته و به پایان نرســیده اســت. 
منتهــی ایــن هجــرت بــه مرکــز جهــان اســام بــرای دفــاع از اســام و بــه تعبیــر امیرالمؤمنین 
ــه( هــم  شــناخت حجــت اســت. پــس از فتــح مکــه و رحلــت رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
هجــرت ادامــه داشــت. مســلمانان در آن مقطــع از تعــرب اجتنــاب می کردنــد و آن را زشــت 
و ناپســند می شــمردند زیــرا جــزءِ گناهــان کبیــره و به منزلــۀ بی تفاوتــی در مســائل سیاســی 
ــاه  ــه خــدا پن ــد: مســلمانان مهاجــر ب ــدون می گوی ــود. ابن خل ـ اجتماعــی جامعــۀ اســامی ب
می بردنــد از تعــرب و ســکونت بادیــه، بــا اینکــه هجــرت واجــب نبــود؛ زیــرا در حدیــث نبــوی 
آمــده »اصحابــم را بــه گذشــتۀ آنــان بــاز مگــردان«؛ یعنــی آنــان را دچــار اعرابیگــری و تــرک 
مدینــه منمــا )ابن خلــدون، 1984م: 124(. او و لغویان )ابــن اثیــر، 1364، ج 3 : 202؛ ابن منظور، 
1405ق، ج 1 : 587؛ زبیــدی، 1414ق، ج 2: 224( در تعریــف تعــرب بعــد از هجــرت نمونــه ای از 
تاریــخ اســام نقــل می کننــد: وقتــی عثمــان توســط مســلمانان کشــته شــد، شــخصی بــه  نــام 
ــه زندگــی خــود  ــذه رفــت و در آن جــا ب ــه رب ــه مــرگ عثمــان ب ســلمةبناکوع در اعتــراض ب
ادامــه مــی داد و کاری بــه مســائل مســلمانان نداشــت. زمانــی کــه حجاج بن یوســف ثقفــی بــه 
مدینــه آمــد، ســلمه بــه دیــدن وی رفــت. حجــاج بــه او اعتــراض کــرد و گفــت: در ایــن صــورت 
تــو گرفتــار تعــرب بعــد از هجــرت شــده ای )بخــاري،1407ق، ج6: 2597؛ مســلم، بی تــا، ج3: 
1486(. ایــن خبــر نشــان می دهــد کــه مســلمانان بــاور داشــتند تعــرب جــزءِ گناهــان کبیــره 
اســت و کســی کــه مرتکــب آن شــود، انســان عــادل و رســتگاری نیســت و از انجــام کارهــای 
ــور،  ــت )ابن منظ ــروم اس ــه مح ــاز جمع ــت و نم ــازی در جماع ــه پیش نم ــی از جمل اجتماع
ــام  ــه ن ــراض را شــخص دیگــری ب ــن اعت 1405ق، ج 1: 597؛ زبیــدی، 1414ق، ج 2: 230(. ای
ــا، ج4:  ــل، بی ت ــد، 1408ق، ج1: 281 ؛ احمدحنب ــلمةبناکوع دارد )ابوعبی ــه س ــم ب ــده ه بری

 .)55

ــه  ــت و ب ــام برگش ــِد ش ــاری از تبعی ــوذر غف ــی اب ــت. وقت ــوذر اس ــر آن اب ــال دیگ نمونه مث
اعتراض هــای خــود ادامــه مــی  داد. عثمــان تصمیــم گرفــت دوبــاره او را تبعیــد کنــد. مکانــی 
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کــه بــرای وی انتخــاب شــد، ربــذه بــود. مکانــی کــه در هنــگام کفــر در آن جــا زندگــی می کــرد 
و ســاکنان مســلمان آن، بــه مدینــه هجــرت کــرده بودنــد. در پاســخ بــه پیشــنهاد عثمــان در 
ــاً« )عثمــان مــرا بعــد از  ــوذر گفــت: »رّدنــی عثمــان بعــد الهجــرۀ أعرابّی ــذه، اب ــه رب تبعیــد ب
هجــرت بــه اعرابیــت برگردانــد( )بــاذری، 1417ق، ج 6: 168؛ مجلســی عامــه،1403ق، ج31: 
179-180؛ امینــی، 1414ق، ج8: 298(. ابــوذر از تبعیــد شــدن ناراحــت نبــود. او حاضــر بــود 
در کوفــه یــا بصــره در تبعیــد باشــد ولــی عثمــان نپذیرفــت )یعقوبــی، بی تــا، ج 2: 172(. آنچــه 
باعــث انــدوه وی شــد، اعرابــی شــدن اســت کــه در اســام جــزءِ گناهــان کبیره شــمرده شــده و 
بســیاری آن را به منزلــۀ ارتــداد دانســته اند. عثمــان ابــوذر را از اجتمــاع مســلمانان جــدا کــرد. او 
دیگــر نمی  توانســت در برابــر نابســامانی های اجتماعــی انجــام وظیفــه و امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر کنــد و در برابــر تحریــف آیــات قــرآن )قمــی،1404ق، ج 1: 289( اعتــراض نمایــد. او 
انســانی بی تفــاوت و بی خاصیــت از بُعــد اجتماعــی و سیاســی می  شــد. البتــه، ایــن بی تفاوتــی 
اجبــاری بــود و ابــوذر خــود، آن را انتخــاب نکــرد. در نتیجــه، می تــوان گفــت علــت حرمــت 
تعــّرب بعــد از هجــرت ایــن اســت کــه شــخص اعرابــی در امــور سیاســی و اجتماعــی جامعــۀ 
اســامی نقــش نــدارد و زمانــی کــه خــود، تعــرب را انتخــاب کنــد، ایــن بی تفاوتــی از جانــب 
خــودش صــورت گرفتــه و گناهــکار اســت. ابــوذر چــون بــه اجبــار بــه ربــذه رفــت تکلیفــی 
نداشــت؛ امــا کســانی کــه خــود ایــن مســیر را انتخــاب کننــد دچــار بی تفاوتــی سیاســی ـ 
ــی اســت.  ــن بجل ــن  عبداهلل ب ــر ب ــر آن جری ــه دیگ ــاه شــده اند. نمون ــی و مرتکــب گن اجتماع
او ســفیر و فرســتادۀ امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســام( بــه شــام بــود و زمانــی برگشــت کــه 
معاویــه اعــام جنــگ کــرد. وی مــورد اعتــراض یــاران امــام علــی )علیه الســام( قــرار گرفــت 
چــون معتقــد بودنــد جریــر فرصت هــا را بــرای تســلیم معاویــه از بیــن بــرده و بــه او مهلــت 
داده اســت. جریــر بــا جمعــی بــه منطقــۀ شــرات زادگاه خــود رفــت و در همان جــا درگذشــت. 
دربــاره وی نیــز گفتــه شــده کــه او دچــار تعــرب شــده کــه از گناهــان کبیــره اســت )بــاذری، 

ــی، 1403ق، ج 37: 197(.  1394، ج2: 157 ؛ مجلس

 طبــق آنچــه بیــان شــد، می تــوان اعــا کــرد در صــدر اســام بعــد از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآله( 
تعــرب بعــد از هجــرت مصــداق داشــته و مســلمانان از آن اجتنــاب می کردنــد و در حقیقــت 
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تعــرب به معنــای همــان بی تفاوتــی سیاســی و اجتماعــی بــوده اســت. افــرادی کــه شــهر مرکــز 
اســام را تــرک می کردنــد، مــورد اعتــراض دیگــر مســلمانان قــرار می گرفتنــد. 

معنای تعّرب در عصر غیبت

پرســش دیگــری کــه پاســخ روشــنی تاکنــون بــه آن داده نشــد اینکــه مــا می پذیریــم تعــرب 
بعــد از هجــرت بــه معنــای بی تفاوتــی سیاســی ـ اجتماعــی اســت؛ امــا مربــوط بــه گذشــته 
اســت نــه امــروز. تعــرب در صــدر اســام مصــداق داشــت ولــی از قــرن دوم بــه بعــد مطــرح 
ــوان در هنــگام تبییــن و تفســیر ســخن امام رضــا  نبــوده اســت. پاســخ ایــن پرســش را می ت
ــی  ــه بی تفاوت ــد بلک ــه نمی  دان ــه بادی ــن ب ــرب را رفت ــرت تع ــرا حض ــام( داد، زی )علیه الس
ــرب و  ــق تع ــکان تحق ــن، ام ــن تبیی ــا ای ــمرد. ب ــام می ش ــورت ع ــی به ص ــی و سیاس اجتماع
ــه  ــی نســبت ب ــن بی تفاوت ــره در ســال های بعــد هــم وجــود دارد. ای ــاه کبی ــن گن ــکاب ای ارت
سرنوشــت مســلمانان و وضعیــت اجتماعــی آنــان در هــر زمــان قابــل درک و تصــور اســت. 

علمــا و فقهــا معنــای دقیقــی از تعــرب بعــد از هجــرت در قرن هــای بعــدی ارائــه نکــرده و 
در نشــان دادن مصــداق آن بــا مشــکل مواجــه شــده اند و تفســیرهای متفاوتــی از آن بــه دســت 
داده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه تعــرب بعــد از هجــرت به عنــوان یــك گنــاه کبیــره در روایــات 
ــام صــادق، موســی بن جعفر و امام رضــا )علیهم الســام(  ــه از ام متعــدد عامــه و شــیعه از جمل
نقــل شــده اســت، تفســیر متفاوتــی از آنچــه در گذشــته بــوده از ایــن عنــوان به دســت داده انــد. 

قبــل از بیــان ســخن امام رضــا )علیه الســام( توجــه بــه ایــن معانــی اهمیــت دارد. 

ــیعه( آن را  ــا )ش ــاب م ــد: اصح ــره می  نویس ــد الهج ــرب بع ــای تع ــاد در معن 1. میردام
ــت در آن. وی  ــامی و اقام ــر و غیراس ــهرهای کف ــه ش ــتن ب ــه پیوس ــد ب ــیر کرده ان تفس
ــناخت و  ــف در ش ــی و ضع ــت از تنگ ــه اس ــرب کنای ــه تع ــه اینک ــد: »و خاص می افزای
ــدن در  ــس از وارد ش ــی پ ــقاوت و گمراه ــل ش ــه اه ــتن ب ــق و پیوس ــری از ح کناره گی
ــی  ــن معن ــم ای ــا ه ــر علم ــاد، 1380: 216(. دیگ ــت« )میردام ــعادت و هدای ــم س حری
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را بیــان کرده انــد. محقــق اردبیلــی در شــرح کام عامــه حلــی در کتــاب ارشــاد 
ــکان  ــه ام ــی ک ــت زمان ــر الزم اس ــاد کف ــرت از ب ــد: »هج ــه می  گوی ــرت ک ــارۀ هج درب
اظهــار شــعایر اســامی را نداشــته باشــد« می  نویســد: ایــن هجــرت ویــژۀ زمــان پیامبــر 
ــی،  ــت آن بســتگی دارد )اردبیل ــه عل ــی اســت و ب ــه باق ــه( نیســت، بلک )صلی اهلل علیه وآل
ــس از  ــد از هجــرت، پ ــرب بع ــی از تع ــن تفســیر، گونه های ــر ای 1403ق، ج7: 446(. براب
ــه آن توجــه شــود. در ایــن تفســیر،  ــد ب ــه( هــم هســت کــه بای پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل
تعــرب، رفتــن بــه بــاد غیراســامی تفســیر شــده کــه نتیجــۀ آن دچــار مشــکل شــدن 
ــه کســانی اســت کــه گمــراه هســتند. فقهــای  ــه تعالیــم دینــی و پیوســتن ب در عمــل ب
معاصــر شــیعه نیــز ایــن معنــی را بــرای تعــرب بیــان کــرده و تعــرب بعــد از هجــرت را 
ــن  ــام محس ــات عظ ــود. آی ــته می ش ــن کاس ــه از دی ــته اند ک ــهرهایی دانس ــه ش ــن ب رفت
حکیــم )1410ق، ج1: 13(، ابوالقاســم خوئــی )1412ق، ج5: 433( و سیدمحمدحســین 
ــه شــهرهای غیراســامی  ــّرب رفتــن ب ــد : تَع ــن نکتــه اشــاره کرده ان ــه ای ــز ب فضــل اهلل نی
ــه  ــن ب ــه. رفت ــه ســکونت بادی ــره اســت ن ــاه کبی ــکاب گن ــه ســبب فســق و ارت اســت ک
اروپــا و آمریــکا کــه امــکان حفــظ دیــن نیســت، نمونــه ای از ایــن شــهرها دانســته شــده 
اســت)فضل اهلل،1418ق، ج1 :820(. البتــه، اگــر ایــن ســکونت بــه جهــت انــذار و تبلیــغ 
ــی،  ــدارد )مجلس ــرعی ن ــکل ش ــد، مش ــلمانان باش ــر مس ــام و رهب ــازۀ ام ــا اج ــن و ب دی

1404ق، ج10: 9 ؛ دســتغیب ، 1379، ج2: 39(. 

2. مجلســی اول هجــرت را در عصــر غیبــت بــه مهاجــرت بــرای کســب دانــش و جهــاد اکبــر؛ 
ــردن کســب  ــرب آن، رهاک ــرده  )1406ق، ج 3: 154( و تع ــی ک ــا نفــس معن ــارزه ب ــی مب یعن
دانــش خواهــد بــود. برخــی فقهــای معاصــر ایــن تعریــف از تعــّرب را رد کرده انــد )تبریــزی، 

1427ق، ج6 : 365(. 

3. بــر اســاس تفســیری کــه ارائــه شــد، اگــر حکومــت حقــی طبــق موازیــن شــرعی تشــکیل 
شــود حمایــت از آن الزم اســت و بی تفاوتــی اجتماعــی و سیاســی در چنیــن حکومتــی، به منزلۀ 

تعــرب خواهــد بــود کــه در کام امیرالمؤمنیــن و امام رضــا )علیهم الســام( آمــده اســت.
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سخن امام رضا )علیه السالم( در حرمت تعرب و بی تفاوتی 

برابــر بــاور شــیعه، پــس از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( ائمــه معصومیــن )علیهم الســام( 
حجت هــای الهــی بــر مــردم و ســکاندار مدیریــت جامعه هســتند. بنابرایــن، شــناخت، اطاعت و 
پیــروی از آنــان واجــب و الزم اســت. همان گونــه کــه هجــرت بــه مدینــه در زمــان رســول خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( بــرای دفــاع از حضــرت و مرکــز حکومــت اســامی الزم بــود و بازگشــت بــه 
بادیــه از گناهــان کبیــره شــمرده می  شــد، حمایــت از امــام بحــق و هجــرت بــه ســوی او واجــب 
و تــرک وی و رفتــن بــه بادیــه به منزلــۀ رهاکــردن امــام و حمایــت اوســت. ایــن نکتــه یکــی 
از نکاتــی اســت کــه امــام رضــا )علیه الســام( در بیــان علــت حرمــت تعــرب بعــد از هجــرت 
همــراه بــا دیگــر علت هــا، بیــان کــرده کــه نشــانۀ همــۀ آنهــا، بی تفاوتــی نســبت بــه حــق و 

مســائل سیاســی ـ اجتماعــی جامعه اســامی اســت: 

یــِنَوتـَـْرِكالُْمــَؤاَزَرۀِلِْلَنْبِیـَـاِء ُجــوِعَعــِنالدِّ َببَْعــَدالِْهْجــَرۀِلِلرُّ التََّعــرُّ َوَجــلَّ َماهللَُعــزَّ  »َوَحــرَّ
اَللِِعلَّــِةُســْکنَیالْبـَـْدِو« )و  ِذيَحــقٍّ ُکلِّ َوالُْحَجــِجَوَمــافـِـيَذلـِـَکِمــَنالَْفَســاِدَوإِبَْطــاِلَحــقِّ
حــرام کــرده خداونــد تعــرب بعــد از هجــرت را، زیــرا باعــث بازگشــت از دیــن، تــرک حمایــت 
از انبیــا و حجت هــای الهــی اســت و در آن فســاد اســت و باطــل ســاختن حــق هــر صاحــب 
حقــی اســت( )حرمــت آن( بــه علــت ســکونت در بادیــه نیســت( )ابــن بابویــه، 1413ق، ج3 : 

565 ؛ همــان، 1385، ج2: 481(.

علل حرمت تعّرب

ــه  ــن و اســکان در بادی ــّرب را رفت ــت حرمــت تع ــن ســخن امام رضــا )علیه الســام( عل در ای
نمی شــمارد بلکــه چهــار دلیــل و پیامــد بــرای تعــرب برمی  شــمارد و آنهــا را دلیــل بــر حرمــت 

ــد.  ــّرب می دان تع
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1. بازگشت از دین

ــای  ــی  رود، آگاهی ه ــه م ــه بادی ــر از جمل ــق دیگ ــه مناط ــامی ب ــۀ اس ــه از منطق ــی ک کس
ــر عهــدۀ  دینــی خــود را از دســت می  دهــد و وظایــف اجتماعــی و سیاســی ای را کــه دیــن ب
ــان  ــای لغــوی تعــرب بی ــه ای اســت کــه در معن ــن نکت ــرد. ای ــاد می  ب او گذاشــته اســت، از ی
ــدی،1414ق،  ــر، 1367، ج 3: 202؛ زبی ــن اثی ــته اند )اب ــد دانس ــردی را مرت ــن ف ــده و چنی ش
ج2: 224(. مرتــد کســی اســت کــه متعهــد بــه مســائل دینــی نیســت. ایــن ارتــداد گاهــی در 
حــّد انــکار خــدا و انــکار اصــل دیــن اســت و گاهــی انــکار بخشــی از مســائل دینــی اســت کــه 
ــات دینــی شــمرده می  شــود )نجفــی، 1404ق، ج 6: 298و ج 21: 343؛  جــزءِ اصــول و ضروری
امام خمینــی، 1422ق: 37(. ثعلبةبــنحاطــب بــه دعــای پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( صاحــب 
ثــروت شــد. خداونــد آن قــدر بــه وی گوســفند داد کــه مجبــور شــد شــهر مدینــه را تــرک و 
در بیابان هــای مدینــه زندگــی کنــد. وقتــی حکــم دریافــت زکات رســید، فرســتادگان پیامبــر 
)صلی اهلل علیه وآلــه( بــرای دریافــت زکات حیوانــات نــزد وی رفتنــد. ثعلبــه گفــت: ایــن ماننــد 
جزیــه اســت کــه از غیرمســلمان ها گرفتــه می شــود و زکات اموالــش را نــداد و منکــر آن شــد. 
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( فرمــود: »ثعلبــه هــاک شــد!« و آیــۀ قــرآن دربــاره اش نــازل شــد 
)ابــن عبدالبــر،1412ق، ج 1 :210؛ ابــن اثیــر، 1409ق، ج1: 283(. او جــزءِ منافقانــی شــد که در 
ایجــاد مســجد ضــرار نقــش داشــتند )ابن حجــر، 1415ق، ج1: 516؛ بغــدادی، بی تــا: 468(. اگر 
وی در میــان مــردم بــود و می  دیــد کــه مــردم بــه دســتور خداونــد عمــل می کننــد و زکات 
می  دهنــد، منکــر ایــن دســتور الهــی نمی شــد. تــرک جامعــۀ اســامی توســط ثعلبــه ســبب 
شــد منکــر زکات شــود و فرمــان رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( را کــه جنبــۀ سیاســی هــم 
داشــت، اطاعــت نکنــد. افــرادی کــه بــه دور از جامعۀ اســامی باشــند، با بســیاری از دســتورهای 
اســامی بیگانــه شــده و آنهــا را تــرک می کننــد. ارتــداد هــم به معنــای رهاکــردن دیــن اســت 
و هــم به معنــای تــرک و انــکار ضــرورِی دینــی و متعــرب مصــداق دوم ارتــداد اســت. بدیهــی 
ــه ایــن فریضــۀ الهــی در حمایــت از رهبــر  اســت، اگــر شــخصی در متــن جامعــه باشــد و ب

اســامی عمــل نکنــد، در بازگشــت از دیــن و تــرک دســتورات مســلم الهــی، متعــرب اســت.
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قبــح و زشــتِی رفتــن بــه بادیــه و اعرابیگــری آن قــدر در فرهنــگ مســلمین روشــن و مســلم 
بــوده کــه حجــاج خطــاب بــه ســلمةبناکــوع گفــت: ای فرزنــد، اکــوع بــه گذشــتۀ خــودت 
بازگشــتی و پــس از هجــرت بادیــه نشــینی را برگزیــدی )بیهقــی،1414ق، ج9: 19؛ ابن حجــر، 
ــه  ــن کار خــود، نســبت ب ــا ای ــرا وی ب ــن منظــور، 1414ق، ج1:  587( زی ــا، ج13: 34؛ اب بی ت
وظایــف اجتماعــی و سیاســی بی تفــاوت شــده اســت. ایــن نکتــه باعــث شــده فقهــای شــیعه 
تعــرب را رفتــن بــه منطقــۀ غیراســامی بداننــد کــه امــکان انجــام فرایــض دینــی را ندارنــد. 

2. ترک حمایت از رهبری نظام اسالمی

نکتــۀ دومــی کــه امام رضــا )علیه الســام( در علــت حرمــت تعــرب بیــان کــرده ایــن اســت 
ــای  ــه( و حجت ه ــر )صلی اهلل علیه وآل ــت از پیامب ــه دارد در حمای ــه شــخص مســلمان وظیف ک
الهــی بکوشــد و بــه دســتور آنــان در جهــاد و نبــرد بــا دشــمن شــرکت کنــد ولــی بــا رفتــن 
بــه بادیــه، ایــن وظیفــۀ الهــی را رهــا کــرده اســت. بــه ســخن حضــرت در ایــن بــاره دوبــاره 
توجــه کنیــم. علــت حرمــت تعــرب تــرک حمایــت پیامبــر و حجــت الهــی بیــان شــده اســت. 
ــاز می  گشــتند، در  ــه ب ــه بادی ــه( ب ــر )صلی اهلل علیه وآل ــان پیامب در نتیجــه، کســانی کــه در زم
حقیقــت وظیفــۀ سیاســی خــود را در حمایــت از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( رهــا می  کردنــد 
ــه( نبــوده و در زمــان دیگــر  ــه زمــان پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل امــا ایــن بی تفاوتــی منحصــر ب
معصومــان )علیهــم الســام( نیــز بــا تــرک منطقــۀ مرکــزی اســامی، حجــت و امــام بحــق را 
ــش را نشناســد در  ــام زمان ــرد و ام ــت دارد »کســی کــه بمی تنهــا می  گذاشــتند. اگــر در روای
جاهلیــت مــرده اســت« )طبرســی،1390 ق: 442( بــه ایــن معناســت کــه شــناخت امــام و در 
نتیجــه حمایــت از ایــن حجــت الهــی، واجــب اســت. امــا بادیه نشــین تــوان شــناخت رهبــرِی 
دینــِی خــود را نــدارد و نمی توانــد بــه وظایفــی کــه در برابــر او دارد، عمــل کنــد و ماننــد مــردم 

دوران جاهلیــت بــه دور از اجتمــاع بــوده و وظایــف دینــی خــود را تــرک کــرده اســت.

ــرای  ــدد اج ــه درص ــانی ک ــق و کس ــم ح ــردن از حاک ــی حمایت نک ــرب یعن ــن، تع بنابرای
حــق هســتند کــه نتیجــۀ آن تــرک دیــن و آییــن خواهــد بــود. اگــر در دفــاع از حــق، کســی 
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ــر مــردم مســلط  نباشــد حقــوق مــردم در جامعــه پایمــال می  شــود و قدرت مــداران فاســد ب
ــد  ــد. کســانی کــه در دوران خافــت امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( کناره گیــری کردن می  گردن
و کســانی کــه ماننــد جریربــن عبــداهلل کوفــه را تــرک کردنــد و بــه منطقــۀ بی طــرف رفتنــد، 
همــه مرتکــب ایــن گنــاه کبیــره شــدند و دســت از حمایــت حجــت خــدا برداشــتند و عمــل 
آنــان تضعیــف جبهــه حــق شــمرده می  شــد. در نتیجــه، ســکونت در بادیــه موضوعیــت نــدارد 
و همان گونــه کــه در معنــای لغــوی تعــرب بیــان شــد، ســکونت در شــهری دیگــر و بی تفــاوت 
ــان  ــر مؤمن ــود. امی ــمرده می  ش ــرب ش ــۀ اســامی تع ــِی جا مع ــۀ سیاس ــرک صحن ــودن و ت ب
)علیه الســام( و امــام صــادق )علیه الســام( ســخنانی در تفســیر تعــرب بعــد از هجــرت دارنــد 
کــه در آن ایــن جهــت حرمــت تعــرب را توضیــح می  دهنــد. امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســام( 
در خطبــه قاصعــه پــس از اشــاره بــه اینکــه مــردم کوفــه رشــتۀ فرمانبــرداری را رهــا کردنــد و 
بــه داوری هــای جاهلیــت رضــا دادانــد، بــا اینکــه خداونــد بیــن مــردم الفــت ایجــاد کــرده کــه 
از هــر بهایــی برتــر و از هــر منزلتــی گرانقدرتــر اســت، کوفیــان را ایــن گونــه مخاطب قــرار داد: 

َُّکــْمِصْرتـُـْمبَْعــَدالِْهْجــَرۀِأَْعَرابــًاَوبَْعــَدالُْمــَواالۀِأَْحَزابــًاَمــاتَتََعلَُّقــوَنِمــَناالِْســالِم »َواْعَلُمــواأَن
إاِلّبِاْســِمِهَوالتَْعِرفُــوَنِمــَنااْلیَمــاِنإاِلَّرْســَمه« )و بدانیــد کــه شــما پــس از هجــرت )و ادب 
آموختــن از شــریعت( بــه خــوی بادیه نشــینی بازگشــتید و پــس از پیوند دوســتی، دسته دســته 
شــدید. بــا اســام جــز بــه نــام آن بســتگی نداریــد و از ایمــان جــز نشــان آن را نمی  شناســید( 

)نهج الباغه،خطبه192؛مجلســی،1403ق، ج14: 473(.

تعــرب رهاکــردن آداب و دســتورهای اســامی اســت. مهم تریــن نکتــه ای کــه در ایــن ســخن 
مــورد نظــر حضــرت بــوده، بی تفاوتــی مــردم کوفــه در برابــر تجاوزهــای معاویــه و یورش هــای 
غارتگرانــۀ او بــوده اســت )ثقفــی، 1410ق: 26(. بــه ایــن علــت، حضــرت مــردم کوفــه را بارهای 
مــورد عتــاب قــرار داده اســت. مــردم کوفــه نمــاز می  خواندنــد، روزه می  گرفتنــد امــا در نبــرد بــا 
ــی )علیه الســام(  ــز امام عل ــت غم انگی ــه حکای ــۀ 27 نهج الباغ ــد. خطب ــم می  آوردن دشــمن ک
ــاع کــه  ــت مــردم بی دف ــان شــانه از مســئولیت حمای ــه آن ــه اســت کــه چگون ــا مــردم کوف ب
مــورد تجــاوز نیروهــای معاویــه قــرار گرفته انــد، خالــی و حضــرت را بــا ایــن بی تفاوتــی زجــر 

می  دادنــد. 
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ــی از  ــا یک ــروز فتنه ه ــگام ب ــلمین در هن ــر مس ــر رهب ــق و اوام ــت ح ــی در حمای بی تفاوت
مصداق هــای تعــرب اســت کــه در ایــن ســخن حضــرت بــه آن اشــاره شــده اســت. مــردم کوفه 
ــدی را  ــه تعه ــش هیچ گون ــرای خوی ــد و ب ــاوت بودن ــه بی تف ــای معاوی ــر فتنه انگیزی ه در براب
الزامــی نمی دانســتند. ابن حجــر در شــرح صحیــح بخــاری گویــد: »گفتــه شــده کــه تعــرب در 
هنــگام فتنــه جایــز نیســت، زیــرا باعــث ذلیــل شــدن اهل حــق می  گــردد؛ ولــی گذشــتگان در 
ایــن بــاره اختــاف دارنــد. عــده ای ســامت و گوشــه گیری را برگزیده انــد ماننــد: ســعد )بــن 
ــرکت  ــگ ش ــلمین در جن ــتر مس ــر و بیش ــن عم ــلمه و عبداهلل ب ــن مس ــاص( و محمدب ابی وق
ــی  ــرب و بی تفاوت ــت تع ــر حرم ــلمین ب ــیرۀ مس ــا، ج13: 34(. س ــر، بی ت ــن حج کردند«)اب
نســبت بــه مســائل اجتماعــی جامعــه بــوده اســت. گــروه اندکــی کــه اعتــزال و کناره گیــری از 
مســائل سیاســی را پذیرفتــه بودنــد، از بیت المــال محــروم شــدند چــون عمــل آنــان بــا اعــراب 
ــد،  ــاع از حــق احســاس نمی کنن ــه دف ــدی نســبت ب ــد و تعه ــی می  کنن ــه زندگ ــه در بادی ک
یکســان اســت. امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســام( ایــن دســته را کــه اعتــزال پیشــه ســاخته 
ــوال بیت المــال محــروم ســاخت،  ــئ و ام ــد از ف ــت نکردن ــرد جمــل حمای و از حضــرت در نب
زیــرا تقســیم فــئ در میــان مــردم مدینــه و کوفــه و دیگــر شــهرها بــه ایــن جهــت بــوده کــه 
در موقــع خطــر، اســام و رهبــر جامعــۀ اســامی را یــاری کننــد؛ اّمــا ایــن گــروه در هنــگام 
جنــگ جمــل وظیفــۀ خــود را از یــاد بردنــد. حضــرت طــی نامــه ای بــه والــی مدینــه نوشــت: 
َســْعداًَوالابـْـَنُعَمــَرِمــَنالَْفــيِْءَشــْیئا« )بــه ســعدبن ابی وّقــاص و عبداهلل بــن عمــر  »التُْعِطیـَـنَّ
از بیت المــال چیــزی مــده( )کشــي، 1409ق: 39 ؛ نــوری، 1408ق، ج16: 79(. بــا ماکــی کــه 
درلــزوم حمایــت ازحــق بیــان شــد، چنانچــه در عصرغیبــت، حکومــت حقــی برپــا شــود کــه 
توســط افــرادی کــه شــرع آن هــا را تاییــد کــرده و حجــت دانســته رهبــری شــود، دفــاع از آن 

ــود. ــه آن بی تفــاوت ب ــوان نســبت ب ــر همــگان واجــب اســت و نمی ت ب

ــَرِۀ ــَدالِْهْج ُببَْع ــرِّ ــد: »الُْمتََع ــوع می  فرمای ــن موض ــت ای ــام( در اهمی ــادق )علیه الس امام ص
التَّــاِرُكلَِهــَذااالْمــِربَْعــَدَمْعِرفَتِــه«)متعــرب پــس از هجــرت ترک کننــدۀ حکومــت و والیــت، 
ــی، 1409ق، ج15: 100(. ــه، 1403ق: 265 ؛ حرعامل ــت( )ابن بابوی ــناخت آن اس ــس از ش پ

 »امــر« در فرهنــگ شــیعه و روایــات اهــل بیــت )علیهم الســام( به معنــای امامــت و حکومــت 
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حــق اســت )کلینــی، 1407ق، ج 1: 31(. کســی کــه حمایــت امامــان معصــوم )علیهم الســام( 
را رهــا کنــد، گرفتــار تعــرب و مرتکــب گنــاه کبیــره شــده اســت. اگرچــه وی در متــن جامعه و 
داراالســام باشــد. ایــن بی تفاوتــی وی در دفــاع از حــق، گنــاه کبیــره اســت. چنانچــه حکومــت 
حقــی بــر اســاس موازیــن اســامی و توســط نایبــان امــام تشــکیل شــود، حمایــت از آن الزم و 
بی تفاوتــی در برابــر آن بماننــد تعــرب اســت کــه در کام امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( و امــام 

هشــتم آمده اســت.

3. فساد پیامد اجتماعی تعرب

امام رضــا )علیه الســام( ســومین علــت حرمــت تعــرب بعــد از هجــرت را پیامــد اجتماعــی 
ــَنالَْفَســاِد(. علــت حرمــت  ِــَکِم ــيَذل ــافِ آن در ایجــاد فســاد و تــرک حــق می  شــمارد )َوَم
تعــرب فســادی اســت کــه در پــی دارد. ایــن فســاد از دو جهــت قابــل بررســی و ارزیابــی اســت؛ 
ــگ  ــد و فرهن ــد می  کن ــط غیراســامی رش ــی در محی ــه شــخص اعراب ــت ک ــی از آن جه یک
ــاب  ــگ ن ــود و از فرهن ــاح نمی ش ــد و اص ــه می  یاب ــاور وی ادام ــوان ب ــت به عن ــد جاهلی فاس
اســامی بــه دور می مانــد و دیگــر بــه جهــت ناآشــنایی بــا احــکام دینی، مرتکــب خــاف و گناه 
می شــود. به همیــن جهــت اســت کــه در روایــات حضــور در شــهر مدینــه ارزش تلقــی شــده 
اســت. عربــی از اعــراب بیابانــی مســلمان شــد و بــا پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( بــر اســام بیعت 
کــرد. چنــد روزی در مدینــه مانــد. آب وهــوای آن شــهر بــه وی نســاخت و دچــار گرمازدگــی 
شــد. تصمیــم گرفــت مدینــه را تــرک کنــد و بــه بادیــه بــرود. نــزد پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( 
آمــد و گفــت: ای رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( بیعــت مــرا پــس بگیــر! حضــرت نپذیرفــت. 

دوبــاره آمــد و گفــت: بیعــت مــرا پــس بگیــر! حضــرت نپذیرفــت و فرمــود: 

»إنّمــاالَمِدینـَـُةکالِکیـَـِرتَْنِفــيَخبَثَهــاَویَْنَصــُعِطیبَُهــا« )شــهر مدینــه ماننــد دم آهنگــر اســت 
ــائی، 1411ق، ج5:  ــد( )نس ــص می  گردان ــا را خال ــرد و پاکی ه ــن می  ب ــا را از بی ــه پلیدی ه ک

ــی ، 1403ق، ج36 : 366(. 220؛ مجلس
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ــد  ــه( بیعــت می  کردن ــا رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل ــد ب ــه مدینــه می  آمدن  کســانی کــه ب
ــدا  ــول خ ــت از رس ــرک حمای ــۀ ت ــه به منزل ــرک مدین ــد. ت ــت کنن ــان حمای ــه از ایش ک
ــه اهــل ســنت می  نویســد: علمــا  ــووی« دانشــمند فقی ــن رو، »ن ــود. از ای ــه( ب )صلی اهلل علیه وآل
گفته انــد کــه پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( بیعتــش را از عهــدۀ آن مــرد بــر نداشــت، زیــرا جایــز 
نیســت کســی کــه مســلمان شــده آن را تــرک کنــد و نــه هــم رواســت بــرای کســی کــه بــه 
ســوی پیامبــر بــرای مانــدن نــزد حضــرت هجــرت کــرده ، او را تــرک کنــد )نــوری، 1407ق، 

ج 9:  155(. 

از ایــن ســخن نبــوی و توضیحــی کــه ذکــر شــد، اســتفاده می  شــود کــه حضــور در جامعــۀ 
ــرای اعــراب موضوعیــت داشــته و ســبب رشــد اجتماعــی و زدودن ناخالصی هــای  اســامی ب
اعتقــادی و اخاقــی آنهــا می  شــده و ایــن مهــم در بادیــه و بــه دور از اجتمــاع مســلمانان میســر 
نیســت. اگــر بخواهیــم عمــق ایــن بیــان رضــوی را درک کنیــم، بایــد بــا خــوی و خصلت هــای 
جاهلــی بیشــتر آشــنا شــویم. »جواد علــی« دانشــمند عراقی، بخشــی از ایــن خصلت هــا را بیان 
کــرده اســت: اعرابــی بــه جهــل کامــل متصــف می شــود. او بت پرســت اســت، امــا چیــزی از 
ــش  ــط نام ــد، فق ــزی از آن نمی  دان ــی چی ــت، ول ــی اس ــر نصران ــد. او به ظاه آن را نمی  شناس
ــا،  ــام آن را نمی  شناســد و درکتاب ه ــی از اســام جــز ن ــی اســت. او مســلمان اســت ول نصران
ــه  ــوز اســت و به هیچ وج ــده اســت. او کینه ت ــاره آم ــن ب ــادی در ای ــای زی ــا و حکایت ه قصه ه
حاضــر نیســت کســی را کــه بــه او بــدی کــرده ببخشــد؛ بلکــه آن قــدر کینــه را در خــود تقویت 
ــه مــرد  ــا، ج6: 67( نقــل می کنــد: ب ــا انتقــام خــود را بگیــرد. او از »نویــری« )بی ت می کنــد ت
اعرابــی گفتــه شــد آیــا خوشــحال می شــوی کــه وارد بهشــت شــوی تــا بــدی نکنــی بــه کســی 
ــدی کــرده اســت؟ پاســخ داد: بلکــه خوشــحال می شــوم کــه انتقــام بگیــرم و  ــو ب ــه ت کــه ب
وارد آتــش شــوم )جوادعلــی،1413ق، ج4: 293(. روشــن اســت، این گونــه انتقام گیــری نوعــی 
فســاد اســت کــه هرکــس هرگونــه بخواهــد عمــل کنــد و بــه مجــازات دیگــران بپــردازد، بــدون 

اینکــه بــه دادگاهــی مراجعــه و دادخواهــی کنــد. 
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4. ابطال حق  

ــان حــق می  شــود  ــن اســت کــه ســبب ابطــال حــّق صاحب ــّرب ای ــِی تع از پیامدهــای منف
(. کســی کــه در بادیــه زندگــی می  کنــد، از فرهنــگ اســامی در  ِذيَحــقٍّ ُکلِّ )َوإِبَْطــاِلَحــقِّ
ــر اســاس زور و  ــه ب ــه ای ک ــد و فرهنــگ قبیل ــه دور می مان ــت از حــق و از راســتگویی ب حمای
خواســتۀ رئیــس قبیلــه و حمایــت از افــراد قبیلــه اداره می  شــود، بــر تفکــر او تســلط دارد. در 
آنجــا حقــوق افــراد ضایــع می شــود. دســتگاه قضایــی نیســت کــه اگــر کســی حقــش پایمــال 
شــد بــه آن مراجعــه کنــد و حــق خــود را برابــر قوانیــن اســام مطالبــه کنــد. در بادیــه زور و 
فرهنگــی کــه از جاهلیــت به جــای مانــده حاکــم اســت. بســیار اتفــاق می  افتــد کــه افــراد در 
چنیــن محیطــی وقتــی شــکایت کننــد نتواننــد حــّق خــود را اثبــات کننــد، زیــرا روابــط حاکم 
ــرای احقــاق حــّق شــخص ســتمدیده ای،  ــه ســبب می  شــود کســی حاضــر نشــود ب ــر بادی ب
گواهــی دهــد. یکــی از مــوارد ابطــال حــق، تکیــه و اعتمــاد بــه افــراد غیرعــادل اســت کــه بــر 
خــوی جاهلــی حاکــم اســت؛ چــه گــواه غیرمعتبــر در داوری باشــد و چــه قاضــی غیرعــادل. 
رشــوه نیــز ســبب ابطــال حــق می شــود )نجفــی،1404ق، ج22: 146و ج40: 85(. بــه همیــن 
جهــت، یکــی از پیامدهــای منفــی تعــرب را باطل کــردن حــّق صاحبــان حــق شــمرده اســت. 

ایــن ســخن امام رضــا ) علیه الســام( به درســتی بــه پیامدهــای منفــی تعــرب اشــاره 
کــرده اســت. حرمــت تعــرب در حــدی اســت کــه رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( متعــرب 
ــر  ــرده اســت. پیامب ــن ک ــاوت را نفری ــراد بی تف ــی )علیه الســام( اف ــام عل ــرده و ام ــن ک را لع
ــه بادیــه بازگشــته، ملعــون اســت«  فرمــود: »کســی کــه پــس از هجــرت اعرابــی گشــته و ب
)نســائی، 1411ق، ج5: 220( امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در پاســخ بــه مــردی کــه عملکــرد 
اعتزال گرایانــۀ ســعد وّقــاص و عبــداهلل بــن عمــر را می  خواســت مــاک عمــل خویــش قــرار 

دهــد، فرمــود: 

َولـَـْمیَْنُصــَراالْبَاِطــل« )بــه درســتی کــه عبــداهلل  َعْبــَداهللبـْـَنُعَمــَرَوَســْعداًَخــَذالالَْحــقَّ »إِنَّ
بــن عمــر و ســعد حــق را خــوار ســاخته و باطــل را یــاری نکردنــد( )مجلســی ، 1403ق، ج32: 

228 ؛ نهــج الباغــه، حکمــت 262(.
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 اگرچــه ایــن دو نفــر از گــروه باطــل کــه ناکثیــن بودنــد، حمایــت نکردنــد؛ ولی تــرک حمایت 
ــای  ــه گرایش ه ــه ب ــا توج ــود. ب ــق می ش ــذالن ح ــال و خ ــبب ابط ــا  س ــب آنه ــق از جان ح
ــر  ــود، حاض ــظ ش ــه اش حف ــروی قبیل ــه آب ــرای آنک ــرد ب ــی دزدی می ک ــر کس ــه ای، اگ قبیل
نبودنــد او را مجــازات کننــد. بــه همیــن جهــت، وقتــی زنــی قرشــی بــه نــام هنــد از قبیلــۀ 
ــه  ــامه بن زید ک ــه اس ــرادی ـ از جمل ــای وی اف ــود. هم قبیله ای ه ــرده ب ــزوم دزدی ک بنی مخ
ــرت  ــزد حض ــفاعت ن ــرای ش ــت ـ را ب ــفاعت وی را می پذیرف ــه( ش ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب
فرســتادند. آنــان نگــران از بیــن رفتــن آبــروی قبیلــه خــود بودنــد )مســلم، بی تــا، ج3 : 1315(. 
ــرا  ــرد، زی ــی داد و او را مجــازات ک ــه واســطه ها پاســخ منف ــه( ب ــر )صلی اهلل علیه وآل ــا پیامب ام
عدالــت اقتضــا می کنــد کــه مجــرم از هــر قبیلــه و خاندانــی کــه باشــد، مجــازات شــود. پیامبــر 
)صلی اهلل علیه وآلــه( خطــاب بــه اســامه فرمــود: »اگــر فاطمــه دختــرم دزدی می کــرد، دســتش 
را قطــع می کــردم!« )ابــن ســعد، 1410ق، ج 4 : 52 و ج 8 : 207؛ ابــن عبدالبــر، 1412ق، ج 4: 
1891؛ ابــن حجــر، 1415ق، ج 1: 36(. ایــن واقعــه نشــان می دهــد کــه چگونــه تعــّرب باعــث 
ابطــال حــق می شــود. تــازه اینــان در مدینــه و بــه نقلــی در مکــه بودنــد. افــراد ســاکن در بادیه 

بیشــتر نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس هســتند و اجــرای حــق بــرای آنــان بی معناســت.

حضــرت رضــا )علیه الســام( پــس از بیــان ایــن چهــار علــت، ادامــه می دهــد: علــت حرمــت 
تعــرب ســکونت در بادیــه نیســت؛ بلکــه ایــن چهــار خصلــت باعــث شــده کــه تعــرب جــزِء 
گناهــان کبیــره قــرار گیــرد. حــال ممکــن اســت افــرادی در متــن جامعــه باشــند و نســبت بــه 

ایــن چهــار ویژگــی تعصــب بورزنــد و عمــًا دچــار تعــرب و اعرابی گــری شــوند.  

نتیجه گیری

تعــرب بعــد از هجــرت در اخبــار نبــوی و علــوی و دیگــر امامــان )علیهم الســام( جــزءِ گناهان 
کبیــره شــمرده شــده و ایــن موضــوع، اتفاقــی اســت. تــازه مســلمانان وظیفــه داشــتند پــس از 
اســام آوردن بــه مدینــه هجــرت کننــد و در تقویت نظــام نوپای اســامی بکوشــند و از آن دفاع 
کننــد. پــس از فتــح مکــه لــزوم هجــرت برداشــته شــد؛ ولــی به عنــوان یــك وظیفــه، افــراد 
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ــد و ایــن دســته افــراد نیــز مهاجــر نامیــده  ــه مرکــز حکومــت اســامی مهاجــرت می کردن ب
می شــدند و وظیفــه داشــتند در جنــگ بــرای دفــاع از اســام شــرکت کننــد. چنانچــه کســی 
ــه و مســلمانان  ــد گذشــته توســط صحاب ــت، مانن ــه می رف ــه بادی ــرد و ب ــرک می ک شــهر را ت
توبیــخ می شــد کــه متعــرب شــده اســت و فــرد متعــرب صاحیــت پیش نمــازی بــرای دیگــر 
مســلمانان را نداشــت. ایــن تفســیر در صــدر اســام تــا قــرن دوم کــه بحــث جهــاد مطــرح بــود 
و بیــن مســلمانان ادامــه داشــت، در میــان شــیعیان در عصــر غیبــت در معنــای تعــّرب بعــد از 
هجــرت اختاف هایــی رخ داد و تفســیرهای متفاوتــی ارائــه گردیــد. امــا بهتریــن توضیــح دربارۀ 
ــه شــده کــه نشــانه ای از غنــای فرهنــگ  ایــن اصطــاح از ســوی امام رضــا )علیه الســام( ارائ
رضــوی اســت کــه بــرای مــا بــه جــای مانــده اســت. آن حضــرت چهــار علــت بــرای حرمــت 
تعــرب بعــد از هجــرت بیــان کــرده اســت کــه می تــوان از مجمــوع آنهــا نتیجــه گرفــت کــه 
علــت حرمــت تعــرب بی تفاوتــی سیاســیـ  اجتماعــی اســت. بــا رفتــن بــه بادیــه، افــراد اعرابــی 
ــه  شــده و از یاری کــردن  ــا احــکام اســامی بیگان ــك طــرف ب ــان از ی دچــار آن می شــوند. آن
ــاد در  ــبب رواج فس ــه س ــد ک ــك می کنن ــق کم ــال ح ــه ابط ــد و ب ــق دور می مانن ــر ح رهب
جامعــه می شــد و از ســوی دیگــر از جهــت دینــی شــناخت کافــی نداشــتند و در کمك کــردن 
بــه امــاِم بحــق و حجــت الهــی دچــار مشــکل شــده و از انجــام وظیفــۀ خــود در دفــاع از اســام 
و امــام بحــّق خــود بــاز می ماننــد و ایــن گناهــی نابخشــودنی اســت. گاهــی ممکــن اســت ایــن 
بی تفاوتــی از افــرادی ســر بزنــد کــه در متــن جامعــه و داراالســام هســتند؛ آن گونــه کــه جمع 
معــدودی در دوران حکومــت امیرمؤمنــان )علیه الســام( از شــرکت در بیعــت و جنــگ همــراه 
بــا حضــرت، در نبــرد در برابــر مخالفــان رهبــر مســلمین اجتنــاب نمودنــد. ماننــد عبداهلل بــن 
عمــر و ســعد وقــاص. حضــرت )صلی اهلل علیه وآلــه( نیــز حکــم اعرابیــان را دربــاره آنــان اجــرا 
ــای  ــوری در معن ــه( تط ــر )صلی اهلل علیه وآل ــس از پیامب ــرد. پ ــان ک ــال محرومش و از بیت الم
تعــرب بعــد از هجــرت رخ داد و مهاجــر بــه انصــار هــم اطــاق شــد و در برابــر آن اعرابــی قــرار 
گرفــت. دارالهجــره نیــز توســعه یافــت و شــامل مناطقــی گردیــد کــه مرکــز حکومــت اســامی 
بــود؛ ماننــد بصــره و کوفــه. امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در یــك ســخنرانی خطــاب بــه مــردم 
کوفــه آنــان را اعرابــی خطــاب کــرد، زیــرا در برابــر تجاوزهــای دشــمن بی تفــاوت بودنــد و بــه 
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درخواســت های مکــرر حضــرت در ایــن بــاره پاســخ ندادنــد و بی تفــاوت بودنــد. بــا توجــه بــه 
ایــن تفســیر، آنچــه برخــی در معنــای تعــرب گفته انــد کــه منظــور کســب دانــش و ماننــد آن 
اســت، دقیــق نیســت. تفســیر بیان شــده از امــام هشــتم )علیه الســام( تفســیر پویایــی از ایــن 
عنــوان دینــی اســت کــه عــدم حمایــت از رهبــِر بحــق و حجــت الهــی را تعــرب شــناخته و از 

گناهــان کبیــره شــمرده می شــود.
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ـطبرسی،فضلبنحسن.)1390ق(.إعالمالوریبأعالمالهدی.چاپسوم.تهران:اسالمیه.

ـطبری،ابوجعفرمحمدبنجریر.)1405ق(.جامعالبیانعنتأویلآیاتالقرآن)تفسیرالطبری(.بیروت:دارالفکر.
ـطوسی،ابوجعفرمحمدبنحسن.)1407ق(.تهذیباألحکام.تحقیق:سیدحسنموسویخرسان.چاپچهارم.

تهران:دارالکتبالعلمیه.
ـفضلاهلل،سیدمحمدحسین.)1418ق(.الندوۀ)سلسلةندواتالحواراالسبوعیةبدمشق(.ج1.بهکوششعادل

قاضی.چاپپنجم.بیروت:دارالمالك.
ـقمی،علیبنابراهیم.)1404ق(.تفسیرالقمی.چاپسوم.قم:دارالکتاب.
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ـکّشی،محمدبنعمربنعبدالعزیز.)1409ق(.إختیارمعرفةالرجال)رجالالکّشی(.تحقیق:حسنمصطفوی.چاپاول.
مشهد:انتشاراتدانشگاهمشهد.

ـکلینی،محمدبنیعقوب.)1407ق(.الکافی)أصول.فروع.روضه(.تحقیق:علیاکبرغّفاری.چاپچهارم.تهران:
دارالکتباالسالمیه.

ـماوردی،ابوالحسنعلیبنمحمدبنحبیب.)1386ق(.أحکامالّسلطانیه.مصر:مصطفیالبابی.
ـمتقیهندی،علی.)1405ق/1985م(.کنزالعّمال.چاپپنجم.بیروت:مؤسسةالرساله.

ـمجلسی،محمدتقی.)1406ق(.روضةالمتقینفیشرحمنالیحضرهالفقیه.چاپدوم.قم:مؤسسهفرهنگیاسالمی
کوشانپور.

ـمجلسی،محمدباقر.)1403ق/1983م(.بحاراألنوار.چاپدوم.بیروت:مؤسسةالوفاء.
ـــــــــــــــــــ.)1404ق(.مرآۀالعقول.چدوم،تهران:دارالکتباالسالمیه. ــ

ـمحققاردبیلی،احمد.)1403ق(.مجمعالفائدۀوالبرهان.یازدهجلد.چاپاول.قم:مؤسسهنشراسالمی.
ـمسلم،ابوالحسینبنحّجاجقشیرینیشابوری.)بیتا(.صحیحمسلم.تحقیق:محمدفؤادعبدالباقی.داراحیاءالتراثالعربی.
ـمغربی،ابوحنیفهنعمانبنمحمد.)1385ق(.دعائماالسالم.تحقیق:آصفبنعلیاصغرفیضی.قم:مؤسسةآلالبیت.

ـمفید،محمدبنمحمدبننعمانبغدادی.)1410ق(.المقنعه.چاپدوم.قم:مؤسسةالنشراالسالمی.
-میرداماد،محمدباقرحسینیاسترآبادی.)1380(.الرواشحالسماویه.تحقیق:غالمحسینقیصریههاونعمتاهلل

جلیلی.قم:دارالحدیث.
ـنجاشی،ابوالعباساحمدبنعلیاسدیکوفی.)1369(.رجال.تحقیق:سیدموسیشبیریزنجانی.چاپششم.قم:

مؤسسهنشراسالمی.
ـنجفی،محمدحسن.)1404ق(.جواهرالکالمفیشرحشرائعالسالم.چاپهفتم.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.

ـنسائی،أحمدبنشعیبأبوعبدالرحمان.)1411ق/1991م(.سننالکبری.تحقیق:عبدالغفارسلیمانبنداريو
سیدحسنکسروی.بیروت:دارالکتبالعلمیه.

ـنوری،حاجمیرزاحسین.)1407ق(.مستدركالوسائل.18جلد.قم:مؤسسةآلالبیت.
ـهاشمیشاهرودی،سیدمحمود.)1388(.فرهنگفقه.چاپدوم.قم:مؤسسةدائرۀالمعارففقهاسالمی.

ـنووی،أبوزکریایحییبنشرف.)1392ق(.صحیحمسلمبشرحالنووی.چاپدوم.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.
ـیعقوبی،ابنواضح،احمدبنابییعقوب)بیتا(.تاریخالیعقوبی.بیروت:دارصادر.


