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دریافت 1396/4/30 :پذیرش1396/6/30 :

علی اکبر ذاکری

1

چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر بیــان دقیــق یکــی از مفاهیــم دینــی تأثیرگــذار در ایجــاد فرهنــگ و تعهــد
اجتماعــی اســت .پژوهــش بــا روش اســنادی و کتابخانـهای بــه تحلیــل و واکاوی موضــوع پرداختــه و
تعــرب و هجــرت و بــا تکیــه بــر گزارشهــای تاریخــی و حدیثــی در ســیره
بــا پیگیــری معنــای ّ
علــوی و رضــوی ،تــاش کــرده اســت تــا بــه ایــن مهــم دســت یابــد .از یافتههــای پژوهــش ،تقســیم
مســلمانان بــه مهاجــر و اعرابــی پــس از فتــح مکــه اســت .مســلمانان خــود را ملــزم میدانســتند بــرای
جهــاد بــه مرکــز حکومــت اســامی هجــرتکننــد .تخلــف از ایــن وظیفه ،حکــم مــرد اعرابی را داشــت
کــه بهجهــت بیتفاوتــی ،از یکســری حقــوق اجتماعــی و اقتصــادی محــروم میشــد .یافتــۀ اصلــی
و نــوآوری پژوهــش ،اثبــات فرضیــۀ پژوهــش در تــرادف تعــرب بعدالهجــره ،بــا بیتفاوتــی سیاســی ـ
اجتماعــی اســت .بــه فرمــودۀ امامرضــا (علیهالســام) تعــرب رفتــن بــه بادیــه نیســت بلکــه علــت
حرمــت تعــرب بعدالهجــره ،بیتفاوتــی در حمایــت امــا ِم بحــق و دیگــر پیامدهــای منفــی آن اســت،
اگرچــه شــخص در مرکــز اســام باشــد.

کلیدواژهها :تعرب بعدالهجره ،هجرت ،عصر غیبت ،مهاجر ،گناه کبیره.
 .1استادیار پژوهشکده تاریخ و سیرۀ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیZakeri.alia@gmail.com :
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مقدمه
میگیرنــد ،گســترش مییابنــد و تغییــر معنــا میدهنــد.
مفاهیــم در بســتر زمــان شــکل 

کاربــرد یــک مفهــوم در جامعــه آن را بـ ه بــاوری عمومــی و فرهنگــی رایــج مبــدل مــی ســازد.
برخــی مفاهیــم پــس از مدتــی بــا تغییــر اوضــاع سیاســی ـ اجتماعــی ،از گردونــۀ کاربــرد خارج
و بهصــورت بیگانــه و نامأنــوس درمیآینــد و گاهــی معنــای اصلــی خــود را از دســت میدهنــد

و بــه مــرور دگرگــون شــده و تفســیرهای نادرســتی از آنهــا ارائــه میشــود .از آثــار بابرکــت

ـی از یــاد رفتــه و بیــان علت و فلســفۀ آنهاســت.
احادیــث رضــوی ،تبییــن درســت مفاهیــم دینـ ِ

امامرضــا (علیهالســام) در پاســخ بــه پرســشهای محمدبنســنان ،بــه توضیــح و شــرح
فلســفۀ تعــداد زیــادی از احــکام شــرعی پرداختــه اســت .ابــن بابویــه پاس ـخهای حضــرت را

در عیوناالخبــار ( ،1378ج ، )88 :2عللالشــرائع ( ،1385ج )481 :2و منالیحضــره الفقیــه
(1413ق ،ج )565 : 3آورده اســت.

«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 احادیـ ِ
ـث بهجایمانــده

از امامرضــا (علیهالســام) میتــوان ایــن عنــوان را معــادل بــا «بیتفاوتــی سیاســی ـ

اجتماعــی» دانســت ،زیــرا کســی کــه پــس از هجــرت بــه مرکــز اســام ،دوبــاره بــه بادیــه
برمیگــردد ،از هرگونــه تعهــد اجتماعــی و دفــاع از اســام ،ب ـهدور میمانــد و وظیف ـهای در

مقابــل دیگــر مســلمانان احســاس نمیکنــد و در مســائل سیاســی از جملــه بیعــت بــا حاکــم
مســلمانان و دفــاع و حمایــت از وی بــه دور اســت .در حالــی کــه پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه)

فرمــود:

«مـ ْ َ
ـس ب ِ ُم ْسـلِ ٍم( ».هرکــس کــه صبــح کنــد و بــه امور
ـم ب ِ ُأ ُمــو ِر ال ْ ُم ْسـلِ ِم َ
ـح َ ليَ ْهتَـ ُّ
َ
ـن أ ْصبَـ َ
ين فَ َل ْيـ َ

مســلمانان اهتمــام نورزد ،مســلمان نیســت) (کلینــی 1407،ق ،ج.)163 : 2

«تعــرب بعــد از هجــرت» کــه در اســام جــز ِء گناهــان کبیــره شــمرده شــده ،جــز ِء آن

ـی آن از یــاد رفتــه و ناآشــنا مینمایــد .در
دســته از مفاهیــم دینــی اســت کــه معنــای اصلـ ِ

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 میدهــد معنایــی فراتــر
از آنچــه تصــور میشــود ،دارد.

بــرای روشــن شــدن معنــای صحیــح و دقیــق ایــن عنــوان ،بــا بهرهگیــری 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» بهدســت دادهانــد 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 میتــوان از ایــن گونــه اخبــار داد؟ و ایــن دســته اخبــار بــا
اخبــاری کــه در ســخنان امامــان «تعــرب بعــد الهجــره» جــز ِء 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 تحتاللفظــی 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 بیتفــاوت و ماننــد اعــراب بادیهنشــین باشــد،
مرتکــب ایــن گنــاه کبیــره شــده اســت؟ بــرای روشــن شــدن موضــوع بایــد بــه پرسـشهای

اولیــه پاســخ داد و پرسـشهای پایانــی را از میــراث گرانبــار رضــوی دریافــت و از اندیشـههای
نــاب امــام هشــتم (علیهالســام) در ایــن بــاره بهــره بــرد .نــوآوری مقالــه معنــای دقیقی اســت

کــه بــرای ایــن عنــوان بــا توجــه بــه آموزههــای رضــوی ارائــه میشــود و مفهــوم دقیــق آن را
روشــن میکنــد کــه میتــوان آن را مــرادف بــا بیتفاوتــی سیاســی ـ اجتماعــی ،دانســت و
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 یــک
از مفاهیــم ایــن موضــوع میپردازیــم 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

ایــن بــاره گفتهانــد پرداختــه و در پایــان ســخن امامرضــا (علیهالســام) را در تبییــن ایــن

عنــوان ارائــه و نتیجهگیــری میکنیــم.
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پیشینه
ایــن موضــوع از گذشــته مــورد بحث فقها و دانشــمندان اســامی بــوده و در کتابهای حدیثی

و فقهــی «تعــرب بعدالهجــره» را بهعنــوان یکــی از گناهــان کبیــره آورده (کلینــی1407،ق،

ج277 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج 4 :76و  )280و مــورد بحــث قــرار دادهانــد .از گناهانــی کــه
تصریــح بــه کبیــره بــودن آن شــده و وعــدۀ عــذاب الهــی را بــه همــراه دارد (شــهید اول،

بیتــا ،ج ،)223 :1در بحــث عدالــت شــاهد و برشــماری گناهــان کبیــره کــه مانــع عدالــت
اســت« ،تعــرب بعدالهجــره» را بهعنــوان یکــی از هفــت گنــاه کبیــره مــورد اتفــاق ،مطــرح

کردهانــد (اردبیلــی1403،ق ،ج )316 :12ولــی بــرای آن مصداقهــای مختلفــی ماننــد تــرک
تحصیــل علــم و یــا رفتــن بــه روســتا بیــان کــرده و اخیــرا ً نیــز ،موضــوع هجــرت و اغتــراب

(رفتــن بــه غــرب) را مصــداق تعــرب دانســتهاند کــه اشــاره خواهــد شــد .مؤلفانــی کــه دربــارۀ

گناهــان در اســام کتــاب دارنــد ،بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد .بــا اینکــه عنــوان تعــرب در
روایتهــای متعــددی از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و امامــان (علیهمالســام) آمــده و در
فرهنــگ اســامی مطــرح اســت ،در دائرهالمعارفهــای فارســی کــه در حــال نــگارش اســت،

بــه آن نپرداختهانــد .فقــط در فرهنــگ فقــه (هاشــمی ،1388،ج )528 :2بــه آن پرداختــه و
مصداقهــای مختلــف آن را بیــان کــرده و مصــداق کنونــی آن را زندگــی در غــرب و مکانــی

دانســته انــد کــه یــک مســلمان تــوان عمــل بــه دســتورات اســام را نداشــته باشــد و حکــم آن
را بیــان کــرده اســت .امــا بــا زاویـهای کــه در ایــن مقالــه آمــده ،موضــوع کمتــر مــورد بحــث و

کنــکاش قــرار گرفتــه اســت.

روش تحقیق
روش پژوهــش ،اســنادی و کتابخانـهای اســت .دادههــای مطــرح در ایــن موضــوع از احادیــث

نبــوی ،آثــار ائمــه اطهــار (علیهمالســام) و ســیرۀ مســلمین ،تحلیــل و بررســی شــده و بــه

پرســشهای پیشگفتــه پاســخ داده و ابهامهــای موضــوع برطــرف میشــود .آنچــه ســبب
توجــه بــه ایــن معنــای خــاص شــد ،ســخن امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) خطــاب بــه مــردم
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کوفــه در خطبــۀ قاصعــه بــود کــه « :شــما بعــد از هجــرت اعرابــی شــدید» (نهــج البالغــه،

خطبــه  .)192کوفیــان در مرکزخالفــت بودنــد ولــی در برابــر غارتگــران و مهاجمــان معاویــه،

بیتفــاوت 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 تع ّرب بعد الهجره در روایات
تعبیــر گنــاه کبیــره بــه صــورت جمــع «کبائــر» در قــرآن (نســاء )31 /آمــده و چندیــن مالک

بــرای کبیــره بــودن یــک گنــاه بیــان شــده اســت .معمــوال در بحــث عدالــت امــام جماعــت بــه
معنــای گنــاه کبیــره پرداختهانــد .در خبــری ،کبیــره بــه گناهــی اطــاق گردیــده کــه خداونــد
وعــدۀ عــذاب بــه مرتکــب آن داده اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج .)276 :2در روایاتــی کــه از طریق

شــیعه و اهــل ســنت نقــل شــده تعــرب بعــد از هجــرت ،از گناهــان کبیره شــمرده شــده اســت.

رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود« :گناهــان کبیــره هفــت اســت؛ شــرک بــه خــدا،

کشــتن نفــس بــدون حــق ،خــوردن ربــا ،خــوردن مــال یتیــم تــا بــزرگ شــود ،فــرار از

جنــگ ،اتهــامزدن بــه زنــان شــوهردار و برگشــت بــه اعرابیگــری بعــد از هجــرت» (ابــن أبــي
حاتــم1417 ،ق ،ج .)931 : 3مشــابه ایــن ســخن پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) از امــام علــی

(علیهالســام) نقــل شــده اســت .ایشــان بــر منبــر مســجد کوفــه ایــن هفــت مــورد را برشــمرد

کــه تعــرب بعــد از هجــرت نیــز جــز ِء آنهــا بــود (طبــري1405 ،ق ،ج .)37 : 5در خبــری صحیح
از امــام صــادق (علیهالســام) نقــل شــده ،در کتــاب علــی (علیهالســام) گناهــان کبیــره هفــت
اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج278 : 2؛ قاضــی نعمــان ،1385 ،ج )457 :2و در خبــری دیگــر پنج

مــورد آمــده و قتــل نفــس و مــال یتیم یــاد نشــده اســت (ابــن بابویــه ،1362 ،ج273 :1؛ همان،

 ،1385ج475 : 2؛ حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)327 :15از موس ـیبنجعفر (علیهماالســام ) هــم

هفــت مــورد نقــل شــده (کلینــی1407 ،ق ،ج )276 :2و از امــام صــادق (علیهالســام) 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 کردهانــد.
آنــگاه معنــای آن را در فرهنــگ رضــوی شــناخت.

معنای تع ّرب
ـر ْب اســم جنــس ،بــه معنــای گروهــی از مــردم اســت ،ماننــد کلمــه
تعـ ّ
ـر َب و َعـ َ
ـرب از مــاده عـ َ

عجــم و مفــردی نــدارد ولــی دارای مشــتقاتی اســت .أعــراب اســم جمــع و اعاریــب جمــع آن ،

بــه ســاکنان بادیــه گفتــه میشــود؛ کســانی کــه جــز بــرای نیازهــای خــود بــه شــهر نمیرونــد.

ـرب یعنــی
عربــی در نســبت بــه شهرنشــینی و اعرابــی بــه بادیهنشــینان اطــاق میشــود .تعـ ّ
مشــابه اعــراب شــدن و بعــد از هجــرت بــه شــهر ،دوبــاره بــه بادیــه رفتــن و بــا اعــراب بــودن

پــس از اینکــه مهاجــر بــوده اســت (ابــن منظــور1405 ،ق ،ج .)587 -586 :1تعــرب 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 قبلـیاش برگــردد او را ماننــد مرتــد (از دین برگشــته)
میداننــد (ابــن اثیــر ،1367 ،ج202 : 3؛ زبیــدی1414 ،ق ،ج.)224 :2

بنابرایــن ،تعــرب یعنــی اعرابیشــدن و در بادیــه و بیابــان و بـهدور از اجتمــاع زندگــی کــردن.

بادیهنشــینان چادرنشــین و مردمــی بودنــد کــه بــا جمعیــت انــدک در کنــار چشــمهها زندگــی
میکردنــد و از راه دام و کشــاورزی زندگــی میگذراندنــد و بــه شــکار نیــز میپرداختنــد.

قــرآن بــه روشــنی اعــراب غیرمســلمان را مذ ّمــت کــرده کــه دارای بیشــترین کفــر و نفاقنــد:
ـد ُ ك ْفــرا ً َو نِفاقـ ًا» (مائــده .)97/بازگشــت بــه بادیــه آنقدر زشــت و ناپســند اســت
ـراب أَ َشـ ُّ
«األ ْعـ ُ
کــه آن را بهمنزلــۀ ارتــداد و بازگشــت از دیــن دانســته و ایــن معنــی نشــانۀ روشــنی از جایــگاه

ـم عنــوان تعــرب بعــد از هجــرت اســت.
مهـ ّ
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هجرت
ـد وصــل و تــرک و دوریکــردن اســت.
هجــرت در اصــل لغــت از َه ْجــر بهمعنــای قطــع و ضـ ّ

واژۀ هجــرت بهمعنــای تــرک ســرزمینی بــه قصــد رفتــن بــه ســرزمینی دیگــر اســت (زبیــدی،

1414ق ،ج.)8 -6 :7

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 تازهمســلمان مکــه بــرای
نجــات از آزار و اذیــت ک ّفــار قریــش ،بــه دســتور رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه حبشــه

هجــرت کردنــد (ابــن هشــام ،بیتــا ،ج  .)3 :4هجــرت بــه مدینــه بــا اعــزام مصعببنعمیــر
در ســال دوازدهــم بعثــت آغــاز شــد (همــان ،ج )76 :2و در ســال ســیزدهم بعثــت بــا هجــرت
رســول اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) و دیگــر مســلمانان بــه اوج خــود رســید .پــس از فتــح مکــه،
مهاجــرت از ســوی قبایــل و اعــراب و تازهمســلمانها در مناطــق دوردســت رخ مینمــود.

بســیاری از آنــان کــه مســلمان میشــدند ،وظیفــه داشــتند بــه مدینــه بیاینــد و در کنــار دیگــر
مســلمانان بــه فراگیــری احــکام و دفــاع از اســام بپردازنــد .رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه)

در دســتوری کــه بــه گروههــای اعزامــیداده ،میفرمــود :بعــد از مسلمانشــدن ،آنــان را بــه
هجــرت بــه مدینــه بخوانیــد.

َ
ـد ْال ِْسـ َ
ـوا أَ ْن
ـر ِة ب َ ْعـ َ
َ
ـم َو إ ِْن أبَـ ْ
ـم َو ُ ك ُّفــوا َع ْن ُهـ ْ
ـا ِم فَـإ ِْن ف ََع ُلــوا فَا ْقبَ ُلــوا ِم ْن ُهـ ْ
«و ا ْد ُعو ُهـ ْ
ـم إِلَــى الْه ِْجـ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يُ َه ِ
ـر ِ
ـن
اب ال ْ ُم ْؤمنيـ َ
ـاروا ديَ َ
ـروا َو ْاختَـ ُ
ـم َو أبَـ ْ
ار ُهـ ْ
ـرة َ كانُــوا ب ِ َم ْن ِزل َـة أ ْعـ َ
ـوا أ ْن يَ ْد ُخ ُلــوا فــي َدا ِر الْه ِْجـ َ
اجـ ُ
َ
ـر ِ
ـم ِة
ـم فِــي ال ْ َفـ ْ
اب ال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
ـي ِء َو َ ل فِي ال ْ ِق ْسـ َ
ـن َو َ ل يَ ْجـرِي ل َ ُهـ ْ
يَ ْجـرِي َع َل ْي ِهـ ْ
ـم َمــا يَ ْجـرِي َع َلــى أ ْعـ َ
ء إ َِّل أَ ْن يُ َه ِ
ـروا فِــي َسـبِيلِ اهلل( ».آنــان را بعــد از اســام بــه هجــرت بخوانیــد .پــس اگــر
ـي ٌ
اجـ ُ
َشـ ْ
قبــول کردنــد از آنــان بپذیریــد و از آنــان دســت بداریــد امــا اگــر هجــرت را نپذیرفتنــد و دیــار

خــود را برگزیدنــد و نخواســتند وارد دارالهجــره شــوند ،بهمنزلــۀ اعــراب مســلمان هســتند.
آنچــه بــر ضــرر آنــان اســت و ســهمی از فــئ ندارنــد و نــه هــم از بیتالمــال ســهمی میبرنــد

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

بــه همیــن جهــت واژه مهاجــر بــا ِر ارزشــی یافــت و مهاجریــن بــه کســانی اطــاق میشــد که
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از مکــه و مناطــق مختلــف حجــاز ،بــه مدینــه هجــرت کــرده و انصــار به مردم مســلمان ســاکن

مدینــه اطــاق میشــد.

در تحلیــل هجــرت میتــوان گفــت ،تشــکیل یــک دولــت قــوی نیــاز بــه ســه رکــن دارد:

ســرزمین ،جمعیــت و هیئــت حاکمــه .بــا هجــرت رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه مدینــه،
آن شــهر مرکــز حکومــت اســامی شــد .حاکــم آن هــم رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) 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 میگشــتند ،مشــمول عنــوان تعــرب میشــدند کــه امــکان حمایــت از اســام
بــرای آنــان نبــود و مشــارکتی در مســائل سیاســی و اجتماعــی نداشــتند و بــا تــرک مدینــه،

از آشــنایی بــا تعالیــم اســام محــروم میشــدند .کســانی کــه گوش ـهگیری و خانهنشــینی را
پیشــه ســاخته و در برابــر مســائل اجتماعــی بیتفاوتنــد ،بهمنزلــۀ متعــرب بــوده و مرتکــب

گنــاه کبیــره شــدهاند.

توسعه دارالهجره و تغییر مفهوم مهاجر
پــس از فتــح مکــه هجــرت بــرای جهــاد مطــرح شــد و مهاجــر معنــای گســتردهتری پیــدا

کــرد .دارالهجــره نیــز توســعه یافــت و مخصــوص مدینــه نمانــد بلکــه بــه مراکــزی اطــاق

میشــد کــه ســپاه اســام بــرای جهــاد در آن تجمــع میکردنــد.

«ازهــری» از لغتدانــان بنــام مســلمان ،در معنــای هجــرت و مهاجــر ،نکت ـهای در توســعه

دارالهجــره و تفــاوت حکــم اعرابــی بــا دیگــر مســلمانان ،بیــان کــرده اســت:

«هرکــس از بادیــه نشــینان در گرمــا و تابســتان در محــل خــود اقامــت کنــد و هجــرت

نکنــد و بــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) نپیونــدد و بــه شــهرهایی کــه مســلمانان ســاختهاند
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(و مرکــز فرماندهــی ســپاه اســام اســت) نــرود و در بادیــه بمانــد ،اگرچــه مســلمان باشــند

مهاجــر نامیــده نمیشــوند و در فــئ و بیتالمــال بهــرهای ندارنــد و اعــراب نامیــده میشــوند»

(ازهــری1421 ،ق ،ج29 : 6؛ ابنمنظــور1405 ،ق ،ج.)251 : 5

معنــای لغــوی و اصطالحــی مهاجــر و اعرابــی در اینجــا بهخوبــی بیــان شــده اســت و بــرای

مهاجــر دو مصــداق آورده و دارالهجــره را توســعه داده و تفــاوت بیــن ایــن دو را بیــان کــرده
اســت:

 .1مســلمانی کــه از بادیــه یــا شــهر خــود بــه ســوی پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) در مدینــه

هجــرت میکــرد ،مهاجــر بــود و اگــر پــس از مســلمان شــدن در بادیــه میمانــد ،اعرابــی
نامیــده میشــد.

 .2مصــداق دوم مهاجــر ،هجــرت بــه شــهرهایی بــود کــه توســط مســلمانان ایجــاد شــده و

مرکــزی بــرای گســترش اســام بــود؛ ماننــد کوفــه و بصــره کــه اگــر تازهمســلمانان بــرای

جهــاد بــه ایــن شــهرها کــوچ نمیکردنــد ،مهاجــر نامیــده نمیشــدند و جــز ِء اعــراب بودنــد.

ســخنان متعــدد امیــر مؤمنــان (علیهالســام) ایــن توســعه معنایــی را در دارالهجــره و مهاجــر

میرســاند .بــه نمونههایــی اشــاره میکنیــم.

الــف) پــس از جنــگ جمــل حضــرت ســخنی دارد کــه نشــان میدهــد دارالهجــره معنــای

گســتردهتری یافتــه اســت .حضــرت در برابــر کســانی کــه خواهــان تقســیم زنــان و فرزنــدان
شکس ـتخوردگان جنــگ جمــل بودنــد ،پاســخ میدهــد کــه اینــان مســلمان و از دارالهجــره

هســتند و امــکان بــه اســارت گرفتــن آنــان نیســت:

ـال فَحاربنَا ُهـ َ
ـم ِ َ
ـا َسـبِ َ
ـاء َو الـ َّذ َرا ِر ُّي فَـ َ
ات
 لن َّ ُه َّن ُم ْسـلِ َم ٌ
اربَنَــا ِّ
َ
«ح َ
ـم فَأ َّمــا الن َِّسـ ُ
يل لَنَــا َع َل ْي ِهـ ْ
الر َجـ ُ َ َ ْ ْ
ـن َس ـبِ ٌ
يل( ».مــردان بــا مــا جنگیدنــد و مــا هــم بــا آنــان
ـم َع َل ْي ِهـ َّ
ـر ٍة فَ َل ْيـ َ
ـس ل َ ُكـ ْ
َو فِــي َدا ِر ِه ْجـ َ

جنگیدیــم .امــا زنــان و بچههــا؛ مــا بــه آنــان راهــی نداریــم ،زیــرا آنــان مســلمان و در دار
هجــرت هســتند .پــس بــرای شــما بــر آنــان راهــی نیســت) (قاضــی نعمــان ،1385 ،ج395 :1
؛ نــوری1408 ،ق ،ج.)56 :11
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شــما نمیتوانیــد و حــق نداریــد کســانی را کــه مســلمان و در دارالهجــره هســتند ،اســیر

کنیــد .بدیهــی اســت ،بخــش عمــدۀ زنــان و بچههــا ،از بصریــان بودنــد و حضــرت بصــره
را دارالهجــره میدانســت زیــرا مرکــزی بــرای جهــاد بــوده اســت .اگرچــه جمــع اندکــی از

آنــان مدنــی بودنــد .بنابرایــن ،دارالهجــره تنهــا مدینــه نیســت ،بصــره و کوفــه را هــم میتــوان

دارالهجــره دانســت .ایــن ســخنان حضــرت را کــه اینــان از دارالهجــره هســتند ،بســیاری نقــل

کردهانــد .بهعنــوان نمونــه ،عبدالــرزاق (1403ق ،ج ، )123 :10ابــن ابیالحدیــد (1404ق ،ج:1
 )250و متقــی هنــدی (1419ق ،ج.)225 :4

بــا توجــه بــه توســعۀ دارالهجــره و رفتــن بــه مرکــزی کــه بــرای جهــاد تعییــن شــده بــود ،در

کتابهــای مختلــف ،از رفتــن برخــی تازهمســلمانان بــه کوفــه ،تعبیــر بــه هجــرت شــده اســت
(طوســی1407 ،ق ،ج 42 :10؛ نجاشــی.)82 :1369 ،

ب) واقعیــت ایــن اســت ،همانگونــه کــه دارالهجــره توســعه یافتــه ،تطــ ّوری در معنــای

مهاجــر پیــدا شــده اســت .در زمــان رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) مهاجــر کســی بــود

ســاکنان
کــه بــه مدینــه هجــرت میکــرد و ایــن واژه در برابــر انصــار گفتــه میشــد کــه
ِ
ـلمان مدینــه بودنــد؛ ولــی بعــد از فتــح مکــه و درگذشــت آن حضــرت ،کــه دارالهجــره
مسـ ِ
توســعه یافــت ،واژۀ مهاجــر نیــز تغییــر معنــا پیــدا کــرد و کاربــرد آن ،در برابــر انصــار منحصــر

نمانــد بلکــه مهاجــر در برابــر اعرابــی قــرار گرفــت؛ یعنــی هــر تازهمســلمانی کــه هجــرت
نمیکــرد تــا بــه جهــاد بپــردازد ،اعرابــی بــود و هرکــس آمــادۀ جهــاد بــود ،اعــم از مهاجــر و

انصــار ،مهاجــر نامیــده میشــد .ســخنی از امیرالمؤمنین(علیهالســام) نقــل شــده کــه ایــن
معنــی را میرســاند .فرمــودَ َ :
ـي اليَـ ُؤ ُّم ال ْ ُم َه ِ
ـر» (اعرابــی بــرای مهاجــر پیشنمــازی
اجـ َ
«واأل ْع َرابِـ ُ

نمیکنــد) (ابــن بابویــه1413 ،ق ،ج.)378 :1

بدیهــی اســت ،منظــور از مهاجــر در ایــن خبــر ،اعــم از مهاجــر و انصــار اســت .شــهید ثانــی

در شــرح لمعــه در شــرح ایــن حدیــث ،مهاجــر را بــه معنــای ســاکنان شــهرها میدانــد؛

وهوالمدنــی المقابــل لالعرابی(شــهیدثانی1410،ق،ج .)804 :1بــه 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 میکردنــد (مــاوردی:1386 ،

 .)128ایــن 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 میپرداختنــد و حــقّ

اســتفاده از بیتالمــال و فــئ را داشــتند؛ امــا اعرابــی کاری بــه جهــاد نداشــت و بــه زندگــی
خــود مشــغول بــود و نیازمنــدان فقیــر آنــان ،فقــط حــقّ اســتفاده از زکات را داشــتند.

علت محرومیت اعرابی از بیت المال
چنانکــه بیــان شــد ،بــه مــرور مهاجــر معنــای عــام پیــدا کــرد کــه شــامل انصــار هــم

میشــد و ایــن واژه در برابــر کلمــۀ اعرابــی قــرار گرفــت .یکــی از تفاوتهایــی کــه ازهــری

بــرای اعرابــی و مهاجــر بیــان کــرد ،ایــن بــود کــه اعــراب ســهمی از فــئ مســلمانان و بیتالمال
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

مقیــد بــه فقــر نیســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه
و نیــاز اســت امــا ســهمبری از بیتالمــال ّ
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 بیتفــاوت اســت.

در نتیجــه ،ســهمی از بیتالمــال نــدارد .فــئ و بیتالمــال بــه مصــرف کســانی میرســد کــه

همیشــه بــرای دفــاع از اســام آمــاده باشــند و آنــان غیــر اعرابنــد .اگــر مــرد اعرابــی گاهــی
در جهــاد شــرکت میکــرد ،ســهمی ماننــد دیگــران از غنایــم و فــئ نداشــت و طبــق نظــر و
صالحدیــد فرمانــده ،بــه او اندکــی از غنایــم داده میشــد .ایــن محرومیــت وی مــورد اتفــاق

اســت (نجفــی1404 ،ق ،ج .)218 :21از ایـنرو ،در خبــری ،از مصــرف جزیــه (و خــراج) تعبیــر

بــه «عطــای مهاجریــن» شــده اســت .ایــن تعبیــر در نقــل کلینــی (1407ق ،ج ،)568 :3شــیخ
مفیــد (1413ق )279 :و شــیخ طوســی (1407ق ،ج )136 :4آمــده اســت .یعنــی خــراج را بــه

کســانی میدهنــد کــه در راه اســام آمــاده دفــاع باشــند .بــه همیــن جهــت در نقــل ابنبابویــه
(1413ق ،ج )53 :2و دیگــران (قاضــی نعمــان ،1385 ،ج380 :1؛ نــوری1408،ق ،ج)123 :11
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ين) .مجلســی
ـاء ال ْ ُم َجا ِه ِد َ
بهجــای کلمــۀ مهاجریــن ،مجاهدیــن آمــده اســت َ
(و إِن ََّمــا ال ْ ِج ْزيَـ ُة َع َطـ ُ
اول بــدون توجــه بــه تطــور معنایــی کلمــۀ مهاجــر ،بــه توجیــه ایــن تفــاوت پرداختــه و گفتــه
اســت کــه در زمــان پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) جزیــه بــه مهاجــران داده میشــد و پــس از

فتــح مکــه بــه تمــام مجاهــدان و در زمــان غیبــت بــه کســانی کــه بــرای تحصیــل علــم هجرت
میکننــد و بــه جهــاد اکبــر (مبــارزه بــا نفــس) میپردازنــد (مجلســی اول1406،ق ،ج)154 :3

داده میشــود.

بــرای روشــن شــدن ایــن معنــی بــه بیــان چنــد شــاهد دیگــر میپردازیــم .وقتــی

امیرالمؤمنیــن بــاالی منبــر گناهــان کبیــره را شــمرد ،محمدبنســهل راوی خبــر از پــدرش

ـرب بعــد از هجــرت جــز ِء گناهــان کبیــره قــرار گرفتــه اســت؟ پــدرش
میپرســد چگونــه تعـ ّ

پاســخ داد :فرزنــدم و چــه چیــز بزرگتــر از ایــن اســت کــه مــرد مهاجــرت کنــد تــا اینکــه جز ِء

ســهمبران بیتالمــال و دریافتکننــدگان فــئ ،قــرار گیــرد و جهــاد بــر او واجــب باشــد

و بعــد ایــن وظیفــه را از گــردن خــود بــردارد و اعرابــی گــردد؛ آنگونــه کــه بــوده اســت

(طبــري1405 ،ق ،ج .)38 :5طبــق ایــن ســخن ،مشــخصۀ مهاجــر جهــاد و تعهــد بــاالی او در

دفــاع از اســام اســت .او بــا رهبــر مســلمین بیعــت میکنــد و در مســائل سیاســی ـ اجتماعی
جامعــه مشــارکتی فعــال دارد .از ای ـنرو ،امیرالمؤمنیــن افــرادی را کــه بــا حضــرت بیعــت

نکردنــد ماننــد عبداهللبنعمــر (ابــن أبيالحديــد1404،ق ،ج )9 :4و یــا از حضــور در جنــگ
جمــل اجتنــاب کردهانــد ،ماننــد ســعدبنوقاص و اســامةبن زیــد (ابنعبدالبــر1412،ق،

ج1377 :3؛ دینــوری )142: 1368 ،از دریافــت فــئ و بیتالمــال محــروم کــرد (كشــی،

39 :1348؛ نــوری1408،ق ،ج.)79 :16

ایــن گــزارش نشــان میدهــد کســانی کــه در برابــر دفــاع از اســام بیتفاوتنــد ،در حکــم

اعرابــی بــوده و از دریافــت بیتالمــال محــروم میشــوند .ایــن تصمیــم حضــرت نشــان
میدهــد تعــرب را میتــوان بــه بیتفاوتــی سیاســی ـ اجتماعــی معنــی کــرد؛ اگرچــه
شــخص بــه بادیــه بازنگــردد و در جمــع دیگــر مــردم شــهر و در داراالســام زندگــی و روزگار

ســپری کنــد.
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تعرب همان بیتفاوتی 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
شــناخت حجــت اســت .پــس از فتــح مکــه و رحلــت رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) هــم

هجــرت ادامــه داشــت .مســلمانان در آن مقطــع از تعــرب اجتنــاب میکردنــد و آن را زشــت

و ناپســند میشــمردند زیــرا جــز ِء گناهــان کبیــره و بهمنزلــۀ بیتفاوتــی در مســائل سیاســی

ـ اجتماعــی جامعــۀ اســامی بــود .ابنخلــدون میگویــد :مســلمانان مهاجــر بــه خــدا پنــاه
میبردنــد 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 (ابنخلــدون1984 ،م .)124 :او و لغویان (ابــن اثیــر ،1364 ،ج202 : 3؛ ابنمنظور،

1405ق ،ج587 : 1؛ زبیــدی1414 ،ق ،ج )224 :2در تعریــف تعــرب بعــد از هجــرت نمونـهای از
تاریــخ اســام نقــل میکننــد :وقتــی عثمــان توســط مســلمانان کشــته شــد ،شــخصی بـ ه نــام

ســلمۀبناکوع در اعتــراض بــه مــرگ عثمــان بــه ربــذه رفــت و در آنجــا بــه زندگــی خــود
ادامــه مـیداد و کاری بــه مســائل مســلمانان نداشــت .زمانــی کــه حجاجبنیوســف 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 شــدهای (بخــاري1407،ق ،ج2597 :6؛ مســلم ،بیتــا ،ج:3

 .)1486ایــن خبــر نشــان میدهــد کــه مســلمانان بــاور داشــتند تعــرب جــز ِء گناهــان کبیــره
اســت و کســی کــه مرتکــب آن شــود ،انســان عــادل و رســتگاری نیســت و از انجــام کارهــای

اجتماعــی از جملــه پیشنمــازی در جماعــت و نمــاز جمعــه محــروم اســت (ابنمنظــور،

1405ق ،ج597 :1؛ زبیــدی1414 ،ق ،ج .)230 :2ایــن اعتــراض را شــخص دیگــری بــه نــام

بریــده هــم بــه ســلمۀبناکوع دارد (ابوعبیــد1408 ،ق ،ج 281 :1؛ احمدحنبــل ،بیتــا ،ج:4

.)55

نمونهمثــال دیگــر آن ابــوذر اســت .وقتــی ابــوذر غفــاری از تبعیــ ِد شــام برگشــت و بــه

اعتراضهــای خــود ادامــه مــیداد .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 آنجــا زندگــی میکــرد

و ســاکنان مســلمان آن ،بــه مدینــه هجــرت کــرده بودنــد .در پاســخ بــه پیشــنهاد عثمــان در
أعرابی ـاً» (عثمــان مــرا بعــد از
تبعیــد بــه ربــذه ،ابــوذر گفــت« :ر ّدنــی عثمــان بعــد الهجــرة
ّ

هجــرت بــه اعرابیــت برگردانــد) (بــاذری1417 ،ق ،ج168 :6؛ مجلســی عالمــه1403،ق ،ج:31
180-179؛ امینــی1414 ،ق ،ج .)298 :8ابــوذر از تبعیــد شــدن ناراحــت نبــود .او حاضــر بــود

در کوفــه یــا بصــره در تبعیــد باشــد ولــی عثمــان نپذیرفــت (یعقوبــی ،بیتــا ،ج .)172 :2آنچــه
باعــث انــدوه وی شــد ،اعرابــی شــدن اســت کــه در اســام جــز ِء گناهــان کبیره شــمرده شــده و
بســیاری آن را بهمنزلــۀ ارتــداد دانســتهاند .عثمــان ابــوذر را از اجتمــاع مســلمانان جــدا کــرد .او

دیگــر نمیتوانســت در برابــر نابســامانیهای اجتماعــی انجــام وظیفــه و امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر کنــد و در برابــر تحریــف آیــات قــرآن (قمــی1404،ق ،ج )289 :1اعتــراض نمایــد .او

انســانی بیتفــاوت و بیخاصیــت از بُعــد اجتماعــی و سیاســی میشــد .البتــه ،ایــن بیتفاوتــی

اجبــاری بــود و ابــوذر خــود ،آن را انتخــاب نکــرد .در نتیجــه ،میتــوان گفــت علــت حرمــت
ـرب بعــد از هجــرت ایــن اســت کــه شــخص اعرابــی در امــور سیاســی و اجتماعــی جامعــۀ
تعـ ّ
اســامی نقــش نــدارد و زمانــی کــه خــود ،تعــرب را انتخــاب کنــد ،ایــن بیتفاوتــی 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 بیتفاوتــی سیاســی ـ

ن عبداهللبــن بجلــی اســت.
اجتماعــی و مرتکــب گنــاه شــدهاند .نمونــه دیگــر آن جریــر بــ 
او ســفیر و فرســتادۀ امیرالمؤمنیــن علــی (علیهالســام) بــه شــام بــود و زمانــی برگشــت کــه
معاویــه اعــام جنــگ کــرد .وی مــورد اعتــراض یــاران امــام علــی (علیهالســام) قــرار گرفــت
چــون معتقــد بودنــد جریــر فرصتهــا را بــرای تســلیم معاویــه از بیــن بــرده و بــه او مهلــت

داده اســت .جریــر بــا جمعــی بــه منطقــۀ شــرات زادگاه خــود رفــت و در همانجــا درگذشــت.

دربــاره وی نیــز گفتــه شــده کــه او دچــار تعــرب شــده کــه از گناهــان کبیــره اســت (بــاذری،

 ،1394ج 157 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)197 :37

طبــق آنچــه بیــان شــد ،میتــوان اعــا کــرد در صــدر اســام بعــد از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآله)

تعــرب بعــد از هجــرت مصــداق داشــته و مســلمانان از آن اجتنــاب میکردنــد و در حقیقــت
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تعــرب بهمعنــای همــان بیتفاوتــی سیاســی و اجتماعــی بــوده اســت .افــرادی کــه شــهر مرکــز
اســام را تــرک میکردنــد ،مــورد اعتــراض دیگــر مســلمانان قــرار میگرفتنــد.

معنای تع ّرب در عصر غیبت
پرســش دیگــری کــه پاســخ روشــنی تاکنــون بــه آن داده نشــد اینکــه مــا میپذیریــم تعــرب

بعــد از هجــرت بــه معنــای بیتفاوتــی سیاســی ـ اجتماعــی اســت؛ امــا مربــوط بــه گذشــته
اســت نــه امــروز .تعــرب در صــدر اســام مصــداق داشــت ولــی از قــرن دوم بــه بعــد مطــرح

نبــوده اســت .پاســخ ایــن پرســش را میتــوان در هنــگام تبییــن و تفســیر ســخن امامرضــا

(علیهالســام) داد ،زیــرا حضــرت تعــرب را رفتــن بــه بادیــه نمیدانــد بلکــه بیتفاوتــی

اجتماعــی و سیاســی بهصــورت عــام میشــمرد .بــا ایــن تبییــن ،امــکان تحقــق تعــرب و
ارتــکاب ایــن گنــاه کبیــره در ســالهای بعــد هــم وجــود دارد .ایــن بیتفاوتــی نســبت بــه

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 قرنهــای بعــدی ارائــه نکــرده و

در نشــاندادن مصــداق آن بــا مشــکل مواجــه شــدهاند و تفســیرهای متفاوتــی از آن بــه دســت

دادهانــد .بــا توجــه بــه اینکــه تعــرب بعــد از هجــرت بهعنــوان یــک گنــاه کبیــره در روایــات

متعــدد عامــه و شــیعه از جملــه از امــام صــادق ،موس ـیبنجعفر و امامرضــا (علیهمالســام)

نقــل شــده اســت ،تفســیر متفاوتــی از آنچــه در گذشــته بــوده از ایــن عنــوان بهدســت دادهانــد.
قبــل از بیــان ســخن امامرضــا (علیهالســام) توجــه بــه ایــن معانــی اهمیــت دارد.

 .1میردامــاد در معنــای تعــرب بعــد الهجــره مینویســد :اصحــاب مــا (شــیعه) آن را

تفســیر کردهانــد بــه پیوســتن بــه شــهرهای کفــر و غیراســامی و اقامــت در آن .وی
میافزایــد« :و خالصــه اینکــه تعــرب کنایــه اســت از تنگــی و ضعــف در شــناخت و

کنارهگیــری از حــق و پیوســتن بــه اهــل شــقاوت و گمراهــی پــس از وارد شــدن در

حریــم ســعادت و هدایــت» (میردامــاد .)216 :1380 ،دیگــر علمــا هــم ایــن معنــی
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را بیــان کردهانــد .محقــق اردبیلــی در شــرح کالم عالمــه حلــی در کتــاب ارشــاد
دربــارۀ هجــرت کــه میگویــد« :هجــرت از بــاد کفــر الزم اســت زمانــی کــه امــکان
اظهــار شــعایر اســامی را نداشــته باشــد» مینویســد :ایــن هجــرت ویــژۀ زمــان پیامبــر

(صلیاهللعلیهوآلــه) نیســت ،بلکــه باقــی اســت و بــه علــت آن بســتگی دارد (اردبیلــی،

1403ق ،ج .)446 :7برابــر ایــن تفســیر ،گونههایــی از تعــرب بعــد از هجــرت ،پــس از
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) هــم هســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود .در ایــن تفســیر،

تعــرب ،رفتــن بــه بــاد غیراســامی تفســیر شــده کــه نتیجــۀ آن دچــار مشــکل شــدن

در عمــل بــه تعالیــم دینــی و پیوســتن بــه کســانی اســت کــه گمــراه هســتند .فقهــای
معاصــر شــیعه نیــز ایــن معنــی را بــرای تعــرب بیــان کــرده و تعــرب بعــد از هجــرت را

رفتــن بــه شــهرهایی دانســتهاند کــه از دیــن کاســته میشــود .آیــات عظــام محســن

حکیــم (1410ق ،ج ،)13 :1ابوالقاســم خوئــی (1412ق ،ج )433 :5و سیدمحمدحســین
ـرب رفتــن بــه شــهرهای غیراســامی
فض ـلاهلل نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کردهان ـد :ت َعـ ّ
اســت کــه ســبب فســق و ارتــکاب گنــاه کبیــره اســت نــه ســکونت بادیــه .رفتــن بــه

اروپــا و آمریــکا کــه امــکان حفــظ دیــن نیســت ،نمونـهای از ایــن شــهرها دانســته شــده
اســت(فضل اهلل1418،ق ،ج .)820: 1البتــه ،اگــر ایــن ســکونت بــه جهــت انــذار و تبلیــغ

دیــن و بــا اجــازۀ امــام و رهبــر مســلمانان باشــد ،مشــکل شــرعی نــدارد (مجلســی،

1404ق ،ج 9 :10؛ دســتغیب  ،1379 ،ج.)39 :2

 .2مجلســی اول هجــرت را در عصــر غیبــت بــه مهاجــرت بــرای کســب دانــش و جهــاد اکبــر؛

یعنــی مبــارزه بــا نفــس معنــی کــرده (1406ق ،ج )154 :3و تعــرب آن ،رهاکــردن کســب
ـرب را رد کردهانــد (تبریــزی،
دانــش خواهــد بــود .برخــی فقهــای معاصــر ایــن تعریــف از تعـ ّ

1427ق ،ج.)365 :6

 .3بــر اســاس تفســیری کــه ارائــه شــد ،اگــر حکومــت حقــی طبــق موازیــن شــرعی تشــکیل

شــود حمایــت از آن الزم اســت و بیتفاوتــی اجتماعــی و سیاســی در چنیــن حکومتــی ،بهمنزلۀ

تعــرب خواهــد بــود کــه در کالم امیرالمؤمنیــن و امامرضــا (علیهمالســام) آمــده اســت.
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سخن امام رضا (علیهالسالم) در حرمت تعرب و بیتفاوتی
برابــر بــاور شــیعه ،پــس از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) ائمــه معصومیــن (علیهمالســام)

حجتهــای الهــی بــر مــردم و ســکاندار مدیریــت جامعه هســتند .بنابرایــن ،شــناخت ،اطاعت و

پیــروی از آنــان واجــب و الزم اســت .همانگونــه کــه هجــرت بــه مدینــه در زمــان رســول خــدا
(صلیاهللعلیهوآلــه) بــرای دفــاع از حضــرت و مرکــز حکومــت اســامی الزم بــود و بازگشــت بــه

بادیــه از گناهــان کبیــره شــمرده میشــد ،حمایــت از امــام بحــق و هجــرت بــه ســوی او واجــب
و تــرک وی و رفتــن بــه بادیــه بهمنزلــۀ رهاکــردن امــام و حمایــت اوســت .ایــن نکتــه یکــی
از نکاتــی اســت کــه امــام رضــا (علیهالســام) در بیــان علــت حرمــت تعــرب بعــد از هجــرت

همــراه بــا دیگــر علتهــا ،بیــان کــرده کــه نشــانۀ همــۀ آنهــا ،بیتفاوتــی نســبت بــه حــق و
مســائل سیاســی ـ اجتماعــی جامعه اســامی اســت:

ـوع َعــنِ الدِّيــنِ َو تَــر ِك ال ْ ُمـ َؤا َز َر ِة ل ِ ْ َ
ـر َم اهللُ َعـ َّز َو َجـ َّ
لنْبِيَــا ِء
ـر َب ب َ ْعـ َ
لر ُجـ ِ
َ
ـر ِة ل ِ ُّ
ـل التَّ َعـ ُّ
«و َحـ َّ
ْ
ـد الْه ِْجـ َ
ـق َ ل ل ِ ِعلَّـ ِة ُسـ ْ
ـج َو َمــا فِــي َذلِـ َ
ـن ال ْ َف َســا ِد َو إِبْ َطـ ِ
ـد ِو» (و
ـال َحـ ِّ
ـق ُ ك ِّل ِذي َحـ ٍّ
ـكنَى الْبَـ ْ
َو ال ْ ُح َجـ ِ
ـك ِمـ َ
حــرام کــرده خداونــد تعــرب بعــد از هجــرت را ،زیــرا باعــث بازگشــت از دیــن ،تــرک حمایــت

از انبیــا و حجتهــای الهــی اســت و در آن فســاد اســت و باطــل ســاختن حــق هــر صاحــب
حقــی اســت) (حرمــت آن) بــه علــت ســکونت در بادیــه نیســت) (ابــن بابویــه1413 ،ق ،ج: 3

 565؛ همــان ،1385 ،ج.)481 :2

علل حرمت تع ّرب
ـرب را رفتــن و اســکان در بادیــه
در ایــن ســخن امامرضــا (علیهالســام) علــت حرمــت تعـ ّ

نمیشــمارد بلکــه چهــار دلیــل و پیامــد بــرای تعــرب برمیشــمارد و آنهــا را دلیــل بــر حرمــت
تعــرب میدانــد.
ّ
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 .1بازگشت از دین
کســی کــه از منطقــۀ اســامی بــه مناطــق دیگــر از جملــه بادیــه مــیرود ،آگاهیهــای

دینــی خــود را از دســت میدهــد و وظایــف اجتماعــی و سیاس ـیای را کــه دیــن بــر عهــدۀ
او گذاشــته اســت ،از یــاد میبــرد .ایــن نکت ـهای اســت کــه در معنــای لغــوی تعــرب بیــان

شــده و چنیــن فــردی را مرتــد دانســتهاند (ابــن اثیــر ،1367 ،ج202 :3؛ زبیــدی1414،ق،

ج .)224 :2مرتــد کســی اســت کــه متعهــد بــه مســائل دینــی نیســت .ایــن ارتــداد گاهــی در
ـد انــکار خــدا و انــکار اصــل دیــن اســت و گاهــی انــکار بخشــی از مســائل دینــی اســت کــه
حـ ّ
جــز ِء اصــول و ضروریــات دینــی شــمرده میشــود (نجفــی1404 ،ق ،ج298 :6و ج343 :21؛

ن حاطــب بــه دعــای پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) صاحــب
امامخمینــی1422 ،ق .)37 :ثعلبۀب ـ 
ثــروت شــد .خداونــد آنقــدر بــه وی گوســفند داد کــه مجبــور شــد شــهر مدینــه را تــرک و

در بیابانهــای مدینــه زندگــی کنــد .وقتــی حکــم دریافــت زکات رســید ،فرســتادگان پیامبــر
(صلیاهللعلیهوآلــه) بــرای دریافــت زکات حیوانــات نــزد وی رفتنــد .ثعلبــه گفــت :ایــن ماننــد

جزیــه اســت کــه از غیرمســلمانها گرفتــه میشــود و زکات اموالــش را نــداد و منکــر آن شــد.
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود« :ثعلبــه هــاک شــد!» و آیــۀ قــرآن دربــارهاش نــازل شــد

(ابــن عبدالبــر1412،ق ،ج210: 1؛ ابــن اثیــر1409 ،ق ،ج .)283 :1او جــز ِء منافقانــی شــد که در

ایجــاد مســجد ضــرار نقــش داشــتند (ابنحجــر1415 ،ق ،ج516 :1؛ بغــدادی ،بیتــا .)468 :اگر

وی در میــان مــردم بــود و میدیــد کــه مــردم بــه دســتور خداونــد عمــل میکننــد و زکات

میدهنــد ،منکــر ایــن دســتور الهــی نمیشــد .تــرک جامعــۀ اســامی توســط ثعلبــه ســبب
شــد منکــر زکات شــود و فرمــان رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) را کــه جنبــۀ سیاســی هــم

داشــت ،اطاعــت نکنــد .افــرادی کــه بـهدور از جامعۀ اســامی باشــند ،با بســیاری از دســتورهای

اســامی بیگانــه شــده و آنهــا را تــرک میکننــد .ارتــداد هــم بهمعنــای رهاکــردن دیــن اســت

و هــم بهمعنــای تــرک و انــکار ضــروریِ دینــی و متعــرب مصــداق دوم ارتــداد اســت .بدیهــی
اســت ،اگــر شــخصی در متــن جامعــه باشــد و بــه ایــن فریضــۀ الهــی در حمایــت از رهبــر

اســامی عمــل نکنــد ،در بازگشــت از دیــن و تــرک دســتورات مســلم الهــی ،متعــرب اســت.
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ـتی رفتــن بــه بادیــه و اعرابیگــری آن قــدر در فرهنــگ مســلمین روشــن و مســلم
قبــح و زشـ ِ

بــوده کــه حجــاج خطــاب بــه ســلمۀبن اکــوع گفــت :ای فرزنــد ،اکــوع بــه گذشــتۀ خــودت

بازگشــتی و پــس از هجــرت بادیــه نشــینی را برگزیــدی (بیهقــی1414،ق ،ج19 :9؛ ابنحجــر،

بیتــا ،ج34 :13؛ ابــن منظــور1414 ،ق ،ج )587 :1زیــرا وی بــا ایــن کار خــود ،نســبت بــه

وظایــف اجتماعــی و سیاســی بیتفــاوت شــده اســت .ایــن نکتــه باعــث شــده فقهــای شــیعه
تعــرب را رفتــن بــه منطقــۀ غیراســامی بداننــد کــه امــکان انجــام فرایــض دینــی را ندارنــد.

 .2ترک حمایت از رهبری نظام اسالمی
نکتــۀ دومــی کــه امامرضــا (علیهالســام) در علــت حرمــت تعــرب بیــان کــرده ایــن اســت

کــه شــخص مســلمان وظیفــه دارد در حمایــت از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و حجتهــای

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.

در نتیجــه ،کســانی کــه در زمــان پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه بادیــه بــاز میگشــتند ،در
حقیقــت وظیفــۀ سیاســی خــود را در حمایــت از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) رهــا میکردنــد

امــا ایــن بیتفاوتــی منحصــر بــه زمــان پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) نبــوده و در زمــان دیگــر
معصومــان (علیهــم الســام) نیــز بــا تــرک منطقــۀ مرکــزی اســامی ،حجــت و امــام بحــق را

تنهــا میگذاشــتند .اگــر در روایــت دارد «کســی کــه بمیــرد و امــام زمانــش را نشناســد در

جاهلیــت مــرده اســت» (طبرســى 1390،ق )442 :بــه ایــن معناســت کــه شــناخت امــام و در
نتیجــه حمایــت از ایــن حجــت الهــی ،واجــب اســت .امــا بادیهنشــین تــوان شــناخت رهبــریِ

ـی خــود را نــدارد و نمیتوانــد بــه وظایفــی کــه در برابــر او دارد ،عمــل کنــد و ماننــد مــردم
دینـ ِ

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

بنابرایــن ،تعــرب یعنــی حمایتنکــردن از حاکــم حــق و کســانی کــه درصــدد اجــرای

حــق هســتند کــه نتیجــۀ آن تــرک دیــن و آییــن خواهــد بــود .اگــر در دفــاع از حــق ،کســی
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نباشــد حقــوق مــردم در جامعــه پایمــال میشــود و قدرتمــداران فاســد بــر مــردم مســلط

میگردنــد .کســانی کــه در دوران خالفــت امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) کنارهگیــری کردنــد

و کســانی کــه ماننــد جریربــن عبــداهلل کوفــه را تــرک کردنــد و بــه منطقــۀ بیطــرف رفتنــد،
همــه مرتکــب ایــن گنــاه کبیــره شــدند و دســت از حمایــت حجــت خــدا برداشــتند و عمــل

آنــان تضعیــف جبهــه حــق شــمرده میشــد .در نتیجــه ،ســکونت در بادیــه موضوعیــت نــدارد

و همانگونــه کــه در معنــای لغــوی تعــرب بیــان شــد ،ســکونت در شــهری دیگــر و بیتفــاوت

سیاســی جامعــۀ اســامی تعــرب شــمرده میشــود .امیــر مؤمنــان
بــودن و تــرک صحنــۀ
ِ
(علیهالســام) و امــام صــادق (علیهالســام) ســخنانی در تفســیر تعــرب بعــد از هجــرت دارنــد

کــه در آن ایــن جهــت حرمــت تعــرب را توضیــح میدهنــد .امیرالمؤمنیــن علــی (علیهالســام)
در خطبــه قاصعــه پــس از اشــاره بــه اینکــه مــردم کوفــه رشــتۀ فرمانبــرداری را رهــا کردنــد و

بــه داوریهــای 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:

َ
ـن ا ِ
ال ْســا ِم
ـر ِة أَ ْع َرابـ ًا َو ب َ ْعـ َ
ـم ب َ ْعـ َ
ـواال ِة أَ ْح َزابـ ًا َمــا تَتَ َعلَّ ُقـ َ
ـون ِمـ َ
َ
ـد ال ْ ُمـ َ
ـم ِص ْرتُـ ْ
«و ا ْع َل ُمــوا أن َُّكـ ْ
ـد الْه ِْجـ َ
ـان إِ ّ
إِ ّ
الیمـ ِ
ـمه» (و بدانیــد کــه شــما پــس از هجــرت (و ادب
اسـ ِم ِه َو ال تَ ْع ِرفُـ َ
ـون ِمـ َ
ال َر ْسـ َ
ـن اْ َ
ال ب ِ ْ

آموختــن از شــریعت) بــه خــوی بادیهنشــینی بازگشــتید و پــس از پیوند دوســتی ،دستهدســته
شــدید .بــا اســام جــز بــه نــام آن بســتگی نداریــد و از ایمــان جــز نشــان آن را نمیشناســید)

(نهج البالغه،خطبه192؛مجلســی1403،ق ،ج.)473 :14

تعــرب رهاکــردن آداب و دســتورهای اســامی اســت .مهمتریــن نکتـهای کــه در ایــن ســخن

مــورد نظــر حضــرت بــوده ،بیتفاوتــی مــردم کوفــه در برابــر تجاوزهــای معاویــه و یورشهــای
غارتگرانــۀ او بــوده اســت (ثقفــی1410 ،ق .)26 :بــه ایــن علــت ،حضــرت مــردم کوفــه را بارهای
مــورد عتــاب قــرار داده اســت .مــردم کوفــه نمــاز میخواندنــد ،روزه میگرفتنــد امــا در نبــرد بــا

دشــمن کــم میآوردنــد .خطبــۀ  27نهجالبالغــه حکایــت غمانگیــز امامعلــی (علیهالســام)
بــا مــردم کوفــه اســت کــه چگونــه آنــان شــانه از مســئولیت حمایــت مــردم بیدفــاع کــه

مــورد تجــاوز نیروهــای معاویــه قــرار گرفتهانــد ،خالــی و حضــرت را بــا ایــن بیتفاوتــی زجــر

میدادنــد.
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بیتفاوتــی در حمایــت حــق و اوامــر رهبــر مســلمین در هنــگام بــروز فتنههــا یکــی از

مصداقهــای تعــرب اســت کــه در ایــن ســخن حضــرت بــه آن اشــاره شــده اســت .مــردم کوفه

در برابــر فتنهانگیزیهــای معاویــه بیتفــاوت بودنــد و بــرای خویــش هیچگونــه تعهــدی را
الزامــی نمیدانســتند .ابنحجــر در شــرح صحیــح بخــاری گویــد« :گفتــه شــده کــه تعــرب در
هنــگام فتنــه جایــز نیســت ،زیــرا باعــث ذلیــل شــدن اهل حــق میگــردد؛ ولــی گذشــتگان در

ایــن بــاره اختــاف دارنــد .عــدهای ســامت و گوش ـهگیری را برگزیدهانــد ماننــد :ســعد (بــن

ابیوقــاص) و محمدبــن مســلمه و عبداهللبــن عمــر و بیشــتر مســلمین در جنــگ شــرکت

کردند»(ابــن حجــر ،بیتــا ،ج .)34 :13ســیرۀ مســلمین بــر حرمــت تعــرب و بیتفاوتــی
نســبت بــه مســائل اجتماعــی جامعــه بــوده اســت .گــروه اندکــی کــه اعتــزال و کنارهگیــری از
مســائل سیاســی را پذیرفتــه بودنــد ،از بیتالمــال محــروم شــدند چــون عمــل آنــان بــا اعــراب

کــه در بادیــه زندگــی میکننــد و تعهــدی نســبت بــه دفــاع از حــق احســاس نمیکننــد،
یکســان اســت .امیرالمؤمنیــن علــی (علیهالســام) ایــن دســته را کــه اعتــزال پیشــه ســاخته

و از حضــرت در نبــرد جمــل حمایــت نکردنــد از فــئ و امــوال بیتالمــال محــروم ســاخت،
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؛ ا ّمــا ایــن گــروه در هنــگام

جنــگ جمــل وظیفــۀ خــود را از یــاد بردنــد .حضــرت طــی نامـهای بــه والــی مدینــه نوشــت:
ـيئا» (بــه ســعدبن ابیو ّقــاص و عبداهللبــن عمــر
ـن ال ْ َفـ ْ
«ال تُ ْع ِطيَـ َّ
ـر ِمـ َ
ـعدا ً َو ال ابْـ َ
ـن َسـ ْ
ـي ِء َشـ ْ
ـن ُع َمـ َ

از بیتالمــال چیــزی مــده) (كشــي1409 ،ق 39 :؛ نــوری1408 ،ق ،ج .)79 :16بــا مالکــی 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

بــر همــگان واجــب اســت و نمیتــوان نســبت بــه آن بیتفــاوت بــود.

ــر ِة
ــر ُب ب َ ْع َ
امامصــادق (علیهالســام) در اهمیــت ایــن موضــوع میفرمایــد« :ال ْ ُمتَ َع ِّ
ــد الْه ِْج َ
التَّــا ِر ُك ل ِ َهـ َ
ـد َم ْع ِرفَتِــه» (متعــرب پــس از هجــرت ترککننــدۀ حکومــت و والیــت،
االمـ ِر ب َ ْعـ َ
ـذا ْ

پــس از شــناخت آن اســت) (ابنبابویــه1403 ،ق 265 :؛ حرعاملــی1409 ،ق ،ج.)100 :15

«امــر» در فرهنــگ شــیعه و روایــات اهــل بیــت (علیهمالســام) بهمعنــای امامــت و حکومــت
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حــق اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج .)31 :1کســی کــه حمایــت امامــان معصــوم (علیهمالســام)

را رهــا کنــد ،گرفتــار تعــرب و مرتکــب گنــاه کبیــره شــده اســت .اگرچــه وی در متــن جامعه و
داراالســام باشــد .ایــن بیتفاوتــی 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

بیتفاوتــی در برابــر آن بماننــد تعــرب اســت کــه در کالم امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) و امــام
هشــتم آمده اســت.

 .3فساد پیامد اجتماعی تعرب
امامرضــا (علیهالســام) ســومین علــت حرمــت تعــرب بعــد از هجــرت را پیامــد اجتماعــی
(و َمــا فِــي َذلِـ َ
ـن ال ْ َف َســا ِد) .علــت حرمــت
ـك ِمـ َ
آن در ایجــاد فســاد و تــرک حــق میشــمارد َ
تعــرب فســادی اســت کــه در پـیدارد .ایــن فســاد از دو جهــت قابــل بررســی و ارزیابــی اســت؛

یکــی از آن جهــت کــه شــخص اعرابــی در محیــط غیراســامی رشــد میکنــد و فرهنــگ

فاســد جاهلیــت بهعنــوان بــاور وی ادامــه مییابــد و اصــاح نمیشــود و از فرهنــگ نــاب

اســامی بـهدور میمانــد و دیگــر بــه جهــت ناآشــنایی بــا احــکام دینی ،مرتکــب خــاف و گناه
میشــود .بههمیــن جهــت اســت کــه در روایــات حضــور در شــهر مدینــه ارزش تلقــی شــده

اســت .عربــی از اعــراب بیابانــی مســلمان شــد و بــا پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــر اســام بیعت
کــرد .چنــد روزی در مدینــه مانــد .آبوهــوای آن شــهر بــه وی نســاخت و دچــار گرمازدگــی

شــد .تصمیــم گرفــت مدینــه را تــرک کنــد و بــه بادیــه بــرود .نــزد پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه)

آمــد و گفــت :ای رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) بیعــت مــرا پــس بگیــر! حضــرت نپذیرفــت.

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

الم ِدينَـة ِ
ـع ِطيبُ َهــا» (شــهر مدینــه ماننــد دم آهنگــر اســت
ُ كالكيَـ ِر تَ ْن ِفــي َخبَثَهــا َو يَ ْن َصـ ُ
«إنّمــا َ

کــه پلیدیهــا را از بیــن میبــرد و پاکیهــا را خالــص میگردانــد) (نســائی1411 ،ق ،ج:5

220؛ مجلســی 1403 ،ق ،ج.)366 : 36
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کســانی کــه بــه مدینــه میآمدنــد بــا رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) بیعــت میکردنــد

کــه از ایشــان حمایــت کننــد .تــرک مدینــه بهمنزلــۀ تــرک حمایــت از رســول خــدا

(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود .از ای ـنرو« ،نــووی» دانشــمند فقیــه اهــل ســنت مینویســد :علمــا

گفتهانــد کــه پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) 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 (نــوری1407 ،ق،

ج .)155 :9

از ایــن ســخن نبــوی و توضیحــی کــه ذکــر شــد ،اســتفاده میشــود کــه حضــور در جامعــۀ

اســامی بــرای اعــراب موضوعیــت داشــته و ســبب رشــد اجتماعــی و زدودن ناخالصیهــای

اعتقــادی و اخالقــی آنهــا میشــده و ایــن مهــم در بادیــه و بـهدور از اجتمــاع مســلمانان میســر

نیســت .اگــر بخواهیــم عمــق ایــن بیــان رضــوی را درک کنیــم ،بایــد بــا خــوی و خصلتهــای
جاهلــی بیشــتر آشــنا شــویم« .جواد علــی» دانشــمند عراقی ،بخشــی از ایــن خصلتهــا را بیان

کــرده اســت :اعرابــی بــه جهــل کامــل متصــف میشــود .او بتپرســت اســت ،امــا چیــزی از
آن را نمیشناســد .او بهظاهــر نصرانــی اســت ،ولــی چیــزی از آن نمیدانــد ،فقــط نامــش
نصرانــی اســت .او مســلمان اســت ولــی از اســام جــز نــام آن را نمیشناســد و درکتابهــا،

قصههــا و حکایتهــای زیــادی در ایــن بــاره آمــده اســت .او کینهتــوز اســت و بههیچوجــه
حاضــر نیســت کســی را کــه بــه او بــدی کــرده ببخشــد؛ بلکــه آنقــدر کینــه را در خــود تقویت
میکنــد تــا انتقــام خــود را بگیــرد .او از «نویــری» (بیتــا ،ج )67 :6نقــل میکنــد :بــه مــرد

اعرابــی گفتــه شــد آیــا خوشــحال میشــوی کــه وارد بهشــت شــوی تــا بــدی نکنــی بــه کســی
کــه بــه تــو بــدی کــرده اســت؟ پاســخ داد :بلکــه خوشــحال میشــوم کــه انتقــام بگیــرم و

وارد آتــش شــوم (جوادعلــی1413،ق ،ج .)293 :4روشــن اســت ،اینگونــه انتقامگیــری 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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 .4ابطال حق
ـرب ایــن اســت کــه ســبب ابطــال حــقّ صاحبــان حــق میشــود
از پیامدهــای منفـ ِ
ـی تعـ ّ
(و إِبْ َطـ ِ
ـق) .کســی کــه در بادیــه زندگــی میکنــد ،از فرهنــگ اســامی در
ـال َحـ ِّ
ـق ُ ك ِّل ِذي َحـ ٍّ
َ

حمایــت از حــق و از راســتگویی ب ـهدور میمانــد و فرهنــگ قبیل ـهای کــه بــر اســاس زور و
خواســتۀ رئیــس قبیلــه و حمایــت از افــراد قبیلــه اداره میشــود ،بــر تفکــر او تســلط دارد .در

آنجــا حقــوق افــراد ضایــع میشــود .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 بهجــای مانــده حاکــم اســت .بســیار اتفــاق میافتــد کــه افــراد در

چنیــن محیطــی وقتــی شــکایت کننــد نتواننــد حــقّ خــود را اثبــات کننــد ،زیــرا روابــط حاکم

بــر بادیــه ســبب میشــود کســی حاضــر نشــود بــرای احقــاق حــقّ شــخص ســتمدیدهای،

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 میشــود (نجفــی1404،ق ،ج146 :22و ج .)85 :40بــه همیــن
جهــت ،یکــی از پیامدهــای منفــی تعــرب را باطلکــردن حــقّ صاحبــان حــق شــمرده اســت.

ایــن ســخن امامرضــا (علیهالســام) بهدرســتی بــه پیامدهــای منفــی تعــرب اشــاره

کــرده اســت .حرمــت تعــرب در حــدی اســت کــه رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) متعــرب

را لعــن کــرده و امــام علــی (علیهالســام) افــراد بیتفــاوت را نفریــن کــرده اســت .پیامبــر

فرمــود« :کســی کــه پــس از هجــرت اعرابــی گشــته و بــه بادیــه بازگشــته ،ملعــون اســت»

(نســائی1411 ،ق ،ج )220 :5امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در پاســخ بــه مــردی کــه عملکــرد
اعتزالگرایانــۀ ســعد و ّقــاص و عبــداهلل بــن عمــر را میخواســت مــاک عمــل خویــش قــرار
دهــد ،فرمــود:

ـعدا ً َخـ َ
ـرا الْبَا ِطــل» (بــه درســتی کــه عبــداهلل
ـذال ال ْ َحـ َّ
«إ َِّن َع ْبـ َ
ـد اهلل بْـ َ
ـر َو َسـ ْ
ـق َو لَـ ْ
ـم يَ ْن ُصـ َ
ـن ُع َمـ َ

بــن عمــر و ســعد حــق را خــوار ســاخته و باطــل را یــاری نکردنــد) (مجلســی 1403 ،ق ،ج:32

 228؛ نهــج البالغــه ،حکمــت .)262
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اگرچــه ایــن دو نفــر از گــروه باطــل کــه ناکثیــن بودنــد ،حمایــت نکردنــد؛ ولی تــرک حمایت

حــق از جانــب آنهــا ســبب ابطــال و خــذالن حــق میشــود .بــا توجــه بــه گرایشهــای
قبیلــهای ،اگــر کســی دزدی میکــرد بــرای آنکــه آبــروی قبیلــهاش حفــظ شــود ،حاضــر

نبودنــد او را مجــازات کننــد .بــه همیــن جهــت ،وقتــی زنــی قرشــی بــه نــام هنــد از قبیلــۀ

بنیمخــزوم دزدی کــرده بــود .همقبیلهایهــای وی افــرادی ـ از جملــه اســامهبنزید کــه
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) شــفاعت وی را میپذیرفــت ـ را بــرای شــفاعت نــزد حضــرت
فرســتادند .آنــان نگــران از بیــن رفتــن آبــروی قبیلــه خــود بودنــد (مســلم ،بیتــا ،ج.)1315 : 3

امــا پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه واســطهها پاســخ منفــی داد و او را مجــازات کــرد ،زیــرا

عدالــت اقتضــا میکنــد کــه مجــرم از هــر قبیلــه و خاندانــی کــه باشــد ،مجــازات شــود .پیامبــر
(صلیاهللعلیهوآلــه) خطــاب بــه اســامه فرمــود« :اگــر فاطمــه دختــرم دزدی میکــرد ،دســتش

را قطــع میکــردم!» (ابــن ســعد1410 ،ق ،ج 52 : 4و ج207 : 8؛ ابــن عبدالبــر1412 ،ق ،ج:4

ـرب باعــث
1891؛ ابــن حجــر1415 ،ق ،ج .)36 :1ایــن واقعــه نشــان میدهــد کــه چگونــه تعـ ّ

ابطــال حــق میشــود .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 بیمعناســت.

حضــرت رضــا (علیهالســام) پــس از بیــان ایــن چهــار علــت ،ادامــه میدهــد :علــت حرمــت

تعــرب ســکونت در بادیــه نیســت؛ بلکــه ایــن چهــار خصلــت باعــث شــده کــه تعــرب جــز ِء

گناهــان کبیــره قــرار گیــرد .حــال ممکــن اســت افــرادی در متــن جامعــه باشــند و نســبت بــه
ایــن چهــار ویژگــی تعصــب بورزنــد و عمـ ً
ا دچــار تعــرب و اعرابیگــری شــوند.

نتیجهگیری
تعــرب بعــد از هجــرت در اخبــار نبــوی و علــوی و دیگــر امامــان (علیهمالســام) جــز ِء گناهان

کبیــره شــمرده شــده و ایــن موضــوع ،اتفاقــی اســت .تــازه مســلمانان وظیفــه داشــتند پــس از
اســامآوردن 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 بهعنــوان یــک وظیفــه ،افــراد
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بــه مرکــز حکومــت اســامی مهاجــرت میکردنــد و ایــن دســته افــراد نیــز مهاجــر نامیــده

میشــدند و وظیفــه داشــتند در جنــگ بــرای دفــاع از اســام شــرکت کننــد .چنانچــه کســی

شــهر را تــرک میکــرد و بــه بادیــه میرفــت ،ماننــد گذشــته توســط صحابــه و مســلمانان
توبیــخ میشــد کــه متعــرب شــده اســت و فــرد متعــرب صالحیــت پیشنمــازی بــرای دیگــر

مســلمانان را نداشــت .ایــن تفســیر در صــدر اســام تــا قــرن دوم کــه بحــث جهــاد مطــرح بــود

ـرب بعــد از
و بیــن مســلمانان ادامــه داشــت ،در میــان شــیعیان در عصــر غیبــت در معنــای تعـ ّ
هجــرت اختالفهایــی رخ داد و تفســیرهای متفاوتــی ارائــه گردیــد .امــا بهتریــن توضیــح دربارۀ
ایــن اصطــاح از ســوی امامرضــا (علیهالســام) ارائــه شــده کــه نشــانهای از غنــای فرهنــگ
رضــوی اســت کــه بــرای مــا بــه جــای مانــده اســت .آن حضــرت چهــار علــت بــرای حرمــت

تعــرب بعــد از هجــرت بیــان کــرده اســت کــه میتــوان از مجمــوع آنهــا نتیجــه گرفــت کــه

علــت حرمــت تعــرب بیتفاوتــی سیاســی ـ اجتماعــی اســت .بــا رفتــن بــه بادیــه ،افــراد اعرابــی

دچــار آن میشــوند .آنــان از یــک طــرف بــا احــکام اســامی بیگانــهشــده و از یاریکــردن
رهبــر حــق دور میماننــد و بــه ابطــال حــق کمــک میکننــد کــه ســبب رواج فســاد در

جامعــه میشــد و از ســوی دیگــر از جهــت دینــی شــناخت کافــی نداشــتند و در کمککــردن

بــه امــا ِم بحــق و حجــت الهــی دچــار مشــکل شــده و از انجــام وظیفــۀ خــود در دفــاع از اســام
و امــام بحــقّ خــود بــاز میماننــد و ایــن گناهــی نابخشــودنی اســت .گاهــی ممکــن اســت ایــن

بیتفاوتــی از افــرادی ســر بزنــد کــه در متــن جامعــه و داراالســام هســتند؛ آنگونــه کــه جمع
معــدودی در دوران حکومــت امیرمؤمنــان (علیهالســام) از شــرکت در بیعــت و جنــگ همــراه

بــا حضــرت ،در نبــرد در برابــر مخالفــان رهبــر مســلمین اجتنــاب نمودنــد .ماننــد عبداهللبــن
عمــر و ســعد وقــاص .حضــرت (صلیاهللعلیهوآلــه) نیــز حکــم اعرابیــان را دربــاره آنــان اجــرا

و از بیتالمــال محرومشــان کــرد .پــس از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) تطــوری در معنــای
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 (علیهالســام) در یــک ســخنرانی خطــاب بــه مــردم

کوفــه آنــان را اعرابــی خطــاب کــرد ،زیــرا در برابــر تجاوزهــای دشــمن بیتفــاوت بودنــد و بــه
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درخواسـتهای مکــرر حضــرت در ایــن بــاره پاســخ ندادنــد و بیتفــاوت بودنــد .بــا توجــه بــه

ایــن تفســیر ،آنچــه برخــی در معنــای تعــرب گفتهانــد کــه منظــور کســب دانــش و ماننــد آن

اســت ،دقیــق نیســت .تفســیر بیانشــده از امــام هشــتم (علیهالســام) تفســیر پویایــی از ایــن

عنــوان دینــی اســت کــه عــدم حمایــت از رهبـ ِر بحــق و حجــت الهــی را تعــرب شــناخته و از

گناهــان کبیــره شــمرده میشــود.

سال ششم ،شماره  ،23پاییـز  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

100
منابع و مآخذ
 نهج البالغه.)1378(.ترجمه سیدجعفرشهیدی.چاپ چهاردهم.تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.ـ ابن ابىالحدید ،عبدالحمید معتزلى1404( .ق) .شرح نهجالبالغه .تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم 20 .جلد .چ اول .قم:
دارالکتب العلمیه (انتشارات اسماعیلیان).
ـ ابن ابیحاتم ،عبدالرحمانبن محمد رازى1419( .ق) .تفسیر القرآن العظیم .تحقیق اسعد محمد طیب .چاپ سوم.
ریاض :مكتبة النزار المصطفی الباز.
ُ
ـ ابناثیر جزرى ،علىبن محمد شیبانى1409( .ق) .أ ْس ُد الغابة فى معرفةالصحابه .بیروت :دارالفكر.
مؤسسه اسماعيليان.
ـ ابناثير ،مبار 
كبنمحمد جزرى1367( .ق) .النهاية فى غريبالحديث و االثر .چاپ چهارم .قمّ :
ـ ابنبابویه ،ابوجعفر محمدبن علىبن بابویه 1404( .ق) .من الیحضرهالفقیه .تحقیق :علىاكبر غ ّفارى .چاپ دوم .قم:
مؤسسه نشر اسالمى.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .)1385( .علل الشرائع .چاپ اول .قم :كتابفروشى داورى.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ 1378( .ق) .عیون أخبار الرضا (ع) .چاپ اول .تهران :نشر جهان.
نخلدون .چاپ پنجم .بیروت :دارالقلم.
ـ ابنخلدون ،عبدالرحمانبن محمد1984( .م) .مقدمه اب 
یتا) .فتح البارى :شرح صحیح البخارى .چاپ دوم .بیروت :دارالمعرفه.
ـ ابنحجر ،احم دبنعلی عسقالنى( .ب 
ـ ابنسعد ،محمدواقدى1410( .ق) .طبقاتالكبرى .تحقیق محمد عبدالقادر ،چ اول ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
ّ
عبدالل1412(.ق) .اإلستيعاب فی معرفةاألصحاب .تحقیق :علیمحمد بجاوی.
فبن
ـ ابن عبدالبر ،ابوعمر يوس 
چهارجلد .بيروت :دارالجیل.
ـ ابنمنظور ،محم دبنمكرم1405( .ق) .لسانالعرب .قم :نشر ادب حوزه.
یتا) .السيرةالنبويه .تحقيق :مصطفى سقا و ابراهيم أبيارى و عبدالحفيظ شلبى،
كبنهشام حميرى( .ب 
ـ ابن هشام ،عبدالمل 
بيروت :دارالمعرفه.
ـ ابنشعبه حرانی،حسنبن علی1404( .ق) .تحفالعقول عن آلالرسول .تحقیق :علیاكبر غفاری .چاپ دوم .قم:
مؤسسه نشر اسالمی.
یتا) .سنن .تحقیق :محمد محیالدين عبدالحميد .بيروت :دار احیاء
ـ ابوداود ،سليما نبنأشعث سجستانی( .ب 
ثالعربی.
الترا 
ـ ابوعبید ،قاسمبن سالم 1408( .ق) .األموال .تحقیق محمد خلیل هراس .بیروت :دارالفكر.
ـ احمدبن حنبل ،ابوعبد اهلل الشیبانی( .بیتا) .مسند .شش جلد .بیروت :دارالفكر.
ـ أزهری ،ابومنصور محم دبناحمد1421( .ق2001 .م) .تهذیباللغه .تحقیق :محمدعوض مرعب .چاپ اول .بيروت:
دار احیاء التراث العربی  .
ـ امینی ،عبدالحسین (عالمه)1397( .ق) .الغدیر فى الكتاب والسنه و األدب .بیروت :دارالكتابالعربى.
ّ
عبدالل محمدبناسماعیل 1407( .ق 1987م) .الجامع الصحیح (صحیح البخاری) .تحقیق :مصطفى 
ـ بخاری ،ابو
نكثیر الیمامه.
دیبالبغا .چاپ دوم .بیروت :دار اب 
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،23پاییـز 1397

بیتفاوتی سیاسی ـ اجتماعی؛ گناهی کبیره در فرهنگ رضوی

101

ـ بغدادى ،ابوجعفر محمدبن حبیب( .بیتا) .المحبّر .بیروت :داراآلفاق الجدیده.
ـ بالذرى ،ابوالحسن احمدبن عیسى1394( .ق) .أنساباألشراف .تحقیق محمدباقر محمودى .جلد .2چاپ اول.
بیروت :مؤسسه اعلمى.
ـ ــــــــــــــــــــ 1419( .ق) .جمل من أنساب األشراف .تحقیق :سهیل زکار 13 .جلد .چاپ اول .بيروت:
دارالفكر.
ـ بیهقی ،ابوبكر احم دبنحسين خسروجردی1414( .ق 1994م .).سننالکبری .تحقيق :محمد عبدالقادر عطا.
مكهالمكرمۀ :مكتبۀ الدار الباز.
ق) .صراط النجاه .چاپ اول .قم :دارالصدیقةالشهیده.
ـ تبریزى ،جوادبنعلى 1427( .
ـ جواد ،علی1413( .ق) .المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم .چاپ دوم .بغداد :بی نا.
ـ حر عاملى ،محمدبن حسن .(1409ق) .وسائلالشيعه إلی تحصیل مسائلالشریعه .تحقيق :مؤسسه آلالبیت .چاپ
اول .قم :مؤسسه آلالبیت.
(المحشى) .با تعليقات شهيد سيدمحمدباقر صدر .چاپ
ـ حکیم ،سيدمحسن طباطبايى 1410( .ق) .منهاج الصالحين
ّ
اول .بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
نبنيوسفبن مطهر (عالمه)( .بیتا) .منتهى المطلب فی تحقيق المذهب .چاپ سنگی.
حلى ،حس 
ـ ّ
ـ خوئی ،ابوالقاسم1412( .ق) .مستندالعروه (کتاب الصالة) .قسم دوم .قم :مدرسة دارالعلم.
ـ دستغیب ،عبدالحسین .)1379( .گناهان کبیره .چ سیزدهم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
ـ دینوری ،احمدبنداوود .)1368( .األخبارالطوال .تحقیق :عبدالمنعم عامر .قم :شریف رضى.
ـ زبیدی ،سیدمحمد مرتضى حسینی1414( .ق 1994م .).تاج العروس من جواهر القاموس .تحقيق :على شيرى .بيست
جلد .بيروت :دارالفكر.
ـ شهيد اول ،محمدبن مكی عاملی( .بیتا) .القواعد والفوائد .تحقیق :سید عبدالهادی حکیم .قم :مفید.
ـ شهید ثانی ،زينالدينبنعلی عاملی 1410( .ق) .الروضةالبهية فی شرحاللمعةالدمشقيه .تحقیق :سیدمحمد کالنتر10،
جلد .چاپ اول .قم :كتابفروشى داورى.
ـ صنعانی ،محمدبن إسماعيل1379( .ق) .سبلالسالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام .تحقيق :محمد عبدالعزيز
خولي .چاپ چهارم .بیروت :دار احياء التراث العربي.
ـ صنعانی ،عبدالرزاق ابوبكر1403( .ق) .المصنّف .تحقيق :حبيبالرحمان اعظمى .چاپدوم .بیروت :المکتباالسالمی.
ـ طبرسی ،فضلبن حسن. (1390ق) .إعالم الورى بأعالم الهدى .چاپ سوم .تهران :اسالميه.
ـ طبری ،ابوجعفر محم دبنجرير1405( .ق) .جامعالبيان عن تأويل آيات القرآن (تفسیر الطبری) .بیروت :دارالفكر.
ـ طوسی ،ابوجعفر محم دبنحسن 1407( .ق) .تهذيباألحكام .تحقيق :سيدحسن موسوى خرسان .چاپ چهارم.
تهران:دارالکتبالعلمیه.
ـ فضل اهلل  ،سیدمحمدحسین1418(.ق).الندوة( سلسلة ندوات الحوار االسبوعیة بدمشق) .ج  .1به کوشش عادل
قاضی.چاپ پنجم .بیروت :دارالمالک.
ـ قمى ،علىبن ابراهیم1404( .ق) .تفسیر القمی .چاپ سوم .قم :دارالکتاب.
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الكشى) .تحقيق :حسن مصطفوى .چاپ اول.
کشی ،محم دبنعم ربنعبدالعزيز1409( .ق) .إختيار معرفۀالرجال (رجال ّ
ـ ّ
مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
ـ کلینی ،محم دبنيعقوب1407( .ق) .الكافى (أصول .فروع .روضه) .تحقيق :علىاكبر غ ّفارى .چاپ چهارم .تهران:
دارالكتباالسالميه.
السلطانيه .مصر :مصطفی البابی.
ـ ماوردی ،ابوالحسن عل 
ىبنمحم دبنحبيب1386( .ق) .أحكام ّ
كنزالعمال .چاپ پنجم .بیروت :مؤسسۀالرساله.
ـ متقى هندى ،على1405( .ق1985 /م).
ّ
ن الیحضرهالفقیه .چاپ دوم .قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی
ـ مجلسی ،محمدتقی1406( .ق) .روضةالمتقین فی شرح م 
کوشانپور.
ـ مجلسى ،محمدباقر1403( .ق1983 /م) .بحاراألنوار .چاپ دوم .بیروت :مؤسسةالوفاء.
ـ ــــــــــــــــــــ 1404( .ق) .مرآة العقول .چ دوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ محقق اردبیلی ،احمد1403( .ق) .مجمع الفائدۀ و البرهان .یازده جلد .چاپ اول .قم :مؤسسه نشر اسالمى  .
حجاج قشیرى نیشابورى( .بیتا) .صحیح مسلم  .تحقیق :محمدفؤاد عبدالباقی .دار احیاء التراث العربی.
ـ مسلم ،اب والحسینبن ّ
فبنعلى اصغر فيضى  .قم :مؤسسۀ آلالبيت.
ـ مغربى ،ابوحنيفه نعما نبنمحمد1385( .ق) .دعائماالسالم .تحقيق :آص 
ـ مفید ،محم دبنمحم دبننعمان بغدادى1410( .ق) .المقنعه .چاپ دوم .قم :مؤسسةالنش ر االسالمى.
 میرداماد ،محمد باقر حسینی استرآبادی .)1380( .الرواشح السماویه .تحقیق :غالمحسین قیصریه ها و نعمت اهللجلیلی .قم :دار الحدیث.
ـ نجاشی ،ابوالعباس احم دبنعلى اسدى كوفى .)1369( .رجال .تحقيق :سیدموسی شبیری زنجانی .چاپ ششم .قم:
مؤسسه نشر اسالمى.
ـ نجفى ،محمدحسن1404( .ق) .جواهرالكالم فی شرح شرائعاإلسالم .چاپ هفتم .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
ـ نسائی ،أحمدبن شعيب أبوعبدالرحمان1411( .ق1991/م) .سنن الكبرى .تحقیق :عبدالغفار سليمان بنداري و
سيدحسن كسروی .بیروت :دارالكتب العلميه.
ـ نورى ،حاج ميرزا حسين 1407( .ق) .مستدركالوسائل 18 .جلد .قم :مؤسسۀ آلالبیت.
ـ هاشمی شاهرودی ،سیدمحمود .)1388( .فرهنگ فقه .چاپ دوم .قم :مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمی.
ـ نووی ،أبوزكريا يحيىبنشرف1392( .ق) .صحيح مسلم بشرحالنووی .چاپ دوم .بیروت :داراحياء التراث العربی.
ـ یعقوبى ،ابن واضح ،احمدبن ابى یعقوب (بیتا) .تاریخ الیعقوبى .بیروت :دار صادر.
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