نقش تربیتی روایات تعرب پس از هجرت

بــر اســاس پژوهــش حــارض کــه بــا روش توصیفی_تحلیلــی
چکیده انجامشــده اســت ،روایاتــی تعــرب پــس از هجــرت را نکوهــش
میکننــد؛ زی ـرا محیــط زندگــی در تربیــت انســان مؤثــر اســت.
شــاخصهای تعــرب پــس از هجــرت عبارتنــد از :فاصلــه گرفــن از علمآمــوزی،
تغییــر ســبک زندگــی اســامی ،تــرک کار نیکــی کــه فــرد مدتــی آن را انجــام داده،
تضعیــف باورهــای دینــی و اخالقــی ،توانایــی نداشــن بــر انجــام شــعائر خداونــد،
نداشــن خانــواده در رسزمیــن کفــر و ایمــن نبــودن بــر جــان خــود در رسزمیــن
کفــر .شــاخصهای مزبــور نشــان میدهنــد کــه هجــرت از رسزمیــن اســام بــه
بــاد کفــر ،بهخودیخــود ممنــوع نیســت ،بلکــه بــه ایــن نکتــه بســتگی دارد کــه
هجــرت ســبب تضعیــف باورهــای دینــی فــرد و فاصلــه گرفــن وی از ســبک زندگی
اســامی شــود .بعضــی از شــاخصهای تعــرب پــس از هجــرت ،همچــون فاصلــه
گرفــن از دانشانــدوزی و ماننــد آن نشــان میدهنــد کــه مســلامن در هــر جــا
کــه ســکونت دارد ،بایــد بــه دســتورات دیــن عمــل کنــد و آگاهــی خــود را افزایــش
دهــد؛ زی ـرا افزایــش آگاهــی و عمــل بــه دســتورات دینــی ،در تربیــت و رفتــار
مناســب وی مؤثــر اســت .شــاخصهای نداشــن خانــواده در رسزمیــن کفــر و
ماننــد آن نشــان میدهنــد کــه خانــواده ،امنیــت ،انجــام پیوســتهی کارهــای نیــک
و ماننــد آنهــا نیــز در تربیــت مناســب فــرد تأثیــر دارنــد .اســتناد فقهــا بــه روایــات
تعــرب پــس از هجــرت در مــواردی همچــون لــزوم تبعیــد نشــدن مجــرم بــه بــاد
کفــر و ماننــد آن ،بــر نقــش ایــن روایــات در تربیــت انســان داللــت دارد.
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مقدمه

عوامــل چنــدی ،ازجملــه محیــط ،در تربیــت و شــخصیت انســان تأثیرگــذار هســتند .بــه علــت نقــش
محیــط در تربیــت ،انســان بــه زندگــی جمعــی گرایــش دارد؛ چــه آنکــه اســتعدادهای نهفتــه و بالقــوهای
دارد کــه در پرتــو زندگــی جمعــی بــه فعلیــت میرســد و نیازهایــی دارد کــه در جمــع دس ـتیافتنی اســت
(مطهــری ،1370 ،ص  .)122از ســویی ،امــوری نظیــر زبــان ،دیــن ،مذهــب ،آدابو رســوم نیــز کــه از امــور
تأثیرگــذار بــر شــخصیت انســان هســتند ،غالب ـاً از ســوی محیــط بــر انســان تحمیــل میشــوند؛ بنابرایــن،
میتــوان گفــت :محیــط ،تأثیــر بسـزایی در شــکوفایی اســتعدادهای انســان و شــکلگیری شــخصیت او دارد
(هــان ،ص .)37
بــا توجــه بــه نقــش محیــط در تربیــت انســان و ســبک زندگــی و بــا توجــه بــه اهمیــت ســبک زندگــی
ـس بَلَـ ٌد ِبأَ َحـ َّـق ِبـ َـك ِمـ ْن بَلَـ ٍـد َخیْـ ُر الْ ِبـ َـا ِد َمــا َح َملَــك (ســید رضــی،1414 ،
اســامی ،علــی(ع) فرمودهانــد« :لَیْـ َ
ص )554؛ بـراى تــو هیــچ شــهرى بهــر از شــهر دیگــر نیســت .بهرتیــن شــهرها ،شــهرى اســت كــه تــو را بپذیرد
و در آن آســوده بــاىش ».بــر اســاس ایــن ،معیــار گزینــش محــل ســکونت آن اســت كــه رسزمیــن ،تــو را بــا
شــخصیتى كــه دارى و نیازهــا و آرمانهــا و خواســتههایت تحمــل کنــد.
بااینحــال ،اســام دربــارهی هجــرت بــه رسزمینهــای نامناســب ،همچــون بــاد کفــر ســختگیری دارد کــه
ســبب تضعیــف باورهــای دینــی و از بیــن رفــن ســبک زندگــی اســامی میشــوند .نکوهــش و منــع «تعــرب
پــس از هجــرت» بدیــن علــت اســت.
در چندیــن روایــت ،از تعــرب پــس از هجــرت ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ ازجملــه منصوربنحــازم از
امــام باقــر(ع) بیــان کــرده کــه آن حــرت بــه نقــل از رســول خــدا(ص) فرمودهانــد« :ال تع ـ ّر َب بعــد الهجــرة»
(صــدوق قمــی ،1413 ،ج  ،3ص  .)360حدیــث مزبــور را حســن یــا موثــق دانســتهاند (مجلســی دوم،1404 ،
ج  ،20ص  .)215در حدیــث دیگــری آمــده کــه ابنمحبــوب در نامــهای بــه امــام موســی کاظــم(ع) ،از آن
حــرت دربــارهی گناهــان کبیــره پرســش کردنــد و آن حــرت بــا عنــوان «التعــرب بعــد الهجــرة» ،تعــرب
پــس از هجــرت را در شــار گناهــان کبیــره برشــمردند .مجلســی حدیــث مزبــور را صحیــح دانســته اســت
(مجلســی ،1404 ،ج  ،10ص  6و )8؛ همچنیــن در بخشــی از حدیــث دیگــری آمــده کــه محمدبنیحیــی از
احمدبـ ن محمدبــنعیســی و او بــه نقــل از حسـنبنمحبوب نقــل کــرده اســت کــه نرصبنقــرداش جـ ّـال
از امــام صــادق(ع) پرســیدند .آن حــرت در پاســخ بــه پرســش یادشــده ،از مــرد اعرابــی ســخن بــه میــان آورد
کــه میــان وی و پیامــر(ص) گفتگویــی پیــشآمــد .پیامــر(ص) در بخشــی از آن گفتگــو بــه ایشــان فرمودنــد:
«التعــرب بعــد الهجــرة» (کلینــی ،1429 ،ج  ،15ص  .)461مجلســی حدیــث مزبــور را صحیــح دانســته اســت
(مجلســی اول ،4 ،1406 ،ص .)192
در پــارهای از روایــات ،تحــت عنــوان «املتعـ ّرب بعــد الهجــرة» ،مفهــوم متعـ ّرب بیانشــده اســت ،چنانکــه
شــیخ صــدوق گفتــه اســتَ « :ح َّدث َ َنــا أَ ِبــی َر ِح َمـ ُه اللَّـ ُه قَـ َ
ـس َعـ ْن ُم َح َّم ِدب نأَ ْح َمـ َد َعـ ْن
ـال َح َّدث َ َنــا أَ ْح َم ُدب نإِ ْدرِیـ َ
ـال َسـ ِم ْع ُت أَبَــا عبداللــه ع یَ ُقـ ُ
ُم َح َّم ِدبنالْ ُح َسـیْنِ َعــنِ ابن ِسـ َنانٍ َعـ ْن ُح َذیْ َف َةبن َم ْن ُصــو ٍر قَـ َ
ـول الْ ُمتَ َعـ ِّر ُب بَ ْعـ َد
الْ ِه ْجـ َر ِة التَّــار ُِك لِ َهـذَا ْالَ ْمـ ِر بَ ْعـ َد َم ْع ِرفَ ِتـ ِه» (صــدوق قمــی ،1403 ،ص .)265
در اینکــه تعــرب پــس از هجــرت ازجملــه گناهــان کبیــره اســت تردیــدی نیســت؛ زیـرا گذشــته از ترصیــح
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بــه کبیــره بــودن آن در روایــات (کلینــی ،1423 ،ج  ،3ص  ،)685فقهــا در کبیــره بــودن آن اتفاقنظــر دارنــد
(طباطبایــی ،1418 ،ج  ،4ص )273؛ همچنیــن عاملــان علــم اخــاق بــه کبیــره بــودن آن ترصیــح کردهانــد.
از آنجــا از نــگاه فقــه ،مــواردی ماننــد شــاهد ،امــام جامعــت ،قاضــی و...بایــد عــادل باشــند ،بــه همیــن
مناســبت در فقــه ،از تعــرب پــس از هجــرت ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ ازایـنرو بررســی مفهــوم تعــرب
پــس از هجــرت و مصادیــق آن حائــز اهمیــت اســت ،بهویــژه آنکــه مســلامنان بـرای انگیزههایــی همچــون
تفریــح ،معالجــه ،ادامــهی تحصیــل و ...بــه رسزمینهــای غیراســامی مســافرت میکننــد .از ســویی ،مســافرت
مســلامنان بــه رسزمینهــای غیــر اســامی (تعــرب پــس از هجــرت) ممکــن اســت کــه ســبب تضعیــف
باورهــای دینــی آنــان شــود کــه در تربیــت آنــان نقــش بس ـزا دارنــد؛ ازایــنرو ،توجــه بــه نقــش تربیتــی
ممنوعیــت تعــرب پــس از هجــرت حائــز اهمیــت اســت.
دربــارهی پیشــینه تحقیــق بایــد گفــت کــه دربــارهی مفهومشناســی تعــرب پــس از هجــرت ،بــا توجــه
بــه روایاتــی کــه دراینبــاره وجــود دارد و نیــز دربــارهی نقــش تربیتــی روایــت تعــرب پــس از هجــرت،
تحقیــق مســتقلی وجــود نــدارد؛ امــا فقهــا در ابــواب گوناگــون فقــه ،بــه احادیــث مربــوط بــه تعــرب پــس
از هجــرت اســتناد کــرده و برداش ـتهای فقهــی داشــتهاند کــه رابطــهی ایــن روایــات را بــا تربیــت انســان
نشــان میدهنــد؛ ازایـنرو ،پژوهــش حــارض کــه بــا روش توصیفی_تحلیلــی انجامشــده اســت ،در پــی پاســخ
بــه ایــن پرســش اســت :بــا توجــه بــه روایاتــی کــه تعــرب پــس از هجــرت را نکوهــش میکننــد و نیــز بــا
توجــه بــه شــاخصهای گوناگونــی کــه بـرای تعــرب پــس از هجــرت بیانشــده ،تعــرب پــس از هجــرت چــه
تأثیــری بــر تربیــت انســان دارد؟

مفهو مشناسی مصطلحات

واژهی «تعـرب» مصـدر بـاب تفعـل اسـت و در معنـای لغـوی آن گفتهانـد :تعـ َّر َب أی صـار اعرابیـاً :تعـ ّرب؛
یعنـی فلان فـرد أعرابـی شـد .اعـراب جمع مکسر اعرابی بـوده و به معنـای عربهایی اسـت که سـاکن بیابان
هسـتند و در شـهرها اقامت ندارند و جز در صورت نیاز وارد شـهرها منیشـوند (حمیری ،بیتا ،ج  ،7ص .)4506
بـه عربهـای سـاکن شـهرها عرب میگوینـد؛ ازایـنرو ،اعرابی جمع عـرب نیسـت و واژهی عرب مفـرد ندارد
(طریحـی ،1375 ،ج  ،2ص  .)117بـه علـت آنکه عربهای بادیهنشـین ،در اثر دورى از مركز اسلامى و نبودن
در اجتماع مسـلامنان ،از دانستن معـارف دینـى و شـنیدن و یـاد گرفتن مسـائل و احـكام و عمـل كـردن بـه
آنهـا محـروم بودنـد ،قـرآن در رسزنـش و توبیخ آنـان مىفرماید« :عربهای بادیهنشـین ،كافرتـر و منافقتر از
دیگراننـد و بـه ىبخبرى از احكامـى سـزاوارترند كـه خدا بـر پیامربش نازل كرده اسـت» (توبـه.)96 ،
هجــرت ،ضــد وصــل اســت (جوهــری ،بیتــا ،ج  ،2ص  )851و بــه معنــای رهــا کــردن چیــزی اســت کــه
الزم اســت کــه انســان بــه آن متعهــد باشــد (صاحببنعبــاد ،بیتــا ،ج  ،3ص .)272
بــاد کفــر بــه رسزمینــی اطــاق میشــود کــه پرچــم کفــر در آن برافراشــته میشــود و میــان مــردم آن
قانــون کفــر حاکــم اســت؛ ماننــد رسزمینهــای یهــود ،نصــاری ،کمونیسـتها ،ســیکها ،مــرکان و کســانی
کــه گاو پرســت هســتند و مشــابه آنهــا (منتظــری ،1409 ،ج  ،3ص .)137
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بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،تعــرب پــس از هجــرت ،در اصطــاح فقــه عبــارت اســت از اعـراض و روی
گردانــدن از رسزمیــن مســلامنان پــس از آنکــه بــه آن هجــرت صــورت گرفتــه اســت و انتقــال بــه رسزمیــن
کفــار (خویــی ،1418 ،ج  ،17ص .)377
بـه نظـر میرسـد کـه بـا توجـه بـه مصادیـق جدید تعـرب پـس از هجـرت و نیز قیـودی کـه در بعضی از
روایـات دربـارهی آن بیانشـده ،رصف انتقـال مسـلامن از رسزمین اسلام به رسزمین کفار ،مصـداق تعرب پس
از هجـرت نباشـد ،بلکـه ضعـف ایمان و کنـار نهادن سـبک زندگی اسلامی ،در تحقـق تعرب پـس از هجرت
نقـش مهمـی دارنـد ،چنانکـه در روایـت امـام رضـا(ع) آمده اسـت« :التعرب بعد الهجـرة للرجوع عـن الدین و
تـرک املـوازرة لالنبیـاء و الحجـج(ع) و ما فی ذلک من الفسـاد( »...صـدوق قمـی ،1378 ،ج  ،2ص  .)92خداوند
ت را حـرام کرده اسـت؛ زیرا آن بازگشـت از دین اسـت به ىبدینى و یارى نکـردن پیامربان
ب پـس از هجـر 
تعـ ّر 
(ع)
و ح ّجتهـای خـدا و آنچـه در آن اسـت از فسـاد و نابـود كـردن حـق هر ذى حقّـى (مانند قانـون جنگل)،
حـق و حقوق هم آشـنا شـد و دیـن را کاملاً دریافت و شـناخت ،باز
نهتنهـا بـراى بیاباننشـینى؛ زیـرا اگـر بـا ّ
حـق نـدارد بـا مـردم عـوام و ىبفرهنـگ و جاهـل آمیزش داشـته باشـد و ایـن كار بـراى او خطرناك اسـت؛ چه
ّ
آنکـه اطمینـان نیسـت كـه کمکـم كارش بـدان جا كشـد كه آنچـه را میدانـد ،زیر پا بگـذارد و ماننـد مردمان
جاهـل و دور از فرهنـگ رفتـار كنـد و افـراط هم بـورزد .امام صـادق(ع) نیز فرمودهاند« :املتعـرب بعد الهجرة
التـارک لهـذا االمـر بعـد معرفتـه (صـدوق قمـی ،1403 ،ص )265؛ متعرب پس از هجرت ،کسـی اسـت که این
امـر (امـام) را پـس از شـناخت آن رها کند».
بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت ،آیتاللـه سیسـتانی در پاسـخ پرسشـی دربـارهی مفهوم تعـرب پـس از هجرت
گفتهانـد« :برخـی از فقهـا گفتهانـد کـه تعرب پـس از هجرت عبارت اسـت از اقامـت در رسزمینهایـی که دین
فـرد کاهـش مییابـد؛ یعنـی مکلـف از رسزمینی که میتوانـد در آن معارف و احـکام موردنیاز را یـاد بگیرد و به
آنچـه در رشع مقـدس واجبشـده عمـل منایـد ،به مکانی هجرت کند که توان شـناخت و انجـام همهی معارف
و احـکام و یـا برخی از آنهـا را ندارد» (سیسـتانی .)/https://www.sistani.org/arabic/qa/0396 :این تعریف از
تعـرب پـس از هجـرت میرسـاند که ناتوانی در شـناخت و عمل به دیـن یا برخی از احـکام آن ،در تحقق تعرب
پس از هجرت نقش بسـزایی دارد؛ ازاینرو ،رصف اینکه رسزمین مقصد ،رسزمین کفار اسـت ،موضوعیت ندارد؛
چهبسـا فردی در نقطهای از رسزمین اسلام ،توان شـناخت دین و همه یا بعضی از احکام آن را نداشـته باشـد؛
ازایـنرو ،مهاجـرت بـه آن نقطـه ،میتواند مصداق تعرب پس از هجرت باشـد؛ مانند آنکه فردی از یک منطقهی
متدیننشـین تهـران کـه امـکان آشـنایی با احکام اسلام دارد ،به منطقـهای از تهران نقلمکان کند کـه در اطراف
آن مسـجدی نیسـت و همسـایهی مسـلامن نـدارد ،در این صـورت ،اگر نقلمکان مزبور سـبب کاهـش دین وی
شـود ،میتـوان آن را تعرب پـس از هجرت نامید.
برخــی از فقهــا در تعریــف تعــرب پــس از هجــرت گفتهانــد« :تعــرب بعــد از هجــرت عبــارت اســت از
آنکــه پــس از هجــرت بــه رسزمیــن اســام ،آداب و ســنن اعرابــی (ســبک زندگــی غیــر اســامی) را بپذیرنــد»
(منتظــری ،1409 ،ج  ،3ص  .)132ایــن تعبیــر بــا تعبیــری کــه «کاهــش دیــن» را رشط تحقــق تعــرب پــس از
هجــرت میدانســت ،منافــات نــدارد .برخــی از دانشــمندان اســامی نیــز اشــاره کردهانــد کــه اعـراض منــودن
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و تــرک کــردن هــر کار نیکــی کــه فــرد مدتــی بــه آن اشــتغال داشــته اســت ،نوعــی تعــرب پــس از هجــرت
بهشــار م ـیرود ،اگرچــه حرمــت ایــن گونــه از تعــرب ،مــروط بــه آن اســت کــه آن کار خــوب از روی
اع ـراض و بیاعتنایــی تــرک شــود ،نــه از روی مســامحه و تنبلــی (دســتغیب ،1388 ،ج  ،2ص .)39

رابطهی تعرب پس از هجرت با تربیت انسان

رعایــت دســتورات اســام بــر تربیــت بهینــه و مناســب انســان تأثیــر بسـزایی دارنــد؛ ازایــنرو ،بــا توجــه
بــه نقــش انکارناپذیــر محیــط در تربیــت انســان ،اســام بــر انتخــاب محیــط مناســب زندگــی تأکیــد دارد و از
ســکونت در محیطهایــی نهــی منــوده اســت کــه باورهــای دینــی انســان را تضعیــف میکننــد .بــر اســاس
همیــن ،برخــی از فقهــا ترصیــح کردهانــد کــه اگــر فــردی در محــل ســکونت خــود نتوانــد وظایــف دینــی
خویــش را انجــام دهــد ،واجــب اســت کــه از آن محــل هجــرت کنــد (ســبزواری ،1413 ،ج  ،15ص  .)139حکــم
مزبــور از آن روی اســت کــه انجــام شــعائر دینــی در تربیــت انســان نقــش بسـزایی دارنــد و از ســوی دیگــر،
انجــام شــعائر دینــی نیازمنــد محیــط مناســب اســت .چنانکــه خواهیــم دیــد ،دیگــر شــاخصهای تحقــق
تعــرب پــس از هجــرت ،همچــون نداشــن امنیــت ،نداشــن حامــی و پشــتیبان در محل ســکونت و ماننــد آنها
کــه بــه محیــط ارتبــاط دارنــد ،نیــز بــر رابطـهی تعــرب پــس از هجــرت بــا تربیــت انســان داللــت میکننــد.

شاخصهای تحقق تعرب پس از هجرت

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت میتــوان گفــت کــه بـرای تحقــق تعــرب پــس از هجــرت بــه شــاخصهای
زیــر نیــاز اســت:

 .1نقصان دین یا کاهش ایامن

بـر اسـاس ایـن شـاخص ،درصورتیکـه هجـرت مسـلامن بـه مناطـق غیـر اسلامی سـبب کاهـش دیـن یـا
ضعـف ایمان وی نسـبت به عقاید حق شـود ،هجـرت وی تعرب پس از هجرت محسـوب میشـود؛ ازاینرو،
اگـر هجـرت مسـلامن بـه غیـر از بالد اسلامی ،سـبب فراموشـی یـا کاهـش آگاهی دینـی و افزایـش جهل وی
گردد ،چنین هجرتی مصداق تعرب پس از هجرت اسـت (حکیم طباطبایی ،1422 ،ص  .)26چنانکه گذشـت،
از سـخن امـام رضـا(ع) دربـارهی تعرب پـس از هجرت (صدوق قمی ،1378 ،ج  ،2ص  .)92میتوان این شـاخص
را نتیجـه گرفت.
هرچنــد فــردی کــه مثـاً بــه اروپــا و آمریــکا و مــوارد مشــابه هجــرت میکنــد ،صــدای قــرآن یــا اذان را در
آنجــا منیشــنود و زیــارت مکانهــای زیارتــی مقــدس اســامی در آنجــا ،بـرای وی ممکــن نیســت و از فضــای
معنــوی مناطــق اســامی بیبهــره اســت ،بااینحــال ،هجــرت وی بــه ایــن رسزمینهــا بهخودیخــود ،نقــص
و کاهــش دیــن و ایــان محســوب منیشــود (حکیــم طباطبایــی ،1422 ،ص  .)439بــر اســاس ایــن ،آیتاللــه
حکیــم در پاســخ بــه پرســش «اگــر فــرد مهاجــر (بــه غیــر از بــاد اســامی) از کاهــش دیــن فرزندانــش برتســد،
آیــا باقــی مانــدن وی در چنیــن رسزمینهایــی حـرام اســت؟» گفتهانــد« :بایــد بــا اســتفاده از هــر وســیلهای،
هرچنــد از طریــق مســافرت کــردن از ایــن رسزمینهــا ،در حفــظ و نگهبانــی از دیــن فرزندانــش بکوشــد»
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(حکیــم طباطبایــی ،1422 ،ص .)439
آیتاللـه مـکارم شـیرازی نیـز به شـاخص یادشـده اشـاره کـرده و در پاسـخ به پرسـش «آیا جایز اسـت که
مسـلامن سـاکن بلاد غیراسلامی شـود؟ آیـا ایـن کار تعرب پـس از هجـرت نیسـت؟» گفتهانـد« :درصورتیکه
از فسـاد و کفـر ایمـن باشـد و وی بتوانـد بهتدریـج بـا گفتار و رفتـار خود مبرش و مبلغ اسلام باشـد ،این کار
بهطـور خـاص ،مصـداق تعرب پـس از هجرت نیسـت» (مـکارم شـیرازی ،1427 ،ج  ،1ص .)317

 .2ناتوانی بر انجام شعائر اسالمی

بــر اســاس ایــن شــاخصه ،هــرگاه احتــال داشــته باشــد کــه فــرد مســلامن بــا وجــود آنکــه بــه اصــول
عقایــد و احــکام دیــن علــم و ایــان دارد ،در رسزمینــی کــه بــه آن هجــرت کــرده اســت ،نتوانــد شــعائر
اســامی همچــون اذان ،منــاز و...را انجــام دهــد ،در ایــن صــورت ،هجــرت او بــه آن رسزمیــن و نیــز مانــدن وی
در آن رسزمیــن مصــداق تعــرب پــس از هجــرت اســت.
بــر اســاس ایــن شــاخصه ،محقــق حلــی گفتــه اســت« :بــر کســی کــه تــوان اظهــار شــعائر االســام در
رسزمیــن رشک را نــدارد ،واجــب اســت کــه اگــر میتوانــد از آن رسزمیــن هجــرت کنــد و تــا هنگامیکــه
کفــر باقــی اســت ،هجــرت نیــز باقــی اســت» (محقــق حلــی ،1408 ،ج  ،1ص  .)279عالمــه حلــی نیــز ترصیــح
کــرده اســت کــه کســی کــه تــوان هجــرت از رسزمیــن رشک را دارد ،چنانکــه نتوانــد در آن رسزمیــن شــعائر
دیــن را اظهــار کنــد ،مانــدن وی در آنجــا حـرام اســت (عالمــه حلــی ،1413 ،ج  ،1ص  .)479شــهید اول نیــز
گفتــه اســت« :بــر کســی کــه تــوان اظهــار دیــن خــود را نــدارد ،واجــب اســت کــه رسزمیــن رشک را تــرک کند»
(شــهید اول عاملــی ،1417 ،ج  ،2ص .)35
جملــهی آیتاللــه سیســتانی نیــز بــه ایــن شــاخصه و شــاخصهی پیشــین اشــاره دارد کــه در آن گفتهانــد:
«منظــور از تعــرب پــس از هجــرت آن اســت کــه بــه رسزمینــی هجــرت شــود کــه ایــان مســلامن نســبت بــه
عقایــد بــر حــق وی ضعیــف شــود یــا آنکــه نتوانــد آنچــه را کــه رشع مقــدس واجــب کــرده اســت ،انجــام
دهــد یــا آنچــه را کــه رشع مقــدس بــر وی حـرام منــوده ،تــرک کنــد» (سیســتانی ،1422 ،ص .)20
چنانچــه منظــور از شــعائر را دیــن و اوامــر و نواهــی آن بدانیــم (ســایس ،بیتــا ،ص  ،)502در ایــن
صــورت شــاخصهی نخســت بــه شــاخصهی دوم بازگشــت میکنــد و بــا آن قابلجمــع خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه آنچــه در عبــارت «(اگــر مســلامن در رسزمیــن کفــر) بتوانــد بهتدریــج بــا گفتــار و رفتــار
خــود مبــر و مبلــغ اســام باشــد ،هجــرت وی مصــداق تعــرب بعــد از هجــرت نیســت» (مــکارم شــیرازی،
 ،1427ج  ،/1ص  ،)317میتــوان گفــت کــه اگــر مســلامن بتوانــد در رسزمیــن کفــر مــروج اســام و شــعائر
آن باشــد ،هجــرت وی بــه ایــن رسزمیــن ،پســندیده اســت؛ ازایـنرو ،آشــنایی بــا زبــان کشــور کفــر و مبانــی
عقیدتــی اســام و احــکام آن مفیــد اســت و بیتردیــد ،مهاجــرت چنیــن فــردی بــه رسزمینهــای غیــر اســامی
میتوانــد واجــب کفایــی و در مــواردی واجــب عینــی باشــد؛ همچنیــن افـرادی کــه در امــور دینــی متخصــص
نیســتند ،نیــز میتواننــد بــا گفتــار و رفتــار اســامی خــود در رسزمیــن غیــر اســامی مــروج اســام باشــند.
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 .3بدون عشیره و حامی بودن در رسزمین کفر

بـر اسـاس ایـن شـاخصه ،ازجملـه رشایط تحقـق تعرب پـس از هجرت آن اسـت که فردی کـه در رسزمین
کفـار سـکنی گزیـده ،در آن رسزمیـن عشـیره و حامـی نداشـته باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت ،سـکونت وی در
رسزمین کفار از مصادیق تعرب پس از هجرت نیسـت ،چنانکه عالمه حلی گفته اسـت« :هریک از مسـلامنان
(کـه در رسزمیـن کفار) عشـیره و گروهی داشـته باشـد کـه از وی در برابر مرشکان حامیت کننـد و توان اظهار
دیـن و قیـام بـه واجباتـش را داشـته و بـر جـان خـود ایمن باشـد؛ ماننـد عباس (عمـوی پیامرب ص) مسـتحب
اسـت کـه از آن رسزمیـن هجرت کند تا سـواد (شمار) مرشکان زیاد نشـود» (عالمه حلی ،بیتـا ،ج  ،9ص .)10
از عبـارت مزبـور برمیآیـد کـه اگـر مسـلامن در بلاد کفـر ،از خانـواده و حامی بیبهره باشـد ،مانـدن وی در
آنجـا تعـرب پس از هجرت محسـوب میشـود.

 .4ایمن نبودن بر جان خویش

شــاخص مزبــور را میتــوان از عبــارت عالمــه حلــی نتیجــه گرفــت کــه در شــاخص پیــش بــه آن اشــاره
شــد (هــان).

موارد استناد به تعرب پس از هجرت در فقه

بــا توجــه بــه اهمیــت عدالــت و اینکــه تــرک گناهــان کبیــره ازجملــه تعــرب پــس از هجــرت ،در تحقــق
عدالــت و تربیــت بهینـهی انســان نقــش بسـزایی دارد ،در چنــد مــورد ،فقهــا بــه «تعــرب پــس از هجــرت»
اســتناد کردهانــد؛ ازجملــه:

 .1فاصله گرفنت دانشاندوز از دانشاندوزی

برخــی از فقهــا بــا اســتناد بــه حدیــث «التعــرب بعــد الهجــرة» (صــدوق قمــی ،1413 ،ج  ،3ص  )360و
مشــابه آن ،بــر ایــن باورنــد کــه هــرگاه فــردی بــه تحصیــل مشــغول شــود و پــس از مدتــی آن را رهــا کنــد
و بــا آن بیگانــه گــردد ،کار وی از مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت اســت (مجلســی ،1404 ،ج  ،10ص  .)9در
رشححــال ابوالحســن جاجرمــی نیــز آمــده اســت کــه وی نســبت بــه تدریــس و اشــاعه علــم توجــه و اهتــام
خاصــی داشــت؛ زیـرا بــر ایــن بــاور بــود کــه هرکــس مدتــی را در علــم ســپری کنــد و آنــگاه آن را رهــا کنــد،
ایــن کار نوعــی تعــرب پــس از هجــرت اســت کــه در روایــات منقــول از اهلبیــت(ع) رسزنــش شــده اســت
(حســینی ،1414 ،ج  ،1ص  .)35از ایــن باالتــر ،فیــض کاشــانی ترصیــح کــرده اســت کــه هرکــس آداب رشع و
ســنن آن را بیامــوزد و آنــگاه آنهــا را رهــا کنــد و از آنهــا روی برگردانــد و بــه آنهــا عمــل نکنــد ،بعیــد نیســت
کــه کار وی از مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت باشــد (فیــض کاشــانی ،1406 ،ج  ،5ص .)1050
بیتردیــد ،تــرک تحصیــل علــم در صورتــی حـرام اســت کــه یادگیــری آن بــر فــرد واجــب عینــی باشــد ،امــا
چنانچــه تحصیــل علــم واجــب کفایــی باشــد ،تــرک آن حرام نیســت.

نقش تربیتی روایات تعرب پس از هجرت
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 .2پناه بردن به رسزمین کفار برای اشتغال

چنانکه در پاسـخ به پرسـش «در فرضی که در وطن کاری وجود نداشـته باشـد ،آیا پناه بردن به رسزمین
کفـار بـرای اشـتغال جایـز اسـت؟» آیتاللـه مـکارم شـیرازی گفتهاند« :چنانچه سـفر مزبـور رضوری باشـد و
فـرد از عـادات حـرام رسزمین کفار تأثیر نپذیرد ،جایز اسـت» (مکارم شـیرازی ،1427 ،ج  ،1ص  .)317از پاسـخ
مزبـور و پرسـش پیـش از آن کـه دربـارهی تعـرب پـس از هجـرت اسـت ،میتـوان نتیجـه گرفت کـه در فرض
تأثیرپذیـری از عـادات حـرام رسزمیـن کفـار ،سـفر مزبـور از مصادیق تعرب پـس از هجرت بهشمار میرود.

 .3سفر به رسزمین کفار برای گذران تعطیالت و اسرتاحت و آشنایی فرهنگی

دراینبــاره و در پاســخ بــه پرســش «آیــا جایــز اســت مســافرت بــه رسزمینهــای غیــر اســامی ب ـرای
گــذران تعطیــات و اسـراحت و آشــنایی فرهنگــی ،در فرضــی کــه احتــال دارد فــرد در حرام بیفتد یــا اعتقاد
وی یــا همــر یــا فرزندانــش ضعیــف شــود یــا از اخــاق ســاکنان آن رسزمینهــا تأثیــر پذیــرد؟» آیتاللــه
مــکارم شــیرازی گفتهانــد« :پیــش از ایــن گفتیــم کــه اگــر احتــال مزبــور عقالیــی باشــد ،ســفر مزبــور جایــز
نیســت» (هــان).

 .4مسافرت به رسزمین کفار برای ادامهی تحصیل

چنانچــه احتــال رود کــه ســفر بـرای ادامـهی تحصیــل ،ســبب تضعیــف دیــن فــرد یــا همــر یــا یکــی از
فرزنــدان فــرد یــا کوتاهــی در انجــام بعضــی از واجبــات یــا تأثیرپذیــری از عــادات و اخــاق آنجــا میشــود،
ســفر مزبــور خالــی از اشــکال نیســت (هــان) .حکــم مزبــور نیــز مبتنــی بــر تحقــق تعــرب پــس از هجــرت
اســت؛ ازایــنرو ،برخــی از فقهــا چنیــن مســافرتهایی را بــه مــوارد رضوری و بــه اجــازهی حاکــم اســامی
منــوط و محــدود کردهانــد (منتظــری ،1409 ،ج  ،3ص .)139

 .5کراهت امام جامعت شدن فردی که پس از هجرت متعرب شده است

در پــارهای از روایــات ،از امــام جامعــت شــدن فــردی نهــی شــده کــه پــس از هجــرت متعــرب شــده
(ع)
ـی لجفائــه عــن الوضــوء و
اســت؛ مثـاً امــام صــادق بــه نقــل از پدرشــان فرمودهانــد« :کــره أن یــؤ ّم االعرابـ ّ
الصــاة (حمیــری ،1413 ،ص )156؛ علــی(ع) کراهــت داشــت از اینکــه فــردی کــه پــس از هجــرت متعرب شــده
(اعرابــی) ،بــه ســبب دوری وی از وضــو و منــاز ،امــام جامعــت شــود ».از همیــن رو ،فقهــا در بحــث از رشایط
امــام جامعــت گفتهانــد کــه ممنــوع اســت فــردی امــام جامعــت شــود کــه پــس از هجــرت متعــرب شــده
اســت (خمینــی ،بیتــا ،ج  ،1ص  .)274در بعضــی از روایــات صحیــح ،ازجملــه «االعرابــی الیــؤ ّم املهاجریــن»
(حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،8ص  )325ترصیحشــده کــه ممنــوع بــودن امامــت مزبــور در فرضــی اســت کــه
ایشــان امــام جامعــت مهاجریــن شــوند؛ لــذا امامــت ایشــان بــر اف ـراد مشــابه خودشــان ای ـرادی نــدارد،
بااینحــال ،برخــی از فقهــا نهــی مزبــور را تحریمــیدانســته و گفتهانــد :در ایــن صــورت تفاوتــی منیکنــد
کــه شــخص متعــرب پــس از هجــرت ،امــام جامعــت بــر هــم مثــل خــود شــود یــا امــام جامعــت بــر مهاجرین
گــردد ،چنانکــه صاحــب ریــاض گفتــه اســت« :بنابرایــن ،بهطــور مطلــق ممنوعیــت امــام جامعــت شــدن فــرد
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متعــرب پــس از هجــرت ،قــوی اســت .منــع مزبــور بــه خاطــر عمــل بــه ظاهــر روایــت اســت کــه بــا شــهرت
قدیــم و اجــاع محکــی یــاری شــده اســت» (طباطبایــی ،1418 ،ج  ،4ص .)273
ـی لجفائــه عــن الوضــوء و
در نقــد آنچــه گذشــت میتــوان گفــت کــه روایــت «کــره أن یــؤ ّم االعرابـ ّ
الصــاة» (حمیــری ،1413 ،ص  ،)156بــه علــت وجــود ابوالبخــری در سلســلهی راویــان آن ،از حیــث ســند
و داللــت ضعیــف اســت .ضعــف داللــت مزبــور ،از حیــث داللــت ،از آن روی اســت کــه تعبیــر بــه «کــره»
و «جفــاء» در بیــان علــت منــع از امــام جامعــت شــدن فــرد متعــرب پــس از هجــرت ،نشــانگر آن اســت
کــه شــخص اعرابــی بهخودیخــود ،در منــع امــام جامعــت شــدن وی نقشــی نــدارد (خویــی ،1418 ،ج ،17
ص  ،)378بلکــه دوری از احــکام اســامی همچــون وضــو و منــاز و نقــص در آنهــا ،ســبب ممنوعیــت امــام
جامعــت شــدن افـراد ،ازجملــه اعرابــی میشــود .از ســویی ،واژهی «کــره» اعــم از حرمــت و کراهــت اســت؛
ازایـنرو ،بــا توجــه بــه مصادیــق جدیــد تعــرب پــس از هجــرت و نیــز بــا توجــه بــه آنچــه در شــاخصهای
تعــرب پــس از هجــرت ،همچــون نقــص دیــن و ایــان و...گذشــت ،تنهــا در بعضــی از مــوارد ،امــام جامعــت
شــدن فــرد متعــرب پــس از هجــرت حـرام اســت.
ازجملــه روایاتــی کــه حکــم مزبــور بــه آن مســتند شــده (خویــی ،1418 ،ج  ،17ص  ،)377روایــت
اصبغبننباتــه از علــی(ع) اســت کــه در آن آمــدهِ :
ـاسَ -ولَـ ُد ال ِّزنَــا َو الْ ُم ْرت َـ ُّدَ -و
«س ـتَّ ٌة لَ یَ ْن َب ِغــی أَ ْن یَ ُؤ ُّمــوا ال َّنـ َ
ـی بَ ْع ـ َد الْ ِه ْج ـ َر ِةَ -و شَ ــار ُِب الْ َخ ْم ـ ِر َو الْ َم ْح ـ ُدو ُد َو ْالَ ْغلَـ ُـف (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،8ص )322؛ شــش
ْالَ ْع َرا ِبـ ُّ
دســتهاند کــه سـزاوار نیســت امامــت جامعــت مــردم باشــند کــه عبارتنــد از :زنــازاده ،مرتــد ،کســی کــه پــس
از هجــرت بــه شــهر اســام بیاباننشــین گــردد ،رشابخــوار ،کســی کــه بــر وی حــد جاریشــده و فــردی کــه
ختنــه نشــده اســت».
در نقـد ایـن علـت میتـوان گفـت کـه روایـت مزبور بـه سـبب أبیجمیلـه مفضلبنصالـح و ابوالبخرتی
کـه در سلسـلهی سـند آن قـرار دارنـد ،ضعیـف اسـت .از حیث داللت نیز ضعیف اسـت؛ زیرا رصف سـکونت
فـردی در بیابـان دلیـل بـر آن نیسـت کـه وی متعـرب پس از هجرت اسـت؛ لذا منظور از اعرابی کسـی اسـت
کـه پـس از هجـرت بـه رسزمین اسلام ،از رسزمین اسلام اعراض کنـد (خویـی ،1418 ،ج  ،17ص  )377و عالوه
بر آن ،توان حسـن انجام وضو و اقامهی مناز را نداشـته نباشـد و سـکونت وی در رسزمین غیر اسلام ،سـبب
ضعـف دیـن و ایامنـش شـود؛ شـاهد مدعا آنکـه برخی از فقهـا گفتهاند :منظـور از اعرابی ،فردی اسـت که با
محاسـن دین اسلام و تفاصیل احکام آن آشـنایی نداشـته باشـد (اشـتهاردی ،1417 ،ج  ،17ص .)231

 .6یادگیری زبان عربی در رسزمین غیر اسالم

برخـی از فقهـا بـا توجـه بـه مسـئلهی تعرب پـس از هجـرت ،اشـاره کردهاند افـرادی کـه در رسزمین غیر
اسلام سـکونت دارنـد ،بایـد بـرای انجام منـاز و اذکار واجب خود ،با زبان عربی آشـنا شـوند؛ مثالً در پاسـخ به
پرسـش «آیـا بـر مکلفـان سـاکن اروپـا ،آمریـکا و مشـابه آنها الزم اسـت کـه –به علت آنکـه زبان عربـی زبان
قـرآن و منابـع اصلـی دین اسـت -بر یادگیری زبان عربی اهتامم داشـته باشـند؟» آیتالله سـید محمد سـعید
گفتهانـد« :واجـب اسـت کـه زبـان عربی را یـاد بگیرند بـه آن مقدار که ادای منـاز متوقف بر آن اسـت؛ مانند
قرائـت و اذکار منـاز؛ همچنیـن یادگیـری زبـان عربـی بـه مقـداری کـه فهـم قـرآن و احادیـث پیامبر(ص) و امئه
نقش تربیتی روایات تعرب پس از هجرت
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معصومیـن(ع) و میـراث بـزرگ دعاهـا و خطبههـا و مواعـظ ایشـان را بـرای مکلـف آسـان کند ،واجب اسـت؛
زیـرا ایـن امـر در تقویـت ریشـههای ایمان و اسـتحکام آن در نفس بیشترین تأثیـر را دارد ،بهگونـهای که اثر
آن در رفتـار و کـردار منـود مییابـد» (حکیم طباطبایـی ،1422 ،ص .)440
چنانکــه از پرســش و پاســخ مزبــور برمیآیــد ،از آن روی بــر یادگیــری زبــان عربــی بـرای انجــام نیازهــای
(ع)
دینــی تأکیــد شــده کــه از یکســو ،متــون دینــی اعــم از قــرآن ،روایــات ،ادعیــه ،خطبــه و مواعظ معصومــان
در تقویــت ایــان و ســبک زندگــی اســامی نقــش بس ـزایی دارنــد و از ســوی دیگــر ،ســبب میشــوند کــه
تعــرب پــس از هجــرت صــورت نگیــرد.

 .7جواز نداشنت تبعید مجرم به رسزمین کفر

چنانکــه میدانیــم تبعیــد مجــرم ازجملــه مجازاتهایــی اســت کــه فقــه اســامی بــه آن اشــاره کــرده
اســت .بیشــر مذاهــب فقهــی اســامی ،تبعیــد را هامننــد مجــازات جلــد ،از حــدود برشــمردهاند؛ امــا برخــی
بــر ایــن باورنــد کــه مجــازات تبعیــد ازجملــه مجازاتهــای تعزیــری اســت کــه بــه صالحدیــد حاکــم رشع
بســتگی دارد کــه آیــا مجــرم را تبعیــد کنــد و یــا آنکــه بــه جــای تبعیــد ،از مجــازات دیگــری بهــره گیــرد
(طبســی ،1416 ،ص .)175
ازجملــه اختالفهایــی کــه دربــارهی مجــازات تبعیــد وجــود دارد ،جــواز و عــدم جــواز تبعیــد مجــرم بــه
رسزمیــن رشک اســت .دراینبــاره چنــد دیــدگاه وجــود دارد کــه در زیــر بیــان و بررســی میشــوند:
الف .تبعید مجرم به رسزمین رشک جایز است:
(ع)
(ع)
ً
قائــان ایــن دیــدگاه بــه روایتــی اســتناد میکننــد کــه در آن ،امــام باقــر فرمودهانــد« :إ َّن علی ـا کان
ینفــی إلــی أقــرب بلــدة مــن أهــل الــرک إلــی بلــدة االســام .فنظــر فــی ذلــک فکانــت الدیلــم أقــرب أهــل
الــرک إلــی االســام (فیــض کاشــانی ،1406 ،ج  ،15ص )470؛ علــی(ع) مجــرم را بــه رسزمینــی از رسزمیــن
رشک تبعیــد میکــرد کــه بــه رسزمیــن اســام نزدیکتــر بــود؛ ازایــنرو ،نــگاه کردنــد و دیدنــد کــه دیلــم
نزدیکتریــن رسزمیــن رشک بــه رسزمیــن اســت».
(ع)
فعــل «کان» در ایــن روایــت نشــانگر آن اســت کــه علــی بهطــور مســتمر ،ایــن کار را انجــام
میدادهانــد ،بهویــژه بــا توجــه بــه آنکــه مجــرم دیگــری را بــه رسزمیــن روم تبعیــد کردهانــد کــه رسزمیــن
رشک بــوده اســت .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،تبعیــد فــرد مجــرم بــه رسزمیــن رشک ،بــا تعــرب پــس از هجــرت
منافــات نــدارد (طبســی ،1416 ،ص  .)208بــر اســاس همیــن ،برخــی از فقهــا ،بــر ایــن باورنــد کــه دربــارهی
تبعیــد مجــرم ،ضابطــه آن اســت کــه تبعیــد صــدق کنــد ،خــواه تبعیــد بــه رسزمیــن رشک صــورت گیــرد یــا
رسزمیــن اســام (گلپایگانــی ،1412 ،ج  ،1ص 319؛ موســوی اردبیلــی ،1427 ،ج  ،3ص  .)624ازایـنرو ،حاکــم
رشع بــا توجــه رعایــت مصلحــت ،در انتخــاب محــل تبعیــد مجــرم اختیــار دارد .اگــر مصلحــت در تبعیــد
مجــرم بــه رسزمیــن رشک باشــد ،او را بــه رسزمیــن رشک تبعیــد میکنــد و چنانکــه مصلحــت در تبعیــد مجــرم
بــه رسزمیــن اســام باشــد ،مجــرم را بــه رسزمیــن اســام تبعیــد میکنــد.
روایاتــی همچــون «لیــس ینبغــی لالمــام أن ینفیــه مــن االرض التــی جلــد فیهــا( ...مجلســی ،1406،ج
 ،16ص )70؛ س ـزاوار نیســت کــه امــام فــرد زنــاکار را کــه تازیانــه خــورده اســت ،بــه رسزمیــن دیگــری جــز
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رسزمینــی کــه در آن تازیانــه خــورده ،تبعیــد کنــد» ،بــا ضابطـهی تخییــر و رعایــت مصلحــت کــه پیــش از ایــن
بــه آن اشــاره رفــت ،در ظاهــر همخوانــی نــدارد .از نــگاه طرفــداران ضابطــهی مزبــور ،ایــن نــوع روایــات،
بایــد بــر کراهــت و وجــوه دیگــری حمــل گردنــد کــه بــا ضابطه تخییــر و رعایــت مصلحــت همخوانی داشــته
باشــد (گلپایگانــی ،1412 ،ج  ،1ص .)319
ب .جواز نداشنت تبعید مجرم به رسزمین رشک مگر به علت قاطع
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،چنانکــه علــت قاطعــی بــر تبعیــد فــرد مجــرم بــه رسزمیــن رشک وجــود نداشــته
باشــد ،تبعیــد وی بــه رسزمیــن رشک جایــز نیســت؛ زیـرا ســبب تحقــق تعــرب پــس از هجــرت اســت ،چنانکــه
آیتاللــه گلپایگانــی بــا وجــود آنکــه بــه پذیــرش ضابطــهی تخییــر و رعایــت مصلحــت ترصیــح کردهانــد،
پــس از آن گفتهانــد« :هرچنــد کــه مقتضــای قاعــده آن اســت کــه در تبعیــد فــرد مجــرم ،بــه رسزمیــن اســام
بســنده شــود و مجــرم را بــه رسزمینهــای کفــار تبعیــد نکننــد ،مگــر آنکــه دلیــل قطعــی بــر چنیــن تبعیــدی
وجــود داشــته باشــد؛ زیـرا تبعیــد مزبــور ازجملــه مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت اســت کــه بــدون هیــچ
ســخنی ،تعــرب پــس از هجــرت حـرام اســت» (هــان).
ج .جواز تبعید محارب به رسزمین رشک و عدم جواز تبعید غیر محارب
ایــن دیــدگاه روایــت یادشــده در دیــدگاه اول و نیــز روایــت «كَا َن أَ ِمیـ ُر الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن ع إِذَا نَ َفــى أَ َحــدا ً ِمـ ْن
ـر ِك إِ َل ْ ِ
أَ ْه ِل ْ ِ
ال ْسـ َـا ِم» (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،28ص  )124را بــر
ال ْسـ َـا ِم -نَ َفــا ُه إِ َل أَقْـ َر ِب بَلَـ ٍـد ِمـ ْن أَ ْهــلِ الـ ِّ ْ
محــارب حمــل میکنــد؛ یعنــی اشــاره میکنــد کــه علــی(ع) محــارب را بــه رسزمینــی از رسزمیــن رشک تبعیــد
میکــرد کــه بــه رسزمیــن اســام نزدیکتــر بــود؛ امــا ســایر مجرمــان را بــه رسزمیــن رشک تبعیــد منیکردنــد.
شــیخ حــر عاملــی بــه ایــن دیــدگاه گرایــش دارد؛ ازای ـنرو ،پــس از بیــان دیــدگاه یادشــده در ذیــل حدیــث
پیش-کــه در بــاب حــد محــارب بــه آن اشــاره کــرده اســت -بــه شــیخ طوســی انتقــاد دارد کــه چـرا حدیــث
مزبــور را در بــاب زنــا ذکــر کــرده اســت (هــان).
در نقــد ایــن دیــدگاه میتــوان گفــت کــه واژهی «أحــدا ً» در حدیــث یادشــده ،نشــانگر آن اســت کــه
حاکــم رشع بهطــور عــام ،خــواه فــرد تبعیــدی محــارب باشــد یــا غیــر محــارب ،اختیــار دارد کــه بــر اســاس
رعایــت مصلحــت مســلمین ،مجــرم را بــه رسزمیــن رشک یــا رسزمیــن اســام تبعیــد کنــد.
د .تفصیل میان تبعید بلندمدت و تبعید کوتاهمدت
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،چــون تبعیــد بــه رسزمیــن رشک ،غالب ـاً ســبب فســاد اســت و نــه اصــاح ،در
تبعیدهــای کوتاهمــدت ماننــد تبعیــد یکســاله ،بایــد از تبعیــد بــه رسزمیــن رشک خــودداری شــود؛ امــا در
تبعیدهــای بلندمــدت ماننــد محــارب ،تبعیــد بــه رسزمیــن اســام ســبب فســاد در جامعــه اســامی اســت؛ لذا
بایــد بــه رسزمیــن رشک تبعیــد شــود (مــکارم شــیرازی ،1418 ،ص  .)299آشــکار اســت کــه ایــن نگــرش نیــز بــر
اســاس تعــرب پــس از هجــرت بیانشــده اســت.

 .8هجرت از بالد کفر به بالد اسالم بهعنوان یکی از رشایط فقیه

بـا توجـه بـه رابطـهی هجـرت و تعـرب ،برخـی از فقهـا بـا اسـتناد بـه آیـهی «إِنَّ الَّ ِذیـ َن آ َم ُنـوا َو ها َج ُروا
ـم أَ ْولِیا ُء َب ْع ٍ
ـض َو الَّ ِذی َن
َصروا أُول ِئكَ َب ْعضُ ُه ْ
َو جاهَـدُوا ِبأَ ْموالِه ْ
ِـم َو أَنْف ُِسـه ِْم ِفـی َسـبِیلِ اللَّـ ِه َو الَّ ِذیـ َن آ َو ْوا َو ن َ ُ
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ـی ٍء َح َّتـى یُهاجِ ُروا» (انفـال )72 ،و با توجه بـه تعرب پس از
ُـم ِمـ ْن َوالیَ ِته ِْم ِم ْن شَ ْ
َـم یُهاجِ ـ ُروا مـا لَك ْ
آ َم ُنـوا َو ل ْ
هجـرت ،بـه وجـوب هجـرت فقهـا از رسزمیـن کفر به رسزمین اسلام حکـم کرده و هجـرت مزبـور را ازجمله
رشایـط والیتفقیـه دانسـته و اشـاره کردهاند کـه فقهایی که اکنـون در رسزمین کفر اقامت دارنـد ،منیتوانند
بـه والیتفقیـه دسـت یابنـد و آنـان باید به رسزمین اسلام هجـرت کننـد (منتظـری ،1409 ،ج  ،3ص .)136

 .9لزوم هجرت مسئوالن حاکمیت اسالمی از رسزمین کفر به رسزمین اسالم

بـا توجـه بـه آنچـه در بحـث لـزوم هجـرت فقهـا از رسزمیـن کفـر بـه رسزمیـن اسلام گذشـت ،برخـی از
فقهـا ترصیـح کردهانـد کـه مسـئوالن حاکمیت اسلامی ،همچـون نخسـتوزیر ،وزرا ،شـهرداران ،فرمانـداران،
مدیـران شـهرها ،اعضـای مجلـس شـورا بایـد از رسزمیـن کفـر به رسزمیـن اسلام بازگردنـد و زیر پرچم اسلام
ـی ٍء َح َّتى
زندگـی کننـد ،وگرنـه بـا توجـه به جملـهی « َو الَّ ِذی َن آ َم ُنـوا َو ل َْم یُهاجِ ـ ُروا ما لَك ُْم ِمـ ْن َوالیَ ِته ِْم ِم ْن شَ ْ
یُهاجِ ـ ُروا» (انفـال ،)72 ،آنـان رشط حاکمیـت را ندارنـد (منتظـری ،1409 ،ج  ،3ص .)137

 .10لزوم هجرت همهی مسلامنان جهان به رسزمین اسالم یعنی ایران

برخـی از فقهـا ،بـا اسـتناد بـه آیـهی  72سـورهی انفـال کـه بـه آن اشـاره شـد و نیز بـا توجه به مسـئلهی
تعـرب پـس از هجـرت ،بـر این باورنـد که همهی مسـلامنان جهان باید به رسزمین اسلام یعنـی ایران هجرت
کننـد؛ زیـرا پـس از تأسـیس حکومـت اسلامی در ایـران ،حکومـت اسلامی منحصر به ایـران اسـت؛ ازاینرو،
مسـلامنان جهـان در هـر نقطـهای از جهـان کـه زندگـی میکننـد ،بایـد بـه ایـران هجـرت مناینـد و در آن
سـاکن شـوند .بااینحـال ،مسـلامنان حق دارند کـه در رسزمینهای دیگر همچون پاکسـتان ،عراق ،عربسـتان
سـعودی ،اردن و ...سـکنی گزینند .جواز سـکونت مسـلامنان در رسزمینهای مورداشـاره مرشوط به آن اسـت
کـه آن رسزمینهـا زیـر نفـوذ کفـر نباشـند ،در غیـر این صـورت ،سـکونت مسـلامنان در رسزمینهـای مزبور
حـرام اسـت و بایـد بـه رسزمین اسلام یعنـی ایران هجـرت کننـد (همان ،ص  137و .)138
بــا توجــه بــه شــار زیــاد مســلامنان و نیــز بــا توجــه بــه محدودیــت مکانــی و امکانــات ایـران و نیــز بــا
توجــه بــه قوانیــن بیناملللــی ،حکــم مزبــور غیرمنطقــی اســت و از ایــن گذشــته میتوانــد بـرای جهــان اســام
و مســلامنان دنیــا ســبب مشــکالت فـراوان شــود.

 .11سفر به رسزمین کفر برای معالجه

برخــی از فقهــا بــا توجــه بــه مســئلهی «تعــرب پــس از هجــرت» ،مســافرت بــه رسزمیــن کفــار را بـرای
معالجــه ،بــه رضورت و اجــازهی حاکــم اســامی منــوط و محــدود کردهانــد و بــر ایــن باورنــد کــه چنانکــه
حاکــم اســامی چنیــن مســافرتی را اجــازه ندهــد ،چنیــن بیامرانــی حــق مهاجــرت بــه رسزمیــن کفــر را ندارند.
نهایــت آنکــه ماننــد دیگــر مســلامنان ،در رسزمیــن اســام میمیرنــد؛ زیـرا هــر انســانی یــک مــرگ دارد نــه
بیشــر؛ ازایـنرو ،چـرا بـرای مــردن بــه رسزمیــن کفــر مهاجــرت کننــد (هــان ،ص .)139
بــا توجــه بــه آنچــه در عنــارص تحقــق تعــرب پــس از هجــرت گذشــت ،بــه نظــر میرســد کــه جــواز
چنیــن ســفرهایی بــه حفــظ دیــن و ایــان و تضعیــف نشــدن آن منــوط باشــد.
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 .12سفر مبلغان دینی به رسزمین کفر با وجود احتامل تضعیف دین همرس و فرزندان

برخــی از فقهــا بــا توجــه بــه مســئلهی «تعــرب پــس از هجــرت» ،دربــارهی ســفر مبلغــان دینــی بــه
رسزمیــن کفــر بــا وجــود احتــال تضعیــف دیــن همــر و فرزنــد مبلــغ دینــی ترصیــح کردهانــد کــه رصف
احتــال تضعیــف دیــن کافــی نیســت ،بایــد احتــال مزبــور قــوی باشــد و در مســائل مربــوط بــه تبلیــغ دین
نبایــد گرفتــار وسوســه شــد (مــکارم شــیرازی ،1427 ،ج  ،1ص .)318

 .13جواز مخالفت فرزند با والدین خود دربارهی رفنت به بالد کفر

برخــی از فقهــا بــا توجــه بــه مســئلهی «تعــرب پــس از هجــرت» ،جــواز مخالفــت فرزنــد بــا والدیــن خود
بـرای رفــن بــه رسزمیــن کفــر را بــه ایــن امــر مــروط و محــدود کردهانــد کــه ســفر مزبــور ،ســبب تضعیــف
دیــن ،اعتقــادات و اخــاق فرزنــد شــود (هــان).

 .14جواز مخالفت زوجه با زوج دربارهی رفنت به رسزمین کفر

ایــن مــورد نیــز ،هامننــد فــرض نافرمانــی فرزنــد از والدیــن خــود دربــارهی رفــن بــه رسزمیــن کفــر ،جــواز
مخالفــت زوجــه بــه احتــال تضعیــف دیــن ،اعتقــادات و اخــاق زوجــه مــروط و منــوط شــده اســت
(هــان).

 .15هجرت مسلامن به رسزمین کفر برای آنکه تخصص خودش را در اختیار کفار قرار دهد.

برخــی از فقهــا بــا توجــه بــه مســئلهی «تعــرب پــس از هجــرت» ،دربــارهی هجــرت مســلامنان بــه
رسزمیــن کفــر ب ـرای آنکــه تخصــص خویــش را در اختیــار کفــار ق ـرار دهنــد ،گفتهانــد« :واجــب اســت کــه
عقــول و متخصصــان مســلامن در خدمــت رسزمیــن اســام باشــند؛ امــا در هنــگام رضورت و هنگامیکــه
هجــرت ایشــان ســبب تقویــت کفــار و ضعــف مســلامنان و تأثیــر گرفــن از آدابورســوم حـرام کفــار نباشــد،
هجــرت ایشــان اشــکالی نــدارد و اگــر بتواننــد بــا گفتــار و کــردار نیــک خــود ســبب نــر اســام شــوند،
هجــرت ایشــان خــوب اســت» (هــان ،ص .)317

نتیجه

نکوهــش تعــرب پــس از هجــرت ،نشــانگر آن اســت کــه محیــط زندگــی مناســب اســامی کــه در آن
انســان امــکان انجــام شــعائر و دســتورات دینــی را دارد ،در تربیــت و شــخصیت انســان تأثیــر بسـزایی دارد.
بــا توجــه بــه روایــات دربــارهی تعــرب پــس از هجــرت ،مســئلهی «تعــرب پــس از هجــرت» ،در ابتــدا بــه
ایــن امــر محــدود بــود کــه مســلامنان ســاکن آبــادی پیــش از فتــح مکــه ،از هجــرت بــه مدینــه خــودداری
کننــد؛ امــا بهتدریــج اشــکالی گوناگونــی را پوشــش داده اســت ،بهگونــهای کــه ضابطههــای گوناگونــی
در تحقــق تعــرب پــس از هجــرت نقــش دارنــد و از ســویی ،مــواردی چــون فاصلــه گرفــن از علمآمــوزی،
تغییــر ســبک زندگــی اســامی ،تــرک کار نیکــی کــه فــرد مدتــی آن را انجــام داده ،تضعیــف باورهــای دینــی و
اخالقــی ،ناتوانــی بــر انجــام شــعائر خداونــد ،نداشــن عشــیره و خانــواده در رسزمیــن کفــر و ایمــن نبــودن بر
نقش تربیتی روایات تعرب پس از هجرت

171

جــان خــود در رسزمیــن کفــر ازجملــه شــاخصهای تعــرب پــس از هجــرت بهشــار آمدهانــد.
نگــرش برخــی از فقهــا ،مبنــی بــر اینکــه چــون پــس از تشــکیل دولــت اســامی ایــران ،ایــران تنهــا
داراالســام اســت ،بایــد همـهی مســلامنان جهــان بــه ایـران هجــرت کننــد ،از یکســو از رشایــط احساســی و
هیجانــی آغــاز انقــاب ناشــی شــده و از ســوی دیگــر ،ایــن نگــرش بــا توجــه بــه محدودیتهــای گوناگــون
مکانــی ،امکانــات و ...در ایــران و نیــز تعــارض آن بــا حقــوق بینامللــل ،بــرای ایــران و دیگــر مســلامنان
مشــکلآفرین اســت.
شـاخصهای تحقـق تعـرب پـس از هجرت ،نشـانگر آن هسـتند که هجرت از رسزمین اسلام بـه بالد کفر
بهخودیخـود ممنـوع نیسـت ،بلکـه منـوط بـه آن اسـت کـه مسـلامن تحـت تأثیـر محیـط کفر و اخلاق بد
سـاکنان آن قـرار بگیـرد و باورهـای دینـی وی ضعیف شـود و از سـبک زندگی اسلامی دور گردد.
بعضــی از مصادیــق تعــرب پــس از هجــرت ،همچــون فاصلــه گرفــن از دانشانــدوزی و ماننــد آن نشــان
میدهنــد کــه ممکــن اســت کــه بــا وجــود زندگــی در بــاد اســام ،تعــرب پــس از هجــرت صــورت گیــرد؛
ازایـنرو ،مســلامن بایــد ضمــن افزایــش آگاهــی ،بــه دســتورات دیــن عمــل کنــد؛ زیـرا آگاهــی و عمــل بــه
دســتورات دینــی در رفتــار مناســب مســلامن تأثیــر بسـزایی دارنــد.
ازآنجاکــه تبعیــد برخــی از مجرمــان ب ـرای تغییــر رفتــار آنــان صــورت میگیــرد ،ممنــوع بــودن تبعیــد
مجرمــان بــه بــاد رشک کــه برخــی از فقهــا بــه آن ترصیــح کردهانــد ،نشــانگر آن اســت کــه در جایــی کــه
تبعیــد ســبب تربیــت و تغییــر رفتــار مجــرم منیشــود ،بایــد از تبعیــد وی خــودداری شــود.
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(ع)
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