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  چكيده 

 مقدس اسالم نيد، بخصوص و يآسمان انيدر اد زها و نيانسان ةاست كه نزد هم ينيوطن از عناو
 يبه محبت و مهرورز ينيد هايبرخوردار است و در آموزه ايژهيبوده و از قداست و احترام و توجهمورد 

مخلوقاتش  نياست كه خداوند در ب يعيطب يليم، به وطن عشق. نسبت به آن سفارش فراوان شده است
  . دارند يزيغر شيخود گرا يزندگ به محلّ زين واناتيح يكه حتّ ياقرار داده است به گونه

قرار داده و ترك وطن و مهاجرت از آن را تنها در مواقع و شرايط  توجهميل را مورد  نياسالم ا نيد
و  رديبه خود بگ يو منف ينبايد جنبة افراط، راييگ وطن، اسالم دگاهياز د. كنديم يمطلوب معرّف، خاص
 جدا و روابط خصمانه گريكدياز ، ختلفم هاي تيرا تحت عنوان مل ها انسان وگردد  ضيموجب تبع، بالتّبع

  .دوستي در اسالم مذموم است  گونه وطن اين. كند جاداي آنان نيدر ب ينيخون هاي جنگ و
 اتيو روا اتياز آ ياريننموده و با بس يديبودن حب وطن ترد يدر شرع يدانشمندان و مفسران اسالم

  .ردگييمورد بحث قرار م دوستيوطن امونريپنظر اسالم ، مقاله ندر اي. اندآن را اثبات كرده
  . اتيروا، قرآن، دوستيوطن، بح، وطن: يديكل واژگان
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مهمقد  
عزّت و شرف انسان است؛ و به همين جهت ، ناموس، وطن زادگاه و مكاني براي حفظ مال

  . دلدادگى به وطن است، خردمندان هاينشانهيكي از 
وند خدا. شودستگي انسان به وطنش محسوب ميترين مبين و مظهر وابمهم، عشق به وطن

ميخت و هر گروهى را به شهرى كه دارند آدوستى را با وطن جهانسرشت مردم ، زرگب
 هاانسان  طبيعت، خداوند هالبتّ. و خاك و زمين آنان را در نظرشان محبوب كرد، ساخت خشنود

در  و اگر اين اختالف طبايع) 14/ حنو(  ﴾و قَد خلَقَكُم أَطْواراً﴿ را گوناگون آفريده است
و  بود كشورهاترين متعادلترين شهرها و  پرمحصولانساني خواستار  هر، نبود هاانسانسرشت 

با يكديگر ، اگر چنين بود مردم جهان براى به دست آوردن مراكز و شهرهاى پرمحصول
د مناطق بد آب و اگر عشق به وطن نبو ).487ص، 1416، ابن الفقيه( و نزاع داشتند مكشكش

بلكه به مناطق بهتر ، گزيدزيرا كسي در آنجا سكنا نمي، شدي بكلّي ويران ميهوا يا عاد
و به هدر  ها و روستاهاي دوردستشدن آبادي متروكه ماندن و خراب، اين كار الزمة. رفت مي

بزرگ يافت  ها معادن و منابع فراواني است كه در شهرهايزيرا در آن. رفتن فوايد فراوان است
خداوند عشق به وطن را در دل مردم انداخته ، به همين جهت. نياز دارد بدانشود و انسان  نمي
روستاييان زماني كه . دهد به طوري كه هر كس وطن خود را بر مناطق ديگر ترجيح مي ـ است

ات با وجود آنكه امكان، آيند ماندن و خوابيدن در آنجا برايشان نامطلوب استبه شهر مي
  . موجود در شهرها بسيار بيشتر است

عشق به وطن ميلي طبيعي . اند عالقه دارندمخلوقات به جايي كه در آن به دنيا آمده همة 
است كه خداوند در بين مخلوقاتش قرار داده است تا آنجا كه حيوانات نيز به وطن خود عشق 

خود و وحوش بيابان  ةده به النپرن، حيوانات اهلي به اصطبل خود، به عنوان نمونه. ورزندمي
اش در غير وطن هرچند نفع و روزي، انسان نيز چنين است. برندبه غارهاي خود پناه مي

  . موجود باشد

دوستي چه نظري دارد و آيا آن را سؤال اصلي اين تحقيق آن است كه اسالم نسبت به وطن
  كند؟  تأييد مي

  محبت به وطن در اسالم
فَطَر الناس علَيها ال تبديلَ   اللَّه الَّيت ةَفَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْر﴿ :اسالم دين فطرت است

اين ! آيين خالص پروردگار كن توجهروى خود را م«: )30/ رومال(  ﴾لخلْقِ اللَّه ذلك الدين الْقَيم
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اين است . ى در آفرينش الهى نيستدگرگون ؛ها را بر آن آفريدهانسان، فطرتى است كه خداوند
  ».آيين استوار

طبيعت انسان و سرشت افراد و اجتماعات بشري  ومحبت به وطن كه جز، به همين جهت
الهي  ةجنب، دوستيوطن در اسالم اهميت بسزايي دارد و ميهن. قرار دارد مورد تأييد اسالم است

 »حب الْوطَنِ من اإلميان«: وايت شده استر) ص( از پيامبر دليلبه همين . و مفهومي مقدس دارد
اين ) نوشتپي، 30صك به .ر، در مورد اعتبار اين حديث) (11ص، 1ج، تا بي، حرّ عاملي(

وطن با ايمان شخص اين  ةرابط. است انسان يميسكونت دا و محلّ مانيا ةرابط مبين، روايت
 نيبه چن دنيمهر ورز، كنديم شخص طلب مانيباشد كه ا ياگاه وطن به گونههراست كه 

   ).25ص، 1365، يعميد زنجان( باشديم آنو از آثار  مانيا وشك جز يب، يوطن
/ 207ص، 1404، حرّاني( »عمرت الْبلْدانُ بِحب الْأَوطَان«: اندنيز فرموده) ع( حضرت علي

سه چيز را از  نيز و ».دنگردميدوستى آباد وطن شهرها با«: )45ص، 75ج، 1404، مجلسي
اشتياق و عالقه به وطن و ، گريه بر گذشت عمر: هاي كرامت و بزرگواري انسان دانستند نشانه

من كَرمِ «: )شود كه معموالً در وطن براي انسان پيدا مي( تالش براي نگهداري دوستان قديمي

، 1404، مجلسي( »هأَوطَانِه و حفْظُه قَدمي إِخوانِِ یلَمن زمانِه و حنِينه إِ یما مض یالْمرِء بكَاؤه علَ
   ).284ص، 1424، مشكيني/ 264ص، 71ج

من كَرمِ الْمرِء خمس خصالٍ «: است از ايشان روايت شده حديث ديگري، با همين مضمون

 یمن زمانِه و حفْظُه لقَدميِ إِخوانِه و حنته إِلَ یمضما  یه و بكَاؤه علَنِأش یملْكُه لسانه و إِقْبالُه علَ

طَانِهنگهداري : هاي بزرگواري انسان استپنج ويژگي از نشانه«: )50ص، 1394، كراجكي( »أَو
نگه داشتن ، گريه بر گذشت عمر، )و عدم تجسس در كار ديگران( به كار خود پرداختن، زبان

   ».اشتياق به وطن دوستان قديمي و
اند و با بسياري از دانشمندان و مفسران اسالمي در شرعي بودن حب وطن ترديدي نكرده

اند كرده استناد) ص( پيامبربه عنوان نمونه به برخورد . اندآيات و روايات آن را به اثبات رسانده
 د و شترشان رانگريستنگشتند به ديوارهاي شهر مدينه ميكه هرگاه از مسافرت باز مي

آن را به ، و چنانچه سوار بر مركب بودند به خاطر شدت عالقه به شهر مدينه، خواباندند مي
انَّ النبی کانَ اذا قَدم من سفَرٍ فَنظَر الی <: )كردندحركت مركب را تند مي( .آوردندحركت در مي

، يعين/ 493ص، تايب، يعسقالن( .>بة حرکَها من حبهاجِدرات املَدينة اَوضع ناقَته و ان کانَ علی دا
از ) ص( و برخي نيز اعالم ناراحتي پيامبر ).205ص، 2ج، 1401، بخاري/ 135ص، 10ج، تايب

و نيز وصيت حضرت ) 436ص، 3 ج، تابى، حقي بروسوي( ترك مكّه و رفتن به سوي مدينه
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را ) 407ص، 5 ج، 1372، طبرسي( امگاه پدرانشبه قرار دادن تابوتش در كنار آر) ع( يوسف
  . انددليل بر مطلوبيت حب وطن دانسته

: فرمايند خميني مي امام. ت وطن از نگاه اسالمي استعلماي اسالم نيز مؤيد محبوبي ةسير
، 13 ج، 1386، خميني امام( »گذارد احترام مى -آنجايى كه زادگاه است -وطن را..... اسالم «

  .)411ص، 6 ج، همان( »بودم -قم -من هميشه در فكر ايران و در فكر وطن خودم«). 168ص
آيات و روايات متعددي وجود دارد كه مطلوبيت مهرورزي و حب وطن را بيان كرده و 

 اين آيات و روايات به چند دسته تقسيم. كندترك وطن در مواقع خاص را گوشزد مي
  : شوند مي

  . اشاره داردشان و مسلمانان به زادگاه) ص( پيامبر ةعالقآيات و رواياتي كه به ) 1
است كه بيان ) 85/ قصصال( ﴾معاد  إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِىل﴿ ةها آييكي از آن

 »!دگردان بازمى ) زادگاهت(تو را به جايگاهت ، كه قرآن را بر تو فرض كردهمان كسي «: كندمي
 ةكلم، برخي. از جمله آياتي است كه تفسير آن بدون توجه به سبب نزول دشوار است، اين آيه

اند و طبيعي است كه در اين صورت معناي واضحي از را به معناي روز قيامت دانسته» معاد«
اما با توجه به . آيد؛ زيرا ارتباط رستاخيز و فرض شدن قرآن معين نيستآيه به دست نمي

، 1384، غضنفري( گرددمفهوم صحيح آيه روشن مي، اي آن بيان شدهسبب نزولي كه بر
اي ميان مكّه و منطقه( به مدينه هجرت كرد در راه به جحفه) ص( هنگامي كه پيامبر ).152ص

مشتاق مكّه شد و زادگاه خود و پدرانش . رسيد و مسير رفتن به سمت مكّه را شناخت) مدينه
فَقَالَ نعم فَقَالَ  ؟بلَدك و مولدك یأَتشتاق إِلَ«: شد و فرمودپس جبرئيل نازل . را به ياد آورد

يعنِي لَرادك  ﴾ٍمعاد  إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِىل﴿فَإِنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ) ع( جبرئيلُ

 اي؟ پيامبرآيا مشتاق شهر و زادگاهت شده« :)406ص، 2ج، تابي، فتال نيشابوري( »مكَّةَ یإِلَ
همان كسي كه قرآن را بر تو فرض و : فرمايدخداوند مي: جبرئيل فرمود. آري: فرمود) ص(

به ) ص( دهد كه پيامبراين روايت نشان مي ».گرداندباز مي، مكّه، واجب كرد تو را به زادگاهت
لي كه تنها چند روز بيشتر از خروجش از مكّه زادگاه و وطن خويش عالقه داشته و در حا

و اين اولين بشارت از طرف خداوند براي . خود را به آن بيان داشته است ةعالق، نگذشته بود
هجرت به آن حضرت خبر داده شد ـ  ةايشان بود و اولين خير و بركتي بود كه به واسط

  . ن خدا بودها و ايمان بندگان و ياري ديهجرتي كه موجب فتح سرزمين
از مصر و برگشتن ) ع( مزبور پس از داستان هجرت حضرت موسي ةبه اينكه آي توجهبا 

 ترين معنا استبهترين و مناسب، براي واژة معاد معناي وطن، وي پس از بعثت مطرح شده
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از . كند رواياتي كه در تفسير آيه آمده نيز آن را تأييد مي ).87ص، 16 ج، 1417، طباطبايي(
) ص( براي آن است كه به عظمت بازگشت پيامبر »معاد« ديگر نكره به كار رفتن كلمهسوي 

در مكّه نيست و ) ص( پيامبر اشاره كند و بفهماند كه اين برگشتن قابل قياس با بودن قبلي
، 17ج، 1404، يمجلس/ 88ص، 16 ج، 1417، طباطبايي( كندمي تاريخ هم اين معنا را تأييد

   ).196ص
 اند برده مي را زياد به كار »!الوطن !الوطن« ةنقل شده كه كلم) ص( احوال پيامبر درهمچنين 

   ).404ص، 2ج، 1382، مالحويش(
يهتم لعشرة ) ص( كَانَ رسولُ اللَّه«: راجع به پدر بزرگواراشان فرمودند) س( حضرت فاطمه

  إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِىل﴿لفراقه وطَنه فَأَنزلَ اللَّه أَشياَء فَآمنه اللَّه منها و بشره بِها 

عادده موضوع نگران و انديشناك بود  ةدرباررسول خدا «) 34ص، 43 ج، 1404، مجلسي( »﴾م
دورى  اهآن موضوعيكي از : و خداوند توانا او را آسوده خاطر ساخته و به امورى بشارت داد

همان خدايي كه : بازگشت داد و فرمود ةكه خداوند به او وعدبود  مكّهوطنش از  آن حضرت
   .)85/ القصص( »گرداندقرآن را بر تو نازل كرده تو را به زادگاهت باز مي

زيادي از آنان و  مدينه و بيمار شدن عدة همچنين نقل شده كه پس از استقرار مسلمانان در
اللَّهم حبب إِلَينا الْمدينةَ كَما حببت إِلَينا مكَّةَ و «: اندفرموده) ص( پيامبر، به مكّهشان ابراز عالقه

، 2ج، 1413، صدوق( »الْجحفَة یإِلَ او وباه صححها لَنا و بارِك لَنا في صاعها و مدها و انقُلْ حماها
، 14ج، 1409، عاملي حرّ/ 49ص، 1ج، 1409، راوندي/ 9ص، 18ج، 1404، مجلسي/ 564ص
 گونه كه مكّه را برايمان دوست همان ـ داشتني كنخدايا مدينه را برايمان دوست« :)348ص

غذاها را بر ما ( ما را پر بركت كن 1ـ و آن را برايمان سالمت بدار و صاع و مدّداشتني نمودي 
  ».وبا و بيماري را از اين منطقه ببر و به بيابان جحفه منتقل كن و) وسيع و پر بركت قرار بده

راجع به اوصاف شهر مكّه نقل شده كه عظمت و ) ص( روايات فراواني از پيامبر 
وجود اين روايات بيانگر اين موضوع است كه اين شهر . دهدبزرگداشت اين شهر را نشان مي

به عنوان . مورد تمجيد قرار گرفته است) ص( امبربه عنوان وطن پي، عالوه بر سوابق تاريخي آن
قَ«: اس نقل شدهنمونه از عبداهللا بن عبولُ اللَّهسص( الَ ر ( إِلَي كبأَح و ةلْدب نم كبا أَطْيكَّةَ ممل

تجرا خم كنونِي مجرأَخ كملَا أَنَّ قَو ص( ل خدارسو« :)229ص، 57ج، 1404، مجلسي( » لَو (
 دوست ندارم و اگر قوم تو )مكّه(تو در جهان هيچ شهري را مانند : خطاب به مكّه فرمودند

                                                           
 .گندم هپيمان. ١
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و در روايتي  ».شدم هرگز به اختيار خود از تو خارج نمي، كردندمرا بيرون نمي) مردم مكّه(
در ) شهر مكّهاي ( به جز تو« :)همانجا، مجلسي( »ما سكَنت غَيرك«: ديگر از ايشان آمده است

  ».مدشجايي ساكن نمي
الْمدينة استلَم  یأَنْ ينطَلق إِلَ) ص( لَما أَراد رسولُ اللَّه«: از ابن سابط نيز روايت شده است

في الْأَرضِ بيتاً أَحب إِلَيه الْبيت فَقَالَ إِني لَأَعلَم ما وضع اللَّه  یالْحجر و قَام وسطَ الْمسجِد و الْتفَت إِلَ

م و كنأم لَدضِ بي الْأَرونِيا فجرأَخ موا هكَفَر ينالَّذ نلَك ةً وغْبر كنع تجرا خم و كنم هإِلَي بح« 
ا حجراالسود ر، خواست به سوي مدينه برودمي) ص( هنگامي كه پيامبر«: )همانجا، مجلسي(

دانم كه من مي: سپس فرمود. نگريست خدا ةلمس كرد و وسط مسجدالحرام ايستاد و به خان
تر از تو ايجاد نكرد و در روي زمين جايي بهتر از تو داشتنياي دوستخداوند در زمين خانه

  ».و ليكن كافران مرا بيرون كردند، من به اختيار خود از تو بيرون نرفتم. نيست
شد كه اين موضوع  ميناراحت و گريان ، ادآوري اوصاف نيكوي شهر مكّهبا ي) ص( پيامبر

نقل شده كه ابان بن سعيد براي رسيدن . اوست به وطن آن حضرتنشانگر اشتياق و مهرورزي 
يا أَبانُ كَيف تركْت «: پرسيد از او) ص( پيامبر. از مكّه به مدينه آمد) ص( به حضور رسول خدا

يدوا و تركْت الْإِذْخر و قَد أَعذَق و تركْت الثُّمام و قَد خاص قَالَ تركْتهم و قَد جِِفَ ؟أَهلَ مكَّةَ

ولِ اللَّهسا رنيع قَتروص( فَاغْر (بِهحص و« )ه را در مردم مكّ! ابان اي«) 38ص، 1 ج، تابي، ورام
ترك كردم در حالي كه باران بر آنان باريده بود و گياه آنان را : چه حال ترك گفتى؟ عرض كرد

! برگ كرده بود) نوعي گياه است( به بار نشسته بود و گياه ثُمام) گياه خوشبو است ينوع( اذخر
   ».شداشك  پر ازشنيدن اين سخنان و يارانش با ) ص( پيامبر چشمان

يادآوري اوصاف نيكوي  با، پس از هجرت) ص( شود كه پيامبر از اين حديث استفاده مي
 اشتياق و مهرورزي پيامبر ةو اين موضوع نشان. شدناراحت مي، شهر مكّه كه وطن ايشان بود

  . است به وطن) ص(
و أَنت  ال أُقِْسم بِهذَا الْبلَد﴿: خوردميسوگند ) ص( در آياتي به زادگاه پيامبر اسالم، قرآن

لَدلٌّ بِهذَا الْبو حال آنكه تو در اين شهر جاى ) همكّ( سوگند به اين شهر« :)2و1/ بلدال( ﴾ح
  ».دارى
، در آن) ص( حضرت محمد و تولّد ه به خاطر اقامتمكّ. ه استمكّ »هذَا الْبلَد« منظور از 

 صريحاً هگرچه در اين آيات نام مكّ ).289ص، 20 ج، 1417، طباطبايي( است شرافت يافته
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مشخّص ، ساين شهر مقد ةالعادت فوقو اهمي ى بودن سورهبه مكّ توجهولى با ، نيامده است
   ).7ص، 27 ج، 1374، يمكارم شيراز( ه استكه منظور همان مكّشود مي

فيض و  به خاطر وجود پر مكّه مكّرمهكه  دارداين  داللت بر ﴾و أَنت حلٌّ بِهذَا الْبلَد﴿ ةجمل
حقيقت . اين سوگند شده است ةشايست نان عظمتى به خود گرفته كهچ) ص( پيامبرپر بركت 

گذشته ( همكّ ارزش شهر، ستهاهاى مقيم در آنها به ارزش انسانارزش سرزمينآن است كه 
آن از سوابق تاريخى خاص ( ةوجود بند سبببه حضرت خدا  خاصدمحم )است) ص 

   ).7ص، 27 ج، 1374، يمكارم شيراز(
زماني كه شنيد انصار نگران هستند و با ، ز فتحدر جريان فتح مكّه و پس ا) ص( اكرم مبراپي

و نسبت به خانواده و  مند است پيامبر به وطن خود عالقه: گفتندكردند و ميهم زمزمه مي
به آنها ، )و ممكن است عشق به وطن او را در مكّه نگه دارد( اقوامش لطف و مهرباني دارد

ام با شما و مرگم زندگي. هجرت كردم و رسول خدا هستم و به سوي شما من بنده ؛نه: فرمود
ما اين سخن را نگفتيم ! واهللا يا رسول اهللا: انصار گريستند و گفتند، در اين حال. با شماست

يا  كيبلَ: قالوا! صارِاألن رشعيا م: )ص( قال«: مگر به خاطر عشقي كه به خدا و رسول داريم

لْقُ: قالَ! اِهللا سولَرتا: مام الرفَ لُجأدكَرته غْريف قَ ةٌبريته و بِ ةٌأفَرعشريتقَ: قالوا، هلْقُ دنا ذاك يا رولَس 

 ماتمالْ و مياكُحيا محمالْ، مكُيإلَ ترهاج، هسولُر و اِهللا دبي عا إنلّكَ: قالَ، إذاً یمفما أس: قالَ، اِهللا

مكُماتأقْفَ: قالَ، ما إلَولُبيه يكونَب و ونَولُقُي :نا إلَّلْذي قُنا الَّلْما قُ! اِهللا يا رسولَ اِهللاوا الضاِهللابِ ن و 

رسولكه گفته بودند  را سخن آنان) ص( كه پيامبراين) 543ص، 7ج، 1409، هابن أبي شيب( »ه
عالقه داشته است و  به وطن خويش اواست كه  آن ةپيامبر به وطنش عالقه دارد رد نكرد نشان

خيالشان را راحت كرد كه تا آخر عمر در » .ام با شما و مرگم با شماستزندگي« ةبا گفتن جمل
  . كنار آنان خواهد ماند

پردازد و و مسلمانان از وطنشان مي) ص( آيات و رواياتي كه به موضوع اخراج پيامبر) 2
كَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك و﴿: ةبه طور مثال آي. كنداخراج كنندگان را نكوهش مي

و بسا شهرها كه نيرومندتر از آن شهرى «) 13/ دمحم( ﴾ناصر لَهم خرجتك أَهلَكْناهم فَالأَ  الَّيت
  ».نبود]  و ياورى[ها يار نكه ما هالكشان كرديم و براى آ، بيرون راند] از خود[بود كه تو را 

، 1419، سبزواري( همان مكّه است را از آنجا بيرون كردند) ص( اي كه پيامبرمنظور از قريه
و اهل مكّه را را تقويت ) ص( اين آيه قلب پيامبر ).362ص، 5 ج، 1419، ابن عجيبه/ 513ص

ما «: خطاب به مكّه) ص( به سخن پيامبر، مفسران در تفسير اين آيه. كندتهديد و تحقير مي
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أَطْيإِلَي كبأَح و ةلْدب نم كو نيز ) 229ص، 57ج، 1404، مجلسي( »ب»اإلميان نطَنِ مالْو بح« 
كه داللت بر ) 343ص، 8 ج، 1336، كاشانى( اند اشاره كرده) 11ص، 1ج، تابي، حرّ عاملي(

  . كندمطلوبيت حب وطن مي
بِمكَّةَ و  )ص( لَما بعثَ اللَّه محمداً«: استروايت شده ) ع( م حسن مجتبيااماز باره در اين

هتوعا دبِه رأَظْه ،... اجِدسابِ الْمري خا فوعک سدمحابِ محارِ أَصيخ نمٍ مقَول تان... علَاِء  يفَسؤه

من مكَّةَ نحو  الْخروجِ يصحابِه و أَلْجئُوه إِلَو سائرِ أَ) ص( محمد يأَذَو ، في خرابِها الْمشرِكُونَ

اللَّه يعلَم أَننِي أُحبك و لَو لَا أَنَّ أَهلَك أَخرجونِي عنك لَما آثَرت : الْمدينة الْتفَت خلْفَه إِلَيها و قَالَ

كلَيع تيغتلَا اب لَداً وب كلَيلَ عع متغي لَمإِن لًا وديب حفَأَو كقَتفَارلَ يمالْأَع يلالْع دمحا مي هإِلَي یاللَّه 

يإِلَقْر كدرنقُولُ سي و لَامالس راً غَانِ یئُكظَاف لَدذَا الْبالَهعت لُهقَو كذَل راً وراً قَاهماً قَادالنَّ إِ﴿ یماً س

/ 121ص، 21ج، 1404، مجلسي( »مكَّة ييعنِي إِلَ ﴾معاد  الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِىل
را در مكّه مبعوث كرد و دعوت ) ص( هنگامي كه خدا پيامبر« :)345ص، 9ج، 1408، نوري

بهترين ياران كه گروهي از  دندكر كفّار شروع به خراب كردن مساجدي ...خود را علني كرد
و ساير  )ص( پس مشركان در راه تخريب مساجد و اذيت پيامبر ...ساخته بودند) ص( پيامبر

به  )ص( پيامبر. يارانش تالش و او را مجبور به خروج از مكّه و رفتن به سمت مدينه كردند
را ) اي شهر مكّه( داند كه من توخدا مي: فرمود )مكّهخطاب به (پشت سر خود نگاه كرد و 
اي را بر تو برتري كردند هيچ منطقهمرا از تو اخراج نمي) مردم مكّه( دوست دارم و اگر اهل تو

 )ص( خداوند به پيامبر. كردم و من به خاطر جدايي از تو غمناكمدادم و با تو عوض نمينمي
تو را به ، زوديبما : فرمايدرساند و مي تو سالم مي هخداوند واال مرتبه ب، اي محمد: وحي كرد

) سياسي و نظامي( اين شهر با پيروزي و گرفتن غنايم در حالت سالمتي و قدرت و برتري
كسي كه قرآن را بر تو نازل كرد تو را به : و اين است سخن خداوند كه فرمود. گردانيمبرمي

   ».گردانده باز ميمعاد يعني به وطنت مكّ
انجام  كار را بناچاراين  ؛ بلكها ترك نكرده ربا ميل و رغبت خود مكّ) ص( پيامبر، بنابراين

 سبببه  انتهم، بود آن شهردل مباركش در گرو ، شد ه بيرون مىو هنگامى كه از مكّ داد
، يجعفر( شد مهاجرتمجبور به اين ، هاى آن قوم كه سدى در راه انتشار اسالم بودند نامردمى

   ).536ص، 2ج، 1376
و بيرون « :)217/ بقرهال( ﴾...نه أَكْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِوإِخراج أَهله م ...﴿: آيات

 ال أَ﴿  و ».از كشتار بزرگتر است)  شرك( و فتنه، بزرگتر]  يگناه[نزد خدا ، راندنِ اهل آن از آنجا
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راجِ الروا بِإِخمهو مهمانكَثُوا أَيماً نلُونَ قَوقاتتمهولِ وأَ س ةرلَ مأَو كُمؤدأَنْ ب قأَح فَاللَّه مهنوشخت

نِنيمؤم متإِنْ كُن هوشخخود را شكستند و بر آن  يكه سوگندها يچرا با گروه«: )13/ توبهال( ﴾ت
با شما آغاز ) جنگ را( بار  و آنان بودند كه نخستين، را بيرون كنند] خدا[شدند كه فرستاده 

ترسيد؟ با اينكه اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است كه از او  يجنگيد؟ آيا از آنان م ينم، كردند
وإِنْ كادوا لَيستفزونك من الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذاً اليلْبثُونَ خالفَك إِالَّ ﴿: ةو آي ».بترسيد

نمانده بود كه تو را از اين سرزمين بركَنَند تا تو را از آنجا  يو چيز«: )76/ سراءإلا( ﴾قَليالً
نيز راجع به  ».ماندند ينم ياندك]  زمان[پس از تو جز ]  هم[آنان ، بيرون سازند و در آن صورت

. دهدمي نشانكه مطلوبيت حب وطن و اهميت آن را ، ان استمؤمنو ) ص( اخراج پيامبر
گويند نشان ت آن سخن ميو مشروعياز وطن از لزوم دفاع  آيات و رواياتي كه دوجو) 3  

 به آنكه اغلب توجهبا . ارزشمند است و دفاع از آن ضروري است ايسرمايه دهد كه وطنمي
اين نوع آيات و روايات در ، هاي اسالمي بودهدفاع از سرزمين جهتدر هاي مسلمانان  جنگ

 ت مهر و حب وطن را نتيجهبه نوعي مطلوبي، كنار لزوم مهر و حب نسبت به دين اسالم
  . دهند مي

ها هايشان با آناز قومي كه در خانه تممذ ةدربار جهاديه در خطبة) ع( سخن حضرت علي
مؤيد اين ، ط دشمنو اظهار ناراحتي ايشان از اشغال شهر انبار توس پردازندجنگ ميبه 
قَطُّ«: عاستمد مقَو ا غُزِيم اللَّه قْرِِ فَوي عإِلَّا ذَلُّوا ف مارِهنهج / 5ص، 5ج، 1365، يكلين( »...د

، به خدا سوگند«: )140ص، 1424، يمشكين/ 281ص، 1 ج، 1413، مفيد/ 69ص، 1414، هالبالغ
   ».بر آنان پوشيدند يخوار ةكه جامجز اين، جنگيدندشان نخانه ةدر آستان يبا مردم

مبارزه الزم است و اين دفاع امري جايز و مشروع ، براي آزادي وطن از دست متجاوزان
الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم  نصرِهم لَقَدير ی﴿أُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه عل: باشد مي

بعضٍ لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوات للَّه الناس بعضهم بِبِغيرِ حق إِالَّ أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَو ال دفْع ا

وذْكَري ساجِدم كَثرياً و اللَّه ما اسفيه﴾زيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصن40و 39/ حجال( لَي( :
چرا كه مورد ستم قرار  ؛جهاد داده شده است ةاجاز، به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده«

، به ناحق رانده شدند، كه از خانه و شهر خود انانهم. تواناست آنها اند و خدا بر يارى گرفته
 ةوسيله و اگر خداوند بعضى از مردم را ب! خداى يكتاست، پروردگار ما: گفتند جز اينكه مى

و مساجدى كه نام خدا در آن ، يهود و نصارا و معابد، ها ديرها و صومعه، بعضى ديگر دفع نكند
خداوند . كند يارى كنند يارى مى او را گردد و خداوند كسانى كه ويران مى، شود بسيار برده مى
  ».ناپذير است قوى و شكست
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ي كه از مظلومانو  مظلوميت است ةترين نمون روشن، آوارگى از وطن، به اين آيه توجهبا 
كنندگان  مبارزه كردن با سلب. جهاد كنندو متجاوزان مجازند با دشمنان ، شوند وطن خود رانده

مدافع و حامي و ياور كساني ، امري پسنديده است و خداوند، انسان در انتخاب مسكن آزاديِ
  . است كه به ظلم از ديارشان اخراج شدند

خود رانده شدند و يا  كند بسياري از افراد به ناحق از وطنآيات و رواياتي كه بيان مي) 4
كه ، هاي انسان محسوب شده استوطن از بزرگترين دارايي. به اخراج از وطن تهديد شدند

. كردندمحروم مي آنها را از حقّ طبيعي خود، كافران زورگو با تهديد به اخراج كردن پيامبران
لَّذين كَفَروا قالَ او﴿ ةآي. تهديدي بود كه نسبت به پيامبران صورت گرفت، اخراج از وطن

/ ابراهيم( ﴾إِلَيهِم ربهم لَنهلكَن الظَّالمني  یملَّتنا فَأَوح  لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ يف
: به پيامبرانشان گفتند، و كسانى كه كافر شدند«: فرمايدبه بيان اين موضوع پرداخته و مي) 13

پس . ا از سرزمين خودمان بيرون خواهيم كرد مگر اينكه به كيش ما بازگرديدشما ر
  ».پروردگارشان به آنان وحى كرد كه حتماً ستمگران را هالك خواهيم كرد

سوگند ، اى شعيب: گفتند و دنوي را تهديد كرد عيبش قوم و زورمند سركشاشراف 
 و محيط اند از قريه ايمان آوردهكسانى را كه به تو هم و  هم خودت، خوريم كه قطعاً مي

و هر چند از آن كراهت : شعيب پاسخ داد. مگر آنكه به آيين ما برگرديد ـ خواهيم راندخويش 
قالَ الْملَأُ الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من قَريتنا ﴿ ؟داشته باشيم

نَّ يف أَوودعلَت  ا كارِهنيكُن لَو نا قالَ أَولَّت88/ عرافألا( ﴾م.(   
دوستي در برابر  وطن، البتّه. گويددار بودن حب وطن سخن ميو ريشه تقواين آيه نيز از 

حب وطن را به عنوان ، هر چند كه اين آيه، شودايمان و عقيده تاب تحمل ندارد و مغلوب مي
  . كندمي عرضهمند ميلي قدرت

برادران . گرديدبرادرانش شد و از وطن خويش آواره  ةنيز گرفتار توطئ) ع( حضرت يوسف
به  دور كننداز محيط زندگى و وطن مألوف خود تصميم گرفتند او را ) ع( حضرت يوسف
: )351ص، 11ج، 1380، يمصطفو( گردد جداخود  ةاز ارتباط با خانواد طوري كه كامالً

يوسف را «: برادران گفتند) 9/ يوسف( ﴾...ا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُماقْتلُو﴿
  ». ...فقط به شما باشد، پدر توجهبكشيد يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد تا 
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ايا مز، اين موضوع است كه هر انساني ممكن است در وطنش داراي امكانات مبين، اين آيه
و منافعي باشد كه در غير وطن يافت نخواهد شد و اين امر موجب دلبستگي بيشتر شخص به 

  . گرددزادگاهش مي
از  ؛اختصاص دارد) ع( تعدادي از آيات قرآن به موضوع اخراج حضرت لوط، همچنين

أَحد من الْعالَمني إِنكُم لَتأْتونَ  تأْتونَ الْفاحشةَ ما سبقَكُم بِها منولُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَ﴿: جمله

ما كانَ جواب قَومه إِالَّ أَنْ قالُوا أَخرِجوهم من أَنتم قَوم مسرِفُونَ و الرجالَ شهوةً من دون النساِء بلْ

كه به قوم  يهنگام]  فرستاديم[را و لوط «: )82-80/ عرافألا( ﴾قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ
كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما ، شويد يرا مرتكب م)  ي( آيا آن كار زشت: خود گفت

شما ، يآر، آميزيد يم زنان با مردان در يبه جا، شما از روى شهوت نگرفته است؟ يپيش
؛ ز شهرتان بيرون كنيدآنان را ا: ولى پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند. تجاوزكاريد يگروه
أَنتم ولُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفاحشةَ و﴿و  ».كنند يتظاهر م ياند كه به پاك آنان كسانى زيرا

جواب قَومه إِالَّ  فَما كانَ أَ إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساِء بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ تبصرونَ

لوط را ) ياد كن( و«: )56-54/ نملال( ﴾أَنْ قالُوا أَخرِجوا آلَ لُوط من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ
آيا شما  شويد؟ يم) لواط( آيا ديده و دانسته مرتكب عمل ناشايست: كه چون به قوم خود گفت

 .ايد پيشه جهالت يبلكه شما مردم) ؛نه( آميزيد؟ يردها در مشهوت با م ياز رو، زنان يبه جا
را از شهرتان بيرون كنيد كه آنها  وطخاندان ل«: پاسخ قومش غير از اين نبود كه گفتند)  لى(و

به ) ع( حضرت لوط شود كه از اين آيه استفاده مي ».نمايند  يتظاهر م يهستند كه به پاك يمردم
  . محبوبيت وطن است نشانةاين از وطن خويش تهديد شد كه  به اخراج اش يدليل پاكدامن

ترك وطن را در ، آيات و روايات زيادي است كه به صورت امر و دستور، ديگر ةدست) 5
خداوند مهاجراني را كه از . كندفي ميمواقع الزم بيان كرده و مهاجرت از آن را مطلوب معرّ

فداكاري بزرگي ، زيرا آنها با ترك وطن ؛كندمكّه به قصد مدينه هجرت كردند تمجيد مي
ناً رِضواتغونَ فَضالً من اللَّه وأَموالهِم يبأُخرِجوا من ديارِهم و ﴿للْفُقَراِء الْمهاجِرين الَّذين: كردند

و ونَ اللَّهرصنيقُونَ﴾وادالص مه كأُولئ ولَهسراى فقيران مهاجرى است اين اموال ب« :)8/ حشرال( ر
كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را 

  ».كنند و آنها راستگويانند طلبند و خدا و رسولش را يارى مى مى
هرگاه انسان به فطرت سليم و . دار وطنش باشدبناي فطرت بر اين است كه انسان دوست

يابد كه در احساس و درمي، كه خداوند او را بر آن اساس آفريده باز گردداش طبعيت حقيقي
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در صورت  اما. گيردهايش بهره ميوطني كه از نعمت، محبت به وطن وجود دارد عواطفش
  . بايد وطن را ترك و هجرت كند، ضرورت

ا فيم كُنتم قالُوا كُنا مستضعفني في الْأَرضِ أَنفُِسهِم قالُو  إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظالمي﴿ ةآي

/ نساءال( ﴾ساَءت مصرياًولئك مأْواهم جهنم وقالُوا أَ لَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُ
ن ستم روح آنها را گرفتند در حالى كه به خويشت، )قبض ارواح( كسانى كه فرشتگان« :)97

تحت فشار و ، ما در سرزمين خود«: شما در چه حالى بوديد؟ گفتند«: به آنها گفتند، كرده بودند
 »!پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟، مگر سرزمين خدا«: گفتند]  فرشتگان[ها نآ ».مستضعف بوديم

تي كه كند يكي از سؤاالصريحاً بيان مي ».دارند يو سرانجام بد، آنها جايگاهشان دوزخ است
هجرت از وطن  ةشنوند دربار پرسند و جواب ميمالئكه در هنگام مرگ از شخص محتضر مي

اند اند ولي مهاجرت نكردهاست و كساني را كه در وطن مظلوم شده و توانايي مهاجرت داشته
آتش دوزخ به آنان داده شده است مرتكب گناه كبيره  ةتوبيخ نموده بلكه از آن جهت كه وعد

  . اندگشته
رنَّ عنهم قُتلُوا لَأُكَفِّوقاتلُوا و  سبيلي  فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا يف﴿ ةآيدر 

و هِمئاتيسهارا الْأَنهتحت نري مجت اتنج مهلَنخلَأُد و اللَّه دنع نثَواباً مسح هدنع الثَّوابِاللَّه آل ( ﴾ن
اند و در  رانده شده هايشانوطناز كه هجرت كردند و پس گناهان كسانى را «: )195/ عمران

هايى كه در آن  زدايم و آنان را در بهشت مى، اند اند و كشته شده اند و جنگيده راه من آزار ديده
» .كو نزد خداستاين پاداشى است از جانب خدا و پاداش ني. كنم نهرها جارى است داخل مى

از سوي ديگر در اين آيه از هجرت . ي شده استاخراج مؤمنان از اوطانشان اذيت و آزار تلقّ
براي انسان سخت و دشوار ، سخن گفته شده كه در مقابل حب وطن كه ميل ذاتي انسان است

  . باشدمي

   :نمايدميو تأييد و ضمني بيان  هاشار نحوعالقه به وطن را به ، گروهي از آيات) 6

وا أَو يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبالَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه وإِنما جزاُء ﴿  - 

و ديهِمأَي قَطَّعتكضِ ذلالْأَر نا مفَوني أَو الفخ نم ملُهجيا أَرني الدف يزخ ملَه و ةري الْآخف ملَه

ظيمع ذابو اقدام به ، خيزند كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى« :)33/ مائدهال( ﴾ع
كنند فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و  فساد در روى زمين مى

ها در ناين رسوايى آ. يد گردندبريده شود و يا از سرزمين خود تبع، عكس يكديگره ب، هانپاى آ
  ».مجازات عظيمى دارند، دنياست و در آخرت
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مانند قتل و به دار آويختن است كه ، كند كه تبعيد و دور شدن از وطناين آيه بيان مي
 محبوبيت وطن و تعلّق ةاين موضوع نشان. گرددكيفري سخت و طاقت فرسا محسوب مي

  . خاطر انسان به آن است 
 -   ﴿إِذْو ذْنا ميثاقَكُمرِ ...أَخخال تونَودهشت متأَنو مترأَقْر ثُم يارِكُمد نم كُمفُسونَ أَنبقرهال( ﴾ج /

سپس . بيرون نكنيد، يكديگر را از سرزمين خود ...كه از شما پيمان گرفتيم كه و هنگامى« :)84
   ».گواه بوديد) و بر اين پيمان( شما اقرار كرديد

الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ  نصرِهم لَقَدير  یإِنَّ اللَّه علتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وأُذنَ للَّذين يقا﴿ - 

ا اللَّهنبقُولُوا رإِالَّ أَنْ ي قبه كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده« :)40و 39/ حجال( ﴾...ح ،
، اند و خدا بر يارى آنها تواناست چرا كه مورد ستم قرار گرفته، اده شده استجهاد د ةاجاز
  »!خداى يكتاست، پروردگار ما«: گفتند جز اينكه مى، رانده شدند، بناحق، وطنشانها كه از همان
 -  ﴿ ...لَ يف ما لَنا أَالَّقالُوا وقاتن  و بيلِ اللَّهأَس يارِنا ود ننا مرِجأُخ ناقَدنائ246/ البقره( ﴾...ب( :

و فرزندانمان رانده  وطندر حالى كه از  ـچگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم: گفتند«
   »)؟اند و فرزندان ما اسير شده، دشمن اشغال ةو شهرهاى ما به وسيل( ؟ايم شده

طبيعي  و عشق به وطن را امريمعرّفي نموده دوري از وطن را رياضتي سخت ، اين آيات
  . است دانسته
و  دهندنشان مي، محبوبيت وطن را به طور مستقيم، و روايات گروه ديگري از آيات) 7

قُلْ إِنْ كانَ ﴿: د كه انسان به محل سكونت و زندگاني خويش عالقه و دلبستگي داردنداللت دار

و كُمآباؤ  كُمتشريعو كُمواجأَزو كُموانإِخو كُمناؤأَبوها ومفْتروالٌ اقْتأَمها ونَ كَسادوشخةٌ تجارت

و ها أَحنوضرت نساكمو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي يفجِب هاد  توا حصبرفَت هبيلرِ یسبِأَم اللَّه يأْتيو ه  اللَّه

اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و «: بگو« :)24/ توبهال( ﴾ال يهدي الْقَوم الْفاسقني
 و، ترسيد شدنش مى  و تجارتى كه از كساد، ايد و اموالى كه به دست آورده، شما ةطايف
تر در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب، هايى كه به آن عالقه داريد خانه
شما نازل كند و خداوند جمعيت نافرمانبردار را  در انتظار باشيد كه خداوند عذابش را بر، است

  ».كند هدايت نمى
كند و راجع به را به جنگيدن تشويق مي خود اصحاب، ايدر خطبه) ع( حضرت علي

هم لقَائهِم من ياللَّه لَأَنا أَشوق إِلَالْأَخبار و يالْيوم تبلَ ...«: فرمايدهايشان ميوابستگي آنان به وطن

در ( عاها و اظهارات شمااد، امروز« :)181ص، 124 ةخطب، 1414، نهج البالغه( »ديارِهم یإِلَ
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اشتياق من به مالقات با ، سوگند به خدا. گيرد مورد آزمايش قرار مي) مورد ايمان و شجاعتتان
  ».هايشان بيشتر استها و وطندشمنان از اشتياق آنها براي بازگشت به خانه

: بين دوست داشتن وطن با دوست داشتن جان مقارنه شده است، برخي از آياتدر ) 8
﴿و مهنإِالَّ قَليلٌ م لُوهما فَع يارِكُمد نوا مجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَناقْت أَن هِملَينا عبا كَتأَن لَوو   مهأَن لَو

 داديم به آنان دستور مى اگرو « :)66/ نساءال( ﴾أَشد تثْبيتاً اً لَهم وفَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكانَ خير
كردند  ا عمل مىنهكمى از آ ةتنها عد، بيرون رويد، از وطن خود يكديگر را به قتل برسانيد و يا

براى آنها بهتر بود و موجب تقويت ، دادند شد انجام مى و اگر اندرزهايى را كه به آنان داده مى
  ».شد مى شانماناي

خاطر افراد به   آيه صراحت دارد بر اينكه تعلّقِ، به مفهومي كه براي آيه بيان شده توجهبا 
، از برخي از صحابه چون عمار بن ياسر، از همين رو. هايشان در جان آنها ريشه داردوطن
نا أو سنفُأَ لَتقْن ننا أَرمأَ هاللّ نَّو أَلَ«: اندنقل شده كه گفته ...ثابت بن قيس و، اهللا بن مسعود عبد

نخرج من فَنا لَيارِدكرد خودمان را اگر خدا به ما امر مي« :)342ص، 1 ج، 1422، زحيلي( »نالَع
  ».كرديم چنين مي، بكشيم يا از ديارمان خارج شويم

 »نِد الشتاتيالاغْتراب أَح«: در روايات نيز دوري از وطن با مرگ يكسان دانسته شده است
رفتن از وطن يكى از دو پراكندگى « :)14ص، 2 ج، 1366، يخوانسار/  335ص، 1366، يمدآ(

آن  ةمنزله دارد و ب را مرگا حكم پراكندگى ب، رفتن از وطن اپراكندگى از دوستان ب» .است
  ).همانجا، يخوانسار( است
﴿الينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم  :وطن با دين مقارنه شده است ةبين واژ، ديگر آيةدر ) 9

بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت يارِكُمد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقاتقِْسطنييالْم  
إِخراجِكُم أَنْ   یظاهروا علرجوكُم من ديارِكُم وخإِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قاتلُوكُم في الدينِ و أَ

وتو مهونَلَّومالظَّال مه كفَأُولئ ملَّهوتي نخدا شما را از نيكى كردن و «: )9-8/ ممتحنهال( ﴾م
د رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از ديارتان بيرون نراندن

تنها شما را از دوستى و رابطه با . پيشگان را دوست دارد چرا كه خداوند عدالت ـ كند نهى نمى
بيرون راندند يا  هايتانوطنكند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از  كسانى نهى مى

مگر دوستى داشته باشد ظالم و ست ةراندن شما كمك كردند و هر كس با آنان رابط  به بيرون
  ».است

از دوست داشتن كساني كه اقدام به اخراج مسلمانان از وطنشان نموده و در امر ، در اين آيه
  . رسانداند نهي شده است كه مطلوبيت حب وطن و اهميت آن را ميدين با آنها جنگيده
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از مفهوم رواياتي كه داللت بر آن دارد كه به غربت نرويد يا شخص غريب و دور از ) 10
كند نيز اهميت وطن و بودن در آن قابل  طن سزاوار دلسوزي است و خداوند به او رحم ميو

  . ها سفارش شده كه فرد غريب را پناه بدهيدهمچنين رواياتي كه در آن. برداشت است
و من بينِ  الْغرِيب إِذَا مرِض فَنظَر عن يمينِه و عن شماله«: فرمودند) ص( پيامبر بزرگوار اسالم

 :)190ص، 1ج، 1412، ديلمي( »يديه و من خلْفه فَلَم ير أَحداً غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم من ذَنبِه
شخص غريب هر گاه بيمار شود و به طرف چپ و راست و رو به رو و پشت سر خود نگاه «

  ».آمرزدرا مياش خداوند گناهان گذشته، كند و هيچ كس را نبيند
ما من مؤمنٍ يموت في أَرضِ غُربة تغيب عنه فيها «: از ايشان نقل شده كه فرمودند، همچنين

يصعد فيها  و بكَته أَبواب السماِء الَّتي كَانت ...بواكيه إِلَّا بكَته بِقَاع الْأَرضِ الَّتي كَانَ يعبد اللَّه علَيها

بِه كَّلَانوالْم لَكَانالْم كَاهب و لُهممجلسي/ 169ص، 1364 و 299ص، 2ج، 1413، صدوق( »ع ،
هيچ مؤمني نيست كه در سرزمين غربت « :)30ص، 4ج، 1405، يئاحسا/ 66ص، 64 ج، 1404

هايي كه بر روي آن خدا ناي نداشته باشد مگر اينكه تمام زميكنندهو دور از وطن بميرد و گريه
رفته و دو و درهاي آسمان كه عملش از آنجا باال مي ...دنكنكرده برايش گريه ميرا عبادت مي

  ».كنندموكّل بر اعمالش برايش گريه مي ةفرشت
دالّ اجر و اعتبار شخص غريب در پيشگاه الهي و  ةنشاندر حديثي كه ) ص( پيامبر اسالم 
ما من مؤمنٍ يموت في غُربته إِلَّا بكَت علَيه الْملَائكَةُ رحمةً  ...«: مودندمحبوبيت وطن است فر بر

، مجلسي( »مسقَط رأْسه يلَه حيثُ قَلَّت بواكيه و فُِسح لَه في قَبرِه بِنورٍ يتلَأْلَأُ من حيثُ دفن إِلَ
مؤمني نيست كه در غربت بميرد مگر اينكه مالئكه از روي هيچ انسان «: )200ص، همان

وسعت ، كنندگان بر او كم باشند و به او در قبرش آنجا كه گريه كنندرحمت بر او گريه مي
شود تا وطن و زادگاهش را روشنايي نوري كه از جايي كه در آن دفن مي ةبخشند به وسيل مي
  ».بخشدمي

و يسرةً و لَم ير أَحداً رفَع  الْموت الْتفَت يمنةًالْغرِيب إِذَا حضره  إِنَّ«: اندفرموده) ع( م صادقاام

و عزتي و جلَالي لَئن أَطْلَقْتك  !؟من هو خير لَك مني يإِلَ ؟من تلْتفت يإِلَ :رأْسه فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ

قْدع نإِلَع كنريلَأُص كتضقَب نلَئ ي وتي طَاعف كنريلَأُص كي يتتام2ج، 1413، قصدو( »كَر ،
كسى از و  كند نگاه به سمت راست و چپش انسان غريب هر گاه در حال جان دادن «: )299ص

به سوى چه : رمايدف خداوند مى. كند سرش را بلند مى، نبيند دخو خويشان و فاميلش را در كنار
اگر زبان تو را ، ت و جاللم سوگندست؟ به عزّهكسى برايت از من بهتر ، كنى مى توجهكسى 
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خواهم نمود و اگر تو را بميرانم به  توجهبه سوى طاعتم م) دارم هايعنى تو را زنده نگ( باز كنم
  ».برم سوى كرامت و رحمتم مى

مذمت و نكوهش غربت و دوري از وطن  منسوب است كه در) ع( م علياامبه بيتي نيز 
، وجود اين شعر به اين معناست كه غربت و دوري از وطن امري مطلوب نيست. اند  سروده

  : بلكه ماندن در وطن و مهرورزي نسبت به آن مجاز است
   »اـانـا كـم ثُـْيح ريبغَ بريـغالْ إنَّ              داًـأب ةـبروا يف غُـبغَرال ت ومِـا قـي«     

  )457ص، 1369، ع طالبياب بن يعلم اام(
چون فرد دور از وطن هر جا باشد غريب ، مند به غربت نباشيدهرگز عالقه! اي قوم«: يعني

  ».است
 »كْركإِنْ أَوحشتهم الْغربةُ آنسهم ذ ...اللَّهم إِنك آنس الْآنِسني بِأَوليائك«: و نيز فرمودند 

 :)107ص، 1396، رسولي/ 349ص، 1414، هنهج البالغ/ 329ص، 66ج، 1404، مجلسي(
ترساند با  مي و هرگاه غربت و دوري از وطن آنان را ...خدايا تو همدم و مونس اوليائت هستي«

عامل وحشت شمرده شده ، در اين حديث غربت و دوري از وطن» .گيرندياد تو انس مي
  . است
يثُ للَّهم يا من بِرحمته يستغاَ«: به هنگام طلب بخشش از خداوند فرمودند) ع( ادم سجاام

اي آنكه به ! خدايا« :)78ص، 1376، )ع( ادم سجاام( »يا أُنس كُلِّ مستوحشٍ غَرِيبٍ ...الْمذْنِبونَ
نسان ترسيده و غريب و اي آنكه همدم هر ا ...خواهندن مياماگناهكاران از تو ، رحمتت ةواسط

  ».دور از وطن هستي
واللَّه ما منا إِلَّا مقْتولٌ شهِيد فَقيلَ لَه فَمن «: راجع به غربت خودشان فرمودند) ع( م رضااام

ولِ اللَّهسر نا ابي لُكقْت؟ي ي ثُم ملُنِي بِالسقْتانِي يمي زف لْقِ اللَّهخ ربِقَالَ شو قَةيضارٍ مي دنِي فنفلَد اد

ةبي الاَ غُرتبي غُرنِي فارز نلَ ...فَمالْع اتجري الدلَ فعجا ونترمي زف رشا یحيقَنفر ةنالْج نم« 
، 49 ج، 1404، مجلسي/ 256ص، 2 ج، 1378و  63ص، 1362 و 585ص، 2ج، 1413، صدوق(

به خدا هيچ كدام از ما « :)233ص، 1 ج، تابي، فتال نيشابوري/ 32ص، 1363، يريشع/ 283ص
چه كسي شما را به ، اي پسر پيامبر: از امام پرسيدند. گرددنيست مگر اينكه كشته و شهيد مي

كُشد و مرا در زهر مي ةبدترين خلق خدا در زمان من مرا به وسيل: رساند؟ فرمودندقتل مي
در ميان  ...آگاه باش كسي كه مرا در غربتم زيارت كند. كنددفن مي، از وطنجايي تنگ و دور 

  » .گرددشود و در درجات باالي بهشت رفيق ما ميما محشور مي
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ذَا ا«: است بودن در غربت سبب وحشت شمرده شده، )عج( و در دعاي حضرت مهدي

/ 106ص، 1405، شيخ بهائي/ 318ص، 83ج، 1404، مجلسي( » أَوحشتنِي الْغربةُ آنسنِي ذكْرك
  ».مرا به وحشت اندازد ياد تو مرا مونس است، و غربت كسى چون بى« :)182ص، 1411، حلّي
اهميت پناه دادن به انساني است كه حاكي از ، بندعبداهللا بن جبه ) ع( م صادقاام تصيو

إِنما أَقْبلُ الصلَاةَ ممن يتواضع  ...: جلَّ وعز يا ابن جندبٍ قَالَ اللَّه«: دباش از وطنش دور افتاده

/ 210ص، 15 ج، 1409، يحرّ عامل( » ويؤوِي الْغرِيب فَذَلك يشرِق نوره مثْلَ الشمسِ ...لعظَمتي
، يحكيم/ 306ص، 1404، يحران/ 686ص، 1380، يعاملحرّ / 391ص، 66 ج، 1404، يمجلس
كه در برابر عظمتم  را نماز كسي ...: خداوند فرمود! اي پسر جندب« :)306ص، 5 ج، 1380

پس نورش مانند نور . پذيرمو كسي كه به غريب و دور از وطن پناه دهد مي ...خاشع باشد
  ».بخشدخورشيد روشنايي مي

مسافرِي  يوعلَ... «: كردند به وطن خود دعا مي، براي بازگشت افراد غريب) ع( م صادقاما

، 1404، يمجلس(  ».أَوطَانِهِم سالمني غَانِمني بِرحمتك يا أَرحم الراحمني يوالْمؤمنات بِالرد إِلَ املؤمنني
ها را در صحت و لطف كن به اينكه آن، منؤبر مردان و زنان م، خداوندا... «: )101ص، 87ج

اي ـ به اميد رحمتت  يگردان هايشان بازاند به وطنكسب كرده سالمت و در حالي كه غنيمت
  ».ترين مهربانانمهربان

هر كس در ماه رمضان اين دعا را بخواند خداوند تا روز : فرمودند) ص( پيامبر اسالم
 »د كُلَّ غَرِيبٍاللَّهم ر ...أَهلِ الْقُبورِ السرور یاللَّهم أَدخلْ علَ«: بخشدقيامت گناهانش را مي

سرور و ، خدايا بر اهل قبور« :)447ص، 7ج، 1408، نوري /120ص، 95ج، 1404، مجلسي(
آن است كه هر انساني به  مبيناين دعا » .گردان هر غريبي را به وطنش باز ...شادي عطا كن و

از جا بوطن خويش عالقه دارد و دوست دارد در صورتي كه از آن دور شد دوباره به همان
  . گردد
لَيلَةً صلَاةَ الْعشاِء فَقَام رجلٌ من بينِ ) ص( رسولُ اللَّه يصلَّ«: روايت شده مسعودعبداهللا بن ز ا

) ص( ه اللَّالصف فَقَالَ يا معاشر الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَنا رجلٌ غَرِيب فَقري وأَسأَلُكُم في مسجِد رسولِ
 ولُ اللَّهسونِي فَقَالَ رمص(فَأَطْع( اطَ قَلْبِينِي تقَطَع ةَ فَقَدبرذْكُرِ الْغلَا ت بِيبا الْحهأَي...« )1408، يراز ،

مردى از ميان صف برخاست . را خواندشا عنماز  يك شب) ص( خدا رسول« :)123ص، 19 ج
) ص( اهللا رسول مسجددر  از شما. مفقيريب و مردى غرمن ، مهاجرين و انصاراي : و گفت

 ذكر غربت مكن كه !دوست اي: فرمود) ص( پيامبر. مرا طعام دهيد. كنم مى تقاضاي كمك
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) ص( پيامبر، آيداينكه چون نام غربت و دوري از وطن به ميان مي »...!هاى دلم ببريدىرگ
تا چه ) ص( دهد كه پيامبر ن مينشا، هاي دلم را پاره كرديدلم را شكستي و رگ: فرمايدمي

  . انداندازه شيفته و دوستار وطن و زادگاهشان بوده
بودن غربت و اهميت و  آميزداند نيز زجر از رواياتي كه مرگ در غربت را شهادت مي

 >موت الْغرِيبِ شهادةٌ<: فرمودند) ع( م صادقاام. ارزشمندي ماندن در وطن قابل برداشت است
مرگ غريب < :)778ص، 1382، پاينده/ 22ص، 1424، مشكيني/ 139ص، 1ج، 1413، صدوق(

آنجا  در غربت شود وگرفتار  مصلحتى به خاطر پيشامد وكه انساني عنى هر ي( >.شهادت است
   ).يابدرا ميبميرد ثواب شهيدان 

ياد شده و از ) تحمل رنج( دوري از وطن به عنوان يك مقاساتدربارة ، در روايات) 11
  . است گرديدهاين سختي در راه خدا تمجيد  ةبه عنوان فرد تحمل كنند) ص( يامبر اسالمپ

الْمالَ مهاجِراً مرارةَ الْغربة وفَارق الْأَهلَ والْأَولَاد و يقَاس) ص( محمد«: فرمود) ع( حضرت علي

رؤيا ) هاسم یتبارك وتعالَ( اللَّه كَآبته واستشعاره الْحزنَ أَراه يأَمنِه فَلَما رأَو يمن حرمِ اللَّه تعالَ

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا ﴿: توازِي رؤيا يوسف في تأْوِيلها وأَبانَ للْعالَمني صدق تحقيقها فَقَالَ

 لُنخدلَت قبِالْح ما لَم ملخافُونَ فَعالت رِينقَصمو كُمسؤر نيلِّقحم نِنيآم إِنْ شاَء اللَّه رامالْح جِدسالْم

حفَت كذل وند نلَ معوا فَجلَمع1 ج، 1403، طبرسي/ 34ص، 10ج، 1404، مجلسي( ﴾اً قَريباًت ،
تحمل كرد و از خانواده و فرزندان و رنج و سختي غربت را ) ص( حضرت محمد«: )215ص

زماني كه خداوند اندوه و حزنش را . امن خدا سفر كرد ةاز حرم و منطق. اش جدا شد دارايي
بود و خداوند تحقّق ) ع( ياي حضرت يوسفؤكه برابر با ر را به او نشان داد ييايؤر، دريافت
آنچه را به پيامبرش در عالم خواب خداوند : يا را بر جهانيان آشكار كرد كه فرموده بودؤاين ر

شويد در  خواست خدا وارد مسجد الحرام مىه شما ب ةهم، طور قطعه ب. نشان داد راست گفت
ت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده نهايتايد و از هيچ كس ترس و  امني

فتح ، قبل از آن و تيددانس دانست كه شما نمى ولى خداوند چيزهايى را مى. وحشتى نداريد
لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن ﴿ ةبه آي توجهبا  ».قرار داده است) براى شما( نزديكى

نِنيآم إِنْ شاَء اللَّه رامالْح جِدسعشق به وطن ، و اصحاب ايشان) ص( پيامبر) 27/ فتحال( ﴾...الْم
  . ه داشتندو بازگشت به مكّ

بازگشت به وطن شده  از خداوند درخواست وجود دارد كهدعاهايي ، در منابع ديني) 12
وطن در اسالم است ةنشانه است؛ وجود اين ادعي بهرگاه يكي از آنها دعايي است كه . ح
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م به وطن برساند در هر حالتى اين الو را سااز وطن خود دور بود و خواست خداوند انسان 
يا لَهم في الْمحبة و شدة تواصلٍتأَلُّف من الْقُلُوبِ و ييا جامعاً بين أَهلِ الْجنة علَ«: درا بخوان دعا

أَرحم الراحمني يا رج حزن كُلِّ محزون ويا مسهلَ كُلِّ غُربة ويا مفَهلِ طَاعته من خلْقه وجامعاً بين أَ

لْحزن بِالْجمعِ بينِي او فَرج ما بِي من الضيقِونة والْمعغُربتي بِحسنِ الْحفْظ والْكلَاَءة وارحمنِي في 

طَوقنِي بِانعفْجلَا تي وائبأَح نيبي وني علأَه ةيؤاعِ رأَه عفْجبِلَا ت مهني عتيؤطَاعِ رقي بِانل كلائسكُلِّ م

و أَلُكيأَسل جِبتفَاس وكعكفعمي/ 106ص، 1367، حلّي/ 112ص، 97ج، 1404، مجلسي( »أَد ،
 ت بهو آنان را با محب، اى ى خداوندى كه دل اهل بهشت را الفت بخشيدها« :)192ص، 1405

اى  كنندگان را با آنان كه براى عبادت آفريده ايى كه عبادتو اى خد، اى يكديگر پيوند داده
و اى خدايى كه ، كنى و اى كه اندوه هر شخص اندوهگينى را برطرف مى، اى جمع نموده

از ، حم قرار دادهم مورد ترّامرا در تنهايي، ترين مهربانانمهربان و اى، گردانى تنهايى را آسان مى
م را با جمع كردن بين من و ايو رنج و ناراحت، مين كنخوف حفظم نموده و معيشتم را تأ

بر پيامبر و خاندان او ، كنى اى خدايى كه بين دوستان الفت برقرار مى .دوستانم برطرف كن
خاندانم مرا از ديدن محروم مكن و با مرگ م را از ديدنم خاندان، درود فرست و با مرگ من

با خواندن دعاي  ».مرا اجابت نما، خوانم ايى مىتو را با هر خواسته و دع. زمساآنان محروم 
را  شگرداند و حاجت برمى شا سالم به خانواده و كندميو را در غربت حفظ اخداوند ، فوق

  . سازد برآورده مى
كنند و استفاده مي  كند طاغوتيان از حب وطن افراد به نفع خود سوءآياتي كه بيان مي) 13

قالَ للْملَإِ حولَه إِنَّ هذا ﴿ ةگرفتند نظير آي مي به كار ، ر بر مؤمنانآن را به عنوان يك اهرم فشا

ليمع رونَ لَساحرأْمفَماذا ت رِهبِِسح كُمضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي ريدگروهي به «: )35-34/ شعراءال( ﴾ي
اهد به جادوى خو مى. جادوگرى داناست، اين مرد: قومش كه كنارش بودند گفت از اشراف

  »دهيد؟ چه رأى مىاو  ةاكنون دربار. خود شما را از سرزمينتان بيرون كند

ولي ، به سرزميني كه در آن پرورش يافته سرشته شده است ةخصلت و خوي انسان بر عالق
استفاده كرده و خود را به عنوان حاميان وطن و كساني   سركشان و طاغوتيان از اين عالقه سوء

به  هبا توجه به آنكه عالق .كنندنيت داخلي و خارجي وطن هستند معرّفي ميكه خواهان ام
فرعون از اين امر براي برانگيختن غيرت مردم استفاده كرد ، وطن جزو سرشت هر انسان است
اخراج مردم از ، مخلّ امنيت بوده و هدف نهايي وي) ع( و يادآور شد كه حضرت موسي

   ).40-39صص، 9 ج، 1419 ،يسمدر( .باشدسرزمينشان مي
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خواهد  يم«: )110/ عرافألا( ﴾ذا تأْمرونَخرِجكُم من أَرضكُم فَمايرِيد أَنْ ي﴿: آية، همچنين
قالَ فرعونُ آمنتم بِه قَبلَ أَنْ ﴿ :آية و »دهيد؟ يپس چه دستور م. شما را از سرزمينتان بيرون كند

: )123/ عرافألا( ﴾مكْر مكَرتموه في الْمدينة لتخرِجوا منها أَهلَها فَسوف تعلَمونَآذَنَ لَكُم إِنَّ هذا لَ
 يبه او ايمان آورديد؟ قطعاً اين نيرنگ، آيا پيش از آنكه به شما رخصت دهم: فرعون گفت«

خواهيد  يزودپس به . ايد تا مردمش را از آن بيرون كنيد است كه در شهر به راه انداخته
، يموس يا: گفت« :)57/ طه( ی﴾جِئْتنا لتخرِجنا من أَرضنا بِِسحرِك يا موسقالَ أَ﴿: آية و ».دانست
قالُوا إِنْ هذان لساحران يرِيدان ﴿: ةو آي »ما را از سرزمينمان بيرون كنى؟، تا با سحر خود يا آمده

قطعاً : گفتند)  فرعونيان(«: )63/ طه( ی﴾هما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلأَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِِسحرِ
 يِو آيين واال، خواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون كنند يم] و[اين دو تن ساحرند 

  . كنددر راستاي بحث بوده و بر اين موضوع داللت مي» .شما را براندازند

. سخن به ميان آمده است، ت آوارگيو روايات از عدم مشروعي در برخي از آيات) 14
، 1403 و 138ص، 1ج، 1403، صدوق( » سياحةٌ ...لَيس في أُمتي«: فرمود) ص( رسول خدا

  ».ستنيگى از وطن مشروع  آوار، من تدر ام«) 115ص، 67 ج، 1404، مجلسي/ 174ص
آوارگي  )ص( پيامبر اسالم، به اين حديث هتوجبا . گى از وطن است معناى آواره ب سياحت

. ستا  تأكيد داشته، بر ماندن در وطن و مهرورزي به آنو  از وطن را نامطلوب دانسته
 نيترفياز شر ييگراوطنبه اين نكته ضروري است كه هرچند  توجه، در پايانو   

وطنش را به ، فرد كه ييل شود تا جايبدت يرستپوطن تواند بهيم اما احساسات انسان است
 يهاوطن ةرانيعظمت وطنش را بر و شودخدا در مقام پرستش قرار دهد و حاضر  يجا
شدن  ريفق يبهانهد و سطح مردمش را به  انيبن، گريد يهانتمد ةنش را بر خرابو تمد گرانيد
، ديگر به عبارت. پرستي در اسالم مذموم است ه وطنينگونا، البتّه .بردبباال  گريد يهاتملّ

موجب گيرد؛ يعني بمنفي به خود افراطي و  ةنباست كه ج محكوم و مردودزماني  گراييوطن
، 1377، مطهري( شودها  جانبداري و در، هادر ديدن و نديدن خوبيها و بدي، تبعيض در قضاوت

يا فداكارى براى گشته نسبت به وطن ديگران  و نفرت ناحق كينه، دشمنى موجب اي، )51ص
افراد را تحت ، در اين صورت. ديگران گردد خشم و عداوت بدون حق بر ضد موجبآن 

آوردهآنها به وجود  بيناي  خصمانهكند و روابط  از يكديگر جدا مي، هاي مختلف تعنوان ملي ،
   ).58ص، همان( كندها ايجاد ميهاي خونيني در بين انسانجنگ

نه تنها ، سرزمين و قوم و نژادش بهنسبت انسان ي و احساس تعلّق خواهوطن، بدون شك
 به مرورممكن است  اما، هاى اجتماعى او استبراى همكاري  سازنده ياملععيب نيست بلكه 
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و منظور از . آيدب دربه صورت مخرّو بگذرد  اين امر از حد، رشد ناهماهنگ ليو به دل زمان
1374، مكارم( .است »اطافر«گيرد همين  ى كه مورد نكوهش قرار مىاهنژادى و قبيلب تعص ،
  ) 353ص، 15ج

»و »بتعص »ةدر اصل از ماد »تعصبي »عهايى است كه مفاصل را به هم  به معنى پى »بص
، اند ت ناميدهب و عصبيهرگونه ارتباط و به هم پيوستگى را تعص، سپس. دهد ارتباط مى

 رود وم آن به كار مىاين لفظ در مفهوم افراطى و مذم معموالً اما) 568ص، 1412، راغب(
: فرمود ؛عصبيت پرسيدند راجع به )ع( سجادحضرت  از ).353ص، 15ج، 1374، مكارم(

قوم خود را اشرار و بدان ، ست كه شخصا رود آنشمار ميه آن گناهكار ب ةعصبيتى كه دارند
در كه  نامند مى >مردانگى<حميت پسنديده شده را غيرت  اماو . ببيند م ديگراقوابهتر از نيكان 

رود كه از كار ميه يا در مال يا در اهل و ناموس يا در وطن و شهر ب حفظ دين و مذهب حق
، قبيله، افراطى از قوم دفاع ).81ص، 1375، فيض االسالم( مكارم اخالق و محاسن اعمال است

ت و ها در طول تاريخ بوده و عاملى براى انتقال خرافابسيارى از جنگ ةسرچشم، نژاد و وطن
 مانندرسد كه  اين دفاع و طرفدارى افراطى گاه به جايى مى. به اقوام ديگر شده است هازشتي
مانع و ، گيرد بر روى افكار و درك و عقل انسان قرار مى، اى از خودخواهى و جهل پرده

   ).353ص، 15ج، 1374، مكارم( گرددمي قضاوت صحيح
را به ميهن و سرزمين و  ردهتفريط كسان انبه اين معنا نيست كه اين سخن ، در عين حال

 يادر جامعهزيرا  ؛است بيگانگان كرده از شرّوطن دستور اكيد به حفظ ، اسالم. دي رها كنكلّ
. وجود نخواهد داشت يافتگيتوسعه و رشد، خدمت يبرا يازهيانگ، نباشد يدوستكه وطن

دفاع  زيرا، كندت و سرزنش ميكه از جهاد در راه وطن سرپيچي كردند مذم را خداوند كساني
: )194ص، 2 ج، 1383، قرائتي( استكفر  ةنشان، باز زدن از جبههسرو ، يك ارزش، ميهناز 
 سبيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا قالُوا لَو نعلَم قتاالً الَتبعناكُم هم  وليعلَم الَّذين نافَقُوا وقيلَ لَهم تعالَوا قاتلُوا يف﴿

آل ( ﴾قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ  للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للْإميان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس يف
: آنهايى كه به ايشان گفته شد. و نيز براى اين بود كه منافقان شناخته شوند«: )167/ عمران

دانستيم جنگى روى  گر مىا: گفتند ؛دفاع نماييد، يا از حريم خود! يدبياييد در راه خدا نبرد كن
به . تر بودند تا به ايمانبه كفر نزديك، آنها در آن هنگام. كرديم از شما پيروى مى، خواهد داد

تر آگاه، كنند هايشان نيست و خداوند از آنچه كتمان مىگويند كه در دل زبان خود چيزى مى
   ».است
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تنها و بماند  يدرست خود باق ياگر در چارچوب مرزها ـاحساسات ملّي دوستي ووطن
و منشأ تغيير و  يافتگيتوسعه قساز و مشونهيك و زممحرّ ـمثبت و اصالحي داشته باشد ةجنب

 و احسان و موجب همبستگي بيشتر و روابط حسنهتحوالت مثبت در زندگي انسان شده و 
، در اين صورت. دگردميكه با آنها زندگي مشترك داريم كساني هموطنان و به  بيشترخدمت 

، 1377، مطهري( ممدوح و قابل قبول استو از نظر اسالم نيز سازگار ، عقل و منطق با
/ 207ص، 1404، حراني( >عمرت الْبلْدانُ بِحب الْأَوطَان<: اندفرموده) ع( حضرت علي ).58ص

  ».گردددوستي شهرها آباد ميوطن ةبه وسيل« :)45ص، 75ج، 1404، مجلسي

 احترام -است زادگاه كه آنجايى -را وطن كه حالى عين در اسالم«، از سوي ديگر
 و. فرعند اش هبقي ديگر اينها. است اسالم، اساس. دهد نمى قرار اسالم مقابل لكن، گذارد مى

 خدمت باشد انلبن در اگر خدمت اين. است اسالم به خدمت هستند مكتبى كه آنهايى اساس
كه ما ، هايى كه پيش مردم مادى مطرح است اين حساب .است خدمت باشد ايران در اگر، است

بگويد ما عراقى هستيم و ، ] عراقى است[و آنى كه ، ايرانى هستيم و براى ايران بايد چه بكنيم
و يك خواهد كه همه دنيا يك عائله باشد  اسالم مى. اين حسابها در اسالم نيست، براى چه

. افراد همان عائله باشند، آن هم حكومت عدل برقرار باشد و همه افراد، حكومت در همه دنيا
اى كه شايد صحبتش در همه جا هست كه  هايم كه اين قضي ما مكرّر اين معنا را گفته، و لهذا

ى به هر كدام يك عصبيتى براى او داشته باشند و حتّ، ت عراق جداملّ، جدا -مثلًا -ت ايرانملّ
اساسى است در  اين يك امر بى، به ملت و به ملّيت كار داشته باشند، اسالم كار نداشته باشند

  ).168ص، 13 ج، 1386، خميني امام( »بلكه مضاد با اسالم است، اسالم

  گيري نتيجه

آيات و روايات فراواني كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت نتيجه  ةاز بررسي مجموع
  :گيريم مي

بايد از آن دفاع كرد و اين ، باشد از ديدگاه اسالم محبوب و مطلوب انسان مي، وطن   -1
  . دفاع مقدس و مطلوب است

موجب ، بعو بالتّ گيردبمنفي به خود افراطي و  نبةج نبايد، گراييوطن، از ديدگاه اسالم  -2
 كينه، دشمنى، هابداريو در جان، در ديدن و نديدن خوبيها و بديهاي افراد، تبعيض در قضاوت

هاي تافراد را تحت عنوان مليكه در اين صورت  نسبت به وطن ديگران گردد و نفرت ناحق
هاي جنگ، آوردهاي ميان آنها به وجود كند و روابط خصمانه از يكديگر جدا مي، مختلف

  . دوستي در اسالم مذموم است  گونه وطناين. كندها ايجاد ميخونيني در بين انسان
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  : كنند عبارتند از مي دوستي ياتي كه داللت بر وطنابرخي از آيات و رو -3
  ؛شان اشاره دارد و مسلمانان به زادگاه) ص( امبريكه به عالقة پ ياتيو روا اتيآ) الف
و  پردازد يو مسلمانان از وطنشان م) ص( امبريكه به موضوع اخراج پ ياتيو روا اتيآ) ب

  ؛كند ياخراج كنندگان را نكوهش م
  ؛دگوي يآن سخن م تيكه از لزوم دفاع از وطن و مشروع ياتيو روا اتيآ) ج
 اياز افراد به ناحق از وطن خود رانده شدند و  ياريبس كند يم انيكه ب ياتيو روا اتيآ) د

  ؛شدند ديبه اخراج از وطن تهد
كرده  انيزم بترك وطن را در مواقع ال، كه به صورت امر و دستور ياديز اتيو روا اتيآ) ه

  ؛كند يم يو مهاجرت از آن را مطلوب معرّف
  ؛دنماي يم دييعالقه به وطن را بيان و تأ، كه به صورت اشاره و ضمني اتييآ) و
  ؛دكن ان ميبي، ميوطن را به طور مستق تيو رواياتي كه محبوب اتيآ) ز
  ؛اده استكه دوست داشتن وطن را در كنار دوست داشتن دين يا جان قرار د اتييآ) ح
شخص غريب و دور از وطن  اي ديمفهوم رواياتي كه داللت بر آن دارد كه به غربت نرو) ط

  ؛سزاوار دلسوزي است
  است؛  كردهياد ) تحمل رنج(رواياتي كه از دوري از وطن به عنوان يك مقاسات ) ي
  ؛كه در آنها از خداوند درخواست بازگشت به وطن شده است ييدعاها) ك
و آن  كنند ياستفاده م  از حب وطن افراد به نفع خود سوء انيطاغوت كند يم انيه بك ياتيآ) ل

  ؛گرفتند مي به كار ، را به عنوان يك اهرم فشار بر مؤمنان
   .ده استورآ انيسخن به م، يآوارگ تيكه از عدم مشروع اتييو روا اتيآ) م

  نوشتپي
اند و به مفهوم آن ايراداتي وارد نموده  را جعلي دانسته »حب الوطن من االميان« برخي حديث

دوست داشتن وطن . غير مؤمنين نيز وطن را دوست دارند، به اين حديث توجهاند با و گفته
تواند دليل بر ايمان باشد مگر آنكه منظور ديگري در اين حديث  با ايمان مالزمتي ندارد و نمي

برخي از ، همهبا اين) 135ص، 10ج، تابي، عيني/ 493ص، 3ج، تابي، عسقالني( .مورد نظر باشد
در شرعي بودن حب وطن ، با وجود جعلي دانستن سخن مزبور) همان، عسقالني( ايشان

  . اندديگري به اثبات رسانده ادلّةترديدي ننموده و آن را با 
كتاب عاملي در آغاز  شيخ حرّ. اندبسياري از علما اين حديث را مورد تأييد قرار دادهولي 

  آوردن حقّعلماي جبل عامل را به خاطر بجابه اين حديث استناد كرده و شرح حال  اآلمل لام
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 حرّ( مقدم داشته است، ربر ديگر علماي متأخّ >حب الْوطَنِ من اإلميان< حديث با استناد بهوطن 
   ).11ص، 1ج، تابي، عاملي

د بن حسين قزويني مرحوم آقارضيبزرگ عصر صفوي و از از علماي ( الدين محم
ـ كه راجع به تاريخ  خالنال ةياالخوان و هد ةفضياكتاب در آغاز ) شاگردان ملّا خليل قزويني

قزوين است ـ اين حديث را آورده و به آن استناد كرده و آن را  ةعلما و راويان و بزرگان شيع
، 1403، گ طهرانيآقابزر( يد آن از سوي اين عالم بزرگ استشرح كرده است كه دليل بر تأي

   ).132ص، 5ج
اين حديث را مورد  )تحج( همدانى جواد ميرزا آقاى به امام خميني در نامه عرفانى خود

 »والجانّ اإلنس سيد به أخبر كما اإليمان من فإنّه وطنك فاحببي«: فرمايد تأييد قرار داده و مي
 است ايمان از ستىدو اين كه دار محبوب خويش وطن): 5ص، 1 ج، 1386، امام خميني(

  .فرموده است )پيامبر اكرم(جن  و انس سيد چنانكه
وي تصريح به موضوع بودن اين حديث  .>مل اقف عليه و معناه صحيح<: است فتني گفته

، تابي، فتني هندي( كندتصريح مي موضوعبه روايات نكرده با اينكه روش وي آن است كه 
  ).11ص

موضوع بودن ، موضوع است، ه گفته اين حديثعجلوني بعد از نقل سخن صغاني ك 
سبيلِ   وما لَنا أَالَّ نقاتلَ يفمعناه صحيح نظرا الی قوله تعالی ﴿<: كندحديث را با اين گفته رد مي

 ﴾عادم  إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِىل﴿ و) 246/ بقرهال( ﴾اللَّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا
  ).345ص، 1ج، 1408، عجلوني( >) 85/ قصصال(

الغفاري ) بن عبداهللا( ليصدم أُق<: شود ييد ميأو همچنين مضمون اين روايت با حديث ذيل ت

ق عذوأ، وابيضت بطحاؤها، اخضرت جنباا :كيف تركت مكة؟ قال :رسول اهللا فقالت له عائشة یعل

، 1ج، 1408، عجلوني(، حسبك يا أصيل ال حتزين) ص( فقال رسول اهللا ...وانتشر سلمها، إذخرها
 ليصاُ :)همانجا، عجلوني( >.تدع القلوب تقر ..).101ص، 1ج، تابي، الجزري ابن أثير/ 346ص
 ؟يمكّه را چگونه ترك كرد: دياز او پرس شهيعا. آمد )ص(نزد پيامبر ] نهياز مكّه به مد[ يغفار

 اهيگ. بود) و پر آب( ديسف شيهايافش سبز و جوترك كردم كه اطر يمكّه را درحال: او گفت
مرا ناراحت ! لياص يا: فرمود) ص( امبريپ. شده بود اديسلَم ز اهياذخر به بار نشسته بود و گ

  . دلها آرام باشد گذارب ...نكن
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اين حديث را آورده است كه نشانة پذيرش اين حديث » المالس قال عليه«ابن عربي با تعبير 
   ).329ص، 2ج، 1422، ابن عربى( تاز سوي اوس

اين حديث را ) ص( پيامبر ةمرحوم سيد محسن امين در بحث از كلمات قصار و برگزيد
   ).301ص، 1ج، تابي، امين( مطرح كرده كه نشانة آن است كه اين حديث را پذيرفته است

لما از استفادة بسياري از ع، اند دهكراين حديث وارد  رخي بهعلي رغم اشكاالتي كه ب
نشانة پذيرش اين حديث است و بر فرض عدم پذيرش ، حديث ياد شده به صور گوناگون

  . مطلوبيت حب وطن از روايات ديگر و نيز از آيات قرآن قابل اثبات است، حديث ياد شده
نكتة مهمتر آنكه در پذيرش يك حديث نبايد تنها به سند حديث تكيه كرد بلكه مالك 

هرگاه متن ). 12-11صص، 1 ج، 1416، فيض كاشاني( متن آن است ،پذيرش حديثدر اصلي 
، خميني(تواند آن را در حاشيه قرار دهد  ضعف سندي نمي، روايتي قابل پذيرش باشد

). 128ص، 1390، ميرجليلي/ 236ص، 14 ج، 1413، شهيد ثاني/ 30ص، 1418، سيدمصطفي
فطرت و عقل انسان مطابق و سازگار  با احاديث مسلّم ديگر و با، اين حديث با آيات قرآنمتن 
 نيمفهوم آن ا. باشديم انسان يميو محلّ سكونت دا مانيا ةرابط انگريب تيروا نيا«. است

 نيو هرگاه چن كنديم جاديعالقه و محبت نسبت به آن را ا، با وطن يدتيعقة است كه رابط
، دنيمهر ورز ...نخواهد بود زين ياخواه ناخواه محبت و عالقه، وجود نداشته باشد يارابطه
را  يمهرورز است كه مانيا اتيمقتض نيو مربوط به اعتقادات و باورهاست و ا يانرو يحالت

 يااست كه هرگاه وطن به گونه نيشخص ا مانيوطن با ا ةرابط. كنديم جابيمشخّص و ا
و از آثار  مانيا وجز شكيب، يوطن نيبه چن دنيورز مهر، كنديشخص طلب م مانيباشد كه ا

 ) 25ص، 1365، يزنجان دعمي(» .باشد يم مانيا
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