
  
  
  
  
  
  

 »حب الوطن من االیمان«حدیث  بررسی
  

 *مرتضی رحیمی

 
  

  :چکیده
سخن  وطن از دیرباز مورد توجه بوده، در اسالم از طریق آیات و روایات از وطن و دوست داشتن آن

ایـن  . اسـت  منقـول از پیـامبر  » حب الوطن من االیمان«معروف  گفته شده است، از جمله عبارت
ه خود جلب کرده است، مشکل حل چگونگی ارتباط ایمـان بـا   توجه دانشمندان اسالمی را ب عبارت

دوست داشتن وطن موجب آن شده که دانشمندان اهل تسنن آن را حدیثی دروغی و جعلی بداننـد،  
از سویی دانشمندان زیادي از شیعه و اهل تسنن با ارائه معانی چندي از وطـن، همچـون بهشـت،    

  .اند مزبور کوشیده عناي عبارتمدر حل مشکل ... اصل خویش، سرزمین اسالمی و
یادشده و وجود نداشتن راهی براي حل مشـکل معنـاي    بر فرض پذیرش دروغی بودن عبارت

روایـات نتیجـه گرفتـه شـده، مـورد پـذیرش       آیـات و  مزبور، جواز حب وطن که از طریـق   عبارت
 عبـارت اد بـه  از سویی، دانشمندان شیعه با اسـتن . دانشمندان شیعه و اهل تسنن قرار گرفته است

 عبـارت در تحقیق حاضـر،  . اند را نتیجه گرفته... مزبور، مواردي همچون جواز دوست داشتن وطن و
  . مزبور از سه زاویۀ سند، مفهوم و فقه مورد بررسی قرار گرفته است

  .وطن، حب وطن، مفهوم وطن، سند، ایمان :ها کلیدواژه

                                                             
  mrahimi@shirazu.ac.ir و mrahimi2@gmail.com /استادیار دانشگاه شیراز *
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  طرح بحث
اي گوناگون و نزد همۀ مردم دنیـا و نیـز   ه وطن از جمله عناوینی است که در فرهنگ

م مورد توجه بوده و راجع به آن سخن گفته شده  در ادیان آسمانی از جمله دین اس
است و حتی حیوانات نیز به محل زندگی خود که در کتب لغت گاهی از آن به وطن 

م این میل غریزي را از نظر دور نداشـت . تعبیر شده، گرایش غریزي دارند ه و دین اس
ــارۀ آن،   از طریــق آیــات و روایــات آن را مــورد توجــه قــرارداده و نویســندگان درب

اند، از جملـه متـونی    هاي مستقل نگاشته و شعرا دربارۀ آن اشعار زیادي سروده کتاب
که براي جواز دوست داشتن وطن مورد استفادۀ بسـیاري از دانشـمندان واقـع شـده،     

یمان« عبارت تحقیق حاضر براي بررسـی آن اختصـاص   است که » حب الوطن من ا
یادشـده و   عبارتدر منابع فقهی و حدیثی و ادبی و تفسیري و تراجم به . یافته است

سـتناد شـده   ، براي جواز دوسـت داشـتن وطـن ا   قرآنت مشابه و حتی آیاتی از عبارا
مورد بحث، ابهامات و تردیدهایی را بـراي دانشـمندان    است، سند و محتواي عبارت

می  اعم از شیعه و اهل تسنن ایجاد نموده، از این رو ضمن بیان مفهـوم وطـن و   اس
از سه زاویۀ سند، مفهوم و فقه سخن به میان آمده  این عبارت درخصوصاهمیت آن 

  .است
وه بر سید علی مبارکـه  درخصوص ) ق1365م (اي پیشینۀ تحقیق باید گفت که ع

بـه ایـن بحـث    » حدیث حب الوطنتحصیل الثمن در شرح «اي با عنوان  که در رساله
ابع فقهـی و کتـب تـراجم درخصـوص     اي در کتب تفاسیر، من پرداخته، نکات پراکنده

خورد، اما تحقیق مستقلی که حاوي مبـاحثی دربـارۀ سـند،     مزبور به چشم می عبارت
هاي فقهی از آن باشـد، وجـود نـدارد؛ از ایـن رو،      محتواي عبارت یادشده و برداشت

  .ین مهم پرداخته استتحقیق حاضر به ا

  مفهوم وطن
، یعنـی اقامـت   »وطن بالمکان وطناً«کلمۀ وطن بر وزن فلس به معناي اقامت است و 

و ) 664، ص2تـا، ج  فیـومی، بـی  (تصـریح کتـب لغـت    براساسکرد در آن؛ در مقابل 
، وطن به فـتح واو و طـاء   )141، ص13ش، ج1360مصطفوي، (قرآنتوضیح مفردات 

نسان و مقر او و نیز هر مکانی است که انسان بـراي کـاري در   به معناي محل اقامت ا
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 .آن مانده است، به محل زندگی یا آغل گوسفندان و نیز گاوها، وطن گفته شده اسـت 
  ) 664، 2تا، ج فیومی، بی(

می، از جملـه در دعـاي کمیـل در      کلمۀ اوطان جمع وطن است که در متون اسـ
، 3ق، ج1414ابـن طـاوس،   (»دك طائعـه و علی جوارح سعت الی اوطان تعب«عبارت 

هـاي   محـل » أوطـان تعبـدك  «مزبور منظور از  در عبارت. به کار رفته است) 334ص
بـدیهی  ... . و هاي معصـومان  عبادت و پرستش خداوند است؛ مانند مساجد، حرم

  .است که این نوع تفسیر و برداشت با مفهوم لغوي وطن مناسبت دارد
یوطن «: آمده رۀ خصوصیت و ویژگی پیامبردربا در حدیثی از امام حسن

ماکن در هیچ مکانی جاي مخصوص  ، پیامبر)169، ص16ق، ج1403مجلسی، (»ا
  .نشستند شد، می فرمود و هر جا که می براي خود تعیین نمی

به معناي جایى است که انسان در آن سکونت کـرده و آن را وطـن   » موطن«کلمۀ 
خانوادۀ کلمۀ  ، تنها هم)289، ص9ش، ج1374ی، موسوي همدان(دهد خودش قرار مى

  . به کار رفته است» مواطن«به صورت ) 25: توبه(قرآناست که در » وطن«
که خواهیم دید، از جمله کلماتی است که گاهی مفهوم وطـن   نیز چنان» دار«کلمۀ 

اى دار بعد دارکم تمنعـون و مـع اى   «: اند که در آن فرموده دارد؛ مثل سخن علی
کدامین خانه و وطن را جز خانه و وطن خود از اشغال بیگانگـان  : ام بعدى تقاتلونام

 ».شدممنوع خواهید ساخت و با کدامین رهبر پس از من، به میدان نبرد وارد خواهید 
غه، خطبه (   )29نهج الب

بـاش   براي معناي وطن به مـواردي، همچـون جـاي   ) »و«ش، حرف 1380(دهخدا
اقامت، مقام و مسکن، جایی که شخص زاییده شـده و نشـو   مردم، جاي اقامت، محل 

و نما کرده و پرورش یافته، شهر زادگـاه، مـیهن، سـرزمینی کـه شـخص در یکـی از       
  .اشاره نموده است... نواحی آن متولد شده و نشو نما کرده باشد و

رْآنَ لَـرَادك  إِنَّ الَّذي فَرَض علَیک الْقُ« ، از جملهقرآندر برخی از آیات » معاد«کلمۀ 
ادعصـادقی  (به معانی چندي از جمله وطـن بـه کـار رفتـه اسـت     ) 85: قصص(»إِلَى م
 »القریـه «، )246: بقـره (»دیـار «، همچنین از کلمـات  )493، ص30ش، ج1365تهرانی، 

  .شود ها مفهوم وطن استفاده می و مشابه آن) 88: اعراف(
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ح فقهـا، وطـن    متفاوت است، ،مفهوم فقهی وطن با آنچه گفته شد زیرا در اصط
ق می شود که به دلیل سکونت در آن، بین آن و شخص ساکن، نوعی  به سرزمینی اط

قه و اختصاص به وجود آمده است، وطن به این مفهـوم از نظـر فقهـی موضـوع      ع
  :اند از اند که عبارت فقها به سه نوع وطن اشاره کرده. احکام و آثار فقهی زیادي است

کودك . کنند ی یا زادگاه شخص که پدر و مادر وي در آن زندگی میوطن اصل. 1
قۀ حقوقی با محل سکونت مزبور پیدا می کنـد   به تبعیت از پدر و مادر خود نوعی ع

  .شود که پس از رسیدن به سن بلوغ از آثار فقهی آن برخوردار می
محل سکونت جدیدي است کـه شـخص در خـارج از    : وطن عرفی یا مستجد. 2
کند، از نظر عرف براي تحقق چنـین   تولد خویش براي زندگی خود انتخاب می محل

قه ملکیت در ایجاد وطن اصـلی و   وطنی قصد سکونت دائمی کافی است، داشتن ع
مـدت سـکونت بـراي    ) 297، ص2ق، ج1424بهبهـانی،  .(نیز وطن عرفی نقش نـدارد 

سـب شـرایط   ح  مدت یادشـده بـه  . تحقق وطن عرفی دربارۀ اشخاص متفاوت است
ماهه براي  زندگی و شغلی و محیط متغیر است، چه بسا درخصوص برخی اقامت یک

صدق وطن کافی باشد و ممکن است درخصوص برخی، اقامت کمتر از یک ماه نیـز  
اقامـت  ) 141، ص3ق، ج1409طباطبایی یـزدي،  .(براي تحقق وطن عرفی کفایت کند

اما قصـد سـکونت دائمـی شـرط     ماهه براي تحقق وطن عرفی مورد نیاز نیست،  شش
برخی از فقها قصد اقامت دائمی را نیز شرط تحقق وطـن  . تحقق این نوع وطن است

آقا (اند که مدت اقامت وي به زمان معینی محدود نباشد ، اما شرط کرده عرفی ندانسته
و بسـیاري از فقهـا قصـد را نیـز معتبـر      ) 301، ص2ق، ج1414الـدین کـزازي،    ضیاء

از این رو ممکـن اسـت   . اند ن وطن را با طول اقامت نیز صادق دانستهندانسته و عنوا
  .هاي زیادي داشته باشد که به لحاظ عرفی، فرد وطن

وطن شرعی که در برخی روایات از آن به استیطان تعبیر شده اسـت، از جملـه   . 3
قَـالَ أَنْ  فَ ؟مـا الاسـتیطَانُ  « :گفته از ایشـان پرسـیدم   از اصحاب امام رضابنِ بزِیعٍ ا

اختیـار  : »بـه ها یکُونَ لَه بِها منْزِلٌ یقیم فیه ستَّإلَ أَشْهرٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلک یتم فیها متَى دخَل
این ترتیب که در آن زمـین  ه ب: شود؟ فرمود وطن یا اقامتگاه گزیدن چگونه محقّق مى

در آنجا اقامت کند، اگر چنـین  ) از سال را(اى داشته باشد که شش ماه خانه ،یا مزرعه
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 .کنـد  نمـاز را تمـام مـی    ،وضعى پیدا کرد در این صورت هر زمان که وارد آنجا شـد 
  )452، ص1ق، ج1404صدوق قمی، (

  »حب الوطن من االیمان« عبارت
یمان«شهرت عبارت  در بین مردم، آن را به شکل مثـل درآورده و  » حب الوطن من ا

عبارت  درخصوص. کنند تفاده کرده و مردم به آن نطق میشعرا و نویسندگان از آن اس
  :توان سخن گفت یادشده از چند زاویه می

  از حیث سند. الف
 در منابع حدیثی شیعی، از عبارت یادشده سخنی بـه میـان نیامـده اسـت، امـا نـوري      

در بـه اسـتناد سـخن شـیخ حـر عـاملی       ) 375، ص10ق، ج1419نمازي شاهرودي، (
آن را به صورت مرسل نقل کرده و از آن به عنوان سـخن پیـامبر    که امل اآلملمقدمۀ 
م ق، 1406عـاملی،  )(ق1377م (سید محسـن امـین   همچنین .تعبیر کرده است اس

عبـارت مزبـور بـه     از) 528و  487ص ،ش1380(و م احمـد نراقـی  ) 301، ص1ج
 میـزان الحکمـه  در منـابع حـدیثی جدیـد، همچـون     . انـد  عنوان حـدیث تعبیـر کـرده   

ــاقري بیدهنــدي، (گــنج حکمــت، )3566، ص4ش، ج1375شــهري،  ري( ش، 1363ب
نیز از آن به عنوان حدیث تعبیر شده و دانشمندان زیادي از جمله شـیخ  ... و )165ص

چندي اند، مفسران  دربار آن به اظهار نظر پرداخته» حدیث«با کاربرد عنوان ... بهایی و
ً  ردهشده به عنوان حدیث اشاره کدیا به عبارت زنی م فـتح اهللا کاشـانی گفتـه    اند؛ مث

در حینى که از مکه بیـرون آمـد    ست که رسولا از عبداهللا بن عباس مروي« :است
د اهللا   : گفت. و به غار رفت، به قصد توجه به مدینه در مکه نظر فرمود أنت أحب بـ

د مـرا  ترین شهرهایى به نزدیک من اگر کافران معاند و مشرکان جاحـ  تو دوست:  إلى
یمـان   الوطن  حب  بیرون نکردندى، هرگز از اینجا بیرون نرفتمى و از مقام قـدم    من ا

، 8ش، ج1336کاشـانی،  (».بیرون ننهادمى و مواصلت تو را بر مفارقت اختیار نکردمى
از  چـون رسـول  : عبداهللا عباس گفـت «: و نیز ابوالفتوح رازي گفته است) 343ص

انـت احـب    :آن شب به غار رفت، با مکه نگرید و گفـت  مکه بیامد تا به مدینه آید و
د اهللا اگر کافران مرا ! در جهان هیچ شهر چنان دوست ندارم که تو را، اى مکه ،  الىب



 1393پاییز و زمستان م، ، سال ششم، شماره دوازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    220

وطـان مـن     :و از اینجا گفـت . بیرون نکردندى، به اختیار خود هرگز نرفتمى حـب ا
یمان ـ (».حب الـوطن مـن طیـب المولـد     :و در دیگر خبر  ا ق، 1408وح رازي، ابوالفت

  )299، ص17ج
یادشده به عنوان حدیث اشاره کـرده و   وي از جمله افرادي است که به عبارتمول

   :گفته است
ــت   ــذر مایس ــوطن بگ ــب ال    از دم ح

             
  که وطن آن سوست جان این سوى نیست  

  گر وطن خواهى گذر ز آن سوى شط  
            

  این حدیث راست را کم خـوان غلـط    
  )652م، دفتر چهارم، ص1835(  

  :مزبور به عنوان حدیث تصریح کرده و گفته است همچنین سعدي به عبارت
  ست صحیح ا سعدیا حب وطن گرچه حدیثی

           
  زادم آنجـا  مـن  که سختی به مرد نتوان  

  )138ص ش،1388(  
از این روي عبارت یادشده از حیث سـند، همچـون مفهـوم آن خـالی از مشـکل      

مه عسکري مؤید این مدعاست که گفتهع. نیست پوشی از سـند   با چشم«: اند بارت ع
این حدیث، چه بسا براي ما تصور مفهوم سالم و قابل قبـولی از ایـن جملـه دشـوار     

  )242، ص3ق، ج1415عسکري، (».باشد
 .است نامه مرزبانترین منبعی که از سخن مزبور به عنوان حدیث تعبیر کرده،  قدیم

زیرا اسپهبد مرزبان بن رستم مؤلف کتاب مزبور بـه زبـان   ) 178م، ص1997اسپهبد، (
  .است) 242، ص21ق، ج1403آقابزرگ تهرانی، (هجري 302طبري متوفاي سال 

هجري از دانشمندان حـدیث و   387هجري و متوفاي  307ابن بطه عکبري متولد 
ن حـدیث  مزبور به عنوا ن هفتاد حدیث دربارۀ جهاد، از عبارتحنبلی مذهب در ضم

بـا توجـه بـه آنکـه مؤلـف از      ) 77، ص1تـا، ج  ابن بطه عکبري، بی.(تعبیر کرده است
توسـط ایشـان حـائز     دانشمندان سدۀ چهارم هجري است، تعبیر به حدیث پیـامبر 

، حر عاملی و دیگر نامه مرزباناهمیت است، در عین حال ابن بطه نیز همانند نویسندۀ 
  .نۀ مرسل نقل کرده استافراد و منابع سخن مزبور را به گو

یادشـده بـه عنـوان حـدیث تعبیـر       یگر دانشمندان اهل سـنت کـه از عبـارت   از د
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، م حـویش  )345، ص1ق، ج1408(توان به اسماعیل بن محمد عجلونی اند، می کرده
ق، 1409(ق748الدین ذهبی متوفـاي سـال    ، شمس)404، ص2ق، ج1382( آل غازي

اهـل سـنت بـا     ایـن، بسـیاري از دانشـمندان    با وجـود . اشاره کرد... و) 60، ص40ج
انـد،   یادشده نگریسته و دربارۀ آن به اظهار نظر پرداختـه  سختگیري خاصی به عبارت

حـدیث حـب الـوطن مـن     «: انـد  برخی از ایشان، منکر حدیث بودن آن شده و گفتـه 
یمان حدیث نیست و در کتب حدیثی وارد نشده است و فقها در هنگـام بحـث از   » ا
انـد و حـال آنکـه دار، وطـن      را بـه کـار بـرده   » دار«ارتباط انسان با آن، واژه  زمین و

  )7، ص49تا، ج الشحود، بی(».شود محسوب نمی
ایـن  «: انـد  یادشده پافشـاري کـرده و گفتـه    برخی از ایشان بر جعلی بودن عبارت

که گروهی از اهل علم از جمله سخاوي، صـاغانی و   جمله باطل و جعلی است، چنان
اند، جعلی است، احادیث جعلی که عموم مردم بـر زبانشـان    ن دو تصریح نمودهجز آ

تصـریح   بـه پیـامبر   ز این رو گرچه به انتساب این عبـارت آورند زیاد هستند، ا می
 تـر  آور و سخت شگفت. اند، انتساب یادشده جایز نیست و باید آن را انکار نمود کرده

بسـنده نکـرده و آن را    ر به رسول خدامزبو آنکه برخی از مردم به انتساب عبارت
ایشـان ضـمن   خـی از  بر) 206، ص6تـا، ج  بـی القرنـی،  (».کنند به خداوند منسوب می

حـب  «: اند که گفته اند، چنان یادشده، آن را جعلی دانسته صحیح دانستن معناي عبارت
یمان را به آن دست نیافتم، اما معنایش صحیح است تـا،   السـخاوي، بـی  .(الوطن من ا

اسـاس   پایـه و بـی   ان بر بـی برخی از ایش) 11، ص77تا، ج انور الجندي، بی/ 297، 1ج
تعبیـر  » حدیث  اصـل لـه  «ات به دشده باور داشته و از این نوع عباریا بودن عبارت

  )12، ص1تا، ج السعیدان، بی( .کنند می
آمیـز   برخی از دانشمندان اهل تسنن، عبارت یادشده را به عنـوان سـخن حکمـت   

المعـدة  «مشهور  اند که عبارت تعبیر نموده و گفتهاست،  که منسوب به پیامبر مردم
 عبـارت نیز چنـین اسـت، زیـرا     منسوب به پیامبر» بیت الداء و الحمیإل رأس الدواء

، 5تـا، ج  الراجحـی، بـی  .(آمیز حارث بن کلده پزشک عرب است مزبور سخن حکمت
  )7ص

وه بر جعلی یادشـده،   عبـارت و کـذب بـودن    برخی از دانشمندان اهل سنت، ع
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یلی که در بیان مفهوم حدیث خواهد آمد، صـحیح نمـی   عبارت  .داننـد  مزبور را به د
یل عمده) 7، ص1تا، ج السعیدان، بی( اي کـه بسـیاري از دانشـمندان اهـل      یکی از د

تسنن را به انکار حدیث یادشده واداشته، مشکل جمع بین حب وطن و ایمان اسـت،  
افري که حب وطن دارد، به موجب حدیث یادشده داراي ایمان اسـت و  که ک درحالی

که خواهیم دید اشـکالی در معنـاي    حال آنکه کفر با ایمان قابل جمع نیست، اما چنان
یـل موجـب رد   عبارت سـخن   یادشده نیست و ایراد وارد شده و دیگر ایرادات و د

  .نیست یادشده و انتساب آن به رسول خدا
نچه گذشت و با توجه به استنادهاي زیاد به عبارت یادشده به عنـوان  با توجه به آ

مزبـور بـه عنـوان حـدیث مرسـل و      عبـارت  تـوان از   حدیث و نظر به شهرت آن می
ضعیف تعبیر کرد، زیرا تمام منابعی کـه از عبـارت مزبـور بـه عنـوان حـدیث تعبیـر        

  .اند منقول دانسته اند، آن را به طور مستقیم و بدون ذکر واسطه از پیامبر کرده
  از حیث معنی. ب

ت اساسی که موجب رد سخن یادشده و منع انتساب  چنان که گذشت از جمله اشکا
تی که از  آن به رسول خدا شده، مشکل معناي روایت مزبور است، از جمله اشکا

  :اند از مزبور وارد شده، عبارت عبارتحیث معنی بر 
بـا ایـن توضـیح    : زم بین ایمان و حب وطنمزبور و عدم ت تناقض در عبارت. 1

که چنانچه منظور از وطن، مفهوم جغرافیایی آن باشد، در این صـورت ممکـن اسـت    
کافر و منافق و غیرمسـلمان حـب وطـن داشـته باشـد و حـال آنکـه ایمـان کـافر و          

تـوان گفـت کـه     در بیان این اشکال، همچنـین مـی  . غیرمسلمان و منافق توجیه ندارد
کند، منطقی نیسـت کـه    آید و نشو و نما می ان در سرزمین کفار به دنیا میگاهی مسلم

مت ایمـان باشـد، بـه عبـارتی      ایـن   براسـاس دوست داشتن چنین وطنی نشانه و ع
  . اشکال چیزي جزء ایمان دانسته شده که ارتباطی با ایمان ندارد

اشکال مزبور  ،یادشده ن با تفسیر و برداشت درست از عبارتتوا با وجود این، می
می«را دفع نمود، مثل آنکه معناي  را مراد دانست یـا تفسـیرهاي دیگـري    » وطن اس

که خواهیم دید، در فرض جغرافیایی بودن وطـن نیـز در    براي وطن ارائه کرد و چنان
همچنـین  . توان با تفسیري مناسب اشکال مزبـور را دفـع کـرد    بسیاري از صور آن می
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مزبور آن است کـه چنانچـه مسـلمان حـب وطـن       بارتتوان گفت که منظور از ع می
  . داشته باشد، حب وطن او نشانۀ سهمی از ایمان در اوست

ل یادشده داد، آن است که حب وطن که  هایی که می از جمله پاسخ توان به استد
م    ده و حب و دوستدر روایت مزبور از آن سخن به میان آم بـه آن  داشتنی کـه اسـ

م  فایده و بی کند، حب معمولی بی ن تشویق میاهتمام دارد و به آ هدف و مخالف اس
م گـره خـورده و        نیست، بلکه حب و دوست داشتنی است که بـه اهـداف بلنـد اسـ

می دانسـت      می ، 3ق، ج1415عسـکري،  .(توان منظور از وطـن را وطـن بـزرگ اسـ
  )242ص

کـه تنهـا مؤمنـان    گوید  یادشده نمی عبارت: اند سخ به ایراد مزبور گفتهبرخی در پا
عجلـونی  .(حب وطـن بـا ایمـان منافـات نـدارد     گوید  وطن را دوست دارند، بلکه می

گویـد   پاسخ مزبور منطقی نیست، زیرا حـدیث مـی  ) 347، ص1ق، ج1408الجراحی، 
هاي ایمان است، این امر فقط به مؤمن اختصاص دارد و حـال   که حب وطن از نشانه

  .قابل تصور است آنکه حب وطن توسط کافر و منافق نیز
: غریزي بودن حب وطن مثـل غریـزي بـودن بسـیاري از امیـال دیگـر انسـان       . 2

این ایراد، نامعقول است که دوست داشتن امور غریزي نشانه ایمـان باشـد و    براساس
مـردم اعـم از    امور غریزي را ندارد، از طرفی همـۀ از سویی انسان توان انکار یا نفی 

  )81، ص39تا، ج الشحود، بی.(اند مشتركمؤمن و کافر در حب یادشده 
ل یادشده نیز با توجه به موارد نقض زیاد، همچون دوست داشـتن نظافـت    استد

یمان«که در جملۀ  به آن تشویق شده ) 21، ص59ق، ج1403مجلسی، (»النظافإل من ا
معانی درست حدیث، حب مزبور فقـط بـه   براساس و جز آن مردود است، از سویی 

دارد، از طرفی به لحاظ منطقی حب وطن مساوي حب ذات و دفـاع  مؤمن اختصاص 
از زندگی و مبارزه با مرگ است و به لحاظ طبیعـی، وطـن و حساسـیت مخصـوص     

ً طبیعـی    دربارۀ آن و هر موضوعی که حیات آدمی با آن انسـی دارد، پدیـده   اي کـام
  .است
براسـاس  : اسـت  سنخ نبودن آن با ایمان که امر اخروي و هم دنیوي بودن وطن. 3

 همچـون مکـه زادگـاه پیـامبر     ایراد یادشده، چنانچه منظور از وطن، وطن دنیـوي، 
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 :، از همین روي گفته شـده اسـت  باشد، با ایمان که امر اخروي است سازگاري ندارد
»بیمان، آخر مراد پیامبر  الوطن  ح چگونه مکه باشد؟ که مکه از ایـن عـالم    منَ ا

پس آنچه از ایمان باشد، باید کـه هـم از ایـن عـالم     . عالم نیستاست و ایمان از این 
ایراد یادشده با توجـه بـه   ) 329، ص5ش، ج1373شهیدي، (».از آن عالم باشد. نباشد

و ) 27، ص1ق، ج1403احسـائی،  (آنکه به موجب روایات، دنیا مزرعۀ آخـرت اسـت  
را خـود در دنیـا    نشیند که محتویـات آن  اي می اینکه هر فردي در قیامت بر سر سفره

  .فراهم آورده است، همخوانی ندارد
ت وارد   که اشاره شد، با ارائۀ معناي درست از سخن یادشده می چنان توان اشـکا

  :اند از شده را دفع کرد، از جمله تفسیرهاي مناسب براي مفهوم وطن عبارت
سـیر  ایـن تف براسـاس  . باشـد  وطن به معناي دنیا یا هر آنچه شامل دنیاست، می. 1

ایـن تفسـیر بـا    ) 363، ص21ش، ج1358خـویی،  .(مردم حقیقتاً فرزندان دنیا هسـتند 
یمان«توجه به قید  رسد، مگر آنکه دنیاي مورد بحث، دنیایی  موجه به نظر نمی» من ا

می بوده و علی مجلسی، (»المتجر الرابح«از آن به  باشد که در راستاي اهداف اس
  .استتعبیر کرده ) 171، ص25ق، ج1403
این تفسیر و برداشت، طرفداران زیادي را به خود اختصـاص  : آخرت و بهشت. 2

دیـدگاهی  براسـاس  در بهشت خلق شـده و   یک دیدگاه، آدمبراساس . داده است
خلقـتش بـه بهشـت راه یافتـه      دیگر، بیرون از بهشت خلق شده و پس از کامل شدن

 عنی جاودانـه اسـت و  وطن در این م) 347، ص1ق، ج1408جراحی، عجلونی .(است
یا اهل الجنإل خلود ب «: ه در حدیث آمده استک کوچ و مرگی همراه آن نیست، چنان

خلود ب موت «و ) 48، ص3ق، ج1412ابن کثیر، (».موت یا اهل النار خلود ب موت
براي ایـن تفسـیر    قرآنآیاتی از ) 5، ص16ق، ج1409هندي، متقی (»و اقامإل ب ظعن
یةً   *یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ «اند، از جملـه   گرفته مورد استناد قرار اضـر کبی إِلَى رجِعار

وت   «و ) 28-27: فجر(»مرْضیةً الْمـ رِکْـهدی ثُم هولسرو اجِراً إِلَى اللَّههم هتینْ بم خْرُجنْ یمو
لَى اللَّهع رُهأَج قَعو تجریـد،  «: از همین روي شیخ بهایی گفتـه اسـت  ) 100: نساء(».فَقَد

شتاب در بازگشت به وطن اصلی و اتصـال بـه عـالم عقلـی اسـت و معنـاي سـخن        
یمان« پیامبر   )246، ص1ق، ج1403بهایی، (».همین است» حب الوطن من ا
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این معنی، مؤمن در دنیا غریب است و شوق دارد که به وطنش برگردد و براساس 
م اندیشه و همتش آن است که با انجام اعمال صالح، به وطن خویش بهشـت کـه   تما

  . آدم از آن رانده شد، بازگردد
ایـن معنـی   ): 202، ص1ش، ج1358مغنیه، (نفس انسان و کرامت انسانی است. 3

ایـن معنـی نیـز،    براسـاس  . مورد توجه برخی از دانشمندان و شعرا قرار گرفته اسـت 
رافیایی آن نیست و خوار و کوچک شمردن وطـن موجـب   منظور از وطن مفهوم جغ

خوار و کوچک شمردن نفس و کرامت آن و بلکه موجب خوار شمردن دین و عقیده 
  *.است
نقـل   این تفسیر از رسول خدابراساس : جوار حضرت و مقام قرب خداوند. 4

 دنیـا  به روز همه که را جمعى یعنى )5: ابراهیم(»وذَکِّرْهم بِأَیامِ اللَّه«: اند شده که فرموده
 شاید دهد؛ یاد، بودند عزت قرب مقام و حضرت جوار در کهرا  ىیروزها اند، مشغول

 و اصـلى  آشـیان  قصـد  بـار  دیگـر  و آید پدید ایشان دل در جناب آن شوق نوازع که
 حـب «: که است ایمان عین ،بجنبد دل در وطن آن محبت اگر چه، کنند حقیقى وطن

یما من الوطن   )5، ص7ش، ج1385زاده مراغه،  حسن(».نا
عین القضات همدانی در دوران زندان به ایـن تفسـیر   : سرشت و فطرت انسانی. 5

» صوفیه بازگشت به خداوند به شیوۀ«نزدیک به همین معنی، برخی . اذعان کرده است
مبـدأ و  (آغـاز و انجـام   اونـد اند، زیـرا خد  مزبور دانسته را تفسیر مناسب براي عبارت

  ) 3471، ص1ق، ج1408العجلونی الجراحی، .(است) ادمع
با اذعان به صحت حدیث یادشده، وطن را به صورت فطرت و نیز برخی از عرفا 

پیمان و عهد نخستین و محل ایمان، معنی کرده و با توجه به آیات و روایـات مشـیر   
بـه هجـرت بـه سـوي آن      ،به لزوم هجرت، نفس را که در جاي غربت سکنی گزیده

این نگرش، عرفا بر این باورند که وطن روح بایـد محبـوب   براساس . کنند ویق میتش
  )329، ص2ق، ج1422ابن عربی، (.باشد
، 1ق، ج1408جراحـی،  عجلـونی  .(و قبلـۀ جهانیـان اسـت    زیرا ام القـري : مکه. 6
3471(  
این تفسیر، ضمن جغرافیایی تلقی شدن وطـن، کـه   براساس : مفهوم جغرافیایی. 7
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آن باور دارد، اشاره شده که منظور از حب وطن و ارتباط آن بـا ایمـان آن   میانجی به 
ت آن را حل  است که شخص در پاك کردن انحرافات از وطن خود بکوشد و مشک
م هدایت کنـد، زیـرا ایمـان     کند و مردم وطن خویش را به سوي حق و ایمان و اس

در ایـن صـورت،   ) 244، ص3ق، ج1415عسـکري،  .(شـود  موجب این نوع کارها می
قی به   .شمار آمده است  حب وطن نوعی غیرت بوده که از فضایل اخ

می. 8 در این معنی همانند تفسیر گذشته، وطـن بـه معنـاي زمینـی آن     : وطن اس
مـورد بحـث، زادگـاه     عبارتاین تفسیر، منظور از وطن در براساس . اراده شده است

می وطن  انسان نیست بلکه همۀ سرزمین آیند، ایـن تفسـیر بـا     به حساب میهاي اس
لیس بلد باحق بک من بلد، خیـر  «: اند فرموده شود، از جمله علی روایاتی تأیید می
د ما حملک یعنـی وسـایل   (بهترین شهرها شهري است کـه تـو را پـذیرا شـود،    : »الب

غه، ص).(پیشرفت تو را فراهم کند از همـین روي، همـۀ مسـلمانان و    ) 496نهج الب
می امت واحده دانسته شده ینهمۀ سرزم ذه  «: انـد  اند، خداونـد فرمـوده   هاي اس إِنَّ هـ

ك برتري افراد، تقوا، ایمان، علم دانسـته شـده و   ) 51: مؤمنون(»أُمتُکُم أُمةً واحدةً و م
  .تقوا مردود دانسته شده استفید و عرب بر عجم جز بابرتري سیاه بر س

لت آیۀ  دةً    «در چگونگی و سبب د احـةً و أُمـ تُکُم أُمـ هذ وطـن  «بـر مفهـوم   » إِنَّ هـ
می هـا و وجـوه چنـدي قابـل      دیدگاه» أُمتُکُم أُمةً واحدةً«باید گفت که در تفسیر » اس

دانسـته   به معناي آل محمـد  تصور است، در تفاسیر روایی به نقل از امام باقر
اه دیگـري آن را خطـاب بـه همـۀ     دیـدگ ) 24، ص4ق، ج1416بحرانـی،  .(شده است

هـا در نـوع    این معنی همـه انسـان  براساس داند،  ها و همۀ افراد مکلف بشر می انسان
امـا برخـی تصـریح    ) 322، ص14ق، ج1417طباطبـایی،  .(اند انسانی برابر دانسته شده

م است، زیرا امت به معناي جماعتی  کرده اند که منظور از امت در آیۀ مزبور دین اس
ابوالفتـوح رازي،  / 277، ص7تا، ج طوسی، بی.(که یک هدف واحد داشته باشنداست 
م با شاخهبراساس ) 279، ص13ق، ج1408 هـاي گونـاگون آن    تفسیر اخیر، دین اس

شوند، زیرا همـۀ   قطع نظر از تعلق به محیط جغرافیایی خاص، یک امت محسوب می
  .اند كمشتر... ها در مواردي همچون نبوت، توحید، معاد و آن

می(تفسیر اخیر قـرار گرفتـه کـه    ) قدس سـره (مورد تأیید حضرت امام) وطن اس
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ف بـین مسـلمین طـرح و عمـال       «: اند گفته از مسائلى که طراحان براى ایجـاد اخـت
انـد، قومیـت و ملیـت اسـت کـه دولـت عـراق         خاسته پا  هاستعمارگران در تبلیغ آن ب

نیز دستجات محدودى دانسته یا ندانسـته از  و در ایران . زند مى  هاست بدان دامن سال
و در سایر نقاط از ترك و کُرد و دیگر طوایف هـم همـان   . کنند آن ترویج و تأیید مى

انـد و حتـى بـه دشـمنى      اند و مسلمانان را در مقابل هـم قـرار داده   راه را پیش گرفته
اى  هغافل از آنکه حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مسـئل  ،اند کشیده

هاى مسلمان دیگـر، مسـئله    گرایى در مقابل ملت و ملى .است که در آن حرفى نیست
م و  ف آن اسـت  و دستور نبى اکرم کریم قرآندیگرى است که اس و آن  ،بر خ

 ،شـود  گرایى که به دشمنى بین مسلمین و شکاف در صفوف مـؤمنین منجـر مـى    ملى
م و مصلحت مسـلمین و از حیلـه   ف اس م و      هـاى  برخ اجانـب اسـت کـه از اسـ

  )209، ص13ش، ج1386امام خمینی، (».برند گسترش آن رنج مى
  از حیث فقه. ج

مورد استناد فقهاي شیعی قرار گرفته و براي استنباط برخـی از احکـام از    این عبارت
  :آن کمک گرفته شده است، از جمله

اش  انوادهجواز شرط زوجه براي اینکه زوج، او را از شـهر محـل سـکونت خـ    . 1
فاضل مقداد ضمن اشاره به سخن محقق حلی در این : بیرون نبرد و لزوم وفاي به آن

چنانچه شرط شود که شوهر، زن را از شهرش بیرون نبرد، آیا چنـین  «: باره گفته است
جراء است یا خیر؟ شیخ در کتاب  زم ا و قاضی ابن براج و ابن حمزه  النهایهشرطی 

یز آن را اختیار کرده است، مستند این حکم روایت صـحیح از  اند آري، مصنف ن گفته
شود که آن زن  کند و شرط می است، دربارۀ مردي که با زنی ازدواج می امام صادق

آن : شود؛ یا فرمودنـد  به آن شرط وفا می: اند را از شهرش بیرون نبرد، حضرت فرموده
زم است فشیخ در . شرط  زم نیست، چون بر آن : اند و ابن ادریس گفته خ شرط 

زن واجب است که از شوهر خود اطاعت کند و به هر جا که شوهر بخواهد با او برود، 
سعید قـول  .... شود اش ساقط می کار و ناشزه بوده و نفقه در غیر این صورت، معصیت

ابن ادریس را برگزیده و روایت را حمل بر استحباب کرده است، زیرا مقتضاي نکاح 
  . مرد براي استمتاع و اسکان، مسلط بر زن باشدآن است که 
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اختیار مصنف است، زیرا شرطی است که مخالف شرع نیسـت و بـه دلیـل     ،اقوي
عمل به حدیث، وفاي به آن واجب است و نیز به دلیل آنکه غرض عق به آن تعلـق  

یمان«گیرد، زیرا  می و احتمال دارد کـه در ایـن شـرط، مصـلحتی     » حب الوطن من ا
دیگـر   د داشته باشد که در دیگر شهرها وجود نداشته باشد یا سکناي در شـهري وجو

  )246، 3ق، ج1404فاضل مقداد، (».موجب زیان زن باشد
آید، فاضل مقداد ضمن تأییـد دیـدگاه محقـق حلـی      که از عبارات فوق برمی چنان

یلـی   درخصوص  جواز شرط بیرون نبردن زن از شهرش براي تأیید این دیدگاه بـه د
یمان«چند از جمله    . استناد جسته است» حب الوطن من ا

حـب  « از جمله مباحث فقهی مرتبط به عبارت: لزوم دفاع از وطن و تقویت آن. 2
یمان یمـان « آن است که فقها با استناد به عبارت» الوطن من ا بـه  » حب الوطن من ا

و در ) 556، صق1427مکـارم شـیرازي،   (لزوم دفاع از وطن و تقویت آن حکم کرده
اند که نباید وطن جغرافی موجب تفرقۀ بین مسلمانان شود، زیرا  عین حال اشاره کرده

هاي شانه مساوي بوده و عرب بر عجم برتري  مسلمانان امتی واحد هستند و مثل دانه
از همـین  ) 27، ص6تـا، ج  همـو، بـی  / 37، ص1ق، ج1418حسینی شـیرازي،  .(ندارد

  .کتب فقهی به این امر اختصاص یافته استروي، مبحث جهاد و دفاع در 
برخـی از دانشـمندان شـیعی بـراي جـواز دوسـت       : جواز دوست داشتن وطن. 3

یمان« عبارتداشتن وطن به  و آیـات و روایـات دیگـري اسـتناد     » حب الوطن من ا
ً  کرده پس از ترك مکـه اشـتیاق و    در تفاسیر شیعی تصریح شده که پیامبراند، مث
ق م نمـوده و از آن بـه      قلبی  ۀع خود را به مکه که زادگاه و وطن ایشـان بـوده، اعـ

اند و خداوند نیز به ایشان مژده داده که بـه زودي   ترین شهر تعبیر کرده عنوان محبوب
قه امـر میسـر   صلح حدیبیه این  پس از .خواهی رسید شا به شهر محبوب و مورد ع

إِنَّ «ه به موجب روایتی در تفسیر آیـۀ  ک چنان است،به مکه وارد شده  و پیامبر شده
ادعإِلَى م كالْقُرْآنَ لَرَاد کلَیع ي فَرَضپیامبر)85: قصص(»الَّذ ، که از مکـه   در هنگامی

خارج شده و به سوي مدینه در حرکت بود، جبرئیل در جحفه بر او فرود آمد و به او 
قه داري؟ پیامبرا اي محمد آیا به شهرت که در آن متولد شده: گفت : فرمود ي، ع
، 17ق، ج1403مجلسـی،  .(به همین سبب خداونـد آیـۀ مزبـور را نـازل فرمـود     . آري
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به زادگاه و وطـن خـویش    دهد که پیامبر روایت یادشده نشان می) 252و 197ص
قه داشته و درحالی قۀ خود  ع که سه روز بیشتر از خروجش از مکه نگذشته بود، ع

را زیـاد  » الوطن«از همین روي، از ایشان نقل شده که کلمۀ . اشته استرا به آن بیان د
همچنین نقل شده که پس از استقرار مسـلمانان در مدینـه و بیمـار    . اند برده به کار می

قه آنان به مکه، پیامبر و لَما دخَلَ « :اند فرموده شدن عدۀ زیادي از ایشان و ابراز ع
نَإلَ قَالَ اللَّهم حبب إِلَینَا الْمدینَإلَ کَما حببـت إِلَینَـا مکَّـإلَ أَو أَشَـد و     رسولُ اللَّه ص الْمدی

ه چون ب و رسول خدا »بارِك فی صاعها و مدها و انْقُلْ حماها و وباها إِلَى الْجحفَإل
گونـه کـه مکـه را     همـان  خدایا مدینه را براى ما محبوب ساز: مدینه داخل شد، گفت

براى ما محبوب ساخته بودى، بلکه بیشتر، و در صاع آن و مد آن برکـت قـرار ده، و   
/ 564، ص2ق، ج1404صـدوق قمـی،   .(سوى جحفه منتقل سـاز ه تب و وباى آن را ب
همچنین از عبداهللا عباس نقل شده که چون رسول ) 510، ص3تا، ج حقی برسوي، بی

ه مدینه رود، آن شب که به غار رفت، به مکه نگریسـت و  از مکه در آمد تا ب خدا
د اللّه إلی و لو  أن أهلک أخرجونی منک لم أخرج«: فرمود در جهان » .أنت أحب ب

کردنـد، هرگـز بـه     هیچ شهري را مانند مکه دوست ندارم و اگر کافران مرا بیرون نمی
یمـان   حـب ا «: و از اینجـا گفـت   شـدم،  اختیار خود از آن خارج نمی  ». لـوطن مـن ا

) 299، ص17ق، ج1408ابوالفتـــــوح رازي، / 114، ص9ش، ج1377جرجـــــانی، (
وه بر اشاره به عبارتابوال یمان« فتوح رازي ع حـب  «به حـدیث  » حب الوطن من ا

همچنین از عایشه نقل شـده اسـت کـه در    . اشاره کرده است» الوطن من طیب المولد
چگونه مکـه را  : به مدینه آمده بود، پرسیدماز مردي که از مکه  حضور رسول خدا

گریان  اي که رسول خدا ترك کردي؟ وي اوصاف نیکوي مکه را بیان کرد به گونه
نی: شد و فرمود ق، 1400الحلبـی،  .(ها آرام گیرنـد  ما را به شوق نیاور یا بگذار دل! ف

  )283، ص2ج
کـه شـرح حـال     اشاره کـرده که خود از علماي جبل عامل لبنان است،  حر عاملی

به جا آوردن حـق وطـن بـه     آنان را بر دیگر علماي متأخر مقدم داشته است، به دلیل
یمان«روایات سبب   »مـن ایمـان الرجـل حبـه لقومـه     «و روایـت  » حب الوطن من ا

و نیز به دلیل داخل بـودن آن در عنـوان    )375، ص10ق، ج1419نمازي شاهرودي، (
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رض المقدسه« زیـرا عیاشـی   ) 11، ص1ق، ج1404حـر عـاملی،   (؛... و) 21: مائده(»ا
 اهللا کتـب  التی »ادخُلُوا األَرض الْمقَدسةَ« ۀدر ذیل آی روایتی از امام صادقبراساس 

الدین محمد قزوینی در  همچنین رضی. ارض مقدسه را به شام تفسیر کرده است لکم
نکتابی موسوم به  خوان و هدیإل الخ حـال علمـاي    شـرح  درخصـوص که  ضیافإل ا

یمـان اسـتناد کـرده و بـه       قزوین نگاشته است، در آغاز به حدیث حب الوطن مـن ا
ی نیـز  املمرتضی ع )133، ص15ق، ج1403بزرگ تهرانی، آقا.(ه استشرح آن پرداخت

ضمن استناد به حدیث یادشده و پذیرش صحت آن، وطن را به معناي وطـن بـزرگ   
می می   اس گرفته نه زادگـاه فـرد و از ایـن رو     -استـ که شامل همه کشورهاي اس

، 3ق، ج1415، مرتضی عـاملی (دوست داشتن چنین وطنی را نشانۀ ایمان دانسته است
که گذشت، برخی نیز بـا پـذیرش حـدیث یادشـده و امکـان اسـتفادۀ        چنان) 333ص

ت آن و   زادگاه از آن، حب وطن را به صورت حفظ وطن از انحرافات و حل مشـک
م معنی کردههدایت افراد آ   .اند ن به سوي حق و ایمان و اس

، قـرآن با توجه به حدیث مورد اشاره و احادیث مشابه و نیز بـا توجـه بـه آیـات     
قـه بـه زادگـاه هـم      انـد کـه    برخی از فقهاي معاصر شیعی تصریح کـرده  عشـق و ع

دارد و هم در روایات و هم در منطق عقل، با وجود این از عشق  قرآنهایی در  ریشه
قه متعصبانه به وطن پرهیز داده و از همین روي براي مواردي، همچون تکامـل   و ع

انـد، همـان گونـه کـه      علمی، مادي و معنوي، هجـرت از وطـن را ضـروري دانسـته    
، 2ش، ج1386مکـارم شـیرازي،   ..(از زادگاهش مکه به مدینه هجرت فرمود پیامبر

  )222ص
وه بر جواز دوست داشتن وطن که از حدیث  مورد بحث استفاده شده تصریح ع

وه بر وجوب حفظ وطن خیانت بـه آن حـرام    ه موجب عبارتشده که ب یادشده، ع
برخی از دانشمندان اهل سنت با استناد به حدیث مورد اشـاره بـه مشـروعیت    . است

اند که اگر دوست داشتن وطن بـراي مسـلمان    حب وطن تصریح نموده و اشاره کرده
وند عزوجل تبعید از وطن را کیفر برخـی از جـرائم، از جملـه    امر مطلوبی نبود، خدا

فتـاء و     .(داد زناي غیر محصن قرار نمی درات البحـوث العلمیـإل و ا الرئاسإل العامإل لـ
رشاد، بی دور شـدن  «: از همین روي شافعی گفته است) 152، ص94تا، ج الدعوة و ا
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ن و خواري چنین مجرمانی کف نی،  (».کند ایت میاز وطن و خانواده براي خذ عسـق
  )99، ص12تا، ج بی

نی، بـی  / 64، ص4ق، ج1422قـاري،  (بسیاري از دانشمندان اهل تسنن تـا،   عسـق
که بـه  ) 283، ص9تا، ج المبارك فوري، بی/ 135، ص10تا، ج عینی، بی/ 621، ص3ج

یمـان «جعلی و دروغ بودن حدیث  بـاور داشـته و بـه مفهـوم آن     » حب الوطن من ا
اند، با این حال برخی از ایشان بـا وجـود جعلـی دانسـتن سـخن       ارد نمودهایراداتی و

مزبور، در شرعی بودن حب وطن تردیدي نکرده و آن را با موارد دیگـري بـه اثبـات    
انـد کـه هرگـاه از مسـافرت      اسـتناد نمـوده   اند، مثل آنکه بـه عمـل پیـامبر    رسانده
خواباندنـد و   شترشـان را مـی   نگریسـتند و  گشتند، به دیوارهاي شهر مدینه مـی  بازمی

قه به شـهر مدینـه آن را بـه حرکـت      ،چنانچه سوار بر مرکب بودند به دلیل شدت ع
نی، بـی  .)(کردنـد  حرکت مرکب را تند مـی .(نددآور درمی و ) 621، ص3تـا، ج  عسـق

م ناراحتی پیامبر از ترك مکه و رفتن به سوي مدینه و نیـز وصـیت    برخی نیز اع
ار دادن تـابوتش در کنـار آرامگـاه پـدارانش را دلیـل بـر       به قـر  حضرت یوسف

در محـل   هرچند که اهـل مصـر از دفـن یوسـف    . اند مطلوبیت حب وطن دانسته
کـت فرعـون     اند، اما حضرت موسی آرامگاه پدرانش جلوگیري کرده پـس از ه

یی به نام حامی آرامگاه یوسف را به محل آرامگاه پدرانش در بیت المقدس در روستا
، 8ق، ج1417محمـد بـن حسـن،    / 93، ص2ق، ج1406هی، یابشـ .(نتقل کرده اسـت م

  )147ص
 »فضل محبإل الوطن«از این گذشته در برخی از منابع اهل تسنن، بابی تحت عنوان 

اختصـاص داده  ) 301، ص2تا، ج راغب اصفهانی، بی/ 154، ص1تا، ج الحجوري، بی(
  .رساند را می شده که جواز دوست داشتن وطن را از دیدگاه ایشان

  اهمیت وطن در اسالم
م اهمیت بسزایی دارد و   وطن به مفهومی دوسـتی از حـس    مـیهن که گذشت، در اس

آن و حس دفاع از منـافع فـرد در آن مکـان     ۀتعلق داشتن به مکان و هویت ویژ ۀاولی
اي روایـات   در پـاره  الهی و مفهومی مقـدس دارد، از همـین رو   ۀشود و جنب ناشی می
منقـول اسـت    اشتن وطن نشانۀ ایمان دانسته شده است، چنانچه از پیامبردوست د



 1393پاییز و زمستان م، ، سال ششم، شماره دوازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    232

یمان«: اند که فرموده ) 375، ص10ق، ج1419نمـازي شـاهرودي،   (»حب الوطن من ا
وطانت عمر«: اند فرموده و نیز علی د بحب ا ها بـه سـبب دوسـت     سرزمین» الب

مـن کـرم   «یا ) 375، ص2ق، ج1419نمازي شاهرودي، .(شوند ها آباد می داشتن وطن
هـاي ارزش و   از نشـانه : المرء بکائه علی مـا مضـی مـن زمانـه و حنینـه الـی اوطانـه       

ـ  ـ که در آن کوتاهی کـرده  اش رفته شخصیت انسان آن است که نسبت به عمر ازدست
قه ، 20ق، ج1378ابـن ابـی الحدیـد،    (».منـد باشـد   اشک بریزد و نسبت به وطنش ع

وطـان عمـارة    «: آمـده اسـت   رسـول خـدا   در سخن دیگري از )274ص بحـب ا
ش، 1363ابن شعبه حرانـی،  .(شوند ها آباد می با دوست داشتن وطن، سرزمین» البلدان

وطن به مفهوم فقهی آن در علم فقه نیز از زوایاي گوناگون مـورد توجـه قـرار     )207
  . گرفته است

ـ   م کـه مـورد   دوست داشتن وطن با توصیه به کوچ کردن از آن براي تحصـیل عل
 توصیه برخی روایات واقع شده، منافات ندارد، چنانچه در دیوان منسوب به علی

وطان فی طلب العلی و سافر«: آمده است  وطـن  از معالى کسب پى در »تغرب عن ا
  ) 102، ص106ق، ج1403مجلسی، (.پردازب سفر به و شو دور

ورت نـاحق از  صـ  دوست داشتن وطن موجب شود که فرد بهگذشت اگر که  چنان
هاي دیگر نفرت پیدا کند یا به ناحق، دشمنی نسبت به دیگران را موجب گـردد،   وطن

م با طرح عنوان . دوست داشتن مقبولی نخواهد بود م«از سویی اس س وه » دار ا ع
گوید و مردم را به مهرورزي  بر زادگاه و محل زندگی انسان از وطنی دیگر سخن می

م هم نسبت به آن سفارش می می را وطـن     سـرزمین  ۀکند، به عبارتی، اس هـاي اسـ
هـا   هـا را سـرزمین   سرزمین ۀکند و هم ها سفارش می مسلمانان دانسته و به دفاع از آن

تواننـد بـراي    کند که مسلمانان هر کدام را کـه بخواهنـد، مـی    داند و اشاره می خدا می
د اهللا و العیـال عیـال اهللا    ال«: اند فرموده که پیامبر چنانزندگی انتخاب کنند،  د بـ ب

 و نیـز علـی  ) 166، ص1تـا، ج  احمـد بـن حنبـل، بـی    (»فحیثما اصبت خیراً فـاقم 
د مـا حملـک   «: اند فرموده هـیچ شـهرى بـراى تـو     : »لیس بلد بأحقّ من بلد، خیر الـب

نهج .(سزاوارتر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها شهرى است که از تو پذیرایى کند
غه   ) 442و  416کلمه قصار  /الب
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قـۀ متعصـبانه و        از این روي علی رغم مطلوب و مشـروع بـودن حـب وطـن، ع
حب «شود، با  گرایی تعبیر می کورکورانه و افراطی نسبت به آن که گاهی از آن به ملی

مورد اشاره تفاوت دارد، زیرا حب وطـن مـذکور بـا معـانی گونـاگون آن، در      » وطنِ
زم دارد، اما بین ملیمورد بحث با ا عبارت گرایی افراطی با ایمان  گرایی و قوم یمان ت

زمی وجود ندارد، بلکه با آن در تضاد است؛ از همین روي، براي دستیابی اهـداف   ت
گرایی افراطی با توجه بـه   ملی. عالی، به هجرت از وطن و ترك آن توصیه شده است

م نسبت به همۀ رنگ و لحاظ تقـوا بـه عنـوان یکـی از      ها، نژادها دیدگاه مساوي اس
م سازگاري ندارد و از سویی موجب تفرقـه در دنیـاي    معیارهاي برتري با منطق اس

م می  ـ که پیش از این به آن اشـاره رفـت   ـ قدس سرّه شود، عبارات حضرت امام اس
گرایـی و حـب    به تفاوت حب وطن و ملیت )209، ص13ش، ج1386امام خمینی، (

و «: اند در جاي دیگر خطاب به حجاج گفته. متعصبانه تصریح دارد وطن کورکورانه و
زم است حجاج بیت اهللا الحرام در این مجمع عمومى و سیل خروشان انسانى فریاد 

هرچه بیشتر برائت از ظالمان و ستمکاران را هرچه رساتر برآورند و دست برادرى را 
م و مسلمین مظلوم را  ۀبفشارند و مصالح عالی گرایـى   گرایـى و ملـی   فـداى فرقـه  اس

خــود را هرچــه بیشـتر متوجــه بــه توحیــد کلمــه و تــرك   ،نکننـد و بــرادران مســلم 
 ،شـود  خواران و وابسـتگان آنـان تمـام نمـى     هاى جاهلى که جز به نفع جهان عصبیت
ه إل  «از سویی سورۀ تکـاثر و نیـز آیـۀ    ) 94، ص20ق، ج1386همان، (».بنمایند إِنَّ اللـَّ

گرایی افراطی  گرایی یا قوم و موارد مشابه در رد ملی) 2: لقمان(»مخْتالٍ فَخُور یحب کُلَّ
گرایـی تصـریح دارد، از    بر نکـوهش ملـی  » فخور«گویند، در آیۀ اخیر، واژۀ  سخن می

فخر عبـارت اسـت از چیزهـاي خـارج از     «: سویی راغب در تعریف فخر گفته است
چنـین معنـایی از فخـر    ) 627ق، ص1412راغـب اصـفهانی،   (»انسان، نظیر مال و جاه

  . گرایی از آیۀ مورد اشاره باشد گرایی یا قوم استفادۀ نکوهش ملی تواند مؤید امکان می

  گیري نتیجه
  :آیند نتایج ذیل به دست می ،از آنچه گذشت

ت وارد بر عبارت. 1 یمان« با وجود اشکا به عنوان حدیث و » حب الوطن من ا
 هریـک ، شرعی بودن حب وطن اتفاقی است، از همین روي سخن منقول از پیامبر
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یلی اسـتناد   از علماي شیعه و اهل تسنن براي اثبات مطلوب بودن آن کوشیده و به د
  .اند کرده
مزبـور بـه عنـوان     اهل سـنت نسـبت بـه عبـارت     برعکس برخورد سختگیرانۀ. 2

تـري   نانـه بی دانشمندان شـیعه برخـورد خـوش    حدیث و انتساب آن به رسول خدا
ایـن امـر را   . یادشده به عنوان حدیث و انتسابش به رسول خـدا دارنـد   عبارت دربارۀ

  .توان از استنادات فقها و صاحبان تراجم به آن نتیجه گرفت می
یادشـده و بـه عبـارتی، اشـکال در      بل هضم نبودن مفهوم و محتواي عبـارت قا. 3

یلی است که موجب باور برخی ا ز دانشـمندان اهـل سـنت بـه     معناي آن از جمله د
  .کذب و جعلی بودن آن شده است

زمۀ حب وطن با ایمان با مسئلۀ جواز حب وطـن گونـاگون  . 4 انـد؛ از   رابطه و م
انـد، روا بـودن    همین روي، دانشمندانی که رابطۀ حب وطن و ایمان را انکـار نکـرده  

یلی آن را اثبات کرده حب وطن را انکار نکرده و یل مخالفـان   چنان .اند با د که در د
که حب وطـن جـایز   اند، از این رو ممکن است  گذشت، حب وطن را غریزي دانسته

زمه باشد و در ضمن   .اي نداشته باشد با ایمان م
ایرادهایی نظیر غریزي بودن حب وطن و عدم تلقی آن به عنوان یـک امتیـاز و   . 5

مر دنیوي حب وطن با امـر  نیز عدم سازگاري ایمان با حب وطن و قابل جمع نبودن ا
 شمندان اهل سنت در حدیث بودن عبـارت آسمانی ایمان، موجب تردید برخی از دان

مزبـور   وارد یادشده اشکالی در مفهوم عبارتمزبور شده، با توجه به معانی مناسب، م
  .آورند پدید نمی

  
  :ها نوشت پی
معناي عشق بازگشت به اصل را به وطن در حدیث یادشده، ي خویش نان و حلواشیخ بهایی در * 

  :استانسانی گرفته و گفته 
ــراق و شــام نیســت  ــن وطــن مصــر و ع    ای

  
  را نـام نیسـت   سـت کـان  ا این وطن شهري  

ــام       زانکـــه از دنیاســـت ایـــن اوطـــان تمـ
  

ــام     نـ ــر ا ــد خیـ ــى کنـ ــا کـ ــدح دنیـ    ؟مـ
ــا      ــر خطـ ــت رأس هـ ــا هسـ ــب دنیـ    حـ

  
  ؟شـــود ایمـــان عطـــا از خطـــا کـــى مـــی  
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   د از توفیــق بهــر کــو یابــ  اى خــوش آن
  

ــى     ــوى آن بـ ــاورد رو سـ ــهر  کـ ــام شـ   نـ
ــر     ــى اى پسـ ــان غریبـ ــن اوطـ ــو دریـ    !تـ

  
ــ   ــا غربــت کــردهه خــو ب   !ســره ى خاکــت ب

ــیر    آن   ــدى اسـ ــن مانـ ــهر تـ ــدر در شـ    قـ
  

ــک     ــن ی ــان وط ــمیر   ک ــت از ض ــاره رفت   ب
ــن      ــاد ک ــان را ش ــم و ج ــاب از جس    رو بت

  
   مــــوطن اصــــلى خــــود را یــــاد کــــن  

ــا آن    ــان ت ــن جه ــان زی ــت جه ــیار نیس   بس
  

ــار نیســت     ــک نفــس در ک ــز ی ــان ج   در می
  !چنـــد اى شـــاهباز پرفتـــوح  ه بـــتـــا   

  
ــیم روح    ــانى دور از اقلــــ ــاز مــــ   ؟بــــ

  !حیــف باشـــد از تــو اى صـــاحب هنـــر    
  

  یـــن ویرانــه ریـــزى بــال و پـــر  ا کانــدر   
ــ    ــا بـ ــبا  ه تـ ــهر سـ ــد شـ ــى اى هدهـ   !کـ

  
ــا      ــته پـ ــى بسـ ــده باشـ ــى مانـ   ؟در غریبـ

 )11، صش1352ى، یشیخ بها(  
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: الدین احمد بن محمـد، بیـروت   شاه، شهاب ، تعریب عربنامه مرزباناسپهبد، مرزبان بن رستم،  .16

نتشارات العربی،   .م1997مؤسسإل ا
 .ش1386مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، : ، تهران4، چصحیفه اماماهللا،  امام خمینی، روح .17
ت انور الجنديانور الجندي،  .18  .تا منشورات المکتبإل العصریإل، بی: جا ، بیکتب و مقا
 .ش1363کتابفروشی و نشر روح، : ، قم1، چگنج حکمت یا احادیث منظومباقري بیدهندي،  .19
مبهبهانی وحید، محمد باقر،  .20  .ق1424نا،  بی: ، قممصابیح الظ
 .ق1403اعلمی، : ، بیروت6، چالکشکولبهایی شیخ عاملی، محمد،  .21
 .ش1352نشر محمودي، : ، تهران1، چو آثار فارسی شیخ بهایی کلیات اشعارــــــــــــــ ،  .22
 .ق1416بنیاد بعثت، : ، تهران1، چالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید هاشم،  .23
حـزان   جرجانی، ابو المحاسن حسین بن حسن،  .24 ء ا ذهـان و جـ ء ا ، انتشـارات دانشـگاه   ج

 .ش1377تهران، 
 .تا نا، بی بی: جا ، بیمیإل ابن الوردي شرحالحجوري، عبدالرحمن یحیی بن علی،  .25
ملحر عاملی، محمد بن حسن،  .26  .ق1404نا،  بی: ، نجف اشرفامل ا
 .ش1385نشر آل علی، : ، قم8، چها طبیب دلزاده مراغه، صادق،  حسن .27
جوبإلحسینی شیرازي، محمد،  .28 سئلإل و ا  .تا نا، بی بی :جا ، بی1، چا
میإل الثقافیإل بمالو السوید، : ، بیروترنسیإلاجوبإل المسائل الفـــــــــــــ ،  .29 س   .ق1418المکتبإل ا
 .تا دار الفکر، بی: ، بیروتتفسیر روح البیانحقی برسوي، اسماعیل،  .30
 .ق1400نا،  بی: ، بیروتالسیرة الحلبیإلالحلبی، علی،  .31
غإلخویی، میرزا حبیب اهللا،  .32 میإل،: ، تهرانمنهاج البراعإل فی شرح نهج الب س  .ش1358 مکتبإل ا
  .ش1380، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، نامه لغتاکبر،  دهخدا، علی .33
م، محمد بن احمد الدین ذهبی، شمس .34 س  .ق1409دار الکتاب العربی، : ، بیروت2، چتاریخ ا
بن تیمیهبن عبدالرحمن، عبداهللا الراجحی، عبد العزیز بن  .35  .تا نا، بی بی :جا ، بیشرح الوصیإل الکبري 
دار العلم  :ـ سوریه ، لبنان1، چمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  .36

  .ق1412الدار الشامیإل، 
دباءـــــــــــــ ،  .37  .تا نا، بی بی: جا ، بیمحاضرات ا
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رشاد« .38 فتاء و الدعوة و ا دارات البحوث العلمیإل و ا س، مجلإل »الرئاسإل العامإل ل ، میإلالبحوث ا
 .تا بی نا، بی: جا بی

  .ش1375دار الحدیث، : ، قممیزان الحکمإلري شهري، محمد،  .39
لسنإلسخاوي، محمد بن عبد الرحمن،  .40 حادیث المشتهرة علی ا : جـا  ، بـی المقاصد الحسنإل فی ا

 .تا نا، بی بی
 .ش1388نشر فردوس، : ، تهرانبوستان سعديالدین مصلح بن عبداهللا،  سعدي شیرازي، شرف .41
 .تا نا، بی بی :جا ، بیالمقول من ما لیس بمنقولیدان، ولید بن راشد، سع .42
 .تا نا، بی بی :جا ، بیموسوعإل الرد علی المذاهب الفکریإل المعاصرةالشحود، علی بن نایف،  .43
 .ش1373علمی فرهنگی، : ، تهرانشرح مثنوي شهیدي، جعفر، .44
می، انتشار: ، قمالفرقان فی تفسیر القرآنصادقی تهرانی، محمد،  .45  .ش1365ات فرهنگ اس
یحضره الفقیهصدوق قمی، محمد بن علی بن حسین،  .46  .ق1404جامعۀ مدرسین قم، : ، قممن 
علمی، : ، بیروتالعروة الوثقیطباطبایی یزدي، محمدکاظم،  .47  .ق1409مؤسسإل ا
می جامعـه مدرسـین    دفتر :، قمالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین،  .48 انتشارات اس

 .ق1417زه علمیه قم، حو
 .تا دار احیاء التراث العربی، بی: ، بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن، )شیخ(طوسی .49
 .ق1406دار التعارف للمطبوعات، : ، بیروتاعیان الشیعهعاملی، سید محسن،  .50
نی، ابن حجر .51  .تا نا، بی بی: ، بیروت2، چفتح الباري شرح حدیث البخاري ،عسق
حادیـث   لجراحی، اسماعیل بن محمد، عجلونی ا .52 لباس عما اشتهر مـن ا کشف الغناء و مزیل ا

 .ق1408دار الکتب العلمیإل، : ، بیروتعلی السنإل الناس
عظم، جعفر، سید عاملیمرتضی  .53 دار الهادي للطباعإل و النشر، : ، بیروتالصحیح فی سیرة النبی ا

 .ق1415
 .تا نا، بی بی: ، بیروتي فی شرح صحیح البخاريعمدة القارعینی، بدرالدین محمد بن احمد،  .54
 اهللا آیـت ، کتابخانه التنقیح الرائح لمختصر الشرایعالدین بن مقداد بن عبداهللا،  فاضل مقداد، جمال .55

 .ق1404مرعشی، دار احیاء الکتب العربیإل، 
 .تا نا، بی بی: جا ، بیمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد،  .56
دار النشـر لبنـان،   : ، بیـروت مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح قاري، علی بن سلطان محمد، .57

 .ق1422
 .تا نا، بی بی: جا ، بیدروس الشیخ عائض القرنیاهللا، قرنی، عائض بن عبد .58
کتابفروشی محمد حسن علمـی،  : ، تهرانمنهج الصادقین فی الزام المخالفیناهللا،  کاشانی، م فتح .59

 . ش1336
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حوذي شرح جامع الترمـذي ن بن عبدالرحیم، مبارك فوري، محمد عبدالرحم .60 : ، بیـروت تحفإل ا
 .تا نا، بی بی

ءالدین علی،  .61  .ق1409مؤسسإل الرسالإل، : ، بیروتکنز العمالمتقی هندي، ع
 .ق1417دار صادر، : ، بیروتالتذکرة الحمدونیإلمحمد بن حسن بن حمدون،  .62
نوارمجلسی، محمدباقر،  .63  .ق1403نا،  بی: ، بیروت2، چبحار ا
بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب،     : ، تهـران التحقیق فی کلمـات القـرآن الکـریم   مصطفوي، حسن،  .64

 .ش1360
غهمغنیه، محمدجواد،  .65 ل نهج الب یین، : ، بیروت3، چفی ظ  .ش1358دار العلم للم
میإل، : ، تهران1، چتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر،  .66 س  .ش1374دار الکتب ا
، طالـب  انتشارات مدرسه امام علی بن ابی :، قم1، چرف فقه مقارندائرةالمعاــــــــــــ ،  .67

 .ق1427
میإل،  ، دار2، جپیام امام امیرالمؤمنینــــــــــــ ،  .68 س  ش1386الکتب ا
می حوزه علمیه قم، : ، قمترجمۀ تفسیر المیزانموسوي همدانی، محمدباقر،  .69 دفتر انتشارات اس

 .ش1374
ل .70 نا بلخی مولوي، ج ق، مثنويدین، ال مو  .م1835، دفتر چهارم، بو
مه حسن حسنخزائننراقی، م احمد،  .71 مؤسسه انتشارات : ، تهران1زاده آملی، چ ، با تصحیح ع

 .ش1380قیام، 
می لجماعإل المدرسـین  : ، قممستدرك سفینإل البحارنمازي شاهرودي، علی،  .72 س مؤسسإل النشر ا

  .ق1419بقم المشرفإل، 
  
  


