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                                                      آرمان فروهی1

چکیده:

ــور از  ــرای عب ــی ب ــوان راه ــه عن ــف ب ــوام مختل ــان اق ــون در می ــر تاکن ــدای بش ــرت از ابت مهاج

مصائــب و مشــکالت در نظــر گرفتــه شــده و از جملــه مهم تریــن راهکارهــای جوامــع بشــری بــرای 

ارتقــاء وضعیــت زندگانــی خــود بــوده اســت. قــرآن کریــم نیــز در ضمــن آیــات فراوانــی بــه هجــرت 

انبیــاء الهــی و پیــروان آنهــا اشــاره کــرده اســت. در ایــن پژوهــش کــه بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی 

و بــا تکیــه بــر منابــع کتابخانــه ای صــورت گرفتــه اســت بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم 

کــه هجــرت در دوران رســالت انبیــاء الهــی از چــه جایگاهــی برخــوردار بــوده و از منظــر قــرآن کریــم 

ــات متعــدد  ــا بررســی آی ــرار اســت؟ ب ــاء الهــی و تمدن ســازی چــه نســبتی برق ــان هجــرت انبی می

قــرآن کریــم بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در قــرآن ضمــن بیــان دســته بندی هجــرت بــه هجــرت 

درونــی و هجــرت بیرونــی، اهــداف متعــددی همچــون رضــا و خشــنودی خداونــد، حفــظ ایمــان و 

توحیــد، دســتیابی بــه امنیــت و آمــرزش گناهــان و در نهایــت ایجــاد تمــدن الهــی بــرای ایــن امــر 

ــوم  ــم؟ع؟، حضــرت موســی؟ع؟ و ق ــن هجــرت حضــرت ابراهی ــم شــمرده شــده اســت. همچنی مه

بنــی اســرائیل، اصحــاب کهــف و حضــرت محمــد؟ص؟ و پیــروان ایشــان هجرت هایــی بــا نیــل بــه 

ــان را  ــداران آن ادی ــرای دین ــی ب ــه منشــاء تحــول اجتماعی-تمدن ــوده، ک ــی ب ــرب اله رســتگاری و ق

فراهــم کــرده اســت.

واژه های کلیدی: قرآن کریم، هجرت، انبیاء الهی، تمدن سازی.
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مقدمه

مهاجــرت در زندگــی موجــودات اعــم از انســان ها و حیوانــات راهــی بــرای حفــظ حیــات مــادی 

ــص  ــا مخت ــی تنه ــیوه ی زندگ ــن ش ــد. ای ــوب می باش ــرایط مطل ــه ش ــیدن ب ــرای رس ــی ب و تالش

ــناخته  ــر ش ــده و مهاج ــوان کوچن ــه عن ــز ب ــات نی ــدگان و حیوان ــیاری از پرن ــوده و بس ــان ها نب انس

ــر مشــکالت و ســختی ها  ــه ب ــط و غلب ــا محی ــرای ســازگاری ب ــخ ب می شــوند. انســان در طــول تاری

از مهاجــرت بــه عنــوان اقدامــی ســازنده و مثبــت اســتفاده کــرده اســت. رونــد مهاجــرت در طــول 

ادوار تاریخــی بــه تناســب بــا موقعیــت جوامــع بشــری صــورت گرفتــه و بــا تغییــر محــل زندگــی 

وســیله ای بــرای تنظیــم زندگــی فــرد بــا منابــع و موجــودات جدیــد  شــده اســت. ایــن مســئله در 

پــی عــدم تعــادل در ملزومــات زندگــی بشــری مــورد توجــه قــرار می گیــرد و از ایــن جهــت شــاهد 

ــوب  ــت مطل ــادی وضعی ــی و اقتص ــاظ اجتماع ــرت از لح ــورد مهاج ــای م ــه مکان ه ــتیم ک آن هس

تــری نســبت بــه محــل اســتقرار پیشــین دارد. بــر ایــن اســاس مهاجــرت در اکثریــت جوامــع بشــری 

بــا میــل بــه رفــاه بیشــتر صــورت می پذیــرد. در کنــار عوامــل متعــدد مــادی و معنــوی، هجــرت و 

مهاجــرت نیــز در ایجــاد تشــکیل تمدن هــا تأثیرگــذار اســت. ایــن مســئله بــه قــدری مهــم اســت کــه 

ــته از 27  ــورخ برجس ــی، م ــد توین ب ــد. آرنول ــود آمده ان ــه وج ــرت ب ــی مهاج ــا در پ ــتر تمدن ه بیش

تمــدن همچــون تمــدن آشــور، َاِکــد، بابــل، ســومر، ماناهــا، هنــد، بیــن النهریــن، یونــان، روم و هنــد 

ــد براســاس  ــی، 1366، 150-148( هرچن ــد. )توین ب ــی مهاجــرت شــکل گرفته ان ــه در پ ــرد ک ــام می ب ن

ــر هجــرت و اراده ی  ــا ب ــور حرکــت یــک تمــدن تنه ــدگاه جامعه شناســان ســده های معاصــر موت دی

ــه خــودی خــود تمــدن را تشــکیل نمی دهــد. انســانی اســتوار اســت و مهاجــرت ب

دیــن اســالم آن چــه ســبب تکامــل و حیــات حقیقــی انســان می شــود را در گــرو حیــات معنــوی 

ــالم دارای  ــن اس ــن مبی ــژه دی ــه وی ــی ب ــان اله ــر ادی ــرت از منظ ــن رو مهاج ــد. از ای ــان می کن او بی

ــم  ــان مهاجــرِت فرهنگــی از مفاهی ــر از زندگــی مــادی اســت. در ایــن می صبغــه ی توحیــدی و فرات

ــع در  ــی رود. در واق ــمار م ــه ش ــی ب ــر دین ــرت از منظ ــوع هج ــن ن ــالمی و بهتری ــارف اس ــق مع عمی

مهاجــرت فرهنگــی جلوه هــای توحیــد در جوانــب مختلــف فــردی و اجتماعــی انســان بــروز و ظهــور 

ــوق  ــش س ــال آفرین ــوی کم ــه س ــان را ب ــه انس ــد ک ــا می باش ــده و پوی ــی زن ــد و حرکت ــدا می کن پی

ــوع  ــن ن ــذاری ای ــاره و تأثیرگ ــوی اش ــای معن ــه مهاجرت ه ــرآن ب ــاس در ق ــن اس ــر ای ــد. ب می ده

مهاجــرت را مــورد تبییــن قــرار داده اســت.

ــایی در  ــرد. کس ــه ک ــینه توج ــوان پیش ــه عن ــار ب ــی آث ــه برخ ــوان ب ــر می ت ــش حاض در پژوه
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هجــرت در قــرآن و منظرهــای مختلــف«1 بــه بیــان آیــات و احادیــث متعــدد در ارتبــاط بــا هجــرت 

ــاء  ــی انبی ــرات هجــرت در تحــوالت زندگ ــی پژوهــش حاضــر در صــدد بررســی تأثی ــردازد؛ ول می پ

الهــی اســت. همچنیــن وی بــه هجــرت در فلســفه، کالم، طبیعــت و علــوم اجتماعــی پرداختــه اســت 

ــز در »هجــرت  ــی نی ــداهلل زاده آران ــه ی حاضــر متفــاوت اســت. عب ــا رویکــرد و مســئله ی مقال کــه ب

و اثــرات اجتماعــی آن از دیــدگاه اســالم«2 بــه بیــان هجــرت در فرهنــگ اســالمی بــه عنــوان یــک 

ــد.  ــالم می دان ــی اس ــام اجتماع ــی در نظ ــی اساس ــه و آن را اصل ــی پرداخت ــده ی تاریخی-تمدن پدی

ــز  ــا ایجــاد نظــام متمرک ــغ اســالم ت ــرات اجتماعــی هجــرت از گســترش و تبلی ــان اث وی ضمــن بی

سیاســی-دینی، هجــرت حضــرت محمــد؟ص؟ را مبــدأ پیدایــش تمــدن اســالمی ذکــر کــرده اســت. وی 

در مقالــه ی خــود تنهــا بــه هجــرت حضــرت محمــد؟ص؟ بــه عنــوان مطالعــه ی مــوردی پرداختــه و بــه 

مهاجــرت ســایر انبیــاء الهــی اشــاره ای نکــرده اســت. بــر ایــن اســاس نــگارش جســتار حاضــر کــه 

مبتنــی بــر شــناخت رویکــرد قــرآن در زمینــه ی هجــرت انبیــاء الهــی و تمدن ســازی اســت، ضــروری 

بــه نظــر می رســد کــه در نــوع خــود نیــز بدیــع و نــو محســوب می شــود. در ایــن پژوهــش ضمــن 

بیــان مفهوم شناســی و دســته بندی انــواع هجــرت، بــه مهاجــرت انبیــاء الهــی بــه صــورت مــوردی 

پرداختــه خواهــد شــد و از ایــن رهگــذر رویکــرد قــرآن در بیــان نســبت میــان هجــرت انبیــاء الهــی 

ــت.  ــرار خواهــد گرف ــورد واکاوی ق و تمدن ســازی م

مفهوم شناسی هجرت در قرآن:

واژه هجــرت، اســم و از ریشــه ی »هجــر« اســت. )ابــن منظــور، 1996م، مــاده هجــر( ابــن اثیــر 

ــاده  ــر، 1383ق، م ــن اثی ــن اســت. )اب ــر رفت ــن دیگ ــه زمی ــی ب ــد َهجــرت و ِهجــرت از زمین می گوی

ــردن  ــرک ک ــری و ت ــاط انســان از دیگ ــای قطــع ارتب ــه معن هجــر( مهاجــرت از ریشــه ی »هجــر« ب

اوســت کــه ایــن مفهــوم توســعه داده شــده و در مــورد جــالی وطــن کــردن و جــدا شــدن از چیــزی 

ــرت  ــرآن، هج ــرف ق ــی، 1408 ق، ج2، 465( در ع ــا، ج3،  73؛ طبرس ــی، بی ت ــی رود. )طوس ــه کار م ب

ــه ایــن لفــظ آمــده اســت. )طیــب  ــه داراالیمــان منظــور اســت کــه در قــرآن 31 مرتب از دارالکفــر ب

ــینی، 1399،  605(  حس

در قــرآن کریــم ضمــن آنکــه بــه هجــرت در مواقــع ضــروری دســتور می دهــد، در برخــی مواقــع 

1. کسایی، فاطمه )بهار و تابستان 1383(، »هجرت در قرآن و منظرهای مختلف«، فصلنامه مطالعات تاریخی قرآن 

و حدیث، ش 33 و 34،  79 -92.

2. عبداهلل زاده آرانی، رحمت اهلل )1370(، »هجرت و اثرات اجتماعی آن از دیدگاه اسالم«، پایان نامه کارشناسی ارشد 

اللهیات گرایش معارف اسالمی و ارشاد، دانشگاه امام صادق؟ع؟.
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نیــز از پــاداش عظیــم هجــرت ســخن بــه میــان آمــده اســت. در آیــه ی 20 ســوره ی توبــه دو گــروه 

ــه  ــن آی ــت. در ای ــرده اس ــان ک ــتگار بی ــان های رس ــزء انس ــدا را ج ــدان در راه خ ــران و مجاه مهاج

آمــده اســت: »آنــان کــه ایمــان آوردنــد و از وطــن هجــرت گزیدنــد و در راه خــدا بــا مــال و جانشــان 

جهــاد کردنــد آنهــا را نــزد خــدا مقــام بلندتــری اســت و آنــان بالخصــوص رســتگاران و ســعادتمندان 

دو عالمنــد«.1 )توبــه: 20( 

ــد،  ــه کســانی کــه در راه خــدا هجــرت کرده ان ــد ب همچنیــن در آیــه ی 100 ســوره ی نســاء خداون

وعــده می دهــد در زمیــن جایگاه هــای مناســبی بــرای آســایش و رفــاه آنــان فراهــم خواهــد بــود. 

در ایــن آیــه آمــده اســت: »و هــر کــس در راه خــدا )از وطــن خویــش( هجــرت کنــد در زمیــن بــرای 

آســایش و گشــایش امــورش جایــگاه بســیار خواهــد یافــت...«2 )نســاء: 100( قــرآن کریــم زمانــی کــه 

ظلــم حکومــت جــور گســترده و فزاینــده اســت، دینــداران را دعــوت بــه هجــرت می کنــد. در ایــن 

ارتبــاط در آیــه 97 ســوره ی نســاء آمــده اســت: »آنــان کــه فرشــتگان، جانشــان را در حالــی کــه ظالــم 

بــه خــود بوده انــد می گیرنــد، از آنهــا پرســند کــه در چــه کار بودیــد؟ پاســخ دهنــد کــه مــا در روی 

زمیــن مردمــی ضعیــف و ناتــوان بودیــم. فرشــتگان گوینــد: آیــا زمیــن خــدا پهنــاور نبــود کــه در آن 

هجــرت کنیــد؟! و مــأوای ایشــان جهنــم اســت و آن بــد جایــگاه بازگشــتی اســت«.3 )نســاء: 97(

اهداف و انواع هجرت از منظر قرآن:

خداونــد در قــرآن کریــم انســان را بــه دو نــوع هجــرت فــرا می خوانــد. اول هجــرت درونــی کــه 

از آن بــا عنــوان هجــرت باطنــی و معنــوی یــاد می شــود کــه بــا تــرک دیــار و زشــتی ها و اســتقرار 

ــوع از  ــن ن ــت. در ای ــده اس ــده ش ــرت خوان ــوع هج ــن ن ــا برتری ــا و زیبایی ه ــرزمین پاکی ه در س

هجــرت، هجــرت از کفــر بــه ســوی ایمــان و از گنــاه و نافرمانــی بــه اطاعــت مدنظــر اســت. )جــوادی 

ــی  ــوار آمــده اســت: »کســی می گویــد مهاجــرت کــرده ام در حال ــی، 1387، ج 11،  41( در بحاراالن آمل

کــه مهاجــرت واقعــی نکــرده اســت، مهاجــران واقعــی آنهایــی هســتند کــه از گناهــان هجــرت کــرده 

ــن دســته از هجــرت را  ــش اســالمی، ای و مرتکــب آن نشــوند«. )مجلســی، 1412ق، ج68، 232( بین

مهاجــرت راســتین می دانــد کــه در آن هــر چــه رنــگ طاغــوت دارد بایــد بــه مقابلــه بــه آن برخاســت 

و دســت بــه هجــرت زد. )قمــی، 1367، مــاده هجــر( 

ِذيَن آَمُنـوا َوَهاَجـُروا َوَجاَهُدوا ِفی َسِبيـِل اهلِل ِبَأْمَواِلِهـْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجـًة ِعْنـَد اهلِل َوُأولِئَك ُهـُم اْلَفاِئُزوَن«. 1. »الَّ

ْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة ...«. 2. »َوَمْن ُيَهاِجْر ِفی َسِبيِل اهلِل َيِجْد ِفی اْلَ

ْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اهلِل  ا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفی اْلَ اُهُم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمی َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكنَّ ِذيَن َتَوفَّ 3. »ِإنَّ الَّ

ُم  َوَساَءْت َمِصيًرا«. َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها  َفُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَّ
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ــوان هجــرت بیرونــی  ــا عن دســته ی دوم هجــرت، هجــرت ظاهــری و مکانــی اســت کــه از آن ب

ــوت و روی  ــت طاغ ــارج شــدن از والی ــر و خ ــرک دارالکف ــا هــدف ت ــن هجــرت ب ــاد می شــود. ای ی

آوردن بــه داراالیمــان و قلمــرو والیــت خداونــد صــورت می گیــرد. هجــرت حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از 

ایــن نــوع هجــرت اســت تــا کســی مانــع یکتاپرســتی وی نشــود. در آیــه 26 ســوره ی عنکبــوت در 

ایــن ارتبــاط آمــده اســت: »گفــت مــن بســوی پــروردگارم هجــرت می کنــم کــه او صاحــب قــدرت 

و حکیــم اســت«.1

هجــرت بــا اهــداف متعــدد اتفــاق می افتــد کــه در قــرآن بــه شــکل های گوناگــون بــه آن اشــاره 

شــده اســت. در آیــه 8 ســوره ی  حشــر برخــی اهــداف هجــرت و صفــات مهاجریــن از جملــه دنبــال 

فضــل الهــی بــودن، خشــنودی خــدا را درخواســت کــردن و یــاری دادن بــه خــدا و رســول او ذکــر 

شــده اســت. در ایــن آیــه آمــده اســت: »ایــن امــوال بــرای فقیــران مهاجرانــی اســت کــه از خانــه و 

کاشــانه و امــوال خــود بیــرون رانــده شــدند در حالــی کــه فضــل الهــی و رضــای او را می طلبنــد و 

خــدا و رســولش را یــاری می کننــد؛ و آنهــا راســتگویانند«.2 )حشــر: 8( تمایــل و گرایــش بــه ســوی 

ــان  ــم؟ع؟ بی ــرت ابراهی ــاط حض ــن ارتب ــد. در ای ــران می باش ــرت مهاج ــر هج ــداف دیگ ــدا از اه خ

ــوت: 26( ــم ...«3 )عنکب ــروردگارم هجــرت می کن مــی دارد: »گفــت مــن بســوی پ

حفــظ ایمــان و توحیــد از دیگــر اهدافــی اســت کــه در قــرآن بــرای هجــرت بــه ویــژه هجــرت 

اصحــاب کهــف مطــرح شــده اســت. در ایــن ارتبــاط در آیــه 13 و 14 ســوره ی کهــف آمــده اســت: 

ــر تــو بــه درســتی حکایــت خواهیــم کــرد. آنهــا جوانمردانــی بودنــد کــه بــه  ــان را ب »مــا قصــه آن

خــدای خــود ایمــان آوردنــد و مــا بــر مقــام )ایمــان و( هدایتشــان بیفزودیــم؟ع؟ و دل هــای )پــاک( 

آنهــا را ســخت اســتوار و دلیــر ســاختیم آن گاه کــه آنهــا قیــام کــرده و گفتنــد: خــدای مــا پــروردگار 

ــم،  ــی نمی خوانی ــه خدای ــچ کــس را ب ــا هی ــز جــز خــدای یکت ــا هرگ ــن اســت و م آســمان ها و زمی

ــرای  ــالش ب ــن ت ــف: 14-13( همچنی ــم«.4 )که ــم پیموده ای ــا و ظل ــم ســخت راه خط ــر بخوانی ــه اگ ک

دســتیابی بــه امنیــت و آمــرزش گناهــان از دیگــر اهــداف هجــرت در راه خــدا بــه شــمار مــی رود. 

همــان طــور کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد قــرآن در آیــه ی 100 ســوره ی نســاء بــه صراحــت دســتور 

ُه ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم«. ی ِإنَّ ی ُمَهاِجٌر ِإَلى َربِّ 1. »َوَقاَل ِإنِّ

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهلِل َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأولِئَك  2. »ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَّ

اِدُقوَن«. ُهُم الصَّ

ی...«. ی ُمَهاِجٌر ِإَلى َربِّ 3. »َوَقاَل ِإنِّ

َنا َربُّ  ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى* َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّ ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِّ 4. »َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم ِباْلَحقِّ ِإنَّ

ْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِه ِإلًها َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا َشَطًطا«. َماَواِت َواْلَ السَّ
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

می دهــد کــه اگــر در محیطــی بــه دلیــل عواملــی نتوانســتید آنچــه را وظیفــه داریــد انجــام دهیــد 

بــه محیــط و منطقــه ای امــن مهاجــرت کنیــد. )مــکارم شــیرازی، 1367، ج4، 90( 

هجرت پیروان ادیان الهی:

ــا  ــرت از چارچوب ه ــی، هج ــرزمین ابتدای ــرت ازس ــت؛ هج ــن اس ــدن آفری ــرت تم ــس مهاج نف

ــط، از  ــی غل ــری، هجــرت از نظــام آموزشــی و تربیت ــد فک و قالب هــای بســته وســنت هــای منجم

ــوب، از دل مشــغولی هــا و مشــاغل  عــادات و رســوم روزمــره ی زندگــی، از ســرزمین و وطــن محب

روزمــره، هجــرت از هــر آنچــه لــذت بخــش اســت، از خویشــاوندان و روابــط انســانی گذشــته و... 

ــون  ــیوه های گوناگ ــد و ش ــا مقاص ــرت ب ــمانی هج ــان آس ــان ادی ــریعتی، 1359، ج1، 57( در می )ش

ــدف  ــا ه ــا ب ــن هجرت ه ــت. ای ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــه آنه ــرآن ب ــه در ق ــت ک ــته اس ــود داش وج

حفــظ هویــت فرهنگــی و در پــی آزار و اذیــت مخالفــان صــورت می گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه 

ــرد. ــم ک ــاره خواهی ــرآن اش ــاس ق ــی از آن براس نمونه های

هجرت قوم بنی اسرائیل:

بنــی اســرائیل در قــرآن بــه مجموعــه ی یهودیــان و پیــروان حضــرت موســی؟ع؟ اطــالق می گــردد. 

حضــرت موســی؟ع؟ برنامــه ی اصلــی خــود را اصــالح اجتماعــی بــرای نیــل بــه یــک جامعــه ی دینــی 

ــت  ــم اوســت. موســی؟ع؟ در حرک ــی و حک ــی، دانای ــت انقالب ــن حرک ــات ای ــود. مقدم ــرار داده ب ق

ــلیمانی، 1394،  ــم و س ــت. )منتظرالقائ ــن« اس ــداق واژه ی »محس ــی مص ــالح اجتماع ــی و اص انقالب

ص98( جریــان هجــرت حضــرت موســی؟ع؟ بــه حادثــه ی کشــته شــدن فــردی از طرفــداران فرعــون 

ــر می گــردد. در ایــن حادثــه حضــرت موســی؟ع؟ بــه طرفــداری از فــردی  بــه دســت آن حضــرت ب

مظلــوم بــا مــرد فرعونــی درگیــر و وی را بــه قتــل می رســاند. ایــن حادثــه در واقــع جرقــه ای بــرای 

یــک انقــالب و هجــرت بــرای قــوم بنــی اســرائیل بــود. )کافــی، 1396، 123( فرعــون و اطرافیانــش کــه 

از کشــته شــدن یکــی از حامیانــش بــه دســت حضــرت موســی؟ع؟ باخبــر شــدند، پــس از مشــورت 

در پــی قتــل آن حضــرت برآمدنــد. یکــی از اطرافیــان فرعــون کــه بــه حضــرت موســی؟ع؟ عالقمنــد 

بــود و بــه عنــوان مؤمــن آل فرعــون شــناخته می شــد، از تصمیــم فرعــون و فرعونیــان باخبــر شــد و 

آن را بالفاصلــه بــه اطــالع آن حضــرت رســاند. طبــق آیــه ی 20 ســوره ی قصــص آن فــرد بــه حضــرت 

موســی؟ع؟ گفــت: »ای موســی! ایــن جمعیــت بــرای کشــتن تــو بــه مشــورت پرداخته انــد، بــی درنگ 

از شــهر خــارج شــو کــه مــن از خیرخواهــان تــو هســتم«.1 )قصــص: 20( 

اِصِحيَن«. ی َلَك ِمَن النَّ 1.»... َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَلَ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّ
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حضــرت موســی؟ع؟ در حالــی کــه هــر لحظــه در انتظــار حادثــه ای بــود و خــوف آن را داشــت کــه 

مأمــوران فرعــون او را تعقیــب و دســتگیر کننــد، قلــب خــود را متوجــه پــروردگار کــرد و بــرای نجــات 

خــود بــه انتظــار لطــف خداونــد بــود و گفــت: »پــروردگار مــن! مــرا از شــر ایــن قــوم ظالــم رهایــی 

بخــش«. )قصــص: 21( بدیــن ترتیــب حضــرت موســی؟ع؟ تصمیــم گرفــت بــه ســوی ســرزمین مدین 

کــه در جنــوب شــام و شــمال حجــاز قــرار داشــت و از قلمــرو مصــر و حکومــت فرعــون جــدا بــود، 

بــرود و از چنــگال ســتمگران بــی رحــم نجــات یابــد. )عطایــی اصفهانــی، 1396،  200-201( 

حضــرت موســی؟ع؟ در همیــن دوران جوانــی خــود کــه در نعمــت بــزرگ شــده بــود، بایــد دوران 

ــا ســرانجام کار آمــاده ی  ــرار می گرفــت ت ــار مســتضعفین ق هجــرت و ســختی را طــی می کــرد و کن

ــل  ــه تفصی ــا 36 ســوره ی طــه ب ــات 24 ت ــر ضــد مســتکبران آن جامعــه شــود. در آی ــام الهــی ب قی

بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت. حضــرت موســی؟ع؟ پــس از 10 ســال مجــدد بــه ســرزمین 

ــه طاغــوت فرعــون دعــوت  ــام علی ــه یکتاپرســتی و قی مصــر بازگشــت. وی در ایــن دوره مــردم را ب

کــرد. فرعــون نیــز در مقابــل بــر حضــرت موســی؟ع؟ و یارانــش ســخت گرفــت و موســی؟ع؟ را بــه 

رویارویــی بــا ســاحران دعــوت کــرد. حضــرت موســی؟ع؟ پــس از پیــروزی بــر ســاحران، مــورد آزار و 

اذیــت بیشــتر فرعــون قــرار گرفــت تــا اینکــه خداونــد بــه آن حضــرت وحــی کــرد کــه شــبانه از مصــر 

خــارج شــده و هجــرت کنــد. در آیــه 77 ســوره ی طــه چنیــن آمــده اســت: »و همانــا بــه موســی 

وحــی کردیــم کــه بندگانــم را شــبانه ]از مصــر [ حرکــت بــده...«1. )طــه: 77(

فرعــون نیــز طبــق آیــه 57 ســوره ی شــعراء دســتور تعقیــب را صــادر کــرد کــه در زمــان نزدیــک 

شــدن آنــان بــه دریــا، راه بــرای قــوم حضــرت موســی؟ع؟ گشــوده شــد و پــس از آن فرعونیــان در 

دریــا هــالک شــدند. )شــعرا: 66-65؛ یونــس: 91-90( حضــرت موســی؟ع؟ پــس از آن قــوم خــود را بــه 

ســرزمین موعــود یعنــی شــام قدیــم بــرد و هرچنــد پــس از مدتــی ارتحــال نمــود؛ ولیکــن جامعــه ی 

ــاز  ــت و زمینه س ــع هدای ــی یوش ــین او یعن ــط جانش ــود توس ــود آورده ب ــه وج ــه وی ب ــدی ک موح

ــد.  تمدن هــای باشــکوه زمــان حضــرت داود؟ع؟ و حضــرت ســلیمان؟ع؟ گردی

ــل  ــدن اصی ــذاری تم ــیر بنیان گ ــع مس ــان در واق ــرت ایش ــی؟ع؟ و هج ــرت موس ــتان حض داس

و عظیــم انســانی بــود کــه در طــول آن، آن حضــرت بــه نشــر توحیــد، مبــارزه بــا اســتبداد، نابــود 

ســاختن اســتکبار و نظــام اشــرافیت و نجــات قــوم بنــی اســرائیل بــا هــدف ایجــاد دولــت و ملتــی 

ــا، 304(  ــوکای، بی ت ــت. )ب ــمانی گام برداش ــریعتی آس ــیس ش ــد و تأس واح

1.»َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدی ...«.
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زمستان ١٣٩٩

ــود،  ــرض فروپاشــی ب ــون در مع ــت فرع ــی شــدت آزار حکوم ــه در پ ــی اســرائیل ک ــه ی بن جامع

ــدل  ــد مب ــه ای قدرتمن ــه جامع ــت و ب ــی یاف ــودی رهای ــر ناب ــرت از خط ــن مهاج ــش گرفت ــا در پی ب

شــد و نیروهــای پراکنــده ی آن در پیکــره ی واحــد یهــود جمــع شــد. در واقــع بــا هجــرت حضــرت 

موســی؟ع؟ بــود کــه رســالت بــزرگ و الهــی آن حضــرت تبییــن یافــت. اصــالح اجتماعــی و ایجــاد 

دولــت مصلــح کــه مأموریــت اصلــی حضــرت موســی؟ع؟ بــود، بــا اقــدام ویــژه ی هجــرت در جهــت 

ــت.  ــی گرف ــجام نهای ــازی انس تمدن س

هجرت قوم حضرت ابراهیم؟ع؟:

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ســال های طوالنــی بــا جامعــه ی سرشــار از فرهنــگ کفرآلــود و شــرک آمیــز 

مبــارزه کــرد و بــرای اســتقرار توحیــد و ایمــان تــالش نمــود. حضــرت ابراهیــم؟ع؟ مبتکــر شــیوه های 

جدیــد و خــاص بــرای دعــوت اســت. بــر طبــق آیــات  80-81 ســوره ی انعــام، 86 ســوره ی صافــات و 

ــا پرســش و برائــت از شــرک و کفــر از نوآوری هــای  75 ســوره ی شــعراء صراحــت لهجــه، دعــوت ب

وی در امــر دعــوت بــوده اســت. برائــت وی از مشــرکان، هــم بــه صــورت لفظــی و هــم بــه صــورت 

ــی، 1396،  ــت. )کاف ــوده اس ــد ب ــج توحی ــرت و تروی ــارزه، هج ــالم مب ــری، اع ــامل کناره گی ــی ش عمل

154-155( تــالش گســترده و روزافــزون حضــرت ابراهیــم؟ع؟ نتیجــه مطلــوب نــداد و بــت پرســتان و 

مشــرکان درصــدد ســوزاندن و کشــتن او برآمدنــد و خداونــد بــا گلســتان کــردن آتــش او را رهایــی 

داد. )عنکبــوت: 24( 

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه همــراه پیــروان انــدک خــود شــامل همســر، حضــرت لــوط؟ع؟ و یــاران، 

ســرزمین بابــل را بــه ســوی مصــر و فلسطســن تــرک کــرد تــا در آنجــا بــدون آزار و اذیــت مشــرکان 

بــه گســترش دعــوت حــق بپــردازد و پرســتش خــدای یگانــه را بــه جــای آورد. )طباطبایــی، 1371، 

ج16، 122( ایــن هجــرت نیــز تمدن ســازی ابراهیمــی را در آن منطقــه بــا حضــور پیــروان آن حضــرت 

فراهــم کــرد. طبــق آیــه ی 99 ســوره ی صافــات خداونــد ایــن هجــرت را از زبــان حضــرت ابراهیــم؟ع؟، 

هجــرت بــه ســوی او بیــان می کنــد. در ایــن آیــه آمــده اســت: »گفــت: مــن بــه ســوى پــروردگارم 

مــى روم، او مــرا راهنمايــى خواهــد كــرد«.1 )صافــات: 99( 

ــه حضــرت  ــون را ب ــاداِش هجــرت، نعمت هــای گوناگ ــوان پ ــه عن ــد از آن ب ــال بع ــد متع خداون

ابراهیــم؟ع؟ اعطــا کــرد. خداونــد بــرای وی فرزنــدان الیــق و شایســته ای قــرار داد کــه بتواننــد چــراغ 

ــری کــه در قــرآن نامشــان  ــان 25 پیامب ــد. از می ــوت را در دودمــان او روشــن نگــه دارن ایمــان و نب

ی َسَيْهِديِن«. ی َذاِهٌب ِإَلى َربِّ 1. »َوَقاَل ِإنِّ
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آمــده 16 نفــر آنهــا از جملــه اســماعیل، اســحاق، یعقــوب، یوســف، داود، ســلیمان، ایــوب، موســی، 

ــر  ــوند. پیامب ــوب می ش ــم؟ع؟ محس ــرت ابراهی ــدان حض ــی از فرزن ــی و عیس ــا، یحی ــارون، زکری ه

خاتــم؟ص؟ نیــز از ذریــه و سلســله نســب حضــرت ابراهیــم؟ع؟ می باشــد. )عطایــی اصفهانــی، 1396، 

69-68( همچنیــن نبــوت و کتــاب الهــی را در دودمــان وی قــرار داد. در آیــه ی 124 ســوره ی بقــره در 

ایــن موضــوع آمــده اســت: »فرمــود: مــن تــو را امــام و پیشــوای مــردم قــرار دادم«.1 پــاداش دنیــوی 

همچــون نــام نیــک در طــول زمان هــا کــه محبــوب همــه ی امت هــا باشــد و همــه ی ادیــان الهــی 

بــه وی افتخــار  کننــد را بــه وی عنایــت فرمــود. )کافــی، 1396،  122( در آخــرت نیــز او را جــزء صالحــان 

قــرار داد. )عنکبــوت، 26-27(

هجرت اصحاب کهف:

قــرآن کريــم در آيــات 9 تــا 26 ســوره ی کهــف بــه شــماری از خداپرســتان اشــاره می کنــد کــه از 

آییــن بت پرســتی دوران خويــش بيــزاری جســتند. آنهــا آشــکارا و بــا حضــور در مقابــل پیشــوایان 

ــاط در  ــن ارتب ــد. در ای ــت کردن ــالم برائ ــه شــرک اع ــود، از هرگون ــه قیصــر و حکومــت روم ب ــر ک کف

آیــه ی 14 و 15 ســوره ی کهــف آمــده اســت: »و دل هــای پــاک آنهــا را ســخت اســتوار و دلیــر ســاختیم 

ــروردگار آســمان ها و زمیــن اســت و مــا هرگــز  ــد: خــدای مــا پ ــام کــرده و گفتن آن گاه کــه آنهــا قی

جــز خــدای یکتــا هیــچ کــس را بــه خدایــی نمی خوانیــم، کــه اگــر بخوانیــم ســخت راه خطــا و ظلــم 

پیموده ایــم. ایــن قــوم مــا کــه خدایانــی غیــر خــدای یگانــه برگرفتنــد چــرا هیــچ دلیــل روشــنی بــر 

خدایــی آنهــا نمی آورنــد؟ پــس چــه کســی ســتمکارتر اســت از آن کــس کــه افتــرا و دروغ بــر خــدا 

ــف: 14-15(  ــدد؟!«2. )که می بن

اصحــاب کهــف بــا ایمانــی راســخ، زندگــی مــادی از جملــه زن، فرزنــد و شــغل را رهــا کردنــد و بــا 

بــه جــان خریــدن تمــام محرومیت هــا بــرای حفــظ ایمــان خــود، بــه اســتقرار در غــار پنــاه بــرده و 

از درگاه او درخواســت هدایــت کردنــد. خداونــد نيــز غــار را بــرای آنــان بــه مــدت 309 ســال جایــگاه 

امــن قــرار داد و ایــن گــروه را بــه خوابــی عميــق فــرو بــرد. در ایــن ارتبــاط در آیــه ی 16 ســوره ی کهــف 

آمــده اســت: »و آن گاه اصحــاب کهــف بــا یکدیگــر گفتنــد کــه شــما چــون از ایــن مشــرکان و خدایان 

باطلشــان کــه جــز خــدا می پرســتند دوری جســتید بایــد بــه غــار کــوه گریختــه و پنهــان شــوید تــا 

خــدا از رحمــت خــود بــه شــما گشــایش و توســعه بخشــد و اســباب کار شــما را بــا )روزی حــالل و( 

اِس ِإَماًما«. ی َجاِعُلَك ِللنَّ 1. »َقاَل ِإنِّ

ْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِه ِإَلًها َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا َشَطًطا* َهُؤاَلِء َقْوُمَنا  َماَواِت َواْلَ َنا َربُّ السَّ 2. »َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّ

ِن اْفَتَرى َعَلى اهلِل َكِذًبا«. ٍن َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة َلْواَل َيْأُتوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلَطاٍن َبيِّ اتَّ
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آســایش مهّیــا ســازد. آن گاه بــه غــار کــوه رفتــه و بــه خــواب شــدند ...«1. )کهــف: 16( 

خداونــد در قــرآن کریــم هجــرت اصحــاب کهــف را مــورد ســتایش قــرار می دهــد و از آنهــا بــه 

نیکــی یــاد می کنــد. هجــرت اصحــاب کهــف در دســته بنــدی هجــرت، بــه عنــوان هجــرت باطنــی 

ــه ی 17 ســوره ی کهــف  ــه اجــر و اهمیــت آن مضاعــف اســت. در آی ــوی شــناخته می شــود ک و معن

آمــده اســت: »... ایــن حکایــت جوانمــردان کهــف یکــی از آیــات الهــی اســت؛ هــر کــس را خــدا 

راهنمایــی کنــد او بــه حقیقــت هدایــت یافتــه و هــر کــه را در گمراهــی واگــذارد دیگــر هرگــز بــرای 

چنیــن کــس هیــچ یــاِر راهنمایــی نخواهــی یافــت«.2 )کهــف، 17( بــر ایــن اســاس هجــرت اصحــاب 

کهــف مــورد تأکیــد و توجــه قــرآن قــرار گرفتــه اســت.

هجرت حضرت محمد؟ص؟ و مسلمانان:

تالش هــای مســتقیم و غیرمســتقیمی در ســیره ی نبــوی بــرای ایجــاد شــرایط اجتماعــی، مــادی و 

مکانــی مناســب، صــورت گرفــت کــه از جملــه ی آنهــا می تــوان بــه وجــوب هجــرت و تحریــم شــرعی 

رجــوع مجــدد بــه بادیــه نــام بــرد. )خامنــه ای، بی تــا،  313( هجــرت، دوری گزیــدن از محیــط آلــوده 

بــه شــرک و قیــد و بندهــای جاهلــی و اشــرافی مکــه و رســیدن بــه جایــی بــود کــه اســتعداد انســان 

شــکوفا گــردد و او را بــه ســوی تکامــل و تعالــی فکــری و مــادی و پــرواز بــه ســوی هدایــت الهــی 

و ملکــوت اعلــی ببــرد. هجــرت یــک حادثــه ی تصادفــی نبــود، بلکــه موجــب شــکوفایی، تحکیــم و 

تثبیــت انقــالب و علــت ُمبقیــه در قالــب تشــکیل حکومــت بــود. رســول خــدا؟ص؟ بــا انجــام هجــرت، 

سیاســت داخلــی خــود را از مرحلــه ی تبلیــغ اســالم و دعــوت بــه کلمــه ی طیبــه ی »ال الــه اال اهلل« و 

موعظــه ی حســنه، بــه مرحلــه ی اســتقرار حکومــت اســالمی و تحــول نظــام قبیلــه ای بــه دولــت و 

تشــریع احــکام تبدیــل کــرد. هجــرت در واقــع یکــی از عملکردهــای سیاســی رســول اهلل؟ص؟ و جــزء 

ــاز تمدن ســازی رســول  ــه آغ ــود ک ــاء الهــی ب ــی آن حضــرت همچــون ســایر انبی نقشــه های مبارزات

ــم،  ــود. )منتظرالقائ ــالمی ب ــگ اس ــدن و فرهن ــکل گیری تم ــب ش ــرب و موج ــه ی ع اهلل؟ص؟ در جامع

)78 ،1394

براســاس آیــه ی 29-28 ســوره ی ابراهیــم اگــر مســلمانی نتوانــد در دارالکفــر کــه والیــت طاغــوت 

بــر آن حاکــم اســت، هویــت فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد و بــا برخــورداری از آزادی هــای اجتماعــی، 

ــد و در  ــوچ کن ــد از آنجــا ک ــد باشــد، بای ــا و ارزش هــای اســالمی پایبن ــه باوره ــه و آشــکارا ب آزادان

ْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرَفًقا«. ُكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيَهيِّ 1.»َوِإِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِإالَّ اهلَل َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َيْنُشْر َلُكْم َربُّ

َماِل َوُهْم ِفی َفْجَوٍة ِمْنُه َذِلَك  ْمَس ِإَذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ 2. »َوَتَرى الشَّ

ا ُمْرِشًدا«. ِمْن آَياِت اهلِل َمْن َيْهِد اهلُل َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َوِليًّ
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جامعــه ی اســالمی کــه والیــت خداونــد بــر آن حاکــم اســت، زندگانــی کنــد. )ابراهیــم: 29-28(1 بــر 

ــاوت  ــون متف ــای گوناگ ــر از جنبه ه ــالد کف ــاکن ب ــلمانان س ــم مهاجــرت مس ــات، حک ــن آی ــق ای طب

اســت. گــروه اول کســانی هســتند کــه بــه ســبب اوضــاع حاکــم بــر جامعــه ی طاغوتــی نمی توانــد 

آزادانــه و آشــکارا بــه باورهــا و ارزش هــای دینــی پایبنــد باشــند و شــعائر دینــی خــود را انجــام دهند؛ 

ــه  ــذر موج ــر ع ــن دســته اگ ــوت مواجــه می شــوند . ای ــت طاغ ــت و آزار و اذی ــا مخالف ــه ب ــرا ک چ

ماننــد بیمــاری، پیــری، از کارافتادگــی و فقــر شــدید مالــی نداشــته باشــند، مهاجــرت آنهــا واجــب 

اســت و در صــورت اســتنکاف مــورد بازخواســت خداونــد قــرار گرفتــه و گرفتــار عــذاب خواهنــد شــد. 

گــروه دوم مســلمانی هســتند کــه در جامعــه ی طاغوتــی از آزادی هــا، اختیــارات و قــدرت اجتماعــی 

ــد  ــالمی بپردازن ــگ اس ــت فرهن ــم و تربی ــه تعلی ــه ب ــد آزادان ــت می توانن ــن جه ــد و از ای برخوردارن

ــن دســته از  ــد. مهاجــرت ای ــظ نماین ــگ اســالمی خــود را حف ــت فرهن ــه آن، هوی ــدی ب ــا پایبن و ب

ــه از آزادی و  ــتند ک ــلمانانی هس ــوم مس ــته ی س ــت. دس ــتحب اس ــو و مس ــری نیک ــلمانان ام مس

اختیــارات اجتماعــی برخــوردار نیســتند؛ امــا از ســوی دیگــر بــه علــت بیمــاری، از کارافتادگــی، پیــری 

و ناتوانــِی مالــی، قــادر بــه مهاجــرت نیســتند. هجــرت ایــن گــروه نــه واجــب اســت و نــه مســتحب؛ 

امــا بــه محــض اینکــه مهاجــرت امــکان پذیــر شــد بایــد هجــرت صــورت گیــرد. )نجفــی، بی تــا، ج 

  )34-35 ،21

ــه آئیــن  ــازه مســلمان در مکــه، گروه هــا و قبایــل گوناگــون ب در هنگامــه ی افزایــش جمعیــت ت

اســالم گرویدنــد. ایــن موضــوع ســبب هــراس ســران کفــر شــد و رســول خــدا؟ص؟ و پیــروان ایشــان 

مــورد شــدیدترین آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد. ســران قریــش امیــد داشــتند کــه مســلمانان دوبــاره 

بــه شــرک و بت پرســتی رو آورنــد. رســول خــدا؟ص؟ کــه وضعیــت را بــرای حضــور مســلمین خطرنــاک 

ــه ی  ــب روان ــی طال ــن اب ــر ب ــتی جعف ــه سرپرس ــتور داد ب ــا دس ــره از آنه ــی 70 نف ــه جمع ــد، ب دی

ســرزمین حبشــه شــوند. پیامبــر؟ص؟ بــه ایــن جمــع فرمودنــد: »اگــر بــه ســرزمین حبشــه ســفر کنیــد، 

بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود؛ زیــرا بــا وجــود حاکــم نیرومنــد و دادگــر در آنجــا بــه کســی ســتم 

ــا  ــرزمین باشــید ت ــد در آن س ــاه اســت و شــما می توانی ــا ســرزمین دوســتی و رف نمی شــود و آنج

خــدا گشایشــی در ایــن زمینــه حاصــل کنــد«. )ابــن هشــام، 1375ق، ج1، 349( 

هــدف پیامبــر؟ص؟ از ایــن اقــدام آن بــود کــه مســلمانان در ســایه ی حکومــت نجاشــی کــه پیــرو 

آئیــن مســیح؟ع؟ بــود، آزادانــه بــه زندگــی خویــش براســاس فرهنــگ اســالمی ادامــه دهنــد. ایــن 

َم َيْصَلْوَنَها َوِبْئَس اْلَقَراُر«. وا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر* َجَهنَّ ُلوا ِنْعَمَت اهلِل ُكْفًرا َوَأَحلُّ ِذيَن َبدَّ 1. »َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ
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گــروه پــس از چنــدی بــه مکــه بازگشــتند؛ امــا چــون مشــرکان بــر شــدت اذیــت و آزار مســلمانان 

افزودنــد، دوبــاره در قالــب گــروه 110 نفــره بــه ســوی حبشــه مهاجــرت کردنــد و پــس از مهاجــرت 

ــن ســعد،  ــد. )اب ــه رفتن ــه مدین ــر ب ــح خیب ــه و در ســال فت ــه مدین رســول خــدا؟ص؟ و مســلمانان ب

بی تــا، ج1، 203(

ــم و  ــه اوج رســید و از گســترش اســالم دچــار بی ــه آزار و اذیــت مشــرکان قریــش ب هنگامــی ک

هــراس شــدند، از یــک طــرف شــکنجه و ســخت گیری بــر مســلمین را بــه نهایــت خــود رســاندند و از 

ســوی دیگــر نقشــه ی قتــل رســول خــدا؟ص؟ را کشــیدند. پــس از آن بــود کــه مســلمانان از پیامبــر؟ص؟ 

اجــازه ی مهاجــرت خواســته و آن حضــرت موافقــت کردنــد. شــرایط ســخت و حســاس زیــر ســایه 

فضــای رعــب و شــکنجه و وحشــتی کــه قریــش ایجــاد کــرده بــود و همچنیــن مســئله ی تــرک خانــه 

و شــغل و پیمــودن مســیر طوالنــی راه بیابانــی و خشــک فی مــا بیــن مکــه و مدینــه فضــای مبهمــی 

بــرای هجــرت را ایجــاد کــرده بــود. 

ســوره ی عنکبــوت بــه عنــوان آخریــن ســوره ی مکــی تکلیــف مؤمنــان را در ایــن زمینــه روشــن 

ســاخت. در آیــه ی 38 ســوره ی عنکبــوت چنیــن آمــده اســت: »و قــوم عــاد و ثمــود را کــه منــازل 

ــد چــون  ــا و هوشــیار بودن ــا آنکــه بین ــز ب ــا نی ــد آنه ــه چشــم می بینی ــران( شــان را ب )خــراب و وی

شــیطان اعمــال زشتشــان را در نظرشــان نیکــو جلــوه داد و از راه )حــق( آنهــا را بازداشــت همــه را 

هــالک و نابــود گردانیدیــم«.1 )عنکبــوت: 38( حضــرت محمــد؟ص؟ وظایــف ســنگینی را کــه خداونــد بر 

ایشــان قــرار داده بــود بــه نحــو احســن انجــام داد و کوتاهــی و سســتی نکــرد. همچنیــن ناامیــد 

ــر آنهــا ادا کــرد و  ــا اینکــه اذن هجــرت بــه وی داده شــد. وی حــق خــدا و قــوم خــود را ب نشــد ت

بــا آنهــا نیکــی کــرد و زمانــی کــه دیــد جــز اندکــی ایمــان نیاوردنــد و بــه انــکار و حــق نشناســی 

پرداختنــد مجبــور بــه هجــرت شــد. )حســین، 1388، 64(

در ارتبــاط بــا هجــرت، حدیثــی از رســول اهلل؟ص؟ قابــل توجــه اســت کــه می فرماینــد: »کســی کــه 

دیــن خــود را در بــردارد و از ســرزمینی بــه ســرزمین دیگــر هرچنــد بــه انــدازه ی یــک وجــب بگریــزد، 

بهشــت را بــر خــود واجــب کــرده اســت و دوســت و رفیــق ابراهیــم؟ع؟ و محمــد؟ص؟ خواهــد بــود«. 

)طبرســی، 1408ق، ج8، 455؛ قرطبــی، 1373، ج5، 347( و یــا در روایتــی دیگــر از آن حضــرت آمــده 

اســت: »شــخص مهاجــر كســى اســت  كــه از حــرام و گنــاه دوری کنــد و دســت بــه هجــرت بزنــد«. 

)ابــن اثیــر، 1403 ق، ج1، 154( همچنیــن در آیــه ی 56 ســوره ی عنکبــوت بــه گســتردگی زمیــن و اختیار 

ِبيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِريَن« ُهْم َعِن السَّ ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ َن َلُهُم الشَّ َن َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزيَّ 1. »َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقْد َتَبيَّ
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انســان ها بــرای هجــرت اشــاره می کنــد و در ادامــه بــر پایــداری و تــوکل بــه خداونــد تأکیــد کــرده 

و تــرس از روزی در هجــرت را بیهــوده بیــان می کنــد. در آیــه ی پایانــی ایــن ســوره  نیــز »و آنــان کــه 

در راه مــا بــه جــان و مــال جهــد و کوشــش کردنــد، بــه تحقیــق آنهــا را بــه راه هــای )معرفــت و لطف( 

خویــش هدایــت می کنیــم، و همیشــه خــدا یــار نکــوکاران اســت1«. ســرانجام پــاداش کوشــش در 

راه خــدا را هدایــت و همراهــی خداونــد بــا نیکــوکاران برشــمرده اســت. )عنکبــوت: 69( خداونــد در 

قــرآن کریــم بــرای کاســتن از انــدوه محمــد؟ص؟ کــه دلبســتگی بــه مکــه داشــت؛ بــه ایشــان وعــده 

داد کــه بــه زودی خداونــد تــو را بــه آنجــا برخواهــد گردانــد. در ایــن ارتبــاط در آیــه ی 85 ســوره ی 

قصــص آمــده اســت: »آن كــس كــه قــرآن را بــر تــو فــرض كــرده اســت تــو را بــه وعده گاهــت بــاز 

مى گردانــد، بگــو: پــروردگار مــن بهتــر مى دانــد كــه چــه كســى بــر راه راســت اســت و چــه كســى در 

گمراهــى آشــكار اســت2«. )قصــص: 85(

ــت  ــوردار اس ــی برخ ــان اهمیت ــالمی از چن ــگ اس ــوی و فرهن ــات معن ــظ حی ــرای حف ــرت ب هج

کــه مهاجــرت پیامبــر؟ص؟ از مکــه بــه مدینــه بــه عنــوان مبــدأ تاریــخ اســالم و مســلمانان شــناخته 

می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه تحــوالت مهــم و سرنوشــت ســاز بســیاری در دوران پیامبــر؟ص؟ 

همچــون بعثــت، فتــح مکــه و رحلــت پیامبــر؟ص؟ نیــز وجــود داشــت کــه هیــچ یــک مبــدأ تاریــخ 

ــخ صــدر  ــه در تاری ــن حادث ــذاری ای ــی از تأثیرگ ــن مســئله حاک ــه اســت و ای ــرار نگرفت مســلمین ق

ــوان آن  ــه ی حرکــت پرت ــر ادام ــی ب ــر فراوان اســالم دارد. مقطــع دوران هجــرت رســول اهلل؟ص؟ تأثی

ــد و  ــار بزن ــان خــود را کن ــه توانســت مخالف ــود ک ــر؟ص؟ در دوران هجــرت ب حضــرت داشــت. پیامب

دعــوت خــود را در شــبه جزیــره گســترش دهــد. در ایــن دوران محمــد؟ص؟ بــا نوشــتن نامــه و اعــزام 

ســفرا بــه مناطــق مجــاور، آنــان را بــه اســالم راســتین دعــوت کــرد و توانســت ارزش هــای الهــی را 

ــری، 1392، 157( ــا ســازد. )جعف ــان مســلمانان حکمفرم در می

بدیــن ترتیــب مهاجــران بــا تــالش و مجاهــدت مالــی و جانــی و بــا پایــداری، مشــکالت هجــرت 

ــاه داده و  ــان را پن ــزرج آن ــل اوس و خ ــه رســیدند، قبای ــه مدین ــه ب ــی ک ــد و هنگام ــل کردن را تحم

خانــه ی خــود را در اختیــار آنهــا گذاشــتند و بــه مقــام پرافتخــار انصــار نائــل آمدنــد. خداونــد از ایــن 

گــروه مهاجــران کــه وطــن و اموالشــان بــه دیــار غربــت رانــده شــد و گــروه انصــار کــه بــدون چشــم 

داشــت مهاجــران را پنــاه داده و یــاری رســاندند و آنهــا را بــر خــود مقــدم داشــتند تقدیــر بــه عمــل 

آورده اســت. )منتظرالقائــم، 1394، 81( در آیــه ی 74 ســوره ی انفــال در ایــن ارتبــاط آمــده اســت: »و 

ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهلَل َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن« ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ 1. »َوالَّ

ی َأْعَلُم َمْن َجاَء ِباْلُهَدى َوَمْن ُهَو ِفی َضاَلٍل ُمِبيٍن« َك ِإَلى َمَعاٍد ُقْل َربِّ ِذی َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادُّ 2. »ِإنَّ الَّ
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

آنــان کــه ایمــان آوردنــد و هجــرت گزیدنــد و در راه خــدا کوشــش و جانفشــانی کردنــد و هــم آنــان 

کــه )مهاجــران را بــا فــداکاری( منــزل دادنــد و یــاری کردنــد آنهــا بــه حقیقــت اهــل ایماننــد و هــم 

آمــرزش خــدا و روزی نیکــوی بهشــتی مخصــوص آنهاســت1«. در آیــات متعــدد دیگــر قــرآن همچــون 

ــاداش  ــه ی 195 ســوره ی آل عمــران پ ــه ی 100 ســوره ی نســاء و آی ــه ی 41 و 110 ســوره ی نحــل، آی آی

مهاجــران را پــاداش دنیــوی، امنیــت گســترده، آمــرزش گناهــان، بهشــت جــاودان، رحمــت خــدا، 

رســتگاری ابــدی و غیــره بیــان کــرده اســت. همچنیــن در آیــه ی 58 ســوره ی حــج بــه مهاجرانــی کــه 

در راه خــدا بــه مقــام شــهادت می رســند یــا حتــی بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا می رونــد وعــده »رزق 

حســن« داده شــده اســت. )حــج، 58(

مرحــوم عالمــه طباطبایــی: در تفســیر آیــه ی 74 ســوره ی انفــال بــر مجاهــدت مهاجران و فــداکاری 

انصــار اشــاره می کنــد: »خداونــد بــه آنــان کــه بــرای خــدا از زادگاه و شــهر و دیــار خویــش مهاجــرت 

کردنــد، وعــده ی یــک جامعــه ی ســالم و عــاری از شــرک و بت پرســتی می دهــد کــه در آنجــا خــدای 

ــن، در  ــد ای ــم اســت؛ هرچن ــراد آن حاک ــط اف ــر رواب ــت و نیکــی ب ــه پرســتش می شــود و عدال یگان

ــا،  ــی، فن ــاری از بدبخت ــذ ع ــی و لذای ــعادت، جادوانگ ــروی، و س ــمار اخ ــی ش ــای ب ــل نعمت ه مقاب

نیســتی و درد و رنــج آن دنیــا، چیــزی بــه شــمار نمی آیــد«. )طباطبایــی، 1371، ج12،  254-255( 

تاریــخ صــدر اســالم نشــان می دهــد کــه هجــرت پیامبــر؟ص؟ و مســلمانان و نیــز جهــاد، دو عامــل 

اصلــی در پیــروزی اســالم در برابــر دشــمنان نیرومنــد بــود. در واقــع اگــر هجــرت نبــود، اســالم در 

محیــط خفقــان مکــه از میــان می رفــت و بــا ایــن اقــدام شــجاعانه و تأثیرگــذار رســول اهلل؟ص؟ بــود 

کــه اســالم از شــکل منطقــه ای آن خــارج شــد و شــکلی جهانــی یافــت. )کافــی، 1396، 200( حضــرت 

محمــد؟ص؟ ایــن هــدف را دنبــال می کــرد کــه هــر جــا زمینــه مســاعد بــود، بــذر اندیشــه و عقایــد 

را بپاشــد؛ بــا ایــن امیــد کــه در زمــان مســاعد، ایــن بــذر ســبز خواهــد شــد. هــدف ایــن بــود کــه 

پیــام آزادی و بیــداری و خوشــبختی انســان بــه همــه ی دل هــا برســد. ایــن جــز بــا ایجــاد یــک نظــام 

نمونــه و الگــو امــکان پذیــر نبــود؛ لــذا پیغمبــر؟ص؟ بــه مدینــه آمــد تــا ایــن نظــام نمونــه را بــه وجــود 

آورد. )خامنــه ای، 1390،  25( 

هجــرت حضــرت محمــد؟ص؟ تــا آن انــدازه اهمیــت یافــت کــه در دوران خلیفــه ی دوم عمــر بــن 

ــوان مبــدأ  ــه عن ــا حضــرت علــی؟ع؟ انجــام داد، ایــن حادثــه ی مهــم ب ــا مشــورتی کــه ب خطــاب ب

تاریــخ اســالم برگزیــده شــد. )طبــری، 1409 ق، ج 3، 277( بــا حضــور پیامبــر؟ص؟ در مدینــه جامعــه ی 

ا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم«. ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفی َسِبيِل اهلِل َوالَّ 1.»َوالَّ
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ــل  ــت قاب ــرم؟ص؟ جمعی ــر اک ــه دســتور پیغمب ــت و ب ــر شــکل گرف ــر و منظــم ت اســالمی منســجم ت

توجهــی از یــاران وی بــه قرائــت قــرآن و تعلیــم و تعّلــم احــکام اســالمی مشــغول شــدند کــه حتــی 

طبــق آیــه ی 122 ســوره ی توبــه ایــن افــراد از شــرکت در جنــگ و جهــاد معــذور شــدند. )طباطبایــی، 

)169 ،1391

نتیجه گیری:

ــا  ــد متناســب ب ــده شــده اســت و خداون ــه قــرب الهــی آفری ــرای تکامــل و رســیدن ب انســان ب

ــش  ــرار می دهــد. در بین ــار وی ق ــه وصــال را در اختی ــن هــدف و حرکــت، زمینه هــای رســیدن ب ای

توحیــدی بایــد همــه ی توانمندی هــای انســان و جامعــه در مســیر بندگــی خــدا و رشــد و تکامــل 

ــای  ــا و رفتاره ــا و ارزش ه ــی باوره ــود و تمام ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــدن اله ــت تم ــی و در نهای اله

فــردی و اجتماعــی جهــت توحیــدی داشــته باشــد. از ایــن رو در نظــام ضــِد توحیــدی کــه طاغــوت 

حکمفرمــا اســت، خداونــد در کنــار ســفارش بــه تــالش بــرای گســترش حــق و حقانیــت، هجــرت را 

ــد.  ــه می کن ــداران توصی ــه دین ــی ب ــوب و نهای ــوان راه مطل ــه عن ــز ب نی

ــه ســیر  ــران الهــی اســت ک ــوام و پیامب ــان سرگذشــت اق ــرآن در بی ــات ق بخــش عمــده ای از آی

حــوادث مرتبــط بــا آنهــا بیــان شــده اســت. قــرآن کریــم در بیــان مبحــث هجــرت روش خاصــی را 

دنبــال می کنــد. هجــرت از جملــه وقایعــی اســت کــه بــه کــرات در تاریــخ انبیــاء الهــی تکــرار شــده 

اســت و در قــرآن کریــم بــه عنــوان یــک پدیــده ی تمدنی-اجتماعــی و تحــول تاریخــی بــه شــمار رفتــه 

اســت. در قــرآن از ذکــر جزئیــات خــودداری می شــود و فضــای کلــی مطــرح می شــود و بــه نــکات 

ــل  ــر و تعق ــه تفک ــده را ب ــه خوانن ــن آنک ــز ضم ــت نی ــود. در نهای ــنده می ش ــی بس ــدی و اساس کلی

دعــوت می کنــد، نتیجه گیــری را بــه مخاطــب واگــذار می کنــد. هجــرت انبیــای الهــی دربردارنــده ی 

ــد، در  ــی خــود مهاجــرت می کردن ــه ایشــان از موطــن اصل ــود و هنگامــی ک ــی ب ــر و برکــت اله خی

ــه رفــاه، آســایش و آرامــش می رســیدند. فــرار از ظلمــت و شــتافتن بــه ســوی  ســرزمین مقصــد ب

نــور، بــرون رفــت از کفــر بــه ســوی ایمــان و در نهایــت خــروج از گنــاه و نافرمانــی بــه ســوی اطاعــت 

ــاء  ــه ی واالی هجــرت انبی ــه شــمار مــی رود. نمون ــه عوامــل الهــی هجــرت ب ــان خــدا از جمل از فرم

الهــی مهاجــرت حضــرت محمــد؟ص؟ و پیــروان ایشــان بــه مدینــه بــود. هجــرت پیامبــر؟ص؟ و پیــروان 

ایشــان بــه مدینــه، نقطــه ی تحولــی بــرای حکومــت نبــوی بــه شــمار می رفــت و بــا ایــن حادثــه 

عمــاًل هســته ی اولیــه ی جامعــه ای مســتقل بــا نظــام و فرهنــگ اجتماعــی مســتقل و تمــدن نبــوی 

شــکل نهایــی بــه خــود گرفــت. 



21

یم
کر

ن 
رآ

 ق
ظر

من
ز 

ی ا
ساز

ن 
مد

 ت
بر

ی 
له

ء ا
یا

انب
ت 

جر
ه

ر 
ثی

تأ

سال اول

شماره دوم

پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

کتابنامه
قرآن کریم.	 

ــاؤوط، 	  ــادر ارن ــق عبدالق ــول، تحقی ــث الرس ــی احادی ــول ف ــع االص ــن )1403 ق(، جام ــر، مجدالدی ــن اثی اب
ــر. ــروت: دارالفک بی

ابــن اثيــر، مجــد الديــن )1383ق(، النهايــه فــی غريــب الحديــث  و األثــر، تحقيــق طاهــر احمــد الــراوی و 	 
محمــود محمــد الطناحــی، بیــروت: دار احيــاء الکتــب العربيــه.

ابن سعد، محمد )بی تا(، طبقات الکبری، بیروت: دار صادر.	 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــّرم )1996م(، لســان العــرب، تحقیــق امیــن محمــد و محمــد صــادق العبيــدی، 	 
بیــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي.

ــه 	  ــق مصطفــی ســقا و دیگــران، قاهــره: مطبع ــة، تحقی ــک )1375 ق(، الســیره النبوی ــن هشــام، عبدالمل اب
ــی. مصطفــی حلب

ــینیه 	  ــارات حس ــران: انتش ــی، ته ــن حبیب ــة حس ــم، ترجم ــن و عل ــرآن عهدی ــا(، ق ــس. )بی ت ــوکای، موری ب
ارشــاد. 

توین بی، آرتور )1366(، تاریخ تمدن، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.	 

جعفری، یعقوب )392(، تاریخ اسالم از منظر قرآن، قم: دفتر نشر معارف، چ 7.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1387(، تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم، قم: انتشارات اسراء، چ2.	 

حسین، طه )1388(، آیینه اسالم، ترجمه محمدابراهیم آیتی، قم: اندیشه موالنا.	 

خامنــه ای، ســید علــی )1390(، انســان 250 ســاله؛ بیانــات مقــام معظــم رهبــری دربــاره زندگــی سیاســی-	 
مبارزاتــی ائمــه معصومیــن؟مهع؟، تهــران: موسســه ایمــان جهــادی.

خامنه ای، سید علی )بی تا(، اجوبة االستفتائات، قم: دار الحق.	 

شریعتی، علی )1359(، تاریخ تمدن، تهران: آگاه.	 

طباطبایی، سید محمد حسین )1371(، المیزان، قم: اسماعیلیان، چ 5.	 

طباطبایــی، ســید محمدحســین )1391(، قــرآن در اســالم از دیــدگاه تشــیع، قــم: دفتــر انتشــارات اســالمی 	 
وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، چ 11.

ــان فــی تفســیر القــرآن، بیــروت: دارالمعرفــه، 	  ــی فضــل بــن حســن )1408 ق(، مجمــع البی طبرســی، ابوعل
الثانی. طـــ 

طبری، محمد بن جریر )1409 ق(، التاریخ الرسل و الملوک، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.	 

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )بی تا(، تفسیر التبیان، بیروت: دار احیاء التراث العربی.	 

طیب حسینی، سید محمود )1399(، تلخیص و تحریر قاموس قرآن، قم: جامعه الزهراء.	 

ــه 	  ــان نام ــالم، پای ــدگاه اس ــی آن از دی ــرات اجتماع ــرت و اث ــت اهلل )1370(، هج ــی، رحم ــداهلل زاده آران عب
ــام صــادق؟ع؟. ــاد، دانشــگاه ام ــارف اســالمی و ارش ــش مع ــات گرای کارشناســی ارشــد اللهی

عطایی اصفهانی، علی )1396(، قصه های پیامبران در قرآن، قم: آئین دانش.	 

قرطبی، ابوعبداهلل محمد بن احمد )1373(، تفسیر قرطبی، تهران: دار الکتاب االسالمیه.	 

قمی، علی بن ابراهیم )1367(، تفسیر قمی، قم: دار الکتاب، طـ الثانی.	 

کافــی، مجیــد )1396(، تاریــخ قــرآن »تفســیر موضوعــی آیــات اجتماعــی و تاریخــی«، قــم: پژوهشــگاه حــوزه 	 
و دانشــگاه و ســازمان تبلغــات اســالمی.

ــات 	  ــه مطالع ــف، فصلنام ــای مختل ــرآن و منظره ــار و تابســتان 1383(، هجــرت در ق ــه )به کســایی، فاطم



22

ــث، ش 33 و 34، 79 -92. ــرآن و حدی ــی ق تاریخ

مجلسی، محمدباقر )1412 ق(، بحاراالنوار، بیروت: دار االحیاء التراث العربی.	 

مکارم شیرازی و دیگران، ناصر و دیگران )1367(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتاب االسالمیه.	 

منتظرالقائم، اصغر )1394(، تمدن سازی نبوی و علوی، اصفهان: مرغ سلیمان، چ 2.	 

منتظرالقائــم، اصغــر، ســلیمانی، زهــرا )1394(، نقــش پیامبــران ابراهیمــی در تمدن ســازی، قــم: دفتــر نشــر 	 

معــارف.

نجفی، محمدحسن )بی تا(، جواهر الکالم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، طـ السابع.	 


