
 بسم الله الرحمن الرحیم

 

ن ما هواخواهاما از تبار قريش هستیم و پاسخ به شبهه ی اسالم ستیزان؛ امام حسین : 
 بفروشید!زنان ايرانی را  دشمنان ما ايرانی ها هستند!و  عرب

 

در حجم وسيعی به وسيله ی اسالم ستيزان که بنای کارشان بر حقه بازی يکی از شبهاتی که چند سال اخير 
رانی امام حسين عليه السالم به ايعبارتی است که بر اساس آن مدعی می شوند منتشر شده، و شيادی است 

ه يه کردتوصسپس و عرب را بر هر قومی برتری داده و ها توهين کرده و آنان را پايين تر از اعراب دانسته است 
 در بازار بفروشيد و مردانشان را به بردگی بگيريد!را است که زنان ايرانی 

تن ماين شيادان به همراه اين ادعای دروغين خويش معموال عکسی را نيز منتشر می کنند که ما در ادامه 
 اين تصوير را آورده و سپس به ادعای دروغين آنان پاسخ می دهيم. شبهه ی دشمنان اسالم

 متن شبهه

 در کتاب سفينة البحار آمده است :

ما( عرب و دشمنان ما عجمان   پيروانما ) شيعيانم و يش هستيما از تبار قر »:  حسين بن علی می گويد
از دشمنان ما هم بدتر  ايرانیبهتر و باالتر و هر  ايرانیروشن است که هر عربی از هر .( هستندايرانيان)

و  سانيدر آورد، زنانشان را بفروش  مدينهکرد و به  دستگير بايدرا  ايرانيان)العجم المذموم من کان عدونا( .است
 «(العرب عبيدالرجال )….مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت



 پاسخ

و عالمه مجلسی )رض( آن را در بحار  می باشد )رض( شيخ صدوق« معانی االخبار»در کتاب اصل اين روايت 
 .کرده است اخذ کرده از بحار االنوارنقل کرده و شيخ عباس قمی )رض( نيز آن را 

به همراه ترجمه می آوريم و سپس در مورد ادعای « معانی االخبار»روايت را از مصدر اصلی آن يعنی ما ابتدا 
 غين اسالم ستيزان توضيح می دهيم.درو
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بت داده نسعليه السالم « امام حسين»اين روايت را به  و جاهل اسالم ستيزان شياد و دروغگونکته ی اول : 
ن عليه فقط امام حسي« ابا عبد الله»اند و علت چنين گافی از سوی آنان اين است که پنداشته اند منظور از 

نا بر بامام صادق عليه السالم می باشد.« ابا عبد الله»آن که در اين روايت مقصود از السالم می باشد ! حال 
 است و نه امام حسين عليه السالم.روايت منقول از امام صادق عليه السالم اين  ،اين

 در ادامه ی اين روايت آورده و سعی کرده اند آنبا فريب و نيرنگ متنی را اسالم ستيزان شياد نکته ی دوم : 
 جزو حديث جلوه دهند! آن متن )همانطور که در باال آمد( چنين است :را 

 

 صادق عليه السالم نمی باشد!حقيقت آن است که اين عبارات اصال جزو متن حديث منسوب به امام 

ی يابيم در مبا مراجعه به سفينة البحار شيخ عباس قمی )رض( )که روايت را از بحار االنوار نقل کرده است( 
عبارت که 

يعنی در حقيقت اسالم ستيزان شياد از خود عبارتی جعل اصال در هيچ جای متن وجود ندارد !!!  

)در ادامه خواهيم گفت که در حقيقت اين عبارت ترجمه ای وارونه و تحريف  کرده و به دروغ نسبت داده اند!
 شده از شرح عالمه مجلسی )رض( بر روايت می باشد(



 : اما ادامه ی عبارت که می گويد

نيز اصال جزو متن حديث منسوب به  

ز انقل روايت، سخن عمر بن الخطاب را پس از و شيخ عباس قمی )رض( امام صادق عليه السالم نيست 
ای عمر بن )سوء ر  «سوء رأي الثاني في األعاجم»نقل می کند و اينگونه تيتر می زند : مناقب ابن شهر آشوب 

 الخطاب نسبت به عجم ها(

ر عين و دبه ايرانی ها )ع( المؤمنين نشان دهنده ی احترام امير مطلبی را نقل می کند که اتفاقا و در ادامه 
ياد آن شم ستيزان دروغ پرداز و حال بدرفتاری و خشونت عمر بن الخطاب نسبت به ايرانيان می باشد که اسال

 ند! ما آن مطلب را به صورت کامل در اينجا نقل می کنيم :را هم تحريف شده نقل کرده ا
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ونت و و خشاتفاقا اين مطلب نشان دهنده ی محبت اهل بيت نسبت به ايرانيان مالحظه می فرماييد که 
ول آن را قيچی کرده و بخش ادروغگو اسالم ستيزان می باشد اما بدرفتاری عمر بن الخطاب نسبت به آنان 

سپس به دروغ آن را داخل در متن حديث ه و را به دروغ به اهل بيت نسبت داد )سخن عمر بن الخطاب( آن
 امام صادق عليه السالم کرده و باز هم با دروغ آن را به امام حسين عليه السالم نسبت داده اند !

 

ی بهتر روشن است که هر عربی از هر ايران»در ابتدای توضيح نکته ی قبلی گفتيم که عبارت نکته ی سوم : 
ترجمه ی تحريف شده از  «و باالتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است.)العجم المذموم من کان عدونا(

المه عاشد! اسالم ستيزان می بنشان دهنده ی اوج شيادی )رض( بر روايت است که شرح عالمه مجلسی 
ر اين روايت شرحی زده و می ب« بحار االنوار»در « معانی االخبار»مجلسی )رض( پس از نقل اين روايت از 

 :نويسد
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يف ترجمه ی صد در صد تحر در شرح روايت و  حال خودتان مقايسه کنيد بين اين کالم عالمه مجلسی )رض(
 به قدری نسبت به زبان عربی جاهل بودهمضحک آن که اسالم ستيزان  !شده به وسيله ی اسالم ستيزان 

 ترجمه کرده اند!« روشن است»)به معنای توضيح روايت( را به « بيان»کلمه ی اند که 

در باال ذکر  فتن سه نکته ای کهپس از پذير چهارم : ممکن است برای کسی اين سوال پيش بيايد که نکته ی 
می « ارمعانی االخب»شد، چه توضيح و دفاعی برای متن اصلی روايت نقل شده از امام صادق عليه السالم در 

 ؟باشد به طور کلی غير عرب ها نمی توان ارائه داد ؟ آيا همان متن نيز ناظر بر نژاد پرستی و اهانت به ايرانيان يا

 پرسش پاسخ می دهيم :در چند محور به اين 

در متن اين روايت به هيچ وجه نمی « عجم»و « عرب»با دقت در متن روايت در می يابيم که منظور از الف( 
 با حقائق مسلم و ثابت شده مخالف است!نژاد عرب و عجم باشد! چرا که اگر فرض کنيم چنين باشد تواند 

ير غو ممدوح و مورد توجه اهل بيت عليهم السالم خاص بسياری از شيعيان و اصحاب  )قرآن و سنت قطعيه(
عرب بودند و در روايات متعدد مورد ستايش اهل بيت عليهم السالم قرار گرفته اند و منزلت ويژه ای در نزد 

ن مورد لعن و نفرين و طع فراد فراوانی از عرب و حتی از قريش بودند کهادر نقطه ی مقابل  آنان داشته اند !
را  روايت ندر اي« عجم»و « عرب»مقصود از حال چگونه ممکن است  السالم قرار گرفتند! اهل بيت عليهم

 نژاد عرب و غير عرب فرض کنيم ؟!

رائن اتفاقا قو  می باشد مقام و منزلتدر اين روايت ناظر به « عجم»و « عرب»و « قريش»حقيقت آن است که 
ر ساير کسانی که نژاد عرب را باهل بيت عليهم السالم در مقام پاسخ به داخلی در اين روايت نشان می دهد که 

ئی از کالم اهل بيت در اثبات اين مدعا در ادامه خواهد )شاهد رواتری می داده اند چنين فرموده اند.نژادها بر 
ر ساير بقائلين به برتری نژاد عرب و به خصوص عرب قريش بر ساير نژادها، قريش را به اين معنا که آمد( 

ساير اعراب را بر غير اعراب برتری می داده اند )اين مساله در تاريخ امری مشهور است به خصوص اعراب و 



:  و اينجا بود که اهل بيت عليهم السالم فرموده انددر ميان کفار و مشرکين قريش( 

ای «قريش»ن آ ما اهل بيت هستيم ]که به عنوان برگزيدگان الهی[.يعنی اين 

و  يدی هستند که شما تصور می کن«عرب»ما هستند که آن هستيم که شما تصور می کنيد و اين شيعيان 
صور که شما ت هستند ی«عجم»دشمنان ما اهل بيت هستند که و اين  آنان هستند« عرب»مصداق حقيقی 

 قريش، تمام کماالت را برای عرب قريش و تمام رذائل را برای غير عرب متصور بودند()نژاد پرستان  .می کنيد

عالمه مجلسی )رض( در شرح اين روايت در توضيحی مختصر و کامال دقيق می به همين دليل است که 
 نويسد :
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در « معج»و « عرب»اساسا همانطور که در ابتدای اين محور از پاسخ گفتيم به هيچ وجه نمی توان مقصود از 
اين روايت را نژاد دانست چرا که با مدح خيل عظيم افرادی که غير عرب بوده اند از سوی اهل بيت عليهم 

گاری ندارد و ساز ت عليهم السالم لعن و تکفير و تفسيق بسياری از دشمناِن عرِب اهل بيالسالم و همچنين 
اشد نيز که مخالف قرآن کريم ب سازگاری نخواهد داشت و هر روايت يا برداشت و فهمی قبل از آن با قرآن کريم

 باطل است.



دبيات مشابه در می يابيم که استدالل ما در محور ابا مراجعه به ساير روايات اهل بيت عليهم السالم با ب( 
و « ربع»در رواياتی از اين دست از  مقصود اهل بيت عليهم السالم که به اين معناد.تاييد می شو« الف»
می  و ايمانصفات پسنديده و مقام و منزلت  منظورعرب و عجم نمی باشد بلکه « نژاد»به هيچ وجه « عجم»

لغت و سپس به ساير  از کتبباشد و اتفاقا با مراجعه به کتب لغت نيز اين استدالل تاييد می شود.ابتدا به نکاتی
ی که داديم توضيحات)دقت داشته باشيد که چون نمی توانيم بر اساس رواياتی از اين دست اشاره می کنيم.

در اينجا اعمال کنيم بايستی به سراغ معانی ديگر آن برويم و در مورد کلمه ی معنای رايج و مشهور عرب را 
عجم نيز چنين است(

خالص و پاک و روشن()کاربرد در معنای انسان 
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 را خواهد داشت( نيز مخالف معنای ذکر شده« عجم»با توجه به معنای باال، در روايات مورد بحث )

 اکنون روايات اهل بيت عليهم السالم :



1288
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در چنين رواياتی ناظر به نژاد نيست بلکه ناظر به « عجم»و « عرب»مالحظه می فرماييد که اصال مقصود از 
د آن چه سالم همانناتفاقا ائمه ی اهل بيت عليهم ال ست و همانطور که در باال گفتيم،ايمان و مقام و منزلت ا

در اين روايت مالحظه کرديد، در مقام پاسخ به نژاد پرستان و متعصبان از عرب و قريش و رد تعصب نژادی 
َرشی تعجب نيز کرده ا

ُ
 ند!آنان چنين گفته اند تا جايی که آن افراد متعصب بر نژاد عربی و ق

 مال صالح مازندرانی در شرح روايت فوق می نويسد :
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 عالمه مجلسی )رض( در شرح روايت فوق می نويسد :

333323

13133033261

 مال صالح مازندرانی در شرح اين روايت می نويسد :
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در « عرب»هستند و اگر قرار بود « عرب»نيز از نژاد « اعراب بيابان گرد»نکته ی جالب اين روايت آن است که 
 يت بار معنايی قابل توجهی نمی داشت و به همين دليلارو به معنای نژاد عرب باشد ديگر صرفا ابتدای روايت 

روايت دچار  زبايستی به سراغ ساير معانی و استعماالت برويم تا در فهم معنای اين دسته انيز گفتيم ما است که 
دارا بودن  ت می باشد وبحث مقام و منزل« عرب»در اين روايت نيز همانطور که گفتيم مقصود از مشکل نشويم.

ارای د به واسطه ی تبعيت از اهل بيت عليهم السالم صفات کمال و شيعيان اهل بيت عليهم السالم نيز چون
 می شوند حتی اگر از جهت نژادی غير عرب باشند.« عرب»مصداق  باالترين مقامات می باشند

 نيز در شرح اين روايت می نويسد :عالمه مجلسی )رض( 
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 روايت می نويسد :اين ابن قارياغدی نيز در شرح 
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 عليه السالم نقل شده است چنين می خوانيم : صادقجالب که از امام و در روايتی 
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يت اهل ب« عرب»در رواياتی از اين دست مقصود از از مجموع رواياتی که از نظرتان گذشت در می يابيم که 
و مقصود  یيا غير عربعليهم السالم و و پيروان حقيقی ايشان می باشد که ممکن است نژادشان عربی باشد 

و منافقين می باشد که ممکن است نژادشان عربی يا عجمی باشد و خود ائمه  در اين روايات، کفار« عجم»از 
نين چعليهم السالم اين چنين کالمشان را برای ما تفسير کرده و اتفاقا در پاسخ به نژاد پرستان عرب و قريش 

 فرموده اند!

ان می باشد چرا به ضرر آنها به سود اسالم ستيزان دروغگو و فريبکار نيست بلکه بنا بر اين، اين روايات نه تن
مبارزه ی ائمه ی اهل بيت عليهم السالم با نژاد پرستی عربی آن هم در دورانی است که که نشان دهنده ی 

 حاکمان ظالم و جنايتکار و نژاد پرست بر مسند قدرت تکيه زده بوده اند!

 دارای رواتآن که روايت مورد استناد اسالم ستيزان از جهت سندی اعتبار ندارد و  محور سوم و پايانیج( 
البته بحث سندی برای ما اهميتی ندارد چرا مانند عثمان بن جبلة که مجهول است( )مجهول و ضعيف است.

ه حقيقت کالم بکه متن روايت فاقد هر نوع اشکالی می باشد و با در نظر گرفتن ساير روايات با اسانيد ديگر 
 اشکال و شبهه ای باقی نمی ماند.اهل بيت عليهم السالم پی می بريم و 



 نتايج بحث

منسوب به امام صادق عليه السالم می باشد و نه امام حسين عليه  اسالم ستيزان شياد روايت مورد استناد( 1
 السالم.

نه در  «ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و باالتر و هر»عبارت ( 2
متن حديث و نه در هيچ حايی ديگر وجود خارجی ندارد و از جعليات اسالم ستيزان است و با تحريف و وارونه 
سازی کامل شرح عالمه ی مجلسی )رض( بر روايت اين عبارت جعلی و دروغين را جزو متن روايت قرار داده 

 اند.

بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و  ايرانيان را»عبارت ( 3
جزو متن روايت نيست! بلکه شيخ عباس قمی آن را از قول عمر بن الخطاب و به نقل « غالمی اعراب گماشت

استان، دا در ادامه ی از داستانی در کتاب مناقب ابن شهر آشوب پس از نقل روايت مورد بحث آورده است و اتفاق
انيان عمر بن الخطاب را از بدرفتاری با اير برخورد بسيار خوب و دوستانه ای داشته و با ايرانيان المؤمنين امير 

 منع می کنند که اسالم ستيزان دغل کار اين قسمت از داستان را کامال حذف و قيچی کرده اند!

اتی در رواي« عجم»و « عرب»بر اساس قرائن داخلی روايت مورد بحث و روايات مشابه، اصال و ابدا منظور از ( 4
اهل بيت عليهم السالم و پيروان و شيعيانشان می باشند « عرب»نژاد نمی باشد بلکه منظور از از اين دست 

 اشند حتی اگر از نژاد عرب باشند و خودکفار و منافقين می ب« عجم»حتی اگر از نژاد عرب نباشند و منظور از 
 اهل بيت عليهم السالم چنين فرموده اند و علمای اماميه نيز به اين مطلب صراحتا اشاره کرده اند.

تايش که مورد سو شيعيانشان کان مورد اعتماد اهل بيت عليهم السالم بسياری از اصحاب خاص و نزدي( 5
 و بسياری از دشمنانشان که مورد لعن و نفرين و تکفير و تفسيق بوده اندغير عرب ايشان نيز قرار گرفته اند 

واقع  دروغين اسالم ستيزان جاهل بابنا بر اين برداشت ناقص و عرب بوده اند. ايشان قرار گرفته اندخداوند و 
 و حقيقت کامال تعارض دارد.

خی در مصادر حديثی و تارياز زبان اهل بيت عليهم السالم در مدح ايرانيان  قابل توجهیو روايات احاديث ( 6
 بدان اشاره شد( يک نمونه از آن میوارد شده است که داستان نقل شده در مناقب ابن شهر آشوب )که در باال 

 طبق آن روايت، ايرانيان را انسان هايی حکيم و کريم خوانده اند(المؤمنين )امير باشد.



توجهی در نهی از نژاد پرستی در مصادر حديثی و تاريخی وجود دارد و سيره ی عملی احاديث و روايات قابل ( 7
راحت در ص برخی از رواياتی که بدان اشاره کرديمنيز ثابت کننده ی اين مساله است.اهل بيت عليهم السالم 

 نهی و رد نژادپرستی داشت.

 وو احاديث کامال مردود و باطل است چرا که طبق آيات قرآن کريم هر نوع برداشت نژاد پرستانه از روايات ( 8
ر ايمان و عمل است و نه نژاد و بسيره ی قطعی و سنت عملی اهل بيت عليهم السالم، مالک برتری تقوا و 

قرآن کريم و سنت قطعيه مخالف باشد مردود و باطل آن چه که با هر اساس قواعد مسّلم و ثابت در نزد اماميه 
 .است

از جهت سندی قابل خدشه می باشد گرچه اين روايت از نظر متنی فاقد روايت مورد استناد اسالم ستيزان ( 9
 مشابه به معنای حقيقی آن پی می بريم و ثابتهر نوع اشکال می باشد و با قرار دادن آن در کنار ساير روايات 

 ی باشد.ممی گردد که اين روايات اتفاقا در نهی از نژاد پرستی و مدح و ستايش مکتب حقه ی شيعه ی اماميه 

 

 موفق و مؤيد باشید
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