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ب

تقدیم به :
پیشگاه سرور کائنات خاتم انبیاء محمد

مصطفی,

و

امیر المومنین علی بن ابی طالب
و

سیده نساء عالم حضرت زهرا

و فرزندان پاک و معصومشان:

که الگوی بی بدیل ایمانی برای تمام مردان و زنان عالم می باشند،
خاصه امام رئوف:

حضرت علی بن موسی

الرضا که نعمت قرب جوارش مزید نعمت است.

و به احیاگر شریعت حقیقی:

مهدی منتظر ،حضرت ولی عصر
و پاسداران آموزه های دین ،آنان که در راه دفاع از شریعت تمامی رنج ها را به جان خریدند...

ج

تشکر و قدردانی:
بعد از حمد و سپاس از ایزد منان که قدرت اندیشیدن و تحصیل علم آموخت ،فرصت را غنیمت
شمرده و از استاد گرامی جناب آقای حجت االسالم و المسلمين شانه چي ،کمال تشکر و سپاسگذاری
را دارم؛ چرا که بدون راهنمایی های ایشان ،به پایان رساندن این پایاننامه مشکل بوده و بسیار بنده را در تدوین
تحقیق کمک نمودهاند .همچنین از استاد گرانقدر جناب آقای دكتر كهنسال که مشاور بنده بودهاند ،به
دلیل راهنمایی ها و یاری های بی چشم داشت ایشان در طول مدت تدوین پایاننامه ،به پای عاطفهی سرشار و
گرمای امیدبخش وجودشان که پشتیبان بنده بودهاند ،کمال تشکر را دارم.

د

چكيده:

بررر اسرراس آیررات قرررآن کررریم و روایررات شررری  ،بعررد از خرراتم النبیرراء ،مقرررب ترررین انسرران هررا
در درگرراه الهرری و برترررین شخصرریت هررای دیررن مبررین اسررالم ،اهررل بیررت رسررول خداونررد مرری باشررند.خدای
متعررال و رسررول گرامرری اسررالم ،برررای ایررن بزرگررواران جایگرراهی عظرریم بیرران فرمرروده انررد،این جایگرراه
بلند ،حقروق متعرددی را بررای شریعیان آنران و همره مسرلمآنان بره دنبرال دارد.در ایرن تحقیرق بنرا دارم ،ایرن
حقوق را برا توجره بره آیرات قررآن و روآیراتی کره مرورد قبرول شریعه و اهرل سرنت اسرت ،بررسری و تبیرین
کررنم.در ایررن راسررتا ابترردا ،مفررردات بحر  ،ماننررد کلمرره حررق ،اهررل بیررت ،را از نظررر ل ررت و اصررطال مررورد
بررسی قرار داده  ،آنگراه طبرق آیرات تطهیرر ومباهلره ،مصرداق اهرل بیرت را کره همران پنجرتن آل عبرا مری
باشررند ،مشررخك کرررده ،وایررن نکترره مررورد بررسرری واقررع شررد کرره گسررتره دامنرره عترررت بنررا بررر احادی ر
شررریفی ماننررد نقلررین ،اننررا عشررر خلیفرره و حرردی

جررابر تررا حضرررت مهرردی علیرره السررالم ادامرره دارد ،در

پایان نیرز حقروق اهرل بیرت را برا توجره بره آیرات قررآن کرریم کره مرورد اتفراق اهرل سرنت و شریعه اسرت،
مررورد بررسرری تطبیقرری قرررار داده و ایررن نتیجرره حاصررل شررد کرره هررر چنررد اهررل سررنت برره صررراحت ایررن
حقرروق را ماننررد شرریعیان برررای چهرارده معصرروم قایررل نیسررتند ،ولرری یکرری از احتمالهررای قرروی آنرران ،همرران
قول شیعیان می باشد .
كليد واژه:
حقوق ،اهل البیت ،قرآن کریم ،اهل سنت ،شیعیان ،والیت ،اطاعت ،مودت

ه
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 1.1تبيين موضوع
خداوند متعال در قرآن کریم ،حقوق فراوانی را برای اهل البیت علیهم السالم از قبیل حق اطاعت ،والیت،مودت،
معرفت ...بر می شمارد.
بر اساس گزارشهای مشهور تاریخی ،در زمان حیات حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله وسلم ،عموم مسلمآنان در
مورد این وظای  ،نسبت به ایشان کوتاهی نمی کردند ،ولی بعد از رحلت ایشان ،با گذشت زمان میان ،دو گروه
بزرگ مسلمآنان یعنی شیعیان و اهل سنت در مورد مصداقهای اهل البیت ،اختالفات شدیدی به وجود آمد.
شیعیان مصداق اهل بیت را چهارده معصوم علیهم السالم می دانند ،ولی اهل سنت ،تفاسیر متعددی در این زمینه
دارند ،ویکپارچگی و وحدتی در این مورد ندارند.
ما در این تحقیق برآنیم:
ابتدا :مصداق اهل البیت را طبق منابع تفسیری اهل سنت و شیعه مشخك کنیم ،آنگاه حقوقی را که خداوند در
قرآن کریم ،برای این بزرگواران ذکر کرده ،طبق منابع روایی و تفسیری فریقین ،مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم.
 1.1پرسش های تحقيق
 -1مصداق اهل البیت ،در قرآن کریم چه کسانی هستند؟
 -1خداوند برای اهل البیت ،در قرآن کریم ،چه حقوقی راذکر می کند؟
 -1منابع روایی و تفسیری فریقین ،در این ضمینه ،آیا همسو هستند یا خیر؟
 1.3فرضيه ها
 -1مصداق اهل البیت در آیات قرآن کریم ،چهارده معصوم علیهم السالم می باشند.
 -1قرآن کریم ،حقوق فراوانی را از قبیل مودت ،والیت،اطاعت ،خمس،ورانت زمین ...برمیشمارد.
 -1منابع روایی و تفسیری اهل سنت در بعضی موارد یا با نظر شیعیان موافق هستند و یا اینکه یکی از احتمال
های قوی آنان ،همان نظر شیعیان می باشد.
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 1.1پيشينه تحقيق
در مورد مقامات و جایگاه اهل بیت کتابهای بسیاری نوشته شده است ،از جمله عبقات االنوار ،تالی
حسین ،المراجعات ،تای

عالمه شرف الدین ،ال دیر ،تالی

میر حامد

عالمه امینی ،جواهر الکالم ،انر آیت اهلل میالنی ولی

آنچه که در اینجا کمبود آن محسوس بود ،بررسی تطبیقی مجموعه حقوق ایشان در قرآن و روایات بود و ما در
این تحقیق نسبت به این مهم اقدام کردیم.
 1.1ضرورت انجام تحقيق
اهررل بیررت علرریهم السررالم برره عنرروان هرردایتگران و راهنمایرران از جانررب خداونررد ،برررای اهررل زمررین
انتخرراب شررده انررد .در ایررن خصرروو ایررن بزرگررواران حقرروقی ماننررد اطاعررت ،والیررت ،مررودت ،و...بررر عهررده
ش ریعیان و دوسررت داران خررود دارنررد کرره برردون ادا کررردن ایررن حقرروق  ،اطاعررت کررردن از ایررن بزرگررواران
برری معنررا مرری باشررد ،برره همررین خرراطر الزم اسررت مررا در ابترردا ایررن حقرروق را بررا توجرره برره آیررات قرررآن مررورد
شناسایی قرار داده ،آنگاه طبق تفاسیر و منابع فریقین ،مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم.

 1.1هدف ها
 -1معانی کلمات حق و اهل البیت را از نظر ل ت و اصطال  ،بررسی نماییم.
 -1مصداق اهل بیت علیهم السالم را از نظر قرآن و روایات ،مشخك کنیم.
 -1حقوقی را که خداوند در قرآن کریم و روایات برای اهل بیت علیهم السالم بیان می کند ،مورد بررسی
تطبیقی قرار دهیم.

 1.1ساختار پايان نامه
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است:
بخش اول :مقدمه و شناسه تحقیق
بخش دوم :کلیات و معناشناسی
11
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 1.1كلمه حق
كلمه حق در لغت
اولررین وا ه ای کرره در مسرریر ایررن تحقیررق بایررد آن را مررورد بررسرری قرررار دهرریم وا ه حررق اسررت ،تمررامی
ل ررت نویسرران ایررن کلمرره را مررورد بررسرری قرررار داده و نکترره هررای زیررادی را مطررر کرررده انررد کرره در بیشرتر
موارد با یکدیگر مشابهت دارند ،ما به مواردی در ذیل به آنها اشاره می کنیم.
ابن منظور در توضیح این کلمه می نویسد:
"الحق نقیض الباطل" 1
ابن فارس این کلمه را این گونه توضیح می دهد:1
"الحاء والقاف ،اصل یدل علی إحکام الشیء و صحته والحق نقیض الباطل".
راغب مینویسد "اصل حق ،مطابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی است مثل مطابقت پآیه در حالی که
در پاشنه خود با استواری و درستی میچرخد و می گردد" 1.
طبرسی کلمه حق را "وقوع الشیء فی موضوعه تعری

می کند" 1.

عالمه مصطفوی در بیان این کلمه می گوید:
"ان االصل الواحد فی هذه المادة :هو الثبوت مع المطابقیة للواقع فهذا القید ماخوذ فی مفهومها فی جمیع
المصادیق" 1
كلمه حق در قرآن
این کلمه در قران کریم ،به معانی گوناگونی استعمال شده است،

 1ابن منظور ،محمد ،لسان العرب ،ج ،1و.111
 1ابن فارس ،احمد ،معجم مغاييس اللغه ج 1و.11
 1راغب اصفهانی ِ ،احمد،مفردات ج 1و.111
 1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ج  1و .333
 1مصطفوی،حسن ،التحقيق ج1و.111

11

معانیی مانند اسالم ،1قطعیت و حتمی بودن ،1توحید ،3سزاوار و شایسته،3درست13و...به کار رفته است.
از مجموع آنچه در ل ت عرب و کلمات قرآن کریم بیان کردیم ،این نتیجه به دست میآید که قدر جامع
تمامی آنها ،معنای نبوت و تحقق و امتیاز است.
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 1.1كلمه اهل البيت
بررسي لغوی كلمه اهل بيت
وا ه اهل البیت که از دو کلمه تشکیل شده است ،به صورت مضاف و مضاف الیه به کار رفته است ،ابن
منظور درباره این ل ت می نویسد:
"اهل البیت به ساکنان خانه گویند و اهل یک کسانی هستند که به او اختصاو دارند و اهل بیت پیامبر صلی
اهلل علیه و آله ،همسران ،دختران و شوهر دخترش یعنی حضرت علی علیه السالم است ،گرچه برخی می گویند:
زنان پیامبر اهلل علیه و آله با پیامبر رابطه داشته اند ،آل پیامبر محسوب میشوند" 11.
ابن فارس از خلیل ابن احمد نقل می کند:
"اهل یک نفر ،همسرش یا کسانی را گویند که با او وصلت یا ازدواج کرده اند و و اهل یک نفر ،کسانی
هستند که به او اختصاو دارند و رابطه ای خاو با او برقرار کرده اند.اهل خانه ،ساکنان آن را گویند و اهل
اسالم ،نیز به کسانی می گویند این دین را اختیار کرده اند" 11.

 1انفال .3
 1سجده .11
 3قصك .11
 3توبه .11
 13سبا .11
 11مصبا یزدی،محمد تقی ،نظريه حقوقي اسالم ،و.13
 11ابن منطور،محمد،لسان العرب ج ،11و.13
 11ابن فارس،احمد،معجم مغاييس اللغه و.11

11

راغب در مفردات می نویسد:
" مراد از این وا ه کسانی هستند که نسب دین یا چیزی مثل خانه ،شهر یا یک ساختمان آنها را با یکدیگر
جمع کرده باشد ،پس اهل بیت در اصل ،کسانی هستند که خانه ای واحد آنها را در یک جا جمع کرده است،
سپس این معنا توسعه یافته و در مورد کسانی به کار رفته که نسب خانوادگی وسیله جمع آنها است" 11.
از آنجا که در قرآن کریم وا ه اهل البیت ،در مورد همسر نیز به کار رفته است 11 .این نتیجه به دست می
آید ،که اهل البیت از نظر ل ت ،شامل افراد خانه ،خویشاوندان و ...به کار می رود.
اهل البيت در اصطالح
از آنجا که منزل رسول خداوند ،محل نزول وحی است ،این کلمه در مورد ایشان دو معنا میتواند داشته باشد
:1کلمه اهل الببت به همان معنای ل وی خودش مورد استفاده قرار گیرد ،یعنی به معنای ساکنان خانه،
همسران ،خانواده و مطلق خویشاوندان آن حضرت باشد.
:1منظور کسانی باشند که از نظر صفات انسانی علمی وعملی ،شایسته آن حضرت باشند.

11

با بررسی در قرآن کریم و منابع فریقین ،این نتیجه حاصل میشود که ،منظور از اهل البیت ،همین معنای دوم
آن است یعنی کسانی که از نظر صفات انسانی ...شایسته آن حضرت باشند ،مانند حدی طبرانی آنگاه که حضرت
عزرائیل علیه السالم برای قبض رو پیامبر میآید چنین میگوید:
" السالم علیک یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختل

 11راغب اصفهانی ،حسین،مفردات ماده ا ه ل.
 11هود .11
 11بابایی ،علی اکبر،مكاتب تفسيری و.11
 11طبرانی،سلیمان ابن احمد ،المعجم الكبير ج1و.11

11

المالیکه اادخل؟" 11

بر این اساس:
-1امکان دارد بعضی افراد که شایستگی بیت رسالت و نبوت را ندارند ،جزء اهل البیت آن حضرت نباشند
به عنوان نمونه:خداوند به حضرت نو در مورد فرزندش میفرماید...(:انه لیس من اهلک 13)...یعنی این فرزند
شایستگی بیت تو را ندارد.
1؛بر عکس مورد قبل ،یعنی برخی افراد که از اهل البیت به معنای اول آن نیستند ولی به دلیل صفات انسانی
و ...در کالم معصومین اهل البیت شمرده شده باشند ،مانند سلمان فارسی در حالی که نه عرب بود و نه جزء
خویشاوندان نسبی حضرت ولی با عبارت سلمان منا اهل البیت 13معرفی شده است.
 1.3مصداق اهل بيت در قرآن
برای تعیین مصادیق اهل البیت ما به دو آیه از آیات قرآن کریم و تفاسیر مشترکی که اهل سنت و شیعه در
ذیل آن انجام داده اند اکتفا می کنیم.
:1آیه تطهیر :1آیه مباهله
الزم به ذکر است که خداوند ،در قرآن کریم ،از اهل البیت ،با نامهای گوناگونی یاد کرده است که با توجه
به اقتضای آن داللت بر بعضی از شئون ایشان می کند.
برخی از این موارد عبارتند از:
ذی القربی ، 13أهل الذکر ، 11صادقین ،11اولوالعلم 11و...

 13هود.11
 13کلینی ،محمد ابن یعقوب،الكافي ج1و.131
 13انفال .11
 11نحل .11
 11توبه .113
 11عنکبوت .19

11

 1.آيه تطهير

"وَ قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّالةَ وَ آتینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً " 11
و در خانه هایتان قرار و آرام گیرید ،و [در میان نامحرمان و کوچه و بازار] مانند زنان دوران جاهلیت
پیشین [که براى خودنمایى با زینت و آرایش و بدون پوشش در همهجا ظاهر مىشدند] ظاهر نشوید ،و
نماز را برپا دارید و زکات بد هید ،و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید ،جز این نیست که همواره خدا
مىخواهد هرگونه پلیدى را از شما اهل بیت [که به روایت شیعه و سنى محمّد ،على ،فاطمه ،حسن و حسین
علیهمالسالماند] برطرف نماید ،و شما را چنان که شایسته است [از همه گناهان و معاصى] پاک و پاکیزه
گرداند.
در این که مصداق اهل البیت در آیه شریفه و روایات وارده از پیامبر اکرم صل اهلل علیه واله چه کسانی
هستند ،در میان مفسران اهل سنت و شیعه هفت قول به ترتیب زیر بیان شده است :
-1ادعای عکرمه 11که در بازارها ندا میداد و مردم را برای مباهله دعوت میکرد ،ادعای وی این بود که اهل
البیت فقط همسران پیامبرمی باشند.
-1عده ای مصداق آن را اصحاب کسا یعنی پیامبر ،حضرت علی ،حضرت زهرا ،امام حسن و امام حسین
علیهم السالم می دانند.

11

 11احزاب .11
 11سیوطی،جالل الدین ،الدرالمنثور ج1و.133
 11ابن کثیر،اسماعیل،تفسيرالقرآن العظيم ج1و.133

13

-1گفته اند :منظور تنها حضرت رسول می باشند.

11

-1منظور تنها بنی هاشم هستند و زنان را در بر نمی گیرد.

13

-1منظور کسانی هستند که با پیامبر پیوند نسبی یا سببی دارند.

13

-1ابو حیان گفته" از انجا که اهل البیت ،شامل زنان پیامبر و پدران آنان می شده لفظ مدکر بر مون

غالب

امده است" 13.
-1منظور تمام بنی هاشم حتی زنان هستند که صدقه بر آنها حرام می باشد.

11

در میان این اقوال گوناگون ،تمامی مفسران شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل سنت ،تنها قول دوم را صحیح
میدانند .از جمله افرادی مانند امام شافعی ،11احمد ابن حنبل ،11حاکم نیشابوری  ،11امام فخر رازی  11ابن تیمیه ،11
ابن مردویه  ،11و  ...برای انبات قول دوم ما دو مقدمه را ذکر می کنیم :

 11ابن حجر،احمد ابن محمد،الصوايق المحرقه و.111
 13شوکانی ،محمد ،فتح القدير ج1و.133
 13قسطانی ،احمد ابن محمد ،المواهب الدنيه ج1و.111
 13ابن عساکر،علی ابن حسن ،تهديب تاريخ دمشق ج 1و.333
 11صبان،محمد ،اسعاف الراغبين و.133
 11نعلبی،احمد ابن محمد،الكشف و البيان ج 3و.13
 11همان.
 11حاکم نیشابوری،محمد ،المستدرک ج1و.113
 11رازی ،فخرالدین،تفسير الفخر الرازی ج 3و.33
 11ابن تیمیه،احمد ،منهاج السنه ج 1و.13
 11مردویه ،احمد ،المناقب و.131

13

مقدمه اول
برای ال
-1ال

و الم در کلمه اهل البیت در آیه مذکور سه احتمال داده می شود:
و الم اسم جنس باشد مانند آیه (ان االنسان لفی خسر)13

این احتمال که ال

الم در (البیت) اسم جنس باشد درست نیست ،زیرا متکلم زمانی این نوع ال

و الم را

اراده میکند که در بیان حکم ذات و طبیعت آن شیء باشد ،مانند آیه مذکور و معلوم است که آیه در صدد بیان
حکم طبیعی و بالذات اهل بیت نیست.
-1ال

و الم در آیه مذکور ال

و الم است راق باشد مانند :آیه شریفه (یا آیها النبی جاهد الکفار و المنافقین

وغلظ علیهم)13
این احتمال نیز درست نمی باشد زیرا در این صورت میبایست صی ه جمع را به اهل منسوب می کرد و می
گفت( اهل له البیت) همانگونه که در آغاز آیه آمده است و درصدد افاده همین معناست (و قرن فی بیوتکن).
-1ال

و الم در آیه شریفه ال

و الم عهد باشد ،در پذیرش این احتمال ،منعی وجود ندارد یعنی آیه در

صدد برطرف کردن پلیدی و زشتی افراد خاصی نظر دارد که میان متکلم و مخاطب معهود است.
در آیه شریفه قرائنی وجود دارد که نشان می دهد مصداق اهل بیت علیهم السالم پنج تن آل عبا هستند ،ما
به ذکر چند قرینه بسنده می کنیم

 13عصر .1
 13توبه .11

13

