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پيشگفتار

پیشگفتار
اهلبيت :محور تفکر شيعی هستند و ازاینرو در ایــن تفکــر ،بــا محوریــت ایــن خانــدان،
عقاید ،احکام ،فرهنگ و آداب ویژهای شکلگرفته اســت کــه والیــت ،اطاعــت ،محبــت،
اقتدا ،زیارت ،صلوات و انتظار از آن جمله است.
علمای بزرگوار شيعه در طول بــيش از هـزار ســالی کــه از بيبــت کبـرای امــام
عصر؟عج؟ میگذرد ،با مجاهدت خود این باورهــا و ســنتهــا را بــهعنــوان ميـرا
شيعی برای ما حفظ کرده و موجب شکلگيری جامعه شيعی بــا هــویتی متمــایز از
دیگر جوامع اسالمی شدهاند .اکنون زمان آن است که ایــن مجموعــه ارزشــمند از
باورها و سنتها را که میتوان آنها را ذیل عنوان «حقــوق اهــلبيــت علـيهم السـالم»
خالصه کرد ،به نسلهای جوان شيعه منتقل کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،در ایــن کتــاب بــا مبنــا قـرار دادن قــرآن و منــابع اصــيل و
دستاول روایی شيعه ،همه آنچه را که یک شيعه معتقد در ارتباط با اهلبيت عليهم السـالم

باید به آنها توجه کند و در نظر و عمل بدانها پایبند باشد ،ذیل عنوان حقوق اهلبيــت
عليهم السالم گردآوری ،بررسی و تحليل کردهایم.
شایانذکر است که در بيان این مباحث ،تنها به جنبه نظری آنها توجه نداشته و
آثار و پيامدهای عملی آنها در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی شــيعيان را نيــز
مدنظر داشتهایم .به بيان دیگر ،در این کتاب کوشيدهایم که با رویکــردی فرهنگــی،
اجتماعی ،آثار اعتقاد به اهلبيت عليهم السالم در شــنون مختلــف زنــدگی شــيعيان را
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بيان کنيم.
بر این اساس ،در این کتاب بيست حق از حقــوق اهــلبيــت علـيهم السـالم را بــه
استناد قرآن و روایات بررسی کردهایم.
بیتردید ،با توجه به جایگاه و نقش خاندان عصمت و طهارت 7در زندگی هــر
یک از ما و وظایف و تکاليفی که نسبت به این خانــدان بــر دوش داریــم ،همــه مــا
نيازمن د شناختن حقوق آنــان و بــيش از آن ،ادای ایــن حقــوق هســتيم .از ایــن رو،
مطالعه کتاب حاضر را به همه دوستداران اهــلبيــت علـيهم السـالم پيشــنهاد و آرزو
میکنم که این کتاب گامی باشد در راستای پاسداشت بيش از پيش حقوق فراموش
شده این خاندان.
ابراهيم شفيعی سروستانی
عضو هينت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
 18ذیحجه (عيد بدیر) 1۴۴۲
 7مرداد 1۴00

ّ
مقدمه

ّ
مقدمه
اهلبيت عليهم السالم به عنوان حجتهای خداوند و پيشوایان معصــوم دیــن ،حقــوقی دارنــد
که همه ما موظف به ادای آنها هستيم و به همين دليل اســت کــه در دعــای ندبــه از خــدا
میخواهيم که ما را در ادای حقوق امام زمان؟عج؟ یاری کند:
اإلجت َهاد في َط َاعتهَ ،و ْاجت َ
َ ...و َأع َّنا َع َلی َت ْأد َیة ُح ُقوقه إ َل ْیهَ ،و ْ
اب َم ْع ِصِ َی ِت ِهَ ،و
ن
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُْ ْ َ ََْ َ
1
امنن علینا ِبرضاهُ.
ِ

خداوندا!  ...ما را در راه ادای حقوق او (امام مهدی؟عـج؟) ،تــالش در پيـروی
از او و دوری از مخالفت او یاری کن و با خشنودی او بر ما ّمنت گذار.

در جوامع روایی شيعه روایات فراوانی در زمينه اهميت حقوق اهــلبيــت علـيهم

السالم و موارد و مصادیق آن وارد شده است که ان شاء الله در این کتاب بــه تفصــيل
به آنها خواهيم پرداخت ،اما پيش از آن ،الزم است چند نکته را بــه عنــوان مقدمــه
یادآور شویم.
الف  -معنا و مفهوم حقوق
«حقوق» جمع «حق» و در اصطالح ،بهمعنای «اقتداری است که بـرای انســان بــر
 .1محمد بن جعفر ابن مشهدی ،المزار الکبیر ،چاپ اول :قم ،دفتر انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــه
مدرسين حوزه علميه قم1419 ،ق ،ص584؛ محمدباقر مجلســی ،بحا ر اوااااار الة لدا لااررر با ر
ّ
اوئم اوطه ر ،چاپ سوم :بيروت ،دار إحياء الترا العربی1403 ،ق ،ج  ،99ص.109
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دیگری قرار داده میشود» 1.برخی نيز گفتهاند« ،حق ،امــری اســت اعتبــاری کـــه
ََ
برای کسی (له) بر دیگری (عليه) وضع میشود» 2.در هر حال ،اثر ایــن اقتــدار یــا
امر اعتباری این است که شخص میتواند انجام کاری یا تــرک کــاری را از دیگــری
بخواهد.

3

در آموزههای اسالمی بــه موضــوع حقــوق اهميــت فراوانــی داده شــده و همــه
حقوق ،ناشی از حق خداوند بر بندگان دانسته شده است .به بيــان دیگــر ،خداونــد
متعال بر اساس حق اطاعتی که بــر بنــدگان خــود دارد ،حقــوقی را بـرای برخــی از
بندگان بر برخی دیگر مقرر داشته است .امير بيان ،علی 7در بيانی زیبا ،در این باره
میفرمایند:

ََ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
َ ...ل َّ
کن ُه ُس ْب َحان ُه َج َعل َحق ُه علی ال ِع َب ِاد أن ِیط ُیعِو ُه َو َج َعِل َجِ َز َاء ُه ْم علیِ ِِه
َ ُ ُ
َ
ُم َض َاع َف َة َّالث َو َ َ ا ْ ُ َ َ َ ا َ ُ َ َ ْ َ
ِد أ ْهلِه ثِ َّم َج َعِل
اب تفضال ِمنه و توسعا ِبمِا هِو ِمِن الم ِز یِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ ََ َ ُ
ََ
ُ ْ َ َُ ْ ُ ُ
ُ ُ ا ََْ َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
اس علی بع ٍض فجعلها تتکافأ
سبحانه ِمن حق ِوق ِه حقوقا افترضها ِلبع ِض الن ِ
َّ
ا َ
ُ
ُ
في ُو ُج َ َ
یوج ُب َب ْعض َها َب ْعضِِا َو ال ْیسِ َت ْو َج ُب َب ْعضِ َها ِإال ِبِ َب ْع ٍضَ .و
ِ
ِ
وهها و ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
أعظ ُم ما افت َرض س ْ
وق حق ال َو ِالي علِی َّالر ِعیِ ِِة و حِق
ق
ح
ال
ک
ل
ت
ن
م
ه
ان
ح
ب
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ٍّ َ َ
ٍّ 4
الر ِع ِیة علی الو ِالي فر یضة فرضها الله سبحانه ِلکل علی کل.
ِ
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...لکن خداوند حق خود را بر بنــدگان ،اطاعــت خــو یش قـرار داده ،و
پاداش آن را دو چندان کرده است ،از روی بخشندگی ،و گشایشــی کــه
خواسته به بندگان عطا فرماید .پس ،خدای ســبحان برخــی از حقــوق
خود را برای بعضی از مردم واجــب کــرد ،و آن حقــوق را در برابــر هــم
ّ
گذاشت که برخی از حقوق برخی دیگر را واجب گرداند ،و حقـی بــر
کسی واجب نمیشود مگر همانند آن را انجام دهد .و در ميان حقــوق
الهی ،بزرگترین حق ،حق رهبر بر مردم و حق مــردم بــر رهبــر اســت،
حق واجبی که خدای سبحان ،بر هر دو گروه الزم شمرد.
در فرهنگ اسالمی ،حقوق دامنه گستردهای دارد و همه روابط فردی ،خانوادگی
و اجتماعی انسانها را در بر میگيرد .امام سجاد 7در ابتدای رساله حقوق خود ،در
این باره میفرمایند:

ََ
َْ
ُ ا
َ ا
َّ َ َّ
اعل ْم َر ِح َمک الل ُه أن ِللِ ِه علیِِک ُحقوقِِا ُم ِحیطِة ِبِک ِفِي کِِل َح َرکِ ٍِة
َ َ ْ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ
ََ
َ َ ْ َ
کن َت َها أ ْو َم ْنزل ٍة ن َزل َت َها أ ْو َج ِار َح ٍة قل ْب َت َها َو آل ٍة ت َص َّرفت
تح َّرکتها أو سکن ٍة س
َ ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ َُ ُ ُ
َ
کب ُر م ْن َب ْ
ب َها َب ْع ُض َها أ َ
وق الل ِه علیِِک َمِا أ ْو َج َبِ ُه ِل َنف ِسِ ِه
ق
ح
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ض
ع
ِ
ِ
ٍ
ِ
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وق َو ِم ْن ُه تفِ َّر ثِ َّم أ ْو َج َبِ ُه
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1
َ
َ
علیک ِل َنف ِسک ِمن قر ِنک ِإلی قد ِمک علی اخ ِتال ِف جو ِار ِحک.

بدان  -خدایت رحمت کند  -که همانا خداوند بر تو حقوقی دارد کــه
آن حقوق در هر حرکتی که میکنی یا سکونی که دارای یا جایگاهی که

فرود میآیی یا عضوی که فرو میگردانی یا ابزاری که به کار میبندی،
بر تو احاطه دارند .بعضی از این حقوق از بعضی دیگــر بــزرگترنــد و
 .1حسن بن علی بن حسين ابن شعبة ّ
الحرانی ،تحف الدقال عااآ آل الرسااال ،:تصــحيح :علــی
اکبر بفاری ،چاپ دوم :قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،1363 ،ص .255
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بزرگترین آنها همان است که برای نفس خو یش بر تو واجب ســاخته
و ریشه و اصل همه حقوق است .آن گاه نوبت به حقوقی میرســد کــه
برای نفس خودت بر تو واجب ساخته؛ حقوقی بر همه اعضای بــدنت
از سر تا قدم.
در روایات اسالمی ،مصادیق متعدد و فراوانی برای حقوق برشمرده شده کــه از
جمله است ،حقوق حقوق خداوند؛ حقوق سرپرستان؛ حقوق زیردســتان؛ حقــوق
احسانکنندگان؛ حقوق خویشــاوندان؛ حقــوق اعضــا و جــوارح و حقــوق اعمــال
عبادی.

1

یکی از مصادیق برجسته حقوق که در آموزههای اسالمی به آن پرداختــه شــده،
حقوق اهلبيت عليهم السالم است که با توجه به آنچه گفته شــد ،مـراد از آن ،امتيــاز،
اقتدار یا اختياری است که خداوند متعال به اهلبيت عليهم السالم عطا کرده است تــا
به موجب آن بتوانند انجام کارهایی را از پيروان خود بخواهند .این حقوق ،مصادیق
متعددی دارد که از آن جمله است؛ حق محبت ،حق والیــت ،حــق اطاعــت ،حــق
نصرت و حق زیارت.
ب  -معنا و مفهوم و مصداق اهلبیت
اهلبيت ،اصطالحی قرآنی ،حدیثی و کالمی ،به معنای خانواده پيــامبر گرامــی اســالم9

است ،اما در این باره که این مفهوم خاص شامل چه کســانی مــیشــود ،ميــان مفسـران،
محدثان و متکلمان اختالف نظر وجود دارد.
در آموزههای اسالمی ،احکام و حقوق ویژهای برای اهلبيت پيامبر اکــرم علـيهم

السالم پيشبينی شده است؛ از این رو شناخت مصداق این مفهوم از اهميت فراوانی
 .1ر.ک :همان ،ص .272 - 255

