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  ساداتِ خمسِ  حکمِ» تاریخیجریان شناسی 

   ه یدر فقه امام  «یمادر 

 1فاطمه سادات علوی علی آبادی 

 چکیده

پاارورش شدند و زنااان، تنهااا  اار  در عصر جاهلیت، اشخاص به پدرانشان منتسب می
شدند و هیچ نقشی در نسب فرزند خود نداشتند. خداوند متعاااب بااا ناا وب محسوب می  فرزند،

ه باا  سوره کوثر، تصور جاهلی در مورد زنان را ابطاب نمااود و بااا انتساااب یساارت عیساای
در این میان از جانب مادر، مقام زنان را همچون مردان، متعالی داشت.   یسرت ابراهیم

، مانند یکم فقهی »عدم جواز اعطای خماا  ر فقه امامیهصدور برخی ایکام دشود تصور می
 نیروش اشائبه تحقیر شأن زنان را در پی داشته است.   به کسانی که مادرشان سیده هستند«

 واکاااویبااا  سااندهیاساات.  نو یااطالعااات، کتابخانااه یآورو جمع  یلیلتح  یخیپژوهش، تار
یکاام ایاان  وجوه تعامل و تنااا  برخی امامیه،  و فقه یخیدر متون تار ادتیس  یهاشاخصه
های پااژوهش نشااان یافتااه .داده اسااترا با  رآن و سنت، مورد بحااو و بررساای  اارار فقهی  
 اارآن و  اتیاا  رار گرفته اساات بااا آ یدرصدور یکم خم  سادات ما  یآنچه که مبنادهد  می
 هیاا امام یو توافق ندارد؛ مشهور فقهااا  یسازگار  یامروز  یعلم  نیو مواز  تیاهل ب  رهیس

بنونا بنو أبنائنااا و بناتنااا بنااوهن أبنااا  ( یو  رارداد یعرف یبر امر  یخم ، مبتن  صیدر تخص
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 د.اندانسته ادتیس اریبه هاشم را مع ی(، انتساب پدرباعدالرجاب اال

 یدیواژگان کل

 ، فقه امامیه.سادات مادریفقه، سیادت، خم ، 

 موضوعپیشینه و ضرورت 

سیاست هااای اسااتعماری یاااکم باار نهادهااا و جریااان هااای سیاساای، اجتماااعی، امروزه  
»دفاع از یقوق زنان« به دنباب اسااتحاله  بندهیبا طرح شعار فرفرهنگی و ا تصادی بین المللی 

 تیطرح، معلااوب عاادم شاافاف نیآنان در ا  تیاز موفق  یو بخش  دهستنزنان مسلمان    یفرهنگ
 ی ااانون اساساا  کاامیو  ستیاست که اصل ب یدر یال  نیزنان مسلمان است. ا  ییقو   نی وان

دولت را مو اان نمااوده اساات کااه یقااوق زن را در تمااام جهااات بااا  ران،یا  یاسالم  یجمهور
 یایاا زن و ای تیرشد شخصاا  یمساعد برا یهانهیو زم  دینما  نیتسم  یاسالم  نیمواز  تیرعا

 .دینما  جادیاو را ا یو معنو ییقوق ماد
کنااد  یامر ماا  امبری( به پ23 /یشور(مودت  فهیشر  هیخداوند متعاب در آ  گرید  یسو  از

و مااودت،  یدوساات نیاا . الزمااه اندیو مودت نما یدوست یو شاوندانیکه با خو دیبه مردم بگو
زنااان و مااردان  نیباا  یمسااأله فر اا  نیاا اسادات است و در    یو یقو   یقییق  تیشخص  میتکر

شعارهای تساوی یقااوق زنااان، شاابهه »عاادم عاادالت و موضوعی که ذیل اما   .ستیسادات ن
در مااورد  «عاادم شاافافیت یقااوق ساایادترعایت یقوق سادات« را در اذهان تداعی می کند »

 انیاا جر باااند. در ایاان پااژوهش شااومی  منتسب اطهار ائمه به مادر راه از که است  یانکس
واکاوی ریشه هااای  رآناای و  به، هیفقه امام در «ی»یکمِ خم ِ ساداتِ مادر  یخیتار  یشناس

 خواهیم پرداخت. «ی»یکمِ خم ِ ساداتِ مادرروایی و علمی 
آیااد گااواه آنچه که از  رآن،  اااهر بساایاری از روایااات و نصااوص تاااریخی بااه دساات می

است؛ ناا وب سااوره کااوثر در  بسَو نَسل اشتراک سهم مادی و معنوی دختر و پسر در انتقاب نَ
الخطاب این نگرش و شاااهدی باار امتیاااز خاااص زنااان در ایاان فصل  شأن یسرت زهرا

انگاری کسااانی کااه در زمینه سادات مقوله، نسبت به مردان است. در این میان فقهای امامیه
از انی کااه شوند اتفاق نظر دارند، ولی در زمینه انتساااب کساا از ناییه پدر به هاشم منسوب می
انااد. مشااهور فقیهااان باار ایاان باورنااد کااه شوند اختال  کردهناییه مادر به هاشم منسوب می
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مالک انتساب، تنها صُلب اساات؛ از ایناارو تنهااا کسااانی کااه از ناییااه پاادر منسااوب هسااتند، 
لب و ریاام مالک را اعم از صااُ  یند. در مقابل، گروهی از فقیهان،آهاشمی و سید به شمار می

هاشاام بااه شاامار عنی انتساب چه از ناییه پدر باشااد یااا مااادر، فاارد، سااید و از بنید؛ یداننمی
 (100-87: 1394نقیبی، )ید. آمی

مدرسی طباطبایی در مقاله »سیادت از سوی مادر: زمینااه هااای اجتماااعی پیاادایش یاا  
رین نظر فقهی« ضمن بیان زمینه های اجتماعی اشتیاقِ روزاف ون برای انتساب بااه بیاات شاا 

در ایاان ، این رویکرد مردمی را در صدور ایکام فقهی ساایادت، دخیاال دانسااته اساات و نبوی
در مذاهب اسااالمی را مااورد بحااو هواداران » نظریه سیادت مادری« برخی از  ، فتاوای  زمینه

و نمونه هایی از رسائل مفرد و ت  نگاری های تاااریخی مربوطااه را معرفاای نمااوده  رار داده  
 (150-75: 2009یی،  طباطبامدرسی است. 

نویسنده مقاله »آیا هاشمی در مستحقان خم ، فقط منسوبین پدری هستند؟«، در ی  
بحو فقهی، به دفاع از نظر مشهور فقهای امامیه در مااورد » عاادمِ جااوازِ اعطااای خماا  بااه 
سادات مادری« پرداخته و مخالفت رسمی در این مسأله که از مریااوم سااید مرتساای اساات را 

 (92-79: 1389رک. میریسینی،  (داده است. رار  تشکی  مورد
الهیاری در مقاله »سیادت و جنسیت؛ بررسی مفهوم سیادت در دو نسخه خطاای نویافتااه« 
بااه معرفاای دو نسااخه خطی»اعشاارا  علاای ساایاده ااشاارا « و »رساااله فاای اوالد البنااات« 

این  ت. نویسندگاندوره صفوی اسپردازد که محصوب دو تن از سادات مهاجر به ایران در می
اند ضاامن تبیااین نظریااه سااید دو رساله که از نوادگان دختری محقق کرکاای هسااتند کوشاایده

درباره انتساب سیادت از جانب مادر، دایره مفهومی و مصدا ی ساایادت را توسااعه   ره(مرتسی
ب ای بااوده اساات« را  ریاا دهند. الهیاری ایتماب آنکه »میرداماد نی  دارای چنین نظر و رساله

 (18-1: 1395زاده،الهیاری و  لی(به یقین تلقی نموده است. 
« بااه تشااریر نظریااه سااید ید مرتسینقیبی در مقاله »سیادت از طریق مادر از منظر س

 نظریه سید مرتساای پردازد.در مورد انتقاب سیادت از طریق صلب و ریم می مرتسی
و شاای   ، فی  کاشااانیلیاز ناییه برخی فقهای برجسته امامیه همچون محقق اردبی

 (100-87: 1394نقیبی، (مورد پذیرش  رار گرفته است.   یوسن بحرانی
مسااتحقین( خماا « پاا  از بررساای نظریااه ( نیک اد در مقاله »تأملی پیرامااون صااایبان

مشهور فقهای امامیه درباره مصر  خم  در دو صنن سهم امام و سهم سادات، این نظریه 
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و سااه  ...یب اصلی همه خم ، امااام و یاااکم اسااالمی اساات؛ را مطرح نموده است که صا
سااادات و  اند نااه صااایبان سااهام؛ از ایاان گذشااتهار سبیل، مصاا گروه ایتام و مساکین و ابن

 (178-161: 1396نیک اد،  (بودن این سه گروه، ال امی و همیشگی نیست.  هاشمی
ای امامیااه« بااا نوآوری این پژوهش، بررسی وجوه تعاماال و تعااارظ »نظاار مشااهور فقهاا 

کااه تااا  مااادری« اساات ای خم  بااه سااادات»شواهد تاریخی« درباره موضوع »عدمِ جوازِ اعط
، آیااات  اارآن پشتوانه این تحقیااق  پژوهشی مورد مدا ه نبوده است.  -کنون به صورت علمی
در تاااری  اسااالم هستند که منابع عمیق و عتیق  و سیره اهل بیت کریم و سنت پیامبر

 باشند.می امامیهفقه و 

 سل و نَسَب« در مردانجُستاری تاریخی بر حصر اندیشه »انتقال نَ

شد و ی انتقاب ارث در جاهلیت، نَسَب بود که تنها شامل پسران و مردان مییکی از راهها
شد.  هور اسالم موجب تغییراتی در  انون ارث جاهلی شااد. در زنان و کودکان را شامل نمی
ب، هرگونااه   اسالم نی  یکی از راههای انتقاب ارث، نَسَب است؛ با این تفاوت که منظور از نَسااَ
شود؛ اعاام از زن، یق تولد در میان دو نفر در سطوح مختلن ایجاد میارتباطی است که از طر

 کودک و مرد.
در میان اعراب جاهلی همان طور که دختاار و بااه طااور کلاای جاان  مثنااو، از ارث بااردن 

بردنااد از طریااق دختاار، دان او نی  از جد یااا جااده خااود ارث نمیمحروم بود و به تبع آن، فرزن
شدند و نسل فقااط و یافت و فرزندان او، فرزندان پدرش محسوب نمینمینسل پدری تداوم  

  (652-606/ 1: 1976علی، رک. ( شد.فقط از طریق پسر منتقل می
 ائاال نیساات؛ اوتی ب، تفاا سااَ ساال و نَاما دین اسالم بین فرزندان پسر و دختر، در انتقاب نَ

فرزندان خود دانست و آنها را  در جریان مباهله، فرزندان دختر خود را،  چنانچه رسوب خدا
 (61آب عمران/ (به عنوان پسران خویش، در مباهله یاضر نمود. 

هایی از تجدیااد  ااانون ارث جاااهلی در بااین صااحابه ، نشانهبعد از ریلت پیامبر اسالم
باار  گوید: »ن د ابوبکر بودم که خبر درگیری عباااس و علاایع میابی رافشود؛ ابنیافت می

بااین  رسید... عباس گفت: من عموی پیامبرم و وارث اویم و علاای  برسر ماترک پیام
( در همااین زمینااه 229/ 1، 1416طبرساای، (، مااانع شااده اساات.« من و ماااترک پیااامبر

اکمااانی صااورت گرفاات کااه بیشترین تالش در جهت زنده کردن  انون ارث جاهلی از طر  ی



 

 171   هیدر فقه امام«یمادر ساداتِ خم ِ یکمِ» تاریخیجریان شناسی 

مطاارح  با پیامبر ارتباط یسنین  نامیدند؛ زیرا هر بار کهمی  خود را جانشینان پیامبر
شااد یقانیاات، مشااروعیت و مقبولیاات هااا جاااری میباار زبان «اهللیابن رسوب»شد و کلمه  می

گرفاات. از همااین رو عمروعاااص شخصاای را ناا د یکومت و ت، در معرظ سااثاب  اارار می
نامااد مااورد می را فرزناادان رسااوب خاادا و او را از اینکااه یساانینتاد فرساا  علاای
و  ( معاویه دسااتور داد امااام یساان20/334: 1393الحدید، ابیابن)جویی  رار داد.  عیب

هسااتند.  نشمارند و بگویند آنها فرزناادان علاای را فرزندان رسوب خدا  امام یسین
سط یجاج ایسار شد و مجبااور شااد در اثبااات معمر نی  توبن( یحیی176/  2،  1401اربلی،  )
سااوره  85هسااتند آیااه  فرزندان رسوب خدا بنی بر اینکه یسن و یسینای خود مادع

 ( 13/66تا، ؛ فخر رازی، بی12/152: 1995عساکر،  ابن)انعام را دلیل بیاورد.  
ش  رار داشتند که تمام تااال ، فرزندان فاطمهمقابل یاکمان بعد از پیامبر  در طر

در اثبات  دادند. امام با رانجام می ر خدابی بین خود و پیامبسَنَ  خود را در اثبات ارتباط
فرماید:» ای اباجارود، االن ی  دلیل محکم دیگر از  اارآن باارای جارود میاین مطلب به ابی

 و از صلب آن یساارت ، اوالد پیامبراثبات اینکه یسرت امام یسن و امام یسین
گویااد: جااارود میکر شااود.« ابیج  کافر، کسی دیگر نتواند آن را من  آورم کهمی  هستند برایت

یُرِّمَتْ » فرماید:جا که خدای تعالی میگفتم فدایت شوم، آن دلیل چیست؟ فرمود:» از همین
س: آیااا اباجااارود، از ایاان مااردم ب اار( اي 23نسااا /«)عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَااوَاتُکُمْ ...

یالب اساات؟ اگاار گفتنااد:  ( برای پیامبرامام یسینامام یسن و )نازدواج با دخترانشا
اند و اگر بگویند»نه« به راستی آن دو از صلب پیامبرند و ج  بااه »بله« به خدا سوگند دروغ گفته

-175/ 2، 1416طبرساای، )شااود.« یرام نمی سبب صلب، ازدواج با دخترانشان بر پیامبر
176) 
القرباای معرفاای و ذوی بیاات پیااامبر یان از همان ابتاادای یکوماات، خااود را اهاالاسعب
و ذوى القرباای  تیاا اهاال ب عنااییبرداشاات،  نیا(  5/414  و  5/411:  1385اثیر،  ابن)  ؛نمودند

خواندن بنی عباس، مسبوق به اصاال جاااهلی ارث اساات کااه فرزناادان دختاار، عسااو نساال و 
را از آن جهاات کااه  ه زهاارافرزناادان فاطماا آنااان همچنااین  .ناادیآخاندان به یساب نماای

هسااتند از اهاال بیاات یساااب کاارده و ماادعی شاادند  عمااوزاده پیااامبر فرزناادان علاای
 و اهل بیتی ج  عمو و عموزادگانش نداشته است.بعد از ریلت، خویشاوند   پیامبر

، مدعی شدند به این دلیل که نسب و نساال، «وراثت اعمام»عباسیان بعدها با طرح نظریه 
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منسااوب  توانند خااود را بااه پیااامبرنمی شود فرزندان فاطمهز طریق دختر منتقل نمیا
را داشاات  ری از پیامبربتنها کسی که استحقاق ارث  کنند و چون به هنگام ریلت پیامبر

رسااد بلکااه نمی به علی عباس، عموی ایشان بود پ  یق خالفت و جانشینی پیامبر
ند زنان ن راستا منصور عباسی به نف  زکیه نوشت: خداورسد؛ در همیبه عمویش عباس می

را به مرتبه مردان و پدران و اعمام نرسانیده و خداوند عمو را جانشین پدر کاارده کااه در  اارآن 
 (5/538: 1385اثیر،  ابن)چنین آمده: عمو ولیِّ فرزند و  یم او و بر مادر، مقدم است.« 

بااری زن«، »عاادم ن، سه مسااأله »عاادم ارثدر طرح نظریه »وراثت اعمام« توسط عباسیا
از  ااانون ارث جاااهلی و مسااأله  ،بااری در امااور یقااو ی«قاااب نساال از طریااق زن« و »ارثانت

بری پسرعمو مطابق طبقات ارث«، از  ااانون ارث اسااالمی گرفتااه شااده »ممانعت عمو از ارث
 (120-101: 1381زاده،  الهی)است. 

، عباس یااا فرزناادان او را جاا   اهاال که پیامبر شوددر منابع تاریخی موردی یافت نمی
چنین به شهادت تاری ، نظریه »وراثاات اعمااام« بیت و ذوی القربی به یساب آورده باشد. هم

بابویااه در کتاااب عیااون ، نفاای شااده اساات؛ بااه عنااوان م اااب ابندر لسااان اهاال بیاات
الرشااید هارون کند که فرمود:» و تی باارنقل می جعفربنموسی  از یسرت  اخبارالرضا

چه شاایعه و )دهید که مردم الرشید از من سثاب کرد: چرا شما اجازه میرونوارد شدم، ... ها
منتسااب بداننااد و بااه شااما بگوینااد:»ای فرزناادان رسااوب  چه سنی( شما را به رسوب خاادا

اشخاص را باید به پدرشان منتسب نمود و هستید و   « در یالی که شما فرزند علیخدا
ب فرزنااد خااود سَو زن نقشی در نَ)زن است و زن، برای نطفه مرد، م ل(  ر  است )فاطمه  

 ، جدّ مادری شماست.ندارد( و یسرت رسوب
زنده شااود و دختاار شااما را خواسااتگاری کنااد آیااا بااه  گفتم: یا امیرالمثمنین! اگر پیامبر

م باات هارون گفت: سبحان اهلل! چطور ممکاان اساات جااواب   د؟دهیایشان، جواب م بت می
کنم. بااه او گفااتم: ولاای آن  ااریش افتخااار ماای ندهم؟! بلکه با این کااار باار عاارب و عجاام و
کنااد و نااه ماان دختاارم را بااه ازدواج آن یساارت یساارت، نااه از دختاار ماان خواسااتگاری می

ما نیساات. گفاات: ایساانت! آورم. گفت: چرا؟ گفتم: زیرا ایشان، پدر من است و پدر شدرمی
 ای موسی.

از خااود  هستیم«؛ یاااب آنکااه پیااامبر  پیامبر  گویید»ما نسلمیس   گفت: چگونه  
نسلی بر جای نگذاشت و نسل انسانی، از اوالد ذکااور اساات نااه اوالد اناااث؛ و شااما فرزناادان 
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حَاقَ وَیَعْقُااوبَ کُل ااا  ...»که دختر، نسل ندارد؟! گفتم:او( هستید در یالی)دختر   وَوَهَبْنَا لَااهُ سِسااْ
لَیْمَانَ هَدَیْنَا وَنُویًا   ی وَهَااارُونَ هَدَیْنَا مِنْ  َبْاالُ وَمِاانْ ذُرِّیَّتِااهِ دَاوُودَ وَسااُ نَ وَمُوسااَ وَأَیُّااوبَ وَیُوسااُ

الِحِینَوَعِیسَی وَسِلْیَاسَ کُلٌّ  وَزَکَرِیَّا وَیَحْیَی وَکَذَلِكَ نَجْ ِي الْمُحْسِنِینَ  (85-84انعااام/)؛ مِنَ الصااَّ
پدر نداشت.گفتم: خدا او   : عیسی؟« هارون گفتامیرالمثمنینبود ای    که  پدر عیسی

از  ملحق کرده و همچنین ما را به پیغمبر اکاارم را به ذریه انبیا، از طریق مادرش مریم
خواهی زیادتر برایت دلیاال بیاااورم؟ ملحق فرموده است. می  طریق مادرمان فاطمه زهرا

عْدِ مَا جَا َكَ مِنَ الْعِلْاامِ فَقُاالْ  فِیهِ مِنْ بَفَمَنْ یَاجَّكَ»گفت: بیاور. گفتم: »کالم خدا که فرموده:  
سَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَاا َ اللَّااهِ عَلَاای تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَا َنَا وَأَبْنَا َکُمْ وَنِسَا َنَا وَنِسَا َکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُ

در روز مباهلااه بااا  رماساات کااه پیااامبر اکاا ایدی ادعا نکاارده  (؛    61عمران/  آب)  «الْکَاذِبِینَ
زیاار کسااا  داخاال کاارده  و یساان و یسااین و فاطمااه  کسی را ج  علی  ،نصاری
باشد و مراد از »نسائنا«، می یسن و یسین. پ  مراد از »ابنائنا« در این آیه، همان  باشد
( 71-1/69 :1396ابن بابویااه،)« .  ...طالب است  ابیبنو مراد از »انفسنا«، علی  فاطمه
کااه فرزناادان یساارت  از کلمه »ابنائنا« در مورد یسرت امام یسن و امام یسینین  بنابرا
شااود کااه فرزنااد اده میآنها را بااه خااود نساابت داده اسااتف  هستند و پیامبر اکرم  فاطمه

رسااد م اال کساای می دختر، مانند فرزند پسر است و کسی که از طر  مادر به رسااوب خاادا
 رسد.ر، به آن یسرت میاست که از طر  پد

 بررسي راههای انتقال نسل و نَسَب در علم ژنتیک

ا هاا نامنااد.  ن( میGene)یابااد  ن عوامل وراثتی را که از نسلی به نسل دیگر انتقاب می
وایدهای اطالعات در داخل سلوب و عامل انتقاب صاافات و خصوصاایات ارثاای از والاادین بااه 

شااود.  ن عاااملی ژگی خاصی میهر  ن سبب بروز وی(  10:    1387بیکر،  )فرزندان هستند.  
 ن دو  ( هاار217: 1384برکاار، آورد. های جانداران را پدید میها و شباهتاست که تفاوت

ها به صورت زوج یا در افراد مذکر،  ن  Yو    X  هایدارد؛ به است نای کروموزوم(  Allele)آلل  
در د که یکی از مااادر و دیگااری از پاا هر شاخص  نی، دو آلل وجود دار  پ  برایآلل هستند.  

(  ن پدری بر روی ی  کروموزوم و  ن مادری بر روی کروموزوم 18:  1380سادلر،  )است.  
هاسااات. هاااا، زوج بااودن  نزوج بااودن کروموزوم همتااای آن  ااارار دارد، پاا  فلسااافه

 ( 19: 1384نورمحمدی، )
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 دمت رسااوب خاادانقل شده است: »مردی از انصار خاا   در همین زمینه از امام علی
و ده )آمد و گفت: ای رسوب خدا! این دختر عموی من است و من فالنی، پسر فالنی هسااتم 

و ده پشت پدر او را نیاا  شاامرد( )نی است. پشت پدر خود را شمرد( و این نی  فالنی دختر فال
در یسب من و او یبشی نیست؛ ولی او برای من این فرزند یبشاای را زاییااده اساات. رسااوب 

عِاارق  99تااو  » مدتی طوالنی به پایین نظر انااداخت. ساا   ساار برداشاات و فرمااود:  خدا
کننااد و هاار ورد میم برخاا ها با هشوند، عِرقعِرق دارد؛ زمانی که آمیخته می  99داری؛ او نی 
. برخیاا ، او شباهت به او بباارد که ]فرزند[ درخواست می کندمتعاب ها از خداوند  عِر ی از عِرق

 (365تا: راوندی، بی)دید نیامده است.«  از عِرق تو و عِر ی از او پ فرزند توست و ج 

 اسالم د« در تاریخمعنا و مفهوم »سیّ

کاررفته است و جمع معانی و مفاهیم مختلفی به»سیّد« از اوزان صفت مشبهه است که در 
ت : ترین معااانی آن در لغاا الجمع آن، »سادات« است و معرو آن أسیاد، سادة، سیائد و جمع

ماجد، شرین، ب رگوار، رئی   وم، شوهر، مال ، عابد، پارسا، بردبااار، کااریم و سااخاوتمند 
ی اسااالمی باار فرزناادان عااهاصطالح »سیّد«، در عاار  جام (1/294:  1414،  یفیوم)  است.
شااود؛ امااا تحقیقاااً نی  اطالق می ی زهراو فاطمه  طالبابیبناز نسل علی  پیامبر

هر آشااوب مه از چه زمانی و در کجا برآنان اطالق شده اساات. اباان شاا معلوم نیست که این کل
محماااد« ، بیااات«، »آبرا »اهل ق( نوشاااته اسااات کاااه ماااردم، اوالد پیاااامبر 558و. )

اند و آنها را ملقااب بااه »ساایّد« و نامیدهی « میطه« و »آبالرسوب« ، »آبالنبی«، »اوالد»عتره
شود که اطااالق از این سخن استفاده می( 2/195:  شهر آشوب، بي تاابن)  اند.»شرین« کرده

کامل داشته است و در  در  رن ششم هجری  مری رواج  ی »سیّد« بر فرزندان پیامبرکلمه
ق( علمااایی کااه از فرزناادان پیااامبر  585و. )الاادین سراساار کتاااب الفهرساات شاای  منتجب

( 1366ن،یدالاا تجبرك: من)اند. انااد بااه ایاان اصااطالح و لقااب خوانااده شاادهبوده اسااالم
هااای های چهارم و پنجم هجری  مری، شی  طوساای و نجاشاای در کتابکه در سدهیالیدر

هااا بااه ی آناند و اگر در چند مورد لقب »ساایّد« دربااارهرا با لقب »شرین« یاد کرده  هاخود، آن
هااد دالشاارین« بااوده اساات و نشااان میی »شرین« به صورت »السیّدکاررفته، همراه با  رینه

ی رو بااا  رینااهایاانلقب »سیّد« دراین دو سده، برای سااادات،  هااور کاماال نداشااته اساات؛ از
 (28: 1384،ینجف  یمرعش)شده است.  »شرین« استعماب می
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امیااه و ای دیرپا میااان بنیی اموی، به جهت اختالفات  بیلهاز  هور اسالم تا پایان دوره
انااد؛ لااذا در ایاان دوره، ه نااام هاشاامیان بودهی سادات، دارای هویتی واید باا هاشم، همهبنی

شم به نام عباسیان، به ها»سیادت« متراد  با »هاشمی« است. پ  از امویان، گروهی از بنی
هاشم، بااه عنااوان گروهاای مخااالن در مقاباال یاکمیت سیاسی دست یافتند و گروه دیگر بنی

دیدتر و محدودتر و تحاات یکومت  رارگرفتند. همین مسأله، مفهوم »سیادت« را در  البی ج
،  اارارداد. البتااه ایاان  الااب جدیااد -هاشم منهای فرزندان عباااس یعنی بنی -عنوان طالبیین 

اجتماعی عصاار عباساای، خااود نیاا  دچااار تغییراتاای شااد.  -های سیاسیبسته به فراز و نشیب
ه و توجاا  -به عنوان گروه مقاباال سااادات  -سقوط عباسیان  (  10:  1390  ،یاریو اله  یآ اجر)

ی ی ایااران بااه سااادات، یسااور عماادههای محلاا ی ایلخانان، تیموریان و سایر یکومتویژه
اسی مغوالن و ایلخانان و تیموریان ایران، باعو شد ساایادت در سادات علوی در مرک یت سی

  1مفهومی جدید به نام »علوی« ن دی  شود.
نگاری هسااتیم. از  رن پنجم به بعد، شاهد تحدید تاادریجی »ساایادت« در متااون نسااب 
ق(  606و. )الطالبیین« ، فخاار رازی ق( درکتاب »المجاادی فاای انساااب  460و.  )صوفی  ابن

ق( در اثر»الفخااری فاای  614و.)الطالبیه«، مااروزی جرة المبارکااه فاای انسااابدرکتاااب »الشاا 
الطالبیین«، پاا  از ق( در»االصاایلی فاای انساااب 709و. )الطالبیین« و اباان طقطقاای انساااب
و ساا   اشاااره  ازجانب یسرت فاطمه  ل به فرزندان پسری امام علیی مفصاشاره

آن هاام بااه  -، در نهایت بااه اوالد دیگاار ابوطالااب ی دیگر پسران یسرت علیبه شجره
اند. دراین دوران  رائن یاکی از محدود شدن سادات به نسل ابوطالااب پرداخته  -طور مختصر

رک : )از سوی دیگر( هستند. )فاطمه نیگیری تدریجی ترجیر سادات باز ی  سو( و شکل)
 (1409 ،یراز ؛ فخر 1409 ،یتا؛ المروزبي ،ی؛ العمر 1386  ،یطقطقابن

گوینااد کااه از نگاری، »ساایّد« بااه کساای میی صفویه، درمتااون تاااریخی و نساابدر دوره
 ی مااادر بااه یساارت فاطمااهمنتسااب باشااد و از ناییااه ی پدر به یسرت علیناییه

محققان برآنند که فرآیند بسط و  ب  مفهوم و مصداق »سیادت« که از صدر   2منتسب شوند.
و  یآ اااجر) ی خااود رسااید.ترین گونااهی صاافوی بااه مساایقدر دورهاسالم آغاز شااده بااود، 

 
 ند، اما مادرشان کسییی ریییر از  فییره فا مییهیابارتباط می . ساداتی که از لحاظ انتساب پدری، به علی1

 اند.شوند؛ »ساداه علوی« به ندره درایران پراکنده و ساکن گردیدهاست، اصطال اً »سیّد علوی« نامیده می
 . اصطال اً به این گونه ساداه، » سیّد فا می« می گویند.2



 

176 
   

 

176
    

 

9139 انستابتو  اربه ،51 هشمار ،تمشه ساب  

هاشاام بااه کااار درعصرکنونی، ایرانیان لقب »سیّد« را باارای عمااوم بنی(  21:  1390  ،یاریاله
از باارای ممتاااز ساااختن سااادات فرزناادان امااام هاشاام؛ ولاای در یجاا برنااد، نااه غیاار بنیمی
خواننااد و در مناااطق را »ساایّد« می ها را »شرین« و فرزندان امااام یسااین، آنیسن

 ( 46تا:   یب  ،ینبهان)بودن ندارد. ی »سیّد« مطلقاً داللت بر هاشمیدیگر کلمه

 معنای اصطالحی »سید« در فقه امامیه

کااه بااه  داللت دارند بر امتیاز و اهمیت شخصی معانی متعددی که برای سید ذکر شد همه
گویند که مشهورترین آنهااا آ ااا، رئاای ، باا رو، افساال و شاارین اساات. در ایاان او سید می

ایادیو بسیاری وارد شده است، مانند: یم ه سیدالشهدا ، الحسن و الحسااین ساایدا   ،معانی
: 1403 ،یمجلساا ) رمسااان سیدالشااهور (22/279: 1403  ،یمجلساا )  شباب اهاال الجنااه،

عشری به همه کسانی کااه نسااب آنهااا از طاار  پاادر بااه و ... اما در فقه شیعه اثنی   (40/47
شااود، ماننااد: فرزناادان عقیاال و عبد منا  برسااد هاشاامی یااا سااید گفتااه میبنجناب هاشم

 . البتااه ذریااه یساارت زهااراطالااب و فرزناادان عباااس عمااوی پیااامبرابیبنجعفر
هاشاام و امل همااه بنیولی ایکام فقهی مختص سادات ش  ترین طبقه سادات هستند؛شرین

هر چند برخی از فقیهان، تمام همت خود را باار توسااعه معنااای   شود.فرزندان و ذریه آنها می
: 1409 ،یرک. بحراناا ) انااد.هاشمی و شامل دانستن آن بر فرزناادان دختااری بااه کااار گرفته

12/390-419) 
ی، آ ائی و علااو قب سادات که داللت بر ب رگوارفقهای امامیه، ملقب شدن به ل  بنا بر نظر

و فرزناادان  هاشاام و ذریااه رسااوب اکاارمشأن دارد امتیازی است که فقط اختصاص بااه بنی
یق ندارنااد  یتی فرزندخواندگان سادات() دارد و دیگران و فاطمه زهرا  یسرت علی

اساات اسااتفاده  از لقب »سید« که داللت بر سیادت و انتساب آنها بااه خاناادان رسااوب اکاارم
  .نمایند

در ایاان مااورد اساات؛  مااد  لااه الشاارین()ایالعظمی خامنهاهللشاهد م اب، استفتا  یسرت آیت
باارای فرزندخوانااده اش  را »سااید«ایشان در پاس  سثاب شااخص ساایدی کااه مایاال بااود لقب

ز شود و کساای هاام کااه ا:» به فرزندخواندگی، آثار شرعی بنوّت مترتب نمیده کند فرموداستفا
ه هاار یاااب نگهااداری اش سید نیست، آثار و ایکام سیادت را ندارد؛ ولاای باا طر  پدر وا عی

/ 1: 1380 ،یاخامنااه) ای اساات.«سرپرست، شرعاً عمل بسیار خااوب و پسااندیدهکودک بی



 

 177   هیدر فقه امام«یمادر ساداتِ خم ِ یکمِ» تاریخیجریان شناسی 

311) 

 سادات مادری  حکم خمس

در مصر  خم  در فقه شیعی، سه سهم از شش سهمی که در آیه شریفه خم  آمااده، 
هاشم است. در این زمینه نظر مشهور فقیهان، آن به سادات مستحق و اصطالیاً بنیمربوط  

ست که مستحقان سهم سادات از خم ، کسانی هستند که پدر آنها اصااطالیاً سااید باشااد و ا
از طریق مادر و کسااانی کااه مااادر آنهااا ساایده  جد ب رگوار پیامبر اسالممنتسبان به هاشم،  

نظرات برخی فقهای عظااام   (92-79:  1389میریسینی،  )د.  است، مشموب این یکم نیستن
 نماییم:را در این زمینه مرور می

بااه جدشااان  یقاا یمادرشان به صااورت یق  قیدختر از طر  فرزندان: »یمرتس  دیس  نظر
 تیوصاا  هااایاوالد یساارت فاطمااه سااالم اهلل عل یرا باارا یکه مال یپ  کس  شوند،یاضافه م

و اساام »ولااد« شااامل همااه  شااودین دختاار آن یساارت مکند، شامل فرزندان پسر و فرزناادا
 (4/328: تایب ،یالهدعلم)  «.یقیبه صورت یق شودیفرزندان م
 یهاشاام ریاا باشد، هرچنااد مااادرش غ یکه پدرش هاشم یکس: »... یعالمه یل  نظر

کااه مااادرش  یباشد مستحق خم  است اجماعاً و زکااات باار او یاارام اساات. و در مااورد کساا 
نااه؟  ایمستحق خم  است  ایاست، اختال  شده که آ یهاشم ریغرش پد یاست ول  یهاشم
 افااتیدر یشخص را منع کرده اساات ولاا  نیا  یاستحقاق خم  برا  ،هیدر مبسوط و نها   یش

 انااد ااوب را انتخاااب کرده نییم ه هم همو ابن   یادرشمرده است. ابن   یجا  شیزکات را برا
کااه  یشخص است و کس یقیپسر یق ،ختر وب شده که پسر د  نی ائل به ا  یمرتس  دیس...  .
کنااد، فرزناادان پساار و فرزناادان دختاار آن  تیوصاا  فرزندان یسرت فاطمه  یرا برا  یمال

 یمااال فرزندان آن یساارت یاگر برا نیو همچن  شودیدر آن داخل م  قتاًیهم یق  یسرت
 یتحت عنوان »ولد« جااا ،چون فرزند دختر ؛شودیهم شامل م ارا و ن کند، فرزندان دختر ر

 (3/332: 1413 ،یعالمه یل( « وب اوب است.  تر ی وب ن د یول رد؛یگیم
 نکااهیبحو پرداخته و ا نیبه ا یلییدائق هم به طور تفص  صایب:  یدائق  صایب  نظر

کاارده اساات و  ااوب  یآن بررساا  ریاا را از نظر لغت و غ شودیبه فرزند دختر هم »ولد« اطالق م
 (http://www.eshia.ir) کرده است.  تیرا تقو یمرتس دیمنسوب به س

پاادر بااه هاشاام  قیاا خم  است که از طر  افتیمستحق در  یکس»  :  هصایب عرو  نظر

http://www.eshia.ir/
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 یولاا  ساات؛ییااالب ن شیمادر به او منتسب شود، خماا  باارا قیمنتسب شود، پ  اگر از طر
 یعباساا  ایاا  یلاا یعق ،یعلااو انیاا م یفر  پدر قیاز طر نییالب است و در منتسب  شیزکات برا

اساات باار  شااتریب امبریکه عُلقه آنان به پ  هایم ل فاطم  یهرچند س اوار است کسان  ست،ین
 (2/404: 1409ی دی، )« تر پرداخت شود.به آنها کامل ایمقدم شوند    گرانید

ن اساات، و در راه ماندگا نیو مساک مانیتیماب  گریسه سهم د: » ... ینظر امام خمین
اگر از طر  مااادر  یکه از طر  پدر، به یسرت عبدالمطّلب، انتساب دارند؛ ول  یکسان  انیاز م

او  یو صااد ه باارا سااتییااالب ن شیخماا  باارا تر،ریکنند، بنابر  وب صااح  دایبه او نسبت پ
 (1/365تا: خمینی، بی) «یالب است.

 بحث و بررسی

؛ بااه هاام مسااتحق خماا  هسااتند مااادر قیاا از طر نیمنتسب ،اتیاز روا یطبق  اهر برخ
حَابِنَا عَاانِ الْعَبْاادِ   :»در مرسله یماد آمده استعنوان م اب   عَنْ یَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْ ِ أَصااْ

نُ الْخُمُاا ِ الْبَااا ِ هْم   یالصَّالِرِ ع  َابَ ... لَهُ نِصْنُ الْخُمُاا ِ کَمَلًااا وَ نِصااْ بَاایْنَ أَهْاالِ بَیْتِااهِ فَسااَ
بِیلِهِمْلِیَتَامَاهُمْ   نَّ ِ... وَ سَهْم  لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْم  لِأَبْنَا ِ سااَ مُ بَیْاانَهُمْ عَلَاای الْکِتَااابِ وَ السااُّ  ؛ یُقْسااَ

و  نانیو مسااک مانیتیماب  ،آن گریاالمر است و نصن دینصن خم  به طور کامل از آن اول
.«  ... شااودیمآنان باار اساااس کتاااب و ساانت  ساامت  نیکه ب  تیباهل  یهالیالسبابن
 َابَ:  یعَلِ عَنْچنین در تفسیر نعمانی آمده است: هم(  1/513:  1409شی  یر عاملی،  )
امااام  از؛ لِهِمْیوَ أَبْنَا ِ سَبِ نِهِمْیآبِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاک یتَامَی  نَیبَ   َیال َّلَاثَ َ السِّهَامِ الْبَا ِ  قْسِمُی... ثُمَّ  »
و فقاارا و در  آب محمااد مااانیتی انیاا م ماندهیه سهم با که فرمود: س  کندینقل م  یعل
مطلق  ،اتیروا نیا  اهر (1/516: 1409شی  یر عاملی، )  «.شودیم  میماندگانشان تقسراه

 .شودیاست و شامل فرزندان دختر هم م
مخصااوص  ،هم ذکر شده که سهم سادات گرید یهالیدل ،اطال ات نیدر مقابل ا  کنیول
 عنوان م اب:به  ؛هستند دیپدر و مادر س ایپدر   قیاست که از طر  یکسان

هاشاام دانسااته شااده اساات کااه کلمااه   یموضوع یکم، بناا   ،یرمت زکات  اتیدر روا  الن.
تحلل    ال وارد شده است: از امام صادق یتی هور در فرزندان پسر دارد. م الً در روا  «ی»بن

فرزندان عباس و ماننااد آنهااا از  یبرا صد ه؛ هاشمیالصدقة لولد العب اس و ال لنظرائهم من بن
 ایاا  :دیفرمایم گرید تیدر روا ای( 9/268: 1409شی  یر عاملی، ) «.ستییالب ن  هاشمیبن
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 یفرزندان عبدالمطلب صااد ه نااه باارا یا؛ و ال لکم یعبد المطلب سنّ الصد   ال تحلّ ل  یبن
 یات باارازکاا  یو ت پ ( 9/268: 1409شی  یر عاملی،) «.ستیشما یالب ن  یمن و نه برا

آنااان یااالب  یخم  باارا افتیپدر یرام باشد، در  قیعبدالمطلب از طر  ایبه هاشم    نیمنسوب
 است.
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ سِبْاارَاهِیمَ عَاانْ أَبِیااهِ عَاانْ یَمَّااادِ بْاانِ   مرسله یماد است:  ب.

ی یَدِیوٍ طَوِیلٍ  َابَ: وَ مَنْ کانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِاای لِرِ ع فِعِیسَی عَنْ بَعْ ِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّا
لِااأَنَّ اللَّااهَ  -  وَ لَی َ لَهُ مِنَ الْخُمُ ِ شَی -فَإِنَّ الصَّدَ َاتِ تَحِلُّ لَهُ -هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ  ُرَیشٍ

 ش،ی اار ریپاادرش از سااا باشااد و هاشاامیکااه مااادرش از بن یکساا  و ؛﴾لِآبٰائِهِمْ  ادْعُوهُمْ﴿یقُوبُ  
خداونااد  رایاا ز ساات،ییااالب ن شیاز خماا  باارا ی یاا چ ییااالب اساات ولاا  شیها بااراصااد ه

 (1/513: 1409شی  یر عاملی، )  .دیها را با نام پدرانشان بخوان: آندیفرمایم
 نیمسااتحق رهیاا مادر هم ج و سادات باشند، خم  برسااد دا قیکه از طر  یکسانبه  اگر    ج.

 .رندیگیمستحق خم   رار م انیعیو اک ر ش  شودیگسترده م  اریخم  بس
م ل باب ارث و و ن(، یکم فرزنااد )به آنکه فرزندان دختری در ابواب مختلن فقهی  نظر

به  پسری را دارند و عنوان »ولد« بر آنها صادق است و از فسائل امام یسن و امام یسین
منتسااب  ه یساارتیاااد شااده، بااا اینکااه از طریااق مااادر باا   عنوان فرزندان رسوب خدا

از سااادات  سهام ثالثه از خماا  بااه نساال پیااامبرهستند، برخی در توجیه عدم اختصاص 
اند که در روایات مربوطه، عنااوان اوالد نیامااده، بلکااه عنااوان دیگااری م اال اناث، چنین گفته

و این نوع ( 93-16/92: 1404نجفی، ) »هاشمی« و »مطلبی« از مستحقان خم ، ذکر شده
سری را با ایاان عنااوان بااه شود صرفاً فرزندان پدر عر  عقالی عالم مطرح می  عناوین و تی

دهند و فرزندان دختری هاار چنااد یقیقتاااً فرزنااد شااخص محسااوب  بیله و عشیره نسبت می
شوند لیکن عناوین تمیمی، هاشمی، یسینی و ... در عر  به کسااانی کااه از ناییااه پاادر می

عقااال وضااع بااه ایاان صااورت اساات کااه در امااور  شااود و در جوامااعمنتسب هستند اطالق می
شوند و نااه فامیاال ای، فرزندان از ناییه دختر به فامیل شوهر دختر، نسبت داده میشناسنامه
 (92-79: 1389میریسینی، پدر دختر. 
، ساایادت را ای در توجیه عدم سیادت فقهی فرزندان اناث از نسل پیامبرچنین عدههم

تقسیم نموده، فرزناادان ذکااور را شااامل یقااوق مااادی و معنااوی به دو شاخه معنوی و مادی  
اند:» هر چنااد سااهم سااادات بااه دانسته و برای دختران سادات، تنها یقوق معنوی  ائل شده
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فرزندان پسری هاشم اختصاص دارد اما بدون ش  تمامی فرزندان پسری و دختری فاطمااه 
حرَم هسااتند و از آن دودمااان و مَ و فاطمه زهرا الشأن اسالمر عظیمبا پیامب  زهرا

، چااه از طریااق مااادر و چااه از آیند. از این رو به تمامی ذراری پیامبرخانواده به یساب می
توان عنوان سیادت را منطبق دانست؛ اگرچه امروزه این استعماب رایج نیساات طریق پدر، می

یادت در عر  شااناخته با نماد و لقب س ن پسری از نسل پیامبرو تنها فرزندان و فرزندزادگا
شوند؛ ولی اگر بحو ایترام و ادای یقوق معنوی باشد  هااراً بااه تمااامی آنهااا بایااد ایتاارام می

گذاشت و یقوق معنوی سیادت را ادا نمود. بنابراین نه تنهااا کساای کااه مااادر او سااید باشااد از 
باشااد اگر در ردین جده هااای او هاام بااانویی سااید یقوق معنوی سیادت برخوردار است بلکه  

و  اند از آن جهت کااه بااا پیااامبرتمام فرزندان و فرزندزادگانی که از بطن آن جده متولد شده
: 1389مدرساای، )باشااند.« مَحرَم هستند دارای یقوق معنااوی ساایادت می فاطمه زهرا
26-27) 
انااد؛ در  لمااداد نموده یااتای نی  ریشه این یکم فقهی را عمل بااه ساایره اهاال بعده

عباس دوراناای پراختناااق و پرمخاااطره باارای امیه و بنیدوران بنیتوان گفت:  یپاس  اینان م
و فرزندان ایشان بوده است؛ تا آنجا که در بسیاری از مااوارد باارای یفاا  جااان   اهل بیت

انگونااه کااه دادنااد؛ همخود و خاندان و یارانشان، تقیه را مبنای  وب و فعاال خااویش  اارار می
اهلل را در عهدنامه صلر یدیبیه فاکتور گرفاات و قیه، کلمه رسوببا استراتژی ت پیامبر اسالم
: 1385اثیاار، ابن)فرمود: »این کلمه را پاک کن و فقااط اساامم را بنااوی «.   به امام علی

2/204) 
هایی از خالفت اموی و عباسی، شدت فشار بر شاایعیان و بخصااوص سااادات بااه در دوره

شدند مت در  صبات و نقاط دور از مرک  خالفت مییدی زیاد بود که آنان مجبور به کوچ و ا ا
از )کردنااد؛ چنانکااه در سرگذشاات جناااب عباادالعظیم یساانی و در اختفااای کاماال زناادگی می

( از این جهت تاری  شهادت 248: 1407نجاشی،)( نقل شده است.  اصحاب امام هادی
و  هااراه منظور یفاا  جااان خااود و سااایر اوالد فاطمااه زب  دهد که امامان معصوممی

در روزی که عید و رمسان معلااوم نبااود بااه  اند؛ چنانکه امام صادقنمودهشیعیان تقیه می
وضو را بر  ( و امام کا م4/83: 1407کلینی،  )جهت تقیه، با خلیفه عباسی، افطار نمود  

: 1376شاای  مفیااد،)به اجرای آن نمااود.  یقطین آموزش داد و او را امربنطبق عامه به علی
شده است؛ چنانکه گاهی نی  اجرا می  استراتژی تقیه در دوره ا تدار سیاسی ائمه  (2/571
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برای جلوگیری از تشتت و اختال  در جامعه اسالمی، ناااگ یر از بیااان   امیرالمثمنین علی
روه فرهنااو و معااار  گاا )گردید. یکمی به نهج غیر خودی و منطبق با استاندارد عمومی می

ما پ  از گذشت زمان و برطر  شدن برخی شرایط تقیه، امااام ( ا104-57:  1390اسالمی،  
یاار )شیعیان را به  اعده »کشن وا ااع در اخااذ بااه خااال  عامااه« هاادایت نمااود.   صادق
( در عین یاب استراتژی تقیااه بااه واسااطه عناااد و دشاامنی خلفااای 27/116:  1409عاملی،  

رود کااه ت و ایتماااب ماایادامه یاف در تمام عصر یسور ائمه  پیامبر  عباسی با فرزندان
 اارار  در رابطااه بااا سااادات پ  از غیبت کبری نی  مبنای فتوی و صدور ایکام فقهاای امامیااه

های یمایاات از سااادات گرفته باشد؛ یاب آنکه پ  از افوب  درت عباسی و تشکیل سااازمان
ه قیه و منع یکم خم  از کسانی که مادرشان ساایدمانند دیوان نقابت، دیگر نیازی به یف  ت

 باشد نبوده است.می
اهلل جوادی آملی فرق بین انتساب سیادت برای زن و مرد، در باب خم  را به جهاات آیت

ای است که در آن آمده داند که میان فقهاست و اساس این شهرت، روایت مرسلهشهرتی می
وانااد زکااات بگیاارد؛ ولاای خماا  بااه او تعلااق تاست: اگر کسی از طاار  مااادر سااید بااود، می

: 1407کلیناای،استشهاد شده است.  (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ)  بعد ذیل این روایت به آیه  ؛یردگنمی
ولی صدر روایت مرسله، یجت و مورد استناد فتوا  اارار   ،( گرچه این تعلیل تام نیست1/540

 (359-358: 1386جوادی آملی، )گرفته است. 
تواند مرسله است و نمی ،وایتاین ر؛ دلیل اوب آنکه این روایت به دالیلی مخدوش است

گااوییم: کنااد. در پاساا  میگویند: ضعن سند را عمل مشهور جبران میمورد توجه باشد. می
ر صورتی صحیر است که ما ندانیم عمل مشهور بااه چااه خاااطر بااوده و ایتماااب این مطلب د

آنهااا دانیم سندش محکم بوده اساات. در صااورتی کااه اینجااا ماای، بدهیم که شاید از نظر آنها
طبق ی  اشتباه عمومی و همگانی به آنکه زن در ایجاد نطفه هیچ نقشی ندارد، ایاان اعتقاااد 

دادنااد ایاارادی باار یتی اگر بدون این روایت هم این فتوا را می ،اداند که با این اعتقرا پیدا کرده
انااده ای برای ایدی بااا ی نمآنها نبود. ولی در زمان ما که از نظر علمی و منطقی جای شبهه

نسبت به فرزند دارد، مادر نی  عیناً و یا بیشتر، همااان سااهم را دارا که همان سهمی را که پدر  
 (90-80: 1369ابطحی، ) را جبران شده  بوب کرد.توان ضعن سند باشد نمیمی

اسااتدالب شااده  یاهیاا بااه آ تیاا روا نیدر ا بر مخدوش بودن روایت آن است که  دومدلیل  
اند. بااه شااده و مفسران باا رو شاایعه آن را متااذکر  باشدیها مخواندهاست که مربوط به فرزند
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نویسااد: القُاارآن، می تفساایر فاای البیااان در مجمااعُ (ق ۵۴۸ و.) مریوم طبرسیعنوان م اب  
مْ » بائآهآ انااد و یعنی ایشان را به پدرانشان نسبت دهید، آنهایی که آنان را تولید کرده  «اْدعُوهُْم ِلآ

بت دهید یا به کسانی که آنان را بر فراش خود بوجااود آورده و همسرانشااان آنها نسایشان را به
تر «یعنی: آن از جهت گفتن و یکم کردن ن د خدا درستهِاند. »هُوَ أَ ْسَطُ عِنْدَ اللَّآنان را زائیده
خواناادیم یارثه را نمیبنعمر روایت کرده که گفت ما زیدبنسالم از عبداللَّه  تر است.و محبوب

طُ عِنْاادَ » گفتیم، تا در  رآن نازب شد:محمد ميبنمگر آنکه او را زید ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَ ْسااَ
 (20/14تا: طبرسی، بی) عمر در صحیر خود آورده است.ارى این مطلب را از ابنبخ «اللَّهِ

سااوره ایاا اب،  5در تفساایر آیااه اساات کااه عالمااه طباطبااایی شاااهد م اااب دیگاار 
یاار  »الم« در  -... وَ کانَ اللَّهُ غَفُااوراً رَیِیماااً« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَ ْسَطُ عِنْدَ اللَّهِسد:»نویمی
خواهید پسر خوانااده الم اختصاص است و معناى آیه این است که: و تی می  «،ه »آلبائهمکلم

، یعناای بااه خود را معرفی و یا صدا کنید، طورى صدا ب نیااد کااه مخصااوص پدرانشااان شااوند
طُ عِنْاادَ اللَّااهِ» و بگویید اى پسر فالنی، و نگوییااد پساارم!(.«)پدرشان نسبت دهید  « هُااوَ أَ ْسااَ

شود و معناى جمله این اساات « فهمیده میادعوهمگردد که از »مصدرى بر میضمیر »هو« به  
در برگشااتن تر است، و نظیر ایاان آیااه که خواندنتان آنان را به نام پدرانشان، به عدالت ن دیك

باشااد و کلمااه ماای (8مائااده/ ) «اعْدِلُوا هُوَ أَ ْرَبُ لِلتَّقْوى» ضمیر به مصدر مفهوم از جمله، آیه
»ا سط« صیغه تفسیل از ماده » سط« است که به معناى عدالت است و معناى آیه این اساات 

ینکااه نساابت زنید به پدرانشان نساابت دهیااد، بااراى اهایتان را و تی صدا میکه »پسر خوانده
 (412/ 16: 1374طباطبایی،  )  است.«تر در ن د خدا دادن به پدرانشان، عادالنه

ای از  رآن استشهاد کند که آن آیااه داللاات را بگوید و به آیه بدون تردید اگر کسی مطلبی
بر مقصود او نداشته باشد، آن مطلب ناصحیر است. بنااابراین، روایاات فااوق کااه باارای عاادم 

 سااوره ایاا اب 5رسااد بااه آیااه هاشاام میبه کسی که از طر  مااادر بااه بنی  جوازِ دادنِ خم 
در این مورد نازب نشده و بلکااه اگاار بااه  اارآن   دانیم آیه م بوراستشهاد کرده است با اینکه می

بینیم بااه هاایچ وجااه باارای استشااهاد و تعلیلاای کااه مراجعه شود و تمام آیه را مطالعه کنیم می
کنیم کااه الا اال آخاار روایاات، اده کند مفید نیست،  طع پیدا ماایخواسته استفروایت از آن می

بیر شده بود یا به کلی اصل روایاات، ا هار نظر راوی مجهوب که از او به بعسی از اصحاب« تع
مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُاالٍ مِاانْ » باشد. اصل آیه این استمجعوب است و یا الا ل از اعتبار سا ط می

أَبْنَااا َکُمْ  تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَا َکُمْ ی وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللَّائِجَوْفِهِ ی َلْبَیْنِ فِ
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طُ عِنْاادَ  ذَلِکُمْ  َوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُوبُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ ادْعُااوهُمْ لِآَبَااائِهِمْ هُااوَ أَ ْسااَ
این]کااه تااان  اارار نااداده اساات. های شااما را فرزناادان وا عی؛ خاادا پساارخوانده ...للَّااهِ ا

گویااد و بااه راه یااق گوییااد و خاادا یااق میگویید:پسرم[ سخنی است که فقط به زبااان میمی
فرماید. آنها را با انتساب به پدران وا عی خودشان بخوانید. این در ناا د خاادا بااه راهنمایی می
 (5-4ای اب/ ). «تر است... دی عدب و راستی ن

ز علمااا  کااه صااایب »یاادائق« بنابراین چنانکه سید مرتسی و صایب »یدائق« و جمعی ا
چااه از طاار  مااادر بااه پیغمباار  گویند: بین فرزندان یسرت فاطمه زهااراکند مینقل می
برسند و یا از طر  پدر، فر ی نخواهد  و یسرت فاطمه زهرا  و یسرت علی  خدا
 (240-239: 1369بطحی، ا)  بود.

امااام و یاااکم  صایب اصاالی همااه خماا ،در این میان نظر سومي هست بر این مبنا که 
اسالمی است؛ با توجه به این نکته که مالکیت، متعلق به یی یت یقااو ی اوساات نااه یی یاات 

اند نه صایبان سااهام؛ از ایاان سبیل، مصار اش؛ و آن سه گروه ایتام و مساکین و ابنیقیقی
: 1396نیکاا اد، بودن این سه گروه، ال اماای و همیشااگی نیساات. ته سادات و هاشمیگذش

مااادر منتسااب  قیکه از طر یپدر و چه سادات قیکه از طر یچه سادات( در این راستا  161-178
آنها را  یزندگ ،طبق مصلحت تواندیبه هاشم هستند، همه از مصار  خم  هستند و امام م

 کند. نیتأم
اند بااین خواستهرت، به خاطر ضعن سند و اینکه امکان دارد آنهائی که میدر غیر این صو

انااد و بااه خاااطر آنکااه ایاان را جعاال کرده »مرسله یماد«فاطمه فر ی نباشد، العباس و بنیبنی
اند »آنچه از ایادیو که بر خال   رآن بود بااه آن فرق، خال  صریر  رآن است و به ما گفته

بخصااوص کااه عماال مشااهور در  از اعتبار کااافی برخااوردار نیساات؛  مرسله یماد  د«اعتنا نکنی
انااد کردهزمانی بوده که هنوز از نظر علمی، مطلب تا این ید روشن نشده بود و اک ااراً فکاار می

که »مادر« هیچ نقشی در انعقاد نطفه فرزند ندارد و لذا این عمل مشهور که بخصوص معلّل به 
 (90-89: 1369ابطحی،  ) عتبار ندارد.علت غیر صحیحی است، ا



 

184 
   

 

184
    

 

9139 انستابتو  اربه ،51 هشمار ،تمشه ساب  

 نتیجه

ب« در  شااهیباار یصاار اند یخیتااار یجُسااتارپاا  از  در آنچه گذشت »انتقاااب نَساال و نَسااَ
و بررسی راههای انتقاب سیادت در  اارآن   «سیادت»مفهوم  تاریخی  شناسی  جریان، به  مردان

دت ساایاو آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه انتقاب پرداخته شد  و سنت و سیره متشرعه  
نظرات مشااهور فقهااای امامیااه در  مورد بازشناسی  رار گرفت. در ادامه لب و ریماز طریق صُ

ررسی  رار گرفت مورد بحو و ب مستحقین از سادات مادری«به    خم عدم اختصاص سهم  »
باارای جلااوگیری از  ،گاهی فقهای امامیه با یفاا  اسااتراتژی تقیااهو این نتیجه یاصل شد که 
معه اسالمی، ناگ یر از بیان یکمی به نهااج غیاار خااودی و منطبااق بااا تشتت و اختال  در جا
مبنااای فتااوی و صاادور ایکااام  رویهرود که همین گردیدند و ایتماب میاستاندارد عمومی می

پ  از افوب  درت عباساای  اهراً فقهی امامیه در رابطه با سادات  رار گرفته باشد؛ یاب آنکه 
ت مانند دیوان نقابت، دیگر نیازی به یف  تقیه و منااع های یمایت از ساداو تشکیل سازمان

بااا توجااه بااه از سااوی دیگاار  باشد نبااوده اساات.یکم خم  از کسانی که مادرشان سیده می
اختالفات دیرپای عباساایان و هاشاامیان باار ساار تصااایب خالفاات، امکااان دارد آنهااائی کااه 

بااه  انااد.له یماد« را جعاال کردهفاطمه فر ی نباشد، »مرسالعباس و بنیاند بین بنیخواستهمی
آیااات  اارآن و هر یاب آنچه که مبنای صدور یکم خم  سادات مادری  رار گرفته اساات بااا 

؛ مشهور فقهااای امامیااه موازین علمی امروزی سازگاری و توافق نداردو    بیتسیره اهل  
وهن أبنااا  بناتنااا بناا  بنونا بنو أبنائنااا و)در تخصیص خم ، مبتنی بر امری عرفی و  راردادی 

 اند.(، انتساب پدری به هاشم را معیار سیادت دانستهالرجاب االباعد
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 ی، اعااداد: مهااد4ج  ،یالمرتساا  نیرسااائل الشاارتااا(، یب) نییساا بنیعل ،یالهاادعلم
 .می م: دارالقرآن الکر ،ییرجا

، الج   الرابع، بغداد: جامعااه ی  العرب  بل االسالمالمفصل فی تار(،  1976)علی، جواد  
 بغداد.

 یایمد المهدو قیتحق ،نییانساب الطالب  یف  یالمجد  تا(،بی)  الغنائمیاببنیعل  ،یالعمر
 .العامه  یالنجف یالمرعش یالعظم اهللهیمکتبه آ : م  ،یالدامغان

 اث العربی، طبعه ال ال ه.، بیروت: دار اییا  التر13، جتفسیر الکبیرتا(، بی)فخر رازی 
 دیالساا  قیاا تحق ،هیاا انساب الطالب یالشجره المبارکه ف (،1409)  عمربنمحمد  ،یفخر راز
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 ی.النجف  یالمرعش یاهلل العظم تیمکتبه آ : م ،ییالرجا یمهد
،  1ج  ،یللرافعاا  ریالشرح الکب بیغر  یف  ریالمصباح المن  (،1414)  محمدبنایمد  ،یومیف
 .دار الهجره : م

، تصااحیر علاای اکباار غفاااری، 4ج  و 1، ج یفکاااال(، 1407)یعقوب بنمحماادنااي، کلی
 تهران: دارالکتب االسالمیه.

در مکتااب اهاال  هیاا تق یهاگونااه ینیبااازب»(، 1390) یگااروه فرهنااو و معااار  اسااالم
 . 104-57، صص  88-87شماره   ،یاسالم  یاجتماع  یهاپژوهش«،  تیب

 22، ج وار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهاربحار االن  (،1403)  محمد با ر  ،یمجلس
  .مثسسه الوفا  :روتی، ب40و ج 

 .شاهنده : دی ،ادتیشکوه س (،1389) محمد کا م دیس ،یمدرس
(، »ساایادت از سااوی مااادر: زمینااه هااای اجتماااعی 2009)مدرسی طباطبااایی، یسااین  

، نیوجرساای ی(مجموعااه مقاااالت و تحقیقااات تاااریخ) تاریخیاااتپیدایش ی  نظر فقهی«، 
 . 150-75زاگرس، صص  آمریکا:

از ساارآمد  یادیاا بااا  ی»علاام نسااب شناساا  (،1384) محمااود دیساا  ،ینجفاا  یمرعشاا 
، ص 52شااماره  ،دانیجاو راثیو ن م( «، ینجف  یمرعش  یالعظم  اهللهیتبارشناسان معاصرآ

28. 
 دیالساا  قیاا تحق ،نییانساااب الطااالب  یف  یالفخر  (،1409)  نیالحسبنلیاسماع  ،یالمروز

  .العامه یالنجف  یالمرعش یالعظم اهللهی م، مکتبه آ ،ییالرجا یمهد
 :محاادث،  اام نیالااد، محقااق: جالبالفهرست  (،1366)  اهللدیعببنیعل  ن،یالدمنتجب

 ی.نجف  یمرعش  اهللتییسرت آ  یکتابخانه عموم
(، »آیا هاشمی در مستحقان خم ، فقط منسوبین پدری 1389)میریسینی، سید ایمد  

 . 92-79، ساب ششم، صص های فقهیپژوهشد؟«، هستن
مکتبااه ال قافااه  : اااهره  ،آلب محمااد  دیاا الشر  المث  تا(،بی)لیبن اسماع  وسنی  ،ینبهان

 .هینیالد
موساای شاابیری زنجااانی، ، محقق: سید رجاب النجاشی(،  1407)علی  بننجاشی، ایمد

  م: مثسسه النشر االسالمی.
، بیروت: دار 16، ج فی شرح شرائع االسالم  جواهرالکالم(،  1404)نجفی، محمد یسن  
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9139 انستابتو  اربه ،51 هشمار ،تمشه ساب  

 اییا  التراث العربی.
، « ره()ساایادت از طریااق مااادر از منظاار سااید مرتساای»(،  1394)نقیبی، سااید ابوالقاساام  

 100-87، صص4و  3، شماره بساتین
، چاااپ اوب،  اام: ها و امیدهاها؛ بیمسازی انسانشبیه(،  1384)نورمحمدی، غالمرضا  

 دفتر نشر معار .
هااای پژوهشمسااتحقین( خماا «، )(، »تأملی پیرامون صایبان  1396)نیک اد، عباس  
  178-161، صص 50، شماره فقه و یقوق اسالمی

، تعلیقااات: مراجااع 2، ج البلااویالعروه الوثقی فیما تعم به (، 1409)ی دی، محمد کا م 
 تقلید، بیروت: مثسسه االعلمی للمطبوعات.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/94/940705 


