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استراتژی حضرت فاطمه؟اهع؟  با  امروز  تا  از دیروز  فدک،  چکیده: 
از  و هست،  بــوده  امیرالمؤمنین؟ع؟  والیــت  از  دفــاع  بــرای  ــزاری  اب
بوده است؛  از شبهات مواجه  تهاجم بسیاری  با  رو همواره  همین 
از این موارد، دالیل مطالبه نکردن فدک در دوران حکومت  یکی 
ح این سخن از جانب  که همین امر سبب طر امام علی؟ع؟ است 
که امام؟ع؟ حقی برای خود از باغ فدک  مخالفان شیعه شده است 
که فعل حجت خدا  قائل نبود. در پاسخ به این شبهه باید دانست 
که بشر از درک همه جانبه ی آن محروم است  ابعاد مختلفی دارد 
با  ابعاد  این  از  برخی  مخالفان،  به  پاسخ گویی  بــرای  حال  این  با 
بررسی شرایط اجتماعی در دوران حکومت ظاهری امام تبیین شد. 
کردن سند  پاره  اقداماتی مثل  فهم دلیل اصلی مطالبه ی فدک و 
امیرالمؤمنین؟ع؟  اصالحات  با  مواجه  در  مردم  کنش های  وا و  آن 
از شرایط  واقعی  ترسیم  تا  کمک می کند  ما  به  مقابل بدعت ها  در 
از دیگر سو در فرهنگ اهل بیت؟مهع؟،  آوریــم.  آن روزگــار به دست 
این  مــوارد  از  نیز  عمومی  مصالح  دلیل  به  شخصی  حقوق  گذشت 

تصمیم بیان شده است.
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مقدمه.  

مقاله هـای  کنـون  تا و  نیسـت  اسـت شـکی  اهل بیـت؟مهع؟  آِن  از  فـدک  اینکـه  در 

گونی در این خصوص نگاشته شده است. برای شیعه سخن امیرالمؤمنین؟ع؟  گونا

و سـایر اهل بیـت؟مهع؟ حّجـت اسـت.

امـام علـی؟ع؟ در نامـه ی خـود بـه اسـتاندار بصـره »عثمان بن حنیـف«، مالکیـت 

ُکّلِ  یِدیَنـا َفـَدٌك ِمـْن 
َ
َکاَنـْت ِفـی أ فـدک را این گونـه یـادآور می شـود و می نویسـد: »َبَلـی 

ْت َعَلیَهـا ُنُفـوُس َقْوٍم َو َسـَخْت َعْنَها ُنُفوُس َقـْوٍم آَخِریَن َو ِنْعَم  ـَماُء َفَشـّحَ ْتـُه الّسَ
َ
َظّل

َ
َمـا أ

َها ِفی َغٍد َجَدث« )سیدرضی،  ْفُس َمَظاّنُ ْصَنُع ِبَفَدٍك َو َغیِر َفَدٍك َو الّنَ
َ
اْلَحَکُم اهَّلل َو َما أ

۱۴۱۴ ق، ص ۴۱۷( یعنـی: آری! از میـان آنچـه آسـمان بـر آن سـایه افکنـده اسـت، 

فقـط در دسـت مـا از امـوال قابل مالحظـه ی دهکده ی فدک بـود. گروهی بر آن بخل 

ورزیدنـد، و نفـوس بزرگـی روی مصالحـی از آن چشـم پوشـیدند و خـدا بهتریـن داور 

کـه جایـگاِه فـرداِی هـر کـس قبر اسـت. کار دارم  اسـت. مـن بـا فـدک و غیـر آنچـه 

سـایر اهل بیـت؟مهع؟ نیـز در زمـان حیـات خـود علی رغـم همـه ی محدودیت هـای 

کیـد داشـتند؛ مثاًل: کمیـت جامعـه، بـه ایـن حقیقـت تأ ایجـاد شـده توسـط حا

کاظـم؟ع؟ حداقـل دو بـار مسـأله ی فـدک علی رغـم ایجـاد  الـف( در زمـان امـام 

ح شـد: شـرایط اختنـاق توسـط دسـتگاه خالفـت مطـر
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وقتـی مهـدی عباسـی از حضـرت؟ع؟ خواسـت حـدود فـدک را تعییـن کند تـا آن را 

اِنـی ُدوَمـُة اْلَجْنـَدِل 
َ
 الّث

ُ
ُل َعـْرُش ِمْصـَر َو اْلَحـّد ّوَ

َ ْ
َهـا ال

ُ
گردانـد. حضـرت فرمـود: »َحّد بـاز 

ُحـٍد ِمـَن اْلَمِدیَنـة« )ابن طـاوس، ۱۴۰۰ ق، 
ُ
اِبـُع ِجَبـاُل أ  الّرَ

ُ
اِلـُث َتیَمـاُء َو اْلَحـّد

َ
 الّث

ُ
َو اْلَحـّد

کـوه احـد، یـک مـرز آن عریـش مصـر، یـک مـرز آن  ج ۱، ص ۲۵۲( یعنـی: یـک مـرز آن 

سـیف البحـر، یـک مـرز آن دومـة الجنـدل اسـت. مهـدی عباسـی بـا تعجـب پرسـید: 

همـه ی اینهـا؟! فرمـود: بلـی، همـه ی اینها. اینها مواردی اسـت که بدون لشکرکشـی 

بـرای پیامبـر؟ص؟ فتح شـده اسـت. حـّد اول آن عریش مصر و حـّد دوم دومة الجندل 

و حـّد سـوم تیمـا )سـیف البحـر( و حـّد چهـارم کوه هـای احـد از مدینـه اسـت.

کتـاب »اخبـار الخلفـاء« تصمیم قتل حضرت کاظم؟ع؟ توسـط  ب( هم چنیـن در 

کـه  هارون الرشـید بعـد از شکسـت او در مناظـره ی فـدک تحلیـل شـده اسـت در جایـی 

ی  َبی َحّتَ
ْ
َهـا ِإَلْیَك َفَیأ

َ
ُرّد

َ
ی أ روزی هـارون بـه امـام کاظـم؟ع؟ عـرض کرد: »ُخْذ َفَدکًا َحّتَ

 ِبُحُدوِدَهـا َقـاَل َو َمـا ُحُدوُدَهـا َقـاَل ِإْن َحَدْدُتَهـا َلـْم 
َّ

 آُخُذَهـا ِإال
َ

َلـّحَ َعَلْیـِه َفَقـاَل؟ع؟ ال
َ
أ

ِشـیِد َو َقاَل  َر َوْجُه الّرَ ُل َفَعَدُن َفَتَغّیَ ّوَ
َ ْ
 ال

ُ
ا اْلَحـّد ّمَ

َ
 َفَعْلـَت َقـاَل أ

َّ
َك ِإال َهـا َقـاَل ِبَحـّقِ َجـّدِ

ُ
َتُرّد

 َوْجُهـُه َو 
َ

اِلـُث ِإْفِریِقَیـُة َفاْسـَوّد
َ
 الّث

ُ
 َوْجُهـُه َو اْلَحـّد

َ
اِنـي َسـَمْرَقْنُد َفاْرَبـّد

َ
 الّث

ُ
ِإیهـًا َقـاَل َو اْلَحـّد

ِشـیُد َفَلـْم َیْبـَق  ْرِمیِنَیـَة َقـاَل الّرَ
َ
ـا َیِلـي اْلُجـُزَر َو أ اِبـُع ِسـیُف اْلَبْحـِر ِمّمَ َقـاَل ِهیـِه َقـاَل َو الّرَ

َهـا 
َ

ِنـي ِإْن َحَدْدُتَهـا َلـْم َتُرّد ّنَ
َ
ْعَلْمُتـَك أ

َ
ْل ِإَلـی َمْجِلِسـي َقـاَل ُموَسـی َقـْد أ َلَنـا َشـْی ٌء َفَتَحـّوَ

َفِعْنَد َذِلَك َعَزَم َعَلی َقْتِلِه«)ابن جوزی، ۱۳۸۲ ق، ص ۳۵۰ و ابن شهرآشـوب، ۱۳۷۹ 

کـن تـا  ق، ج ۴، ص ۳۲۰ و االصفهانـی، ۱۳۸۵ ق، ص ۳۵۰( یعنـی: فـدک را قبـول 

گردانـم. حضـرت قبـول نکـرد تـا آنکـه اصـرار زیـاد نمـود. حضـرت فرمـود:  بـه شـما بـاز 

قبـول نمی کنـم مگـر طبـق مرزهـای حقیقی آن! هارون پرسـید: مرزهـای آن کدامند؟ 

گـر مرزهـای آن را بگویـم آن را نمی دهـی؟ هـارون گفـت: تـو را بـه حـق جدت  فرمـود: ا
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کالم رنـگ  کـه بگویـی. فرمـود: »مـرز اول آن عـدن«! بـا شـنیدن ایـن  قسـم می دهـم 

گفـت: عجـب! فرمود: »مرز دوم آن سـمرقند«! با شـنیدن سـخن  کـرد و  هـارون تغییـر 

دوم صـورت هـارون گرفتـه شـد. فرمـود: »حـد سـوم آفریقا«! با شـنیدن این کالم روی 

کنـار دریای  هـارون سـیاه شـد و گفـت: بقیـه اش؟! فرمـود: »حـد چهـارم سـیف البحـر، 

باقـی  مـا چیـزی  بـرای  اسـت.  دنیـا  »اینکـه همـه ی  گفـت:  هـارون  ارمنیـه«!  و  خـزر 

نمانـد، پـس مـن برخیـزم تـا در جـای مـن بنشـینی«! حضـرت فرمـود: قباًل به تـو گفتم 

کنـم، آن را بـه مـن بـاز نمی گردانـی!  گـر مرزهـای آن را تعییـن  کـه ا

بـا وجـود تمـام ایـن اسـانید، برخـی مخالفـان شـیعه بـرای انـکار شـهادت حضـرت 

فاطمـه؟اهع؟ بـا پیش کشـیدن بحـث فدک درصدد انکار حقیقـت انگیزه ی مطالبه ی 

فدک انـد. 

اقـدام  مـوارد:  ایـن  از  یکـی  کنیـم،  دسـته بندی  را  فـدک  پیرامـون  شـبهات  گـر  ا

شـده  باعـث  رویکـرد  ایـن  کـه  اسـت  فـدک  بازپس گیـری  در  علـی؟ع؟  امـام  نکـردن 

برخـی یـا منکـر اصـل مالکیـت اهل بیـت؟مهع؟ شـوند و یـا مسـأله ی شـهادت حضـرت 

فاطمـه؟اهع؟ را منکـر شـوند؛ بنابرایـن در ایـن مقالـه بـر آنیـم ایـن شـبهه را از جوانـب 

قـرار دهیـم. بررسـی  مـورد  مختلـف، 

منش اخالقی اهل بیت؟مهع؟.  

مـردم  سـایر  از  را  آنـان  کـه  اهل بیـت؟مهع؟  فـرد  بـه  منحصـر  ویژگی هـای  از  یکـی 

گـذاری ظالـم بـه خـدا در حقوق شـان اسـت. ایـن اخـالق در خانـدان  ممتـاز می کنـد وا

کـه همـواره و هم زمـان در حیـات  وحـی؟مهع؟ در حالـی سـیره ی آن بزرگـواران اسـت 

ع در زندگـی امـام  خویـش در پـی ایفـای حقـوق عامـه ی مـردم هسـتند. ایـن موضـو
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کـه بـه ذهـن خـرد نگارنـده ی  علـی؟مهع؟ بـه شـکل ویـژه ای قابـل رصـد اسـت. دالیلـی 

این سطور می رسد در پاسخ های بعدی بیان می شود و در اینجا پاسخ اول را مستند 

ِمیـِر اْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ ِلـَم َلـْم یْسـَتْرِجْع َفـَدکًا 
َ
بـه حدیـث امـام کاظـم؟ع؟ می کنیـم: »َعـِن أ

ْوِلیاُء 
َ
 ُهَو َو َنْحـُن أ

َّ
ْن َظَلَمَنـا ِإال ُخـُذ ُحُقوَقَنـا ِمّمَ

ْ
 َنأ

َ
ْهـُل َبیـٍت ال

َ
ـا أ ّنَ

َ
ـاَس َفَقـاَل ِل ـا َوِلـی الّنَ َلّمَ

ْنُفِسـَنا« )شـیخ 
َ
ُخُذ ِل

ْ
 َنأ

َ
ـْن َظَلَمُهـْم َو ال ُخـُذ ُحُقوَقُهـْم ِمّمَ

ْ
َمـا َنْحُکـُم َلُهـْم َو َنأ اْلُمْؤِمِنیـَن ِإّنَ

کـه چـرا امـام  صـدوق، ۱۳۸۵ ش، ج ۱، ص ۱۵۵( یعنـی: در پاسـخ بـه ایـن سـؤال 

علـی؟ع؟ در دوره ی زمامداریـش فـدک را بـا زپـس نگرفـت، فرمود: چـون ما اهل بیت 

کرده انـد، جـز  کـه بـه مـا سـتم  کسـانی  کـه حقوق مـان را از  چنیـن خصوصیتـی داریـم 

خـدا نمی گیـرد؛ مـا اولیـای مؤمنـان هسـتیم. بـه نفـع آنـان فرمـان می رانیـم و حقـوق 

که به آنان سـتم روا داشـته اند، می سـتانیم، ولی برای خود در این  کسـانی  آنان را از 

راه تالشـی نمی کنیـم. 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  چـرا  پرسـید:  کـه  ابی بصیـر  جـواب  در  صـادق؟ع؟  امـام 

هنگامی که حکومت بر مردم را در دسـت داشـت، فدک را باز پس نگرفت؟ فرمودند: 

اِلـَم 
َ

َثـاَب اهَّلُل اْلَمْظُلـوَم َو َعاَقـَب الّظ
َ
َکاَنـا َقِدَمـا َعَلـی اهَّلِل؟زع؟ َو أ اِلـَم َو اْلَمْظُلـوَم 

َ
ّنَ الّظ

َ
»ِل

َثـاَب َعَلیـِه اْلَمْغُصـوب « )شـیخ 
َ
ْن یْسـَتْرِجَع َشـیئًا َقـْد َعاَقـَب اهَّلُل َعَلیـِه َغاِصَبـُه َو أ

َ
َفَکـِرَه أ

صـدوق، ۱۳۸۵ ق، ج ۱، ص ۱۵۵( یعنـی: زیـرا ظالـم و مظلـوم هـر دو در پیشـگاه 

گرفتنـد و خداونـد بـه مظلـوم پـاداش داد و ظالـم را عقـاب نمـود. او  خداونـد؟زع؟ قـرار 

کـرد و  کیفـر  کـه خداونـد غاصبـش را بـه سـبب آن  خـوش نداشـت چیـزی را بـاز سـتاند 

کـه حقـش غصـب شـده جـزا داد. آن را 
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مقابله با تحلیل های نادرست.  

کـه همـواره حجت هـای خـدا بـا امـت خویـش داشـتند، عـدم  یکـی از معضالتـی 

درک صحیـح از شـرایط زمانـه و نارسـایی در فهـم معرفـت جایـگاه فرسـتادگان خـدا 

اسـت. بـا گونه شناسـی مردمـان عصـر امـام علـی؟ع؟ نیـز به همیـن نتیجه می رسـیم.

امـام؟ع؟ در جریـان بیعـت و آغـاز زمامداریشـان، بـه برگردانـدن حقـوق و اموالـی 

َوَجْدُتـُه  َلـْو  اهَّلِل  »َو  کردنـد:  کیـد  تأ بـود،  کمـان پیـش غصـب شـده  کـه در دوره ی حا

َمـاُء َلَرَدْدُتـُه َفـإّنَ ِفـی اْلَعـْدِل َسـَعًة َو َمـْن َضـاَق َعَلیـِه  ِ
ْ

َسـاُء َو ُمِلـَك ِبـِه ال َج ِبـِه الّنِ َقـْد ُتـُزّوِ

ْضیـق « )سـید رضـی، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۷( یعنـی: به خدا سـوگند! 
َ
اْلَعـْدُل َفاْلَجـْوُر َعَلیـِه أ

کـه بیابـم، بـه صاحبـان اصلـی آن بـاز می گردانـم،  کجـا  بیت المـال تـاراج شـده را هـر 

کنیزانـی خریـده باشـند؛ زیـرا، در عدالـت، بـرای عمـوم  گرچـه بـا آن، ازدواج کـرده و یـا 

گران آید، تحمل سـتم برای او سـخت تر  که عدالت، بر او  کسـی  گشـایش اسـت و آن 

است.

گرفتـن فـدک بـه  اینـک پـس از دسـت یابی بـه قـدرت ظاهـری، در صـورت پـس 

کـه تمـام  کـه جایـگاه امـام؟ع؟ را نمی شـناختند این طـور خطـور می کـرد  ذهـن برخـی 

تـالش وی، در جهـت رد امـوال غصـب شـده بـه صاحبـان، بـرای رسـیدن بـه امـوال 

خـود بـود. 

بـرای جلوگیـری از ایـن خرده گیـری و دوری از مواضـع تهمت هـا بـا بزرگـواری از 

گذشـتند تـا همـگان بفهمنـد در مـدل حکومـت علـوی، زمامـدار از منافـع  حـق خـود 

شـخصی در پـی احقـاق حقـوق مـردم عبـور می کنـد.

گـواه مسـتندات روایـی و تاریخـی شـاهد حضور دشـمنان قسـم  در ایـن شـرایط بـه 
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خـورده ای در ایـام حکومـت امـام علی؟ع؟ هسـتیم 

که  که به اسـم مسـلمان به دنبال ایجاد شـکاف در جامعه هسـتند، نظیر معاویه 

بـر افـکار عمومـی مـردم همـواره تأثیرگـذار بـود؛ مثاًل: وی بـا اینکه در کمـک به عثمان 

کـرد و سـپاه خـود را بیـرون مدینـه متوقـف نمـود )نـک: سـیدرضی، ۱۴۱۴  کوتاهـی 

ق، ص ۳۸۸ و یعقوبـی، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، ص ۱۶۵( امـا بـه محـض قتـل خلیفـه بـه 

کـه ایـن نشـان می دهـد معاویـه هـر چـه می خواسـت بـر باور  خون خواهـی او پرداخـت 

مـردم زمانـه ی خویـش تحمیـل می کـرد.

گـر امـام علـی؟ع؟  کنیـد ا کـه بـه خلیفـه ی هم فکـر خـود رحـم نمی کنـد تصـور  او 

گرفتـن فـدک انجـام مـی داد چگونـه جامعـه را بـا  کوچک تریـن اقدامـی جهـت پـس 

اقـدام امـام؟ع؟ را حفـظ منافـع شـخصی  بـه یقیـن  چالـش جـدی مواجـه می کـرد و 

قلمـداد و همیـن نـگاه را بـه جامعـه تزریـق می کـرد.

دور ماندن از هدف اصلی مطالبه ی فدک.  

کـه هـدف حضـرت زهـرا؟اهع؟ از مطالبـه ی فـدک چـه بـود،  در ابتـدا بایـد دانسـت 

کـه چـرا امیرالمومنیـن؟ع؟ ایـن هـدف را در زمـان خالفـت خـود  تـا بتوانیـم بگوییـم 

دنبـال نکـرد؟

سـاده زیسـتی و بی اعتنایـی بـه دنیا در زندگی حضرت زهـرا؟اهع؟ در منابع مختلف 

شـیعه و اهل تسـنن قابل اثبـات اسـت )نـک: شـیخ صـدوق، ۱۴۰۰ ق، ص ۲۳۴( بـه 

که زندگی ایشـان قبل و بعد از بخشـش فدک توسـط پیامبر؟ص؟ تفاوتی نکرد  طوری 

گذشـته هـم شـد، بنابرایـن نمی تـوان  کمـک ایشـان بـه مسـتمندان بیشـتر از  بلکـه 

مطالبـه ی فـدک را مسـأله ای شـخصی بـا غـرض دنیوی دانسـت.
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سـیرًا< )االنسـان، 
َ
ـِه ِمْسـکینًا َو یتیمـًا َو أ عـاَم َعلـی ُحّبِ نـزول آیـه ی >َو یْطِعُمـوَن الّطَ

کـه علمـای اهل تسـنن نیـز بـه آن  ۸( در شـأن علی بن ابی طالـب؟ع؟ و فاطمـه؟اهع؟ 

کـی از سـاده زیسـتی حضرت فاطمه؟اهع؟ و بی اعتنایی او و همسـرش  اذعـان دارنـد حا

سـلیمان  مقاتل بـن  اسـت:  ح  شـر بدیـن  اهل تسـنن  منابـع  از  برخـی  اسـت  دنیـا  بـه 

حسـکانی   ،)۵۰۴ ص   ،۳ ج  ق،   ۱۴۱۶( سـمرقندی   ،)۴۲۸ ص   ،۳ ج  ق،   ۱۴۲۴(

)۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۳۹۹ و ج ۲، ص ۴۰۶(، سـمعانی )۱۴۱۸ ق، ج ۶، ص ۱۱۶( 

ثعالبـی  زمخشـری )۱۴۰۷ ق، ج ۴، ص ۱۹۷(، قرطبـی )بی تـا، ج ۱۹، ص ۱۳۰(، 

)۱۴۱۶ ق، ج ۱۰، ص ۹۶(، شـوکانی )۱۴۰۱ ق، ج ۵، ص ۳۴۹( و آلوسـی )۱۴۲۱ ق، 

ج ۲۹، ص ۱۵۷(…

احقـاق حـق  و  امامـت  از  فـدک، دفـاع  از مطالبـه ی  هـدف حضـرت فاطمـه؟اهع؟ 

تنهـا  هـم  فـدک  دادن  از  خلفـا  امتنـاع  آن چنان کـه  بـود،  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

بلکـه هـدف اصلـی، غصـب خالفـت  نبـود،  زمیـن  یـک قطعـه  غصـب و مصـادره ی 

چـون  بـود،  امیرالمومنیـن؟ع؟ 

۱- وجـود فـدک در دسـت خانـدان پیامبـر؟ص؟ یـک امتیـاز بـزرگ اقتصـادی بـرای 

مـه ی مجلسـی از »کشـف المهّجـه« سـّیدبن طاووس نقـل 
ّ

آنهـا محسـوب می شـد، عال

کـه عوایـد و درآمـد فـدک در هـر سـال، بیسـت و چهـار هـزار دینـار و در روایتـی  می کنـد 

کـه شـاید ایـن اختـالف رقـِم در آمـد، مربوط به سـال های  دیگـر هفتـاد هـزار دینـار بـود 

مختلـف زراعی اسـت.

آنهـا در  مقـام  بـر  دلیلـی  بـه دختـر خویـش  پیامبـر؟ص؟  توسـط  فـدک  اهـدای   -۲

پیشـگاه خداونـد و منزلـت ایشـان نـزد پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه سـایر مـردم بـه شـمار 
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می آمـد.

۳- بـا در اختیـار داشـتن فـدک، آراء موافـق امـت توسـط خلفـا خریـداری می شـد و 

مـردم بـه سـمت آنـان جلـب می شـدند.

کمبود بودجه ی حکومت جبران می شد.  -۴

۵- این عملکرد منجر به مقابله با مقام عصمت اهل بیت؟مهع؟ می شد.

۶- با احترام و محبت های خاص به اهل بیت؟مهع؟ مقابله می کرد.

گذاشـته می شـد و امـکان سـاخت ایـن مبانـی بـه سـلیقه ی  ۷- مبانـی دینـی زیـر پا

هـر یـک از خلفـا فراهـم می آمـد.

۸- از اجرای قوانین بعدی اسالم به راحتی پیش گیری می شد.

گرفتن منبع مالی از اهل بیت؟مهع؟ در نسل بعدی شکل می گرفت. ۹- زمینه ی 

تـا  می شـد  عادی سـازی  غاصبـان،  توسـط  قانون گـذاری  و  بدعـت  قـدرت   -۱۰

اشـتند. ادامـه  در  روشـی  یـک  هـر  احـکام  در  جایـی 

۱۱- مردم در مخالفت با اهل بیت؟مهع؟ تحریک می شدند.

کسـب قـدرت مالـی جهـت اقـدام بـر علیـه اهل بیـت؟مهع؟ خـوش خدمتـی بـه   -۱۲

خلفـای آینـده بـود.

کـه: »وقتـی ایـن آیـه  ـُه< نقـل می کننـد 
َ

َحّق الُقربـی  َذا  >و آِت  منابـع ذیـل آیـه ی 

کـرم؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را خوانـد و فـدک را بـه ایشـان بخشـید. بـه  نـازل شـد، پیامبـر ا

گفـت:  کـه  از ابن عبـاس نقـل می کنـد  عنـوان نمونـه: احمدبن حنبـل بـه سـند خـود 

اْلُقْربـی < قالـوا: یـا رسـول اهَّلل!  َه ِفـی 
َ

اْلَمـَوّد  
َّ

ِإال ْجـًرا 
َ
أ ْسـَئُلُکْم َعَلْیـِه 

َ
أ »لّمـا نزلت >ُقـْل ال 
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مـن قرابتـک هـؤالء اّلذیـن وجبـت علینـا موّدتهـم؟ قـال: علـی و فاطمـه و ابناهمـا«؛ 

مـردم  شـد  نـازل  آیـه  ایـن  هنگامی کـه  یعنـی:   .)۶۶۹ ص   ،۲ ج  بی تـا،  )الشـیبانی، 

کـه  کردنـد: ای رسـول خـدا! ایـن نزدیـکان شـما  خدمـت پیامبـر؟ص؟ آمدنـد و عـرض 

کسـانی هسـتند؟ فرمـود: علـی و فاطمـه و دو  بـر مـا واجـب شـده چـه  آنـان  محبـت 

امـام حسـین؟مهع؟. امـام حسـن و  فرزندشـان، یعنـی 

در روایـت معروفـی از ابوسـعید خـدری و غیـر او چنیـن نقل شـده: »لمـا نزلـت هـذه 

اآلیـة >و آت ذا القربـی حقـه< دعـا النبـی؟ص؟ فاطمـة و أعطاهـا فـدک« )الموصلـی، 

بی تـا، ج ۲، ص ۲۳۴ و متقـی هنـدی، بی تـا، ج ۲، ص ۷۶۷( یعنـی: و چـون ایـن 

کـن( پیامبـر؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را خواند و فدک  کـه )حـق نزدیـکان را ادا  آیـه، نـازل شـد 

را بـه او بخشـید.

عـن  ابن مردویـه  و  ابن أبی حاتـم  و  أبویعلـی  و  البـزار  ج  »أخـر هم چنیـن 

دعـا  ـُه< 
َ

َحّق اْلُقْربـی  َذا  آِت  >َو  اآلیـة  هـذه  نزلـت  لمـا  قـال:  أبی سـعیدالخدری، 

ج ابـن مردویـه عـن ابن عبـاس قـال: لمـا  رسـول اهَّلل؟ص؟ فاطمـة فأعطاهـا فـدک و أخـر

ـُه« أقطـع رسـول اهَّلل؟ص؟ فاطمـة فـدکا« )سـیوطی، ۱۹۹۳ 
َ

نزلـت >َو آِت َذا اْلُقْربـی َحّق

.)۲۷۴ ص   ،۵ ج  م، 

کـه فـدک ملـک شـخصی رسـول خـدا؟ص؟ بـود. در سـوره ی حشـر آیـه ی  در حالـی 

 ِرَکاٍب 
َ

ْوَجْفُتـْم َعَلْیِه ِمْن َخْیـٍل َوال
َ
َفـاَء اهَّلُل َعَلـی َرُسـوِلِه ِمْنُهـْم َفَمـا أ

َ
۶ می خوانیـم >و َمـا أ

ُط ُرُسـَلُه َعَلی َمْن َیَشـاء< یعنی: و آنچه را خدا از آنان به رسـم غنیمت  َوَلِکّنَ اهَّلَل ُیَسـّلِ

گردانیـد ]شـما بـرای تصاحـب آن[ اسـب یـا شـتری بـر آن نتاختیـد  عایـد پیامبـر خـود 

کاری توان  کـه بخواهـد چیره می گردانـد و خدا بر هـر  ولـی خـدا فرسـتادگانش را بـر هـر 
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است.

َخاِلَصـًه  َفـَدٌک  َکاَنـْت  »َو  می گویـد:  این بـاره  در  اهل تسـنن  بـزرگ  خ  مـور ذهبـی 

ّنَ اْلُمْسـِلِمیَن َلـْم ُیْجَلُبـوا َعَلْیَهـا ِبَخْیـٍل َوال ِرَکاٍب«. بنابرایـن فـدک 
َ
ِلَرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟ ل

آن نجنگیدنـد.  فتـح  بـرای  بـود، چـون مسـلمانان  مخصـوص رسـول خـدا؟ص؟ 

َفـَدُک  َکاَنـْت  »َوِلَهـَذا  می نویسـد:  این بـاره  در  هـم  حنفـی  کاشـانی  الدیـن  عـالء 

ِرَکاٍب«   
َ

َوال َخْیـٍل  ِمـْن  َحاَبـُه  الّصَ َعَلْیَهـا  ُیوِجـْف  َلـْم  َکاَنـْت  إْذ  ِلَرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟  َخاِلَصـًه 

)کاشـانی، ۱۳۸۷ ش، ج ٧، ص ١١۶( بنابراین فدک مخصوص رسـول خدا؟ص؟ بود 

از اصحـاب در فتـح آن دخالـت نداشـته اند.  چـون هیچ یـک 

َخَذَهـا 
َ
ـُه أ ّنَ

َ
مـا وردی شـافعی می نویسـد: »َوَصـاَرْت َفـَدُک َخاِلَصـًه ِلَرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟ ِل

 ِرَکاٍب، َفَکاَنـْت َفْیًئـا َلُه …« )همـو، بی تا، ج ۱۴، ص ۵۵( یعنی: و 
َ

 ِإیَجـاِف َخْیـٍل َوال
َ

ِبـال

فدک مخصوص رسـول خدا؟ص؟ شـد چون سـپاه و لشـکر و پیاده نظام و سـواره نظام 

آن را فتـح نکـرد و هدیـه ی الهـی بـه او بود.

ابی یعلـی می نویسـد: پیامبـر؟ص؟ بـه دسـتور الهـی، فـدک را بـه صدیقـه کبری؟اهع؟ 

ُت َعَلـی 
ْ
ـاِن َفَقـاَل: ُهـَو َمـا َقـَرأ ّحَ ُت َعَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن َیِزیـَد الّطَ

ْ
اعطـا می فرمایـد: »َقـَرأ

َنَزَلـِت اآلَیـُه:  ـا  َلّمَ َقـاَل:  ِبـی َسـِعیٍد 
َ
أ ـَه، َعـْن  ْبـِن ُخَثْیـٍم، َعـْن ُفَضْیـٍل، َعـْن َعِطّیَ َسـِعیِد 

ْعَطاَهـا َفـَدَک« )همـو، بی تـا، ج ۲، 
َ
؟ص؟ َفاِطَمـَه َوأ ِبـّیُ ـُه< َدَعـی الّنَ

َ
>َوآِت َذا اْلُقْرَبـی َحّق

بـه  را  القربـی  آیـه ی »سـهم ذوی  ص ۳۳۴ و ج ۲، ص ۵۳۴(. یعنـی: هنگامی کـه 

آنـان بـده« نـازل شـد، رسـول خـدا؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را خواسـت و فـدک را بـه ایشـان 

کـرد. عطـا 

کـه وجـود فـدک در دسـت خانـدان پیامبـر؟ص؟ با این سـابقه ی  پـس روشـن اسـت 
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کـه مردم، سـایر آثـار پیامبـر؟ص؟ مخصوصًا مسـاله ی خالفت و  تاریخـی سـبب می شـد 

جانشـینی آن حضـرت را نیـز در ایـن خانـدان جسـتجو کنند.

بنابرایـن ظاهـر اقـدام حضـرت زهـرا؟اهع؟ مطالبـه ی فـدک بـود امـا در حقیقـت بـه 

کـم هـم  دنبـال بازگردانـدن خالفـت بـه جانشـین واقعـی پیامبـر؟ص؟ بـود؛ دسـتگاه حا

کـه آن حضـرت مسـاله ی خالفـت را  می دانسـت بـا پـس دادن فـدک راهـی بـاز می شـد 

کنـد، بنابرایـن از پـس دادن آن امتنـاع ورزیـد. نیـز از آنهـا مطالبـه 

بـه  توجـه  مأثـوره،  زیـارات  در  فـدک  یـاد  نگاه داشـتن  زنـده  از دالیـل  یکـی  شـاید 

کـه هـدف اقدامـات حضـرت فاطمـه؟اهع؟ بـرای شـیعه در  همیـن نکتـه ی مهـم باشـد 

پـی قـرون بعـدی مشـخص شـود:

یُتَهـا اْلَمْظُلوَمـُة 
َ
ُم َعَلیـِك أ

َ
ـال در زیـارت حضـرت زهـرا؟اهع؟ چنیـن می خوانیـم: »الّسَ

یُتَهـا اْلُمْضَطَهَدُة اْلَمْقُهوَرة« )شـیخ صدوق، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، 
َ
ُم َعَلیـِك أ

َ
ـال اْلَمْغُصوَبـُة الّسَ

کـه حـق تـو را غصـب کردند. سـالم  ص ۵۷۳( یعنـی: سـالم بـر تـو ای بانـوی مظلومـی 

کـه بـا قهـر و زور حـق تـو را گرفتنـد. بـر تـو ای بانویـی 

اِهـَرِة اْلَبُتـوِل  ُهـَمّ َصـِلّ َعَلـی الَطّ
ّ
در صلـوات بـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ آمـده اسـت: »الَل

ِمـْن  ِبهـا   
ّ

َحـَل ـا  ِمَمّ َمـًة  ُمَتَظِلّ بیهـا 
َ
ِبأ ُمصاِبهـا  ِمـْن  َمـًة  ِلّ

َ
ُمَتأ َعَلیـک  اْلقاِدَمـِة   … ْهـراِء  الَزّ

ک فـی ُنْصَرِتها ِبَدلیـِل َدْفِنها َلیاًل فـی ُحْفَرِتها، 
ّ

َع َحَق ـٍة َلـْم َتـْر َمّ
ُ
غاِصبیهـا سـاِخَطًة َعلـی أ

هـا …« )ابن مشـهدی، ۱۴۱۹ ق، ص ۵۶۰( یعنـی: خدایـا، درود فرسـت 
ّ

اْلُمْغَتِصَبـِة َحُق

کـه دردمنـد از مصیبـت پـدرش نـزد تـو آمـد، و از  بـر حضـرت طاهـره ی بتـول زهـرا … 

کـه حـق او را  آنچـه توسـط غاصبـان حقـش بـه او رسـید دادخواهـی می کـرد، و از امتـی 

در یـاری اش مراعـات نکردنـد ناراضـی بود، و عالمت آن دفن شـبانه ی او بود. همان 
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کردنـد … کـه حـق او را غصـب  بانویـی 

ُهَمّ َصـِلّ َعَلی 
ّ
در صلـوات دیگـری بـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ این چنین می خوانیـم: »الَل

شـیَدِة  کیـِة الَرّ ِضیـِة اْلَمْرِضیـِة الَزّ ِقیـِة الَرّ ِقیـِة الَنّ ّدیَقـِة اْلَمْعُصوَمـِة الَتّ اِهـَرِة الِصّ اْلَبُتـوِل الَطّ

هـا، اْلَمْمُنوَعـِة ِاْرُثهـا، اْلَمکُسـوَرِة ِضْلُعهـا، اْلَمظُلـوِم 
ّ

اْلَمْظلُوَمـِة اْلَمْقُهـوَرِة، اْلَمْغُصوَبـِة َحُق

هـا«  ِبَحِقّ  
ّ

اْسـَتَخَف َو  َظَلَمهـا  ـْن  ِمَمّ َلهـا  اِلـَب  الَطّ کـِن  ُهـَمّ 
ّ
الَل َوَلُدهـا …  اْلَمْقُتـوِل  َبْعُلهـا، 

)ابن طـاوس، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۶۲۵( یعنـی: خدایـا، درود فرسـت بـر حضرت بتول 

کـه از خـدا راضـی بـود، و خـدا  کیـزه ای  طاهـره ی صدیقـه ی معصومـه ی بـا تقـوای پا

کـه مظلـوم واقـع شـد و بـه زور حـق او را غصـب  از او راضـی بـود. زکیـه ی رشـیده ای 

کوچک  که حق او را  کردند، و ارث او را مانع شـدند … خدایا تو از ظالمان بر او و آنان 

شـمردند، انتقـام بگیـر.

در زیـارت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز غدیـر خطـاب بـه آن حضـرت می گوییـم: »و 

هـراِء  اِهـَرِة الَزّ ّدیَقـِة الَطّ ـک، َغْصـُب الِصّ ُع َبْعـَد َجْحـِد َحِقّ ْفـَز
َ ْ
ْعَجـُب َو اْلَخْطـُب ال

َ ْ
ْمـُر ال

َ ْ
ال

ـیَدیِن ُسـالَلِتک َو ِعْتَرِة اْلُمْصَطفی   َشـهاَدِتک َو َشـهاَدِة الَسّ
ّ

سـاِء؟اهع؟ َفَدکًا َو َرُد َسیَدِةالِنّ

َف  ـِة َدَرَجَتکـْم َو َرَفـَع َمْنِزَلَتکـْم َو َشـَرّ َمّ ُ ْ
ْعَلـی اهَّلَلُّ َتعالـی َعَلـی اال

َ
ـی اهَّلَلُّ َعَلیکـْم، َوَقـْد أ

ّ
َصَل

َرکـْم َتْطهیـرًا« )ابن مشـهدی، ۱۴۱۹ ق،  ْجـَس َو َطَهّ ْذَهـَب َعْنکـُم الِرّ
َ
َعَلـی اْلعاَلمیـَن َفأ

ک تر بعـد از انـکار حـق تـو،  ص ۲۷۸( یعنـی: مسـأله ی عجیب تـر و مصیبـت سـوزنا

غصـب فـدک از صدیقـه ی طاهـره، سـیدة النسـاء حضـرت زهـرا؟اهع؟ و رد شـهادت تو و 

دو آقـا از نسـل و عتـرت تـو )امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟( اسـت که صلـوات خدا بر 

کـه خداونـد تعالـی درجه ی شـما را بر امت تفـّوق داده و  شـما بـاد؛ و ایـن در حالـی بـود 

کـرده و شـما را بـر عالمین شـرافت  منزلـت شـما را بلنـد قـرار داده و فضـل شـما را روشـن 

داده اسـت.
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بـن  علـی  سـألت  »و  معتزلـی، می گویـد:  الحدیـد  ابـی  ابـن  اهل تسـنن،  دانشـمند 

کانـت فاطمـة صادقـة قـال نعـم  الفارقـی مـدرس المدرسـة الغربیـة ببغـداد فقلـت لـه أ 

کالمـا  قلـت فلـم لـم یدفـع إلیهـا أبـو بکـر فـدک و هـی عنـده صادقـة فتبسـم ثـم قـال 

الیـوم فـدک  لـو أعطاهـا  لطیفـا مستحسـنا مـع ناموسـه و حرمتـه و قلـة دعابتـه قـال 

بمجـرد دعواهـا لجـاءت إلیـه غـدا و ادعـت لزوجهـا الخالفة و زحزحته عـن مقامه و لم 

یکـن یمکنـه االعتـذار و الموافقـة بشـی ء لنـه یکون قد أسـجل علی نفسـه أنها صادقة 

کالم صحیـح و  کان مـن غیـر حاجـة إلـی بینـة و ال شـهود و هـذا  کائنـا مـا  فیهـا تدعـی 

ج الدعابـة و الهـزل« )همـو، ۱۹۶۲ م، ج ۱۶، ص ۲۸۴(. یعنـی:  إن کان أخرجـه مخـر

از علی بن فارقـی، مـدرس مدرسـه غربـی بغـداد پرسـیدم: آیـا فاطمـه؟اهع؟ در ادعایـش 

گـذار نکـرد،  صـادق بـود؟ پاسـخ داد: بلـه. پرسـیدم: پـس چـرا ابـو بکـر فـدک را بـه او وا

کـرد، سـپس جملـه  تبسـم  اسـتاد  اسـت؟  راسـتگو  اینکـه می دانسـت فاطمـه؟اهع؟  بـا 

لطیـف و زیبـا و طنـز گونـه ای گفـت: با اینکه چندان اهل شـوخی و مزاح نبود، گفت: 

گـر روز اول بـه مجـرد ادعـای فاطمـه؟اهع؟ فـدک را بـاز می گردانـد، فـردا فاطمـه؟اهع؟  ا

ح می سـاخت و می بایسـت ابوبکـر از مقـام خالفـت  ادعـای خالفـت همسـرش را مطـر

کـه بـا عمـل  کنـد و در ایـن مـورد عـذر زمامـدار خالفـت پذیرفتـه نبـود، چـرا  کناره گیـری 

کـرده بـود، و بایـد پـس از  نخسـتش اقـرار بـه صداقـت و راسـتگویی دختـر پیامبـر؟ص؟ 

آن بـدون نیـاز بـه بینـه و شـهود، هرگونـه ادعایـی می کـرد، قبـول نمایـد.

گرچه اسـتاد آن را  ابن ابی الحدید می افزاید: این سـخن صحیح و درسـت اسـت 

به صورت شـوخی بیـان نمود.

کـه بـه اعتـراف خـود اهل تسـنن نیـز هـدف خلفـا از  بنابرایـن مشـخص می شـود 

گر فـدک را بدهند،  کـه ا نـدادن فـدک چـه بـود و حضـرت فاطمـه؟اهع؟ هـم می دانسـت 



75 پس گیری فدک در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین؟ع؟ چرایی عدم باز

بایـد از خالفـت علـی؟ع؟ هـم بگذرنـد، لـذا بـه دنبـال ایـن هـدف اصـرار بـر بازگرداندن 

گـر چـه شـهادت  فـدک داشـت؛ امـا ایـن هـدف ارزشـمند و سرنوشت سـاز محقـق نشـد ا

گویـه ی حقیقـت شـد. تنهـا یـادگار نبـی، سـندگویایی بـرای همیشـه ی تاریـخ در و ا

دنبـال  بـه  کسـی  گـر  ا خلیفـه،  دروغگویـی  اثبـات  بـا  اینکـه  دیگـر  مهـم  نکتـه ی 

خلیفـه ی راسـتین پیامبـر؟ص؟ باشـد، عدالـت او زیـر سـؤال مـی رود! حضـرت زهـرا؟اهع؟ 

 َما َسـِمْعُتْم َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ 
َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
هنـگام غصـب فـدک در خطبـه ای فرمودنـد: »أ

َرُسـوِل  ِمـْن  َسـِمْعَناُه  َقـْد  َنَعـْم  ُهـّمَ 
َ
الّل َقاُلـوا  ـِة  اْلَجّنَ ْهـِل 

َ
أ ِنَسـاِء  َدُة  َسـّیِ اْبَنِتـي  ِإّنَ  َیُقـوُل 

ْیُتـْم 
َ
 َرأ

َ
ُخـُذ َمـا َلْیـَس َلَهـا أ

ْ
ِعـي اْلَباِطـَل َو َتأ

َ
ـِة َتّد ْهـِل اْلَجّنَ

َ
َدُة ِنَسـاِء أ  َفَسـّیِ

َ
اهَّلِل؟ص؟ َقاَلـْت أ

ُبـو 
َ
ـا أ ّمَ

َ
ِقیـَن َعَلـّیَ َفأ ُکْنُتـْم ُمَصّدِ  

َ
ِن ِبَسـِرَقٍة أ

َ
ْو َرُجـال

َ
ْرَبَعـًة َشـِهُدوا َعَلـّیَ ِبَفاِحَشـٍة أ

َ
ّنَ أ

َ
َلـْو أ

ْن 
َ
 أ

َّ
َکَذْبـَت َو َلُؤْمـَت ِإال  َفَقاَلـْت 

َ
ـا ُعَمـُر َفَقـاَل َنَعـْم َو ُنوِقـُع َعَلْیـَك اْلَحـّد ّمَ

َ
َبْکـٍر َفَسـَکَت أ

ـِة  ْهـِل اْلَجّنَ
َ
َدِة ِنَسـاِء أ ـِذي ُیِجیـُز َعَلـی َسـّیِ

َ
ـٍد؟ص؟ ِإّنَ اّل ـَك َلْسـَت َعَلـی ِدیـِن ُمَحّمَ ّنَ

َ
ُتِقـّرَ أ

ْذَهَب 
َ
ّنَ َمْن أ

َ
ـٍد ص ِل ْنَزَل اهَّلُل َعَلی ُمَحّمَ

َ
َکاِفـٌر ِبَمـا أ ْو ُیِقیـُم َعَلْیَهـا َحـّدًا َلَمْلُعـوٌن 

َ
َشـَهاَدًة أ

ُهـْم َمْعُصوُمـوَن ِمـْن  ّنَ
َ
 َتُجـوُز َعَلْیِهـْم َشـَهاَدٌة ِل

َ
َرُهـْم َتْطِهیـرًا ال ْجـَس َو َطّهَ اهَّلُل َعْنُهـُم الّرِ

ّنَ َقْومـًا 
َ
َیـِة َلـْو أ

ْ
ْهـِل َهـِذِه اآل

َ
ْثِنـي َیـا ُعَمـُر ِمـْن أ ُکّلِ َفاِحَشـٍة َحّدِ ـُروَن ِمـْن  ُکّلِ ُسـوٍء ُمَطّهَ

ُءوَن  َکاَن اْلُمْسـِلُموَن َیَتَبـّرَ ْو َفاِحَشـٍة 
َ
ُکْفـٍر أ ْو 

َ
َحـٍد ِمْنُهـْم ِبِشـْرٍك أ

َ
ْو َعَلـی أ

َ
َشـِهُدوا َعَلْیِهـْم أ

َکَذْبَت ]َو   َسـَواًء َقاَلْت 
َّ

اِس ِفي َذِلَك ِإال وَنُهـْم َقـاَل َنَعـْم َو َمـا ُهـْم َو َسـاِئُر الّنَ
ُ

ِمْنُهـْم َو َیُحّد

َکَفـْرَت [ َمـا ُهـْم َو …« )سـلیم بن قیس، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۶۷۸( یعنـی: ای مـردم! 

کـه فرمـود: دختـرم فاطمـه سـیده ی بانـوان اهل بهشـت  آیـا از پیامبـر؟ص؟ نشـنیده اید 

گفتنـد: آری بـه خـدا قسـم ایـن را از پیامبـر؟ص؟ شـنیدیم؛ فرمود: آیا سـیده ی  اسـت؟! 

زنـان اهـل بهشـت، ادعـای باطـل می نمایـد و آنچـه مالکـش نیسـت تصـرف می کند؟ 

گـر چهـار نفـر بـر علیـه من به کار زشـتی شـهادت دهنـد یا دو نفر نسـبت  چـه می گوییـد ا
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کـرد-  سـرقت بـه مـن دهنـد. آیـا سـخنان آنـان را تصدیـق می کنیـد؟! ابوبکـر سـکوت 

گفـت: آری و حـد بـر تـو جـاری می کنـم. ولـی عمـر 

کنـی بر  کـردی مگـر آنکـه اقـرار  گفتـی و پسـتی خـود را ثابـت  حضـرت فرمـود: دروغ 

کـه بـر علیـه سـیده ی زنـان اهـل بهشـت شـهادت را  کسـی  دیـن محمـد؟ص؟ نیسـتی. 

کنـد، ملعـون اسـت و به آنچه خدا بـر محمد؟ص؟ نازل  بپذیـرد یـا حـدی را بـر او جـاری 

کافـر شـده اسـت، زیـرا آنان کـه خدای متعـال پلیدی ها را از آنان برده و ایشـان را  کـرده 

که معصومند و از هر زشـتی  گردانیده، شـهادتی بر علیه شـان جایز نیسـت چرا  کیزه  پا

ک انـد. و بـدی پا

گـر عـده ای بـر علیـه  کـه ا ای عمـر! دربـاره ی اهـل آیـه ی تطهیـر بـه مـن خبـر بـده 

کار زشـتی شـهادت دهنـد آیـا مسـلمانان بایـد  کفـر یـا  آنـان یـا یکـی از آنـان بـه شـرک یـا 

بـا سـایر مـردم  آنـان  گفـت: آری  آنـان را حـد بزننـد؟! عمـر  آنـان بیـزاری جوینـد و  از 

کافـر شـدی- آنـان بـا سـایر مـردم مسـاوی  گفتـی و  یکسـانند. حضـرت فرمـود: دروغ 

کـه خـدا آنـان را معصـوم قـرار داده و آیـه ی عصمـت و طهـارت را بـرای  نیسـتند چـرا 

کـس بـر علیـه آنـان سـخنی را  کـرده و پلیدی هـا را از آنـان دور نمـوده هـر  آنـان نـازل 

کـرده اسـت.  بپذیـرد در واقـع خـدا و رسـول را تکذیـب 

بـه ایـن ترتیـب سـخنان حضـرت زهـرا؟اهع؟- بـه فـرض قبـول سـپردن انتخـاب 

جانشـین پیامبـر؟ص؟ بـه مـردم- صالحیـت آنـان را از بین برد و در صـورت بازگرداندن 

فـدک، ایـن عـدم صالحیـت، توسـط خوشـان نیـز تأییـد می شـد. بیسـت و پنـج سـال 

بعـد نیـز بازگردانـدن فـدک هیـچ مشـکلی را حـل نمی کـرد، چـون اسـالم از مسـیر اصیل 

خـود منحـرف شـده بـود، بازگردانـدن فـدک، نـه انحـراف را از دیـن برطـرف می کـرد و 
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نـه حیـات مجـددی بـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ می بخشـید، بیسـت و پنـج سـال فرصـت 

اسـتفاده ی علمـی از بـاب علـم نبـی؟ص؟ نیـز از دسـت رفتـه بـود … و همـه ی اهـداف 

غاصبـان نیـز بـه ثمـر رسـیده بـود. 

مهیا نبودن شرایط الزم .  

گردانـد، بایـد بـا اسـتفاده از  گـر هـم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می خواسـت فـدک را بـاز  ا

کـه نظـر بـه رویکـرد جامعـه ی آن روزگار  کار را می کـرد  منصـب و جایـگاه خالفـت ایـن 

امیرالمومنیـن؟ع؟  وقتـی  می کنیـم  مالحظـه  منابـع  در  مثـاًل  چـون  نبـود!  ممکـن 

کـه در دوران خالفـت ابوبکـر، عمـر و عثمـان  می خواسـت بعضـی از سـنت های نبـوی 

کـرده بـود را بازگردانـد، مـردم فریاد برآوردند: »یا اهل االسـالم غیرت سـنة عمر«  تغییـر 

که سـنت  کنید  کمک  کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۶۳( یعنی: ای اهل اسـالم  )شـیخ 

کـرد! عمـر تغییـر 

ابن ابی الحدیـد نقـل می کنـد: هنگامی کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می خواسـت مـردم را 

کنـد، بعضـی از مـردم فریـاد »و ا عمـراه« سـر دادنـد! »أن  از خوانـدن نمـاز تراویـح منـع 

أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ لمـا اجتمعـوا إلیـه بالکوفـة فسـألوه أن ینصـب لهـم إمامـا یصلـی 

بهـم نافلـة شـهر رمضـان زجرهـم و عرفهـم أن ذلـك خـالف السـنة فترکـوه و اجتمعـوا 

لنفسـهم و قدمـوا بعضهـم فبعـث إلیهـم ابنـه الحسـن؟ع؟ فدخـل علیهـم المسـجد و 

معـه الـدرة فلمـا رأوه تبـادروا البـواب و صاحـوا وا عمراه !« )همـو، ۱۹۶۲ م، ج ۱۲، ص 

)۲۸۳

کم در جامعه ی آن روزگار آشـنا باشـیم در می یابیم این اقدام  گـر اندکـی بـا جـو حا ا

خـالف سـیره ی خلفـای ثـالث قلمـداد می شـد و نسـبت های نـاروای عالقـه بـه ثـروت 
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دنیـا و یـا سـوء اسـتفاده از شـرایط خالفـت بـه حضـرت داده می شـد، آنجـا دیگـر تصـور 

خ می داد؟ کنیـد چـه حوادثـی در اسـالم ر

گرفتن فـدک اقدامی می کردند،  گـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خصوص باز پس  حتـی ا

همیـن دسـته از مـردِم مخالـف حضـرت می گفتنـد: بـا چـه سـندی دسـت بـه چنیـن 

کاری زده ای؟ چـون آنـان نـه معرفـت بـه امـام داشـتند و نـه امـام، سـندی در اختیـار 

داشت.

کـه خلیفـه ی دوم قبالـه ی فـدک را بعـد از  در منابـع شـیعه و اهـل تسـنن داریـم 

ح زیـر اسـت: کـرده بـود؛ ایـن اسـناد بـه شـر اعتراض هـای حضـرت زهـرا؟اهع؟، پـاره 

الف(منابعشیعه

َعـْت ِفـی َفَدَک 
َ

»َفَدَخـَل ُعَمـُر َفَقـاَل َمـا َهـَذا اْلِکَتـاُب؟ َفَقـاَل ِإّنَ َفاِطَمـَه؟اهع؟ اّد  -

َخـَذ ُعَمـُر اْلِکَتـاَب ِمـْن َفاِطَمـَه َفَتَفـَل 
َ
ْیَمـَن َو َعِلـّی؟ع؟ َفَکَتْبُتـُه َلَهـا َفأ

َ
ّمُ أ

ُ
َو َشـِهَدْت َلَهـا أ

َقـُه َفَخَرَجـْت َفاِطَمـُه؟اهع؟ َتْبِکـی« )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۹۲(. یعنی:  ِفیـِه َو َمّزَ

در ایـن حـال عمـر وارد شـده و گفـت: ایـن نامـه چیسـت؟ گفـت: فاطمـه اّدعای فدک 

دسـت  از  را  نامـه  عمـر،  دادنـد!  شـهادت  او  بـرای  علـی  و  ایمـن  را نموده و اّم 

کـرد! حضـرت زهـرا؟اهع؟ نیـز  گرفـت و روی آن آب دهـان انداخـت و پـاره  فاطمـه؟اهع؟ 

شـد. ج  خـار گریه کنـان 

عالمـه مجلسـی؟حر؟ نیـز روایتـی با سـندی صحیح از تفسـیرقمی نقل می کند:   -

َقـه …« )همـو، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۹، ص ۱۳۴(. َخـَذ ُعَمـُر اْلِکَتـاَب ِمـْن َفاِطَمـَة؟اهع؟ َفَمّزَ
َ
»َفأ

شـیخ مفیـد؟حر؟ حدیـث امام صادق؟ع؟ را نقل می کنـد که فرمود: »َفَخَرَجْت   -

ـِذی َمَعـَك َفَقاَلـْت 
َ
ـٍد َمـا َهـَذا اْلِکَتـاُب اّل َو اْلِکَتـاُب َمَعَهـا َفَلِقیَهـا ُعَمـُر َفَقـاَل یـا ِبْنـَت ُمَحّمَ
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ْن َتْدَفَعـُه ِإَلیـِه َفَرَفَسـَها 
َ
َبـْت أ

َ
یـِه ِإَلـی َفأ ُبـو َبْکـٍر ِبـَرّدِ َفـَدَك َفَقـاَل َهُلّمِ

َ
َکَتـَب ِلـی أ ِکَتـاٌب 

ـَن ِمْن َبْطِنَها ُثّمَ َلَطَمَها  ْسـَقَطِت اْلُمَحّسِ
َ
ـُن َفأ َکاَنْت َحاِمَلًة ِباْبٍن اْسـُمُه اْلُمَحّسِ ِبِرْجِلِه َو 

َخـَذ اْلِکَتـاَب َفَخَرَقـُه َفَمَضـْت َو …« 
َ
ُذِنَهـا ِحیـَن ُنِقَفـْت ُثـّمَ أ

ُ
ْنُظـُر ِإَلـی ُقـْرٍط ِفـی أ

َ
ـی أ ّنِ

َ
َفَکأ

ج شـد و این نامه  )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۸۵( یعنـی: فاطمـه؟اهع؟، از نـزد او خار

همراهـش بـود. در ایـن زمـان عمـر او را دیـد و گفـت: ای دخترمحمـد؟ص؟ این نوشـته 

بـرای برگردانـدن  ابـو بکـر  کـه  تـو چیسـت؟ حضـرت فرمـود: نوشـته ی اسـت  همـراه 

گفـت: آن را بـه مـن بـده؛ اماحضـرت زهـرا؟اهع؟  فـدک بـرای مـن نوشـته اسـت. عمـر 

کـرد. عمـر ایشـان را بـا لگـد زد در حالی کـه ایشـان بـه  از سـپردن ایـن نامـه خـودداری 

حضرت محسـن؟ع؟ حامله بود، در اثر این ضربت محسـن سـقط شـد، سـپس چنان 

گـوش ایشـان افتاد را  کـه گوشـواره از  گویـا مـن آن وقتـی را  کـه  سـیلی بـه صورتـش زد، 

کـرد.  گرفـت و پـاره  می بینـم، سـپس نوشـته را 

ب(منابعاهلتسنن

کـه از مهم تریـن کتاب هـای سـیره ی اهل تسـنن اسـت مؤلـف  - در سـیرة الحلبیـة 

ایـن مطلـب را از ابن جـوزی نقـل می کنـد: »و فی کالم سـبط ابـن الجوزی؟حر؟ أنه رضی 

کتـاب کتبته  اهَّلل تعالـی عنـه کتـب لهـا بفـدک و دخـل علیـه عمـر، فقـال مـا هـذا فقـال 

فاطمـه بمیراثهـا مـن أبیهـا فقـال ممـاذا تنفـق علـی المسـلمین و قـد حـار بتـک العـرب 

کماتری ثم اخذ عمر الکتاب فشقه« )همو، ۱۴۲۷ ق، ج ۳، ص ۵۱۲( یعنی: در کالم 

کـه ابـو بکـر بـرای فاطمـه؟اهع؟ سـند و نامـه ای در بـاره ی  سـبط بن جوزی آمـده اسـت 

گفت این چیسـت؟ ابوبکر  فدک نوشـت. در همین هنگام، عمر بر ابو بکر وارد شـد و 

کـه بـرای فاطمه؟اهع؟ در مـورد میراثش از پدرش نوشـته ام. عمر  گفـت: نامـه ای اسـت 

کـه عـرب علیـه تـو بپـا  کـرد در حالـی  کـدام منبعـی بـرای مـردم انفـاق خواهـی  گفـت: از 
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کـرد. خاسـته اند؟ سـپس نوشـته را از فاطمـه؟اهع؟ گرفتـه و آن را پـاره 

سـخنان  از  النجـاة«  »فلـک  کتـاب  در  حنفـی  الدیـن  فتـح  گـزارش  طبـق   -

گفتگـو  کـه او روی منبـر بـود،  سـبط ابن جوزی، حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا ابوبکـر در حالـی 

کـرد و ابوبکـر بعـد از منبـر، نامـه ی رد فـدک را نوشـت: »الرابـع عشـر: قـال )السـید( فـی 

رسـالة )الزهـراء( ناقـال عـن المـام نـور الدیـن علـی بـن برهـان الحلبـی الشـافعی فـی 

کتاب )إنسـان العیون فی سـیرة المین و المأمون(: قال سـبط ابن الجوزی فی تذکرة 

خـواص المـة: جـاءت فاطمـه بنـت رسـول اهَّلل إلـی أبی بکر، و هـو علی )المنبـر( فقالت 

کیـا ثـم قال  کتـاب اهَّلل أن تـرث أبیـک، وال أرث أبـی، فاسـتعبر أبـو بکـر با یـا أبابکـر أفـی 

بأبـی أبـوک، و بأبـی أنـت، ثـم نـزل فکتـب لهـا )بفـدک(، و دخـل علیـه عمـر فقـال مـا 

کین، و قـد  کتبتـه لفاطمـة میراثهـا مـن أبیهـا، فقـال فمـاذا تنفـق علـی المسـا هـذا قـال 

کـذا فـی السـیره الحلبیـه(«. )همـو،  حاربتـک العـرب، ثـم أخـذ عمـر الکتـاب فشـقه )و 

۱۴۱۸ ق، ص ۱۶۰(.

کتـاب »انسـان  یعنـی: چهاردهـم: سـید در رسـاله ی »الـزه را« از حلبـی شـافعی در 

کتـاب  در  ابن جـوزی  سـبط  کـه  کـرده  نقـل  المأمـون«،  و  المیـن  سـیرة  فـی  العیـون 

گفتـه اسـت: فاطمـه دختـر رسـول خـدا؟ص؟ نـزد ابوبکـر آمـد در  »تذکـرة خـواص االمـة« 

کـه تـو  کتـاب خـدا آمـده اسـت  کـه او روی منبـر بـود. فرمـود: ای ابوبکـر آیـا در  حالـی 

گفـت: پـدرم  گریـه افتـاد و  از پـدرت میـراث ببـری و مـن از پـدرم ارث نبـرم؟ ابوبکـر بـه 

فـدای پـدرت و شـما بـاد. از منبـر پاییـن آمـد و نامه ی رد فدک را برای ایشـان نوشـت.

گفـت: بـرای فاطمـه؟اهع؟ در  گفـت ایـن چیسـت؟ ابوبکـر  عمـر بـر ابوبکـر وارد شـد و 

کدام منبعی برای فقیران انفاق خواهی  گفت: از  مورد میراث پدرش نوشـته ام. عمر 
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کـه عـرب علیـه تـو بپـا خواسـته اسـت؟ سـپس نوشـته را از فاطمـه؟اهع؟  کـرد در حالـی 

کـرد. در سـیره ی حلبیـه نیـز چنیـن آمـده اسـت. گرفتـه و آن را پـاره 

نتیجه گیری.  

کاظـم؟ع؟ امامـان؟مهع؟ مأمـور بـه تـالش بـرای  ۱. در نـگاه معرفتـی بـه بیـان امـام 

ع را به  بازپـس گرفتـن حقـوق از دسـت رفته ی شـخصی خویش نیسـتند و ایـن موضو

گـذار می کننـد. خداونـد وا

بـا  علـی؟ع؟  امـام  کـه  بـود  گونـه ای  بـه  جامعـه  بـر  کـم  حا اجتماعـی  شـرایط   .۲

مطالبـه ی فـدک مـورد قضـاوت نادرسـت مـردم قـرار می گرفـت و متهـم بـه اسـتفاده از 

بـرای احقـاق حـق خـود می گشـت. شـرایط خالفـت 

۳. هـدف اصلـی مطالبـه ی فـدک توسـط حضـرت زهـرا؟اهع؟ دفـاع از مقـام امامـت 

کـه همـواره درآمـد  و معرفـی چهـره ی واقعـی خلفـا بـود، نـه در اختیـار داشـتن باغـی 

حاصـل از آن صـرف نیازمنـدان جامعـه می شـد.

گرفتنـد برخـی بدعت هـای جامعـه را اصالح  ۴. وقتـی أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ تصمیـم 

کـه  کـرد  کنـد بـا مخالفـت جـدی مـردم مواجـه شـدند، بنابرایـن چطـور می تـوان تصـور 

امـکان اسـتیفای حـق خود را داشـته باشـد.

۵. در صـورت اقـدام أمیرالمؤمنیـن؟ع؟، هیـچ سـندی در دفـاع از خـود نداشـت 

کـرده بـود. چـون خلیفـه ی دوم حتـی نامـه ی ابوبکـر را بـر اسـاس نقـل فریقیـن پـاره 
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