ماجرايفدک
علي  محمد بشارتي

تالش ما بر آن است با بررسي دقيق موضو ِع
فدك و كاوش در اس��ناد مربوط به آن و تجزيه
و تحليل مدارك مختلف ،به اين رويداد تاريخي
بپردازيم.
عالقمندي ش��ديد نگارنده ب��ه اين موضو ِع
حساس ،به گونهاي است كه

از سالها پيش اس��ناد و مدارك مختلف مربوط
ب��ه فدك را از كتب معتبر اهل س��نت و تش��يّع
اس��تخراج و فيش برداري نموده و پس از دسته
بندي به صورت دقيق تنظيم كردهام.
اكن��ون كه پس از  20س��ال ،با عنايت ويژة
پروردگار سبحان ،به نگارش اين رويداد
مهم اق��دام ميش��ود ،تقريبًا
اسناد و مدارك آن
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كام ً
ال در دسترس مي باشد.
توجه ب��ه اهميت اين
از س��وي ديگر ،ب��ا ّ
توجه خاص بسياري از
موضوع از ديد شيعه و ّ
بزرگان اهل تسنن به اين رويداد ،دو اقدام جديد
به تالشهاي مستمر گذشته اضافه شده است:
1ـ سفر به منطقة فدك؛ نگارنده از مناطق
بدر و حنين و تبوك و خيبر و فدك ديدار كرده و
منطقه را به لحاظ استراتژيكي مورد بررسي دقيق
(البته از ديد خود) قرار داده و يادداشتهاي مفيد
تهيه كردهام .شايد اين تحليل دقيق ،نخستين بار
است كه در زبان فارسي منتشر مي شود.
2ـ بررس��ي دقيق تر اس��ناد؛ همانگونه ك��ه
پيش تر اش��اره ش��د ،مدارك مرب��وط  به فدك،
هرچند از قب��ل تهيه وتنظيم گرديده ،ولي براي
پرهيز از يكجانبه گراي��ي و جلوگيري از عجله
و ش��تاب ـ كه با كارهاي پژوهشي وتحقيقاتي
منافات آش��كار دارد ـ اس��ناد مربوط  ،مجددًا
مورد بررس��ي و مطالعه قرار گرفت تا چيزي از
قلم نيفتد.
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سرزمين فدك
درجن��وب ش��رقي مدين��ه

و در

نزديكيه��اي خيب��ر ،آباديه��اي پراكن��ده 
وچشمه س��ارها و قنات هاي فراواني در قديم
وجود داشته که آن را «فدک» مي خواندند.
با توجه به هواي داغ ،گرم و خشك مكه
و هواي گ��رم مدينه ،فدك از هوايي نس��بتًا
ماليم برخوردار بوده و هنوز هم نسبت به مكه
و مدينه ،هواي بهتري دارد.
اين سرزمين سوق الجيشي و تپه ماهورها
س��رزميني بس��يار آباد و پرمحصول بوده و از
اين رو ،همواره مورد توجه ساكنان و مردمي
بوده كه با اهالي آنجا در داد و س��تد و رفت و
آمد بودهاند.
فاصلة فدک تا مدينه حدود 140كيلومتر
است .به جهت حاصلخيز بودن سرزمين آن،
يهوديان از دير باز بر آن استيال يافته و قدرت
سياس��ي ،نظامي و اقتصادي خود را بر اطراف
توسعه دادند و تقريبًا همة مناطق؛ اعم از يثرب
وحومه را زير سلطة سنگين خود گرفتند.
سلطه بر اين سرزمين حاصلخيز و آباد ،به
ي��ك نبرد نظامي نيرومند ني��از دارد؛ به همين
دليل سران سلطهگر يهود و رؤساي قبايل آن،
همواره ب��راي جلوگيري از نفوذ بيگانگان در
قلمرو گس��تردة خود ،در ي��ك حالت نظامي
دائمي به سر ميبردند.

اگر س��خن يعقوبي را در م��ورد جمعيت
يهوديان اين منطقه بپذيريم ،حساسيت منطقه
و موقعيت ويژة آن مشخص مي شود .يعقوبي
جمعيت اين منطقه را در آن زمان بالغ بر بيست
1
هزار نفر نوشته است.

محصول و ميوه داشتند .آبهاي ايشان;
چون آب ناحية «تيماء»  ،چش��مهاي بود
كه از ُبن كوهي جريان داشت و هيچ گاه
كم نميش��د .خيبر آن قدر آب داشت كه
گويي بر روي آب قرار گرفته است .فدك
2
هم اينگونه بود».
از نوش��تة واقدي ب��ر مي آي��د که فدک
منطق��ه اي کوهس��تاني ب��وده؛ زي��را درآن
چشمه هايي وجود داشته است.
بسياري از مو ّرخان نوشتهاند :فاصلة فدك
تا مدينه دو روز راه بوده است 3.به نظر مي رسد
اين سخن درست باشد؛ زيرا در آن روزگار و با
وسايل آن زمان ،هر روز مي توانستند حد اکثر
 70کيلومتر راه طي کنند ،جز موارد استثنايي و
ضروري که با اس��ب هاي تندرو بسيار بيش از
اي��ن مي پيمودند .حال با توجه به اين که اغلب
اسناد حاکي است فاصلة فدک تا مدينه دو روز
بوده ،البته با وسايل نقلية مرسوم زمان پيامبر كه
اسب ،استر و يا شتر بوده است ،نتيجه مي گيريم
که فاصلة فدك ت��ا مدينه حدود 140كيلومتر
است نه بيشتر .بنابراين ،بعضي از نظريات ،كه
فاصلة مدينه تا ف��دك را  220يا  250كيلومتر
دانسته اند صحيح به نظر نمي رسد.

مقاالت

موقعيت فدك
يهوديان ازديرباز ،عناصري حريص و مال
دوس��ت بودهاند .درست اس��ت که مهاجرت
آن ها به مدينه ،برابر بعضي از اس��ناد ،به منظور
گروي��دن به اس�لام و ايم��ان آوردن به پيامبر
اس�لام بوده ،ام��ا خوي م��ال دوس��تي و دنيا
طلبي شان باعث شد كه پس از بعثت حضرت
محمد ،نه تنها به اس�لام ايم��ان نياورند كه به
عك��س ،در تمامي توطئهه��ا و پيكارهايي كه
ضد اس�لام صورت ميگرفت سهيم شدند.
بر ّ
آنان عناصري موقعيت شناس واقتصادي بودند.
اس��تقرار در بهتري��ن وخوش آب وهواترين و
اس��تراتژيک ترين نق��اط جزيرة الع��رب ـ که
ف��دک يكي از آن ها ب��ود ـ از همين خصلت
آنان نشأت مي گرفت.
فدك سرزميني تپه ماهور و كوهپاي ه بود.
اين مس��أله را عالوه بر اين كه نگارنده خود از
نزديك مشاهده كرده ،اسناد تاريخي نيز دليل
محكمي است بر اين ادعا.
محصول فدك
واقدي که مورخ قرن دوم بوده و درسال207
عمده توليدات فدك خرما بوده و اگر جو
قمري از دنيا رفته است ،مينويسد:
يا گندمي توليد ميش��ده،
«يهويان مردم��ي بودند كه همواره
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قابل توجه و مالحظه نبوده است.
به گفتة برخي روايات ،محصول س��اليانة
فدك  24و يا  70هزار دينار بوده اس��ت 4.البته
هر دو دس��ته روايات ميتواند درس��ت باشد؛
زيرا همانگونه ك��ه گفتيم ،عمده محصوالت
فدك خرما بوده و نخل خرما درختي اس��ت
پر محصول که يک س��ال خوب ثمر ميدهد
و سال بعد حدود يك سوم محصول سال قبل
بار ميآورد.
بنابراي��ن ،ع��دد  70000دين��ار ،متعلق به
س��ال هاي پر محصول و 24000دينار (حدود
يك سوم هفتاد هزار دينار) مربوط به سال هاي
كم محصول است؛ يعني متوسط درآمد ساليانة
فدك چيزي حدود 50هزار دينار بوده است.
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درآم�د س�ابق ف�دك به وج�ه رايج
امروز
تبدي��ل درهم و دينار ـ كه وجه رايج زمان
پيامبر بوده ـ به وجه رايج امروز ،كار دشواري
نيس��ت .هر دينار مع��ادل ده درهم و هر درهم
به وجه رايج امروز ،حدود بيس��ت هزار ريال
(دو هزار تومان) مي ش��ود .پس در آمد ساليانة
فدك به وجه

رايج ام��روز ،چيزي حدود يك ميليارد تومان
بوده است.
ممكن است برخي در رقم ياد شده ترديد
كنند .اکنون براي روش��ن شدن ذهن اينگونه
اف��راد ،توضيح مي دهيم ك��ه برابر آنچه كتب
معتبر شيعه در مورد در آمد ساليانة فدك نقل
كردهاند و مرحوم ش��يخ عباس قمي در سفينة
البحار آورده 5،محصول ساليانة فدك  24و يا
 70هزار دينار بوده است.
گفتيم كه تفاوت عدد 24هزار دينار و 70
هزار متعلّق به توليدات متفاوت خرماي فدك
در سنوات مختلف بوده است .بنابراين:
در آمد دو سال فدك (دينار)
70000+24000 = 94000
ميانگين درآمد ساليانة فدك (دينار)
94000 ÷ 2 = 47000
در آمد متوسط ساليانة فدك(ريال)
20000*47000=940/000/000
از طرفي تقريبًا همة مح ّققان ،هر دينار را ده
برابر درهم 6و هر ده دينار را معادل هفت مثقال
طال نوشتهاند 7،پس اگر قيمت هرمثقال طال را
امروز 362/000ريال 8محاسبه كنيم ،عدد زير
به دست ميآيد:
قيمت هفت مثقال طال يا ده دينار به ريال

356/000*7= 2/492/000
قيمت يك دينار به ريال
2/492/000 ÷ 10=249/00
ما براي سادگي محاسبات ،قيمت هر دينار
را بيس��ت هزار تومان گرفتهايم تا محاس��بات
بعدي براي عموم قابل درك و فهم باشد.
وچون متوسط در آمد س��اليانة فدك 50
هزار دينار بوده است ،به تومان ميشود:
يك ميليارد تومان در آمد ساليانة فدك
()50/000*200/000=1000/000/000
افرادي كه متوجه نش��دند ،يک بار ديگر
محاسبات را مالحظه کنند.

مقاالت

وسعت و گسترة فدك
حال كه دانس��تيم حداقل در آمد س��اليانة
فدك چيزي حدود يك ميلي��ارد تومان بوده
است ،با يك محاسبة علمي ميتوانيم وسعت
فدك را هم به دست آوريم.
نخلبانه��ا و آش��نايان ب��ه نخل��داري و
نخلكاري ،به خوبي ميدانن��د كه مقدار توليد
خرما از هر نخل متفاوت است و اين تفاوت ،به
چند عامل بستگي دارد:
 1ـ موقعيت زمين :هر چه زمين مناسب تر
باش��د ،توليد خرما بيش��تر و كيفي��ت آن بهتر
ميش��ود .در زمينهاي ماسهاي و شنزار ،نخل
زودتر و بهتر ثمر ميدهد.
 2ـ آب و ه�وا  :نخ��ل در مناط��ق گرم و
مرط��وب ،محصو ِل مطلوب تري دارد و نيز در

هنگام بارداري ،بايد هر هفته آب بخورد .گرم
و خشك بودن محيط ،كميّت و كيفيت خرما
را پايين ميآورد.
 3ـ پي�ري و جواني :نخل جوان ،خرماي
ممتاز و زياد ندارد .نخل پير نيز خرماي فراوان
ومطلوب نميده��د .بهترين خرم��ا مربوط به
نخلهاي 15تا 40ساله است .گفتني است عمر
نهايي نخل ،مانند عمر انسان ،از  80تا  100سال
است.
 4ـ ان�واع خرم�ا :تاكن��ون بي��ش از 70
ن��وع خرما در جهان شناس��ايي ش��ده اس��ت.
خرماي جنوب كش��ورمان (اي��ران) از بهترين
خرماهاس��ت .خرماي مطلوب ،خرمايي است
كه قندش متوسط و پروتئين و مواد ُم ّ
غذي آن
مناسب باشد .در مناطق جنوب ايران ،نزديك
ب��ه  25نوع خرما وج��ود دارد .بهترين خرماي
ايران ،خرماي شاهاني است.
خرماي كش��ورهاي ش��مال آفريقا؛ مانند
الجزاي��ر ،تونس و مراكش بهترين و گرانترين
خرما در دنياس��ت .قيمت هر كيلو خرماي اين
كش��ورها در اروپا ،حدود 5تا  10دالر است؛
يعني  40/000تا  80/000ريال.
در کش��ور عربس��تان بيش از ده نوع خرما
وج��ود دارد .خرماي مدين��ه مطلوب و خوب
است .قيمت هركيلو خرماي بسيار معمولي در
عربس��تان ده ريال سعودي است؛ يعني25000
ريال به پول ايران .البته اين
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گرفته اس��ت و اولي��ن باري اس��ت كه چنين
محاسبهاي انجام ميشود.
وسعت فدك به هكتار
100/000÷ 10/000=10
پس خالصة اين بخش از بحث فدک ،به
قرار زير است:
1ـ وسعت  10 :هكتار
 2ـ تعداد نخل ها 10000 :
 3ـ در آمد ساليانه :يك ميليارد تومان
 4ـ مقدار توليد 500 :تن يا پانصدهزار كيلو
البته در محاسبات فوق ،كه مستند به روايات
و مس��ائل علمي در امور كش��اورزي و توليد
صنعتي است ،كمترين ترديدي نيست .وسعت
فدك و توليدات خرما و عايدات س��اليانة ياد
شده ،قدري بيشتر از مراتب فوق است اما اين
تفاوت در نتيجه گيري تأثير چنداني ندارد.
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خرما از پس��ت ترين و ارزانتري��ن خرماهاي
سعودي است .قيمت خرماهاي بسيار مرغوب
اين كشور ،هر کيلو تا  100ريال سعودي؛ يعني
بيش از بيست هزار تومان است.
اگر توليد متوس��ط خرماي هر نخل را در
س��ال  50كيلو و هر كيلو گ��رم خرما در زمان
پيامبر را يک درهم به حساب آوريم ،ميتوانيم
مقدار توليد نخل هاي مزرعة فدك را با محاسبة
زير به دست آوريم:
در آمد متوسط ساليانة فدك با
درهم50000*10=500000
تعداد نخلهاي فدك
500000÷ 50=10000
خرمابان ها به خوبي ميدانند كه متوس��ط
فاصلة الزم براي كاشت و داشت هر اصله نخل
حدود ده متر اس��ت .بنابراين ،وسعت فدك با
محاسبة زير به دست ميآيد:
اشكاالت وارد بر اين بحث
وسعت فدك
اش��كاالت و ايرادهايي كه ممكن اس��ت
 10/000*10=100/000متر مربع
وچونهردههزارمتر،يكهكتاراست،پس خوانندگان و پژوهشگران بر اين بحث بگيرند،
وسعت فدك حدود  10هكتار بوده است .البته از دو دسته و گروه خارج نيست:
اين محاسبه با دقت و مراقبت و مطالعه و تفحص
1ـ گروهي ممكن است اين بحث را فاقد
ً
ص��و ر ت
مبناي علمي بدانند و اصوال بحث در بارة يك
ّ
مزرعه را توهين به ساحت عدهاي! تلقي كنند

مقاالت

ک��ه بايد گفت اين ايراد كام ً
ال وارد اس��ت! و
اص ً
ال بحثهاي اين كتاب و ديگر آثار نويسنده
تمامًا از ديد چنين کساني پر از اشكال است؟!
2ـ گروه��ي ديگ��ر ،صاحبنظ��ران و
پژوهشگران و مح ّققان هستند که ممكن است
كليّت بحث را بپس��ندند ولي در آمار و ارقام
آن ترديد كنند .براي روش��ن شدن اذهان اين
عزيزان ،به نکاتي اشاره ميكنيم:
ً
الف :از آنجاكه اي��ن بحث كامال جديد
و بيسابقه است و در اس��ناد؛ اعم از فارسي و
عرب��ي ،ردپايي از آن ديده نميش��ود ،ممكن
است اعجاب انگيز باشد ولي با دقت در اسناد
صحت ارقام به اثبات ميرسد.
و محاسباتّ ،
ب :در اذه��ان ما ،از ف��دك ،يک مزرعة
دور افتاده و كم ثمر تصوير ش��ده اس��ت ،در
حالي که ف��دك از ي��ك مبحث س��اده ،كه
عدهاي دنب��ال آن بودند ،به يك بحث علمي،
اعتقادي ،فلسفي و به قول امروزيها به صورت
يك بحث استراتژيك و راهبردي در آمده و
هزار و چهارصد سال است که همچنان بحثي
چالشي است.
ج :عدهاي ممكن اس��ت در مورد در آمد
س��اليانة ف��دك ترديد كنند .راس��تي كه عدد
يك ميليارد تومان عدد درش��تي اس��ت .اگر
خوانندگان به ياد داشته باشند ،قيمت يك دالر
قبل از انقالب  80ريال و قيمت هر قطعه سكة
راي��ج آن روز 7500تا  8000ري��ال بود ،ولي
ام��روز دالر  8370ريال و هر قطعه س��كه بهار

آزادي  895/000ريال است؛ 9يعني قيمت دالر
صد برابر و قيمت هر سكه نيز حدود صد برابر
افزايش يافته اس��ت .با اين محاس��به ميتوانيم
بگوييم در آمد ساليانة فدك به قيمت بيست و
پنج سال پيش ،ده ميليون تومان بوده است.
د :گفتي��م اين مبحث جديد اس��ت ،ولي
ط��رح ،توضيح و تفس��ير و تش��ريح آن مبتني
بر اس��ناد و مدارك غير قابل انكار ميباش��د.
در محاس��بات ،كمترين خب��ط و خطايي راه
نيافته اس��ت .اس��ناد و مدارك و مباني آن هم
محكم اس��ت .بنابراين ،جاي اشكال نميماند.
ولي عزيزان با بررس��ي مس��تندات ،به درستي
محاسبات و نتيجه گيري پيميبرند.
هـ  :خوب است نگاهي به بعضي از اسناد
و م��دارك تاريخي بيندازيم ت��ا اعداد و ارقام
ارائه شده ،علميتر و دقيقتر جلوه كنند .سيد
قطب نويسندة معروف سني مصري مينويسد:
«روزي كه عثمان کش��ته شد (سال
 35هجري) ،يكصد و پنجاه هزار مثقال
طال و يك ميليون درهم نقد داشت .قيمت
ضياع وي (اموال غير منقول) صد هزار
دينار بود .عالوه بر آن ،وي داراي تعداد
10
زيادي اسب و شتر بود».
اگر از دره��م و دينار و بقية دارايي عثمان
بگذريم ،تنها قيمت يكصد و پنجاه هزار مثقال
طالي وي ،چيزي حدود پنج ميليارد و سيصد
و چه��ل ميلي��ون تومان
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ميشود .چون وزن مثقال امروز با زمان عثمان
تغيير نكرده اس��ت؛ يعني قيم��ت اموال منقول
عثمان  10ميليارد تومان بوده است!
و :وقتي از آغاز اسالم و به فرمان پروردگار
سبحان ،امير مؤمنان 7جانشين بالفصل پيامبر
ش��دند ،بايد آن حضرت به لح��اظ مادي نيز
از امكان��ات الزم برخوردار باش��ند تا بتوانند
مشكالت عديدة نيازمندان را برطرف كنند .به
گفتة برخي از مح ّققان و عالمان؛ پذيرش مقام
و منصب ،به هزينة سنگين نياز داشت.
علي 7ب��راي حفظ اين مق��ام ومنصب
ميتوانستند از درآمد فدك حداكثر استفاده
را بکنند .گويا دستگاه خالفت از اين پيش بيني
آگاه ش��ده بود كه در همان روزهاي نخست،
فدك را در دس��ت خودگرفت 11.بايد درآمد
فدك به ان��دازه اي باش��د که امي��ر المؤمنين
و حض��رت زه��را 8بتوانن��د مش��كالت
اقتص��ادي م��ردم و ارباب رج��وع را برطرف
كنن��د .به خصوص انبوه قبايل و عش��ايري كه
تازه مس��لمان بودند و از ّ
تمك��ن مالي بهره اي
نداشتند.
ز :درآم��د ف��دك در آغاز ب��ه مصرف
عم��وم مردم

ميرس��يد .عثمان درآمد و عايدات آن را ميان
اقوام خود تقسيم ميکرد .معاويه يك سوم در
آمد فدك را به مروان بن َح َكم و دو سوم ديگر
را به عمرو بن عثمان بخشيد .معاويه پس از به
شهادت رس��اندن حضرت مجتبي 7تمامي
فدك را به مروان داد 12.راستي اگر تص ّور شود
كه فدك يك مزرع��ة معمولي و كوچك و
كم درآمد بود ،ارزش آن را داش��ت كه يك
س��وم آن را به مروان بن حكم بدهد و دو سوم
ديگر را به فرزند عثمان هديه كند؟!
اين ها داليل نويسندة اين مقال ،در تجزيه و
تحليل درآمد نجومي فدك است.
درمورد ارزش فدك و درآمد ساليانة آن،
به دو سند مهم استناد ميكنيم:
 .1ابن ابي الحديد ،دانش��مند مشهور اهل
تسنن در قرن ششم هجري مي نويسد:
«به يك��ي از دانش��مندان علم كالم
اماميه ،به نام عليبن تقي از شهرستان
نيل گفتم آيا فدك غير از نخلستاني كوچك
با زميني نه چندان بزرگ بود؟ پاسخ داد،
نه ،اين چنين نيس��ت ،بلكه بسيار بزرگ
بود؛ به ان��دازهاي كه هم اكنون در كوفه
نخلس��تان وجود دارد ،در آن جا درخت
خرم��ا بود .ابوبك��ر و عمر كه حضرت

تسليم فدک بدون جنگ و درگيري
با توجه ب��ه پيروزيهاي گس��ترده و برق
آساي مسلمانان در سرزمينهاي يهود ،شكست
سنگين يهوديان بني قينقاع و بنو قريظه ،ترس
زيادي در د ل يهود ايجاد شد .آن ها يقين كردند
ك��ه روزي به سرنوش��ت يهوديان شكس��ت
خوردة مدين��ه مبتال خواهند ش��د ،ولي الف
وگزافهاي سران تبهكار
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زه��را را از تصرف در فدك منع كردند،
منظ��وري جز اين نداش��تند كه علي7
نتوان��د از طريق در آمد اين نخلس��تان
نيرويي جمع كند و بر سر خالفت درگير
ش��ود .لذا به دنبال تصرف فدك ،علي و
فاطمه و ديگر افراد بنيهاشم را از خمس
تصرف
منع كردند و نگذاشتند در خمس ّ
كنند؛ زيرا انسان تهي دست كه مالي در
بساط ندارد ،همتش ناتوان و شخصيتش
نزد خود ُخرد و كوچك مينماياند و به
جاي اين كه در رياس��ت و خالفت باشد،
به دنبال كسب و پيشهاي است تا زندگي
13
خود را اداره كند».
 .2ع ّ
المهجة سيّد
المة مجلس��ي از كشف ّ
ب��ن طاووس نقل ميكند ك��ه عوايد و درآمد
فدك در هر سال ،بيس��ت و چهار هزار دينار
و در روايتي ديگر هفتاد هزار دينار بود و شايد
اين اختالف رق ِم در آمد ،مربوط به س��الهاي
مختلف است .به هر حال ،از اين ثروت فروان
نميشود بيجهت چشم پوش��ي كرد و از آن
14
سخن نگفت.
در تجزي��ه و تحليل دو س��ند پيش گفته،
كافي است بگوييم :مقايسة نخلستانهاي فدك
با ميزان نخلستانهاي كوفه ،درخور توجه بسيار
وتأييد محاس��بات ماست .حجم نخلستانهاي
كوفه در قرن شش��م كه دورة اقتدار بني عباس
و توسعة بي سابقة اين شهر است ،بخوبي نشان
ميدهدكه همواره وسعت فدك و درآمد قابل

مالحظة آن ،مورد توجه همگان بوده اس��ت.
همچنين درآمد ساليانة فدك را اگر بخواهيم
بر مبناي  24هزار دينار (بنابر بعضي از روايات)
محاسبه كنيم ،چيزي حدود  480ميليون تومان
ب��ه وجه راي��ج امروز ميش��ود ول��ي چنانچه
براس��اس 70هزار دينار حس��اب کنيم ،به رقم
نجومي يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان
ميرس��د .هر عدد را كه بخواهيم بپذيريم ،به
سياست كلي خلفا و تمهيدات آن ها در محروم
س��اختن اهل بيت و هواداران آن ها از مس��ائل
اقتصادي بر مي گردد.
درمورد وس��عت فدك به روايتي اش��اره
مي کنيم که ازاهل تسنن نيزنقل شده است:
آت َذا اْلُق ْرب ى َح َّقه} َدعَا
«ملا نزل��ت { َو ِ
15
َ
اط َمَة َفأَ َ
َ
َ
َ
ري».
عطاهَا فدك الكبِ َ
النَّبَ 9ف ِ
آت َذا اْلُق ْرب ى َح َّقه}
«زماني كه آية { َو ِ
نازل ش��د ،پيامبر فاطمه را خواس��ت و
فدك بزرگ را به او بخشيد».
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يه��ود و حمايته��اي متقابل بت پرس��تان از
آن ها و حمايت آن ها از بتپرستان ،به صورت
مصنوعي ،مقداري به آيندة كوتاه مدت خود
ِ
اميدواري نس��بي پيدا كرده بودند كه البته اين
وضعيت چندان طول نكشيد.
البته بايد بگوييم كه استحكامات نيرومند
و ف��وق الع��ادة يهوديان بني نضي��ر ،بعضي از
مس��لمانان را هم ترس��انده بود .راستي هم كه
استحكامات آن ها نيرومند بود.
مس��لمانها تصور نميكردند ك��ه بتوانند
بني نضي��ر را ،ب��ا آن همه امكان��ات از پاي در
آورند .قرآن كريم در اين باره ميفرمايد:
{ َما َظنَنُْت ْم أَ ْن خَ ْ
ُه ْم
يُر ُجوا َو َظنُّوا أََّن ُه ْم ماِن َعت ُ
تاه ُم هَُّ
��ن هَّ
الل ِم ْ��ن َحيْ ُث مَلْ
اللِ َفأَ ُ
ُح ُصوُن ُه ْم ِم َ
16
ُ
ََ
الر ْع َب} .
يحَ ْت ِ
وب ِه ُم ُّ
َسُبوا َو َقذف يِف ُقل ِ
«ش��ما تصور نميكرديد كه آن ها از
آنجا دفع شوند و خود آن ها هم تصور
ميكردن��د كه اس��تحكامات و قلعههاي
آن ها مانع شكستشان خواهد شد .پس
خداون��د از جايي بر آن ها ضربه زد كه
فكرش را نميكردن��د .آري ،خدا در دل
آن ها وحشت انداخت»...

ت��رس و وحش��تي كه پيروزيه��اي برق
آساي مسلمانان در مناطق مختلف ،در دلهاي
مشركين انداخته بود را ،از همين آيه به راحتي
ميتوان فهميد .اما يهوديان سركش و بد عهد
و كينه توز و نا آرام ،هرگز از اين شكس��تها
درس نگرفتند .آن ها شبانه روز در صدد توطئه
ضد اس�لام بودند .اغل��ب با يك گام عقب
بر ّ
نشيني ،در س��نگري جديد موضع مي گرفتند
و به برنامهري��زي و هماهنگي جهت حمله به
مدينه مشغول مي شدند .س��نگر خيبر ،قالع و
اس��تحكامات كم نظير ،با امكانات گس��ترده
و وس��يع همراه با جنگجويان متعصب و زخم
خورده! آنان حتي ش��رايط الزم براي پايداري
در برابر لشكركشيهاي ايران و رو ِم آن روز را
هم داشتند.
اگ��ر حمايته��اي سياس��ي و روان��ي و
اطالعاتي بتپرستان قريش را به اين امكانات
بيفزاي��م ،موقعي��ت ممتاز خيب��ر را تا حدي به
تصوير كش��يدهايم ،اما خداوند ارادة ديگري
داش��ت .ق��رار خداوند بر اين بودك��ه يهود را
زبون ،ذليل و نابود سازد.
تس��خير خيب��ر تقريب��ًا تمام��ي حيلهها و
نقش��هها و برنامههاي بران��دازي يهود را بر هم
ريخت و دسيس��ههاي آن ه��ا را خنثي کرد و
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برنامه ريزيه��اي آن ها را به كل��ي برهم زد و
عقيم گذاشت.
امضاي صلح «حديبيه» در ذي قعدة س��ال
ششم هجري ،تا حد زيادي مسلمانان را از ناحية
مكه و مشركان قريش آسوده خاطر کرده بود.
بنابراين ،پيامبر با آس��ودگي بيشتر به دفع يهود
پرداختند.
فتح خيبر در ماه رجب سال هفتم هجري،
هرچند حادثة بس��يار مهم و فوق العاده بود اما
به لحاظ سياسي ،صلح حديبيه بسيار مهمتر و
ارزندهتر محسوب ميشد؛ زيرا:
 .1مهم تري��ن و قوي ترين و مركزيترين
مخالفان اس�لام ،بيطرفي اختيار ك��رده و از
مخالفت بيهوده با اسالم دست كشيده بودند.
 .2يهود ،مؤثرترين متّحد استراتژيك خود
را از دست داده بود.
 .3عش��اير و قبايل بت پرس��ت كه متّحد
بالقوه و بالفعل قريش بودند ،راه خود را انتخاب
کردند و به تدريج مسلمان شدند.
اين ها اثرات صلح حديبيه در داخل جزيرة
العرب ب��ود .درعرصة خارج��ي نيز اين صلح
اثرات بسيار مفيدي به همراه داشت؛ مانند:
ال��ف) رو ِم آن روز ،كه ب��ا نا آرام كردن
دائمي سرحدات و حدود كشور اسالمي آمادة
رو در رويي با اسالم بود ،مصلحت خود را در
بيطرفي و توقف اقدامات نسنجيدة خود ديد.
ب) قدرت مث��ال زدني مش��ركان قريش
و يهودي��ان ،در دل آن ها نيز ت��رس زيادي از

قدرت اسالم انداخته بود .آن ها پس از آن كه
قدرت توفندة اس�لام را در آرام كردن مكه و
شكس��ت دادن يهوديان مشاهده كردند ،براي
دفاع در مقابل اسالم حالت آماده باش به خود
گرفتند؛ يعن��ي حالت تهاجمي آن ها به حالت
تدافعي تبديل ش��د .اين موضوع مس��ألة بسيار
مهم و فوق العادهاي بود.
ج) تح ّول بسيار مهم ديگر اين كه :پس از
صلح حديبيه پيامبر اسالم ،رسالت جهاني خود
را اعالم کردند و با نوش��تن نامههاي متعدد به
سران كشورهاي دور و نزديك و اعزام هيأت
نمايندگ��ي به اي��ران و روم و حبش��ه و مناطق
ديگر ،دعوت جهاني خود را آغاز کردند.
فتح خيبر ،در اين روند سرعت ايجاد كرد
و امور را بيشتر وفق مراد اسالم پيش برد .اکنون
نميخواهيم در بارة اين س��ؤال بحث كنيم كه
آيا صلح حديبيه موجب شكس��ت زود هنگام
يهوديان خيبر و تس��خير قلعههاي آنان ش��د و
يا اين كه ضعف و شكس��تهاي يهوديان بني
قينقاع و بني نضير و نابودي يهوديان بنيقريظه،
مكيان را واداشت كه با پيامبر اسالم صلح نامه
امضا كنند؟
هرچه هس��ت به نظر ما ه��ر دو رويداد بر
يكديگر اثرات غير قابل انكار داشت كه حاصل
آن فراگير شدن اسالم در جزيرة العرب بود.
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پيروزي هاي برق آسا
رويدادهاي سال هاي پنجم و ششم هجري
تأثي��رات زيادي بر جزيرة العرب گذاش��ت و
ديگر هيچ ش��هر و قلعه و روستا و هيچ قبيله و
عشيرهاي نبود كه از اسالم و از موج هدايتگر
توحيدي ـ كه از مدينه آغاز ش��ده بود ـ سخن
نگويد و اظهار عالقه براي شنيدن آخرين اخبار
در مورد پيروزيهاي سپاه اسالم نکند .هر چند
عرب جاهلي از وسايل خبررساني به شكل آن
روز و آن سالها كه در ايران و روم مرسوم بود،
بهره اي نداش��ت ،اما در انتشار اخبار مربوط به
اسالم و مسلمانان يد طواليي داشت؛ يعني در
آن سالها ،برابر اسناد تاريخي ،هيچ حادثهاي
در جزيرة العرب به مانند اخبار اس�لام ،تكان
دهنده و توفنده نبود.
جنگهاي طوالني ايران و روم نيز مس��ألة
بس��يار مهمي ب��ود كه ميان دو قدرت مس��لّط
منطقهاي جريان داش��ت و خبرهاي آن جنگ
هم بس��يار موحش و تكان دهنده بود .هر روز
خبره��اي تازهاي از جبههها ميرس��يد .گاهي
ايرانيان پيش��روي ميكردن��د وزماني روميان
دست به پيشروي در جبهه ايرانيان ميزدند .اين
جنگه��ا

از س��ال  604تا  628ميالدي به مدت بيس��ت
و چهار س��ال به درازا انجاميد .طوالني ش��دن
اين جنگها قدري ازحساسيت آن ميكاست
و اخب��ارآن را نيز كمرنگ ميكرد .س��رانجام
روميان توانستند قواي ايران ساساني را در سال
 628ميالدي شكس��ت دهند .آن س��ال دقيقًا
مقارن سال ششم هجري وسال صلحنامة حديبيه
بود؛ 17يعني قواي اس�لام درهمه ج��ا به برتري
رسيده بود .حال شايد خشم و عصبانيت خسرو
پروي��ز را بتوانيم از دريافت نامة پيامبر اس�لام
بفهميم .خسرو پرويز پادشاه فاسد و خودكامه و
ستمكار ساساني كه بر اثر بيكفايتي ،نيروهايش
از روميان شكست خورده بودند و وي به شدت
ذليل و تحقير ش��ده بود ب��ا دريافت نامة پيامبر
اسالم بيشتر تحقير شد و از روي عصبانيت نامة
پيامبر اس�لام را پاره ك��رد .وقتي خبر حركت
زشت خسرو پرويز به پيامبر رسيد ،آن حضرت
فرمودن��د« :الّل ُه ّم َمز ْ
ّق ُمْل َك��ه»« 18.خداوند!
پادشاهياش متالشي ساز!»
نفرين پيامبر اثر گذاش��ت .طولي نكش��يد
كه «شيرويه» فرزند خس��رو پرويز ،كه پدرش
را مس��بّب شكس��تهاي س��نگين از روميان
ميدانست ،شبانگاه به سراپردة وي راه يافت و
ّق هُّ
از پاي��ش در آورد؛ «َف َم��ز َ
الل ُمْل َكُه َو ُمْل َ
ك

فدك قاص��دي نزد پيامبر خدا فرس��تادند كه
َق ْو ِمِه» 19.بگذريم.
نقل اين فرازهاي تاريخي ،از قدرت رو به ام��وال و ميوههاي خود را به نصف تقس��يم و
توسعة اسالم در سال هاي پنجم و ششم هجري مصالحه نمايند .پيامبرخدا اين غنيمت جنگي
حكايت دارد؛ حركت و توس��عه اي كه هرگز را پذيرفت .در اين ناحيه چشمهها و نخلستانها
22
بود».
متوقف نشد.
فدك متع ّلق به پيامبر است
بنابراين ،مزارع گستردة فدك از آ ِن پيامبر
نص قرآن كريم اگر سرزميني و
شد .باز برابر ّ
يا اموالي بدون جنگ و لشكركش��ي به دست
پيامبر اس�لام بيفتد ،تعلّق مطلق به پيامبر دارد.
قرآن كريم ميفرمايد:
{ َو م��ا أَف��اَء هَُّ
َ
الل عَلى َر ُس��وِلِه ِمنْ ُه ْم فما
لك َّن هَّ
َ ْ َ
الل
كاب َو ِ
أ ْو َجفُت ْم َعليِْه ِم ْن َخيْ ٍل َو ال ِر ٍ
��ل ُط ُر ُسَلُه عَلى َم ْن َيش��اُء َو هَُّ
يس ِّ
الل عَلى ُك ِّل
َ
23
َ
َش ْيٍء ق ِدي ٌر} .
«چي��زي كه خداوند به رس��ولش از
آن ها داد ،چيزي است كه براي به دست
آوردن آن نتاختيد ولي خداوند پيامبرش
را بر آن مسلّط كرد و خداوند بر تمامي
كارها تواناست».

مقاالت

اهالي فدك چه كردند؟
با توجه ب��ه مقدماتي ک��ه آورديم ،اهالي
فدك از حوادثي كه پيرامون آن ها ميگذشت
آگاه ميشدند .فاصلة آن ها تا خيبر فقط يك
من��زل راه بود .آن ها تصمي��م گرفتند با پيامبر
اس�لام صلح كنند ،که اين تصميم عاقالنهاي
بود.
واقدي مينويسدُ« :محيِّصه گويد :مردي از
سران فدك كه به او «نون بن يوشع» ميگفتند،
هم��راه تني چند از يهوديان ب��ا من آمدند و با
رسول خدا صلح كردند تا خونهايشان محفوظ
بماند .آن حضرت ايشان را از آن سرزمين تبعيد
كند و تمام اموال خود را به پيامبر واگذارند و
چنين شد .در پيشنهاد صلح چنين آمد که :نيمي
از خ��اك فدك از يهودي��ان و نيمي از پيامبر
خدا باشد و پيامبر اين پيشنهاد را پذيرفتند .اين
20
7
مطلب از مطلب نخست صحيحتر است».
تداوم فقر ،با دور ش�دن علي از
«فدك قريهاي است در حجاز كه از آنجا خالفت
با توجه به بررس��يهاي اس��ناد و مدارك
تا مدينه دو روز راه است 21.وگويند سه بخش
بوده است .هنگامي كه پيامبر خدا ، 9خيبر و غير قابل انكار ،مي توان گفت :نتيجة در اختيار
قالع آن را فتح كرد ،سه قلعه پايداري كردند گرفتن و تصرف فدك از
و محاص��رة آن ها به دش��واري گراييد و اهل
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س��وي خلفا ،محروم ك��ردن م��ردم از عوايد
سرشار و در آمد هنگفت و نجومي آن گرديد.
واضح بودكه نشستن بر مسند خالفت در جاي
اميرالمؤمنين ،علي بن ابي طالب كار س��ادهاي
نيست؛ زيرا تنها  70روز از ماجراي شورانگيز
غديرخم كه در آن ،پيامبر گرامي اسالم ،علي
بن ابي طالب 8را به عنوان خليفه و جانشين
بالفص��ل بعد از خود به م��ردم معرفي كردند،
ميگذشت .ذهنها همچنان آكنده و خاطرهها
مشحون از رايحة دلكش واليت و امامت بود.
هنوز عطر دلپذير غدير به مشام ميرسيد و ترانة
زيبا و شنيدني غدير ،زيباترين سرود آزادگي و
بالندگي تل ّقي ميشد .قلبها مملو بود از نسيم
فرح بخش «اكمال دين» و روحها با نش��اط از
پيام دلنواز «اتمام نعمت».
:
آري ،اگ��ر اهل بيت خالف��ت را در
اختيار داش��تند ،مردم را در مس��ير تعيين شده
توس��ط پيامبر راهنمايي مي کردند .مشكالت
اعتقادي واقتصادي مردم حل مي ش��د و اسالم
به عنوان دي��ن ع ّزت و عظم��ت و معنويت و
زندگ��ي ،به دنياي پرظلم و جور حاكمان روم
و ايرا ِن آن روز معرفي مي گرديد.
بيفزايي��م

ب��ر اين مطلب ک��ه با طل��وع اس�لام ،آفتاب
امپراتوريهاي ايران و روم در ُش��رف غروب
بود.
آثار زوال اي��ن دو امپراتوري كه زماني بر
بخش اعظم زمين حكومت ميكردند ،در همه
جا مشهود و محسوس بود .عدم تعرض اين دو
قدرت مسلّط منطقهاي به عاصمة اسالم ،يكي
از داليل اين مدعاست.
7
اگر اميرالمؤمين زمام امور را به دست
مي گرفت ،عالوه براين كه ريشة شرك و كفر
و نفاق براي هميش��ه مي خش��کيد و از جوامع
بش��ري َكنده ميشد و مردم در مسير صالح و
فالح طي طريق ميكردند ،دنياي مردم نيز آباد
و پر رونق و چش��مگير و خدايي ميشد؛ يعني
اشتغال و توسعه و توليد و عدالتخواهي ،ضامن
سعادت دنياي مردم ميگشت.
7
راستي که اگر اميرالمؤمنين به قدرت
ميرسيد ،مشكالت عديدة مردم به سرعت حل
و رفع ميگردي��د .اهل بيت همواره در جهت
ّ
حل مشكالت اقتصادي مردم گام برميداشتند
و از اي��ن جهت مش��هور خاص وع��ام بودند؛
به طوري ك��ه خداون��د س��بحان از اين روحية
آسماني آنان تقدير نمود ،آنجا كه فرمود:
{ َو ُي ْط ِع ُمو َن َّ
ً
الطعاَم عَلى ُحبِِّه ِم ْس ِ��كينا َو

مقاالت

َيتِيماً َو أَ ِسرياً إمَّنا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْجِه هَّ
اللِ ال ُن ِر ُ
يد
ِ
ُ ُ ً 24
ِمن ُ
ْك ْم َجزاًء َو ال شكورا} .
«غ��ذا را در حال��ي كه خ��ود به آن
نياز دارند ،به مس��كين ويتيم و اس��ير
ميبخشند .اين حركت را فقط و فقط به
خاطر خدا انج��ام ميدهند و انتظار يك
تش ّكر ساده را هم ندارند».
اهل بيت بهتر از هركس ديگر ميدانستند
كه اگر مش��كالت اقتصادي مردم حل ش��ود،
م��ردم ب��ا ش��وق و عالقة ف��راوان ،به اس�لام
روي ميآورند و عاش��قانه ِگر ِد ش��مع اسالم
مي چرخن��د .اين مه��م را خداوند بزرگ بيان
كرده ،آنجا كه ميفرمايد:
َ
{َفْليَ ْعُب ُدوا َر َّب َ
َّ
ْ
ْ
هذا البَيْ ِت ال ِذي أط َع َم ُه ْم
25
َه ْم ِم ْن َخ ْو ٍف}.
من ج
وع َو آ َمن ُ
ِْ ُ ٍ
«خداي كعب��ه را عبادت كنند؛ خدايي
كه آن ها را از گرسنگي رهانيد وبه آن ها
امنيت بخشيد».
پ��روردگار نميفرمايد ب��ه خدايي ايمان
بياوريد كه به ش��ما تعال��ي و بالندگي و ع ّزت
ِ
گرسنگي شما
و كرامت داد ،بلكه ميفرمايد:
را برطرف ساخت .پس گرسنگي و فقر عامل
اصلي همة نابس��امانيها؛ از جمل��ه بيديني و
قانون گريزي اس��ت بلكه معيش��ت مناسب و
اقتصاد قابل قبول ،موجب گرايش مردم مسلمان
به دين و رعايت مالحظات ديني خواهد شد.
اين موضوع بسيار مهم است.
9
اگر اميرالمؤمنين بعد از پيامبر عهدهدار

امور ميش��دند ،كارها وفق م��راد خدا وپيامبر
پي��ش ميرف��ت و ام��ور س��امان ميگرف��ت
ونارساييها با برنامهريزيهاي علي 7مرتفع
ميگش��ت؛ زي��را ام��ام اميرالمؤمنين 7اهل
برنامه ريزي بودند .بهترين سند براي اثبات اين
ادعا ،نهج البالغه است.
بخش��ي از برنامهه��اي اميرالمؤمنين براي
حكومت ،كه از فرمان تاريخي به مالك اشتر
گرفتهايم ،به شرح زير است:
 .1ايجاد اش��تغال در جهت افزايش توليد
و قطع وابس��تگي و كاهش واردات و افزايش
صادرات.
 .2عمران ش��هرها و روس��تاها در راستاي
تقويت توليد و كمكردن جاذبة شهرنشيني.
 .3ترميم راهه��اي موجود و ايجاد راههاي
جديد وتوس��عة آن ها و ايجاد كاروانس��راها و
چاپارخانهها به منظور تقويت ارتباطات سهلتر
شهرها و روستاها با مركز.
 .4توس��عة تجارت جهت تشويق توليد و
ص��ادرات و تحكيم ق��درت اقتصادي بخش
خصوصي.
 .5ايجاد كارگاههاي توليدي جهت توليد
سالحهاي سبك و نيمه سبك.
 .6تولي��د انبوه اس��بهاي رون��ده و قوي
در مس��ير تقويت نيروهاي رزم��ي و آمادگي
دايمي.
 .7تعلي��م و تدري��ب و
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آموزش نظامي با تشكيل كالسهاي آموزش
تئوري و آموزشگاهها و دانشكدههاي فرماندهي
و ستاد جهت آموزش فرماندهان ارشد نظامي.
 . 8تأس��يس دانش��گاهها و دانش��كدهها و
پژوهش��كدههاي مختلف در جه��ت فناوري
علمي در زمينههاي مختلف.
 .9تأس��يس مدارس در اقصي نقاط كشور
درجهت سوادآموزي عمومي و پايان دادن به
بي سوادي.
 .10توسعة كشاورزي و دامداري در جهت
توليد انبوه محصوالت كش��اورزي و دامي به
منظور خود كفايي و نيل به صادرات.
 .11اع��زام هيأته��اي فرهنگي و تبليغي
به كش��ورهاي دور و نزديك ،همراه با پيام در
جهت معرفي اسالم به مردم تشنة عدالت.
 .12رف��ع بيماري با تأس��يس بيمارس��تان
در نقاط مختلف كش��ور و ترويج بهداش��ت
عمومي.
 .13تخصي��ص زكات در س��ير الهي ،در
جهت فقرزدايي و ايجاد تمايل در غير مسلمانان
براي پذيرش اسالم.
 .14كمك درجهت س��اخت مساجد در
نقاط مختلف

و تشويق مردم در اين راه.
 .15س��اخت برج و باور در مرزها و ايجاد
پادگانها در نقاط مرزي و انجام گش��ت دائم
در پاسداري از مرزها به منظور حفاظت دائمي
از تماميت ارضي و برگزاري مانورهاي مرتب
در جهت آمادگي دفاعي دائمي و ايجاد ترس
در دل دشمن.
 .16ايج��اد كالسهاي آموزش قضاوت،
در تكميل برنامة نيل به عدالت اجتماعي.
 .17رس��يدگي به امور اقليتهاي مذهبي
وتوجه به رفاه آن ها در راستاي گرايش آن ها
به اسالم.
 .18تش��ويق دائمي مردم به كار و تالش و
توليد ،با ايجاد زمينههاي آن و تقويت توليد.
 .19ايجاد يك س��ازمان نيرومند اطالعات
مردمي در جهت كش��ف توطئه هاي خارجي
و خنثي كردن اقدامات خرابكارانه و شناسايي
عوامل داخلي آن ها.
 .20بها دادن به علما و دانش��مندان و علم،
با احترام به آن ها و ارتباط پيوس��ته با ايش��ان و
تش��ويق و تقويت آنان در نش��ر آثار علمي و
دانش جامعه.
 .21ارتباط با كشورها و قدرتها و انعقاد
ق��رار داد صلح و عدم تج��اوز و در عين حال

مقاالت

آمادگي كامل و زير نظر داشتن دشمن و عدم
اعتماد به او.
َ
َد ِّو َك َب ْعدَ
��ن الحْ َ َذ َر ُك َّل الحْ َ َذ ِر ِم ْن ع ُ
« َو ل ِك ِ
ُصْل ِحِه َف��إِ َّن اْل َع ُد َّو ُربمََّا َق��ا َر َب ِليَتَ َغ َّف َل َف ُخ ْذ
26
ك ُح ْس َن َّ
بالحْ َزْم َو َّات ِه ْم ف َذِل َ
الظن».
يِ
ِ ِ
«زنهار! زنهار از دشمن خود پس از
آشتي بپرهيز ،چه بسا دشمن به تو روي
آورده تا غافلت كند وآنگاه ضربه ات زند.
پس دور انديش باش و به دش��من ،زياد
خوش بين مباش».
 .22بازرسي دائمي و محترمانه از مقدمات
و مأموران در مناط��ق دور و نزديك كه مردم
گريز نش��وند و به رفاه و خ��ود محوري مبتال
نگردند و خود را از مردم خود باالتر نپندارند.
 .23توجه به عوامل ماليات و خراج كه ظلم
نكنند .گرفتن ماليات به منظور رفاه عمومي و
حل مشكالت عامه اس��ت .نكند با شعار رفاه
مردم ،مردم آزاري شود.
 .24به ت��ودة مردم بهاي ويژه داده ش��ود.
مأم��وران و مقام��ات باي��د در عمل ب��ه آن ها
بينديشند و به آن ها گرايش داشته باشند .مردم
محبوب خدا ورسول و مطلوب آنانند.
ني َو اْل ُع َّدةُ
«إِنمََّا ِع َماُد ِّ
َاع مْالُ ْسِل ِم َ
ين َو مِج ُ
الد ِ
ِلأْ َ
ل ْع َداِء اْل َع َّامُة ِم َن الأُْ َّمِة َفْليَ ُك ْن ِص ْغ ُو َك هَُل ْم َو
27
َميُْل َ
ك َم َعهُم».
«همانا آنان كه دين را پش��تيبانند و
موجب انبوهي مسلمانان و آمادة پيكار
با دش��منان عام��ة مردم ان��د ،پس بايد

گرايش تو به آنان باشد و ميلت به سوي
ايشان».
كارگ��زاران ،مس��ؤوالن ومقام��ات بايد
همواره به مردمي بها دهندكه س��هم بيش��تري
ِ
تقويت دينباوري و امنيت شهرها و مرزها
در
دارن��د؛ همان هايي كه هر وقت ني��ازي بوده،
س��ريعتر وصادق ت��ر و بيادعات��ر از ديگران
به صحنه آمدهاند و ازخودگذشتگيها داشتهاند
و دارند.
اين ه��ا بخشهاي��ي از اس��تراتژي ام��ام
اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب به عنوان جانشين
پيامبر در ادارة جامعه بود.
در آمد سرش��اري كه به تدريج به دس��ت
مس��لمانان افتاد ،بق��دري فراوان ب��ود كه اگر
زمامداري مانند اميرالمؤمنين در عرصه بودند،
تمامي مش��كالت اقتصادي مردم وفقر فزايندة
آن ها حل ميشد.
در مورد استفاده از درآمد سرشار مسلمانان
و غنيمته��اي فراوان��ي ك��ه پس از تس��خير
تيس��فون نصيب شد كافي اس��ت به يك سند
اشاره كنيم:
مس��لمانان پس ازآن كه كاخ خسرو پرويز
را تسخير کردند ،فرش بسيار نفيسي را كه در
تاالر «بهارستان» پهن شده و تار و پودش از طال
بود ،يافتند و آن را به مدينه آوردند .اين فرش را
قطعه قطعه نموده و بين اصحاب تقسيم كردند.
سهم اميرالمؤمنين ،علي بن
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ابي طالب از آن فرش چيزي حدود يك كف
دس��ت بود .حضرت آن را ب��ه قيمت 30هزار
درهم فروختند؛ يعني چي��زي حدود  60هزار
تومان و آن را ميان فقرا تقسيم كردند.
راس��تي اگ��ر تم��ام آن ف��رش به دس��ت
علي ميرس��يد ،ايش��ان چند فقير و مسكين را
ميتوانستند از فقر نجات دهند؟ و اگر تمامي
خزائن ساسانيان ،كه نصيب سپاه اسالم شد ،در
اختي��ار آن حضرت قرار ميگرفت چه اتفاقي
ميافت��اد؟! به يقين مس��لمانان از فقر و نداري
رهايي مي يافتند.
بيهقي مينويسد :درزمان خالفت عثمان،
فدك در اختيار مروان ب��ن حكم قرار گرفت
(همان كس��ي كه همراه پدرش ،به دليل نفاق
وحشتناكش��ان ،به دستور پيامبر از مدينه تبعيد
28
شدند).
معاويه در زمان سلطنت خود ثلث فدك را
به مروان بن حكم داد و ثلث ديگر را به عمربن
عثمان و ثلث س��وم آن را به پسرش يزيد .اين
تقس��يم بعد از شهادت امام حسن بن علي8
29
صورت گرفت.
معاويه تنها يک سوم فدك را به مروان داد
و بقي��ه را از

وي پس گرفت .درآمد سرش��ار فدك از اين
فراز تاريخي مشخص ميشود.
هنگامي كه عمرب��ن عبدالعزيز به خالفت
رس��يد خطبهاي ايرادكرد وگف��ت :فدك از
اموالي بودكه خداوند به رسول خويش بخشيد.
مس��لمانها در راه دستيابي به فدك هيچگونه
جنگي نكردند وكوش��ش نداشتند .فاطمه3
آن را از پيامبر درخواست كرد. ...
معاوي��ه كه ب��ه حكومت رس��يد آن را به
مروان بن حكم بخش��يد و مروان به پدرم و به
عبدالملك داد و بعد به من و وليد و س��ليمان
رسيد .وليد كه به حكومت رسيد ،از او خواستم
سهم خود از فدك را به من ببخشد و هم چنين
از س��ليمان خواستم كه سهمش را به من دهد.
آن دو با درخواست من موافقت كردند و سهم
خ��ود را واگذار كردند و من ديگر اموالي كه
دارم بيش از اين مال دوس��ت ميدارم لذا آن
را به هم��ان موردي كه در اص��ل بود واگذار
30
كردم.
در دوران حكوم��ت عمر ب��ن عبدالعزيز
فدك در دس��ت فرزندان حضرت زهرا بود و
بعد كه يزيد بن عبدالملك به حكومت رسيد
از آن��ان گرفت و تا پايان خالفت بني اميه بين
بني مروان دست به دست ميگشت.

دلي�ل ناراحتي ه�ا و مخالفت ه�اي
حضرت زهرا و امام علي8
اکنون با زبان وشيوة ديگري رفتار تصرف
کنندگان ف��دک را م��ورد تجزي��ه و تحليل
قرار ميدهي��م تا به علل رنجها و ناراحتي هاي
حضرت زهرا پي ببريم و از انگيزههاي مخالفت
غي��ر قابل انعطاف علي ب��ن ابي طالب و و اهل
بيت و به تبع آن ها شيعه آگاه شويم.
1ـ دليل بر عهدة م ّدعي است
در قضاي اس�لامي ،قانون��ي محكم و زيبا
وج��ود دارد كه هم��واره در قضاوتها مورد
توجه قرار مي گرفته است .اتفاقًا اين حكم در
قضاوتهاي كشورهاي غربي نيز آمده است و
آن ،موضوع «ارائة دليل از سوي مدعي» است؛
يعني اگر كس��ي ادعايي بر چيزي و يا بركسي
دارد بايد دليل بي��اورد« .البينـة علی امل ّدعي و
اليمني علی امل ّدعي عليه».

مقاالت

هنگامي كه س ّفاح مؤسس سلسلة بني عباس
به قدرت رس��يد ،آن را به عبداهلل بن حسن بن
علي بن امير المؤمنين برگردانيد.
بعدها كه منصور دوانيقي به قدرت رسيد،
ف��دك را از فرزندان امام حس��ن پس گرفت.
مهدي پسر منصور عباسي فدك را به فرزندان
حضرت فاطمه برگردانيد.
موسي بن مهدي برادرش كه در خشونت
مشهور بود ،فدك را از فرزندان حضرت زهرا
پس گرفت .مأمون در سال 210هجري پس از
اين كه حكومتش مستقر و بالمنازع شد ،فدك
را به فرزندان حضرت زهرا برگرداند.
ّ
سرانجام پس از به قدرت رسيدن متوكل،
دشمن خونخوار اهل بيت؛ همان عنصر پليدي
ك��ه فرمان داد قبر مط ّهر ابا عبداهلل الحس��ين را
تخريب كنند ،وقتي متوجه ش��د كه سادات و
كودكان بني هاشم در ايام حج ،خرماي فدك
را ميان حجاج تقسيم ميكنند واين امر موجب
تقويت ومحبوبيت آن ها شده است ،دستور داد
تمامي نخلهاي ف��دك را قطع كنند و چنين
شد.
در اين تبادل ف��دك ميان خلفا و فرزندان
حضرت زهرا ،دو نكتة بسيار مهم وجود دارد:
 .1بسياري از خلفا نظر خليفة اول و دوم را
كه ميگفتند :پيامبر ارث نگذاشته و هر چه از
ايشان برجاي مانده صدقه است ،قبول نداشتند.
بازگرداندن فدك ب��ه فرزندان حضرت زهرا
درحقيقت رد حديثي است كه ابوبكر به پيامبر

نسبت داده است.
 .2در تمام��ي مواردي ك��ه خلفا فدك را
ب��ه ذراري حض��رت فاطمة زهرا پ��س دادند،
هرگز به هيچ يك از ائمة اطهار تحويل نش��د.
در بازگردان��دن فدك هرگ��ز وارث حقيقي
حضرت زه��را كه امامان معصوم بودند ،مورد
توجه قرار نگرفتند؛ يعني بازگرداندن فدك را
هم نوعي كار سياسي ميتوان محسوب كرد.
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ب��ا توجه به اي��ن اصل معقول و اس�لامي،
وقتي حکوم��ت دربارة فدك با حضرت زهرا
چالش پيدا ک��رد و ادعا نمودكه فدك متعلّق
به حضرت زهرا نيست ،بايد براي ادعاي خود
دليل بي��اورد نه آن ك��ه از آن حضرت مطالبة
دليل و شاهد كند.
خليف��ة اول پ��س از اس��تقرار در مس��ند
خالفت ،ب��ا نظر خليفة دوم ،مزرعة گس��تردة
فدك را ،كه پيامبر به حضرت زهرا بخش��يده
بود ،تصرف كرد و كارگزاران حضرت فاطمه
را از آن اراضي اخراج نمود .وي پس از آن كه
با اعتراض ش��ديد حضرت فاطمه مواجه شد،
گفت :اگر ادعا داري كه فدك تعلّق به ش��ما
دارد ش��اهد بياور .در حالي که او خود مدّعي
فدك ش��ده بود بايد بينّه و دليل اقامه مي کرد.
چ��ون فدك در دس��ت حضرت زه��را بود و
مدعي خودش بود که بايد دليل ميآورد .حتي
عل��ي 7پس از اين رويداد ،نزد ابوبكر رفتند
و ضمن اعتراض به وي ،حكم قضاي اسالمي
را براي ايش��ان تش��ريح كرد ،اما او نپذيرف و
حجت و دليل تو تواني
عمرگفت :ما در مقابل ّ
نداريم كه استدالل كنيم ولي بايد فاطمه دليل

بياورد كه فدك ملك اوس��ت و تا دليل ارائه
نكند از وي نخواهيم پذيرفت.
روايات اس�لامي كه فريقين؛ اعم از ش��يعه
وسني نقل كردهاند و آن ها بر ارائة دليل از سوي
مدعي حكايت دارد ،به صورت محكم مالکيت
فدك بر حضرت زهرا را اثبات مي کند.
نكت��ة مهم ديگرك��ه در اينج��ا بايد به آن
توجه كرد ،اين كه ارائ��ة دليل و بيّنه در جايي
مطرح ميشود كه موضوع مجهول بوده و نياز
به اثبات داشته باشد؛ يعني ارائة دليل در جايي
طرح ميشود كه يا مدّعي عليه مشكوك باشد
و يا موضوع غير روش��ن و نامفهوم و در يك
جمله نياز به اثبات و استدالل داشته باشد .وقتي
فدك در دست حضرت زهراست و حضرت
زهرا بنا به قول صريح خداوندُ ،مط ّهر و به دور
از هر گون��ه « ِرجس» هس��تند و هرگز ادعاي
خالفي نميكنند ،چگونه اس��ت كه حکومت
ب��ا اين همه داليل روش��ن و آش��كار ،باز هم
ادعاهاي حضرت زهرا را نميپذيرد؟!
نکتة ديگر ،اگر خليف��ة اول و دوم مدعي
بودند که فدك ملك حضرت زهرا نيس��ت و
از حضرت زهرا ش��اهد و دليل مي خواستند و
حتي نظر «صدي ّقة طاه��ره» را به تنهايي كافي
نميدانس��تند ،آن حض��رت ،ش��اهد كامل و

ّ
مستدل و فوق العادهاي مانند علي بن
محكم و
ابي طالب ارائه کردند؛ همان شخصيت برجسته
و آس��ماني كه هرجا باشند ،حق آنجاست كه
پيامب��ر فرمودن��دَ « :عِل ٌّی َم َع الحْ َ ِّ
��ق َو الحْ َ ُّق َم َع
��ی»؛« 31علي همواره با حق است و حق
َعِل ٍّ
با علي است».
بعضي از علما و محققان اهل تس��نن ،اين
روايت بس��يار مع��روف پيامبر اس�لام دربارة
اميرمؤمنان علي 7را به ش��كل هاي ديگري
نقل كردهاند؛ ازجمله گروهي گفتهاند:
« َعِل ٌّی َم َع الحْ َ ِّق َو الحْ َ ُّق َم َع َعِلیَ ،ل ْن َيفْترَِقاَ
ٍّ
لحْ َ َ 32
َحتَّى َي ِردَا َعَل َّی ا ْوض».
«علي با حق است و حق با علي است
و هرگ��ز از هم جدا نمي ش��وند تا روز
قيامت در حوض (كوثر) بر من درآيند».
اين حديث به قدري مشهور است كه فخر
رازي ميگوي��د :هركس در دينش به علي بن
ادامة جدال حضرت زهرا
ابي طالب اقتدا كند ،بيگمان هدايت مييابد و
با خليفة اول
همانگونه كه اش��اره ش��د ،ابوبكر پس از
دليل آن ،گفتة پيامبر است كه فرمود« :خدايا!
33
استقرار بر مس��ند خالفت ،نه تنها فدك را كه
حق را هميشه بر مدار او بگردان».
ام��وال منقول و غير منقول پيامبر را ضبط کرد
و حض��رت زه��را را كه وارث پيامب��ر بود ،از
مطالبات حضرت زهرا از خليفه
بسياري از مح ّققان و مو ّرخان و تقريبًا بيشتر تصرف در آن اموال من��ع نمود .قرائن حاکي
آنان  که در تجزيه و تحليل حوادث صدر اسالم از آن اس��ت كه ب��ا اين اق��دام ،حضرت زهرا
و به خصوص در مس��ائل پس از ارتحال پيامبر از ما ترك پدر مح��روم گرديد؛ به طوري كه
اسالم به بحث و بررسي پرداخته اند ،مطالبات در ادارة امور عادي منزل هم دچار عس��رت و
گس��تردة حضرت زه��را از ابوبكر را به فدك مشكل بسيار شديد شدند.
منحص��ر ك��رده و از پرداختن ب��ه عمدهترين
مسائل ،تجاهل و يا غفلت كردهاند.
بايد توجه داشت كه حضرت زهرا عالوه
بر فدک ،سه موضوع مهم ديگر را هم از آنان
مطالبه مي کردند:
الف) جانش��يني اميرمؤمنان كه پيامبربارها
مطرح كرده بودند وبرآن اصرار داشتند.
ب) اموال پيامبر اس�لام كه در مدينه بود و
از سوي حکومت تصرف گرديد.
ج) باقي مان��دة خم��س خيبر ،ك��ه خليفة
اول و دوم از پرداخت��ن آن ها به حضرت زهرا
خودداري كردند.
ابن ابي الحديد معتزلي مينويس��د :ابوبكر
حاضر نش��د چيزي به فاطم��ه بدهد .حضرت
زه��را بدين جهت ناراحت ش��د و از او دوري
گزيد و تا هنگام وفات با او تكلّم نكرد.
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چيزي كه متأس��فانه از قلم بسياري از مو ّرخان
و مح ّققان افتاده است.
ابن ابي الحديد مينويسد« :حضرت زهرا
به ابوبكر پيغام داد :آيا تو وارث رسول
پيامب��ري يا اهل او؟ ابوبكر پاس��خ داد:
اهلش .حضرت زهرا فرمود :پس س��هم
رس��ول خدا از غنايم چه ش��د؟ ابوبكر
گفت :من از پدرت ش��نيدم ك��ه فرمود:
خداوند براي پيغمب��رش طعمهاي قرار
داد .آنگاه ك��ه او را قبض روح نمود آن
مال را براي خليفهاش قرار داد .من خليفة
پدر تو هس��تم .پس بايد آن اموال را به
34
مسلمانان برگردانم».
ابوبكر مطالبة خمس دختر پيامبر را اينگونه
پاسخ ميدهد .روشن است که با چنين پاسخي،
راه هرگونه بحث و اس��تدالل بس��ته مي شود.
خواس��ت حضرت زهرا خمس ب��ود كه تعلّق
به پيامبر و حضرت زهرا داشت ولي ابوبكر به
حاشيه ميرفت و از متن فاصله ميگرفت.
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2ـ نفي ميراث پيامبر
يكي از داليل مدعي��ان خالفت و فدك،
جعل حديثي

از قول پيامبر بود .وقتي حضرت زهرا با مراجعه
به ابوبكر پرسيدند :چرا شما كارگزاران مرا از
ملك شخصيام (فدك) اخراج كردهايد و آن
تصرف خود در آوردهايد؟ ابوبكر گفت:
را به ّ
َ
حَ
ْ
ْ
ْ
اش َر األنبِيَاِء
از پيامبر شنيدم كه گفت« :ن ُن َم َع ِ
َ
��ور ُث»؛« 35ما پيامب��ران ميراثي باقي
ال ُن ِ
نميگذاريم».
عمر ميگويد :ابوبكر اين جمله را از قول
پيامبر نقل كرد و س��وگند ياد نمود كه ابوبکر
36
راستگوست.
اوالً :بايد پرسيد :چگونه است  موضوع به
اين مهمي را ،ديگران نشنيدند و تنها خليفة اول
شنيد؟
ثانيًا :چگونه مي شود پيامبر دستوري خالف
ق��رآن كريم در مورد نفي ِ
ارث پيامبران صادر
كنند! مگر نه اين اس��ت که خداوند متعال در
كتاب آس��ماني خود ،آياتي بر ارث گذاشتن
پيامبران و قانون ارث اسالمي ،آورده است؟
ثالثًا :ش��ما که چنين مطلب��ي از پيامبر نقل
مي کنيد و ب��رآن اصرار م��ي ورزيد ،چگونه
است كه از حضرت زهرا دليل ميخواهيد؟
مطلب به قدر كافي روش��ن اس��ت و نقل
عباراتي از اين دس��ت ،همانگونه كه گفتيم با
شرع و عقل منافات دارد .قرآن كريم در سورة

مقاالت

مريم در مورد ارث گذاشتن زكريّا ميفرمايد:
{إْذ ن��ادى َرَّبُه ِنداًء َخ ِفيًّ��ا * َ
قال َر ِّب إِِّني
ِ
ْ
س َشيْباً َو لْمَ
ْ
ْ
َو َه َن ال َعظ ُم ِمنيِّ َو ْ
اش َ
الرأ ُ
��ت َع َل َّ
أَُك ْن ب ُدعاِئ َ
ك َر ِّب َش ِقيًّا * َو إِِّني ِخ ْف ُت مْالَواِل َي
ِ
َ
َ
ً
َ
َب ِلي ِم ْن
ِم ْن َوراِئي َو كان ِت ا ْم َرأِتي عاِقرا فه ْ
َ َ
وب َو
آل َي ْعُق َ
��ر ُث ِم ْن ِ
ل ُدْن��ك َوِليًّا َي ِرُثنيِ َو َي ِ
37
اج َعْلُه َر ِّب َر ِضيًّا}.
ْ
«...درآن هنگام كه زكريا از نداش��تن
فرزند سخت ناراحت بود ،پروردگارش
را در خلوت��گاه عب��ادت خواند و گفت:
پروردگارا! پير شده ام و استخوانهايم
سس��ت گش��ته و برف پيري بر س��رم
نشس��ته اس��ت .پروردگارا! من هرگز
در دعاي خ��ود از تو محروم و مأيوس
نب��ودهام و در هيچ ام��ري مرا مأيوس
نساختهاي .پروردگارا! من از خويشان
خويش پس از خود بيمناكم ،همسرم پير
و نازاس��ت .پروردگارا! تو براي من از
خودم جانشيني عطا نماي .فرزندي عطا
كن كه جانش��ين من شود .جانشيني كه
وارث من و دودمان يعقوب باشد .سپس
او را م��ورد توجه خود قرار ده و از وي
راضي باش».
زكرياي پيامبر را
آية فوق ،موضوع وراثت ّ
به روشني بيان ميکند.
ازسوي ديگر ،طبق مدارك تاريخي ،کسي
ادعاي خليفه را ،مبني بر اين كه پيامبر فرمودهاند:

«ما پيامب��ران ارث بر جاي نميگذاريم!» تأييد
نك��رده اس��ت و تم��ام  آنان كه ادع��اي ارث
نگذاش��تن پيامبران را تأييد كردهاند ،در واقع
قول خليفه را تأييد كردهاند نه اين كه خودشان
38
از پيامبر شنيد ه باشند.
به عب��ارت ديگر ،ادعاي خليف��ه در ارث
نگذاش��تن پيامب��ران و حمايت خليف��ة دوم و
س��وم از اين ادعا ،رنگ و بوي سياس��ي داشته
نه اعتقادي .جالبت��ر اين که در دوران خليفة
دوم ،وقتي قاضي القضات «عبدالجبار» به دنبال
مشروعيت بخش��يدن به آن بود ،غير از عمر و
عثمان و مالك بن اوس بن َحدَثان ،هيچ کس؛
اعم از مهاجر و انصار ،ادعاي ارث نگذاش��تن
پيامبران را تأييد نكردند 39.خود خليفة دوم هم
گفته است:
ابوبكر اين حديث را به من گفت و سوگند
ياد كرد كه او راستگوست و از پيامبرخدا9
شنيده است كه گفت :پيامبر ارث نميگذارد.
40
ميراث او در ميان فقرا و مساكين است.
مقص��ود از نق��ل اين حديث ،ش��هادت و
گواهي عمر بر اين نكته اس��ت كه حديث را
41
عمر از ابوبكر شنيده است نه از ديگران.
بس��ياري ازمو ّرخان وعالمان اهل س��نت
ازعايشه روايت كردهاند :هنگامي كه پيامبرخدا
رحلت کرد و در ميراث آن حضرت اختالف
كردند ،در نزد هيچ ك��س در اين باره مطلبي
نيافتند ،تنها ابوبكر بود كه
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گفت :از پيامبر خدا ش��نيدم كه ميفرمود« :هر در تبليغ احكام الهي داش��ته ،آشنا بوده و مقام
آنچ��ه كه از ما گروه پيامب��ران بازمانده صدقه حضرت زهرا 3و حض��رت علي 7را در
42
است».
پيشگاه آن حضرت بداند و ترديد در نادرست
43
اظهارات عايش��ه و موضعگيري صريح او بودن حديث کند.
در اين مورد ،نش��انگر آن اس��ت كه ناقل اين
3ـ اداي سوگند
س��خن تنها خليفة اول بوده است؛ چنانكه ابن
با توجه به اين كه خليفه مدعي بود پيامبران
ابي الحديد هم چنين نظري دارد.
دانشمند ارزشمند سيدهاشم معروف الحسني ارث نمي گذارن��د و داليل حضرت زهرا را بر
مينويس��د« :مو ّرخان و محدثّ��ان همگي بر اين مالكيت فدك كافي نميدانست ،برابر رسم و
موضوع اجماع دارند كه اين روايت تنها از ابوبكر عرف و شرع ،بايد از حضرت زهرا بخواهد که
براي اثبات ادعاي خود قسم ياد كند.
رسيده و تنها منبع و مستند اوليه ،اوست.»...
در قضاي اسالمي ،در مواردي كه موضوع
چگونه ممكن است شخصي مانند پيامبر،
چنان مس��ألة مهم��ي را مطرح كنن��د كه هم براي قاضي روش��ن نيس��ت ،قاضي از مدّعي
مخالفت صريح با قرآن و قول خدا داشته باشد ميخواهد كه س��وگند ياد كن��د .پس از اداي
و ه��م از دختر و از جانش��ين ب��ه حق خويش س��وگند ،دادگاه مختومه ميش��ود و حكم به
مخفي كنن��د؟! اصوالً رس��م پيامب��ر اين بود نفع مدّعي صادر مي گردد .اما خليفه باز هم از
وقتي ميخواستند مطلبي را كه جنبة تشريع و چنين موضوعي خ��ودداري نمود و از صدور
قانونگذاري داشت ،طرح كنند ،آن را در جمع حكم مانع گرديد.
مسلمانان و اصحاب مطرح ميکردند و گروه
4ـ تقاض�ا از م ّدع�ي ب�راي اداي
كثيري به ضبط آن مي پرداختند. ...
گمان نميكنم كسي كه به خدا و رسول سوگند توسط قاضي
وقتي در قضاوتها ،موضوع مبهم باش��د
ايمان داشته باشد و با سبك و روشي كه پيامبر
و كار ص��دور حك ِم نهايي طوالني ش��ود ،راه
ديگ��ري وج��ود دارد كه قضات

به آن تأس��ي ميكنند .در نزاع مفروض وقتي
حضرت زهرا 3مدعي بودند كه پيامبر فدك
را به ايشان بخشيدند و خليفه منكر چنين ادعايي
بود ،قاضي موظف است به مدّعي تذكر دهد
كه چون ش��هود تو ناقص است ،حق داري از
منكر (خليفة اول) مطالبة قس��م كني .بنابراين،
بايد خليفه به حضرت زه��را تذكر ميداد كه
چون داليل ش��ما كافي نيست ،اگر ميل داري
من كه منكر هستم حاضرم قسم ياد كنم .ليكن
خليف��ه به اين قانون قضا عمل نکرد و به مجرد
نقص ش��هود ،نزاع را مختومه اعالم كرد 44.و
ضد ايشان صادر نمود.
رأي را بر ّ

خ��ورد؛ يعني خليفه كه منكر بخش��ش فدك
توس��ط پيامبر ب��ه حضرت زهرا ب��ود ،خود به
عن��وان قاضي اظه��ارات مد ِع��ي را رد كرد و
حكم بر «صحت انكار» خ��ود داد .چيزي كه
كام ً
ال جديد بود و بعدها اين روش مورد سوء
استفادة خلفاي جور شد.
در حال��ي در تاري��خ مي خواني��م ،روزي
عربي در دوران اقتدار پيامبرخدا ،بر شتر ايشان
ادعاي��ي داش��ت و حضرت ان��كار كردند .به
دس��تور پيامبر داوري در اين مورد به شخص
ثالث ارجاع گرديد .در زمان خالفت ظاهري
علي بن ابي طالب 7نيز روزي عربي در زره
آن حضرت ادعا كرد و ايش��ان منكر ش��دند.
ِ
قاضي محكمه ،شاكي و متهم را احضار کرد.
اين قضاوت در تاريخ اسالم بسيار مشهور و از
افتخارات اس�لام و تشيّع است .حضرت هم با
كمال تواضع و وقار در محكمه حاضر شدند و
حتي به قاضي محكمه كه به ايشان احترام ويژه
گذاشتند ،تذكر دادند .اتفاقًا در هر دو موضوع
و در ه��ر دو محكمه ،رأي به صداقت پيامبر و
اميرالمؤمنين 8صادر شد.

مقاالت

 5ـ قاضي منكر
خليف��ه در قضية فدك ،خ��ود در موضع
قاضي نشست و منكر تفويض و بخشش فدك
به دختر پيامبر ش��د و قضاوت در چنين مسألة
مهمي را ،خود به عهده گرفت! و خود قاضي
و حاكم و شاكي و مدعي شد!
در قضاي اس�لامي ،اگر شخصي برچيزي
ادعايي داش��ته باش��د ومنكر آن را انكاركند،
باي��د موضوع به ش��خص ثال��ث بي طرف ،به
 6ـ ض�رورت پايبن�دي ب�ه روش
عن��وان قاض��ي ارجاع گ��ردد و قاضي پس از
ِ
بررس��ي ادعاي مدعي و اظه��ارات منكر و با پيامبر
پيامبر عالي قدر اس�لام كه ظهور محبّت،
توجه به قوانين و قرائن ،به موضوع رس��يدگي
كن��د و رأي نهاي��ي را ص��ادر نماي��د .اما در عنايت ،عواط��ف و رحمت خداون��د بودند،
موضوع فدك ،ش��رايط به گونة ديگري رقم در بس��ياري از م��وارد
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لطفه��اي بيحد و فراواني نس��بت ب��ه افراد
مختلف داش��تند كه در تاريخ اس�لام ثبت و
ضبط اس��ت .عفو مردم گستاخ و بتپرست و
خونخ��وار مكه دليل اين عواط��ف بود .پيامبر
افراد زيادي را كه مرتكب اش��تباه و يا اس��ائة
ادب نسبت به ايشان ميشدند ،عفو ميكردند.
برخورد صميمانة ايشان حتي با مخالفين خود
و حتي بخش��ش اموال منق��ول و غير منقول به
اصحاب و ديگر موارد در تاريخ ثبت است.
پيامبرخدا بخشهايي از زمينهاي يهوديان
بني نضير را به ابوبكر وعبدالرحمان ابن عوف
و ابو دجاجه واگ��ذار كردند 45.هيچ كس هم
ادعايي نكرد و اعتراضي نداشت .اين زمينها
پ��س از ارتحال پيامبر در دس��ت آن ها ماند و
خليفه حرفي در آن اموال نداشت.
پيامب��ر همچنين قوارة قاب��ل مالحظهاي از
زمينهاي بنينضي��ر را با درختهايش به زبير
46
بن عوام واگذار نمودند.
مؤلف فتوح البلدان مينويس��د :پيامبرخدا
ي��ك قطعه زمي��ن را كه داراي ك��وه و معدن
بود ،به بالل و چه��ار قطعه زمين را به علي بن
47
ابي طالب واگذار كردند.
خوب بود

خليفه كه در جاي پيامبر نشسته و خود را براي
چنين مقامي محقتر از ديگران ميدانست ،به
شيوة پيامبر عمل ميكرد و در ماجراي فدك،
به فرض اگر داليل حضرت زهرا در مالكيت
بر فدك كافي نبود ،فدك را به عنوان صاحب
قدرت و زمامدار امور مسلمانان ،به آن حضرت
واگذار ميكرد.
پشيماني احساسي نه اساسي
7ـ
ِ
خليف��ة اول پس از تصرف ف��دك و آزرده
خاطر شدن دختر بزرگوار پيامبر از اين ماجرا ،از
کار خود پشيمان و از عاقبت خويش نگران شد.
اب��ن قتيبة دين��وري موضوع مهم��ي را در
پشيماني خليفة اول و دوم نقل كرده است .اين
گفته را براي تأييد مطلب خود مي آوريم:
«...عمر به ابوبكر گفت بيا برويم نزد
فاطمه ،چون ما او را به خشم آوردهايم.
با يكديگر به منزل حضرت زهرا رفتند و
اجازه خواستند كه بر آن حضرت وارد
شوند .حضرت اجازه نداد .نزد حضرت
علي رفتن��د و با او صحب��ت كردند .آن
حض��رت آن دو را ب��ه حض��ور فاطمه
برد .هنگامي ك��ه روبه روي آن حضرت
نشستند ،حضرت زهرا روي خود را به

به خشم درآورد مرا به خشم در آورده
است؟»
گفتند :آري ،اين حديث را از رس��ول
خدا شنيدهايم.
فرمود :پس من ،خداوند و فرشتگانش
را شاهد و گواه ميگيرم كه شما مرا به
خش��م در آورده و راضي نس��اختيد و
هرگاه پيامبر 9را مالقات كردم از شما
به او شكايت خواهم كرد.
ابوبكر گفت :من از خش��م و غضب
آن حضرت و از خش��م و غضب تو ،اي
فاطمه به خداوند پناه ميبرم و شروع به
گريه كرد و چنان ميگريست كه نزديك
ب��ود جان��ش ب��ه در رود .در آن لحظه
حض��رت زهرا فرمود :به خدا س��وگند،
به دنبال هر نم��ازي كه ميخوانم تو را
48
نفرين ميكنم».
ش��واهد و قرائن نش��ان مي دهد خليفة اول
از رنجان��دن حضرت زهرا پش��يمان ب��ود اما
هيچ گونه اقدامي كه موجب جبران شود انجام
نداد؛ يعني پشيماني وي نه اساسي كه احساسي
و عاطفي بود.

مقاالت

طرف ديوار برگرداند .آنان به آن حضرت
سالم كردند .حضرت پاسخ سالم نداد.
ابوبكر لب به سخن گشوده ،گفت:
اي حبيبة پيامبرخدا ،به خدا سوگندكه
خويشاوندان رسول اهلل از خويشاوندان
خودم نزد من محبوبتر ميباشند و تو
در نزد من از عايشه دخترم محبوبتري.
دوست ميداش��تم كه روز رحلت پدرت
من نيز از دنيا ميرفتم و بعد از او ،در اين
دنيا نمي بودم .آيا ش��ما مرا چنين آدمي
ميبينيد كه با آن كه عارف به حق ش��ما
هستم و فضيلت و شرافت تو را به خوبي
ميدانم ،در عين حال حق تو را بگيرم و
از ميراث پيامبر خدا مانع شوم...؟
حضرت زهرا فرمود :آيا ش��ما خود
اي��ن چنين ميبينيد كه اگر من حديثي را
از پيامبرخدا برايتان نقل كنم كه شما با
آن حديث آشنا باشيد به آن عمل خواهيد
كرد؟
گفتند :آري .فرمود :ش��ما را به خدا
س��وگند ميدهم آي��ا از پيامبرخدا9
نش��نيدهايد كه ميفرمود« :خش��نودي
فاطمه خش��نودي من و خش��م فاطمه
 8ـ کفايت شهادت اميرالمؤمنين بر
موجب خشم و غضب من است .هر كس
فاطمه دخترم را دوس��ت داش��ته باشد رسالت پيامبر9
مقام و منزلت علي 7به قدري برجسته و
مرا دوست داش��ته و هر كس فاطمه را
خشنود و راضي س��ازد مرا خشنود و عظي��م و در نزد خداوند به
راضي ساخته است و هر كس فاطمه را
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مقرب و محبوب ان��د كه پروردگار
اندازهاي ّ
سبحان ش��هادت ايش��ان را به تنهايي بر نب ّوت
پيامبر كافي ميداند .آنجا كه ميفرمايد:
{ َو َيُق ُ
��ت ُم ْر َس ً
ال ُقلْ
ين َك َفُروا َل ْس َ
ول َّال ِذ َ
َكفى ب هَّ
اللِ َشهيداً َبيْ َو َبيْن ُ
َك ْم َو َم ْن ِعنْ َدُه ِعْل ُم
ِ
ِ
نيِ
49
ْ
تاب}.
ال ِك ِ
«كافران ميگويند تو پيامبر نيستي.
به آن ها بگو شهادت خداوند و كسي كه
داراي علم كتاب است ،بر نبوت من كافي
است».
مفس��ران ش��يعه و بس��ياري از اهل
علما و ّ
تس��نن ،با نقل حديثي از پيامبر اسالم معتقدند
كه صاحب علم كتاب ،كه شهادتش بر رسالت
پيامبر كافي است ،اميرالمؤمنين است .خلفا بايد
ش��هادت اميرالمؤمنين را ب��ر ادعاي حضرت
زه��را ميپذيرفتن��د و از او ش��اهد ديگ��ري
نمي خواستند.
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ُخزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين)
مرد عربي در مورد ناقة پيامبر ادعايي كرد
و اظهار داشت كه اين ناقه (شتر ماده) متعلق به

اوس��ت .پيامبر فرمودند :اين شتر ،تعلّق به من
دارد؛ زي��را قب�ل ً
ا پول آن را به ت��و دادهام .مرد
عرب از پيامبر پرسيد :آيا شما بر اين حرف خود
شاهد داريد؟ شخصي به نام «خزمية بن ثابت»
اظهار داش��ت که من گواهي ميدهم اين شتر
تعلّق به پيامبر دارد .پيامبر از خزيمه پرسيدند:
ت��و ازکجا به چنين يقيني رس��يدهاي؟ خزيمه
گفت :چون من به رس��الت شما يقين دارم به
ادعاي ش��ما در مالکيت ش��تر هم يقين دارم.
حضرت پيامبر اس��تدالل خزيمه را پذيرفتند و
فرمودند :من ش��هادت تو را به تنهايي کافي و
نافذ ميدانم و به منزلة دو شهادت قرار ميدهم.
سپس به ماجرا خاتمه دادند .از آن روز خزيمه
50
به «ذوالشهادتين» شهرت يافت.
وقتي ش��هادت و گواهي ش��خصي مانند
خزيمه ،به منزلة دو ش��هادت حساب ميشود،
آيا خليفه نبايد ش��هادت اميرمؤمن��ان را که به
تنهايي بر رسالت پيامبر از منظر خداوند کفايت
ميکرد بپذيرند؟
9ـ تضاد و تناقض
مو ّرخان مينويس��ند :وقتي حضرت زهرا
ب��ا اس��تدالل محکم و

مقاالت

قوي در مورد فدک بحث کردند ،ابوبکر سند پينوشتها:
و قباله اي بر مالکيت حض��رت زهرا بر فدک
نوشت و امضا کرد و به وي تقديم کرد .وقتي
حض��رت زهرا از خانة ابوبکر با س��ند مذکور
مراجعت ميکرد ،خليفة دوم ايش��ان را ديد و
ماجرا را پرس��يد .فاطمه 3موضوع را گفت
و س��ند را نيز به وي نش��ان داد .اّما خليفه سند
را گرف��ت و پاره ک��رد 51.اما خود وي پس از
رسيدن به خالفت ،فدک را به ورثة پيامبرخدا
52
واگذار کرد.
اکنون در اينجا پرسشي پيش مي آيد و آن
اين که:
اگر پيامب��ران ارث نميگذارند ،پس دادن
س��ند فدک به حضرت زهرا براي چيست؟ و
اگ��ر در نظر خليفة دوم ،بايد درآمد فدک در
مسائل عمومي هزينه شود ،چرا خو ِد وي نسبت
به واگذاري آن به ورثة پيامبر اقدام کرد؟
اين نکته نيز جالب است که طبق مدارک
اهل سنت ،فدک به حضرت علي و عباس بن
عبدالم ّطلب باز گردانده ش��د .اگر اين مطلب
صحت دارد ،مي توان اين پرسش را طرح کرد
ک��ه مگر عباس بن عبدالم ّطل��ب وارث پيامبر
بود؟! و مگر نه اين اس��ت که با بودن حضرت
زهرا و پ��س از وي ،با بودن فرزندان حضرت
زهرا ،ارث به طبقة دوم نميرسد؟!
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