بسم اهلل الرحمن الرحیم
واکاوی اعتبار سنجی خطبه فدکیه
در سنجهی معیارهای فریقین

چکیده:
خطبه ی فدکیه ،سخنرانی حضرت صدیقه کبری(س) که در اندک زمانی پس از رحلت پیامبر(ص)و
همزمان با غصب فدک ایراد شد ،یکی از مهمترین دالیل و مدارک حقانیت اهل بیت(ع)در مسئلهی جانشینی
پیامبر(ص)و بیانگر انحرافات جامعه اسالمی پس از رحلت پیامبر گرامیاسالم(ص)است .گروهی انتساب این
خطبه به حضرت زهرا(س)را مورد تشکیک و انکار قرار دادند و آن را ساخته و پرداخته شیعیان دانستهاند.
در این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی تالش شده است تا خطبهی فدکیه با مبانی مورد پذیرش شیعه و
اهل تسنن سنجیده شود .بررسی و تحلیل جوانب گوناگون این روایت نشانگر آن است که خطبه فدکیه از
جهات متعدد دارای اعتبار است؛ این روایت عالوه بر آنکه در منابع معتبری همچون کتب اربعه شیعه نقل
شده ،در تعداد قابل توجهی از منابع کهن روایی–تاریخی اهل تسنن نیز ،بازگو شده و دارای طرق متعدد و
معتبر است .تحلیل محتوایی این روایت که به روش برون متنی صورت گرفته است بیانگر آن است که متن و
مضمون خطبه نیز با شواهد تاریخی و روایی شیعه و اهل تسنن مناسبت دارد.
کلید واژگان :اعتبارسنجی روایات ،خطبه فدکیه ،حضرت فاطمه(س) ،فدک.
مقدمه
"خطب" به معنای بازگرداندن کالم و "خطبه" کالمی است که به موعظه و اندرز اختصاص دارد .گفتارى
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رسمی و هیجان انگیز است که به منظور اقناع و تشویق گروهی به انجام یا ترک عملى ایراد میشود 2و
محتوای آن ستایش خدا ،نعت نبی و موعظه خلق است 3.خطبهخوانی در میان عرب جاهلی ،جایگاه
ارزشمندی داشت تا جایی که به عنوان یک رسانهی عمومی ،برای انتقال بسیاری از اطالعات ،ترویج عقاید و
رسومات و فیصله دادن به نزاعها ،از آن بهره میبردند 4.به همین جهت ،هنگامیکه رسول خدا(ص)به مقام

 1مفردات،ص286؛ مجمع البیان،ج،2ص.51
 2ترجمهنهجالبالغه،ج ،13ص.273
 3لغت نامه دهخدا،ج،6ص.8662
 4رک :المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم،ج،16ص.405
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رسالت مبعوث شدند ،از این شیوه ارتباطی و رسانهای ،برای تبلیغ معارف و احکام اسالمی استفاده کردند

در سالیان بعد نیز خطبه خوانی کما بیش همین رسالت را به عهده داشت و لذا امیرالمؤمنین(ع)و سایر ائمه
6

نیز از این رسانه جمعی استفاده میبردند.

فدک روستایی است در فاصلهی دو یا سه روزه با مدینه که نیمی از آن پس از فتتتخ خیبتتر و انتشتتار خبتتر آن در
میان یهودیان ،در مقابل مصونیت فدکیان از حملهی مسلمانان به پیامبر(ص)بخشیده شد .در منتتابع اهتتل تستتنن-
عالوه بر منابع شیعیان -آمده است که فتتدک بتته عنتتوان هبتته از طتترف رستتول ختتدا(ص) ،در اختیتتار حضتترت
فاطمه(س)قرار داده شد؛ در ذیل آیهی «وَ آتِ ذَالْقُرْبى حَقَّه» 7ابوستتعیدخدری نقتتل میکنتتد کتته هنگامتتهی نتتزول
این آیه ،رسول اهلل(ص) ،فاطمه(س)را خواستند و فدک را به ایشان بخشیدند8.هدیه بتتودن فتتدک در گزارشتتات
و مصادر دیگری از اهل تسنن نیز آمده استتت 9.امتتا پتتس از رحلتتت پیتتامبر(ص) ،فتتدک از فاطمتته(س) ستتتانده
شتتد10و هنگتتامی کتته ایشتتان درصتتدد بتتازپسگیری فتتدک برآمدنتتد ،از ایشتتان شتتهودی بتتر هدیتته بتتودن فتتدک
درخواست شتتد و مطتتابق گتتزارش یعقتتوبی ایشتتان(س) علتتى(ع) ،حستتن(ع) ،حستتین(ع)و ام ایمتتن را شتتاهد
آوردند 11و بنا به نقل "فتوح البلدان"" ،على (ع)" و "ام ایمن" به نفتتع وى شتتهادت دادنتتد12و در نقتتل دیگتتری
شاهدان "ام ایمن" و "رباح" آزاد کرده پیامبر(ص)معرفی شدهاند13اما به هر تقدیر نتته اقتترار زهتترا(س) پذیرفتتته
شد و نه شهادت شهود.
برخی گزارشات علت بازنگرداندن فدک به زهرا(س) را فرمایش پیامبر(ص) که «نحن معاشتتر االنبیتتاو النتتورث
» بیان کردهاند 14در حالی که افزون بر تفرد ابوبکر در نقل این روایت و ستتایر ضتتعفهای آن ،15فتتدک بتته جهتتت

 5برخی تألیفات در جمع آوری خطب پیامبر(ص) به رشتهی تحریر درآمدند از جمله کتاب نوشتهی پیام پیامبر تألیف بهاو الدین
خرمشاهی.
 6نمونههایی از خطب امیرمؤمنان(ع) در نهج البالغه گردآوری شده است.
 7اسراو 26 :
 8تفسیر القرآن العظیم ،ج،5ص63؛ الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،ج،4ص177؛ شواهد التنزیل ،ج،1ص439؛ روح المعانى فى تفسیر
القرآن العظیم ،ج،15ص.62
 9رجوع کنید به جلوه های تاریخ در شرح ابنابیالحدید ذیل نامه ،45ص 89به بعد.
10معجم البلدان ،ج،4ص.238
 11تاریخ یعقوبى ،ج ،2ص.469
 12فتوح البلدان ،ص.40
 .13همان
14صحیخ مسلم ،ج،5ص 152؛ سنن ترمذی ،ج ،3ص 82؛ مسنداحمدبن حنبل ،ج ،6ص ،262فتخ الباری ،ج،12ص.163
 15برای اطالع بیشتر از چگونگی نقد این حدیث ،به مقالهی ارزیابی حدیث نحن معاشر االنبیاو ال نورث نوشتهی قاسم بستانی ،مراجعه
شود .بستانی.96- 81 ،1386 ،
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هبه شدن آن در زمان حیات رسول خدا(ص) ،تخصصا از موضتتوع ایتتن روایتتت ختتارج استتت .ایتتن مستتئله تتتا
جایی روشن است که ابنابیالحدید معتزلی میگوید :از علیبنالفارقی استاد مدرستتهی بغتتداد ستتؤال کتتردم کتته
آیا فاطمه(س)در ادعای فدک صادق بود؟ پاسخ داد :بله .گفتم :چرا ابوبکر فدک را بتته او بتتاز نگردانتتد در حتتالی
که فاطمه(س)را صادق میدانست؟ لبخند زد و گفت :اگر آن روز بتته ادعتتای فاطمه(س)فتتدک را بتته او متتیداد،
فردا میآمد و ادعا میکرد که خالفت از آن همسرم است.
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حضرت زهرا(س)که بنابر اعتراف عایشه افضل مردم 17و صادقترین آنان پس از حضرت رسول(ص)

18

بودند جهت باز پس گرفتن حق خویش با گروهی از زنان راهی مسجد شدند و در آنجا خطبهای ایراد
فرمودند و فدک را مطالبه کردند که البته سودی نبخشید و فدک به ایشان باز پس داده نشد.

19

خطبهی فدکیه در فاصله ی بسیار اندک پس از رحلت رسول خدا(ص)و پس از دادخواهی نافرجام
حضرتزهرا(س) ،از ایشان صادر شد و عالوه بر تصریخ به مالکیت فدک و غصب آن ،مسائلی همچون
فتنهها ،عهدشکنیهای و انحرافات امت اسالمی پس از وفات پیامبر(ص)را به روشنی واگویه میکند و از این
روی می تواند به عنوان یکی از مهمترین مدارک روایی -تاریخی بر حقانیت امامت و والیت به شمار رود.
محتوا و مضامین صریخ و روشن این خطبه در کنار شخصیت و جایگاه ویژه ی فاطمه(س) در میان
مسلمانان ،موجب شده تا همواره صحت انتساب آن به فاطمه(س) جایگاه بحث ،گفتگو و از سوی برخی
مورد تشکیک و انکار باشد .از این رو پژوههی حاضر برآن است تا پاسخ این پرسشها را بیابد که مهمترین
منابع گزارش کننده از خطبهی فدکیه در میان کتب معتبر روایی شیعه و به ویژه اهل تسنن کدام اند؟ جهاتی
برای اعتبار طرق و اسناد خطبهی فدکیه وجود دارد؟ محتوا و مضامین خطبهی فدکیه با شخصیت حضرت
زهرا(س)و وقایع عصر صدور آن سازگاری دارد؟ این پژوهش با شیوهای تحلیلی-توصیفی و با بهرهگیری از
منابع روایی و تاریخی شیعه و اهل تسنن برآن است تا با بررسی و واکاوی مصادر ،طرق و محتوای خطبهی
فدکیه در گزارشات شیعی و سنی ،به دور از هر گونه پیشداوری ،میزان اصالت این خطبه را مورد
ارزیابیقرار دهد.
پیش از این پزوهشها و آثار متعددی دربارهی خطبه فدکیه به رشتهی تحریر در آمده است که غالباً به
شرح محتوایی این خطبه پرداختهاند .برخی نیز از جمله "سید عزالدین حسینی زنجانی" در شرح این خطبه
به عنوان مقدمه برخی منابع و اسناد آن را بیان کردهاند اما به واکاوی و بیان میزان اعتبار این منابع و اسناد
 16شرح ابنأبی الحدید ،ج ،16ص.283
 17المعجم االوسط ،ج ،3ص.137
 18مسند أبی یعلى ،ج،8ص.153 – 152
 19منابع خطبه فدکیه در آینده خواهد آمد.
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نپرداختهاست .پژوهشهایی نیز در زمینه ی سند شناسی این خطبه انجام شده است .از جمله مقالهی "نگاهی
ف حسین علی آذربادگان که به بیان منابع این خطبه و طرق متعدد و
گذرا به اسناد و منابع خطبه فدکیه" تألی ِ
طبقات راویان آن پرداخته است اما میزان اعتبار اسناد و وثاقت راویان را طرح نکرده است .در "احادیث
فدک فی مصادر الفریقین" نوشتهی محمد حیات انصاری نیز تنها به بیان منابع شیعی و سنی این خطبه
پرداخته شده و جهات دیگر اعتبار مورد توجه قرار نگرفته است و مریم صفایی در مقالهی "کتاب شناسی
خطبههای حضرت فاطمه زهرا(ع(" تنها به ذکر مصادری با محوریت خطبههای حضرت زهرا(س) پرداخته
است 20و هیچ یک از این آثار و دیگر آثاری که تألیف و تدوین شدهاند در صدد واکاوی جهات گوناگون
اعتبار این خطبه با در نظر آوردن مبانی پذیرش احادیث شیعیان و اهل تسنن نبودهاند و لذا مقالهی پیشرو با
چنینشی منطقی و با طرح برخی موضوعات دقیق و جامع و با دیدگاهی مقایسهای به بررسی اعتبار این خطبه
پرداخته است.
-1بررسی انتساب خطبهی فدکیه به دیگران
گروهی انتساب خطبه به حضرت زهرا(س)را مورد تشکیک و انکار قرار داده و آن را از خطب حضرت
علی(ع)و یا شخصی به نام" ابو العیناو" 21دانستهاند 22این در حالی است که انتساب این خطبه به "ابوالعیناو"،
قابل دفاع نیست؛ چرا که "زیدبنعلیبن الحسینبنعلیبنابیطالب" میگوید :من پیرمردان آل ابوطالب را دیدم
که این خطبه را از پدرانشان نقل میکردند و به پسرانشان میآموختند .خود من نیز این حکایت را از پدرم و
جدّم شنیدم .بنابراین شیعیان قبل به دنیا آمدن ج ّد ابوالعیناو ،آن را نقل می کردند و به یکدیگر
میآموختند23.در حالی که ابوالعیناو همعصر با متوکل و در قرن سوم هجری میزیستهاست.

24

انتساب آن به حضرت علی(ع)نیز پذیرفتنی نیست؛ گر چه در نزد شیعیان ،به جهت مقام عصمت ،کالم آن
حضرات از حجیت یکسانی برخوردار است و در نظر اهل تسنن به جهت اعتقاد به عدالت صحابه ،سخن
علی(ع)و فاطمه(س)با ارزش گذاری یکسانی پذیرفتنی است اما تمامی قرائن و شواهد ،انتساب آن را به
حضرت علی(ع)رد کرده و صدور آن را از حضرت صدیقهی کبری تأیید میکند .در هیچ نقل و منبعی دیده
نشده که سند خطبه به علیبنابی طالب(ع)ختم شود .افزون بر آنکه در برخی از نقلهایی که از طریق اهل
 20مجلهی بانوان شیعه ،1384 ،ش.4
 21أبو العیناو ،محمدبنقاسمبنخالد؛ اصلش از یمامه و متولد 191هجری در اهواز است.از فصحا ،شعراو و ادبای عصر خویش بوده،
درسن  40سالگی چشمان خود راز دست داده و در سال  233از دنیا رفته است( .اللمعة البیضاو فی شرح خطبة الزهراو،ص) 319
 22بالغات النساو،ص.12
 23بالغات النساو ،ص.12
 24معجم االدباو،ج،6ص.2603
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تسنن رسیده ،طریقه ی حرکت حضرت فاطمه(س)به مسجد ،آویخته شدن پرده و سایر جزئیات و مقدمات
خطبه نیز به تصویر کشیده شدهاست 25.البته نباید از نظر دور داشت که سخنان فاطمهی زهرا(س)در خطبه ی
فدکیه ،توسط پارهای از کالم امیر المؤمنین تأیید میشود26اما این مطلب دلیل بر صدور خطبه فدکیه از
حضرت علی(ع)نیست بلکه خود دلیلی آشکار بر اعتبار محتوایی خطبهی فدکیه است.
- 2جستجوی منابع خطبهی فدکیه
گرچه حدیث پژوهان در تقدم و تأخر ،پذیرش یا عدم پذیرش و درجهی اهمیت قرائن اعتبار روایات
اختالف نظر دارند27اما همواره وجود روایت در منابع معتبری که مورد عمل صحابه و علمای برجسته ی
اسالمی است ،از جمله دالیل اعتبار روایت به شمار رفته است؛ بسیاری از اهل تسنن ،روایات موجود در
صحیحین را اصخ احادیث دانسته و سایر صحاح را در رتبههای بعدی قرار دادهاند 28.گروهی از شیعیان نیز
روایات موجود در منابع همانند اصول قابل اعتماد

29

و کتب اربعه را محکوم به قطعیت30و یا

حجیت31میدانند .منابع متعددی از میان کتب روایی-تاریخی شیعی و سنی به نقل خطبهی فدکیه پرداختهاند
تا جایی که برخی تعداد این منابع را تا  3260و برخی دیگر تا  33 112اثر شماره کردهاند .این منابع گاه خطبه
را به طور کامل و گاه بخشی از آن را نقل کرده ،گاه همراه با سند و منبع و گاه بدون آن به نقل خطبه فدکیه
پرداختهاند ،بعضی از این منابع موجود و پارهای از آنها تنها گزارشی از آنها به ما رسیده است .در ذیل تنها به
بخشی از مهمترین این منابع اشاره شده است.
الف-منابع امامیه
گفته شده که کهنترین کتاب مستقل که به ثبت خطبه فدکیه پرداخته" ،خطبة الزهرا" نوشتهی "ابو مخنف
ازدی"(34م 157ق)است35.کتاب مذکور در حال حاضر در دسترس نیست و منبع یا منابعی که به طور مستقیم
 25در آینده بخشهایی از متن خطبه آورده خواهد شد که جملگی می تواند از قرائن صدور آن از حضرت فاطمه سالم اهلل علیها باشد.
 26در بررسی محتوایی و در اقدامات ناشایست ،...بخش کوچکی از آن آورده خواهد شد.
 .27رک ،وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاه ها ،ش 19و20
 28رک ،اضواو علی السنة المحمدیة ،ص.312
 29نهایة الدرایة،ص.170
 30الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه ،ص.112
 31الوافیه فی اصول الفقه ،ص.166
 32زندگانی حضرت زهرا(س)،ص.5-3
 33زندگانی حضرت زهرا(س) ،ص.803
 34برخی در امامی بودن و تشیع وی تردید نمودهاند .جعفریان ،بیتا ،ص 13ابو مخنف را از اصحاب حضرت علی علیه السالم و حسنین
علیهمالسالم دانستهاند ،اما شیخ طوسی این مطلب صحیخ را صحیخ ندانستهاست (.الفهرست،ص) 381

5

این خطبه را از آن کتاب نقل کرده باشند ،نیز یافت نشد ،تا با مقایسهی محتوای آن با خطبه فدکیه ،بتوان در
مورد مطابقت یا عدم مطابقتش با خطبه زهرا(س) اظهار نظر قطعی ارائه کرد اما با توجه به سند شیخ به این
کتاب که در انتهای آن مینویسد« :عبدالرحمنبنجندب عن أبیه قال :خطب(أمیر المؤمنین)علیه السالم ...و
ذکر الخطبة بطولها» 36میتوان نتیجه گرفت که "خطبه الزهرا"ی ابومخنف ،خطبه فدکیه نبوده و از جمله
خطب امیرمؤمنان و احتما ًال همان خطبهی  108نهج البالغه است که به جهت فصاحت و بالغت فوق
العادهی آن ،به "خطبة الزهرا" ،شهرت دارد.
مسعودی در کتاب "مروج الذهب"(م346ق)به قصه فدک اشاره کرده و تفصیل خطبه را به کتاب "اخبار
الزمان" و کتاب "اوسط"خود واگذار کردهاست 37از جمله منابع موجود که به نقل تفصیلی خطبهی فدکیه
ب "کتاب من الیحضره الفقیه"38و "علل الشرای ِع"39شیخ صدوق(م381ق)یاد
پرداختهاند ،میتوان از دو کتا ِ
کرد .شیخ صدوق فرازهایی از این خطبه را در دو کتابش آوردهاست .طبرسی(م 548ق) نیز در کتاب
"االحتجاج" بابی را تحت عنوان " احتجاج فاطمة الزهراو(ع)على القوم لمّا منعوها فدک و "...گشوده و به
نقل خطبهی فدکیه پرداختهاست.40
منابع دیگری که خطبه ی فدکیه را به تفصیل و با طرق متعدد نقل کردهاند" ،الشافی فی االمام ِة"سید
مرتضی(م436ق)،41

"دالیل

االمامة"(قرن

پنجم

ق)،4342

"الطرائف

فی

معرفة

مذاهب

ف"سیدبنطاووس(م664ق) 44و "کشف الغمةفی معرفة االئم ِة"اربلی(م692ق) 45است.
الطوائ ِ
محدثان متأخر شیعی نیز این خطبه را ،در تألیفات خود آوردهاند؛ به عنوان نمونه میتوان از "عالمه

 35نگاهی گذرا به اسناد و منابع مکتوب خطبه فدک ،ص.49
 36الفهرست ،ص.381- 382
 37مروج الذهب و معادن الجوهر،ج،2ص.304
 38من ال یحضره الفقیه ،ج،3ص.568
 39علل الشرایع ،ج،1ص.289
 40االحتجاج ،ج،1ص.131
 41الشافی فی االمامة،ج،4ص.76-69
 42برخی این کتاب را منقوالت محمدبن جریر طبری سنی مذهب دانستهاند انصاری ،1373 ،مجله کیهان اندیشه شماره  58و لذا شاید
بتوان آن را از منابع اهل تسنن شماره نمود.
 43دالیل االمامة ،ص.122- 109
 44الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف،ص.264- 263
 45کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج ،2ص.32
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مجلسی" یاد نمود که در "بحاراالنوار" خطبهی مذکور را با طرق متعدد از منابعی گوناگون نقل کردهاست.

46

ب-منابع غیر امامیه
ذکر خطبهی فدکیه در کتب روایی و تاریخی متعدد و با طرق مختلف اهل تسنن به تنهایی میتواند مدرکی
بر اصالت این روایت باشد .از جمله کتب اهل تسنن که به نقل خطبهی فدکیه پرداختهاند" ،المنثور و
المنظوم" احمدبنابیطاهرطیفور(م 280ق)است که از شاعران و تاریخ نگاران اهل تسنن به شمار میرود.
ِ
قسمت اعظم این کتاب از میان رفته47اما بخش یازدهم آن با عنوان "بالغات النساو" به چاپ رسیده که در
این بخش سخنان بلیغ ،جوابیه ها و اخبار زنان جمع آوری شده48و تحت عنوان "کالم فاطمة بنت رسول اهلل
ص" خطبهی فدکیه به تفصیل نقل شدهاست.

49

ک" احمدبن عبد العزیز جوهری(م323ق)است  .ابنابیالحدید معتزلی در
منبع دیگر "السقیفه و فد ِ
51 50

شرح نهج البالغه در ذیل نامهی  45تحت عنوان "ذکر ما ورد من السیر و األخبار فی أمر فدک" و در فصل
اول بحث با عنوان "فیما ورد من األخبار و السیر-المنقولة من أفواه أهل الحدیث و کتبهم-ال من کتب الشیعة
و رجالهم" این خطبه را با ذکر سند ،به نقل از جوهری آوردهاست.

52

ال به نقل این خطبه پرداخته 53و گر
ابو الفرج اصفهانی(م356ق) در "کتاب کالم فاطمة فی فدک" نیز مستق ً
چه از این کتاب اثری بر جای نماندهاست ،اما مؤلف زیدی مذهب آن ،در کتاب "مقاتل الطالبین" در ذیل
شرح حال "عونبنعبد اهللبنجعفربنأبی طالب" به این خطبه اشاره کرده و مینویسد :مادرعون ،زینب دختر
علیبنابیطالب است و زینب همان کسی است که ابنعباس کالم فاطمه در فدک را از وی نقل کرده و
میگوید« :حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی علیه السالم»54ابنمردویه (م410ق) نیز در کتاب «مناقب
علیبنابیطالب» این خطبه را نقل کرده است.

55

عالوه بر منابع شیعی و سنی که به ذکر این خطبه پرداختهاند ،بسیاری از علما از دیر باز به شرح مفاهیم و
 46بحار االنوار،ج،29ص 215به بعد.
 47الذریعة3 ،ج،ص.142
 48بالغات النساو ،ص.3
 49همان ،ص.22
 50السقیفه و فدک،ج،1ص.140
ک" موجود در واقع نقلهای ابنابی الحدید ،از آن کتاب است که با تالش محمدهادی امینی جمع آوری شدهاست.
 51کتاب "السقیفه و فد ِ
 52شرح ابنأبی الحدید ،ج ،16ص.211
 53الذریعة ،ج،18ص.109
 54مقاتل الطالبیین ،ص.60
 55مناقب علیبنابیطالب،ص.201
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متن خطبهی فدکیه اهتمام داشتهاند و از آنجا که تحلیل محتوا فرع بر پذیرش اعتبار روایت است ،میتوان
گفت که شارحان این خطبه به اعتبار و صحت صدور آن معتقدند و البته هر یک از این شروح خود به عنوان
منبعی برای این خطبه به شمار میروند.از جملهی شروح خطبهی فدکیه میتوان به" شرح خطبة اللم ِة"

56

ابنعبدون(م 423هت)اشاره کرد که از مشایخ نجاشی57و شیخ طوسی58است 59.همچنین میتوان از شروح
دیگری از جمله "الروضة الزهراو فی تفسیر خطبة الزهراو"اثر احمدبنمحمد خزاعی نیشابوری(قرن پنجم)،
"کشف المحجةفی شرح خطبة اللمة" نوشتهی عالمه سید عبداهلل شبر(م1242ق)" ،اللمعة البیضاو" تألیف
محمد علیبن أحمد قراچه داغی تبریزی انصاری(م1310ق) و شرح محمد تقیبنسیدبناسحاق
قمی(م1344ق)تحت عنوان "الدرة البیضاو"60نیز یاد کرد.

61

- 3بررسی و تحلیل طرق خطبهی فدکیه
همواره بررسی و تحلیل سندی یکی از مهمترین شیوههای نقد روایات به شمار رفتهاست؛ طرق متعدد،
راویان مورد اعتماد ،نقل روایت توسط افراد خاص ،میتواند از جهات اعتبار سند روایت باشد.
الف-طرق متعدد
محدثان معتقدند که متابع و شاهد داشتن از جمله قرائن وثوق روایت به شمار میرود؛ متابع حدیثی است
که برخی روات آن با راویان حدیث دیگر که همان مضمون را نقل کردهاند ،یکسان باشند62و شاهد در
اصطالح علم حدیث به روایتی گفته می شود که متن آن با روایت دیگر یکسان اما سلسله سندش متفاوت
باشد 63.به تعبیر سادهتر میتوان گفت که هر چه روایتی با اسناد بیشتری نقل شود ،به ویژه اگر ناقالن آن از
فرق مختلف باشند ،درجهی اعتماد و اطمینان به روایت افزون میشود.
 56علی الظاهر "خطبه اللمه" همان خطبه فدکیه باشد؛ عالمه شبر نیزدر کتاب خود ،خطبه فدکیه را خطبه اللمه نامیده است گر چه
صاحب الذریعه در توصیف این خطبه در ذیل عنوان "شرح خطبة اللمة"آورده است«:هی خطبة فاطمة الزهراو(ع) فی المسجد فی اللمة
من النساو» (فهرس اسماو مصنفی الشیعه ،ج ،13ص )224و از ظاهر کالم او بدست میآید که خطبهای غیر از فدکیه باشد اما وی در ذیل
عنوان "خطبة اللمة" می نویسد :این خطبه حضرت زهرا(س) است ک ه دارای شروح فراوانی است و ابنابیالحدید در ذیل شرح نامه
امام(ع) به عثمانبنحنیف آن را از جوهری نقل کرده است(.همان ،ج ،7ص )205و ابنابی الحدید در شرح این نامه به نقل ماجرای فدک
و خطبه فدکیه پرداخته است(.شرح ابنابی الحدید ،ج ،16ص211به بعد)
 57فهرس اسماو مصنفی الشیعه ،ص.87
 58رجال الطوسی ،ص.413
 59فهرس اسماو مصنفی الشیعه ،ج ،13ص224
 60همان،ج،8ص.93 – 92
 61همان ،ج،13ص.215
 62علم الحدیث و درایه الحدیث ،ص .62- 63
 63همان ،ص .63-62
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خطبهی فدکیهی حضرت زهرا(س)با طرق متعددی نقل شده و برخی تا  25سند این خطبه را شماره
نمودهاند 64.این خطبه در هر طبقه حداقل توسط 4راوی نقل شده که اگر آن را متواتر ندانیم ،قطعاً مستفیض
است که از جهت اعتبار در رتبهی پس از متواتر قرار دارد .عالمه مجلسی در مورد طرق متعدد خطبه فدکیه
می نویسد :این خطبه از خطب مشهوری است که خاصه و عامه آن را با طرق متضافره ،نقل
کرده اند65.نویسنده"لمعة البیضاو" نیز بر همین امر تأکید کردهاست.

66

ب -اسناد معتبر
از دیرباز یکی از قرائن اصلی احراز صحت صدور روایت ،اعتبار سند آن بوده است؛ آیت اهلل خویی در
«معجم رجال الحدیث» پس از نقل طریق شیخ صدوق به خطبهی فدکیه ،به بیان صحت سندی آن و تفصیل
ادلهی آن پرداخته است 67و لذا در این بخش برای جلوگیری از اطالهی کالم از بررسی مجدد این سند خطبه
صرف نظر شده 68و از میان اسناد متعدد آن ،یکی از طرق اهل تسنن مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفتهاست.
در کتاب "مناقب علیبنابیطالب" نوشتهی ابنمردویه ،سند روایت چنین آمدهاست:
«ابنمردویه ،أخبرنا عبد اهللبناسحاق ،اخبرنا محمدبنعبید ،اخبرنا محمدبن زیاد  ،اخبرنا
شرقیبنقطامی عن صالخبن کیسان عن الزهری عن عروة عن عائشة أنها قالت :لما بلغ
فاطمة علیهالسالم ان أبا بکر أظهر منعها فدک»...

69

سیدبنطاووس نیز در کتاب «الطرائف» خود که در آن به اثبات حقانیت شیعه با ادلهی اهل تسنن میپردازد،
این سند را آورده و لذا در بررسی این سند گاه جهت تکمیل و تتمیم مطلب نظرات ایشان نیز استطراد ًا مطرح
شده است؛
ذهبی ،صاحب کتاب مناقب" ،أبو بكر أحمدبنموسىبنمردويه األصفهانی" را با تعبیر "حافظ ثبت"
توصیف کرده70و دقت او را در استخراج روایات صحیخ بخاری ستوده است 71.سیدبنطاووس نیز در ضمن
نقل این سند ،ابنمردویه را در نزد اهل تسنن قابل اعتماد معرفی کرده و نوشتهاست« :الشیخ المعظم عندهم.

 64نگاهی گذرا به اسناد و منابع مکتوب خطبه فدک58 ،ص 65-
 65بحار االنوار ،ج،29ص.215
 66اللمعة البیضاو فی شرح خطبة الزهراو ،ص.317
 67معجم رجال الحدیث،ج،4ص.103-102
 68رج :به همان.
69مناقب علی بنابیطالب،ص.201
 70تذکره الحفاظ ،ج،3ص.1050
 71همان،ج،3ص.1051 – 1050
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الحافظ ،الثقة بینهم»

72

شیخِ ابنمردویه و دومین راوی سند مذکور مطابق با ثبت سیدبنطاووس در "الطرائف"
"اسحاقبنابراهیمبنعبداهلل" است 73که از ثقات به شمار میرود 74اما همانگونه که مالحظه میشود ،در کتاب
«المناقب» نام او "عبداهللبناسحاق" ضبط شده که بغدادی او را با عبارت "فیه لین" توصیف کردهاست.

75

"لین" فردی است که روایات او نوشته میشود اما باید در اعتبار روایاتش دقت کرد 76.روایات چنین افرادی
متروک نیست و این ذم به عدالت آنان لطمهای وارد نمیکند.

77

در ضبط نام راوی سوم در «المناقب» تصحیفی صورت گرفته و نام صحیخ او "أحمدبنعبیدبنناصخ
النحوی" است؛ چرا که او از مرویعنههای "عبداهللبناسحاق" است78و سیدبنطاووس نیز نام او را این گونه
ثبت کرده79و ابنعدی او را "اهل صدق" خوانده80و ابنحبان او را از جملهی ثقات دانستهاست 81.گر چه در
مذمت او آمده است که روایات منکر نقل کرده و متابع بر روایات او وجود ندارد 82اما از آنجا که روایت
منکر روایتی است که متن آن مخالف روایت مشهور بوده و راوی آن غیرثقه است 83و عدم وجود متابع بر
روایت نیز به معنای تفرد در نقل روایات است ،84بازگشت منقصههای مطروحه به برخی روایات و
خ حدیثی دقت نداشته و درست
مرویعنههای "ابنعبید" است و گویا او در نقل روایات و اخذ راوی از شی ِ
و نادرست را از ثقه و غیر ثقه نقل کردهاست .اما این جرح موجب سقوط تمامی روایات او نخواهد شد و به
ال مورد بررسی قرار
وثاقت خودش خدشه ای وارد نمیکند و در این مقام نیز مشایخ و متن روایت مستق ً
میگیرد.
چهارمین راوی "زيادی ،محمدبنزياد" است که ذهبی او را "االمام الحافظ الثقة الجلیل» توصیف

 72الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف،ص.264- 263
 73همان،ص.264-263
 74تاریخ بغداد،ج،6ص.386
75تاریخ بغداد،ج،9ص.421
 76منهج النقد فی الحدیث،ج106.
 77التقیید و االیضاح شرح مقدمة ابنالصالح ،ص.135
 78سیر أعالم النبالو ،ج،15ص.543
 79الطرائف ص.264- 263
 80الکامل فی ضعفاو الرجال،ج،1ص.188
 .81الثقات ،ج  ،8ص .43
 82تاریخ بغداد ،ج،5ص.14 – 13
 83علوم الحدیث و مصطلحه،ص203؛ نهایة الدرایة ،ص.270
 84نخبة الفکر ،ص.31
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کرده85بنا براین او هم دارای وثاقت و هم دارای منزلت است .ابنحبان راوی پس از "زیادی"،
"شرقیبنقطامی"را در کتاب "الثقات" خود از جملهی ثقات شمرده است.

86

خ
"صالحبنکیسان" شی ِ

"شرقی" نیز در کتب اهل تسنن از جمله ثقات به شمار رفته87و"ابنحبان" در ترجمه ی او مینویسد«:کان من
فقهاو المدینة والجامعین للحدیث والفقه من ذوی الهیبة والمروة» 88.مراد از راوی او "زهری"  89در سند این
خطبه به قرینهی راویان و مروی عنهها" ،محمدبنمسلم زهری" است که تابعی و ثقه است 90و مروی عنه او
"عروة" در کتاب "معرفةالثقات" اینچنین به وثاقت توصیف شدهاست« :عروةبنالزبیربنالعوام مدنی تابعی
ثقة کان رجال صالحا»

91

در سند مذکور ناقل این روایت از فاطمه(س)" ،عائشه" است که از صحابه رسول خدا(ص) و در نزد
اکثر اهل تسنن از عدول روات است و لذا احراز وثاقت وی در نظر آنان نیازمند بررسی نیست 92.در
"االصابة فی معرفة الصحابةِ" ابن حجر از قول شعبی نقل شده که هرگاه نزد مسروق روایتی از عایشه نقل
میشد ،میگفت« :حدثنی الصادقة بنت الصادق»

93

بنابرآنچه بیان شد ،هیچ یک از راویان مذکور در سند مورد بحث ،دارای مذمت قابل اعتنا نبوده و مورد
تأیید عالمان رجالی سنی مذهب هستند و لذا سند این خطبه نزد آنان از اعتبار برخوردار است.
ج-وجود راويان خاص در سند
یکی از قرائن اعتبار روایات وجود راویان ویژه در اسناد روایات دانسته شدهاست؛ گروهی از حدیث
پژوهان شیعی بر آنند که وجود راویان برجسته از جمله اصحاب اجماع در طریق روایات ،قرینهای بر صحت
متن آنان است94.اکثر علمای اهل تسنن نیز تمامیصحابه رسول خدا(ص) را عادل و اقوال آنان را حجت
 85سیر أعالم النبالو ،ج،11ص.154
 86الثقات ،ج،6ص.449
 87معرفة الثقات ،ج،1ص465
 88الثقات ،ج،6ص.455 – 454
 89دریافت روایت "شرقی" از "محمدبنمسلم زهری" روایت االکابر عن االصاغر به شمار میرود(.رک :تهذیب الکمال ،ج،13ص– 81
)84
 90معرفة الثقات ،ج،2ص.253
 91همان،ج،2ص.133
 92تدریب الراوی،ص374
 93نخبه الفکر ،ج،8ص.233
 94وسایل الشیعه،ج،20ص81؛ الرواشخ السماویة ،ج،1ص45؛ الوافی ،ج،1ص24؛ مقباس الهدایة ،ج،1ص437؛ مستدرک الوسایل،
ج،1ص.58
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میدانند.

95

وجود معصومان(ع) در سلسله اسناد خطبهی فدکیه موجب افزایش اعتبار سندی این روایت شدهاست؛ در
دومین و سومین سندی که در کتاب "دالیل االمامة" برای خطبه فدکیه ارائه شده ،این روایت از طریق امام
صادق(ع)از امام باقر(ع)از امام سجاد(ع)از حضرت زینب(س)گزارش شده است 96.بنا بر این در سند این
روایت سه معصوم قرار گرفته و از سوی دیگر زینب (س) که نقل این خطبه از او در منابع متعدد شیعی و
اهل تسنن مشهور است 97اگرچه از معصومان به شمار نمیروند اما شأن و منزلتشان باالتر از آن است که با
وثاقت و یا عدالت توصیف شوند.
تعدادی از راویان خطبهی فدکیه ،از جمله اصحاب اجماع هستند؛ "ابانبنعثمان"،

98

"محمدبنابیعمیر"99و "احمدبنمحمدبنابینصر" ، 100از جمله اصحاب اجماعی هستند که نامشان در اسناد
101

خطبه فدکیه ثبت شدهاست.

بزرگان دیگری از جمله شیخ صدوق102،هارونبنموسی تلعکبری 103و

برقی 104و ...نیز در اسناد خطبه فدکیه قرار گرفتهاند.
در طرق اهل تسنن خطبه فدکیه ،اصحابی همچون "عائشه بنت ابیبکر" و "عبداهللبنعباس" قرار دارند که
در نزد آنان متصف به عدالت هستند و بسیاری از روایات قابل اعتماد اهل تسنن را نقل کردهاند.
-4تحلیل محتوای خطبهی فدکیه
مطابقت مضامین روایات با قرآن ،سنت قطعی ،عقل ونقلهای متواتر یا متقن تاریخی از قرائن اعتبار محتوا
105

و متن روایات به شمار میرود.

106

اهل تسنن همخوانی روایت با قیاس را نیز به این موارد افزودهاند.

در

این بخش برای جلوگیری از اطالهی کالم تنها به بررسی مضامینی از خطبهی فدکیه پرداختهشده که از سوی
 95تدریب الراوی،ص.374
 96دالیل االمامة،ص.109
 97علل الشرایع ج،1،ص248؛ من الیحضره الفقیه،ج،3ص568؛ شرح ابنابیالحدید،ج،16ص.211
 98دالیل االمامة ،ص.109
 99علل الشرایع،ج،1ص.248
 100دالیل االمامة،ص.109
 101حتی اگر متن تمامی روایات آنان را صحیخ ندانسته نشود(معجم رجال الحدیث ،ج،1ص) 22- 18اما با قاطعیت میتوان گفت که
همگان بر وثاقت این افراد اتفاق نظر دارند.
 102علل الشرایع ،ج،1ص248؛ من ال یحضره الفقیه ج،3ص.568
 103دالیل االمامة،ص.122.-109
 104علل الشرایع،ج،1ص.248.
 105علم الحدیث و درایه الحدیث ،ص.110-108
 106أثر علل الحدیث فی اختالف الفقهاو ،ج،2ص.8
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گروهی با دیده ی تردید نگریسته شده و میتواند موجب انکار صدور خطبه فدکیه از فاطمه (س) شود .این
فرازها با روش تحلیل برون متنی و در قیاس با گزارشات اهل تسنن مورد ارزیابیقرار گرفتهاند.
پیش از پرداختن به محتوای خطبه فدکیه ،مناسب است تا انتقادی که ممکن است در اذهان شکل گیرد و
منجر به تردید در صدور این خطبه از فاطمه(س) شود ،طرح گردد؛ گفته شده که این چنین خطبهخوانی با
ویژگیهای شخصیتی حضرت زهرا(س) سازگار نیست؛ چرا که زهرا(س) بانویی مخدره و جلیل القدر بودند،
خروج ایشان از منزل ،حضور در جمع نامحرمان ،سخنوری با صدایی بلند و گریستن در مقابل آنان از آن
حضرت بعید و با سیرهی اخالقی-رفتاری ایشان در تعارض است .افزون بر آنکه حضرت زهرا(س)از ازهد
مردمان زمانهی خویش بوده و چنین دلبستگی به دنیا که او را از منزل بیرون کشد و در جمع مهاجران و
] :Commented [n1به منبع اصلی ارجاع دهید
جواب :منبع دیگری یافت نشد .در شرح خطبه نیز این مطلب بدون منبع
آمده و لذا جمالت تصحیخ شد.

107

انصار قرار دهد ،بعید به نظر میرسد.

در واکاوی اشکال مفروض باید به بیان دو امر پرداخت؛ نخست خطبه خوانی حضرت(س) و تعارضش با
زهد ایشان و دوم خطبهخوانی و تعارضش با عفاف آن حضرت .در بیان مسئلهی نخست باید توجه نمود که
شیوهی خطبهخوانی حضرت(س) نه تنها با وقار و عفاف خاندان رسول(ص) در تعارض نبوده بلکه خود
الگوی عملی عفاف بانوی مسلمان ،هنگامهی حضور در اجتماع به شمار میرود .در شرح ابنابیالحدید
طریقهی حرکت کردن حضرت زهرا(س) به سمت مسجد ،به روشنی به تصویر کشیده شدهاست:
« هنگامی که به فاطمه(س)خبر رسید که ابوبکر تصمیم گرفته تا مانع تصرف آن حضرت بر
فدک شود ،چادر خویش را پوشید و به همراه چند تن از بانوان ،به طرف مسجد حرکت
کرد .حرکت و راه رفتن ایشان همانند راه رفتن پیامبر(ص)بود و هنگامی که به مسجد و نزد
ابو بکر رسید ،انبوه مهاجران و انصار حاضر بودند .میان حضرت و آنان پردهاى سپید قبطى
108

آویخته شد»...

وقار حضرت زهرا(س)در حرکت به سوی مسجد و در میان جماعتی از زنان ،نشان از آن دارد که حرکت
ایشان یک حرکت هیجانی و احساساتی نبوده ،بلکه اقدامی حساب شده و برنامهریزی شدهای بودهاست .بنابر
آنچه آمد نه تنها ایراد خطبه ی فدکیه با متانت حضرت(س) در تضاد نیست بلکه سندی برای کمال وقار آن
حضرت است .قابل توجه است که این طریقه حضور و گام برداشتن زهرا(س) با سایر منقوالت سیرهنویسان
سنی مذهب سازگاری دارد؛ ابنحجرعسقالنی در" االصابة" آوردهاست« :عایشه می گوید که حضرت
109

فاطمه(س)همانند حضرت رسول اهلل(ص)راه میرفت و رسول خدا(ص) فرمود :مرحبا به دخترم»

در

روایات دیگری نیز عایشه و انسبنمالک ،فاطمه(س)را شبیه ترین فرد به رسول خدا(ص) ،در دینداری،
 107اللمعة البیضاو فی شرح خطبة الزهراو ،ص.322-321
 108شرح ابنابی الحدید،ج،16ص.211
 109ابنحجر،8 ،1415 ،ص266 – 265
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110

نشستن و راه رفتن معرفی نمودهاند.

اما در مسئلهی تعارض خطبهخوانی با زهد حضرت زهرا(س) باید گفته شود که "إن الضرورات تبیخ
المحذورات" 111غصب فدک ،درخواست حضرت (س)در بازگرداندن فدک ،خودداری از بازگرداندن آن،
همگی از ضرورت حضور و خطبه خوانی زهرا(س) نشان داشت تا حجت بر همگان تمام شود و عذری در
یاری نرساندن به فاطمه(س) باقی نماند .ضمن آنکه فدک منبع مالی قابل توجهی بود که میتوانست پس از
حضرت زهرا(س) در اختیار فرزندان ایشان قرار گیرد و در راه تلبغ دین حق مورد استفاده قرار گیرد و لذا
کوتاهی در بازپس ستاندن آن به گونهای موجب تضییع حقوق اهل بیت(ع) می شد و با این نگاه میتوان ادعا
کرد که تالش حضرت برای باز ستاندن فدک ،به جهت عالقهی حضرت فاطمه(س)به دنیا نبود 112بلکه دفاع
از حقوق عترت پیامبر(ص)به شمار میرفت .افزون بر آنکه ورود حضرت زهرا(س)به ماجرای فدک و خطبه
113

خوانی ایشان ،صرف ًا به منظور ستاندن زمینی غصب شده نبود بلکه همانگونه که خواهد آمد

نوعی دفاع از

حقانیت علی(ع) بود و لذا اقدام ایشان نه از باب ضرورات بلکه ایفای واجب الهی است.
الف-خالفت امیرمؤمنان(ع)
از جمله مسائلی که در خطبهی فدکیه مکرر به آن تصریخ شده ،خالفت و جانشینی پس از حضرت
رسول(ص)است.حضرت زهرا(س)در جای جای خطبهی فدکیه ،جانشینی امیرمؤمنان(ع)و وجوب اطاعت از
اهل بیت(ع)را به مردم گوشزد کردهاند.
«آنگاه که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاو و آرامگاه اصفیاو را برگزید ،در میان شما عالئم
نفاق ظاهر شد  ...شما از غصب کنندگان هستید .پس بر شتران دیگران نشان زدید و بر آبى
114

که سهم شما نبود وارد شدید».

«آگاه باشید که شما را مىبینم در حالیکه به تنآسائى جاودانه دل داده و کسى را که سزاوار
زمامدارى بود ،دور ساختهاید».

115

 110المعجم االوسط ،ج،4ص242؛مسند احمدبنحنبل،ج،3ص.164
 111المفید ،ج،36ص.102
 112اللمعة البیضاو فی شرح خطبة الزهراو ،ص.325-322
 113رج :به تحلیل محتوا بخش خالفت امیرمؤمنان(ع).
 114االحتجاج،ج،1ص.136
 115همان.
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«پس خالفت را بگیرید ولى بدانید که پشت این شتر خالفت زخم و پاى آن سوراخ و
تاولدار است .ننگش باقى و نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد و به آتش شعلهور خدا
که بر قلبها احاطه مىیابد ،متصل است».

116

عباراتی همچون«نشان زدن بر شتر دیگران»« ،وارد شدن بر آبیکه سهم آنان نبود»« ،دور ساختن کسی که
شایستهی زمامداری است» به وضوح بر لزوم فرمانبری از امیرالمؤمنین(ع) و حقانیت ایشان در امر خالفت و
غصب خالفت اشاره دارد .وجود چنین فرازهایی در خطبهی فدکیه میتواند یکی از دواعی مهم عدهای از
مخالفان مکتب اهل بیت(ع) در انکار خطبهی فدکیه و خدشه در اعتبار آن باشد .در حالی که روایات
117

فراوانی

در منابع حدیثی اهل تسنن موجود است که به صراحت بر الزم االجرا بودن اوامر حضرت

علی(ع) داللت دارد؛ همچون «من أطاعنی فقد أطاع اهلل عز وجل ومن عصانی فقد عصى اهلل ومن أطاع علیا
118

فقد أطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی»
119

رسول خدا(ص) تا حدی فراوان است

و شواهد و مستندات حقانیت خالفت امیرالمؤمنین(ع) به نص

که انکارناپدیر است؛ واضحترین آنها در حدیث متواتر غدیر یافت
120

میشود که در منابع متعدد روایی اهل تسنن و با طرق متعدد نقل شدهاست

و مسلم است هنگامی که

خالفت حق امیرالمؤمنین(ع) باشد ،جانشینی دیگران چیزی جز غصب نیست.
ب-تسريع در انتخاب خلیفه به بهانهی جلوگیری از فتنه
حضرت زهرا(س)در یکی از فرازهای خطبهی فدکیه میفرمایند:
ب و الکلم رحیبٌ ،و الجرح لما یندمل ،و الرسولُ لما یقبرُ ،ابتدارا زعمتم
« هَذا و العَه ُد قری ٌ
خوف الفتنة ،اال فى الفتنةِ سقطوا» 121این در حالى بود که زمانى نگذشته بود و موضع شکاف
زخم هنوز وسیع بود و جراحت التیام نیافته و پیامبر به قبر سپرده نشده بود .بهانه آوردید که
از فتنه مىهراسید ،آگاه باشید که در فتنه قرار گرفتهاید.
در این فراز از خطبه به دو مسئلهی اشاره شده است؛ شتابزدگی صحابه در انتخاب خلیفه پس از رسول
خدا(ص) و عذرتراشی آنان که علت این شتابزدگی جلوگیری از ایجاد فتنه در امت اسالمی بوده است.

 116همان.
 117موارد دیگر را بنگرید در :مسنداحمدبنحنبل،ج،1ص109؛ کنز العمال ،ج ،11ص612؛ مناقب علیبنابیطالب ،ص60؛ کنز العمال،
ج،11ص.619
 118الکامل فی ضعفاو الرجال،ج،4ص349؛ کنز العمال ،ج ،،11ص.614
 119افزون بر آنکه در روایات دیگری نیز این امر به صراحت بیان شدهاست .رج:مستدرک علی الصحیحین ،ج،3ص140؛ کنز العمال ،ج
،11ص602؛ المعجم الکبیر ،ج،4ص 172؛ کنز العمال ،ج ،11ص605 – 604؛ مناقب علیبنابیطالب،ص101؛ کنز العمال،ج ،11ص610؛
 120مسند احمدبنحنبل،ج،4ص372؛ سنن نسایی ،ص 150؛ صحیخ مسلم ،ج ،4ص1873؛ مستدرک علی الصحیحین،ج،3ص.109
 121االحتجاج،ج،1ص.138
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این مطلب توسط منابع اهل سنت تأیید میشود؛ بخاری در صحیخ خود روایت کرده که در هنگامه ی
122

انتشار خبر وفات پیامبر(ص) بیشتر انصار در سقیفه بنیساعده جمع شدند.

در برخی منابع آمده است

که انصار در توجیه این شتابزدگی ترس خود از حاکمیت افرادی که آباو و اجدادشان توسط آنان کشته
شده 123و ایجاد درگیری و فتنهها را مطرح کرده اند.
نکته دیگر آنکه مطابق با عبارت انتهایی این فراز از خطبه «اال فى الفتن ِة سقطوا» و گواهی تاریخ اگر ادعای
آنان در بیان انگیزه ی جلوگیری از فتنه واقعیت نیز داشته باشد اما با این شتابزدگی نه تنها تفرقه و فتنه در
امت اسالمی را ریشه کن نشد بلکه خود به آن دامن زد.
ج-جنگاوری صحابه
در فرازی از خطبهی فدکیه به گریختن عدهای از صحابه در نبردهای عصر رسول خدا(ص) اشاره شده
ن ا ْلقِتا ِل» شما در
ش و ادعُو َن فاکهُو َن آ ِمنُو َن َ ،،و َت ْن ُکصُو َن عِ ْن َد النِّزا ِل َو َت ِفرُّو َن ِم َ
است؛ « انتم فِی رفاهی ِة مِن العِی ِ
آن هنگام در آسایش مى زیستید و از امنیت برخوردار بودید و چون جنگ شدت مىگرفت ،خود را کنار
124

مىکشیدید و هنگام کارزار فرار مىکردید».

گر چه این عبارات در بعضی از منابع اهل تسنن که به نقل خطبه فدکیه پرداختهاند ،دیده نمیشود اما در
کتاب "السقیفه و فدک" این مضامین با تعابیر دیگری بازگو شده است« :و انتم فی رفهنیة و رفعنیة و ادعون
125

آمنون تتوکفون االخبار و تنکصون عند النزال».

ا فزون بر آنکه ماجرای فرار گروهی از صحابهی رسول

خدا(ص) از جنگ عالوه بر شهرت ،اسناد و مدارک متقنی دارد که انکار ناشدنی است؛ تعدادی از آیات قرآن
به مسئلهی گریز گروهی افراد در نبردها پرداخته و فراریان از جنگ را به شدت مورد مذمت قرار داده
126

است.

در منابع حدیثی ،تاریخی و حتی تفسیری این واقعه با وضوح بیشتری به تصویر کشیده شده است؛

ن
به عنوان نمونه می توان به نقل منابع اهل سنت از خلیفه دوم اشاره کرد که وی پس از قرائت آیهی « ِإنَّ الَّذی َ
جمْعانِ ِإنَّمَا است َز َّلهُمُ الشَّیْطان » 127اعالم میدارد که هنگامهی شکست در جنگ احد به
َت َو َّلوْا ِم ْنکُ ْم َیوْ َم ا ْلتَقَى ا ْل َ
128

بلندای کوهی گریخته است.

همچنین در کتاب «المغازِی»« ،تاریخ االمم و الملوک»« ،الکامل فی التاریخ»،

122صحیخ بخاری ،ج ،8ص.26
 123کنز العمال ،ج ،5ص.606
 124االحتجاج،ج،1ص.136
 125السقیفه و فدک ،ج،1ص.141
ح ِّرفًا ِّلقِتَا ٍل َأوْ مُتَحَی ِزّالىَ فِئَ ٍة فَ َقدْ بَاوَ بِغَضَبٍ ِّمنَ اللَّهِ وَ مَأْوَئ ُه جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ
 126از جمله آیهی  16سورهی انفالَ ،و مَن ُی َولِّهِ ْم َیوْمَئ ٍذ دُ ُبرَهُ ِإلَّا مُتَ َ
المْصِیر .
 127آل عمران15:،
 128الدر المنثور ،ج،2ص 88؛ کنز العمال،ج،2ص376؛ اإلکمال فی أسماو الرجال ،ص.122
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«المحرر الوجیز» و نیز شرح ابنابی الحدید بر نهج البالغه اسامی اصحابی که در جنگ احد گریختند ذکر شده
و حتی در برخی از منابع آمده است که آنان چنان دچار ترس شده بودند که تا سه روز به مدینه باز
129

نگشتند.

د-برخورد ناشايست با اهل بیت رسول خدا(ص)
در فرازی از خطبهی فدکیه ،حضرت زهرا(س)میفرمایند:
سرُّو َن حَسْو ًا فِی ا ْرتِغاوٍَ ،و نحن َنصْ ِب ُر مِ ْن ُک ْم عَلى
ن َنفْ َرتَها ،تُ ِ
س ُک َ
ث َا ْن تَ ْ
«ثُ َّم لَ ْم َتلْبَثُوا اال َر ْی َ
130

حزِّ الْمَدى ،وَ أنتم اآلن تزعمون أن ال إرث لنا».
ل َ
مِ ْث ِ

آنگاه آنقدر صبر نکردید تا دل

داغدار من ،آرام گیرد .به بهانه خوردن کف ،شیر را زیر لب پنهان مىخورید .ما باید بر این
امور که همچون فرو رفتن خنجر است ،صبر کنیم.
این بخش از روایت در منابع شیعی با تفصیل بیشتری آوردهاست:
«آنگاه آنقدر صبر نکردید که دل داغدار من ،آرام گیرد و تحمل آن(مصیبت)بر او سهل
گردد .پس آتشگیرهها را افروختهتر کرده و براى اجابت نداى شیطان و خاموش کردن انوار
دین روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر آماده بودید .به بهانه خوردن کف ،شیر را زیر لب
پنهان مىخورید و در پشت تپه ها و درختان براى خانواده و فرزندان او کمین کرده بودید.
ما باید بر این امور که همچون فرو رفتن خنجر و نیزه برّان ،در میان شکم است ،صبر کنیم».
131

همان مقدار ذکر شده در منابع اهل تسنن نیز نشانه ی حرمت شکنی و ظلم رفته بر حضرت زهرا(س)و
نارضایتی ایشان نسبت به برخی از صحابه است ،مؤیدات این امر را میتوان در کالم امیرمؤمنان(ع)در
نهج البالغه یافت .آنجا که حضرت پس از به خاکسپاری حضرت زهرا(س)میفرمایند :به زودى دخترت تو را
آگاه خواهد ساخت که امتت در ستم کردن به وى اجتماع کرده بودند132.تاریخ نگاران اهل تسنن آوردهاند که
ابوبکر در اواخر عمرش از چند چیز اظهار پشیمانی کرد از جمله آنها بازرسی خانهی حضرت
ب"اعالم النساو" نیز آمدهاست :گروهی در خانه فاطمه(س)جمع شده بودند .ابوبکر،
زهرا(س)بود 133در کتا ِ
 129تاریخ األمم و الملوک ،ج،2ص203؛ الکامل فی التاریخ،ج،2ص158؛ المحرر الوجیز،ج،1ص530؛ شرح ابنابیالحدید،ج،15ص.23
 130همان،ج،16ص.251
 131االحتجاج ،ج،1ص.138
 132شرح ابنابی الحدید،ج،1ص.266
 133تاریخ األمم و الملوک،ج،3ص.430
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عمر را نزد آنان فرستاد ،عمرآنان را صدا زد و گفت :اگر از خانه بیرون نیایید ،خانه را به آتش میکشم .به
134

وی گفته شد که در خانه فاطمه است .جواب داد :گرچه در آن فاطمه باشد.

بنا بر آنچه ذکر شد ،برخورد

نامناسب و مخالف با شأنیت حضرت زهرا(س) ،عدم حفظ حرمت ایشان بالفاصله پس از رحلت
پیامبر(ص)قابل انکار نیست.
هـ-پشیمانی از ظلم به خاندان نبوت
در فرازی از خطبه فدکیه آمدهاست :اینک این تو و این شتر ،شترى مهارزده و رحل نهاده شده ،برگیر و ببر
با تو در روز رستاخیز مالقات خواهم کرد .چه نیک داورى است خداوند و نیکو دادخواهى است پیامبر و
چه نیکو وعدهگاهى است قیامت و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان مى برند و پشیمانى به شما
135

سودى نمىرساندَ «.،و ال یَ ْنفَ ُعکُ ْم ِا ْذ تَ ْن ِدمُو َن»

این کالم حضرت از پشیمانی آنان در آینده ،از برخوردشان با خاندان نبوت ،نشان دارد .گر چه پشیمانی
کامل از ماجرای هایی که پس از رحلت رسول خدا(ص)اتفاق افتاد و موجب ظلم به یگانه فرزند ایشان شد،
آن هم در فاصلهای کمتر از ده روز ،در روز قیامت محقق خواهد شد اما شواهد تاریخی گواه بر آن است که
ابوبکر در اواخر عمر از چند اقدام خویش ابراز پشیمانی کرد از جمله آنها ورود و تفتیش خانهی زهرا(س)و
136

دیگری پذیرفتن خالفت است.

ضیاو مقدسی که یکی از عالمان رجالی و حدیثی اهل تسنن است،
137

مینویسد« :هذا حدیث حسن عن ابیبکر اال انه لیس فیه شیو من قول النبی صلی اهلل علیه و سلم».

در انتها توجه به این نکته ضروری مینماید که آنچه از مطالعهی فرازها و مضامین خطه فدکیه بدست
میآید آن است که هدف فاطمه(س) از ایراد این خطبه ،اعالم صریخ و روشن نارضایتی از عملکرد غاصبان
فدک و خالفت است .نارضایتی فاطمه(س) از خلیفه اول نیز همچون سایر عبارات خطبه ،با توجه به منابع
اهل تسنن ،غیر قابل انکار است و مکرر توسط محدثان اهل سنت نقل شدهاست؛ «هنگامی که ابوبکر از
ت «ال نورث ما ترکنا صدقة» نقل کرد ،حضرت زهرا(س)غضبناک شد و از او
حضرت رسول(ص) روای ِ
138

دوری گزید و با وی تا زمانی که وفات نمود ،صحبت نکرد»

در حالی که در صحیخ بخاری آمدهاست که
139

«ان رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم قال فاطمة بضعة منى فمن أغضبها غضبنی»

 134اعالم النساو،ج،4ص11؛ السقیفه و الخالفه،ص.14
 135االحتجاج،ج،1ص.139
136تاریخ یعقوبی،ج،2ص137؛ تاریخ األمم و الملوک ،ج،3ص430؛ تاریخ االسالم،ج،3ص.118
 137االحادیث المختارة،ج،1ص.91- 90
138صحیخ بخاری،ج،4ص42؛ همان،ج،5ص82؛ صحیخ مسلم ،ج ،5ص154؛ الثقات ،ج،11ص ،153مسنداحمدبن حنبل ،ج ،1ص.6
 139صحیخ بخاری ،ج،4ص.210
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نتیجه گیری
بررسی های در این پژوهش نشان میدهد؛
-1خطبهی فدکیه در منابع معتبر شیعی از جمله در برخی از کتب اربعه و هم چنین در کتب کهن روایی –
تاریخی اهل تسنن روایت شده و این روایت از جهت منبع معتبر است و قابل خدشه نیست.
-2خطبهی فدکیه دارای طرق متعدد میباشد که میتوان آن را مستفیض دانست.
-3خطبهی فدکیه دارای سند معتبر نزد شیعه و اهل تسنن است.
-4برخی روات خطبه ی حضرت زهرا(س)معصومان(ع) ،اصحاب اجماع و علمای بزرگ شیعه هستند و
راویان قابل اعتمادی در میان اهل تسنن آن را روایت کردهاند.
-5از آنجا که در منابع متعدد اهل تسنن به جانشینی امیرمومنان(ع)و لزوم اطاعت از ایشان ،فرار عدهای از
صحابه از جنگها ،برخورد نامناسب با حضرت زهرا(س) ،تسریع در انتخاب خلیفه به بهانهی جلوگیری از
فتنه ،هبه بودن فدک و پشیمانی از ستاندن آن از حضرت زهرا(س)تصریخ شدهاست ،محتوای خطبهی فدکیه
نیز قابل خدشه نبوده و توسط منقوالت روایی-تارخی اهل تسنن مورد تأیید است.
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غالمحسین قیصریهها ،نعمة اهلل الجلیلی ،چ اول ،دار الحدیث – قم1422 .ق،
 .37روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم .آلوسی ،سید محمود ،تحقیق :على عبدالبارى عطیة ،دارالکتب
العلمیه-بیروت 1415،ق،
ت زندگانی حضرت زهرا(س)ترجمه بحار االنوار ج  ،3روحانی زمان آبادی ،محمد ،بی جا ،بیتا.
38
 .39السقیفه و الخالفه ،عبد المقصود ،عبد الفتاح ،دارالمحجة البیضاو-بیروت 1427،ق.
 .40السقیفه و فدک ،جوهری ،احمدبنعبد العزیز ،مکتبة نینوی-بغداد ،بیتا.
 .41سنن الترمذی ،ترمذی ،ابو عیسی محمدبنعیسیبن سورة،تحقیق وتصحیخ :عبد الرحمن محمد
عثمان ،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع-بیروت 1403 ،ق.
 .42سیر أعالم النبالو ،ذهبی ،شمس الدین محمدبناحمد ،إشراف وتخریج :شعیب األرنؤوط ،تحقیق:
حسین األسد ،مؤسسة الرسالة-بیروت ،نوبت نهم 1413.ق.
 .43الشافی فی االمامة ،سید مرتضی ،علیبنالحسین ،مؤسسة إسماعیلیان – قم .نوبت دوم1410.ق.
 .44شرحنهجالبالغة ،ابنأبی الحدید ،عبدالحمید ،دار إحیاو الکتب العربیة ،مؤسسة مطبوعاتی إسماعیلیان -
قم1378.ق.
 .45شواهد التنزیل ،حاکم حسکانی ،تحقیق :الشیخ محمد باقر المحمودی ،مؤسسة الطبع والنشر التابعة
لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی-مجمع إحیاو الثقافة-بیروت 1411،ق.
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 .46صحیخ ابنحبان ،محمدبن حبانبناحمدبنابی حاتم ،تحقیق :شعیب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة -
بیروت 1414،ق.
 .47صحیخ مسلم .نیشابوری ،مسلمبنحجاج ،بیتا .دار الفکر-بیروت،
 .48صحیخ البخاری ،بخاری ،محمدبن اسماعیل ،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع-قم 1401.ق.
 .49طبری سوم و کتاب دالیل االمامة ،انصاری ،محمد رضا ،مجله کیهان اندیشه ،شماره  ،58بهمن و
اسفند 1373ش.
 .50الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،سیدبنطاووس ،علیبنموسی ،الخیام – قم1399.ق.
 .51علل الشرائع ،صدوق ،محمدبنعلیبن بابویه ،تحقیق :تقدیم :السید محمد صادق بحر العلوم.
منشورات المکتبة الحیدریة ومطبعتها-النجف األشرف 1385،ق.
 .52علم الحدیث و درایه الحدیث ،مدیرشانه چی ،کاظم.دفتر انتشارات اسالمی-قم .نوبت سیزدهم.
1377ش.
 .53علوم الحدیث و مصطلحه ،صبحی صالخ ،تحقیق :توفیقبن محمد القریشی ،دار العلم للمالیین-
بیروت1984،م.
 .54فتخ الباری ،عسقالنی ،شهاب الدینبن حجر ،دار المعرفة للطباعة والنشر-بیروت ،نوبت دوم .بیتا.
 .55فتوح البلدان ،بالذرى ،أبو الحسن أحمدبنیحیى ،دار و مکتبة الهالل-بیروت 1988،م.
 .56الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه ،استرآبادی،محمد امین،موسسه نشر اسالمی-قم1424 .ق.
 .57فهرس اسماو مصنفی الشیعه ،نجاشی ،احمدبنعلی،انتشارات جامعه مدرسین-قم1407 .ق.
 .58الفهرست ،طوسی ،محمدبنحسن،تحقیق :الشیخ جواد القیومی ،مؤسسة نشر الفقاهة –قم1417 .ق.
 .59قواعد التحدیث من فنون مصطلخ الحدیث ،قاسمیدمشقی ،سید محمد جمال الدین ،دار الکتب
العلمیه – بیروت1399 ،ق.
 .60الکامل فی ضعفاو الرجال ،جرجانی ،احمدبن عدی ،تحقیق دکتر سهیل زکار ،دار الفکر-بیروت،
1404ق.
 .61کشف الغمة فی معرفة االئمه(ع) ،اربلی ،علیبنعیسی ،تصحیخ :ابراهیم میانجی ،تهران :اسالمیه ،بیتا.
 .62الکامل فی التاریخ ،ابنأثیر ،عز الدین أبو الحسن علىبنابى الکرم .بیروت:دار صادر1385 ،ق.
 .63کنز العمال ،متقی هندی ،علیبنحسام الدین،ضبط وتفسیر :الشیخ بکری حیانی ،تصحیخ وفهرسة:
الشیخ صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة-بیروت 1409 ،ق.
 .64لغت نامه دهخدا ،دهخدا ،علی اکبر ،دانشگاه تهران –تهران ،بیتا.
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 .65اللمعة البیضاو فی شرح خطبة الزهراو  ،تبریزی انصاری ،محمد علیبنأحمد،مؤسسة الهادی-قم.
 1418ق.
 .66مجمع البحرین ،طریحی ،فخر الدین،تحقیق :سید احمد حسینی ،مکتب النشر الثقافة االسالمیة،
1408ق.
 .67المحرر الوجیز ،ابنعطیه اندلسی،دار الکتب العلمیه-بیروت1413 ،ق.
 .68مروج الذهب و معادن الجوهر ،مسعودی ،أبو الحسن علىبنالحسینبنعلى ،تحقیق اسعد داغر ،دار
الهجرة-قم .نوبت دوم1409.ق.
 .69المستدرک علی الصحیحین ،حاکم نیشابوری ،ابو عبداهلل ،تحقیق :إشراف :یوسف عبد الرحمن
المرعشلی ،بی جا ،بیتا.
 .70مستدرکات علم رجال الحدیث ،نمازی شاهرودی ،الشیخ علی ،چاپ حیدری-تهران 1415،ق.
 .71مسند أبی یعلى ،موصلی ،أبو یعلى ،تحقیق :حسین سلیم أسد ،دار المأمون للتراث-بیروت 1408،ق.
 .72مسند احمد ،احمدبنحنبل ،دار صادر-بیروت ،بیتا.
 .73المعجم األوسط ،طبرانی ،دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع-القاهره1415،ق.
 .74معجم البلدان حموی ،شهاب الدین ابو عبد اهللیاقوت ،دار صادر-بیروت ،نوبت دوم 1995.م.
 .75معجم الرجال و الحدیث ،االنصاری محمد ،بی چا ،بیتا.
 .76المعجم الکبیر ،طبرانی،دار احیاو التراث العربی-بیروت1405 ،ق.
 .77معج م رجال الحدیث ،خوئی ،ابو القاسم .دار الزهراو-بیروت ،نوبت پنجم 1413.ق.
 .78معحم االدباو ،شهاب الدین ابو عبد اهللیاقوت ،دارالغرب االسالمی-بیروت ،بیتا.
 .79معرفة الثقات ،عجلی ،احمدبنعبداهللبنصالخ ،مکتبة الدار-المدینة المنورة1405،ق.
 .80معرفت ،صیانه القرآن من التحریف،موسسه انتشاراتی التمهید-قم .نوبت سوم 1425 .ق.
 .81المغازى ،واقدى ،محمدبنعمر ،ترجمه محمود مهدوى دامغانى ،مرکز نشر دانشگاهى-تهران ،نوبت
دوم1369.ش.
 .82المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی،دارالعلم-بیروت1412 ،ق.
 .83المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم .جواد علی ،بی چا ،بیتا.
 .84المفید من معجم رجال الحدیث ،جواهری ،محمد ،مکتبة المحالتی-قم .نوبت دوم1424.ق.
 .85مقاتل الطالبیین ،اصفهانى ،أبو الفرج ،تقدیم وإشراف :کاظم المظفر ،منشورات المکتبة الحیدریة
ومطبعتها-النجف األشرف ،نوبت دوم 1385.ق.
 .86مقباس الهدایة فی علم الدرایة مامقانی ،عبد اهلل  ،انتشارات دلیل ما-قم 1385 .ش
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 .87مقباس الهدایة ،مامقانی ،عبد اهلل ،محقق :محمد رضا مامقانی ،مقدمه :شوشتری ،چ اول ،منشورات
دلیل ما-قم،1428 .ق،
 .88من ال یحضره الفقیه ،صدوق ،محمدبنعلیبنبابویه ،تصحیخ وتعلیق :علی أکبر الغفاری ،مؤسسة
النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین-قم .بیتا.
 .89مناقب علیبنابی طالب و ما نزل من القران فی علی ،ابنمردویه ،احمدبنموسی،دار الحدیث-قم.
 1424ق،
 .90منهج النقد فی الحدیث ،عتر ،نورالدین،دار الفکر-دمشق1406 ،ق.
 .91نخبة الفکر ،ابنطیفور ،ابو الفضلبنابی طاهر ،بالغات النساو ،مکتبة بصیرتی-قم .بیتا.
 .92نگاهی گذرا به اسناد و منابع مکتوب خطبه فدک ،آذربادگان ،حسینعلی ،مجله علوم حدیث ،ش،26
1381ش.
 .93نهایة الدرایة ،صدر ،سید حسن ،تحقیق :ماجد الغرباوی ،بی جا ،بیتا.
 .94نهج البالغه ،سید رضی ،محمدبن الحسین ،تحقیق :شرح :الشیخ محمد عبده ،دار الذخائر-قم1412.
ق.
 .95الوافی ،مال محسن فیض کاشانی ،محمدبنمرتضی(مال محسن) ،مکتبة االمام امیر المؤمنین علی ع –
اصفهان ،بیتا.
 .96الوافیه فی اصول الفقه ،تونی ،عبداهللبنمحمد ،1415 ،مجمع الفکر االسالمی-قم.
 .97وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاه ها ،ربانی ،محمد حسن،مجله فقه ،ش19و 1373 ،20ش.
 .98وسائل الشیعه ،عاملی ،محمدبنالحسن(شیخ حر) ،تحقیق :شیخ محمد رازی ،دار احیاو التراث العربی
–بیروت1104 ،ق.
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