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 توهم مطرح در اطراف پرونده فدک جواب صحیح از 

ما در این  از اطالق   ،توهم مورد بحث   -ت خاِص شیع فارغ از اعتقادا  –به اعتقاد ما   نقد  گرایی مورد 

پرونده شخصیت اصحاب پرونده و وضعیت ماِل مورد نزاع و امور  گفتار نشأت م  د، گرایشی که  گیر

د  و جانبی دیگر را نادیده م  که در واقع توهم قانون عام است    –انون خشک عام و ق به رصف اقرار  گیر

ند که: نگاه م  –  کند، لکن اگر صاحبان توهم در نظر بگیر

ت امیر  • هستند که به    –سالم هللا علیها  – و صدیقه طاهره  –علیه السالم  –طرف پرونده حضی

یع بر صدق این   ی مصداق آیه تطهیر و مباهله اند و با قطع و حجت شی ورت و اتفاق مسلمیر رصی

وری قاضی پرونده، مطالبه دلیل یا جهل است و یا عناد.  علم –بالطبع  –دو، و   رصی

پیامیی   • امر آن را مبهم    –صیل هللا علیه و آله    –مال مورد نزاع، مال ساده و بسییط نبود که 

تکلیف رها کنند؛ بنابراین وضعیت مال روشن بوده و آن چه سقیفه انجام  ذارند و آن را بال بگ

 داد، ایجاد شبهه نسبت به امر روشن بود. 

و نحن معاشی االنبیاء ...« که در بخشی از این پرونده گاه مطرح شده است، حدیبی  »حدیث   •

ی مطرح است که برای بار اول بعد از وفات پیامیی  صیل هللا علیه و آله   –است که در اهل تسیی

 بایست م  م از زبان ابوبکر در واقعه فدک شنیده شد، طبیع است که مثل ابوبکر   –
 
به   ،ب طال

 ... شد. بر ادعای خود م ارائه دلیل 

ی توهیم نیم   کردند. دیگر چنیر

خاصیت آن چه گذشت، ضمن این که از باورهای خاص شیع کمک نگرفت، پرونده فدک را   •

 شود.  کند و شبهه در مورد آن سالبه به انتفای موضوع م از لیست کیل بحث ما خارج م 

توهم منافات آن چه گفته شد با کلیت »انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان« و سیستم حاکمیت  

 امارات قانونی  

ی که در مجال حارصی از بحث ارائه شد، شبهه  بدین قرار: مطالعه نصوض  ؛  رسد ای به نظر م با سیر

اسالم مطرح قضایی  نظام  در   که 
قانویی امارات  ...«، حاکمیت  »انمااقضی اهمیت فصل    چون  است، 

ی از سلیقه « خصومت و پیشگیر ای شدن قضا و ...با آن چه بیان گردید و بر آن نام »رد اطالق گرایی

ای آشکار است که نیازمند توضیح  نهاده شد، چندان سازگار نیست. ناسازگاری مورد ادعا هم به گونه 

 نیست! 

 

 

 



 
 

/سایر امارات/رتبه بندی امارات/ استاد علیدوست، خارج  فقه،    نظام قضایی اسالم؛ علم قاضی

 a-alidoos.ir:  آدرس سایت ...   422پرونده فدک ... یح از توهم مطرح در اطراف صحاب جو 

 
 
 م منافات  رد توه

م پرسید آیا  به نظر م 
ِّ
 رسد منافات مورد ادعا، چندان هم واضح نیست. باید از متوه

 اسبایی است که م  •
ی ...« نادیده گرفی  تواند به قاضی در رسیدن به واقع کمک معنای »انما اقضی

کند؟! یا به این معنا است که از قضای قاضی انتظار اصابت دائم به واقع و یا انقالب واقع را  

باشید ح پیامیی  نداشته  باشند )چنان که ادامه   –صیل هللا علیه و آله    –ب  اگر  قاضی پرونده 

ی اول و دوم؟ آن چه حدیث   حدیث داللت بر این سخن دارد(. به راسب  چقدر فاصله است بیر

 داللت دارد امر دوم است و آن چه بنیان توهم است، امر اول است.  

به تفص • یستم حاکمیت امارات قانویی محض،  ، سیل گفته شد که سیستم قضایی اسالمقبال 

یل است، شاید به این جهت که گر چه فصل  ست و به حاکمیت امارات معنوی الصق  و امنی

،  انسب است   خصومت از اهداف قضا در اسالم است و این با سیستم حاکمیت امارات قانویی

 لکن حکم به عدل هدف اویل و اول است که با سیستم رقیب اقرب است. 

ی از انعطاف و به هم خوردن وحدت رویه  قبال از  • آثار هر سیستم صحبت شد و رصف پیشگیر

چ  نمیتواند مجوز اطالق گرایی مردود مورد بحث باشد؛ بلکه با قرائب  دیگر وحدت رویه به هی

ی نیم  ز وجه با رد اطالق گرایی مزبور ا  کند. ای را در قضا ایجاد م رود و خود رویه بیر

 اعتدال زوم توجه به ل

 و تراشیدن وجوه ناموجه و غیر دال مخالفیم و مبارزه با اطالقالبته ما با یی 
ی

ای از افراط برسد  گرایی نباید به درجهضابطگ

، عدم انضباط و امثال آن رخ نماید. اعتدال را قانون، سیستم صالح قضایی و وقت  که آسیب  قضایی
ی

هایی چون شلختگ

 تواند ایجاد کند.  کافی برای مطالعه پرونده م

   بحث   رد اطالق گرانی در غیر صورِت مفروض در 

اقراری که امتداد منافی داشت. واضح   با ناهمسویی دلیلیت اقرار و اماریت ید بود. البته  آن چه بیان گردید، در ارتباط 

ی جریان دارد.  این وضعیت در موارد مشابه دیگر نیر ادله  است که  معنوی بر قضای    البته ما معتقد به حکومت محض 

ی قابل توجیه نیماسالم نیستیم، لکن اطالق ی مگرایی را نیر  آید.  دانیم، بنابراین مدل بحث در موارد مشابه نیر

 بندی ادله در سیستم ادله آزاد رتبه نی موضوعی 

کند و  قانویی معنا پیدا مبندی بر اساس قبول حاکمیت امارات  بندی ادله و امارات بایدگفت: این رتبهدر ارتباط با رتبه

رتبه تا  ندارد  وجود  ادله ای  رقیب،  بر اساس سیستم  از سیستم  اال  اگر  قبال گفته شد:  پیدا کند و چنان که  بندی معنا 

ای برای قضا وجود ندارد. دلیل  حاکمیت اطمینان و اقناع وجدان قاضی تعبیر به مثل »ادله آزاد« م شوددر واقع ادله

ی این  تواند راهو این قنوع مار و اقناع وجدان قاضی است آن قر واحد است و   داشته باشد؛ بدون این که بیر
های متفاوی 

 ر اعتبار بیشی  یا کمی  تفاوی  باشد. ها، دراه

 


