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چکیده 

حضــرت فاطمــه  دختــر پیامبــر، همســر امــام علــی g  و یکــی از شــخصیت هاِی مــورد توجــِه 
جهــان اســالم اســت کــه ســیر زندگانــی ایشــان، در کتــب حدیثــی اهــل ســنت و شــیعه انعــکاس داشــته 
اســت. ایــن مقالــه، روایــات داّل بــر تاریــخ زندگانــی ایشــان طــی زمــان پیامبــر در صحــاح ســته و کتــب 
ــا رویکــرد روایــی تاریخــی، پژوهــش کــرده و پــس از تحلیــِل مســتنداِت روایــی تاریخــِی آن هــا،  اربعــه را ب
ــه به صــورت گزینشــی و نمونه گیــری(  ــه داده هــای جامــع آمــاری )ن بعــد از گــردآوری و طبقه بنــدی کلی
بــه ایــن ســوال پاســخ داده کــه: دیــدگاه هــر کــدام از نویســندگاِن کتــب ســته و اربعــه دربــاره شــخصیت 
حضــرت زهــرا  در زمــان پیامبــر چیســت؟ ســپس بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه کــه الــف. دیــدگاه 
کلــی محدثــان اهــل ســنت بــا شــیعه، در نــوع گزارش هــاِی مربــوط بــه زندگانــی ایشــان از جنبــۀ فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی، متفــات اســت؛ ب. بیــن محدثــان اهــل ســنت نیــز در بیــان گزارش هــا، 
تفاوت هایــی وجــود دارد کــه نشــانگر دیــدگاه متفــاوت هــر کــدام از آنــان اســت؛ ج. گزارش هــاِی تاریخــِی 
مجمــوع صحــاح ســته، نســبت بــه کتــب اربعــه بیشــتر اســت. د. گزارش هــای کتــب ســته اهــل ســنت بــا 

برخــی دیگــر از صفــات و فضایلــی کــه از حضــرت زهــرا  نقــل کرده انــد، منافــات دارد.
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1.  طرح مسئله

شــخصیت حضــرت زهــرا  کــه از زنــاِن نمونــۀ صــدر اســالم اســت، توجــه محدثــاِن همــۀ ِفــرق 
ــر مبانــی  جهــان اســالم، به خصــوص شــیعه و اهــل ســنت را جلــب کــرده و هــر کــدام مبتنــی ب
ــن موضــوع میــان  ــارۀ ای ــد. هرچنــد درب ــی ایشــان، روایــت کرده ان ــخ زندگان خــاص خــود، از تاری
اهــل ســنت و شــیعه، نــه به صــورت مســتقل بلکــه بــا دیگــر اهــل بیــت b  آثــاری نگاشــته شــده، 
امــا از آنجــا کــه تاکنــون در ایــن حــوزۀ خــاص تحلیــل و بررســی گزارش هــای تاریخــی در کتــب 
ســته و اربعــه اثــری نگاشــته نشــده، بایســته اســت شــخصیت ایشــان به صــورت تطبیقــی، بررســی 
شــود. از آنجــا کــه کتــب ســته بیــن اهل ســنت و کتب اربعــه بیــن شــیعه، از معتبرترین و نیز دســت 

اول تریــن منابــع و مجامــع حدیثــی اســت، به عنــوان منبــع گزارش هــا گزینــش شــد.

شــناخت هرچــه بیشــتِر دیــدگاِه صاحبــاِن کتــب ســته و کتــب اربعــه بــا توجــه بــه تاریــخ زندگانــی 
ایشــان در زمــان پیامبــر اکــرم ایجــاب می کنــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ داده شــود:

ــان  ــان در زم ــخصیت ایش ــارۀ ش ــه درب ــته و اربع ــب س ــندگاِن کت ــدام از نویس ــر ک ــدگاه ه 1. دی
پیامبــر چیســت؟ 

2. گزارش هــای کلــی )فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی( هر کدام چه مقدار منعکس شــده اســت؟

3. روایات فضایل و مناقب، با گزارش های سیرۀ عملی ایشان، چه اندازه سازگاری دارد؟

4. میــزان مــوارد مشــترک و تفــاوت انعــکاس گزارش هــا دربــارۀ فاطمــه زهــرا  در صحــاح ســته 
از ســویی و کتــب اربعــه از ســوی دیگــر کــدام اســت؟

ایــن پژوهــش، بــا ابــزار کتابخانــه ای در گــردآوری داده ها و روش تحلیــل مضمون کــه از روش های 
کیفــی در تحلیــل داده هاســت، به بررســی تطبیقــِی تاریخ زندگانی حضــرت فاطمــه  از دیدگاه 
کتــب ســته و کتــب اربعــه پرداختــه اســت. از تحلیــل مضمــون می تــوان بــه خوبــی بــرای شــناخت 
الگوهــای موجــود در داده هــای کیفــی اســتفاده کــرد. تحلیــل مضمــون، روشــی بــرای شــناخت، 
تحلیــل و گــزارش الگوهــای موجــود در داده هــای کیفــی اســت. به طــور کلــی تحلیــل مضمــون، 

 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه
)کاوس روحی برندق، علی احمدی(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

41

روشــی اســت بــرای: دیــدن متــن؛ برداشــت و درک مناســب از اطالعــات ظاهــرًا نامرتبــط؛ تحلیــل 
ــدی  ــای کمی)عاب ــه داده ه ــی ب ــای کیف ــل داده ه ــد؛ تبدی ــاهدۀ نظام من ــی؛ مش ــات کیف اطالع
جعفــری و همــکاران، 1390: 151( . تحلیــل مضمــون در چهــار قالــب انجــام می شــود: قالــب 
مضامیــن، ماتریــس مضامیــن، شــبکۀ مضامیــن و تحلیــل مقایســه ای کــه در ایــن مقالــه، تحلیــل 
ــف  ــت. در تعری ــد گرف ــام خواه ــه ای( انج ــل مقایس ــب )تحلی ــن قال ــب چهارمی ــون در قال مضم
ــا هــم  ــراد مختلــف ب ــع و اف ــن روش، مضامیــن در مناب ــا ای »تحلیــل مقایســه ای« آمــده اســت: ب
ــان  ــا، همزم ــل داده ه ــع آوری و تحلی ــون، جم ــل مضم ــه در تحلی ــا ک ــود. از آنج ــه می ش مقایس
اســت، هنــگام جمــع آوری اطالعــات، کدگــذاری داده هــا و یادداشــت های پژوهشــگر، از تحلیــل 
مقایســه ای اســتفاده می شــود. بــا ایــن روش، داده هــای منابــع مختلــف، بــا یکدیگــر مقایســه و 

ــود)کمالی، 1397: 189(. ــناخته ش ــا ش ــباهت ها و تفاوت ه ــا ش ــود ت ــق می ش تطبی

ــه  ــی راجــع ب ــد کتاب هــا و مقــاالت فراوان ــن مبحــث گفتنــی اســت،  هرچن ــینیه ای ــارۀ پیش درب
ــی و  ــه، بررس ــن مقال ــرد ای ــا رویک ــده، ام ــته ش ــرا  نگاش ــرت زه ــی حض ــخ زندگان ــیره و تاری س
تحلیــل گزارش هــای تاریخــی مربــوط بــه ایشــان بــا توجــه بــه کتــب ســته و اربعــه اســت کــه در این 
موضــوع خــاص، تاکنــون اثــری تدویــن نشــده اســت. البتــه مقاالتی شــبیه ایــن موضوع، به رشــته 
تحریــر درآمــده کــه عبــارت اســت از: »جایــگاه حضــرت فاطمــه  در منابــع اهل تســنن« غروی 
نائینــی)1387(؛ »تحلیــل انتقــادی مهریــه معنــوی حضــرت فاطمــه زهــرا  « رفعــت)1399(؛ 
»فرانقــش هدایتگــری و ســیره اجتماعــی فاطمــه  درآمدی روش شــناختی« الویــری)1388(؛ 
 »  تحلیــل انتقــادی، مقایســه ای مواجــه اهــل ســنت و ابــن تیمیــه بــا فضایــل فاطمــه زهــرا«

جلیلــی و بوالحســنی)1398(،

دربـارۀ کتـب سـته و اربعه گفتنی اسـت، صحاح ِسـّته، عنوان شـش مجموعه بـزرِگ حدیثی اهل 
سـنت اسـت که نزد آنان، از اعتبار بسـیار زیادی برخوردار اسـت؛ هرچند صحیح بخاری و مسـلم 
از دیگـر کتـب اهمیـت بیشـتری دارد؛ به گونه ای که پـس از قرآن کریم، مهم ترین منابـع دینی آنان 
بـه شـمار می آیـد. دو عنوان از این کتب صحیح و چهار کتاب دیگر، سـنن اسـت، امـا به همۀ آن ها 
»صحـاح« گفتـه می شـود که عبـارت  اسـت از: الجامع الصحیح بخاری و مسـلم، سـنن ابـی داود، 
ابـن ماجـه، ترمـذی و نسـائی. ُکُتـب َاربعه یـا اصول اربعـه، چهار کتاب حدیثی اسـت که شـیعیان 
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آن هـا را معتبرتریـن منابـع حدیثـی خود می داننـد که عبارت  اسـت از: الکافی نوشـتۀ کلینی، َمن 
الیحُضُره الفقیه از شـیخ صدوق، تهذیب االحکام و ااِلسـِتبصار نوشـتۀ شـیخ طوسـی. در این مقاله 
ابتـدا گزارش هـای تاریخی مربوط بـه حضرت فاطمه  در زمان پیامبر در کتب سـته و اربعه 

منعکس و سـپس تحلیل و بررسـی شـده است.
  2.  یافته های تحقیق؛ گزارش های تاریخی مربوط به حضرت زهرا

گزارش های تاریخی در سه بخش فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم بندی شده است. 

2-1. گزارش های فردی

 بنابــر روایــِت کلینــی)م. 329ق.(، تولــد ایشــان در ســال پنجــم بعثــت )کلینــی، 1430ق، ج2: 
ــمایل  ــکل و ش ــارۀ ش ــت)همان: 436(. درب ــوده اس ــت ب ــس از بعث ــر، پ ــی دیگ ــر نقل 488( و بناب
ــب  ــر در کت ــه پیامب ــه  ب ــرت فاطم ــباهت حض ــی از ش ــات گوناگون ــان، روای ــری ایش ظاه
ــاج،  ــن حج ــلم ب ــاری، 1410ق، ج6: 62؛ مس ــباهت در راه رفتن)بخ ــت: ش ــده اس ــته وارد ش س
1412ق، ج4: 1906؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج3: 131؛ نســائی: 146؛ 1411ق، ج5: 96(؛ 
ــاد  ــم ی ــد قس ــه خداون ــد، ب ــر بودن ــراِن پیامب ــۀ همس ــه هم ــی ک ــه )م. 58ق.( در مجلس عایش
می کنــد کــه »طــرِز راه رفتــِن فاطمــه بــا پیامبــر، تفاوتــی نداشــت.«)بخاری، 1410ق، ج10: 
ــباهت در  ــوداود، ج4: 2217(، ش ــث و کالم )اب ــیرت و حدی ــار، س ــت، وق ــباهت در هیئ 76(؛ ش
قیــام و قعود)ترمــذی، 1419ق، ج5: 513(، شــباهت در اندام و هیکل)همان، ج4: 12؛ نســائی، 
1411ق، ج4: 251( مشــابهِت در ســخن گفتن و معاشرت)نســائی: 392؛ 1411ق، ج5: 391( 
شــباهت در خوش برخــوردی، درســتی و خوش محضری)همــان، 1411ق، ج5: 96(. دربــارۀ 
عبــادت ایشــان آمــده اســت: پیامبــر در شــبی، بــه منــزل ایشــان رفــت و از امــام علــی g و 
ــا دســت  ــام فرمــود: »نفس هــای م فاطمــه  پرســید: »شــما نمــاز )شــب( نمی خوانیــد؟« ام
ــد.« پیامبــر در حالــی کــه روی  ــد، برمی خیزان ــد اســت و چــون بخواهــد مــا را برخیزان خداون
ــالوت  ــف، 54( را ت ــْی ٍء َجَداًل«1)که ــَر َش ْکَث

َ
ــاُن أ ْنس ــۀ »َو کاَن اْلِ ــت، آی ــده، می رف ــود را برگردان خ

می کرد)بخــاری، 1410ق، ج2: 909و290؛ مســلم، 1412ق، ج1: 538؛ نســائی: 190(.

1. آدمی، جدل پیشه تر از همه چیز است
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دربــارۀ پوشــش ایشــان، بنــا بــر روایتــی، فاطمــه  در برابــر غالمی که به او بخشــیده شــده بود، 
لباســی پوشــید کــه وقتــی ســرش را بــا آن می پوشــاند، بــه پاهایــش نمی رســید و وقتــی پاهایــش 
را می پوشــاند، بــه ســرش نمی رســید. پیامبــر هنگامی کــه تــالش ایشــان بــرای پوشــش خــود 
را دیــد، فرمــود: »اشــکالی نــدارد، او غــالم توســت.«)ابوداود، ج4: 1760(. در حدیــث دیگــری، 
ــود  ــه داده ب ــان هدی ــه ایش ــی g  ب ــام عل ــه ام ــی را ک ــِد طالی ــر، گردن بن ــه پیامب هنگامی ک
 دیــد، بــا اعتــراض فرمــود: »آیــا خرســند می شــوی کــه مــردم تــو را فاطمــه دختــر رســول خــدا
بشناســند، امــا زنجیــری از آتــش در دســتان تــو باشــد؟« ســپس فاطمــه  آن را فروخــت و بــا 
ــروردگاری کــه فاطمــه  را  ــر فرمــود: »ســپاس پ ــد و آزاد کــرد. پیامب ــول آن غالمــی خری پ
از آتــش رهانید.«)نســائی: 525؛ 1411ق، ج5: 434( دربــارۀ پوشــش حضــرت فاطمــه  دو 
روایــت در کتــب اربعــه آمــده اســت: 1. جابــر بــن عبداللــه )م.68ق.؟( و پیامبــر خواســتند وارد 
خانــۀ ایشــان شــوند، امــا ایشــان خبــر داد کــه پوششــی بــر ســر نــدارد. حضــرت از او خواســت بــا 
قســمت های اضافی ملحفه اش، ســرش را بپوشــاند. ســپس وارد شــدند)کلینی، 1430ق، ج11: 
214(. 2. مقنعــه یــا روســری کوچکــی کــه هنــگام نمــاز می پوشــید، بیــش از ایــن نبــود کــه موهــا 
و گوش هــای ایشــان را بپوشــاند)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 257؛ طوســی، 1365، ج1: 465(.

دربــارۀ آگاهــی ایشــان از احــکام شــرعی، بنــا بــر روایتــی، هنگامی  کــه امــام علــی g  از یمــن 
بــه مکــه رســید، فاطمــه  را در میــان کســانی دیــد کــه از احــرام بیــرون آمده انــد درحالی کــه 
لباســی رنگیــن پوشــیده و ســرمه کشــیده اســت. آن را بــر او ناپســند دانســت، ولــی پس از پرســش 
از پیامبــر، دانســت کــه همســرش، بــه فرمــان پیامبر عمــل کرده است)مســلم بــن حجاج، 
1412ق، ج2: 888؛ ابــوداود، ج2: 820و777؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج4: 516؛ نســائی: 291 
ــت)کلینی،  ــته اس ــاب داش ــی، بازت ــدک اختالف ــا ان ــز ب ــه نی ــب اربع ــت، در کت ــن روای و 294(. ای
1430ق، ج1: 164؛ همــان، ج8: 171؛ ابــن بابویــه، 1404ق، ج2: 237؛ طوســی، 1365، 
ــد  ــهدای اح ــارت ش ــه زی ــنبه ب ــح ش ــر صب ــی، ه ــر روایت ــا ب ــور، بن ــارت قب ــارۀ زی ج5: 456(. درب
می رفــت و کنــار قبــر حمــزه)م.3ق.( بــر او تّرحــم و اســتغفار می کرد)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 

180؛ طوســی، 1365، ج1: 465(.
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2-2. گزارش های خانوادگی

بنــا بــر روایتــی از بخــاری، زنــان رســول خدابــه دو گــروه تقســیم شــده بودنــد: یــک گــروه عایشــه، 
َحفصــه)م.45ق.(، صفّیــه)م.50ق.( و ســوده)م.23،54ق.؟( و گــروه دیگــر ام ســلمه)م.62ق.( و 
دیگــر همســران پیامبــر؛ مــردم از دوســتی پیامبــر نســبت بــه عایشــه باخبــر بودنــد؛ بنابرایــن 
ــروه دوم از  ــا گ ــت، ام ــه می رف ــۀ عایش ــه خان ــه ب ــد ک ــان می دادن ــه ایش ــی ب ــود را هنگام ــۀ خ هدی
همســران بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــردم بــرای هدیــه دادن تــا زمــان حضــور پیامبــر در منزل عایشــه 
 صبــر نکننــد، بلکــه هــر جــا کــه هســت، هدیــۀ خــود را ببرنــد. ام ســلمه در ایــن بــاره بــا پیامبــر
ســخن گفــت، امــا آن حضــرت ســکوت کــرد. با درخواســت مجــدد همســران، دوبــاره مطــرح کرد، 
امــا پیامبــر بــاز هــم ســکوت کــرد. بــار ســوم کــه طــرح شــد، پیامبــر فرمــود: »دربــارۀ عایشــه 
مــرا اذیــت مکــن، زیــرا بــه مــن وحــی نیامــده درحالی کــه در جامــۀ خــواب زنــی بــوده باشــم، بــه 
جــز عایشــه« ام ســلمه عذرخواهــی و توبــه کــرد. بــا اصــرار آنــان، فاطمــه  واســطه شــد و پیــام 
ــد کــه  ــد قســم داده ان ــه خداون ــو را ب ــو، ت ــان ت ــا زن ــه پیامبــر رســاند: »همان ــه ب ــان را این گون آن
دربــارۀ دختــر ابوبکــر)م.13ق.( بــه عدالــت رفتــار کنــد.« در جــواب فرمــود: »دختــرم! آیــا آنچــه را 
مــن دوســت دارم، دوســت نــداری؟« حضــرت تاییــد کــرد و جــواب را بــه آنــان منتقــل کــرد و دوبــاره 
هــم بــا اصــرار آنــان نرفت)بخــاری، 1410ق، ج4: 317؛ مســلم، 1412 ق، ج4: 1891؛ نســائی: 
416(. بنــا بــر روایــت کلینــی، هنگامی کــه امیرالمؤمنیــن بــا پیامبــر در منــزل  همســرانش دیــدار 
ــه در  ــا هنگامی ک ــد، ام ــی g  می مان ــام عل ــط ام ــد و فق ــوت می کردن ــرانش خل ــرد، همس می ک
خانــۀ فاطمــه دیــدار می کردنــد، فاطمــه هــم می مانــد و نمی رفت)کافــی، 1430ق، ج1: 161(.

دربــارۀ خواســتگاری از حضــرت فاطمــه  ، بنــا بــر روایتــی، ابوبکــر و عمــر)م.23ق.( از ایشــان 
خواســتگاری کردنــد، امــا پیامبــر بــه دلیــل خردســالی او، بــه آن دو جــواب نــداد. ســپس امــام 
ــر گــزارش  ــا موافقــت ایشــان، ازدواج کرد)نســائی: 341(. بنــا ب علــی g  خواســتگاری کــرد و ب
کتــب ســته، جهیزیــۀ ایشــان، لبــاس عــروس مخملی ســفید، بالشــی بــا محتــوای گیاه خوشــبوی 
»اذخــر« و َمشــک)ابن ماجــه، 1418 ق، ج5: 583؛ نســائی: 356( ، تختــی کــه بــا بــرِگ درخــِت 
خرمــا بافتــه شــده بود)نســائی، 1411ق، ج3: 334( و بالشــی از پوســت کــه بــا لیــف خرمــا پــر 
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ــت  ــی g  خواس ــام عل ــر از ام ــان، پیامب ــۀ ایش ــارۀ مهری ــان، ج5: 144(. درب ــده بود)هم ش
مهریــه را پرداخــت کنــد، امــا چــون پولــی نداشــت، فرمــود تــا ســپرش را بــرای پرداخــت مهریــه، 
بفروشــد)ابوداود، ج2: 909؛ نســائی: 356(. در کتــب اربعــه، گزارش هــای متفاوتــی دربــارۀ 
مهریــه حضــرت وارد شــده اســت: پیامبــر فاطمــه  را بــه یــک زره آهنــی کــه ارزش آن بــه 
30 درهــم می رســید، تزویــج کرد)کلینــی، 1430 ق، ج10: 712؛ طوســی، 1365، ج3: 364( 
عالوه بــر آن، یــک زیرانــداز پوســتی و یــک پیراهــن کهنــه از جنــس بــرد نیــز جــزو مهریــه ایشــان 
ــه  ــود ک ــی ب ــت قوچ ــا پوس ــداز آن ه ــت)کلینی، 1430 ق، ج1: 711(. زیران ــده اس ــمرده ش ش
ــرش  ــم ف ــه ه ــدازی ک ــد؛ زیران ــرم آن می خوابیدن ــد و در روی ن ــواب آن را برمی گرداندن ــگام خ هن
آنــان بــود و هــم رختخواب)همــان: 712(. فاطمــه  ، دربــارۀ مهریــۀ کــم خــود بــه پــدر گالیــه 
کــرد. پیامبــر جــواب داد کــه او فاطمــه را بــه ازدواج علــی درنیــاورده، بلکه خــدا ایــن کار را کرده 
و مهریــه او یــک پنجــم دنیاســت تــا مادامــی کــه آســمان ها و زمیــن باشــد)همان، ج10: 714(. 
بنــا بــر روایتــی دیگــر، تزویــج فاطمــه  از آســمان بود)ابــن بابویــه، 1404 ق، ج3: 393(. نیــز 
هنگامی کــه عــده ای از قریــش پیامبــر را به دلیــل مهریــه کــم فاطمــه  ســرزنش کردنــد، امر 
ازدواج ایشــان را از طــرف خداونــد و در شــب معــراج دانســت)ابن بابویــه، 1404ق، ج3: 401(.

دربــارۀ شــِب زفــاف، بنــا بــر روایتــی، پیامبــر بــراِی امــام علــی g  دعا کــرد و بــر او آب پاشــید. 
ــراد از اهــل  بیتــم درآوردم«،  ــِن اف ــه ازدواِج محبوب تری ــه فاطمــه  فرمــود: »شــما را ب ســپس ب
ــس)م.  ــت عمی ــماء بن ــزل، اس ــروج از من ــگام خ ــید. هن ــم آب پاش ــر او ه ــرد و ب ــا ک ــش دع و برای
40ق.؟( را دیــد و چــون بــرای اکــرام فاطمــه  در زفــاف او شــرکت کــرده بــود، بــرای او هــم دعــا 
کرد)نســائی، 1411ق، ج5: 143(. بنــا بــر روایــت دیگــری، پیامبــر ســیاهه ای را دیــد و بــا بیان 
اینکــه »یهودیــان بــا ســحر، مــرد را از آمیــزش بــا همســرش منــع می کردنــد«، ظــرف کوچکــی آب 
خواســت، ســپس در آن آب دهــان انداخــت، دعــای حفــظ خوانــد، امــام علــی g  را فــرا خوانــد 
ــه  ــد، درحالی ک ــرا خوان ــه را ف ــپس فاطم ــید. س ــان پاش ــتان ایش ــینه و دس ــورت و س ــر ص و آن را ب
ــه  ــر ایشــان نیــز همان گون ــه زمیــن بیفتــد، ب از شــدت حیــا، نزدیــک بــود در لباســش بپیچــد و ب
آب پاشــید و فرمــود: »بــه خــدا ســوگند بــرای اینکــه شــما را بــه ازدوِج بهتریــن اهــل خــود درآورم، 
کوتاهــی نکــردم« ســپس برخاســت و رفت)نســائی، 1411ق، ج5: 144( بنــا بــر گــزارش دیگری، 

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

46

عایشــه و ام ســلمه مامــور شــدند فاطمــه را بــرای شــب عروســی آمــاده کننــد. آن دو تاکیــد می کنند 
کــه عروســی ای بهتــر از عروســی فاطمــه  ، ندیده اند)ابــن ماجــه، 1418 ق، ج3: 350(. 
ــه ای روی  ــر پارچ ــاف، پیامب ــب زف ــود: در ش ــده می ش ــی دی ــات متفاوت ــه، روای ــب اربع در کت
اسبش)شــهباء( انداخــت و از ایشــان خواســت ســوار شــود. ســپس افســار اســب را بــه ســلمان داد 
تــا او را بــه خانــه اش ببــرد. در مســیر، پیامبــر، جبرئیــل و میکائیــل، هــر کــدام با 70 هــزار ملک 
را دیــد و از آنــان پرســید: »بــرای چــه بــه زمیــن هبــوط کرده انــد؟« جــواب دادنــد: »بــرای شــرکت 
در مراســم عروســی فاطمــه  «؛ ســپس همــه آنــان همــراه پیامبــر تکبیــر گفتنــد. پــس از 
آن، تکبیــر گفتــن در عروســی ســنت شــد)ابن بابویــه، 1404ق، ج3: 401(. فاطمــه  پــس از 
ازدواج، گریــه می کــرد. پیامبــر علــت گریــه را پرســید و ایــن نکتــه را یــادآوری کــرد کــه اگــر در 
اهلــش شــخصی بهتــر از او )علــی( بــود، او را بــه ازدواج فاطمــه درمــی آورد؛ خــدا او را بــه عقــد علی 

ــت)کلینی، 1430ق، ج10: 713(.  درآورده اس

هنگامی کــه فاطمــه  باخبــر شــد، امــام علــی g  از دختــر ابوجهــل)م.2ق.( خواســتگاری 
کــرده، ناراحــت شــد و نــزد پیامبــر گلــه و شــکایت کــرد. ایشــان در خطبــه ای، بــا یــادآورِی ایــن 
جریــان، فرمــود: »فاطمــة بضعــة بضعــه منــی و إنــی أکــره أن یســوءها؛ بــه خــدا ســوگند هرگــز 
دختــر رســول خــدا بــا دختــر دشــمن خــدا، جمــع نمی شــود.« بنابرایــن امــام علــی g  منصــرف 
ــح  ــز در صحی ــری نی ــای دیگ ــا عبارت ه ــزارش، ب ــن گ ــاری، 1410ق، ج5: 208(. ای ــد )بخ ش
ــد و  ــالق بده ــن را ط ــر م ــت( دخت ــر ابو طالب)م.10بعث ــه پس ــر آن ک ــت: »مگ ــده اس ــاری آم بخ
دختــر ایشــان را بــه ازدواج خــود درآورد؛ زیــرا هــی بضعــة مّنــی، یریبنــی مــا أرابهــا و یؤذوننــی مــا 
آذاها«)همــان، ج8: 199( و »بنی مغیــره، از مــن اجــازه خواســتند تــا دختــر خویــش را بــه ازدواج 
علــی درآورنــد، پــس مــن اجــازه نمی دهــم.« )همــان( و »إن فاطمــة منــی و أنــا أتخــوف أن تفتــن 
ــر  ــلم، 1412ق، ج4: 1903 و ج3: 1418( دیگ ــاری، 1410ق، ج5: 208؛ مس ــی دینها«)بخ ف
ــه،  ــن ماج ــوداود، ج2: 885؛ اب ــل کرده اند)اب ــان را نق ــن جری ــائی، ای ــز نس ــه ج ــته ب ــاح س صح
1418ق، ج3: 413؛ ترمــذی، 1419ق، ج5 : 511(. بنــا بــر روایتــی کــه حاکــی از اختــالف بیــن 
امــام علــی g  و ایشــان اســت، روزی پیامبــر بــه منــزل ایشــان رفــت، ولــی پســر عمویــش را 
ــر مــن غضــب  آنجــا ندیــد. از دختــرش پرســید، فرمــود: »بیــن مــن و او چیــزی واقــع شــد و او ب
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ــود،  ــد، درحالی کــه خوابیــده ب ــه خــارج شــد.« پیامبــر ایشــان را در مســجد دی کــرد و از خان
ــز  ــود: »برخی ــار فرم ــاک از او  زدود و دو ب ــود. خ ــده ب ــود ش ــاده و خاک آل ــش افت ــش از دوش ردای

ابوتراب«)بخــاری، 1410ق، ج1: 298؛ مســلم، 1412ق، ج4: 1875(.

 در روایتــی، دربــارۀ اســتفاده از تجمــالت و تشــریفات در منــزل ایشــان آمــده اســت: پیامبــر
خواســت وارد خانــۀ حضــرت فاطمــه  شــود، ولــی بــه دلیــل نصب پــرده خــط داری بــر دِر خانه، 
ــاز  ــدان نی ــواده اش ب ــه خان ــخصی داد ک ــه ش ــرده را ب ــدر، پ ــتور پ ــه دس ــه  ب ــد. فاطم وارد نش
داشــت)بخاری، 1410ق، ج4: 337؛ ابــوداود، ج3: 1620و ج4: 1775؛ ابــن ماجــه، 1418ق، 
ج5:  68(. تفصیــل  ایــن گــزارش، این گونــه آمــده اســت: هــرگاه رســول خــدا بــه مســافرت 
می رفــت، از آخریــن کســی از اهــل بیتــش کــه وداع می کــرد، فاطمــه بــود و هــرگاه بازمی گشــت، 
بــا اولیــن کســی کــه دیــدار می کــرد، فاطمــه بــود. پــس از بازگشــت پیامبــر از یکــی از جنگ هــا، 
ــزان شــده و حســن و  ــه آوی ــر در خان ــرده ای ب ــد کــه پ ــه فاطمــه رســید، دی ــر در خان هنگامی کــه ب
حســین دســت بندهای نقــره بــه دســت دارنــد. وارد خانــه نشــد و برگشــت. فاطمــه پــرده را بــاز کــرد 
و دو دســت بند را گرفــت و آن هــا را بــه حســن و حســین داد کــه بــه پیامبــر برســانند. آن دو گریــان 
نــزد پیامبــر رفتنــد. اشــیا را گرفــت، بــه ثوبــان داد تــا بــه فقــرا برســاند و فرمــود: این هــا اهــل بیــت 
ــرای فاطمــه یــک گردن بنــد از جنــس  ــد اکــراه دارم کــه از طیبــات دنیــا اســتفاده کننــد. ب من ان

ــوداود، ج4: 1800(. درختچــه یمنــی و دو دســت بند از عــاج خریــداری کــن )اب

از دیگــر گزارش هــای خانوادگــِی مربــوط بــه حضــرت زهــرا  ، درخواســت خدمتــکار از 
پیامبــر بــرای انجــام کارهــای منــزل اســت. ایشــان کــه از آرد کــردِن بــا دســتاس خســته شــده 
بــود، باخبــر شــد اســیرانی را نــزد پیامبــر آورده انــد. نــزد ایشــان رفــت تــا کنیــزی بخواهــد، امــا 
چــون نتوانســت بگویــد، خواســته اش را بــه واســطه عایشــه بــه ایشــان رســاند. پیامبــر دختــر 
و دامــادش را بــه چیــزی بهتــر از آنچــه خواسته اند)تســبیحات اربعــه؛ 34 بــار اللــه اکبــر، 33 بــار 
ــان، ج6:  ــاری، 1410ق، ج5: 209؛هم ــی کرد)بخ ــه( راهنمای ــبحان الل ــار س ــه و 33 ب الحمدلل
116؛ ج9: 12؛ ج10: 90؛ مســلم، 1412ق، ج4: 2091 و 2092؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج5:  
 ! ــمَّ ــاِی »اللُه ــدن دع ــه خوان ــان را ب ــری، آن ــت دیگ ــائی، 1411ق، ج5: 373(. در روای 304؛ نس
ْبِع...«)مســلم، 1412ق، ج4: 2084( و خوانــدن دعایــی دیگــر، توصیــه  ــَماَواِت السَّ َربَّ السَّ
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کرد)ابــن ماجــه، 1418ق، ج5: 341 و 356؛ نســائی، 1411ق، ج5: 395(. در روایتــی متفــاوت، 
فاطمــه  بــرای دریافــت غالمــی نــزد پــدر رفــت، امــا ایشــان، اولویــِت دریافِت غــالم را بــا یتیمان 
بــدر دانســت و آنــان را بــه عملــی بهتر)تســبیحات اربعــه( راهنمایــی کرد)ابــوداود، ج3: 1307 و 
1308؛ همــان، ج4: 2156(. گــزارِش درخواســِت خدمتــکار از پیامبــر در کتــب ســته بازتــاب 
داشــته و جــزو معــدود گزارش هایــی اســت کــه در کتــب اربعــه نیــز دربــارۀ آن، روایــت شــده اســت. 
ــه دوش  ــت، ب ــک می ریخ ــید، در مش ــاه آب می کش ــی از چ ــه تنهای ــرت ب ــی، حض ــر گزارش ــا ب بن
می گرفــت و بــه خانــه مــی  آورد؛ چنان کــه بنــد مشــک، ســینه او را مجــروح کــرده بــود. همچنیــن 
بــا آســیاب گنــدم را آرد می کــرد، به حــّدی کــه دســت هایش تــاول زده بــود. آن قــدر خانــه را جــارو 
کــرده بــود کــه جامــه اش خــاک آلــود شــده بــود. آن قــدر آتــش زیــر دیــگ روشــن کــرده بــود کــه 
لباس هایــش کثیــف شــده بــود و از ایــن همــه کار، آســیب فــراوان بــه او رســیده بــود. بــه پیشــنهاد 
امــام علــی g ، نــزد پــدر رفــت و چــون جمعــی مشــغول صحبــت  بودنــد، خواســته اش را نگفــت. 
فــردای آن روز، در حالــی کــه امــام علــی g  و فاطمــه  هــر دو زیــر یــک ملحفــه، دراز کشــیده 
بودنــد، پیامبــر وارد خانــه آنــان شــد و بــا اجــازه آنــان، وارد اتــاق شــد و آنــان را بــه امری)گفتــن 
ــی  ــم راض ــان ه ــاخت. ایش ــون س ــکار، رهنم ــر از خدمت ــواب( بهت ــگام خ ــه هن ــبیحات اربع تس
شــدند)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 321(. بنــا بــر روایــت دیگــری کــه از تقســیم کار بیــن آن دو خبر 
ــرد و  ــاروب می ک ــید و ج ــاه می کش ــرد، آب از چ ــه می ک ــزم تهّی ــان g  هی ــر مؤمن ــد، امی می ده
ــی، 1430ق، ج9: 563؛  ــان می پخت)کلین ــرد و ن ــر می ک ــیاب و خمی ــه  آس ــرت  فاطم حض

ــه، 1404ق، ج3: 169(. ــن بابوی اب

سرنوشــت دینــار گمشــده نیــز از مســائل مربــوط بــا خانــواده حضــرت اســت، به طوری کــه امــام 
علــی g  دینــاری یافــت و آن را بــه فاطمــه  داد. پیامبــر از دختــرش دربــارۀ آن پرســید کــه 
ایشــان آن را رزق خداونــد دانســت. پــس پیامبــر، علــی g  و فاطمــه  از آن خوردنــد. پــس 
از مدتــی، زنــی، ســراغ دینــارش را گرفــت. پیامبــر بــه علــی g  دســتور داد تــا آن را پرداخــت 
ــن و  ــد و حس ــزل ش ــی g  وارد من ــام عل ــری، ام ــت دیگ ــر روای ــا ب ــوداود، ج2: 742(. بن کند)اب
حســین را بــه دلیــل گرســنگی، گریــان دیــد. از منــزل خارج شــد، دینــاری یافــت، به خانه برگشــت 
و بــه توصیــه همســرش، نــزد یــک یهــودی رفــت تــا آرد بخــرد. او تــا حضــرت را شــناخت، دینــار را 
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ــزد قصابــی  ــه توصیــه ایشــان، ن ــاره ب ــه منــزل برگشــت و دوب ــه کــرد. امــام ب پــس داد و آرد را هدی
رفــت تــا یــک درهــم گوشــت بخــرد. دینــار را بــه رهــن نــزد او گذاشــت و یــک درهــم گوشــت خریــد 
و برگشــت. فاطمــه  پــس از پخــت نــان و تهیــه غــذا، از پــدرش خواســت بــا هــم غــذا بخورنــد 
 بــه توصیــه پیامبــر  g و همــه از آن خورنــد. ســپس غالمــی دینــارش را خواســت. امــام علــی
نــزد قصــاب رفــت و از جانــب ایشــان، درهمــش را برعهــده گرفــت، دینــار را پــس گرفــت و بــه غــالم 

برگرداند)همــان: 743(.

دربــارۀ دیــدار حضــرت فاطمــه  در روزهــای پایانــی عمر پیامبــر و بیــاِن مطلبی خصوصی 
در گــوش ایشــان، روایــاِت متفاوتــی در کتــب ســته ذکــر شــده اســت: 1. ابتــدا پیامبــر مطلبــی 
در گــوِش او گفــت کــه گریــه کــرد؛ ســپس مطلبــی گفــت کــه خندیــد. عایشــه از آن راز پرســید، امــا 
ــِر نزدیکــِی  ــه، خب وی، ســّر رســول الله را فــاش نکرد)بخــاری، 1410ق، ج6: 62(. 2. دلیــل گری
ــه عنــواِن اولیــن اهــل بیــت او و دلیــل خنــده، خبــِر  مــرگ پیامبــر و ملحــق شــدن فاطمــه ب
ــا زنــان مومن)بخــاری، 1410ق، ج6:  ــر زنــان بهشــت ی ــارۀ برتــرِی فاطمــه  ب پیامبــر درب
ــت  ــن ام ــان ای ــر زن ــا ب ــه، 1418ق، ج3: 131( ی ــن ماج ــلم، 1412ق، ج4: 1906؛ اب 63؛ مس
 نســائی، 1411ق، ج5: 146( بیــان شــده اســت. 3. دلیــل گریــه، خبــر نزدیکی مــرگ پیامبر(
و دلیــل خنــده، خبــِر ایشــان دربــارۀ برتــرِی فاطمــه  بــر زنــان مومن یــا زنــان ایــن امت)بخاری، 
1410ق، ج10: 76؛ مســلم، 1412ق، ج4: 1905( یــا زنــان همــه عالم)نســائی: 147( یــا برترِی 
فاطمــه  بــر زنان بهشــت غیر از مریــم، بیــان شــده اســت)ترمذی، 1419ق، ج5: 520 و513؛ 
نســائی، 1411ق، ج5: 145و96و95(.  4. دلیــل گریــه، اطــالع دادِن پیامبــر از نزدیکــی 
مــرگ خویــش و دلیــل خنــده، ملحــق شــدنش بــه عنــوان اولیــن اهــل بیــت پیامبــر بــه ایشــان 
ــلم، 1412ق، ج4: 1904؛  ــت)بخاری، 1410ق، ج6: 121و63 و ج7: 95؛ مس ــده اس ــان ش بی
  ــه ــۀ فاطم ــه گری ــا ب ــا، ج5: 96، 392(. 5. تنه ــائی، بی ت ــذی، 1419ق، ج5: 513؛ نس ترم
و دلیــل آن)خبــر نزدیکــی مــرگ پیامبــر( تصریــح شــده اســت)بخاری، 1410ق، ج6: 63(. 
بنــا بــر روایتــی شــیعی، هنــگام وفــات پیامبــر، فاطمــه  بی تابــی کــرد و فرمــود: »َوا َکــْرَب 
ِبیــِك َکــْرٌب َبْعــَد اْلَیــْوِم« و پــس از مــرگ ایشــان، فرمــود: 

َ
َبــاُه« کــه در جــواب شــنید: »َلْیــَس َعَلــی أ

َ
أ

َبَتــاْه، ِإَلــی ِجْبِریــَل َنْنَعــاْه« و 
َ
َواْه، َیــا أ

ْ
ــُة اْلِفــْرَدْوِس َمــأ َبَتــاْه، َمــْن َجنَّ

َ
ــا َدَعــاُه، َیــا أ َجــاَب َربًّ

َ
َبَتــاُه، أ

َ
»َیــا أ
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هنگامی کــه دفــن شــد، بــه انــس فرمــود: »ای انــس! چگونــه راضــی شــدید خــاک بــر روی رســول 
خــدا بریزیــد؟« )بخــاری، 1410ق، ج7:  105(. بنــا بــر گــزارش دیگــری، پیامبــر فرمــود: 
َحــًدا، اْلُمَواَفــاُة 

َ
ِبیــِك َمــا َلْیــَس ِبَتــاِرٍك ِمْنــُه أ

َ
ــُه َقــْد َحَضــَر ِمــْن أ ِبیــِك َبْعــَد اْلَیــْوِم، ِإنَّ

َ
»اَل َکــْرَب َعَلــی أ

َیــْوَم اْلِقَیاَمِة«)ابــن ماجــه، 1418ق، ج3: 138( بنــا بــر روایــت نســائی، هــم گریه کرد و هــم فرمود: 
َواه« )نســائی: 

ْ
ــُة اْلِفــْرَدْوِس َمــأ َبَتــاُه َجنَّ

َ
َبَتــاُه ِإَلــی ِجْبِریــَل َنْنَعــاْه َیــا أ

َ
ْدَنــاُه َیــا أ

َ
ــِه َمــا أ َبَتــاُه ِمــْن َربِّ

َ
»َیــا أ

211( بنــا بــر گزارشــی کــه کلینــی نقــل کــرده، پــس از وفــات پیامبــر، زنان بنی هاشــم،  ایشــان 
ــَداَد، َو َعَلْیُکــنَّ  ْع را در نوحــه و ندبــه، همراهــی می کردنــد. حضــرت بــه آنــان فرمــود: »اْتُرْکــَن التَّ
ــت  ــت وصی ــه خواس ــیعه، هنگامی ک ــع ش ــر مناب ــا ب ــی، 1430ق، ج5: 545(. بن َعاء«1)کلین ِبالدُّ
بنــگارد، جبرئیــل امــر کــرد کــه جــز وصــی تــو همگــی خارج شــوند. ســپس بــه امــر پیامبــر همگی 
رفتنــد جــز علــی و فاطمــه کــه بیــن پــرده و در بود)کلینــی، 1430ق، ج1: 703(. پــس از اتمــام 
وصیــت، پیامبــر، فاطمــه حســن و حســین را صــدا زد و هرآنچــه بــه امــام علــی گفته بــود، گفت 
و وصیت نامــه خــود را مهــر زد و بــه علــی داد)همــان: 706(. پــس از وفــات پیامبــر، حــزن شــدیدی 

وجــود فاطمــه را فراگرفــت. جبرئیــل او را دلــداری می داد)همــان، ج4: 599(.

گزارش هــای خانوادگــی در کتــب ســته بازتــاب نداشــته، ولــی در کتــب اربعــه آمــده: 1. حضــرت 
فاطمــه  و عــّده ای از زنــان، در تشــییع جنــازه و نمــاز خواهــرش رقیــه)م.2ق.( حاضــر شــدند 
)کلینــی، 1430ق، ج5: 622(. در گــزارش دیگــری به جــای رقیه، زینــب)م.8ق.( آمده و حضرت 
فاطمــه  تنهــا در نمــاز او شــرکت داشــته است)طوســی، 1365، ج3: 333؛ طوســی، 1363، 
ج1: 485(. همچنیــن هنــگام دفــن رقّیــه، کنــار قبــر ایســتاد  و چنــان  گریــه   کــرد کــه  اشــک های  
ــک های  چشــم  او در قبــر  ریخــت  و پیامبــر  درحالی کــه  ایســتاده  بــود، دعــا می کــرد و اش
ایشــان را بــا لبــاس  خــود پــاك  می کرد)کلینــی، 1430ق، ج5: 594(. 2. پــس از شــهادت جعفــر 
ــت؛  ــذر داش ــه برح ــه و نوح ــه  را از ندب ــرت فاطم ــر حض ــب)م.8ق.(، پیامب ــن ابی طال ب
هرچنــد تاکیــد کــرد هــر آنچــه گفتــه، حــق اســت)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 176(. همچنیــن 
بنــا بــر دســتور پیامبــر، تــا ســه روز غــذا پخــت و بــرای اســماء بنــت عمیــس، همســر جعفــر 
بــرد و بــه او تســلیت  گفــت. پــس از ایــن جریــان، غــذا پختــن و بــردن آن بــرای اهــل مصیبــت تــا 

1. تعداد را ترک و دعا کنید. )تعداد یعنی شمردن مفاخر و مکارم و ذکر مطالبی که شبیه به شکایت است(
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ســه روز، ســنت شــد)کلینی، 1430ق، ج5:  543؛ ابــن بابویــه، 1404ق، ج1:  1831(. 3. 
پــس از تصــرف ســرزمین فــدک کــه بــدون لشکرکشــی انجــام گرفــت و نــزول آیــه »َو آِت َذااْلُقْربــی  
ــا  ــه فاطمــه g  واگــذار کــرد و ت ُه«)االســراء، 26(، پیامبــر بــه دســتور خداونــد، فــدک را ب َحقَّ
حیــات رســول خــدا در اختیــار ایشــان بــود )کلینــی، 1430ق، ج2: 725؛ طوســی، 1365، 
ج4: 149(. 4. فاطمــه  نــزد پیامبــر، از بعضــی امــور گالیــه داشــت. حضــرت قطعــه ای از 
یــک صحیفــه بــه او داد و از او خواســت آن را یــاد بگیرد)کلینــی، 1430ق، ج4: 758(. 5. هنگامی  
کــه امــام حســین g  را بــاردار بــود، جبرئیــل پیامبــر را از شــهادِت وی توســط امتــش باخبــر 
 : g کــرد. در نتیجــه، بــر حمــل و وضــع حملــش کراهــت داشــت. بنــا بــر فرمایــِش امــام صــادق
ــه دنیــا آوردن پســرش، کراهــت داشــته باشــد؛ امــا او  »در دنیــا مــادری دیــده نشــده کــه بــرای ب
ْیَنــا  کراهــت داشــت؛ زیــرا می دانســت کــه فرزنــدش کشــته خواهــد شــد. شــان نــزول آیــۀ »َو َوصَّ
ــُه ُکْرهــًا َو َوَضَعْتــُه ُکْرهــًا َو َحْمُلــُه َو ِفصاُلُه َثالُثوَن َشــْهرًا« همین  مُّ

ُ
ْنســاَن ِبواِلَدْیــِه ِإْحســانًا َحَمَلْتــُه أ اْلِ

اســت.«)کلینی، 1430ق، ج2: 506(. پــس از تولــد امــام حســن و حســین ، فاطمــه  ســر 
هــر دو را تراشــید و برابــر موهــای آن، نقــره صدقــه داد)کلینــی، 1430ق، ج11: 407،406،388(
و آن دو را عقیقــه کرد)کلینــی، 1430ق، ج11:  405(. درحالی کــه روزه بــود، غــذا را بــرای آن دو 
می جویــد )کلینــی، 1430ق، ج7: 512(. در گــزارش دیگــری، بــر بــاردار شــدِن بــر امــام حســین 
ــه شــهادت خواهــد رســید. ایــن  ــرا می دانســت کــه امــام حســین g  ب g  کراهــت داشــت؛ زی
روایــت، بــا روایــت دیگــری کــه بالفاصلــه پــس از ایــن حدیــث گــزارش شــده، توضیــح و تفســیر 
می شــود کــه جبرئیــل بــر پیامبــر نــازل شــد و بشــارت داد بــه تولــد فرزنــدی از فاطمــه  کــه 
امتــش پــس از او، وی را خواهنــد کشــت. پیامبــر بــه جبریــل فرمــود کــه نیــازی بــه مولــودی از 
فاطمــه  کــه امتــش پــس از او وی را بکشــند، نــدارد. خداونــد از طریــق جبرئیــل دوبــاره پیــام 
آورد کــه امامــت، والیــت و وصایــت را در ذریــه او قــرار خواهــم داد. پیامبــر اعــالم رضایــت کــرد و 
  بــر تولــد مولــودی کــه امتــش او را خواهنــد کشــت، بشــارت داد، امــا فاطمــه ،  بــه فاطمــه
نیــز ابــراز ناخرســندی کــرد. پیامبــر ایشــان را بــه ادامــه امامــت، والیــت و وصایــت از نســل او 
بشــارت داد و فاطمــه  هــم راضــی شــد)کلینی، 1430ق، ج7: 507(؛ بنابرایــن، هرچنــد ابتدا 
بــر حمــل امــام حســین g  کراهــت داشــت، امــا پــس از اینکــه باخبر شــد امامــت و والیت از نســل 
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ایشــان اســت، بــا رضایــت پذیرفــت. 

2-3. گزارش های اجتماعی

 1.  در اوایــل بعثــت، هنــگام ســجدۀ نمــاز پیامبــر، یکــی از یــاراِن ابوجهــل، ِزهــدان شــتری بر 
پشــِت ایشــان گذاشــت. او همچنــان در ســجده بــود و آنــان می خندیدنــد و از شــدت خنــده، بــر 
 آمــد و آن را بــه کنــاری افکنــد. آن گاه پیامبــر  روی همدیگــر می افتادنــد تــا آنکــه فاطمــه
ســر برداشــت و آنــان را نفریــن کرد)بخــاری، 1410ق، ج1: 174 و ج5: 110 و 257 و ج6: 178(. 
بنــا بــر نقــل دیگــری، رهگــذری فاطمــه  را باخبــر کــرد و او کــه دختــری خردســال بــود دویــد، 
آن را برداشــت و آنــان را دشــنام داد)بخــاری، 1410ق، ج1: 340؛ مســلم، 1412ق، ج3: 1418- 
1420؛ نســائی: 48؛ 1411ق، ج5: 203(. 2. در جنــگ ُاحــد نیــز زمانی کــه ســپر پیامبــر بــر 
  g ســرش خــرد شــد، رخســارش خون آلــود شــد و یکــی از دندان هایــش شکســت، امــام علــی
بــا ســپرش آب  آورد و فاطمــه  ، خــون صــورت ایشــان را  شســت. ســپس بوریایــی را ســوزاندند و 
بــا آن، جــای زخــم را پــر کردند)بخــاری، 1410ق، ج1: 177؛همــان، ج5: 163و100و96، ج8: 
206؛ مســلم، 1412ق، ج3: 1416؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج3: 136 و 135؛ ترمذی، 1419ق، 
ج4: 170؛ نســائی، 1413ق، ج5: 391(.3. فاطمــه  بــرای تســلیت گفتــن بــه خانــواده ای، 
پــس از مــرگ یکــی از اعضایــش، بــه منــزل آنــان رفتــه بــود. پیامبــر ایشــان را از تشــییع جنــازه 

نهــی کــرد و ایشــان هــم پذیرفــت )ابــوداود، ج3: 1364؛ نســائی: 214(.

3.  تحلیل یافته ها

ــی و  ــردی، خانوادگ ــال )ف ــه ح ــی از س ــورت کل ــخص به ص ــک ش ــاط ی ــه ارتب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اجتماعــی( خــارج نیســت، کلیــۀ گزارش هــای مربــوط بــه حضــرت زهــرا  در ایــن ســه بخــش 

تحلیــل و بررســی خواهــد شــد.
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3-1. گزارش های فردی

ــا  ــدگاه، ب ــن دی ــا ای ــده، ام ــر نش ــرا  ذک ــرت زه ــد حض ــال تول ــی از س ــته، روایت ــب س در کت
نظــِر قــول مشــهوِر اهــِل ســنت )تولــد ایشــان پنــج ســال قبــل از بعثــت( متفــاوت اســت. دربــارۀ 
روایــاِت شــباهت حضــرت بــا پیامبــر گفتنــی اســت، بیــان شــباهت های متعــدد بیــن ایشــان و 
پیامبــر در کتــب ســته، نســبت بــه دیگــر موضوعــات مرتبــط بــا ایشــان، بازتــاب زیــادی داشــته 
و درمجمــوع، بــه هشــت شــباهت بیــن ایشــان و پیامبــر تصریــح شــده اســت: شــباهِت در راه 
رفتــن )بخــاری)م. 256ق.(، مســلم)م. 261ق.(، ابــن ماجــه)م. 273ق.( و نســائی)م. 303ق.(؛ 
ــذی)م. 279ق.((؛  ــوداود)م. 275ق.(، ترم ــخنوری )أب ــیرت و س ــار، س ــت، وق ــباهت در هیئ ش
شــباهت در قیــام و قعــود  )ترمــذی(؛ شــباهت در انــدام و هیــکل )ترمــذی و نســائی(؛ مشــابهِت 
در ســخنوری و معاشــرت )خوش برخــوردی( )نســائی(. توضیــح آن کــه اواًل بخــاری و مســلم، تنهــا 
روایــات مربــوط بــه مشــابهِت در راه رفتــن را ذکــر کرده انــد، امــا دیگــران بــه مشــابهت در امــور دیگر 
ــه عایشــه می رســد، در  هــم تصریــح کرده انــد. هیچ کــدام از ایــن روایــات کــه ســند اکثــر آن هــا ب

کتــب اربعــه شــیعه بازتابــی نداشــته اســت. 

دربــارۀ ســیره عبــادی ایشــان کــه منعکــس شــده بــود، امام علــی g  و حضــرت زهرا  نســبت 
بــه نمــاز شــب، بی توجــه بوده انــد. براینــد آن روایــت، بــا توجــه بــه اینکــه پیامبــر گرامــی اســالم 
ْکَثــَر َشــْی ٍء َجَداًل«1)کهــف، 54( را تــالوت کردنــد، نشــانگر جــدال امــام علــی 

َ
ْنســاُن أ آیــۀ »َو کاَن اْلِ

ــا فضایــل امــام علــی g  و حضــرت  ــر مفــاد کلــی روایــت حتــی ب ــا پیامبــر اســت. عالوه ب g  ب
زهــرا  کــه در منابــع اهــل ســنت نقــل شــده، منافــات دارد.

ــت در  ــرت دالل ــل حض ــش کام ــدم پوش ــر ع ــته، ب ــب س ــت اول کت ــان، روای ــش ایش ــاره پوش درب
برابــر غالمــش داللــت داشــت)ابوداود، ج4: 1760( کــه محــل بحــث و مناقشــه اســت کــه اوال، 
مشــهور اســت کــه حضــرت زهــرا  کنیــز داشــته و نــه غــالم؛ ثانیــا، درصورتی کــه غــالم داشــته، 
موظــف بــه پوشــش کامــل در مقابــل او بــوده اســت؛ بنابرایــن ایــن روایــت، بــا دیگــر روایات پوشــش 
و حجــاب حضــرت زهــرا و نیــز بــا مقــام قدســی ایشــان، منافــات دارد. و روایــت دوم نکوهــش آن 

1. آدمی، جدل پیشه تر از همه چیز است.
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حضــرت در اســتفاده از گردن بنــد طالســت در حالی کــه اگــر هدیــۀ امــام علــی g  بــوده کــه بــر 
ایشــان حــالل بــوده اســت. اگــر منظــور حضــرت ایــن بــوده کــه چــون تــو دختــر پیامبــری نبایــد 
بپوشــی، نتیجــه اش ایــن می شــود کــه امــام علــی g  بــه ایــن مطلــب توجــه نداشــته و درحالی که 
می دانســته فاطمــه زهــرا دختــر پیامبــر اســت، آن گردن بنــد را بــه ایشــان هدیــه داده اســت. در 
هــر صــورت نقصــی بــر حضــرت زهــرا  یــا امــام علــی g  اســت. در مقابــل ایــن دســته روایــات 
ــوده  ــل ب ــرم، کام ــل نامح ــان در مقاب ــش ایش ــه، پوش ــب اربع ــت اول کت ــر روای ــا ب ــنت، بن ــل س اه
اســت. دربــارۀ زیــارت قبــور در کتــب ســته روایتــی منعکــس نشــده، امــا بنــا بــر روایتــی از کتــب 
اربعــه، هــر صبــح شــنبه بــه زیــارت شــهدای ُاحــد می رفــت و بــر عمویــش حمــزه، تّرحم و اســتغفار 
می کرد)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 1801؛ طوســی، 1365، ج1: 465(. ایــن روایــت، در کتــب 
ســته، انعکاســی نداشــته امــا حاکــم نیشــابوری)م.405ق.( بــا سلســلۀ ســند خود، بــه نقــل از امام 
حســین g  نقــل کــرده کــه حضــرت روزهــای جمعــه قبــر عمویــش حمــزه را زیــارت می کــرد و 

ــه می کرد)حاکــم نیشــابوری، 1411ق، ج1: 533(. ــد و گری کنــار قبــر نمــاز می خوان

3-2. گزارش های خانوادگی

در بــارۀ حدیــث واســطه گرِی حضــرت فاطمــه  بیــن برخــی همســران پیامبــر بــا ایشــان 
گفتنــی اســت  اواًل یکــی از فضایــل عایشــه بــه شــمار مــی رود کــه رواِی آن خــودش اســت و مبالغــه 
در مــدح اوســت؛ ثانیــًا بــر دو حــزب بــودِن همســران پیامبــر و رقابــِت بیــن آنــان بــرای قــرب 
 تصریــح دارد؛ ثالثــًا نکوهــش اّم ســلمه اســت، زیــرا دانســت کــه پیامبــر بیشــتر بــه پیامبــر
ــار اصــرار کــرد و ســپس  از مطــرح شــدن ایــن بحــث ناراحــت می شــود ولــی خــودش کــه ســه ب
ــر  ــر ابوبک ــارۀ دخت ــر درب ــه پیامب ــه ک ــن  جمل ــًا ای ــرار داد. رابع ــطه ق ــرا  را واس ــرت زه حض
ــان  ــراض زن ــارت دیگــر، اعت ــه عب ــر اســت. ب ــت ورزی پیامب ــد، خــالف عدال ــار کن ــت رفت ــه عدال ب
درصورتــی درســت اســت کــه بپذیریــم پیامبــر اهــل رعایــت عدالــت بیــن زنــان نبــوده کــه در آن 

صــورت، خــالف عصمــت ایشــان خواهــد بــود.

جریــان خواســتگاری خلیفــه اول و دوم را کــه تنهــا نســائی نقــل کــرده، بیــاِن یکــی از فضایــل 
امــام علــی g  اســت؛ زیــرا برخــالف خلیفــه اول و دوم، بــه دامــادی پیامبــر مفتخــر شــد. در 
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مقابــل، نکوهــِش آنــان اســت؛ زیــرا پیامبــر درخواســِت آن دو را بــه دلیــل صغــر ســّن حضــرت 
نپذیرفــت، امــا درخواســِت امــام را بپذیرفــت. از عبــارت نســائی برمی آیــد کــه درخواســِت امام پس 
ُبوَبْکــٍر َو ُعَمــُر َرِضــَی اللــُه َعْنُهَمــا َفاِطَمــَة َفَقــاَل 

َ
از درخواســت دو خلیفــه بــوده اســت: »َخَطــَب أ

َجَهــا ِمْنــه« )نســائی: 341(  َهــا َصِغیــَرٌة َفَخَطَبَهــا َعِلــیٌّ َفَزوَّ َم ِإنَّ ــی اللــُه َعَلْیــِه َو َســلَّ َرُســوُل اللــِه َصلَّ
ایــن گــزارش، در کتــب اربعــه نیامــده اســت. 

دربــارۀ گالیــه حضــرت فاطمــه  از مهریــۀ کــم خود)کلینــی، 1430ق، ج10: 714( گفتنــی 
اســت کــه ایــن روایــت محــل بحــث اســت به ویــژه آنکــه حدیــث مرســل اســت و هویــت راوی اصلــی 
کــه ایــن حدیــث را از امــام صــادق g  روایــت کــرده، مشــخص نیســت: َعــِن اْلَحَســِن ْبــِن َعِلــیِّ ْبِن 

ِبــی َعْبــِد اللــِه g   )همان(.
َ
َثــُه: َعــْن أ ــْن َحدَّ ُســَلْیَماَن، َعمَّ

ــارۀ مراســم عروســی، نســائی و ابــن ماجــه، گــزارش مفصلــی نقــل می کننــد کــه در دیگــر  درب
صحــاح نیامــده و بیشــتر جنبۀ مناقبتــی و فضایلی دارد. روایت دوِم نســائی نشــانگر آن اســت که از 
دیــِد پیامبــر امــکان ســحر وجــود دارد و به همیــن دلیل، دعــای حفظ را بــرای آنــان خوانده اند. 

گــزارِش خواســتگارِی امــام علــی g  از دختــر ابوجهــل و ناراحتــی ایشــان، یکــی از گزارش هاِی 
چالشــی بیــن شــیعه و ســنی اســت کــه مــورِد قبــوِل عالمــان شــیعه قــرار نگرفتــه و نقدهایــی بــر 
آن وارد شــده اســت؛ از جملــه: 1. همــه اســناد ایــن روایــت در کتــب ســته، بــه مســور بــن مخرمــه 
ــی  ــۀ خوب ــوارج رابط ــا خ ــدارد. او ب ــبی ن ــگاه مناس ــال، جای ــم رج ــه در عل ــد ک )م.64ق.( می رس
داشــته و آنان او را از خودشــان می دانســتند)ذهبی، 1407ق، ج3: 391(. همچنین از طرفداراِن 
ــی،  ــتاد )ذهب ــر او درود می فرس ــنید، ب ــه)م.60ق.( را می ش ــام معاوی ــت ن ــود و هروق ــه ب بنی امی
ــن او  ــرا س ــه؛ زی ــن واقع ــوع ای ــور و وق ــن مس ــن س ــتن بی ــب نداش 1413ق، ج5: 246(. 2. تناس
حداکثــر 8 ســال بــوده اســت)ابن حجــر عســقالنی، 1412ق، ج6: 1196(. 3. مخالــِف صریــِح 
آیــۀ ســوم ســورۀ نســاء، مبنــی بــر جــواِز تعــدِد زوجــات اســت. دو گــزارش بعــدی هــم بــه نوعــی 
نکوهــِش شــخصیت و جایــگاه حضــرت زهــرا  اســت. بنــا بــر اولیــن گــزارش، کاری کــرد کــه 
 شــوهرش بــر او عصبانــی و از منــزل خــارج شــد. دومیــن گــزارش هم نشــانگِر ناراحتــی پیامبر

از ایشــان، بــه دلیــِل نصــب پــرده ای زینتــی اســت. 
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ــاِب پررنگــی در کتــب ســته  گــزارِش حضــوِر ایشــان در آخریــن لحظــات عمــر پیامبــر، بازت
داشــته، هرچنــد در یــک زمــان واقــع شــده، امــا دلیــل گریــه و خنــده ایشــان متفــاوت ذکــر شــده 
اســت. بــر اســاس مجمــوِع گزارش هــا دلیــل گریــه، خبــِر نزدیکِی مــرگ پیامبــر و ملحق شــدِن 
ایشــان به عنــواِن اولیــن اهــل بیــت او بــه ایشــان و دلیــل خنــده، خبــِر پیامبــر مبنــی بــر برتــرِی 
فاطمــه  بــر زنــان بهشــت )مطلــق یــا غیــر از مریــم( یــا زنــان مومــن یــا زنــان ایــن امــت و محلــق 
شــدن حضــرت فاطمــه  به عنــوان اولیــن اهــل بیــت بیــان شــده اســت؛ بنابرایــن ملحق شــدِن 
ایشــان به عنــواِن اولیــن اهــل بیــِت پیامبــر در یک جــا به عنــوان دلیــل گریــه و در جایــی دیگــر 
به عنــوان دلیــل خنــده آورده شــده کــه دلیلــی اســت بــر تناقــض بیــن دو روایــت. مطلــب بعــدی 
آنکــه از مجمــوِع ایــن گــزارش و گــزارِش بعــدی )در ســوِگ پــدر(، چنیــن برداشــت می شــود کــه 

ایشــان در تمــام مراحــل مــرگ و دفــن پیامبــر، حضــور داشــته اســت.

در دو گــزارش پایانــی خانوادگــی، بــه حضــور در تشــییع جنــازه و نمــاز میــِت خواهــرش رقیــه 
تصریــح می شــود؛ مطلبــی کــه بــا گــزارِش عــرِض تســلیت بــه بازمانــدگان در قســمت کتــب ســته 
کــه پیامبــر ایشــان را از حضــور در تشــییع جنــازه نهــی کــرد و ایشــان هــم پذیرفــت، منافــات 
دارد. همچنیــن بنــا بــر آخریــن حدیــث کتــب اربعــه، پیامبــر فــدک را بنــا بــر دســتور خداونــد 
بــه ایشــان واگــذار کــرد درحالی کــه در کتــب ســته نــه تنهــا بــه ایــن گــزارش هیــچ اشــاره ای نشــده 

بلکــه فــدک صدقــه پیامبــر دانســته شــده کــه از آِن عمــوم مســلمانان اســت. 

3-3. گزارش های اجتماعی

ــا قــول مشــهوِر اهــل  ــل بعثــت، ب ــارِی پیامبــر توســط حضــرت زهــرا  در اوای گــزارِش ی
ســنت مبنــی بــر تولــد ایشــان قبــل از بعثــت )ابــن ســعد، 1410ق، ج8: 26( هماهنــگ اســت، 
امــا بنــا بــر نقــل مشــهور شــیعه کــه تولــد ایشــان را دوم )مفیــد، 1414ق: 56( یــا پنجــم بعثــت 
)کلینــی، 1430ق، ج2: 488( می دانــد، ســازگار نیســت؛ زیــرا در متــن ایــن روایــت تصریــح شــده 
کــه ایشــان در اوایــل بعثــت دختــری خردســال بــوده اســت؛ بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه ایــن 
گــزارش در کتــب اربعــه وارد نشــده باشــد. هرچنــد در کتاب هــاِی تاریخــِی دســت اول نیــز بازتــاب 

کمــی داشــته و تنهــا واقــدی بــه آن تصریــح کــرده اســت)واقدی، 1409ق، ج1: 249(.
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جمع بندی و نتیجه گیری 

نتیجــه ایــن پژوهــش آنکــه تاریــخ زندگانــی حضــرت فاطمــه  ، در هــر دو مجموعــه، به صــورت 
متفــاوت بازتــاب داشــته اســت.)جدول 1( از مجمــوع 19 موضــوع انعــکاس یافتــه دربــارۀ زندگــی 
آن حضــرت در کتــب ســته اهــل ســنت، بخــاری 11، مســلم 10، ابــوداود 9، ابــن ماجــه 7، ترمذی 
5 و نســائی 14 مــورد را گــزارش کــرده )نمــودار1(؛ بنابرایــن، نســائی بیشــترین و ترمــذی کمتریــن 
موضوعــات مربــوط بــه تاریــخ زندگانــی آن حضــرت را گــزارش کرده انــد. ایــن آمــار نشــانگر عالقــۀ 
ــل آن  ــاره فضای ــی درب ــف کتاب ــه تالی ــت ک ــرت اس ــی آن حض ــکاس زندگان ــه انع ــائی ب ــتر نس بیش
حضــرت از ســوی نســائی، ایــن ســخن را تایید می کنــد. همچنین از مجمــوع 17 موضــوع مربوط 
بــه زندگانــی آن حضــرت در کتــب اربعــه شــیعه، کلینــی 15، ابــن بابویــه 6 و طوســی6 )نمــودار1( 
ــرار دارد. در مجمــوع، از بیــن  ــا دیگــران ق ــادی ب ــا اختــالف زی ــد کــه کلینــی ب را گــزارش کرده ان
محدثــان بــزرگ اهــل ســنت نســائی و از بیــن محدثــان بــزرگ شــیعه کلینــی، بیشــترین موضوعات 

مربــوط بــه گزارش هــای تاریخــی حضــرت فاطمــه  را منعکــس کرده انــد.

ــارۀ موضوعــات کلــی )فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی(، از 20 گــزارِش منعکــس شــده در  درب
کتــب ســته، 5 گــزارش فــردی، 12 گــزارش خانوادگــی و 3 گــزارش اجتماعــی اســت. در کتــب 
اربعــه بیــن 17 گــزارش، 5 گــزارش فــردی و 12 گــزارش، خانوادگــی اســت.)جدول2(؛ بنابراین در 
اصلی تریــن کتاب هــای حدیثــی فریقیــن، گزارش هــای مربــوط بــه خانــواده بیشــترین ســهم را بــه 
خــود اختصــاص داده اند)60%()نمــودار2( و گزارش هــای اجتماعــی در کتــب اربعــه کــه بازتابــی 

نداشــته و در کتــب ســته، کمتریــن ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

امـا بـا توجه بـه موضوعات تحلیل و بررسـی گزارش های سـه گانه فـردی، خانوادگـی و اجتماعی 
حضـرت زهـرا  کـه گذشـت، براینـِد شـخصیت حضـرت زهـرا  در کتـب سـته، هرچنـد 
شـخصیتی اجتماعـی و حاضـر در صحنه هـای اجتماعی حتی جنگ اسـت و به پـدرش در برخی 
صفـات مشـابهت دارد، امـا دارای صفـات مذمومـی اسـت؛ از جملـه: بی توجهـی بـه نمـاز شـب، 
نداشـتن پوشـش کامـل در مقابـل نامحـرم، اشـرافی گری و توجـه به تشـریفات از جمله: اسـتفاده 
 و نصـب پـرده ای زینتـی و ناراحتـی پیامبر از گردن بنـد طـال و نکوهـش وی توسـط پیامبـر
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و عصبانـی شـدن شـوهرش از وی و خروجـش از منـزل. در نتیجه، ایشـان هم همچـون دیگر زنان 
مسـلمان جامعـۀ نبوی، معمولـی نشـان داده می شـود؛ درحالی که در همین کتـب، فضایل و 
مناقبی از سـوی پیامبر در فضیلت و منقبت ایشـان نقل شـده که با براینِد شـخصیت ایشـان، 
متناسـب در نمی آیـد. مناقب و فضایلی همچـون: پارۀ وجود پیامبـر )بخـاری، ۱4۱۰ق، ج6: 
63 (، بـزرگ زنـان مومنیـن )همـان،ج۵: 2۰8(، بـزرگ زنـان امـت اسـالم )مسـلم، ۱4۱2ق، ج4: 
1905(، بـزرگ زنـان بهشـت )ترمذی، ۱4۱9ق، ج۵: 520 و513(، بزرگ زنان همه عالم )نسـائی: 
147(، وجـودی از پیامبـر )ابـوداود،  ج2: 885(، از اهـِل پیامبـر )مسـلم، ۱4۱2ق، ج4: 
1871(، یکـی از مصادیـق آیـۀ تطهیـر )همـان، ج4: 1883؛ ترمـذی، ۱4۱9ق، ج5: 192( و آیـۀ 
مباهلـه )مسـلم، ۱4۱2ق، ج4: 871؛ ترمـذی، ۱4۱9ق، ج5: 71 و456( و شـخصیتی کـه صلح 
و جنـگ بـا او، صلـح و جنـگ بـا پیامبـر اسـت )ابـن ماجـه،۱4۱8ق، ج1: 153(؛ بنابرایـن، از 
سـویی ایشـان پاره ای از وجود پیامبر، بزرگ زنان مومن، این امت و بهشـت، جزئی از اهل بیت 
پیامبـر و یکـی از مصادیـق آیـۀ تطهیـر اسـت. از سـوی دیگر در قسـمت گزارش هـای تاریخی، 
حضـرت زهـرا  زنـی معرفی می شـود کـه از قصِد ازدواِج همسـرش بـا زن دیگری ناراحت شـده 
و بـه پیامبـر گالیـه کـرده و کاری می کنـد که همسـرش رنجیده خاطـر از منزل خارج می شـود 
و بـه نمـاز شـب بی اعتناسـت. بنابرایـن، گزارش هـای تاریخی حضرت، بـا مناقب و فضایل ایشـان 

سـازگار نیست.

 چگونــه ممکــن اســت از ســویی ایــن همه فضایــل و مناقب بــرای چنین شــخصیتی از پیامبر
صــادر شــود و از ســوی دیگــر ایــن همــه گزارش هــای تاریخــی ای کــه بــه نوعــی دربردارنــدۀ نقص و 
مذمــت اســت؟ اگــر شــخصیت تــراز اول امــت اســالم، بــزرگ زنــان بهشــت و عالــم این گونــه اســت، 
عمــاًل فضایــل و مناقــب زیــر ســوال مــی رود و تطبیــق آن بــر حضــرت زهــرا  درســت نخواهــد 
ــه  ــرا  ب ــرت زه ــخصیت حض ــِد ش ــت و براین ــت اس ــا درس ــر از آن گزارش ه ــوی دیگ ــود. از س ب
گونــه ای اســت کــه گذشــت، پــس نقــل این گونــه فضایــل و مناقــب، چــه توجیهــی خواهد داشــت.

ــه »فاطمــة بضعــة منــی« در حــق حضــرت  ــه، تحلیــل و بررســی جمل ــن فرضی ــات ای ــرای اثب ب
زهــرا  کــه پیامبــر فرمــوده، کافــی اســت؛ زیــرا از میــان تفســیرهای گوناگــون کــه از ایــن 
ــه جــز نبــوت و  حدیــث برداشــت شــده، برمی آیــد کــه حضــرت زهــرا  در تمامــی کمــاالت، ب

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

59

رســالت، وارث کمــاالت نبــوی اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن روایــت و دیگــر روایــات منعکــس 
شــده در صحــاح ســته، حداقــل عصمــت ایشــان از گناه، اثبات می شــود کــه با برخــی گزارش های 
ســیره ای، منافــات دارد. اکنــون بــه تحلیــل و بررســی معانــی مختلــف »بضعــة« می پردازیــم: 1. 
بعــض حقیقــی؛ پــاره تــن؛ نقــد: اگــر »بضعــة« را بــه معنــای حقیقــی آن )پــارۀ تــن( ترجمــه کنیــم، 
دیگــر فضیلتــی بــرای ایشــان نخواهــد بــود و شــامل همــه فرزنــدان و نــوادگان پیامبــر خواهــد 
ــود. 2. بعــض از جســم و  شــد و از طــرف دیگــر، هیــچ بالغتــی در ســخن پیامبــر نخواهــد ب
خــون؛ فرزنــد )یعنــی مجــازًا فرزنــد، بخشــی از جســم پــدر اســت(؛ نقــد: پیامبــر ایــن ســخن 
را فقــط دربــارۀ حضــرت فاطمــه  گفته انــد و نــه دیگــر فرزنــدان؛ بنابرایــن از یــک ســخن عــادی 
کــه یــک پــدر یــا مــادر بــه فرزنــد خــود می گویــد، بســیار فراتــر اســت. 3. بخــش یــا همــه کمــاالت به 
جــز نبــوت و رســالت کــه ایــن مــورد، قابــل اثبــات اســت. جمــالت پــس گــزاره همچــون »مــن اذاها 
فقــد آذانــی« و.... مویــد ایــن مطلــب اســت. از ایــن جمــالت برمی آیــد کــه اگــر فاطمــه  گنــاه 
می کــرد، مســتحق اجــرای حــدود الهــی و حداقــل مســتحق نکوهــش و ســرنش بــود و در هــر دو 
صــورت، بــا ایــن حدیــث منافــات دارد؛ زیــرا اذیــت او، اذیــت رســول اللــه شــمرده شــده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، اگــر فاطمــه  معصیــت می کــرد، اذیــت او جایــز بــود، ولــی ایــن حدیــث، 
ــدق،  ــی برن ــتر ر.ک: روح ــح بیش ــرای توضی ــت )ب ــرام اس ــت او ح ــه آزار و اذی ــت ک ــر آن اس بیانگ
1395: 69 – 90(؛ بنابرایــن، برخــی گزارش هــای ســیره ای از حضــرت زهــرا  کــه در صحــاح 

ســته منعکــس شــده، بــا مفــاد ایــن حدیــث، منافــات دارد و قابــل تامــل اســت.

ــه عصمــت پیامبــر  ممکــن اســت در اینجــا اشــکال شــود کــه اساســًا اهــل تســنن اعتقــادی ب
اکــرم در همــۀ زمینه هــا ندارنــد، چــه رســد بــه عصمــت حضــرت زهــرا  . واقعیــت این اســت 
کــه ایــن ســخن اگرچــه ســخن درســتی اســت و تفصیــل آن را به ایــن صــورت می تــوان گــزارش داد 
کــه مذاهــب اســالمی اعــم از شــیعه و اهــل تســنن، در ایــن مســئله اتفــاق نظــر دارنــد کــه پیامبران 
در مقــام دریافــت، تلّقــی و حفــظ وحــی معصــوم هســتند و منظــور از عصمــت در تلّقــی وحــی ایــن 
اســت کــه هنــگام گرفتــن وحــی کســی نمی توانــد خــود را جــای حضــرت جبرئیــل یــا جــای خــدا 
وانمــود کنــد و نیــز در دریافــت و فهــم آن معصــوم و مصــون هســتند و ایــن مســئله مــورد قبــول همه 
مذاهــب اسالمی است)مجلســی، 1403ق، ج11: 89؛ ایجــی، 1997: 358؛ جرجانــی، ۱32۵، 
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ج8: 263؛ ابــن میثــم، ۱4۰۶ق: 125؛ الهیجی، 1383: 421؛ فاضل مقــداد، ۱4۰۵ق: 304(. 
همچنیــن مذاهــب اســالمی اعــم از شــیعه و اهــل تســنن، در ایــن مســئله اشــتراک نظــر دارنــد 
کــه پیامبــران بایــد در مقــام تبلیــغ وحــی معصــوم باشــند و آنچــه را کــه بــه آنــان رســیده بی کــم 
و زیــاد عرضــه کننــد و در آن هیــچ گونــه تصرفــی نکنند)مجلســی، 1403ق، ج11: 89؛ ایجــی، 
1997: 358؛ جرجانــی، ۱32۵، ج8: 263؛ ابــن میثــم، ۱4۰۶ق: 125؛ الهیجــی، 1383: 
421؛ فاضــل مقــداد، ۱4۰۵ق: 304( به جــز قاضــی ابوبکــر باقالنــی کــه ســهو و نســیان در مقــام 
تبلیــغ را جایــز دانســته اســت)الهیجی، 1383: 421؛ مجلســی، ۱4۰3ق، ج11: 89؛ تفتازانی، 
1401ق، ج4: 50؛ مظفــر، 1422ق، ج1: 604( و نیــز نقــل شــده کــه کرامیــه کــذب پیامبــر در 
مقــام تبلیــغ وحــی را بی اشــکال پنداشــته اند)همان(؛ امــا در مقــام عمــل بــه وحــی پیامبــران بایــد 
بــه مضامیــن وحــی و آنچــه بــه دیگــران ابــالغ می کننــد در عمــل ملتــزم باشــند؛ زیــرا در غیــر ایــن 
صــورت، هــدف خداونــد از ارســال رســل بــرآورده نخواهــد شــد. کّلیــت عصمــت پیامبــران الهــی 
در مقــام عمــل بــه وحــی، مــورد قبــول علمــای شــیعه و اهــل تســنن اســت، ولــی در جزئیــات آن 

اختــالف دارنــد کــه به تفصیــل ذکــر می شــود:

ــه  ــی ک ــده و عمل ــرک نش ــار ش ــی دچ ــران اله ــه پیامب ــد ک ــالمی معتقدن ــای اس ــۀ  فرقه ه  هم
متناســب بــا کفــر و یــا شــرك باشــد، انجــام نداده انــد. تنهــا عــده ای از خــوارج بــه نــام »ازارقــه« بــر 
ایــن عقیده انــد کــه ممکــن اســت پیامبــر قبــل و بعــد از رســالت نیــز دچــار شــرک شــود و اعمــال 
کفرآمیــز انجــام دهد)ســبحانی، ۱42۷ق، ج5: 197؛ ابــن ابــی الحدیــد، ج7: 9؛ تفتازانــی، 
1401ق، ج4: 50؛ مجلســی، ۱4۰3ق، ج11:89(؛ امــا ایــن ســخن کــه برخــی می گوینــد 
روافــض و شــیعه امامیــه اظهــار کفــر از روی تقیــه را بــرای انبیــای الهــی جایــز دانســته اند)رازی، 
رازی،  118؛  ج4:  شــنقیطی، 1415ق،  314؛  ج1:  ابوحیــان، ۱42۰ق،  7؛  ج3:  1421ق، 
1400ق،ج3: 326؛ مقریــزی، ۱42۰ق، ج11: 183؛ حیــدری، ۱42۶ق: 7(، حقیقــت ایــن 
اســت کــه شــیعه از ایــن نســبت مبــرا ســت و بــه هیچ وجــه اظهــار کفــر را بــرای انبیــای الهــی جایــز 
نمی شمارد)شوشــتری، ۱4۰9ق، ج2: 207؛ ســبحانی، 1420ق: 42-43؛ فاضــل مقــداد، 
1405ق: 170(. در هــر حــال، عــده ای از گــروه »حشــویه« معتقدنــد کــه شــرک انبیــای الهی قبل 

از نبــوت ممکــن اســت)ابن ابــی الحدیــد، ج7: 9(. 
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 نیــز همــۀ  علمای اســالمی، اعم از شــیعه و ســّنی معتقدند پیامبــران قبل و بعــد از بعثت هیچ گاه 
مرتکــب گنــاه کبیــره نمی شــوند. »حشــویه« تنهــا فرقــه ای اســت کــه ارتــکاب گنــاه کبیــره توســط 
انبیــای الهــی قبــل و بعــد از بعثــت را مغایــر بــا عصمــت نمی داند)مجلســی، ۱4۰3ق، ج 11: 90؛ 
فاضــل مقــداد، ۱4۰۵ق: 165(. نیــز اشــاعره کــه اهــل تســّنن  موجــود را تشــکیل می دهنــد، بــر 
ایــن باورنــد کــه پیامبــران قبــل از بعثــت حّتــی از گنــاه کبیــره معصــوم نیســتند)ایجی، 1997: 

359؛ جرجانــی، ۱32۵، ج8: 265؛ فاضــل مقــداد، 1405ق، ج3: 166(. 

 امــا در زمینــۀ گنــاه صغیــره، شــیعه همچنــان معتقــد اســت معصــوم بــه هیچ وجــه حّتــی گنــاه 
صغیــره مرتکــب نمی شــود. نیــز معتزلــه از اهــل تســنن معتقدنــد انبیــا از گناهــان صغیــره ای کــه 
مــورد تنّفــر عمــوم مــردم باشــد، معصوم انــد؛ امــا دربــارۀ گناهــان صغیــره ای کــه مــورد تنّفــر مــردم 
نیســت، برخــی می گوینــد امــکان دارد از انبیــای الهــی گنــاه صغیــره و کوچــك و جزئــی و برخــی 
می گوینــد گنــاه صغیــره ای کــه بــر اثــر شــبهه ارتــکاب شــود و برخــی می گوینــد یــا ســهوًا انجــام 
ــد،  ــن ابــی الحدی ــه عصمــت نمی زند)اب شــده باشــد، صــادر شــود و چنیــن گناهــان لطمــه ای ب
ج7: 11-12؛ مجلســی، 1403ق، ج11: 89-90؛ فاضــل مقــداد، 1405ق: 165(. و ســرانجام 
در زمینــه انجــام عمــل مکــروه، یــا تــرک عمــل مســتحب، یــا تــرک اولــی، از نظــر درجــۀ تنافــی بــا 
عصمــت، انجــام عمــل مکــروه بــا تــرک عمــل مســتحّب یکســان اســت، هرچنــد از ســخن برخــی 
برمی آیــد کــه درجــۀ مخالفــت مکــروه باالتــر از تــرک مســتحب اســت)عاملی،  1384، ج5: 391( 
ولــی در اینکــه آیــا انجــام مکــروه بــا تــرک اولــی نیــز مســاوی اســت یــا خیــر؟ دیــدگاه رایــج ایــن 
دو را همســان تلّقــی کــرده است)طوســی، ج1: 159؛ طبرســی، 1372، ج1: 195؛ صدرالدیــن 

ــیرازی، 1366، ج3: 90(.  ش

ــی فاطمــه زهــرا  مقایســه  ــارۀ اعتقــادات و باورهــای کالمــی ســیرۀ عمل ــه درب ــن مقال در ای
نشــده اســت، بلکــه روایــات دال بــر فضایــل از یک ســو و ســیرۀ عملــی فاطمــه زهــرا  از ســوی 
دیگــر مطالعــه تطبیقــی و مقارنــه ای و در منابــع اولیــۀ فریقیــن به صــورت تحقیــق در تمــام مــوارد 

جامــع آمــاری موردپژوهــی شــده اســت. 
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جــدول )1(: میــزان انعــکاس گزارش هــای تاریخــی حضــرت زهــرا  در کتــب ســته و 
کتــب اربعــه
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موضوع

ف
ردی

+ تاریخ تولد + + + یارِی پیامبر

+ + در سوگ جعفر + + + + + حضور در جنگ احد

+ + اعطای فدک  + + +  پیام رساِن همسران پیامبر

+ گالیه از سختی ها + + تسلیت به بازماندگان

+ + در سوگ خواهر + خواستگاری خلیفه اول و دوم

+ + ازدواج  + + جهیزیه 

+ + مهریه  + مهریه 

+ کراهت بر حمل امام 
 g حسین

+ + شب زفاف

+ آداب تولد فرزند + + + + + ناراحتی از قصد ازدواج امام 
 g علی

+ + مراقبت از فرزند + + ناراحتی امام علی g  از ایشان

+ + تقسیم کار + + + ناراحتی پیامبر از نصب پرده

+ خروج از احرام + + + بی توجهی به نماز شب

+ + پوشش + + + + + شباهت به پیامبر

+ + زیارت شهیدان احد + + + + + + درخواست خدمتکار

+ + درخواست خدمتکار + سرگذشت دینار گمشده

+ در سوگ پدر + نهی پیامبر از بستن 
گردن بند طال

+ وصیت پیامبر به ایشان + + + پیروی از حکم پیامبر

+ + + + + نجوای پیامبر با ایشان

+ + در سوگ پدر

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

63

  جـدول )2(: میـزان انعـکاس موضوعـات کلـی در گزارش های تاریخی حضـرت زهرا
در کتـب سـته و کتـب اربعه

موضوع کلی 
گزارش ها

تک موضوعات در کتب اربعه تک موضوعات در کتب سته

ف
ردی

فردی تاریخ تولد  بی توجهی به نماز شب

فردی زیارت شهیدان احد شباهت به پیامبر

فردی پوشش هنگام نماز  بستن گردن بند طال

فردی پیروی از حکم پیامبر پیروی از حکم پیامبر

فردی پوشش ظاهری در مقابل نامحرم پوشش ظاهری در مقابل نامحرم

خانوادگی تقسیم کار در منزل واسطه بین همسران پیامبر و ایشان

خانوادگی آداب تولد فرزند  خواستگاری 

خانوادگی مراقبت از فرزند  جهیزیه 

خانوادگی مهریه  مهریه 

خانوادگی زفاف  زفاف

خانوادگی  g در سوگ جعفر بن ابی طالب  g ناراحتی از قصد ازدواج امام علی

خانوادگی اعطای فدک ناراحتی امام علی g  از ایشان

خانوادگی گالیه از سختی ها ناراحتی پیامبر از ایشان

خانوادگی درخواست خدمتکار  درخواست خدمتکار

خانوادگی در سوگ خواهر سرگذشت دینار گمشده

خانوادگی  g کراهت بر حمل امام حسین نجوای پیامبر با ایشان

خانوادگی در سوگ پدر  در سوگ پدر

اجتماعی یارِی پیامبر

اجتماعی حضور در جنگ احد

اجتماعی تسلیت به بازماندگان میت 
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نمــودار )1(: میــزان انعــکاس گزارش هــای تاریخــِی زندگانــِی حضــرت زهــرا  در کتــب 
ســته و کتــب اربعــه

نمودار )2(: میزان انعکاس موضوعات کلی در کتب سته و اربعه
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