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 پژوهشی  مقاله

با  یسعد در الطبقات الکبرابن یهاتی روا یقیو نقد تطب یبررس
 ( ؟لص؟ امبریپس از پ ؟س؟فاطمه یمنابع متقدم )مطالعه مورد ریسا

 
 3 سارا خاتمیو  2  احمدیسلطانی مجتبی ، 1 فخرآباد یگوهر مصطفی 

 

 چکیده  
کهن   منابع  در  خدا  رسول  رحلت  از  پس  فاطمه؟اهس؟  حضرت  زندگانی  وقایع  گزارش 

اساسی  تفاوت قدیمیهای  از  یکی  ایندارد.  در  یخی  تار آثار  کتاب  ترین  الطبقات  باره 
های  مانده در باب اصحاب و تابعان در سدهترین اثر برجای سعد است که مهمابن   الکبری

می  گرفته    آید. پژوهش پیش نخستین به شمار  ـ تحلیلی صورت  به روش توصیفی  که  رو 
مذکور  کتاب  اطالعات  و  اخبار  مقایسه  با  یافتن    است،  پی  در  یخی  تار منابع  دیگر  با 

ی در خصوص اخبار فاطمه؟اهس؟  های عقیدتی ابن ها و گرایشدیدگاه سعد و نحوه گزارش و
که ابن است. یافته کی از آن است  سعد با پایبندی بر اصولی همچون  های این پژوهش حا

نچه  عدالت صحابه، عدم بیان اختالفات صحابه و ضرورت تفضیل شیخین، در بیان آ 
این   ناقض  که  است  پرداخته  روایاتی  حذف  به  بوده،  خود  کالمی  باورهای  با  تضاد  در 

بوده به  موضوعات  مربوط  اختالفات  ویژه  به  برانگیز،  اختالف  مباحث  طرح  از  او  اند. 
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که به بیماری و وفات فاطمه؟اهس؟  منجر  شد، خودداری   جانشینی پیامبر؟لص؟ و مسائلی 
به فدک از سوی فاطمه؟اهس؟، ابوبکر را محق و پیرو شیوه رسول  کرده است؛ در ماجرای مطال

موضوع   یخی،  تار مشهور  اخبار  کنار  در  ضعیف  روایات  طرح  با  و  نمایانده  خدا؟لص؟ 
که منجر به دفن شبانه فاطمه؟اهس؟ در اعتراض به   نارضایتی فاطمه؟اهس؟ از خلفای وقت را 

کرده است.   کتمان   عملکرد آنان شد، 

 ها:کلیدواژه 
 سعد، فاطمه؟اهس؟، ابوبکر، اهل حدیث.، ابنالطبقات الکبری        

 مقدمه
که دربردارنده اخبار پیامبر ابن   الطبقات الکبری کتاب   ، صحابه، تابعین و  ؟لص؟سعد 

یخ اسالم تا روزگار خود است، از مهمترین منابع جهت  دیگر شخصیت های برجسته تار
سعد از مورخان و محدثان مورد    بن  محمد بررسی تاریخ دو سده نخست هجری است.  

کتابش   که  از نمایندگان اهل حدیث بغدادی در قرن سوم هجری بود  وثوق اهل سنت و 
کتاب در مطالعات تاریخی، نقد و   گرفت. نظر به اهمیت این  مورد اقبال اهل سنت قرار 

 های بعدی سودمند باشد. تواند در پژوهشبررسی آن می 
پس  فاطمه؟اهس؟  فرقه   اخبار  اختالفات  سبب  به  رسول خدا؟لص؟  رحلت  بسیار  از  ای 

با   او  مقابله  پیامبر،  جانشینی  سر  بر  علی؟ع؟  با  ابوبکر  رقابت  است.  شده  ارائه  متفاوت 
االرث و کوشش برای راضی کردن علی؟ع؟ به بیعت با خلیفه  فاطمه؟اهس؟ بر سر فدک و سهم 

که منجر به بیماری و رحلت فاطمه؟اهس؟   شد، از جمله اخباری است تحت تاثیر  و حوادثی 
کوشیدند با حفظ جایگاه  گرایش های فرقه  گرفته است. در این میان، اهل حدیث  ای قرار 

و   پرداخته  روایات  تعدیل  و  جرح  به  آمده،  پیش  اختالفات  گرفتن  نادیده  و  صحابه 
کنند.   نارضایتی فاطمه؟اهس؟ از عملکرد خلفای وقت را توجیه 

ترین  ترین آثار میراث مکتوب اهل سنت و جامعاز مهم  ت الکبریالطبقاکه    جاآن از  
آنها در خصوص زنان صدر اسالم است، مبنای این پژوهش قرار گرفت تا با مطالعه موردی  
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اخبار زندگی فاطمه؟اهس؟ پس از رحلت رسول خدا؟لص؟ در آن اثر و مقایسه با روایات دیگر  
یخی ـ اهل سنت و شیعه ـ و ی  کات و افتراقات آنها، تأثیر باورهای  منابع مهم تار افتن اشترا

یخ  این رهگذر به تصویری نزدیک به واقع از  نگاری ابن کالمی در تار از  سعد معلوم شود و 
 . فاطمه؟اهس؟ دست یافت

  پیشینه
فاطمه  زندگانی  به  مربوط  وقایع  پیامبر  ؟اهس؟ درباره  رحلت  از  تحقیقات    ؟لص؟،پس 

است،  گرفته  صورت  متعددی  یخی  یخ   تار »تار تحقیقی  حال  این  جهت  با  در  نگارانه« 
گرایش یخی و عقیدتی ابن ها و دیدگاهبررسی  وجود    ؟اهس؟سعد در خصوص فاطمه های تار

 ندارد.  
گرایش به  توجه  ابن نخستین  حدیثی  حسین  های  هندی،  شیعی  محقق  آن  از  سعد 

کتاب   یخ محمد جعفری است. وی در  نسبت    1سعدبه نگاه تنزیهی ابن   تشیع در مسیر تار
شخصیت  »ابن به  نگاه،  این  اساس  بر  است.  کرده  توجه  اسالم  یخ  تار اصلی  سعد  های 

ابتدای قرن سوم   تقوایی مدینه در  مکتب  اسالم و  نماینده واقعی حدیث اهل تسنن در 
که مطابق اصول اعتقادی که عزت و    هجری است  خود، مسلمانان باید از هرگونه بحثی 

شخصیت اسالم،  احترام  صدر  پیامبرهای  اصحاب  ویژه  خدشه   ؟لص؟به  کند  را  دار 
کتاب ابن که زندگینامه ابوبکر را از  سعد بخواند، متوجه این مطلب خواهد  بپرهیزند؛ هر 

شایستگی ارائه  به  تنها  وی  که  پرهیزگاریشد  و  عالقهها  ابوبکر  بوده  های  مند 
 (. 48-47است«)جعفری، 

یخ نیم سده اول هجری«   پس از او علی بهرامیان در مقالۀ »اصحاب حدیث و مسأله تار

 
های  اند شماری از محدثان سنی در سدهنشان دادهکه نویسندگان در این مقاله و سایر مقاالت خود  . چنان1

که موجب خدشه  انتقاد از صحابه  شد  دار شدن نظریه عدالت صحابه مینخستین اسالمی از هرگونه نقد و 
کردن ایشان از هرگونه عیب و کردند. میپرهیز می که درصدد مبرا  توان چنین نگاهی را »نگاه تنزیهی« دانست 

 نقص است. 
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اهل   رجالّیون  متفاوت  نظر  به  را  خواننده  نظر  نمونه،  عنوان  به  و  پرداخت  موضوع  این  به 
کرده است. در  سنت درباره دو تن از قدیم کتب سیره و اصحاب جلب  ترین نویسندگان 

که محدثان، واقدی )د.   د، مالزم و  سعاند، ابن ق( را دروغگو و سندساز نامیده207حالی 
کار  کاتب واقدی، را با بهترین الفاظ ستوده اند. به نظر بهرامیان، سبب این تعارض به شیوه 

می ابن  باز  دیدگاهسعد  و  ضوابط  برای حفظ  که  بسا  گردد  چه  که  اصحاب حدیث  های 
کرده است )بهرامیان،    (. 322-321عقیده خود او نیز بود، از ذکر برخی حوادث خودداری 

کاظم  پژوهش دیگر  که در مقالۀ »نگاه اهل حدیثی ابناز آن  گوهری است  سعد  بیکی و 
یخ صدر اسالم: بررسی موردی شرح حال امام علی کتاب   ؟ع؟به تار «  الطبقات الکبریدر 

کتاب پرداخته اند. قسمتی از مقاله به بررسی    ؟ع؟به مطالعه اخبار مربوط به علی  در این 
نگاه ابن  از  ابن سعد اختصاص دگزارش فدک  بر اساس آن،  که  با آوردن روایات  ارد  سعد 

فاطمه  حضرت  نارضایتی  بر  داشت  قصد  مجعول،  و  سرپوش    ؟اهس؟ضعیف  شیخین  از 
گوید، بلکه  سخن می  ؟اهس؟رو نه تنها از شرکت آن دو در تشییع پیکر فاطمه بگذارد. از این

فاطمه  از  را  آنها  ایشان  ؟اهس؟ماجرای عیادت  به صورت اعالم خشنودی  جلوه    را  آن دو  از 
گوهری،  دهد )کاظممی  (.  72بیکی و 

در هفت بخش ارائه و    ؟لص؟ پس از رحلت پیامبر  ؟اهس؟ در ادامه اخبار مربوط به فاطمه 
 بررسی خواهد شد. 

 . موضع فاطمه؟اهس؟ در امر جانشینی رسول الل 1
ابن  گزارش  و  به  شد  بیعت  ابوبکر  با  کرد،  رحلت  پیامبر؟لص؟  که  روزی  همان  سعد، 

پدرش   اموال  از  را  خود  میراث  و  آمد  ابوبکر  نزد  علی؟ع؟  همراه  فاطمه؟اهس؟  روز  آن  فردای 
)ابن کرد  نظر می 2/241سعد،  مطالبه  به  که  (.  است  آن  القاء  صدد  در  گزارش  این  رسد 

ی نداشتند، بلکه   فاطمه؟اهس؟ و همسرش، نه تنها مخالفتی با جانشینی ابوبکر و خالفت و
وان خلیفه برحق پس از پیامبر؟لص؟ پذیرفتند و فردای رحلت رسول  به راحتی او را به عن 

که در اغلب منابع، به بیعت دیرهنگام   خدا؟لص؟ در طلب ارث خود برآمدند. در حالی 
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کرده  روایتی به تأخیر علی؟ع؟ در  اند )نک ادامه(. ابن علی؟ع؟ با ابوبکر  تصریح  سعد در 
کرده، اما سبب را جم -257/  2سعد،  آوری قرآن آورده است )ابن عبیعت با ابوبکر اشاره 

258.)   
کی از نارضایتی فاطمه؟اهس؟ و علی؟ع؟ از جانشینی ابوبکر است.   برخی روایت ها حا

مؤلف   روایت  به  مثال،  السیاسة برای  و  از    1اإلمامة  پیامبر؟لص؟  رحلت  از  پس  علی؟ع؟ 
کرد؛ او شبانه فاطمه؟اهس؟ را به مجالس برد و از آنها یاری  انصار می   بیعت با ابوبکر خودداری 

)ابن می دینوریطلبید  ابن 30-1/29  ،قتیبه  نک:  نیز  و  (.  6/13،  2/47الحدید،  ابی؛ 
که عمر برای طلب بیعت از علی؟ع؟ به منزل فاطمه؟اهس؟ آمد  سخنان فاطمه؟اهس؟ هنگامی

ذکر آن خونیز، شاهدی بر مخالفت آنان با جانشینی ابوبکر است، اما ابن دداری  سعد از 
گفت:   و  ایستاد  در  جلوی  فاطمه؟اهس؟  السیاسة،  و  االمامة  مؤلف  گزارش  به  است.  کرده 

نفرت  و  بد  من  براى  دیدارشان  شما  همچون  مردمی  رسول  »هیچ  جنازه  نیست؛  انگیز 
دست  روى  را  قطعه  خدا؟لص؟  قطعه  خود  میان  را  خالفت  کار  و  گذاشتید  تنها  ما  هاى 

(. موضع  30/ 1قتیبه دینوری،  حق را به ما باز نگرداندید« )ابن   را جویا نشدید وکردید و نظر ما  
در برخی سخنان دیگر ایشان    رااز خالفت  فاطمه؟اهس؟ در اعتراض به محرومیت علی؟ع؟  

یافت )نک.  نیز می  کم نیشابوری،  2/115؛ یعقوبی،  23طیفور،  ابن توان در ؛  153- 150؛ حا
 . (2/49شهر آشوب،  ابن 

سازی انتخاب ابوبکر، سه روایت ازعایشه آورده است، با سلسله  سعد برای عادیابن 
که رسول خدا؟لص؟ پیش از رحلت  اسناد متفاوت و اندکی اختالف در متن، مبنی بر آن 

ایشان   از  درباره خالفت پس  تا  بنویسد  فرمانی  ابوبکر  خصوص خالفت  قصد داشت در 
که »پناه بر خد  با ذکر این سخن  اما  نیاید،  اختالف  اختالفی پیش  او  گر مؤمنان درباره  ا ا 

کار منصرف شد )ابن نوعی نقض  سعد، به  (. روایت چهارم ابن 3/134سعد،  کنند« از این 

 
 قتیبه«(. قتیبه تردید هست )نک، آذرنوش، »ابن به ابن  اإلمامة و السیاسة  . در انتساب1
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کی از عدم انتخاب جانشین توسط رسول   که حا سه روایت پیشین اوست: در این روایت، 
می  پیامبر؟لص؟  گر  ا شد:  سؤال  عایشه  از  است،  تعیین  خدا؟لص؟  جانشینی  خواست 

می فرماید انتخاب  را  کسی  چه  صحابه،  ،  تمام  میان  از  عایشه  و  و  -کرد؟  عمر  ابوبکر، 
جراح  نام    -ابوعبیده  بنی را  سقیفه  در  اینها  و   ، )برد  داشتند  حضور  (.  جاهمان ساعده 

کرده )ابنسعد به رغم آنابن  /  3سعد،  که به خبر خودداری مردم از بیعت با ابوبکر اشاره 
(  258-2/257باب انتخاب ابوبکر مثبت نشان داده )همو، موضع علی؟ع؟ را در  (، 135

گونه  که علی؟ع؟ برتری امتیازات  و با بیان سخنی از علی؟ع؟ در واقع به  ای نمایانده است 
)همو،   بود  پذیرفته  را  خود  بر  ابوبکر  افتخارات  ابن 3/136و  خالف  بر  روایات  (!  سعد، 

کی ازعدم بیعت علی؟ع؟ تا وفات فاطمه؟اهس؟  اإلمامة و  قتیبه،   است )نک: ابن دیگری، حا
الذهب؛  1/586بالذری،  ؛  1/31،  السیاسة مروج  یعقوبی،  302- 2/301،  مسعودی،  ؛ 

ابن 2/126 مقدسی3/973،  االستیعابعبدالبر،  ؛  ابن 5/20،  ؛  ،  الغابهاسد   ،اثیر؛ 
3/228  .) 

گفت ابن به عنوان نتیجه بحث می سعد در جهت طبیعی جلوه دادن حوادث  توان 
گونه مربو گزارش ط به انتخاب ابوبکر به  که افکار خواننده  ای  کرده است  های خود را مرتب 

به   که  روست  همین  از  ظاهرًا  نشود؛  مخدوش  خالفت  دستگاه  مشروعیت  به  نسبت 
برای ستاندن بیعت   کوشش هواداران خالفت  ابوبکر، به  با  بیعت  مخالفت علی؟ع؟ در 

فاط  و  علی؟ع؟  استمداد  و  ایشان  از  اشاره اجباری  دیگران  از  است.  مه؟اهس؟  نکرده  ای 
کی  سعد برخی گزارش ابن  ها را پنهان نگاه داشته و تنها به ذکر روایاتی پرداخته است که حا

شایستگی بی  فضیلت و  جهت رهبری جامعه اسالمی هنگام رحلت  از  ابوبکر در  تردید 
خلیفه  اولین  خدمات  تا  است  کوشیده  ترتیب،  بدین  و  است  خدا؟لص؟  و    رسول 

ی بود، تا حد ممکن  شایستگی  که برای جانشینی بالفصل پیامبر؟لص؟ در خور و هایی را 
کند )جعفری،   (. 47یادآوری 
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 . مطالبه فدک 2
ای صورت نگرفت و ابوبکر و خلفای  سعد در خصوص فدک، مصادرهبنابر روایات ابن 

امبر؟لص؟ خواستار  در حیات پی   بعدی دقیقًا در مسیر سیره نبوی گام برداشتند: فاطمه؟اهس؟
ی را نپذیرفت )ابن  سعد پس از نقل  (. ابن 5/302سعد،  فدک شد و رسول خدا درخواست و

کی از شرط ابوبکر مبنی بر اقامه شاهد از طرف فاطمه؟اهس؟ در تأیید ادعای هبه   روایت حا
ها  کاره رایمن به نفع فاطمه؟اهس؟ اشاره و خبر را نیمهکردن فدک توسط پدرش، به شهادت اّم 

به فرمان عمربن2/241کرده است )همو،   مربوط  با حذف اخبار   عبدالعزیز(. همچنین، 
( در باب بازگرداندن فدک به  43-42م،  1988( و مأمون )بالذری،  306-2/305)یعقوبی،  

 خاندان فاطمه؟اهس؟ موضع خود را استوار ساخته است. 
ابن   گزارش  طرفاطمه؟اهس؟  سعد، ادعای  در  از    یق ارث نیز به واسطه برای طلب فدک 

گذاریم، آنچه از ما باقی بماند صدقه است( راه  حدیث منقول از ابوبکر )ما انبیاء ارث نمی
 1(. 240-239/ 2سعد، برد )ابن به جایی نمی

 ؟اهس؟ . تهدید به آتش زدن خانه فاطمه3
می نظر  به  ابن طبیعی  که  به  رسد  منسوب  موضع  باب  در  او  یکرد  رو به  توجه  با  سعد 

علی؟ع؟ و فاطمه؟اهس؟ در امر جانشینی ابوبکر و خالفت برحق وی )همین مقاله( و با توجه  
گزارش تهدید عمربنبه اصل عدم بیان خطاها و اختالفات صحابه، اشاره  خّطاب  ای به 

در    2مبنی بر آتش زدن خانه فاطمه؟اهس؟ در ماجرای طلب بیعت از علی؟ع؟ نکرده باشد. 
ابن  روایت  که  مورخ هم235شیبه )م ابیحالی  و  عصر  ق(، محدث، حافظ، فقیه، مفسر 

کی از تهدید عمر است )ابن ابن   (. 7/432شیبة،    ابی سعد، حا
 

گزارش 1 بررسی  و  »نقد  دیگران،  و  مجتبی  سلطانی،  ر.ک.  موضوع،  این  از  کامل  اطالع  برای  به .  مربوط  های 
الطبقات  تابستان22پژوهی، شق(«، شیعه 230سعد)د.  الکبری ابن مناقشه فدک در  و    - 86، ص  1401، بهار 

112. 
توان به طور یقین راجع به عملی شدن یا نشدن تهدیدها  های مربوط به تهدید عمر، نمی رغم تعدد گزارش. علی2

کرد. هرچند محقق نشدن تهدید، از زشتی آن نمی     کاهد.اظهار نظر قطعی 
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مزاحم منقری  اند: در روایت نصربن روایاتی به تصریح یا تلویح به این موضوع پرداخته 
یافتن 212)د.   دست  فرات  شریعه  به  یه  معاو سپاه  صفین،  نبرد  در  که  هنگامی  د،  ق(، 

باز   علی؟ع؟  سپاه  برای  را  آب  به  دسترسی  که  کرد  پیشنهاد  یه  معاو به  عاص  عمروبن 
گرفت و به عنوان شاهد به این   پس خواهد  بگذارند؛ زیرا او مردی شجاع است و آن را باز

یختند و آن را می  که به خانه فاطمه؟اهس؟ ر گر روزى  کرد: »ا جستند چهل  سخن امام استناد 
کارشان میمرد با من بودند )مان  (.163شدم(« )نصربن مزاحم، ع 

دست است   برای آتش زدن منزل فاطمه؟اهس؟ در  باب تهدید عمر  گزارش مفصلی در 
گزارش بالذری، عمر با »فتیله« 1/30،  مامة و السیاسة)اال ای همراه داشت، به سوی  (. در 

گر  خانه فاطمه؟اهس؟ رفت و او را مقابل در دید. فاطمه؟اهس؟ فرمود: »ای پسر   خّطاب! حتی ا
که پدرت  من هم در خانه باشم باز آن را آتش می کار آنچه را  گفت: »بله و این  زنی«؟ عمر 

کرد«.   1آورد )دینش را( محکم خواهد 
هنگامی یعقوبی،  گزارش  نزد  در  انصار  و  مهاجر  از  گروهی  دانستند  عمر  و  ابوبکر  که 

گرد آمده  با شمشیر از منزل در آمد و عمر با    2علی؟ع؟ جا هجوم بردند.  اند، بدانعلی؟ع؟ 
یختند. فاطمه؟اهس؟ بیرون   او درگیر شد و او را زمین زد و شمشیرش را شکست و به خانه ر
گر نه مویم را برهنه سازم و نزد خدا   ید، ا کرد: »به خدا قسم باید بیرون رو آمد و آنان را تهدید 

کنم  (.  2/126« )یعقوبی، ناله و زارى 
نیز بنی  طبری  خوردهای  و  فاطمه؟اهس؟  زد  خانه  مقابل  در  را  ابوبکر  طرفداران  و  هاشم 

کرده است)طبری،   (. 203-202/ 3گزارش 
، در ماجرای  زبیر در خصوص عمل برادرش، عبدالل بنمسعودی با نقل خبر توجیه عروة 

که مشابه اقدام عمر محاصره بنی  کردن هیزم برای آتش زدن آنان در شعب    هاشم و فراهم 

 
ُمصّر هستم،  های مختلف ترجمه شده است: عمر پاسخ داد : »بله! آنچنان به این عمل  . این عبارت به شکل1

که پدرت برای آن آمده، بسیار الزم   کار برای هدفی  که آورده بود محکم بود« یا »بله! این  چنانکه پدرت بر دینی 
کار دین پدرت را محکم  (. 1/586تر خواد ساخت )بالذری، انساب االشراف، است« و یا آری! این 

 (.116، الجمل؛ مفید، 3/202ری،  نام زبیر آمده است)نک. طب ؟ع؟. در برخی منابع جای نام علی2
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 1  (. 3/77،  مروج الذهببود، تلویحًا بر خبر تهدید عمر صحه نهاده است )مسعودی،  
کرد، در مآخذ و محافل شیعی شهرت   کی از اینکه عمر تهدید خود را عملی  اخبار حا

گزارش نیمه  توان شرح دقیقی از ماوقع به  کاره شیخ مفید نمی داشته است، با این حال، از 
گزارش ابن   2دست آورد.  با    3شهرآشوب نیز به عملی شدن تهدید تصریح نشده است. در 

که منابع در قبال »خبر مشهور و انکارناشدنی تهدید  بررسی بیشتر منابع می  یافت  توان در
یکردهای متفاوتی دارند؛ برخی  3/156،  الشافی   تلخیص« )طوسی،  ؟اهس؟بیت فاطمه  ( رو
کوچکترین اشاره همچون ابن  کردهای به آن نداشته و  سعد   اند.  برخی آن را نقل 

نویسندگان   بروز  برخی  و  فاطمه؟اهس؟  خانه  به  حرمت  هتک  اثبات  در  شیعی  معاصر 
کرده  و تهدید عمر را فراتر از تهدیدی    حوادث پس از آن به وصیت ابوبکر و اقرار وی اشاره 

می  ازبانی  پیوسته  وقوع  به  فاطمه؟اهس؟  خانه  به  یورش   که  باورند  این  بر  و  ست  خوانند 
   4(. 1/176)عاملی،  

 
کرد)ابن نیز می عقدالفرید  . خبر تهدید عمر را در  1 (. او در شرح ماجرا به جای نقل  5/13عبدربه،  توان مالحظه 

این و  برده  کار  به  را  الفعلن«  و  تهدیدآمیز عمر، عبارت »الفعلن  کاسته  صریح سخن  تهدید  صراحت  از  گونه 
کتاب  اما در دو رو  (.975/ 3است)همو،   به صراحت به تهدید عمر اشاره شده  السقیفه و فدک  ایت جوهری در 

ابن 88،  83است)جوهری،   علی ابی(.  کشیدن  طناب  به  جمله  از  دیگر  کارهای  انجام  جزء    ؟ع؟الحدید  را 
 (.2/21الحدید،  ابیاست)ابن  متفردات شیعه و امری بعید خوانده 

منزل خارج  2 گر برای بیعت از  گفت ا کرد،  آنکه قنفذ را به منزل فاطمه؟اهس؟ روانه  از  ی عمر پس  گزارش و . به 
گروهی بر در خانه فاطمه؟اهس؟ آمد و بانگ زد: »ای   کشاند. خود نیز همراه  نشدند، خانه را با آنان به آتش خواهند 

خانه  به  که  را  کسانی  شده فاطمه!  پناهنده  بات  بیرون  مسلمانان  اند  که  کاری  در  و  کنند  بیعت  تا  فرست 
گرنه سوگند به خدا آنان را به آتش خواهم سوزاند)مفید، درآمده     (. 118-117، الجملاند در آیند و 

که وقتی . ابن 3 کرده است  امام صادق؟ع؟ و سلمان فارسی نقل  شهرآشوب به نقل از اختیارمعرفة الرجال از 
کردند،  گفت: »عموزاده   علی؟ع؟ را از خانه خارج  ام را  فاطمه؟اهس؟ نیز بیرون رفت تا خود را به قبر پیامبر رساند و 

کنم و پیراهن پیامبر   ید، موی خویش آشفته  گر او را وانگذار که محمد را به حق برانگیخته ا ید؛ به خدایی  گذار وا
الرجال  درنسخۀ اصل معرفة    (. احتماال این روایت 3/118شهرآشوب،  را بر سر نهم و به درگاه خداوند بنالم«)ابن 

 . کشی بوده است
. در تأیید خبر عملی ساختن تهدید عمر، آتش زدن منزل، سقط فرزند فاطمه؟اهس؟ به واسطه فشار عمر بر در و 4
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کی از تهدید بیت  ابن  که ظاهرًا مالحظات سیاسی و اعتقادی داشته، روایتی حا سعد 
که بر هتک حرمت منزل   فاطمه؟اهس؟ نیاورده  و حتی  از ذکر سخنان ابوبکر در بستر بیماری 

کرده است. با این حال منابع متعددی این خبر  فاطمه؟اهس؟ صحه می  گذارد نیز، اجتناب 
کرده  نقل  دینوری،  ابن   )نک.اند  را  السیاسة قتیبه  و  بالذری،  1/36،  اإلمامة  ؛  10/346؛ 

طبری2/137یعقوبی،   مسعودی،  430/ 3  ، ؛  الذهب،؛  طبرانی،  2/301  مروج  معجم  ؛ 
ابن 1/62،  الکبیر ابن 21/ 5عبدربه،  ؛  کر،  ؛  القاسم  (.  30/420عسا )م  بن  ابوعبید  سالم 

سعد نیز به  هم عصر ابن   1شناس برجسته خراسانی ت ق(، فقیه، محدث، قاری و لغ224
ی او هنگام مرگ اشاره کرده، اما به جای ذکر عبارت ابوبکر عبارت   وصیت ابوبکر و سه آرزو

کار برده است )قاسم  کذا« را به   (. 1/174سالم، بنمبهم »کذا و 
 در جریان حوادث بیعت  ؟اهس؟سقط فرزند فاطمه 

که به  ؟اهس؟ فاطمه در روایات مربوط به  اختالف بر سر پسر سومی از اوست به نام محسن 
)مقدسی،   است«  شده  ِسقط  عمر  ضربت  از  است  معتقد  شیعه   ...« مقدسی  تصریح 

از  5/20 »بسیاری  شیعه:  اعتقاد  به  تصریح  رغم  به  و  مقدسی  نوشتۀ  به  که  حالی  در   ،)
 (.  جا همانشناسند« ) اصحاب اخبار، او ]محسن[ را نمی

فاطمه سعابن  فرزندان  ذکر  در  )ابن   ؟اهس؟د  است  نبرده  نامی  محسن  ،  3/14سعد،  از 

 
کتاب   در  سنی  عالم  با  شیعی  عالم  مناظره  به  فاطمه؟اهس؟  سینه  بر  میخ  بغداد  فرورفتن  علماء  موتمر 

کتاب به  می  نیز استناد  (27عطیه،بن)مقاتل  عطیه، داماد خواجه بن مقاتلشود. حسن انصاری انتساب این 
کتاب به قلم یک نویسنده معاصر غیرعرب، اما مسلط  نظام  که این  الملک، را جعلی خوانده و بر این باور است 

کتاب در  به زبان عربی تألیف شده و متن آن همانند شماری از متون تبلیغی و مناظره  یخ  که در تار تمدن  ای 
آن  از  لحاظ مذهبی  اسالمی وجود دارد، بیش  از  که  به هدفی است  ناظر  باشند،  یخی  تار واقعیتی  به  ناظر  که 

کرده است دنبال می کشمیری معرفی  کتاب را سید مرتضی رضوی  کانال تلگرامی )نک. کند. انصاری مؤلف 
 (. 2017دسامبر   19، حسن انصاری

در  1 را  کتاب  اولین  ی  و الحدیث  .  بسیار غریب  سخنان  گذاشت.  وقت  سال  چهل  آن  برای  و  نگاشت 
ادب  و    االموالآمیزی از علما و رجال اهل سنت درباره او نقل شده است. از دیگر آثار مشهور اوست:   تحسین 
 (. 63 -60/ 4)ر.ک. ابن خلکان،   القاضی
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در دو خبر به تولد   ؟لص؟توسط پیامبر ؟ع؟و حسین ؟ع؟گذاری حسن(، اما ذیل نام 8/22
که در حیات رسول خدا  کرده  ی    ؟لص؟پسر سومی به نام حرب اشاره  متولد شد و ایشان و

)ابن  نامید    به   راجع  توضیحی  سعدابن(.  242–241/  1  متمم الصحابة،سعد،  را محسن 
، از فرزندی به  ؟اهس؟فاطمه   فرزندان  ذیل  منابع،  برخی .  است  نداده   کودک  این  مرگ  و   زندگی 

( و راجع به  54طلحه شافعی،  ؛ ابن 3/63،  مروج الذهبنام محسن نام برده )مسعودی،  
گفته  )بالذری،  او  رفت«  دنیا  از  خردسالی  »در  یعقوبی،  1/404اند:  طبری،  2/213؛  ؛ 

 (.  57جوزی، بن؛ سبط 3/397، الکاملاثیر، ؛ ابن 5/75؛ مقدسی،  5/153
که عمر به شکم   به نوشتۀ شیخ طوسی: »در میان شیعه مشهور است و اختالف نیست 

شیخ مفید در    1(. 3/156  تلخیص الشافی، زد و فرزندش سقط شد« )طوسی،  فاطمه؟اهس؟
پس از رحلت پدر    ؟اهس؟ گوید فاطمهراجع به محسن نوشته است: »شیعه می گزارش خود  

خدا  رسول  که  داشت  پسرى  فرزند  محسن    ؟لص؟بزرگوارش  فاطمه،  بارداری  هنگام  را  او 
 2(. 1/355،  االرشادنامیده بود...« )مفید، 

که پس از درگذشت پیامبر، فاطمه    به گزارش طبرسی در میان شیعیان برخی معتقدند 
( بود  نامیده  محسن  را  او  پیامبر  که  کرد  سقط  ابن 1/396پسری  سقط  (.  به  شهرآشوب 

از  3/89محسن تصریح )همو،   و  اثر    المعارف (  بر  که محسن  کرده است  ابن قتیبه نقل 

 
کتاب سلیم بن قیس خبر سقط محسن1 گرچه در  (، باید توجه داشت  40قیس،  بن به تفصیل هست )سلیم   . 

کتاب محل پرسش بوده است )برای مثال، نک: مدرسی طباطبایی،   ؛ روح الل 124  -120که صحت و سقم این 
سلیم  کتاب  محتوایی  و  سندی  »بررسی  بیک،  اندیشه،  بنعلی  حدیث  نایینی،  1381قیس«،  ی  غرو نهله  ؛ 

کتابقیس دبن»نگاهی به جایگاه سلیم  رجالی«، پژوهش ر  اثبات  (. در  1386های اسالمی،  های حدیثی و 
آمده است )مسعودی،    الوصیة  در  فشار  اثر هجوم به خانه و  /  1منسوب به مسعودی نیز خبر سقط محسن بر 

یان و محمدرضا جباری،  146 کتاب به مسعودی نک. حسین قار (. برای بررسی صحت و سقم انتساب این 
کتاب  یخ اسالم،  به مسعودی«  الوصیة اثبات »بررسی انتساب   .1394، 61پیاپی  فصلنامه تار

به شیخ مفید خبر سقط محسن  االختصاص  . در2 روایت سلیم  - منسوب  از  با اختالفات  آمده است    -اما 
کتاب به شیخ مفید، نک: محمدجواد شبیری،  344،  185)مفید،  ( )برای بررسی صحت و سقم انتساب این 

کتاب   به بعد(.  1/178و نیز عاملی،  1370اختصاص«، نور علم، »شیخ مفید و 
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که قنفذ بر فاطمه  کرد،   ؟اهس؟جراحتی    1(. 3/133آسیب دید )همو،  وارد 
پس از تصریح به اعتقاد  ،  األرجوزة المختارة في اإلمامة( در  415قاضی عبدالجبار)د  

،  2  ( 1/240شیعیان مبنی بر قتل محسن، آن اعتقاد را نپذیرفته است )قاضی عبدالجبار،  
گریه شیعیان بر مصیبت فاطمه  که ذکر خبر  و قتل فرزندش محسن    ؟اهس؟ باید توجه داشت 

عمر)همو،   می 595- 594توسط  خبر  سالها  آن  در  باور  این  رواج  از  عبدالکریم  (  دهد. 
به فاطمه 548شهرستانی)د بر ضربه عمر  نّظام معتزلی مبنی  باور  با نقل  نیز  روز    ؟اهس؟(  در 

(، در صدد تضعیف نّظام برآمده و قول 71/ 1)شهرستانی،  ؟اهس؟بیعت و سقط جنین فاطمه 
ی را    3(. جا هماناست ) نادرست خوانده   و

در دو    5توان به شهرت و تواتر این باورمی   4رغم خبرهای متناقض در این خصوص علی

 
روایتی  1 ابن .  از  شکه  موجود  چاپی  نسخه  در  کرده  یاد  آشوب  أما   المعارفهر  »و  است:  آمده  ترتیب  بدین 

)ابنبن »محّسن صغیر«  هو  و  فهلك  القاهرة،    المعارف  (.211،  المعارفقتیبه،  علّي«  عکاشة،  ثروت  تحقیق 
هفتم نیز به  طلحه شافعی از علمای بزرگ اهل سنت در اوایل قرن ابن  م.1992الهیئة المصریة العامة للکتاب، 

از    قال: إن فاطمة ابن   المعارفنقل  زاد علی الجمهور، و  کان   قتیبه آورده است: »و  النبي ذکرا،  اسقطت بعد 
 (.1/413)ابن طلحه شافعی، سماه رسول الل صلی الل علیه و آله و سلم محسنا« 

یخ2 کتاب به  . برخی تار کرده   قاضی عبدالجبارپژوهان انتساب این  های حسن  اند )نک. مقاالت و نوشته را رد 
یخ و فرهنگ ایران و اسالم(.    انصاری در حوزه تار

کرده، اما او را برهمایی مذهب خوانده است! 6/15)الوافی بالوفیات . صفدی در  3  ( نیز عبارت نظام را ذکر 
به مدینه 4 ینب  ز هجرت  ماجرای  در  خدا؟لص؟  رسول  گر  ا نقیب،  ابوجعفر  گفته  به  فرزندش، خون    .  سقط  و 

گر در قید   که موجب سقط کودکش شد، حالل فرموده باشد، بدیهی است ا ی  هباربن اسود را به جرم ترساندن و
اعالم   حالل  نیز  شود  سقط  کودکش  تا  ترساندند  را  فاطمه؟اهس؟  که  را  افرادی  خون  بودند،  حیات 

ابن193-14/192الحدید،  ابی کردند)ابن می ابابی(.  از  که الحدید،  را  گروهی  روایت  آیا  کرد:  سؤال  وجعفر 
گفت: »نه تأیید و نه  کند؟ او  که محسن سقط شد از قول او روایت  کرد  معتقدند فاطمه؟اهس؟ چندان وحشت 

 باره نظر قطعی ندارم« )همانجا(.  بطالن آن را از من نقل نکن، زیرا به دلیل تعارض اخبار، در این
ینی از علمای قرن  5 که رسول خدا؟لص؟ او را  . عبدالجلیل قزو شش هجری نیز خبر سقط فرزند فاطمه ؟اهس؟ را 

محسن نام نهاد و با ضربت عمر سقط شد، خبر صحیحی خوانده و تصریح کرده است: »این خبر درستی است  
کرده  ینی،  که به این صورت همه نقل  کتب شیعی و سنی مذکور و مسطور است )عبدالجلیل قزو - 310اند و در 

311.) 
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یزید فزاری از  بن  عبدالل    سده نخست هجری میان جمعی از شیعیان اطمینان داشت.
مذهب   اباضی  برجسته  کتاب  متکلمان  توسط  الردوددر  فاطمه؟اهس؟  فرزند  سقط  باور   ،

که آنها را رافضی و غالی خوانده، نسبت داده است   ابوبکر و عمر را به جمعی از شیعیان 
شامل  10)فزاری، و  بوده  گیر  فرا غلّو  از  ی  و منظور  که  داشت  توجه  باید  روافض  (. 

یدی  که قائل به اصل وصایت هستند نیز می )غیرز کتاب مذکور، مربوط به نیمه  ها(  شود. 
که این این نظر  بر بطالن  دلیلی است  و  سده قرن دوم هجری است  روایات در  های گونه 

 میانی و اخیر ساخته و پرداخته شده است.      
که به سقط محسن اشاره داشته  گاه تفدر میان اخباری  هایی در میان عامل  اوتاند، 

  خواهیبیعت جریان –  شد  اتفاق  این به منجر که ماجرایی  و - قنفذ یا عمر– سقط محسن  
یافت نامه فدک از فاطمه   ؟ع؟علی از  1خورد.به چشم می   -؟اهس؟ یا اجبار عمر در در

   ؟اهس؟. عیادت ابوبکر و عمر از فاطمه4
خشم فاطمه؟اهس؟ از  ابن  میراث  سعد خبر آزردگی و  ابوبکر را به سبب مصادره فدک و 

)ابن  است  آورده  الل   نارضایتی    2(، 2/240سعد،  رسول  و  خشم  توجیه  در  ظاهرًا  اما 
مالقات   به  بیماری  هنگام  ابوبکر  است:  کرده  نقل  متفاوتی  گزارش  ابوبکر  از  فاطمه؟اهس؟ 

گر می   فاطمه؟اهس؟ رفت. علی؟ع؟ به همسرش فرمود: د. فاطمه؟اهس؟  خواهد اجازه ورود ده ا
ابوبکر وارد شد و بعد از طلب پوزش با  علی؟ع؟  نظر همسر را پرسید و بعد از پاسخ مثبت  

ی راضی شد )ابن  کرد و فاطمه؟اهس؟ از و گو  گفت و   (. 22/ 8سعد،  او 
ابوبکر   وقتی میراث پدر خویش را از فدك و غیره از  گزارش مسعودی فاطمه؟اهس؟ از  به 

کرد ی مشاجره    التنبیه و االشراف، بود )مسعودی،  تا هنگام مرگ از او آزرده    مطالبه و با و
 

ب1 علی.  نک:  محسن،  اخبار  به  راجع  بیشتر  بررسی  »محسنرای  عالمی،  دانشنامه علی؟امهع؟«،  بن رضا 
اخبار 273تا    1/260  ه.ش.1393،  ؟اهع؟فاطمی  »بررسی  سرتختی،  یاوری  محمدجواد  و  جباری  محمدرضا  ؛ 
یخ اسالم در آینه پژوهش علی در منابع فریقین«؛  بن محسن کبری، »محسن   ؛62تا    31،  تار علی«، بنمحمدالل ا
 (.29، ش1388طلوع، 

 (. 3/1380؛ مسلم، 5/139این روایت در منابع روایی نیز قابل مالحظه است )بخاری،   2.
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250 .)   
، فاطمه؟اهس؟ به عمر و ابوبکر اجازۀ ورود نداد و  االمامة و السیاسةبنابر روایت منقول در  

ی برگرداند   آنان پس از وساطت علی؟ع؟ توانستند وارد منزل شوند، اما فاطمه؟اهس؟ از آنان رو
(. فاطمه؟اهس؟ پس از سخنان ابوبکر  1/31، اإلمامة و السیاسة ز نداد ) شان را نی و پاسخ سالم 

گرو خشنودی و خشم   به حدیث پدرش در خصوص »خشنودی و خشم پیامبر؟لص؟ در 
گواهی می  کرد و فرمود: نزد خدا و فرشتگان  که آن دو ایشان  فاطمه؟اهس؟« است اشاره  دهد 

کرد ) و نزد رسول خدا از آنان شکایت را به خشم آورده   (.  جا همانخواهد 
الحدید در چندین روایت خبر آزردگی فاطمه؟اهس؟ را از آن قوم تا زمان درگذشت   ابیابن 

کار ابوبکر و عمر  16/218همو،  ؛  6/49الحدید،  ابیآورده است )ابن کرده تا  کوشش  (، اما 
ابوبکر و عمر  (. به رغم شهرت خبر اعالن نارضایتی فاطمه؟اهس؟ از  6/50را توجیه کند )همو،  

ابن  تصریح  و  یخی  تار و  روایی  منابع  چون  در  اخباری  نقل  توسط  سعد،  ابوبکر  بخشش 
کتاب ابن 8/24و نماز او بر پیکر ایشان )همو،    ( 8/22سعد،  )ابن ؟اهس؟  فاطمه  سعد و  ( در 

ی را می هم کاهش شدت اعتراضات و محفوظ ماندن جایگاه  طیفان و کوششی برای  توان 
 خلیفه دانست.  

 ؟اهس؟وفات و وصایای فاطمه .5
که از اموال چیزى به فاطمه  سعد راجع به رحلت فاطمه؟اهس؟، ابوبکر از این به روایت ابن 

تا زمان مرگ، شش ماه پس از رحلت   گرفت و  کرد؛ فاطمه نیز بر او خشم  دهد خودداری 
آن    (. او شرحی از بیماری فاطمه؟اهس؟ و سبب 2/240سعد،  رسول، با او سخن نگفت )ابن 

گزارش وی، فاطمه؟اهس؟ بیمار بود و علی؟ع؟ در منزل حضور نداشت.   ارائه نداده است. به 
سلمی  از  پوشیدن جامه   1فاطمه؟اهس؟  از  پس  و  برای غسل خواست  سلمی  آبی  از  نو  های 

  .( 23-8/22سعد،  خواست بسترش را رو به قبله بگستراند و از رحلت خود خبر داد )ابن 

 
)ابن 1.  بود  ؟اهس؟  خدیجه  فرزندان  قابله  و  عبدالمّطلب  دختر  صفیه  کنیز  سلمی،  واقدی،  گزارش  سعد،  به 

1/107.) 
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که  که علی   او در روایت دیگری  کرده است  همسر خود را غسل    بیشتر نقل شده، تصریح 
که جز علی؟ع؟ و   (.8/23داد )همو،   کرده بود  گزارش برخی منابع، فاطمه؟اهس؟ وصیت  به 

)بالذری،   ندهد  غسل  را  ایشان  دیگری  یعقوبی،  1/405اسماء،  عبدالبر، ابن ؛  2/115؛ 
 (.  286جوزی، بنسبط   ؛4/1897

که عمده اختالف در اخبار رحلت فاطمه؟اهس؟ پیرامون بیماری اوست.  به نظر می  رسد 
رسول   رحلت  از  پس  حوادث  از  متأثر  فاطمه؟اهس؟  بیماری  شیعیان،  غالب  باور  در 
و   همسر  اجباری  بیعت  ماجرای  و  خالفت  تصاحب  فدک،  ضبط  جمله  از  خدا؟لص؟، 

که سرانجام هم به درگذشت ا  ،  االحتجاجو منجر شد )طبرسی،  سقط فرزندش بوده است 
فتال با بقیه شیعیان اندکی تفاوت دارد: ظاهرا او رحلت فاطمه؟اهس؟  اما روایت ابن   (،1/83

ی از فقدان پدر آورده است   (. 347-346/ 1فتال نیشابوری، )ابن را متأثر از شدت اندوه و
در منابع    های سیاسی درک حقیقت رحلت فاطمه؟اهس؟ به ویژه پوشی با توجه به پرده

منابع اهل سنت در خصوص علت    .اهل جماعت و اصحاب حدیث بسیار دشوار است 
سعد سکوت کرده، یا بیماری را ناشی از غم و اندوه رحلت  بیماری فاطمه؟اهس؟ همچون ابن

گفته  از اندوه بیمار شد و پس از هفتاد روز اند  پدر خوانده و  فاطمه؟اهس؟ پس از وفات پدر 
کرده است:  جوزی از قول سیرهابن (. سبط  108/ 1نمیری،  شبه درگذشت )ابن  نویسان نقل 

که رسول خدا؟لص؟ از دنیا رفت، فاطمه؟اهس؟ همچنان مریض بود )سبط ا جوزی،  بن روزی 
285  .) 

سعد در بیان علت درگذشت فاطمه؟اهس؟ به سبب بروز حوادث  به رغم خودداری ابن 
ای جانشینی رسول خدا؟لص؟ و وقایع پس  ه پس از رحلت پدر اعم از ضبط فدک، درگیری 

و   است  بوده  رایج  شیعیان  میان  در  اولیه  قرون  از  باورها  این  که  داشت  اذعان  باید  آن، 
یونس نباطی از متکلمان امامیه    بن   اشعار شاعران متقدم نیز یافت: علی توان آنها را در  می

کرده است  قرن نهم قمری به اشعاری از سیدحمیری، شاعر نامی سده دوم هج ری، اشاره 
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 2. اشعار برقی1  (3/13)علی نباطی،  که بر زدن فاطمه؟اهس؟ و نفرین مرتکبان آن داللت دارد  
بر رواج این باورها در آن    ( جاهمان که در خصوص احراق بیت فاطمه؟اهس؟ آورده شده نیز )

عه اشعار  ق(، از علمای اسماعیلیه نیز در مجمو363دوران داللت دارد. قاضی نعمان )د.  
نعمان  ، سقط فرزند و شهادت ایشان گواهی داده است ) فاطمه؟اهس؟خود به ضربت خوردن  

  3(. 92تا   88مغربی، 

 . تدفین شبانه 6
که ابن  سعد و بسیاری از منابع به آن  تدفین شبانه فاطمه؟اهس؟ از وقایع مشهوری است 

کرده  )ابن تصریح  ابن 24/ 8سعد،  اند  نک.  نیز  و  نمیری،  ؛  ؛  1/402بالذری،    ؛1/106شبه 
طبری،  2/115  ،یعقوبی االشراف  ؛3/208؛  و  التنبیه  ؛  1/300  ،طبرسی  ؛250  ،مسعودی، 

برخی منابع  (.  287جوزی،  بن؛ سبط 6/226  ،الغابهاسد ثیر،  ا؛ ابن 4/1898عبدالبر،  ابن 
کرده  کید  تأ فاطمه؟اهس؟  شبانه  تدفین  ذکر  بر  مراسم  عالوه  در  را  عمر  و  ابوبکر  که  اند 

)بالذری،   نکردند  خبر  فاطمه؟اهس؟  کسپاری  طبری،  1/405خا نک.  نیز  و  ؛  3/208؛ 
که جز سلمان، ابوذر   ایشان شبانه در حالی( و 250  التنبیه و االشراف،مسعودی،  دفن شد 

ق(  179(. سید اسماعیل حمیری )د.  2/115  ، و عمار شخص دیگری حاضر نبود )یعقوبی
 (. 118سیدحمیری، باره اشعاری سروده است )نیز در این 

  ،الغابهاسد  اثیر،؛ ابن 300/ 1بنا بر منابع، دفن شبانه، وصیت فاطمه؟اهس؟ بود )طبرسی،   
گاه نکنند و آن دو بر پیکر او نماز  ( و ایشان خواسته ب226/  6 ود ابوبکر و عمر را از مرگ خود آ

نکرد   خبر  را  دو  آن  و  سپرد  ک  خا به  را  وی  شبانه  که علی؟ع؟  بود  رو  همین  از  نخوانند؛ 
آشوب،  )ابن  علی؟ع؟،  3/137شهر  را  فاطمه؟اهس؟  نماز  بر  کنندگان  شرکت  طبرسی   .)

گروهی از بنی حسنین؟امهع؟، عمار، مقداد، عقیل، زبیر، ابو هاشم آورده  ذر، سلمان، بریده و 

 
 . در دیوان سیدحمیری چنین اشعاری نیامده است. 1
   ه.ق باشد. 245عمار برقی، متوفی بناحتمااًل عبدالل . 2
   به بعد. 2/19عاملی، برای مالحظه اشعار بیشتر در این خصوص، نک:  . 3
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کسپاری  1/300 ، است )طبرسی (. در منابع دیگری نیز، به عدم حضور ابوبکر در مراسم خا
)ابن  نمیری،  فاطمه؟اهس؟  نیشابوری،  1/110شبه  کم  حا این157؛  بر  مبنی  وصیتش  و  که  ( 

ی نماز نگزارد    بر  ابوبکر فاطمه؟اهس؟ وصیت  ه است.  ( تصریح شد 16/214الحدید،  ابی)ابن و
که بر او ستم روا داشته هیچکرده بود   گرفته  یك از افرادی  اند در تشییع جنازه او  و حقش را 

که مردم به خواب رفته  ک سپارند  فتال  )ابن اند  شرکت نکرده و او را شبانه هنگامی به خا
اابن   (.348/ 1نیشابوری،   تمایل  عدم  و  فاطمه؟اهس؟  شبانه  دفن  سبب  شرکت  فتال  به  و 

جنازه  تشییع  در  نخست  قوم خلفای  آن  از  فاطمه؟اهس؟  خشم  علی؟ع؟،  از  نقل  به  را  اش 
 (. 351- 1/350دانسته است )همو، 

است  ابن  گفته  سخن  فاطمه؟اهس؟  پیکر  بر  ابوبکر  نماز  از  غیرمشهور  روایتی  در  سعد 
که  رسد جایگاه فاطمه؟اهس؟ و میزان اهمیت  (. به نظر می 8/24سعد،  )ابن  رضایت ایشان 

ابن  «به تصریح  کرده  ناراحت  را  کند، رسول خدا  ناراحت  را  ی  ، موجب  1سعد »هر چه و
)همو،   ابوبکر  از  فاطمه؟اهس؟  شدن  راضی  خبر  و  خبر  این  تا  8/22جعل  است  شده   )

کند.  کمرنگ جلوه   نارضایتی فاطمه؟اهس؟ از اعمال خلفا در سایه آنها 
ف پیکر  بر  صالت  باب  در  او  نماز  روایات  از  روایت  دو  است:  شرح  بدین  ؟اهس؟  اطمه 

گزاردن علی؟ع؟ )همو،  24/  8سعد،  ابوبکر)ابن  و روایتی    2(25-24/  8(، دو روایت از نماز 
کنار روایات مشهور،  . ابن (24–8/23)همو،  از نماز عباس  سعد با ذکر روایات ضعیف در 

برخی محققان، دفن مخفیانه و  سازد. به تصریح  درک واقع امر را برای خواننده دشوار می
شبانه فاطمه؟اهس؟ برای ممانعت از شرکت خلیفه در مراسم، احتمااًل ضربه سختی بر پیکر  

 
آید،  سعد و موافقان وی یکی از مشهورترین احادیث رسول خدا؟لص؟ که از فضایل فاطمه؟اهس؟ به شمار میابن .  1

سعد، علی؟ع؟ هنگام زندگی با فاطمه؟اهس؟  اند. به گزارش ابن به ناراحتی فاطمه؟اهس؟ از ازدواج همسر نسبت داده 
ابوجهل  دختر  خواستگاری جویریه،  پیامبر؟لص؟  بن هشام بنبه  به حضور  رایزنی  برای  او  رفت؛ خاندان  مغیره 

پاره فرمود: »فاطمه  و  نداد  کاری  آنان اجازه چنین  به  اما رسول خدا؟لص؟  را    آمدند،  او  تن من است، هر چیز 
)ابن  است«  کرده  ناراحت  را  مرا  کند،  بالذری،  8/206سعد،  ناراحت  نک  نیز  و  االشراف؛  ؛  1/403،  انساب 

کر،  ؛ ابن 6/222،  الغابه اسد اثیر، بن ا   (.3/156عسا
گزارش مسعودی، عباس و علی؟ع؟ بر او نماز خواندند )مسعودی، . 2  (. 2/291، مروج الذهببه 
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)مادلونگ،   بود  ابوبکر  مشروعیت  و  تحقیر مخالف خود،    (.92پیروزی  از  ابوبکر  هر چند 
شدید   رنج  که  حقیقت  این  شناخت  لیکن  بود،  کرده  حاصل  خاطر  رضایت  علی؟ع؟ 

های سیاسی او سبب مرگ زودهنگام یگانه دختر پیامبر شده  ها و توطئه ز دسیسه حاصل ا
صمیمی   که   پیامبری ،  است  را  ابوبکر  میمردم  ی  و دوست  به    ،دانستند ترین  نتوانست 

   (.92-93سادگی بار غم را از دل او بردارد )همو، 

 . مدفن 7
گزارش ابن  سعد، واقدی  در خصوص محل دفن فاطمه؟اهس؟ اختالف بسیار است. به 

کنار مسجدى در بقیع می  ابی بنبه عبدالرحمان  الموالی گفت: مردم آرامگاه فاطمه؟اهس؟ را 
که مردم، آن جا بر جنازه  کرد  هاى خود نماز میدانند  گزارند، اما عبدالرحمان سوگند یاد 

گوشه خانه  مسجد رقیه است،    جاآن  فاطمه؟اهس؟ در  که آن را ساخت و  به نام زنی است 
کنار خانه جحشی  کنار بقیع به خاك    راه خروجی خاندان عبدالدارها، در مقابل  عقیل،  و 

در روایت دیگری به    1(. 8/25سعد،  سپرده شد و میان آرامگاه و راه هفت ذراع است )ابن 
کید کرده  بن  (؛ در این روایت عبدالل  جاهمان همان منزل عقیل اشاره شده است ) جعفر تأ

ندیده  را  »کسی  فاطمه؟اهس؟    ام است:  آرامگاه  که  موضوع  این  تردید  جاهمان درباره  ست 
،  418-183/  5سعد،  )ابن   2کند«. دو گزارش بعدی بر دفن فاطمه؟اهس؟ در بقیع داللت دارد

 
اسد باشد، زیرا برخی منابع محل دفن ایشان را منزل عقیل بنت احتمااًل این روایت مربوط به محل دفن فاطمه .  1

 (. 1/127شبه نمیری، ابن اند )نک آورده 
گزارش ابن .  2 کنار مزار فاطمه ؟اهس؟، در بقیع، دفن کرد )ابن به  کم مدینه، سر ]امام[ حسین؟ع؟ را  سعد،  سعد، حا
ک 5/184 خا از  گر  ا بود  خواسته  برادرش  از  خود  وصیت  در  نیز  حسن؟ع؟  ]امام[  کنار (.  ایشان  سپاری 

بقیع، در  داشت،  وجود  خونریزی  بیم  )ابن   پیامبر؟لص؟  شود  سپرده  ک  خا به  مادرش  مزار  متمم سعد،  کنار 
(. واژه »ام« در عربی به مادربزرگ نیز اطالق شده و به تصریح برخی منابع، حسن؟ع؟ بر دفن  1/343، الصحابة 

کرده بود )نک مفید،  بنتخویش نزد فاطمه   (.1/414؛ طبرسی،  17/  2،  االرشاداسد، مادربزرگ خویش، توصیه 
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   2(. 81ابوالفرج اصفهانی،   1؛ 3/285؛ همو، 2/426، مروج الذهبو نیز نک. مسعودی، 
می  فاطمه؟اهس؟  دفن  محل  خصوص  در  منابع  در  موجود  روایات  از  تعدد  کی  حا تواند 

سعد در هر چهار روایت، تنها به منزل عقیل در  تعمد در پنهان نگاه داشتن مزار باشد. ابن 
ِکِلم از اخبار ابن بقیع، یا خود بقیع اشار کرده است، با این حال، برداشت  سعد در این  ه 

 Klemm “Fāṭima) های اولیه بوده است  در سال  فاطمه؟اهس؟مخفی ماندن مزار  خصوص،  

bt. Muḥammad”) .3    یا مخفی نگاه داشتن در برخی منابع به صراحت به مخفی بودن و 
)ابن  است  شده  تصریح  او  دفن  نمیری،  محل  ابن 1/106شبه  ؛  1/349فتال،  ؛ 

معاصر ابن  (.137/  3شهرآشوب،  ابن  نمیری،  در  نقل   سعد،ابن   شبه  متعددی  های 
یا و  مسجدالنبی  بقیع،  جمله  از  است:  آورده  فاطمه؟اهس؟  دفن  محل  منزل    خصوص 

(. برخی منابع نیز با تصریح بر اختالف در محل  107- 105/ 1شبه نمیری،  فاطمه؟اهس؟ )ابن 
کرده و با بعید    5و میان مزار رسول الل و منبر ایشان   4دفن او به بقیع، خانه فاطمه؟اهس؟  اشاره 

 
در  1 روایات  این  ذکر  بر  عالوه  مسعودی  خود  الذهبمروج.  دیگر  اثر  در  االشراف،  و  دفن    التنبیه  محل  به  نیز 

)مسعودی،   است  کرده  تصریح  خدا؟لص؟،  رسول  دختر  فاطمه،  مادرش  پهلوى  غرقد،  بقیع  در  حسن؟ع؟ 
ن260  الذهب،مروج آن  ی  رو بر  که  است  سنگی  آنجا  کنون  »ا است:  آورده  ادامه  در  او  است:  (.  شده  وشته 

العالمین و نساء»الحمدلل مبید االمم و محیی الرمم هذا قبر فاطمه بنت رسول الل صلی الل علیه و سلم سیدة 
محمد، رضوان الل علیهم  بن  علی و جعفر بن  علی و محمد  بن  الحسین  بن  طالب و علی  ابیبن  علی    بن   الحسن 

 اجمعین« )همانجا(. 
کنار قبر مادرش، فاطمه دختر رسول خدا؟لص؟، پاى دیوارهاى »بنی . حسن؟ع؟ را د2 ُنبیه« در بقیع به خاك  ر 

 (.81سپردند )ابوالفرج اصفهانی، 
3. Klemm, Verena, “Fāṭima bt. Muḥammad”, in: Encyclopaedia of Islam, 

THREE, Edited by: Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, 

Devin J. Stewart. Consulted online on 14 March 2023, 

http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27039, First published online: 

2014, First print edition: 9789004269613, 2014, 2014-2. 

ک سپردند و پس از این  .4 که او را در منزلش به خا کرد، قبر او در که بنی برخی براین باورند  امیه مسجد را بزرگ 
گرفت )طبرسی،   (. 1/301مسجد قرار 

نان به استناد فرمایش رسول خدا؟لص؟ مبنی بر خبر از وجود باغی میان مزار و منبر خویش، این عقیده را  . ای5
کرده   (.1/301اند )طبرسی، پیدا 
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کسپاری در بقیع، دو قول اخیر را به صواب نزدیکتر خوانده و احتیاط را بر   یارت  دانستن خا ز
بابویه آورده است:  (. اربلی نخست به نقل از ابن 1/301اند )طبرسی،  هر سه موضع دانسته 

کردند و وقتی بنی  که او را در خانه خود دفن  امیه مسجد را توسعه  »نزد من صحیح آن است 
(، اما خود تصریح دارد: »ظاهر و مشهور آن  1/473داد، مزارش داخل مسجد شد« )اربلی،  

یخ و سیر نقل کرده است که مرد (.  جا هماناند« )اند که او را در بقیع دفن کرده م و ارباب توار
کتاب   امام رضا؟ع؟ روایتی در تکذیب خبر دفن فاطمه؟اهس؟ در بقیع و    االسنادقرب در  از 

)حمیری،   است  آمده  خود  منزل  در  فاطمه؟اهس؟  دفن  به  روایی  (.  367تصریح  کتب  در 
کافیشیعی همچون   ر  اصول  شدن محل دفن  نیز  خصوص آشکار  فاطمه؟اهس؟  وایاتی در 

)کلینی،   است  شده  نقل  ائمه  نشانۀ  2/498توسط  به  که  فاطمه؟اهس؟  مزار  بنابراین،   .)
از   نیز  اخباری  شد.  آشکار  ائمه  توسط  بعدها  بود،  شده  پنهان  وقت  خلفای  به  اعتراض 

مس فاطمه؟اهس؟ در  یارت مزار  به ز قرن پنجم به بعد  از  که  النبی رفتهمسافرانی  اند، در  جد 
 1. (”Klemm, “Fāṭima bt. Muḥammad)دست است  

فاطمه؟اهس؟  های دیگری نیز نقل کرده است:  سعد راجع به رحلت فاطمه؟اهس؟ گزارش ابن 
کار رفت  که برای او تابوت به   (.  8/23سعد،  )ابن نخستین فردی بود 

قصد داشت در منزلش حاضر  بنابر برخی روایات، پس از رحلت فاطمه؟اهس؟، عایشه  
کم نیشابوری،    اثیر، ابن   ؛ 1898–4/1897عبدالبر،  ؛ ابن 159  شود، اما اسماء مانع شد )حا

(. در ادامه این روایت آمده است که وقتی عایشه به پدر شکایت برد که  6/226،  الغابهاسد 
گفت: »این وصیت فاطمه اسماء مانع او و دختر رسول خداست امر  است و    ؟اهس؟ ، اسماء 

کنار بدن او حاضر شود« ) ؛  1/475و نیز نک. اربلی،    جا همان فرموده اجازه ندهم احدی 
 . (154ابن حماد دوالبی، 

 
1. Klemm, Verena, “Fāṭima bt. Muḥammad”, in: Encyclopaedia of Islam, 

THREE, Edited by: Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, 

Devin J. Stewart. Consulted online on 14 March 2023, 

http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27039, First published 

online: 2014, First print edition: 9789004269613, 2014, 2014-2. 
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 نتیجه
جهت   در  و  گزینشی  کرده  نقل  نخستین  خلفای  درباره  سعد  ابن  آنچه 

گزارش ابن مشروعیت  ؟اهس؟ بعد از پیامبر  فاطمه سعد از اخبار  بخشی به خالفت آنهاست. 
کوچکترین  گزارشی مح که  گزینشی است و با این هدف تنظیم شده است  ّرف، ناقص و 

گزارش هرگونه سخن  ای به مشروعیت خالفت ابوبکر وارد نشود. ابن خلل و خدشه سعد از 
کند و در عوض چنین جلوه  یا عمل اعتراضی فاطمه؟اهس؟ نسبت به خالفت ابوبکر پرهیز می

کامالً می امری  ابوبکر  خالفت  گویی  که  از  دهد  بود.  فاطمه؟اهس؟  سوی  از  شده  پذیرفته   
که ابوبکر تصاحب  همین ی مالی شخصی، خواستار فدک شد  رو فاطمه؟اهس؟ در پی دعاو

کرده بود، اما از آن نیز طرفی نبست؛ زیرا نتوانست اثبات کند که پیامبر؟لص؟ آن را به ایشان  
زیر نگرفت،  تعلق  ایشان  به  چیزی  هم  ارث  بابت  از  بود.  به  بخشیده  استناد  با  ابوبکر  ا 

که از پیامبر؟لص؟ ارثی باقی نخواهد ماند.    حدیثی، عقیده داشت 
آتش ابن  تهدید  از  کی  حا روایت  به  و  سعد  نکرده  عمر  سوی  از  فاطمه؟اهس؟  خانه  زدن 

کی از ابراز پشیمانی از این واقعه است نیاورده است.   که حا سخنان ابوبکر را هنگام مرگ 
می  که  رابطه  او  از  کوشد  ابوبکر  عیادت  از  دهد:  نشان  مناسب  را  ابوبکر  و  فاطمه؟اهس؟ 

گرفت، نه تمامی  فاطمه؟اهس؟ سخن می تصاحب فدک صورت  که برای دلجویی از  گوید 
که پس از رحلت پیامبر؟لص؟ برای اهل بیت پدید آوردند.   اموری 

ابن  پایان،  پوشاندر  برای  اما  کرده،  روایت  فاطمه؟اهس؟  تدفین شبانه  از  نتایج  سعد  دن 
کی از بی اطالعی خلیفه از تدفین دختر پیامبر آورده  حاصل از این نشانۀ خاص، روایتی حا

نمی  اشاره  نیز  صحابه  حضور  عدم  به  او  نشان  است.  او  روایات  از  شماری  حتی  و  کند 
گزارد.می که ابوبکر بر پیکر فاطمه؟اهس؟ نماز   دهد 
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 م.1993ه.ق/ 1414طائف، مکتبة الصدیق، 
البصری،  ابن - ید عمر  ابوز نمیری،  یخ  شبه  النبویة(،  تار المدینة  )أخبار  فهیم المدینة  محقق 

 ه.ق.1410محمدشلتوت، قم، دارالفکر، 
، تصحیح لجنة من اساتذة، آل أبي طالب  مناقب  شهر آشوب، ابوجعفر محمد بن علی،ابن -

یه،   م.  1956ه.ق/ 1376النجف األشرف، المطبعة الحیدر
طلحه،  ابن - بن  محمد  شافعی،  الرسولطلحه  آل  مناقب  في  السؤول  بیروت، مطالب   ،

 ه.ق. 1421دارالبالغ، 
أحمدطیفورابن - أبوالفضل  النساء،  طاهر،أبيبن،  قاهره،   بالغات  االلفی،  احمد  تصحیح 

 م. 1908ه.ق/  1326بعة مدرسة والدة عباس األول، مط
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، تصحیح  االستیعاب فی معرفة األصحابعبدالبر، أبوعمر یوسف بن عبدالل بن محمد،  ابن -
ى، بیروت، دارالجیل،   م.1992ه.ق/1412علی محمد البجاو

شهابعبدربه،  ابن - أحمد،أبوعمر،  الفرید،   الدین  العلمیة،    العقد  دارالکتب  بیروت، 
  ه.ق.1404

شافعی،  ابن - الحسن  بن  علي  أبوالقاسم  کر،  دمشقعسا یخ  غرامة  تار بن  عمرو  تصحیح   ،
ي  م.1995ه.ق/  1415،   دارالفکر، بیروت، العمرو

حسن،ابن - بن  محمد  نیشابورى،  المتعظین  فتال  بصیرة  و  الواعظین  ما، روضة  دلیل  قم،   ،
 .ه.ق  1423

دینوريابن - عبداللقتیبه  أبومحمد  السیاسة  لم،مسبن،  و  شیري،  اإلمامة  علي  تصحیح   ،
 م. 1990ه.ق/ 1410بیروت، داراألضواء، 

 م. 1992همو، المعارف، تحقیق ثروت عکاشة، القاهره، الهیئة المصریة العامة للکتاب،  -
  ه.ق. 1421، قم، رضی، کشف الغمة في معرفة األئمة  عیسي،بناربلی، ابوالحسن علی -
تصحیح سید احمد صقر، بیروت،  مقاتل الطالبیین،  سین،  اصفهانی، ابوالفرج علی بن الح -

 تا.دارالمعرفة، بی
کانال تلگرامی حسن انصاری،   - کتاب    2017دسامبر    19انصاری، حسن،  )مطلب مربوط به 

 مؤتمر علماء بغداد(.
اسماعیل،   - محمدبن  بخاری،بخاری،  الناصر،    صحیح  ناصر  بن  زهیر  محمد  تصحیح 

 ه.ق.1422 النجاةدارطوق 
یحیی - بن  احمد  االشراف  جابر،بنبالذری،  زرکلی، انساب  یاض  ر و  زکار  سهیل  تحقیق   ،

 م.1996ه.ق/1417بیروت، دارالفکر، 
یخ نیم سده اول هجری«،   - ، 4، ش  نامه پژوهش بهرامیان، علی »اصحاب حدیث و مسأله تار

 . 340 -331ش، ص 1376بهار 
حسین - محمدرضا؛  سیدعلی؛جباری  ح»  پور،  ترتیب  و  یخ  شهادت  تار به  منتهی  وادث 

زهرا« پژوهشحضرت  آینه  در  اسالم  یخ  تار دوم،  ،  شماره  دهم،  سال  ه.ش، 1392، 
 .100 -75ص

یخجعفری، حسین محمد،  -  ش. 1382، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تشیع در مسیر تار
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ابوبکر،   - فدکالجوهری،  و  العتبة  السقیفه  کربالء،  الساعدی،  مجید  باسم  کوشش  به   ،
 م.2010ق/ 1431المقدسیة، الحسینیة 

کم نیشابوری، ابی - تحقیق و   السالم،الزهرا علیها  فاطمةفضائل  عبدالل،  عبدالل محمدبنحا
 ه.ش. 1396ترجمه محمود نعمتی، تهران، نشر سخن، 

 ه.ق.1413قم، موسسة آل البیت علیهم السالم،  قرب االسناد،جعفر، بنحمیری، عبدالل -
الرضی الخواص   تذکرةابوالمظفر،    الدینشمسجوزى،  بنسبط - الشریف  منشورات  قم،   ، ،

 .ه.ق  1418
گزارش - بررسی  و  »نقد  دیگران،  و  مجتبی  در سلطانی،  فدک  مناقشه  به  مربوط  های 

، ص 1401، بهار و تابستان  22، شپژوهیشیعهق(«،  230سعد )د.  الکبری ابنالطبقات
86- 112 . 

هاللی،  بنسلیم - الهاللیقیس  قیس  بن  سلیم  تهران، کتاب  موسوی،  عالءالدین  تصحیح   ،
 ق. 1407موسسة البعثه، 

قیهمو،   - بن  سلیم  )کتاب  السالم  علیهم  محمد  آل  الهاللیاسرار  اسماعیل  س  ترجمه   ،)
 ش.  1375انصاری زنجانی خوئینی، قم، نشر الهادی، 

محمد،   - بن  اسماعیل  حمیری،  الحمیریسید  السید  االعلمی دیوان  مؤسسة  بیروت،   ،
 ق.1420م/ 1999للمطبوعات، 

 ش.1364، قم، الشریف الرضی، الملل و النحلشهرستانی، محمدبن عبدالکریم،   -
یخ،  صدر، محمدباقر -  ش. 1360، ترجمه محمود عابدی، تهران، بنیاد بعثت، فدک در تار
ایوب،   - بن  حمد  بن  سلیمان  الکبیر،طبرانی،  عبدالمجید   المعجم  بن  حمدی  تصحیح 

  تا.تیمیه، بيقاهره، مکتبة ابنالسلفی، 
جریر،   - بن  محمد  أبوجعفر  الملوكطبری،  و  األمم  یخ  ابراهیم، تار ابوالفضل  محمد  تحقیق   ،

 م.1967ه.ق/ 1387دارالتراث،  بیروت،
 .ه.ق  1417قم، آل البیت، إعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسی، فضل بن حسن،  -
 ه.ق.1403نشر المرتضی، االحتجاج، مشهد، طبرسی، احمد بن علی،  -
الحسن،أبي ،  طوسی - بن  محّمد  الشافی  جعفر  بحرالعلوم، تخلیص  حسین  تصحیح سید   ،

 ه.ق.1383نا،  نجف، بی
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مرتضی، - جعفر  االعظم  عاملی،  النبی  سیرة  من  دارالسیره، الصحیح  بیروت،   ،
 م. 1997ه.ق/1418

 تا.  ، لیدن، بریل، بیکتاب الردودعبدالل بن یزید فزاری، ابومحمد،  -
کوشش خلیل محمد هراس، بیروت، دار الفکر،  کتاب االموال  قاسم بن ساّلم، ابوعبید، - ، به 

 تا.بی
ابوحن - مغربی،  نعمان  تمیمی،  قاضی  محمد  بن  نعمان  اإلمامةیفه  في  المختارة  ،  األرجوزة 

 تا.فرانسه، دار بیبلیون، بی
یخ کاظم  - تار به  سعد  ابن  حدیثی  اهل  »نگاه  فخرآباد،  گوهری  مصطفی  محمدعلی؛  بیکی، 

شرح موردی  بررسی  اسالم:  الکبری«،  صدر  الطبقات  کتاب  در  ؟ع؟  علی  امام  حال 
فرهنگ و  یخ  تار اسالمی:  پیاپی    ،مطالعات  شماره  ششم،  و  چهل  و 92سال  بهار   ،

 . 84 -57ش، ص 1393تابستان 
یعقوب،   - بن  محمد  ابوجعفر  نشر الکافیکلینی،  قم،  دارالحدیث،  بحوث  مرکز  تحقیق   ،

 ه.ق.1430دارالحدیث، 
یلفرد،   - ترجمه احمد نمایی و دیگران، مشهد،   جانشینی حضرت محمد؟لص؟،مادلونگ، و

 .1386های اسالمی، بنیاد پژوهش
، مترجم سید میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجریمدرسی طباطبایی، حسین،   -

یخ اسالم و ایران،  کتابخانه تخصصی تار  ش. 1383علی قرائی، رسول جعفریان، قم، 
علی،   - بن  الحسین  بن  علی  ابوالحسن  ومسعودی،  عبدالل اإلشراف  التنبیه  تصحیح   ،

ي، بی ى، القاهره، دارالصاو  تا.اسماعیل الصاو
 ه.ق.1409تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجرة،  مروج الذهب و معادن الجوهر،همو،  -
عبدالباقی، بیروت، داراحیاء    فؤاد محقق محمد  صحیح مسلم،حجاج نیشابوري،  بنمسلم  -

 تا. التراث العربی، بی
کنگره شیخ مفید، ،  اإلرشاد في معرفة حجج الل علی العبادد،  محمد بن محممفید،   - قم، 

  ه.ق. 1413
کنگره شیخ مفید، ، الجملهمو،  -  ه.ق. 1413قم، 
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الدوله،   - شبل  الهیجاء  ابی  عطیه،  بن  بغداد مقاتل  علماء  یان  مؤتمر  انصار موسسه  قم،   ،
 م.  2011ه.ق/1432للطباعه و النشر، 

یخ،مقدسی، مطهر بن طاهر،  -  تا. بور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، بی البدء و التار
تحقیق عبد السالم محمد هارون، القاهره، المؤسسة    ،وقعة صفینمنقری، نصر بن مزاحم،   -

 ه.ق. 1382العربیة الحدیثة، 
علی،   - التقدیمنباطی،  مستحقي  إلی  المستقیم  یة، الصراط  الحیدر المکتبة  نجف،   ،

 ه.ق. 1384
یخ الیعقوبییعقوب بن جعفر بن وهب،  یعقوبی، احمد بن أبی -  تا.، بیروت، دارصادر، بیتار

- Klemm, Verena, “Fāṭima bt. Muḥammad”, Encyclopaedia of Islam, THREE, 
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