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 چکیده
 دگاهی گزارش شده است. د یادهه کی با  یتقر یبا اختالف یعیو ش یسن یخیدر منابع کهن تار )س(سن حضرت فاطمه 

ذکر  شانیعنوان سال تولد ااز بعثت را به شیاز بعثت است و غالبا  پنج سال پ شیغالب اهل سنت، تولد آن حضرت پ
 )س(سن حضرت فاطمه  یبر پنج سال بعد از بعثت توافق دارند. پژوهش حاضر با بررس ترشیب انیعیش یول کنند؛یم

 اتی روا نی ا انیاست تا در م دهیکوش نیقیآن با منابع فر ۀسیو مقا یالطبقات الکبر اتیبر روا هیدر منابع متقدم با تک
 تی است، با روا تریاز بعثت قوپس  شانیاساس، اگرچه احتمال تولد ا نیرا معلوم کند. بر ا حیصح دگاهیمختلف، د
بعثت اتفاق  کمیدر سال  ترشیو تولد آن حضرت به احتمال ب ستی)سال پنجم بعثت( موافق ن انیعیش انیغالب در م

 سال بوده است. 39عمر او حدود  ن،یافتاده و بنابرا
 

 .اتیسعد، نقد رواابن ،یالطبقات الکبر، )س(فاطمه : هاکلیدواژه
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Abstract 

The difference in the age of Hazrat Fatima (PBUH) documented in ancient Sunni 

and Shiite historical sources is more than a decade. The prevailing view of the Sunnis 

is that the Hazrat Fatima was born before the Be’that. Accordingly, five years prior to 

Be’that is often cited as the time of her birth. However, most Shiites concur on five 

years after Be’that as her birth date. The present study aims to shed light on the 

accurate view among these different narrations by exploring the age of Hazrat Fatima 

(PBUH) in the earlier sources, relying on the narrations quoted in the Al-Tabqat Al-

Kubra (Book of the Major Classes) and their comparison with the sources described 

in the two sects. Accordingly, even though the probability of her birth in the post-

Be’that period is fairly higher, it does not coincide with the prevailing narration 

among the Shiites (the fifth year after Be’that). Therefore, Hazrat Fatima was 

probably born in the first year after Be’that and lived for about 23 years. 
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 مقدمه
سال تولد و سن ایشان است. اختالف در تاریخ  )س( های مهم دربارۀ زندگی حضرت فاطمه از جمله پرسش

موجب بروز اختالف روایات دربارۀ سن ایشان به هنگ ام ازدوا،، وف ات و در نهای ت ط ول )س( تولد فاطمه
ران معم ول نب وده اس ت. عمر آن حضرت شده است. ضبط وقایع   به خصوص تاریخ تولد افراد   در آن دو

سپردند و گاهی رویدادهای مهم و حوادث نزدیک را مبدأ تاریخی قرار های خود را به خاطر میراویان شنیده
ه ا ت اریخ آن کردند؛ اما بعد از گذشت سالداده و بر مبنای آن سال تولد یا سالروز مرگ افراد را محاسبه می

در  )ص(. باید به خاطر داشت که دوران زندگی حضرت محمدگرفتحوادث نیز از جملۀ مجهوالت قرار می
یافتۀ ما از تاریخ حیات ایشان است و طبیعی است که این ابه ام درب ارۀ فرزن دان مکه، قسمت کمتر اطالع

اند با تکیه بر یکی از منابع معتبر اولیه تری همراه است. نویسندگان این پژوهش کوشیدهایشان با شدت بیش
 سعد پرتویی بر این موضوع بیفکنند. ابنطبقات الکبری الیعنی کتاب 
ق( در کتاب 312ق(، محدث و مورخ بزرگ بغدادی و شاگرد واقدی )د.391سعد زهری )د.بن محمد 

، صحابه، تابعان و راویان حدیث را تا روزگار خود در هشت )ص(شرح حال رسول خدا الطبقات الکبریخود 
با اختصاص یک جلد کام ل از کت اب خ ود ب ه ش رح اح وال زن ان، ا  ری جلد به رشتۀ تحریر درآورد. او 

منحصر به فرد برای بررسی حیات فرهنگی و اجتماعی بانوان در دو سدۀ نخستین هج ری ف راهم س اخت. 
این ا ر از نظر برخی از محققان، نخستین منبع معتبر در باب زنان است که سرمش ق مورخ ان، رجالی ان و 

در ای ن مجل د و مجل دات دیگ ر )س( فاطم هروایات موجود از حض رت  0فته است.اصحاب تراجم قرار گر
 ، دستمایۀ مناسبی برای این پژوهش فراهم کرده است. الطبقات

 
 پیشینه

ط ور مفص ل ب ه تحقی ق درب ارۀ س ن ب ه )ص(الصحیح من سیرة النبی االعظمسیدجعفر مرتضی عاملی در 
کید دارد ک )س(حضرت زهرا در س ال پ نجم بعث ت زاده ش ده و از ای ن رو،  )س(ه فاطمهپرداخته است. وی تأ

ها مشهود است؛ زی را ع املی گونه دیدگاهای در اینهنگام وفات بسیار جوان بوده است. غلبۀ منازعات فرقه
، کمی س ن عایش ه را نپذیرفت ه و س ن او را هنگ ام ازدوا، ب ا رس ول )س( رغم اصرار بر سن کم فاطمه علی
با پی امبر را  )س(و نیز اختالف سنی حضرت خدیجه 9و یا حتی بیست سال 3تا هفده سالبین سیزده  )ص(خدا
در این ا ر بهره جس ته و )س( رو از اخبار مربوط به تولد حضرت فاطمهمقالۀ پیش 4سال دانسته است. 9تنها 

                                                 
 .1(، 0934)پاییز  9، شمارۀ فصلنامۀ پژوهش زنان، «های اسالمیزنان در نخستین سده»وند، آیینهصادق  .0
 .4/013ق(، 0431)قم: دارالحدیث،  الصحیح من سیرة النبی االعظمعاملی، جعفرمرتضی  .3
 .09/014همان،  .9
تاریخ ، «ق(494سعد )د.های ابننگاری متقدم سنی: سنجش روایتدر تاریخ )س(سیمای خدیجه »برای بررسی این موضوع، رک  : مجتبی سلطانی و دیگران،  4

 .24  49(: 1977)بهار و تابستان  91، شمارۀ 11 و تمدن اسالمی
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ه ا ترین کتابا ر سیدجعفر شهیدی که از مهم )س(زندگانی فاطمه زهراها پرداخته است. به نقد و بررسی آن
های او در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت ه است و برخی از تحلیل )س(دربارۀ زندگی حضرت فاطمه

پیش  )س(شود که وی به تولد حضرت زهرااست. از مجموع دالیلی که شهیدی ارائه کرده، چنین برداشت می
دانشننامۀ فناطمی جل دی  1مجموع ۀ  در« )س(والدت فاطم ه»از بعثت قائل بوده است. همچنین از مقالۀ 

دی دگاه وی مت أ ر و مش ابه نظ ر  از محم دکامم طباطب ایی نی ز اس تفاده ش ده اس ت. 0)سالم الله علیهنا(
نی ز ب ر  در بازپژوهی تاریخ والدت و شهادت معصومان نیز سیدجعفر مرتضی عاملی است. یدالله مقّدسی

قب ولی ارائ ه ها ادل ۀ قاب لولی در رد سایر دیدگاه تولد آن حضرت در سال پنجم بعثت اصرار ورزیده است؛
 نکرده است. 

 
  )س(ـ سال تولد حضرت فاطمه9

 ـ پیش از بعثت1ـ 1
آغاز کرده اس ت ک ه احتم اال  اتخ اذ ای ن )س( را با شرح حال فاطمه 3)ص(سعد معرفی دختران پیامبرابن

اسالم و حجم محتوای اخبار موج ود در طول تاریخ  )ص(اهمیت جایگاه دختران رسول خداشیوه، بر اساس 
س عد نی ز وی را در دو روای ت، ابن نب ود و )ص(نخستین دخت ر پی امبر)س( فاطمهدربارۀ آنان بوده است؛ زیرا 

و سال تولد او را پنج سال پ یش از بعث ت،  4خوانده هاو در سه روایت، چهارمین و آخرین آن 9سومین دختر
، در تأیید این روایت گزارشی ذک ر ک رده اس ت الطبقاتحب کتاب صا 5زمان بازسازی کعبه، دانسته است.

شان؛ به گزارش او، دربارۀ سن)س( و فاطمه )ع(وگویی میان علیعبدالمطلب در گفتبنمبنی بر حضور عباس
را در )س( خواندند و در نهایت، عباس، تولد فاطمهتر از دیگری میهر یک، خود را بزرگ )ع(و علی)س( فاطمه

یک ی از محقق ان ک ه ای ن روای ت را  1ج سالگی پدر، زمان بازسازی کعبه توسط قریش، بیان کرد.سی و پن
جعلی و نامقبول شمرده، بر این باور است که افزون بودن سن زن از همسرش نکتۀ افتخارآمیزی ن دارد ک ه 

ه م نبودن د ک ه از در پی ا بات آن بوده باشد. از سوی دیگر، این زو، از خاندان و شهری دور از )س( فاطمه

                                                 
 ش. 0919، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، )س(منزلت و شخصیت فاطمی ،حیات، دانشنامۀ فاطمی علیهاالسالمجمعی از نویسندگان،  .0
 . 3/01ق(، 0401تحقیق محمد عبدالقادر عطا )بیروت: دارالکتب العلمیه، ، بهالطبقات الکبریسعد، ابنمحمد  .3
 . 9/4، 011/ 0همان،  .9
را نام برده است. او در تمامی اخبار، تعداد  )س(و حضرت خدیجه )ص(در چند بخش اخبار فرزندان رسول خدا الطبقاتسعد در . ابن024، 09/ 3، 9/4همان،  .4

عن وان ه ا ب هخورد. زینب در تم ام بخشهای زیادی به چشم میدختران را چهار تن ذکر کرده است. در اسامی دختران اختالفی نیست، اما در ترتیب آنان تفاوت
 (. 024، 3/03، 5 4/ 9، 012 0/011نخستین دختر ذکر شده است )همان، 

 . 3/01همان،  .5
 . 0/419ق(، 0402تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی )بیروت: دارالفکر، ، بهانساب االشراف؛ نیز نک  : احمد بن یحیی بالذری، 3/33همان، . 1
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گاه بودند.خبر باشند. آنان در کودکی در یک منزل میپیشینۀ هم بی  0زیستند و از وقایع زندگی هم آ
توان ب ه م وارد های پیش از بعثت دانسته، میرا متولد سال)س( سعد، فاطمهاز دیگر منابعی که مانند ابن

را آخ رین دخت ر )س( شاره به سال دقی ق تول د، فاطم هاسحاق، بدون اهشام به نقل از ابنذیل اشاره کرد: ابن
را پنج سال پیش از بعثت و یا کم ی )س( بالذری سن فاطمه 3خوانده است.و متولد پیش از بعثت  )ص(پیامبر
 وی 4ق در حدود بیست و نه س الگی،00و طبری با توجه به ذکر سال وفات او در سال  9تر گزارش کردهبیش

ز بعثت دانسته است. برخی از منابع نیز به پ نج س ال پ یش از بعث ت، همزم ان ب ا های پیش ارا متولد سال
 2اند.اشاره کرده 1زمان با بازسازیو یا بدون ذکر سال دقیق، تنها به پیش از بعثت، هم 5بازسازی خانه کعبه
ن ب ا زم ارا متولد پنج سال پیش از بعثت، ه م)س( نویس فاطمهبن جوزی، علمای سیره به تصریح سبط

در سال پنجم بعثت و طول عمر هجده سال برای )س( او روایت تولد فاطمه 3.اندبازسازی خانه کعبه، خوانده
او را رد کرده و در خصوص سن آن حضرت سه قول را بیان کرده است: بیست و هش ت س ال و ش ش م اه، 

پنج سال قبل از بعثت به دنیا ( )سبنا بر اجماع مورخان، فاطمه»به نوشتۀ او،  1بیست و نه سال و یا سی سال.
آمده و سیزده سال در مکه و ده سال و یا ده سال و شش ماه ... در مدینه اقامت داشته است و احتمال دارد که 

خواسته بیس ت و هش ت س ال بنویس د و خواسته پیش از بعثت بنویسد و یا میاشتباه از ناسخ باشد که می
  01«.هجده سال نوشته است

رود روایات موجود در ت از جمله شواهدی که در راستای تولد او پیش از بعثت به کار میکه گذشچنان
از آنجا که ای ن واقع ه پ یش از  00زمان با بازسازی خانۀ کعبه است.منابع شیعه و سنی دربارۀ تولد ایشان هم

                                                 
)تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  )س(منزلت و شخصیت فاطمی ،حیات، دانشنامۀ فاطمی علیهاالسالم، «)ع(والدت فاطمه»طباطبایی، . محمدکامم 0

تر نیاز داش ته های بیشه بررسیهای آن دوران برسد افتخارآمیز بودن و نبودن رجحان سنی زن بر مرد در ازدوا،. به نظر می1/144ش(، 0919و اندیشه اسالمی، 
 باشد. 

 .010 0/011، السیرة النبویة هشام،ابن. 3
 .0/413، انساب االشرافبالذری، . 9
 .9/341، تاریخ األمم و الملوكطبری،  .4
)ق م:  تنکررة الخنوا ، جوزیبنالدین س بط؛ ش مس59ق(، 0430)بی روت: دارال بال ،  مطالب السؤول فی مناقنب لل الرسنولطلحه شافعی، ابنمحمد  .5

 . 492 (،ق0403، منشورات الشریف الرضی
 .51تا(، تحقیق سید احمد صقر )بیروت: دارالمعرفة، بی، بهمقاتل الطالبییناصفهانی، ابوالفر، علی بن الحسین،  .1
ها، اضطراب داخلی و پراکندگی اقوالی که تاریخ ای ن رشپیش از بعثت دالیلی از جمله مخدوش بودن نقل گزا  )س(برخی از محققان در رد روایت تولد فاطمه .2

بنازپژوهی تناریخ والدت و مقدسی، یدالله، کنند )اند، گواهی حدیث معرا،، گواهی حدیث خواستگاری ابوبکر و عمر را بیان میحاد ه را پیش از بعثت خوانده
 (. 042 040 ش،0915، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، السالممعصومان علیهم شهادت

 . 492، تکررة الخوا جوزی،  بن سبط .3
 .422همان،  .1

 .همان .01
 .1/449، رشف الغمهاربلی، ؛ 3/01، الطبقات الکبرینک  : ابن سعد،  .00
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 اند.تهپیش از بعثت صحه گذاش )س(برخی بر تولد حضرت فاطمه 0رخ داده است، )ص(بعثت رسول خدا
با بازسازی خانۀ کعبه و روی خوش نشان )س( زمانی تولد فاطمهسیدجعفر شهیدی با تکیه بر روایات هم

های پس از بعثت، داوری در کار بزرگان قریش در جریان بازسازی کعبه را در سال )ص(ندادن قریش به پیامبر
تجدید بنای خانۀ کعبه بیش  ا   کهفرض آنکند که به گونه استدالل میمربوط به ایام جاهلیت خوانده و این

آم د، مش رکان آمد و اگ ر ه م پ یش میاع قبایل پیش نمیبار اتفاق افتاده باشد، مسلمًا دیگر ماجرای نزیک
محالت ی ای ن احتم ال را  3دانستند.دار نبوت بود، شایستۀ داوری نمیها داعیهرا که آن سال )ص(دیگر محمد

ای کعبه دو بار اتفاق افتاده و در تاریخ ذکری از دومی به می ان نیام ده اس ت؛ است که تجدید بن طرح کرده
پس از بعثت، بدون اس تناد از احتم ال دخ ل و )س( فاطمهاو همچنین با تکیه بر تولد  9پیش و پس از بعثت.

  4تصرف روایان سخن گفته است.
والتی ک ه ب ر س ر ایش ان در مسجد جهت زدودن جامۀ پ در از فض )س( روایاتی مبنی بر حضور فاطمه

از جملۀ شواهدی است که برخی به استناد آن، روایات حاکی از تول د آن حض رت در س ال  5ریخته بودند،
ها نسبت به پیغمبر، ماهرا  احترامیگونه بیاین»دانند. به نوشتۀ شهیدی، پنجم بعثت را خالی از اشکال نمی

ه طائف و نیز پیش از محاصرۀ مس لمانان در ش عب پیش از سال دهم بعثت و پیش از هجرت رسول خدا ب
را سال پنجم بعثت بدانیم، سن وی در این وقت از س ه ت ا پ نج س ال اف زون  )ع(بوده است و اگر تولد فاطمه

 «.ای را تعهد کندنبوده و بعید است دختری خردسال به مسجد رود و چنین ومیفه
 ـ پس از بعثت2ـ 1

-را متول د س ال)س( سعد و همنظران وی، فاطمهدارند که بر خالف ابن در میان مورخان گروه دیگری وجود

 2ساله ذکر کرده است؛ 39را هنگام رحلت )س( یعقوبی فاطمه 1اند.دانسته )ص(های پس از بعثت رسول خدا
سال پیش از هجرت و به  3را متولد )س( دانسته است. مسعودی فاطمهبنابراین، وی را متولد سال یکم بعثت 

در »، گفته است: التنبیه و اإلشرافالبته مسعودی در ا ر دیگر خود،  3ی سال پنجم بعثت خوانده است.عبارت
اند هنگام وفات سی و سه سال داشت؛ بعضی دیگر بیست و نه سال سن فاطمه اختالف است؛ جمعی گفته

                                                 
تحقیق ، ب هالمعارف، قتیبه دینورینسی و پنج ساله بود که کعبه بازسازی شد و قریشیان در نزاع خود به داوری ایشان تن دادند )ابومحمد عبدالله اب )ص(محمد  .0

 (. 0/051، 0113 روت عکاشة، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 
 .93 90ش(، 0915)تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  )ع(زندگانی فاطمهشهیدی، سیدجعفر  .3
یدالل ه،  ؛ مقدس ی،01ش(، 0931فت ر نش ر فرهن گ اس المی، )ته ران: د زندگانی حضرت فاطمه علیهاالسالم و دختنران لن حضنرتمحالتی، سیدهاشم  .9

 . 043، السالممعصومان علیهم بازپژوهی تاریخ والدت و شهادت
 .همان .4
 .0/035، انساب االشرافبالذری،  .5
تحقیق اسعد داغر ، بهمعادن الجوهر مروج الکهب و؛ علی بن حسین مسعودی، 3/31تا(، )بیروت: دار صادر، بیالتاریخ یعقوب یعقوبی، نک  : احمد بن ابی .1

 .3/310ق(، 0411)قم: دار الهجرة، 
 .3/005، التاریخیعقوبی،  .2
 .3/331، مروج الکهب مسعودی، .3
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بر اساس این گ زارش،  0«.نداهاست. کمتر از این نیز گفتهتر اهل بیت و شیعیان آناند و این گفتار بیشگفته
پنج سال پیش از بعثت متولد شد؛ ام ا بای د  )س(اند که فاطمه شیعیان از قرن چهارم هجری بر این باور بوده

توجه داشت این دیدگاه که به ادعای مسعودی، باور اکثر اهل بیت و شیعیان بوده، ب ا نق ل طبرس ی در ق رن 
مش هورترین ک الم ش یعه آن اس ت ک ه »است. ب ه نوش ته او، ششم دربارۀ مشهورترین اقوال شیعه متفاوت 

به عقیدۀ ع املی،  3«.اآلخر سال پنجم بعثت در شهر مکه چشم به جهان گشوددر بیستم جمادی )س(فاطمه
 9اشتباه ک رده اس ت.« اکثر اهل بیت و شیعه»به  )س(مسعودی در نسبت دادن سن بیست و نه سالگی فاطمه

، تسع عش ره )ن وزده( را به نظر عاملی احتماال  اشت باه از مسعودی و یا ناسخان کتب او بوده که عمدا  یا سهوا 
الذکر به مشهورترین کالم ش یعه درب ارۀ طبرسی در روایت فوق 4اند.تسع و عشرون )بیست و نه(  بت کرده

)س( اطمهیعنی پنج سال پس از بعثت اشاره کرده است. او دو روایت دیگر در خصوص تولد ف )س(تولد فاطمه

چه مدت پس از )س( الّسالم سؤال شد که فاطمهبن یزید از امام باقر علیه بیان کرده است. در روایتی از جابر
ای ن »به اعتقاد طبرسی،  5پدر در دنیا زیست و امام فرمود چهار ماه و هنگام وفات بیست و سه سال داشت.

گویند فاطم ه در چه ل و یکم ین س ال نت میروایت با روایت عامه مطابقت دارد؛ زیرا نویسندگان اهل س
طبرس ی روای ت دیگ ری را نی ز از  1«.پدرش متولد شد که در واقع یك سال بعد از مبعث پیامبر بوده اس ت

را )س( نقل کرده که ب دون ذک ر س ال، فاطم ه 2شرف النبیابوسعد خرگوشی )سدۀ چهارم هجری( در کتاب 
   3متولد پس از بعثت خوانده است.

الثانی سال دوم بعثت خوانده جمادی 44را متولد  )س(نیز   برخالف باور عموم شیعه   فاطمهشیخ مفید 
را )س( نگار اهل سنت نیز   برخالف باور عموم اهل سنت   تولد فاطمهق(، سیره419عبدالبر )د.ابن 1است.

س ال تول د  ک هاربل ی ب ه رغ م آن 01و پ س از بعث ت دانس ته اس ت. )ص(در چهل و یک سالگی رسول خدا
جا ک ه س ال بازس ازی از آن 00دانسته است؛را پنج سال پس از بعثت ذکر کرده، آن سال را مقارن بنای کعبه 

                                                 
 .351تا(، تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی )قاهره: دار الصاوی، بی، بهالتنبیه و اإلشرافهمو،  .0
 .0/311(، ق0402)قم: آل البیت، الهدی إعالم الوری بأعالم طبرسی، فضل بن حسین  .3
 .3/333 ،الصحیح من السیرة النبی االعظمعاملی،  .9
 .همان .4
 .0/311، إعالم الوری بأعالم الهدیطبرسی،  .5
  .همان .1
لیة إاّل فاطمة و إبراهیم فإنهم ا ول دا ف ی امس الم کلثوم و کلهم من خدیجة إاّل إبراهیم فإنه من ماریة القبطیة، و کلهم ولدوا فی الجاهفاطمة و زینب و رقیة و أم .2

 (. 3/53ق، 0434تحقیق ابوعاصم نبیل بن هاشم غمری آل باعلوی، مکه: دار البشائر امسالمیة، ، به) (شرف المصطفی )ابوسعد خرگوشی، 
 .همان .3
 .24، (ق0404 نا،تحقیق مهدی نجف )بیروت: بی، بهمسار الشیعهمفید، محمد بن محمد بن نعمان  .1

،  )س(فاطمه کهبه این . وی4/1279(، ق0403تحقیق علی محمد البجاوی )بیروت: دارالجیل، ، بهاالستیعاب فی معرفة األصحابعبدالبر، ابنابوعمر یوسف  .01
گون ه بی ان (، اما روایت صحیح را این0103 4/0303بوده اشاره کرده )همان،  )ص(اسحاق، آخرین دختر حضرت رسولاولین دختر، دومین، یا حتی به نقل از ابن

 (.0/51)همان، « و األکثر و الصحیح أّن أصغرهّن فاطمة رضی الله عنها و عن جمیعهن»... کرده است: 
 .1/449(،ق0430)قم: رضی،  رشف الغمة فی معرفة األئمةاربلی، ابوالحسن علی بن عیسی  .00
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زم انی تول د حض رت فاطم ه پ س از اند، همو پیش از بعثت خوانده 0)ص(کعبه را سی و پنج سالگی پیامبر
تول د  9شهرآش وبو ابن 3م ای ش یعی، کلین یبعثت با بازسازی کعبه س ازگاری ن دارد. در می ان دیگ ر عل

الث انی س ال دوم اند؛ اما شیخ طوسی به هر دو روای ت بیس تم جمادیرا سال پنجم بعثت خوانده )س(فاطمه
د    گفتنی است ک ه برخ ی از من ابع س نی در اخب ار تول 4هجرت و نیز سال پنجم بعثت اشاره کرده است.

 5.اندو از هر دو دسته )پیش و پس از بعثت( روایاتی گزارش کرده، تنها به یک نقل بسنده نکرده )س(فاطمه
اند. ش اید پس از بعثت روایاتی را در راستای تأیید عقیدۀ خود بیان کرده)س( طرفداران نظریۀ تولد فاطمه

رسد او به روایاتی ترین مدافعان این نظریه خواند. به نظر میبتوان سیدجعفر مرتضی عاملی را یکی از جدی
گون ه را ای ن« ق ول ح ق»ان د، وقع ی ننه اده و در سال اول یا دوم بعثت اشاره کرده)س( یز که به تولد فاطمهن

البیت أدری بما البیت تبعا ألئمتهم علیهم السالم   و أهلو القول الحق هو ما علیه شیعة أهل»است: خوانده
سنة الخامسة م ن البعث ة و توفی ت و عمره ا فیه   و تابعهم علیه جماعة من غیرهم و هو أنها قد ولدت فی ال

  1«. مانیة عشر عاما
در سال پنجم بعثت  )س(عاملی در بیان نخستین دلیل از مجموعه دالیلی که در راستای تأیید تولد فاطمه

ک ه در اس الم تش کیل  ایو اولین خانواده )ص(دربارۀ بعثت رسول خدا )ع(بیان کرده، با تکیه بر فرمایش علی
پنج سال پیش از بعثت متول د ش ده )س( اگر فاطمهنویسد: می 2  )ع(و علی )س(، خدیجه)ص(ول خداشد   رس

باید توجه داشت ع دم  3کرد.و خودش محدود نمی)س( اعضای آن خانواده را به پیامبر، خدیجه )ع(بود، علی
ن دانست، زیرا پیش از توان دلیلی بر عدم وجود فرزندارا نمی )ع(توسط امام علی )ص(ذکر فرزندان رسول خدا

ها نیز یادی نکرده اس ت. ع املی از آن )ع(فرزندان دیگری هم وجود داشتند که امام علی)س( حضرت فاطمه
 خود در دومین دلیل به وجود فرزندان دیگر اشاره کرده است )نک  : ادامۀ مقاله(.

، «اسالم ب ه دنی ا آمدن د تمام فرزندان خدیجه، جز عبدمناف، پس از»عاملی در دومین دلیل به روایت 
بوده، بر روایت  )ص(ترین فرزند رسول خدا کوچک)س( فاطمه کهاستناد کرده و پس از اشاره بر قطعی بودن این

                                                 
 .4/429، خ األمم و الملوكتاری؛ طبری، 1/174 ،السیرة النبویةهشام، ابن .0
 .4/422ق(، 0491تحقیق مرکز بحوث دارالحدیث )قم: نشر دارالحدیث، ، بهالکافیکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب  .3
 (.9/093، لبطامناقب لل ابی شهر آشوب،الثانی پنج سال پس از بعثت و سه سال پس از معرا، بیان کرده است )ابنرا بیستم جمادی  )س(او تولد فاطمه .9
 .0/219 ،مصباح المتهجدطوسی،  .4
ش(، 0911تحقیق و ترجم ۀ محم ود نعمت ی )ته ران: س خن، ، ب هالسنالمفضائل فاطمنة الزهنراع علیهاحاکم نیشابوری، نک  : ابوعبدالله محمد بن عبدالله  .5

 )ص(در چهل و یک سالگی و سی و پنج سالگی رسول الله )س(اطمه. حاکم نیشابوری به تولد حضرت ف052 051/ 9، تاریخ مدینة دمشقعساکر، ؛ ابن041 043
تاریخ عساکر، ، چهارسال پیش از نبوت )ابن)س(عساکر، فاطمه(. به گزارش ابن041 043، السالمفضائل فاطمة الزهراع علیها اشاره کرده است )حاکم نیشابوری،

 )همان( متولد شد. )ص(( و یا در چهل و یک سالگی پیامبر9/052ازسازی بنای کعبه )همان، ، سال ب)ص((، در سی و پنج سالگی رسول خدا 9/051، مدینة دمشق
 . 3/323، الصحیح من السیرة النبی االعظم عاملی، .1
ای آن زم ان خ انواده کرد. دردیدم و غیر از من کسی وی را مشاهده نمیشد و من او را میپیامبر هر سال در حرا مجاور می»روایت شده است:  )ع(علیاز امام  .2

 (.321 3/323)همان، ...« در اسالم تشکیل نشده بود؛ جز رسول خدا و خدیجه و من که نفر سوم آنها بودم 
 .331 3/323همان،  .3
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طّیب بعد از نبوت به دنی ا آم د و بع د از »او این روایت را نیز که  0گذارد.بعثت صحه می 5تولد او در سال 
الذکر، ترین ارجاع عاملی در روایت فوقکند. قدیممین راستا بیان می، در ه«)س(کلثوم و سپس فاطمهآن، امّ 

چه ار دخت ر  ک هرغم روایت مقدس ی مبن ی ب ر اینمقدسی است. باید توجه داشت که علی البدع و التاریخ
های دیگری نیز دارد ک ه او روایت 9ترین آنهاست،کوچک)س( و فاطمه 3متولد پس از بعثت بوده)س( خدیجه

و  4با روایت فوق بوده و از تولد برخی از دختران ایشان مانن د رقی ه، پ یش از بعث ت س خن گفت ه در تضاد 
 )س(نیز که عاملی از آن نام برده، روایتی مبنی بر تولد فاطمه االستیعابها را نادیده گرفته است. در عاملی آن

  5یک سال پس از بعثت رسول خدا وجود دارد.
در  1از می وه بهش تی )س(ص کیفیت بسته شدن نطفۀ حض رت فاطم هوجود برخی از روایات در خصو

پس از بعث ت اس ت ک ه ع املی نی ز از آن  )س(ترین دالیل طرفداران نظریۀ تولد فاطمهاز مهم 2منابع فریقین
 عاملی پس از ذکر برخی از راویان این نقل از جمله عایشه، عمر 3.سومین دلیل خود یاد کرده است عنوانبه

کید کرده است که بن مالک، ابن سعدخطاب،  بن شاید بتوان در برخی از آن روایات »عباس و غیر ایشان تأ
باید توجه داشت ک ه در ص ورت ص حت ای ن  1«.مناقشه کرد؛ اما در بعض دیگر جایی برای اشکال نیست

در روای ات  ()صجا که سال معرا، رسول خداروایات، نظریۀ تولد پیش از مبعث منتفی خواهد بود، اما از آن
س عد نمای د. بن ا ب ر گ زارش ابنتعیین دقیق زمان تولد بر این اساس نیز دش وار می 01با اختالف ذکر شده،

                                                 
 .3/331همان،  .0
 .5/01، البدع و التاریخمقدسی،  .3
 . 5/31همان،  .9
 . 5/02، البدع و التاریخمقدسی،  .4
 .4/1279، عاباالستیعبدالبر، ابن .5
در  )س(ای از ایام بارداری و فرزن دداری خدیج هو شرح والدت ایشان ندارد و تنها روایات کلی و پراکنده )س(سعد گزارشی از کیفیت بسته شدن نطفه فاطمهابن .1

که در سخنی به میان نیاورده است؛ در حالی، خوانده شده )س(چرا فاطمه کهعبور کرده و از معنای این نام و این )س(سعد از نام فاطمهخورد. ابنا ر وی به چشم می
؛ محم د ب ن حس ن 001، السنالمفضائل فاطمة الزهراع علیها برخی منابع، اخباری از وجه تسمیۀ ایشان قابل مالحظه است )برای نمونه، نک  : حاکم نیشابوری،

مناقنب شهرآش وب، ؛ ابن0/310، إعنالم النوری بنأعالم الهندی؛ طبرسی، 0/940(، ق0439)قم: دلیل ما،  روضة الواعظین و بصیرة المتعظینفتال نیشابوری، 
ای داشت که امور مورد نیاز را بر عه ده در هنگام تولد فرزندان خویش قابله )س(سعد، خدیجه (. به گزارش ابن491/ 0، رشف الغمه؛ اربلی،9/001، طالبأبیلل
 )س(به گزارش برخی از منابع خدیجه  .(0/012)همان، کرد ها دایه انتخاب میو او پیش از تولد فرزندانش برای آن( 3/030، الطبقات الکبریسعد، گرفت )ابنمی

(. 001  003/ 9شهرآشوب، همان، ؛ ابن9/033، تاریخ مدینة دمشق عساکر،؛ ابن990 931همان،  )فتال نیشابوری،را بر عهده گرفت  )س(خود شیردهی فاطمه 
 ( مطابقت نداشته باشد. 0/012سعد، همان، برای تمام فرزندانش )ابن )س(سعد مبنی بر دایه گرفتن خدیجه گونه اخبار با روایت ابنینرسد ابه نظر می

ة، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا )بیروت: دار الکتب العلمی ، بهتاریخ بغدادخطیب بغدادی، أحمد بن علی خطیب بغدادی، ؛ 149 همان، حاکم نیشابوری، .2
 .9/192 همان،شهرآشوب، ؛ ابن44/924عساکر، همان، ؛ ابن1/471؛ طبرسی، همان، 1/427(، ق0402

خوانن د پس از بعثت می )س(. غالبا  روایت بهشتی بودن نطفۀ فاطمه را قرینۀ قطعی در ا بات تولد فاطمه330 4/331، الصحیح من سیرة النبی االعظمعاملی،  .3
(. اما باید توجه داشت که این روایت در منابع متقدم تاریخی نیامده و بسیاری از منابعی که ب ه ذک ر فض ایل 044 049، الدت و ...بازپژوهی تاریخ و )مقدسی،

 اند. اند، به آن اشاره کردهپرداخته
 . همان .1

 (.041 045 همان، بار و در مکه و مدینه )نک  : مقدسی،بررسی معرا، پیامبر بیش از یک .01
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ه ای آخ ر اقام ت و ابوطال ب و در س ال )س(پس از وفات خدیجه )ص(معرا، رسول خدا 0منقول از واقدی،
س عد، وان نک رده، ب رخالف ابندر مکه بوده است. یعقوبی اگرچه سال دقی ق مع را، را عن  )ص(رسول خدا

را هنگ ام وف ات )س( یعقوبی فاطم ه کهبا توجه به آن 3معرا، ایشان را در زمان حیات ابوطالب دانسته است.
دانسته است، به فرض صحت روایت بسته ش دن نطف ۀ حض رت و متولد سال یکم پس از بعثت  9ساله 39

های نخست بعثت ایشان دانست. باید در همان ماهرا  )ص(در شب معرا،، زمان معرا، رسول خدا )س(فاطمه
را متولد پنج سال پس از بعثت خوانده و به روایت  )س(فاطمه کهرغم آنشهرآشوب بهباید توجه داشت که ابن

یعن ی  4،)س(را سه سال پس از تول د فاطم ه  )ص(نیز تصریح کرده، معرا، رسول خدا )س(نطفۀ بهشتی فاطمه
ه است. به هر رو، تکیه بر روایات معرا، به دلیل تنوع و تعدد در کیفی ت و زم ان سال هشتم بعثت، ذکر کرد

 گاه استواری نیست. آن برای تعیین سن، تکیه
ب ه  )س(به خواستگاری ابوبکر و عم ر از فاطم ه )ص(عاملی در چهارمین دلیل به پاسخ منفی رسول خدا

هفده سال ی ا  )س(ده است که چنانچه سن فاطمهگونه استدالل کراشاره و این )س(خاطر کم سن بودن فاطمه
اند ک ه برخی از منابع روایتی را بیان کرده در تأیید این دیدگاه 5سن است.شد که او کمتر بود، گفته نمیبیش

و برخی این پاسخ را بر  1دانسته)س( را کمی سن فاطمه )س(به خواستگاران فاطمه )ص(علت پاسخ منفی پیامبر
گون ه، ازدوا، ایش ان را در ن ه س الگی و ایندر سال پنجم بعثت حمل کرده  )س(فاطمهصحت روایات تولد 

مبنی بر کم ب ودن س ن او، مؤی د ب اور )س( به تعدادی از خواستگاران فاطمه)س( پاسخ پیامبر 2اند.تأیید کرده
ده بود، در هنگام پنج سال پیش از بعثت به دنیا آم)س( عموم شیعیان دربارۀ زمان تولد ایشان است. اگر فاطمه

                                                 
 .0/011عد، همان، سابن .0
 .3/31، التاریخیعقوبی،  .3
 .3/005همان،  .9
 . 9/194 ،شهر آشوب، همانابن .4
 .3/330همان،  .5
ذک ر  )س(سعد ابوبکر و عمر را خواستگاران فاطمه. ابن491 ،تکررة الخوا  جوزی،بن ؛ سبط 9/149 همان،شهرآشوب، ؛ ابن191 همان، حاکم نیشابوری، .1

به آنها را در دو روایت متفاوت بیان کرده است. روایت اول که از شهرت نسبتا   )ص(( و علت پاسخ منفی رسول خدا 3/01، الطبقات الکبریسعد، کرده است )ابن
انساب ک  : بالذری، ؛ و نیز ن3/01منتظر فرمان الهی خوانده است )همان،  )س(خود را در امر ازدوا، فاطمه  )ص(زیادی برخوردار است حاکی از آن است که پیامبر

ق(، 0405األ یر، تحقیق بدر البدر )کویت، دار ابنبه ،فضائل فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلمشاهین، ؛ ابوحفص عمر بن احمد ابن0/413، االشراف
ای خبر داده است که رسول روایت دوم از وعده( و 321 همان،جوزی، بن؛ سبط3/91شهرآشوب، همان، ؛ ابن0/011، إعالم الوری بأعالم الهدی؛ طبرسی، 42
(.گزارش یعقوبی موافق روایت اول 321 ،جوزی، همانبن؛ و نیز نک  : سبط3/01سعد، همان، داده بود )ابن )ع(، به علی)س(درباره ازدوا، دخترش، فاطمه )ص(خدا
اشاره کرده است که حاکی از اله ی ب ودن ازدوا، آن ان  )ص(مایشی از رسول الله، به فر)ص(سعد است. او در پاسخ خواستگاران از علت پاسخ منفی رسول خداابن

(. منابع مختلفی با استفاده از تعابیر متف اوت ب ه اله ی 3/40، التاریخ)یعقوبی، « ما انا زّوجته و لکن الله زّوجه»فرموده بود:  )ص(دارد. به گزارش یعقوبی، پیامبر
؛ 0/91ق(، 0409)قم: کنگرۀ ش یخ مفی د، اإلرشاد؛ محمد بن محمد بن نعمان مفید، 43همان،  شاهین،اند )نک ابنهه کرداشار )ع(و علی )س(بودن ازدوا، فاطمه

-)بی اقرار الصحابه بفضل امام الهدی و القرابهمشهدی، ؛ ابوجعفر محمد بن جعفر ابن313 0/312؛ طبرسی، همان، 0/999، روضة الواعظینفتال نیشابوری، 

؛ 349  0/343ق(، 0411)بی روت: دار الفک ر،  اسد الغابة فی معرفة الصحابةا یر، ؛ ابوالحسن علی بن محمد ابن35ق(، 0491العالمة المجلسی، جا: مکتبة 
 (.949 0/943، رشف الغمه؛ اربلی، 321 همان،جوزی،  بن سبط

 .3/333 ،الصحیح من سیرة النبی االعظمنک  : عاملی،  .2
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توانست به صغیر بودن دختر خ ود اش اره نمی )ص(داشت و دیگر پیامبرازدوا،، باید هفده سال و یا بیشتر می
در پنجمین سال بعث ت، )س( عاملی معتقد است برخالف ادعای برخی مبنی بر بعید بودن تولد فاطمه 0کند.

پذیرفته شود )س( سن مشهور خدیجه کهبه شرط آنبرد   در دوران کهولت خود به سر می)س( سنی که خدیجه
 ام ا 3  باز هم مشکلی برای بارداری او نیست؛ زیرا زنان قریشی تا شصت سالگی توانایی بارداری داش تند.

خواستگاری شیخین، مربوط به دوران پ س از  کهذکر چند نکته دربارۀ این روایت ضروری است: نخست آن
ترین سنی که در روایات از ایشان یاد شده   پ نج س ال پ س از اساس کم بر)س( و فاطمه 9هجرت بوده است

که ماهرا  سن متعارفی برای ازدوا، در آن ایام بوده اس ت و در ای ن  اندبعثت   آن زمان حدودا  نه سال داشته
برخ ی از من ابع تص ریح  ک هرس د. دوم آنبرای ایشان صحیح به نظر نمی« صغیره»صورت استفاده از واژه 

 4آمدن د )ص(به حد زنان رسید، بزرگان قریش برای خواستگاری او نزد رسول خدا)س( اند که وقتی فاطمهکرده
اگ ر  ک هکه در این صورت نیز این روایت اساسا  با روایت صغیره خواندن ایش ان در تن اقض اس ت. س وم آن

نیز ب ه  )ع(در خواستگاری علی ص()تر از سن متعارف ازدوا، قرار داشت، پیامبرصغیره بود و پایین)س( فاطمه
را در مقایسه با اختالف )س( کردند. بر این اساس، شاید بتوان اشاره به کوچکی سن فاطمهاین نکته اشاره می

 سنی ایشان با شیخین تعبیر کرد و یا در صحت این روایت تردید کرد. 
حبت ک ردن از داخ ل و ص)س( هنگام وضع حمل فاطمه)س( روایت دوری جستن زنان قریش از خدیجه

سال پ س از  5برای تسلی دل مادر دلیل دیگری است که عاملی آن را از علل تأیید روایت  )س(شکم خدیجه
در گ زارش تح ریم  ذک ر ک رده اس ت. 6بحنار االننوارعاملی این روایت را به نق ل از  5بعثت خوانده است.

با محم د، )س( ش به دلیل ازدوا، خدیجهزنان قری 2صدوق آمده االمالیزنان قریش که در  توسط )س(خدیجه
ک ه ، هنگ امی)س(را تنها گذاشته و در زمان وضع حمل فاطم ه   و مخالفت با آنان، او« یتیم فقیر ابوطالب»

ام ا س ؤال  3هاش م فرس تاد، حاض ر ب ه کم ک نش دند.برای کمک به دنبال زن ان ق ریش و بنی)س( خدیجه
صورت نگرفت و زمان تول د آن ان )س( ا فرزندان پیش از فاطمهها در رابطه باینجاست که چگونه این تحریم

و دختران دیگر )س( از خدیجه )ص(تنها دختر رسول خدا)س( نبود؟ چنانچه فاطمه)س( خدیجه سخنی از تحریم
در  )ص(پس از بعثت رسول خ دا )س(فرض شوند، با توجه به شهرت خبر تولد فاطمه )ص(های پیامبرنیز ربیبه

                                                 
 .همان .0
 .همان .3
 .1/114طبرسی، همان،  .9
 .944–949/ 1اربلی، همان،  .4
 .3/330عاملی، همان،  .5
1. 49/3. 
 .110 111ق(، 0402تحقیق قسم الدراسات االسالمیة )قم: مؤسسة البعثة، ، بهاالمالیابوجعفر محمد بن علی بن بابویه صدوق،  .2
برای  )س(سعد، خدیجهتن ایشان در زمان وضع حمل در الطبقات وجود ندارد. در گزارش ابنتوسط زنان مکه و تنها گذاش )س(روایتی با مضمون تحریم خدیجه .3

(. برخی از منابع به روایتی مشابه روایت امالی شیخ 3/030، الطبقات الکبریسعد، کرد )ابنای داشت که وسایل مورد نیاز ایشان را فراهم میهمه فرزندانش قابله
 (.9/003 ،طالبمناقب لل ابیشهر آشوب، ؛ ابن0/931 ،روضة الواعظینشابوری، فتال نیاند )طوسی اشاره کرده
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، چگون ه ممک ن )س(تا وضع حمل فاطمه  )س(فاصلۀ زمانی ده ساله میان ازدوا، خدیجه تبعا  میان شیعیان و 
همچنان از ازدوا، با یت یم و فقی ر ابوطال ب و تح ریم  است زنان پس از گذشت این همه سال از ازدوا، او

ا تح ریم ر )س(حتی اگر زنان مش ر  خدیج ه کهسخن گفته و به کمک او نیامده باشند! ضمن این )س(خدیجه
به مادرش کمک کنند، چگونه زنان مسلمانی چون فاطمه بن ت  )س(کرده، حاضر نشده باشند در تولد فاطمه

اند؟ باید توجه داشت بر اساس این روایت که خود جای نقد فراوان دارد، س بب دوری اسد به کمک او نرفته
چه ار زن بهش تی ب ه او ازدوا، و امدادرس انی )س( هنگ ام زایم ان فاطم ه)س( گزیدن زنان مک ه از خدیج ه

که عاملی سبب این دوری گزیدن را نبوت رسول در حالی 0دانسته شده است؛« یتیم ابوطالب»با )س( خدیجه
ب ه نظ ر پ س از بعث ت به ره جس ته اس ت.  س( خوانده و از این روایت در راستای تأیید تولد فاطمه )ص(خدا
 .تری نیاز داردرسد این روایات به بررسی بیشمی

بعث ت  5در سال )س( به فاطمه)س(  استبعاد حامله بودن خدیجهآخرین نکتۀ عاملی در این باره رد ادعای 
است. به گفتۀ او، سن خدیجه در آن زمان   بنابر اختالف اق وال   )س( به استناد سن باالی حضرت خدیجه

تر باش د؛ اگرچ ه ق ول قوال قویسال بوده است و شاید یکی از همین دو نظر، از میان سایر ا 51تا  45میان 
 3مشهور برخالف آن است.

 
 در زمان ازدواج  )س( ـ سن حضرت فاطمه2

در زمان ازدوا، در منابع مختلف مورد بررسی ق رار  )س(در این پژوهش اخبار مربوط به سن حضرت فاطمه
سعد بر این ب اور گرفت. تعدد روایات در تاریخ ازدوا،، در  صحیح سن ازدوا، را دشوار ساخته است. ابن

درآم د و  )ع(به مدینه، در ماه رجب ب ه عق د عل ی )ص(پنج ماه پس از هجرت رسول خدا)س( است که فاطمه
او همچون اکثر راویان اهل س نت معتق د اس ت  9رفت. )ع(پس از جنگ بدر در هجده سالگی به خانه علی

ابوالفر، اصفهانی  4است. سال داشته و هنگام ازدوا،، هجدهمتولد سال پنجم پیش از بعثت بوده  )س(فاطمه
بر تولد او پیش از بعثت ص حه گذاش ته اس ت.  5هنگام ازدوا،)س( نیز با بیان سن هجده سالگی برای فاطمه

الحجه، رجب و یا به قولی ماه صفر را در سال دوم هجری در ماه رمضان، ذی)س( برخی دیگر نیز عقد فاطمه
در هج ده )س( فاطم هو ب ر ای ن باورن د ک ه  1ا همان قول اول بیان کردهدانسته و در عین حال، قول مشهور ر

                                                 
 . 9/117 همان، شهر آشوب،؛ ابن991 947فتال نیشابوری، همان،  .0
 تر نیازمند است. رسد تأیید این ادعا به بررسی بیش. به نظر می333/ 3عاملی، همان،  .3
 .2/12، الطبقات الکبریسعد، ابن .9
 .ن. هما4
 .51، مقاتل الطالبیینابوالفر، اصفهانی،  .5
 .325 ،تکررة الخوا جوزی،  بن سبط .1
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 0وارد شد. )ع(سالگی به خانۀ علی
را یعقوبی آورده که آن را دو ماه پس از هج رت ب ه  )ع(و علی)س( ترین گزارش دربارۀ ازدوا، فاطمهقدیم

پنج م اه پ س از )س( فاطمهخوانده است. به روایت شیخ طوسی )س( و در حدود سیزده سالگی فاطمه 3مدینه
های دیگری در او بدون ذکر سن، به وجود روایت 9درآمد. )ع( سالگی به ازدوا، علیهجرت، در ده یا سیزده 

   4این باره نیز اشاره کرده است.
 1و سن او را پانزده سال و پنج ماه و نیم دانسته است. 5را پس از جنگ احد)س( عبدالبر ازدوا، فاطمهابن

ون اشاره به زمان ازدوا،، مانند اکثر روایات شیعی، آن بانو را در زمان ازدوا، نه ساله معرفی کرده طبرسی بد
مبنی بر تولد او در س ال اول  )ع(که در خصوص سن تولد آن حضرت به روایتی از امام باقردر حالی 2است؛

 بعثت نیز اشاره کرده است. 
 

 )س(فاطمهـ وفات حضرت 9
در قید حیات بود، اقوال متفاوتی وجود  )ص(پس از رحلت رسول خدا)س( نیز که فاطمهدر تعیین مدت زمانی 

به نقل از واقدی نوش ته او  3سه یا شش ماه زندگی کرد. )ص(پس از پیامبر)س( فاطمه، سعدابندارد. به گزارش 
د و آن شنبه، سوم رمضان سال یازدهم هجرت رحلت کراست: همین شش ماه در نظر ما  ابت است. او سه

ش ب پ س از  41روز و  25ب الذری گرچ ه ب ه س ه م اه،  1هنگام بیست و نه سال یا همین حدود داش ت.
سال ذک ر  91یا  47 و سن او را در زمان وفات 01ماه خوانده 1اشاره کرده، روایت صحیح را همان  )ص(پیامبر
 و بنابراین، بر تاریخ تولد آن حضرت پیش از بعثت صحه گذاشته است.  00کرده

س عد ب ر برخالف ابن)س( در عین حال، روایات دیگری نیز وجود دارد که با ذکر خبر سال وفات فاطمه
شب و به  21گروهی، شب، به قول 41)س( اند. به گزارش یعقوبی، فاطمهتولد او پس از بعثت صحه گذاشته

مس عودی  03ا رفت.شب، و یا شش ماه پس از وفات پدر در بیست و سه سالگی از دنی 91گفتۀ برخی دیگر 

                                                 
 .491همان،  .0
 .3/40، التاریخیعقوبی،  .3
 .242، مصباح المتهجدطوسی،  .9
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را در زمان وفات، سی و سه سال، بیست و نه سال و یا کمت ر از )س( به نقل از اهل بیت و شیعیان سن فاطمه
، در بیس ت و )ص(چهار ماه پس از پیامبر)س( های طبرسی، فاطمهگزارش بر اساس یکی از 0آن خوانده است.

هجده سال و  )ص(شهرآشوب سن آن حضرت را در زمان درگذشت رسول خدا ابن 3سه سالگی از دنیا رفت.
او در  4م اه پ س از پ در از دنی ا رف ت. 4روز یا  25روز،  23به روایت او، فاطمه  9هفت ماه شمرده است.

 5هج رت دانس ته اس ت. 00الثانی سال شب گذشته از ربیع 09را در شب یکشنبه )س( روایتی رحلت فاطمه
  1نیز سن ایشان را در زمان رحلت بیست و یک سال شمرده است. عساکرابن

 
 )س(ـ دیدگاه منتخب دربارۀ عمر حضرت فاطمه4

های قریش بر پدر در آغاز مه ور اس الم در گیریدر دوران کودکی، سخت)س( گزارش چندانی دربارۀ فاطمه
ابع دیگر نیز به اخباری از جمله خورد. منطالب به چشم نمیمکه و یا دوران دشوار حصر آنان در شعب ابی

و زدودن ش کمبه از  3گریۀ او در زمان شنیدن خبر توطئۀ قت ل پ در 2،در زمان رحلت مادر)س( فاطمه ناآرامی
اند. بنابراین، با توجه به نبود شواهد کافی و نیز آراء مختلف در این باره ارزی ابی س ن بسنده کرده 1دوش پدر

 رسد.دقیق آن حضرت دشوار به نظر می
س عد و موافق ان او توان در گزارش ابنها میدر میان شواهد تاریخی روایاتی وجود دارد که بر اساس آن

زم انی تول د )پنج سال پیش از بعثت( تردید کرد؛ اگرچه همچنان پذیرش روایت ه م)س( دربارۀ تولد فاطمه
سازد. نخس ت گزارش ی از یعق وبی با بازسازی خانۀ کعبه، رد نظر غالب اهل سنت را دشوار می)س( فاطمه

و دوم روایتی از ح اکم نیش ابوری از  01)س(هنگام وفات خدیجه)س( فاطمههای گیریمبنی بر ناآرامی و بهانه
در روایت اول با توجه ب ه  00بر پدر پس از آگاهی از تصمیم قریشیان بر قتل پدر.)س( گریان وارد شدن فاطمه

در مکه از بعثت تا  )ص(مدت اقامت رسول خداو  03هجرت به مدینهسه سال پیش از )س( وفات خدیجه کهاین

                                                 
 . 351، ه و االشرافالتنبیمسعودی،  .0
إعالم را یک سال پس از بعثت دانسته است )طبرسی،  )س(تر دانسته و از امام باقر نیز نقل شده، والدت فاطمهطبرسی در روایتی که آن را به روایت عامه نزدیک .3
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پنج سال پیش از بعثت به دنیا آمده باشد، زم ان رحل ت م ادر )س( چنانچه فاطمه 0هجرت سیزده سال بوده،
گیری در ناآرامی و بهان ه»)سال دهم بعثت( باید حدود پانزده ساله بوده باشد و استفاده از تعابیری همچون 

تواند تعابیر مناسبی برای دختری در این سن باشد. بن ابراین، احتم اال  او در زم ان ، نمی«ت مادرزمان رحل
ت وان ای ن گم ان را نی ز گرچ ه میااس ت.  رحلت مادر در ایام کودکی به سر برده و متولد پس از بعثت بوده

رسد. در روایت به نظر می ساله نیز ممکن 12گیری و ناآرامی در غم مادر توسط دختری مطرح کرد که بهانه
گریان به نزد پدر رفت، رسول خدا  )ص(از شنیدن پیمان قریش برای به قتل رساندن پیامبر)س( دوم وقتی فاطمه

در آن )س( این روایت شاید از س ن ک م فاطم ه 3خطاب کردند.« دخترکم»به معنای « ُبنیةیا »او را با عبارت 
 ه بر صغر سنی داللت ندارد. ایام حکایت کند؛ هرچند این تعبیر هموار

آن ه م پ یش از نب وت  ،)س(ر مکه جز فاطمه د)ص( ازدوا، دختران رسول خدا توجه به شهرت گزارش با
سال پیش از بعثت  2روایت  4،)س(ساله میان فرزندان خدیجه، و نیز روایت فاصلۀ سنی یک 9)ص(رسول خدا

نیز باید مانند خواهران خود درنهایت ت ا )س( ود فاطمهرسد؛ اما در عین حال اگر چنین بتر به نظر میصحیح
پیش از هجرت به سن ازدوا، رسیده و در طول هجده س ال زن دگی در ش هر مک ه ازدوا، ک رده باش د؛ در 

ب ا توج ه ب ه ع رف آن  کهکه گزارشی مبنی بر دالیل ازدوا، دیرهنگام ایشان نیز وجود ندارد؛ ضمن اینحالی
 . رسددر سن هجده سالگی نیز خالی از اشکال به نظر نمیس( )زمان، خبر ازدوا، فاطمه

در هج ده س الگی از مس تندات چن دان ق وی )س( اصرار منابع شیعی بر وفات حض رت فاطم ه ماهرا  
ای ا ر پذیرفته است. موافقان ه ر فرق ه در برخوردار نیست و از قرار معلوم این موضوع نیز از مجادالت فرقه

ها، فاطمه و عایشه، در ایام جاهلیت به دنیا نیام ده و ب ه هنگ ام که چهرۀ محبوب آن اندصدد بیان این نکته
 تر از دیگری بوده است. ازدوا، کم سن و سال

ه ای نخس ت بعث ت توس ط یعق وبی در سال)س( با توجه به این قرائن و نیز توجه به روایت تولد فاطمه
عبدالبر و طبرسی، این نظریه که بر اساس وسی و ابنو نیز اذعان ط مسارالشیعهشیعی و شیخ مفید در کتاب 

در ایام ازدوا، حدود دوازده   سیزده ساله بوده و در زمان وفات، حدود بیست و سه سال عم ر )س( فاطمهآن 
 احتمال بیشتری دارد.  داشته،
 

 نتیجه
عث ت ت ا س ال بسیار مختلف و از پنج س ال پ یش از ب )س(های مربوط به تاریخ تولد حضرت فاطمهگزارش

تواند مؤی د دی دگاه زمانی تولد ایشان با بازسازی کعبه میگیرد. روایات مربوط به همپنجم بعثت را دربرمی
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 .172 ،السالمفضائل فاطمة الزهراع علیها حاکم نیشابوری، .3
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پنج سال پیش از بعثت باشد. نظر غالب مورخان اهل سنت نیز چنین است؛ حت ی مس عودی ه م در س دۀ 
ا طبرسی در ح دود دو ق رن بع د ب ا باره اجماع دارند؛ امچهارم هجری مدعی شده است که شیعیان در این

طور ضمنی، خط بطالنی بر دیدگاه مسعودی کشیده است. ام ا بعثت، به 5اعتقاد به اجماع شیعیان بر سال 
توان چندان از این اجم اع مطم ئن ب ود. از می ان مورخ ان های مخالف طوسی و مفید، نمیبا توجه به نقل

پ س از  )س(فته است. حتی نویسندگانی هم که تولد فاطمهمعاصر، شهیدی سال پنجم پیش از بعثت را پذیر
ان د. از های یکم یا دوم بعثت را نیز ذک ر ک ردهاند، بر سال پنجم بعثت اجماع ندارند و سالبعثت را پذیرفته

بعثت جعفر مرتضی عاملی اس ت ک ه ب رای درس تی آن پ نج  5ترین مدافعان تولد آن حضرت در سال مهم
سن و س ال تر کوششی است در راستای کماند و گویا بیشها قابل خدشهتر آنکه بیش دلیل اقامه کرده است

. اخبار مربوط ب ه )ص(نشان دادن آن حضرت به هنگام ازدوا، در مقایسه با سن ازدوا، عایشه با رسول خدا 
ی ز بس یار ه ا نتواند گرهی از این موضوع بگشاید؛ زی را آنهم نمی هنگام ازدوا، به )س(سن حضرت فاطمه

اند. همین اخ تالف درب ارۀ س ن را ذکر کرده )س(اند و از نه سالگی تا هجده سالگی حضرت فاطمهمتفاوت
 ایشان به هنگام وفات هم وجود دارد.

بنابراین، با کنار نهادن این دو دیدگاه و بر اساس اقوال برخی از مورخان و متکلمان شیعه مانند یعق وبی 
ت وان ب ر احتم ال تول د ی که در متن مقاله مورد بررسی ق رار گرفت ه اس ت، م یو شیخ مفید و قرائن تاریخ

کید ک رد و س ن ایش ان را در زم ان وف ات ح دود  )س(حضرت فاطمه س ال  39در سال اول یا دوم بعثت تأ
 دانست.
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