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و امام علی
رابطه حضرت فاطمه
در الطبقات الکبری ابن سعد

1

سارا خاتمی
مجتبی سلطانی احمدی
3
مصطفی گوهری فخرآباد
2

چکیده 
ازموضوعاتیاستکهدرمنابعتاریخیبهصورتهـا 

رابطهفاطمه وعلی 
گوناگونوگاهمتناقضگزارششـ هاسـت درایـممیـانالطبقـاتالببـر کـهاز
تألیفابمسع (متوفا )230ازنماین گاناصلیاهلحـ ی 

ق یمتریممنابعتاریخی،
درس هسومهجر است،گزارشهاییدرایمبارهارائهکردهکهبسـیار ازننهـادر
منابعبع نیزتبرارش هاست براساسروایـاتابـمسـع ،حضـرتفاطمـه و
علی درزن گیمشترکاختالفاتیداشتن کهاحتماالًمهمتریموق یمتریمننهـا
ازدخترابوجهلبرمیگردد پرسشاصلیپژوهشایماسـت

بهخواستگار علی 
ی تـواندرمـوردوجـوداخـتالامیـانحضـرتزهـرا وامـام
کهتاچهان ازهم 
علی بهایمروایاتاعتمادکرد؟براساسیافتهها ایممقالهروایاتابـمسـع و
شمار دیگرازنویسن گاناهلسنتدربارهش تایماختالفاتچن انقابلاعتمـاد
نیستن بهنظرمیرس برخیازایماخبارمحملیبرا ساختمشـأنصـ ورحـ ی 
نبو «فاطمةبضعةمنی »ومبـرااکـردنشـیخیمازنزارفاطمـه بـودهاسـت 
گزارشاختالامیانزوجیم،تنهامنحصربهمنابعسـنینیسـت،بلبـهبـهصـورت
پراکن هدربرخیمنابعشیعینیزانعباسیافتهاست ظاهراًبرخیازایـمروایـاتدر
منابعشیعینیزبهبهانهبیانفضائلامیرالمؤمنیمجعلش هاست چنـیمروایـاتیبـا
ارائهتصویرنادرستازفاطمه ،ننحضرتراتحتتأثیرسخناناطرافیاننشـان
میده ایمرویاتجعلیچنیموانمودمیکنن کهننحضرتبارهـاازرو ضـعف،
رفتهاست 
برا شبایتنزدپیامبر

کلیدواژهها:ابمسع ،ازدواجحضرتعلی وفاطمه ،جعلاحادی ،الطبقات

الببر ،فاطمه
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درآمد

درباره ازدواج فاطمه

با علی

کتابها و مقاالت متعددی به رشته تحریر درآمدده ،امدا ایدآ آردار

کمتر متکی بر منابع تاریخی بودهاست .نویسندگان پژوهش پیشرو برای سهولت کار و افداایش دتدت ،بدر
روی یکی از ایآ منابع یعنی کتاب الطبقات الکبری تمرکدا کدرده ،دادههدای آن را بدا سدایر مندابع شدیعه و
سنی به محک آزمایش نهادهاند .علت انتخاب ایآ کتاب تدمت آن و اختصدا

دادن اایاداهی ویدژه بده

زنان مسلمان برای نخستیآ بار بودهاست ،به طوری که ابآسعد (متوفای )230یکی از هشت الدد کتداب
خددود را بدده زنددان اختصددا

داده اسددت .گرچدده ابآسددعد در کتدداب الفهیس ر در عددداد اخراریددان دانسددته

شدهاست (ابآندیم ،)128/1 :1417 ،با تواه به روش تاریخنااری وی که مرتنی بر ذکر ِاسدناد اسدت ،او
ّ
ّ
2
را بیشتر باید یک محدث د مورخ به حساب آورد ،چنان که فوک )۹22 /۳ :1۹8۶( 1نیا وی را «محددث»

سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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دانسته است .ابآسعد در علم حدیث بده مقدا «حداف » رسدیده بدود و ابآحجدر (بدیتدا )18۳/۹ :از او بدا
ّ
ّ
المتحدریآ» یداد کدرده اسدت .اادحاب حددیث عمددتا وی را بدر خد
الکردار الققدات
عنوان «احد حفاظ ِ
استادش واتدی ،به عنوان یک راوی رقه ستودهاند .ضمآ آنکده ع تده او بده حددیث و عقایدد محددران در
کتاب وی پیداست.
اهل حدیث در نیمه نخست ترن سو هجری ،گروه غالب در میان اهل سنت بود کده ناداه ایشدان بده
تاریخ اس با نااه مورخان تفاوتهای اساسی داشت (نک .گوهری فخرآباد .)80-۶0 :1۳۹۶ ،ابآسدعد
ّ
به عنوان یک محدث د مورخ بغدادی سعی کرده است راه میانه را در پدیش گیدرد و در عدیآ پدایبنددی بده
محدث معتقد به مکتب خلفا نشان دهدد .بده
شیوه مورخان (اخراریان) ،در اعتقاد نیا خود را به عنوان یک
ِ
عنوان نمونه او در ماارای غصدب فددک کدام ااندب خلفدا را مدیگیدرد و عمدل ابدوبکر را مقدابت سدنت
پیامرر

نشان میدهد (ابآسعد .)۳02 /5 ،241 /2 :1410 ،در مورد انتخاب ابوبکر هم بیآنکه به

اخت فات مواود در سقیفه اشدارهای کندد ایدآ مداارا را کدام عدادی و بدا رضدایت همده ادحابه د حتدی
علی

نشان میدهد (ابآسعد .)258 -257 /2 :1410 ،ایآ اتددامات در راسدتای پدایبنددی وی بده
بدا

اندیشه عدالت احابه تابل تحلیل است ،با ایآ حال االب است که او در توضیح روابط امدا علدی
ّ
حضرت زهرا از ایآ اال عدول میکند و اخراری دال بدر اخت فدات آن دو نقدل مدیکندد (ابآسدعد،
.)21/8 :1410

1. Fück
2. Traditionist

پیشینه پژوهش

المدیهش ( )1440با گرایش وهابی در فصدلی از کتداب خدود بدا عندوان فاطمر نتر التبر  :سرریهها،
فضائلها ،مسرتهاا ،گاارشهدای ابآسدعد دربداره اخت فدات میدان امدا علدی

را تأییدد

و فاطمده

میکند؛ هرچند آنها را به سرب مرسل بودنشان ضعیف میداند ،ولی با تواه به اخت فاتی کده بعضدا میدان
پیامرر

و همسرانش بروز میکرد ،وتوع آنها را امری طریعدی مدیداندد .الرتده بده بداور او میداان ایدآ

اخت فات کم بودهاست و هیچگاه منجر به کتک زدن ،فحاشی ،دوری کردن از یکدیار ،بیرون رانددن زن
از خانه که گاه در میان زوایآ بروز میکندد ،نشددهاسدت .المهددیش ( )295-289 /3 :1440بدا ادحیح
خواندن روایاتی که از «شددت» (تنددی) علدی

به تمامی واود داشدته ،دانسدته اسدت .امدا اعفدر مرتضدی عداملی ،سدیرهناار شدیعی ،بده دلیدل

رابطه حضرت فاطمه

بدیآ

و امام علی

علی

سدخآ مدیگویندد ،شددت را از لدواز شدجاعت ،کده در

معصو دانستآ فاطمه

و غیرمعصو شمردن همسدران پیدامرر

و علی

معالفارق خوانده ،منکر بروز هرگونه اخت

ایدآ ندوع تیداا را

میان آن دو شدهاست (عاملی .)237-233/5 :1426 ،سدید

اعفر شهیدی ( )8۹ :1۳۶5بر ایآ عقیده است که هر چند بروز کدورت میان ادمیمیتریآ دوسدتان نیدا
بسیار طریعی است ،اما بنا بر اعتقادات شیعی ،آن دو دارای مقا عصدمت بودهاندد و نسدرت اخدت
آنان ،آن هم تا درادهای کده کدار بده داوری پیدامرر

بکشدد ،بدا چندان مقدامی سدازگار نخواهدد بدود.

اخت فات میان فاطمه

و خلفدای نخسدتیآ مدیداندد .در کتداب ادیددالتألیف و مفصدل فیاتگنامر

فاطم تنها موضوع خواستااری اما علی

از دختر ابواهل با دالیل متعدد رد شددهاسدت (اسدحاتی،

 .)904-902/3 :1397در مجموعه  6الدی دانشتام فاطم مقالهای با عندوان «ازدواج فاطمده

»

واود دارد که از روابط میان آنان سخنی بده میدان نیداورده اسدت (طراطردایی .)151-128/1 :1393 ،دو
مقاله دیار با عناویآ «فاطمه

در کنار اما علی

» و «سیره همسدرداری فاطمده

مرترط با موضوع پژوهش پیشروست .مقاله نخسدت بده بررسدی رابقده علدی

و فاطمده

» از مقداالت
در دوران

زندگی مشترک پرداخته ،امدا بددون اشدارهبه وایاهی ک ه یهی کیوبهخاویمهان ناهیات هیای ه  ،نههی
نجموع یییووایای کوی دووی ایی أاادویبط بهک قصابهداا هداومناهیات هیای ه  ،گهخدتاوی
خدهی

(ذی خی .)164-152/1 :1393 ،مقاله دو نیا مرنا را بر عصمت ایشان نهاده و چندیآ نتیجده

گرفته است که «کام منققدی اسدت کده در زنددگی ایشدان ،اخدت

و ناسدازگاری وادود نداشدته باشدد»

(شاکری .)256-255/2 :1393 ،شاکری گاارشهای مواود در زمینه بروز اخت

میان آندان را اعلدی

و ویژگی مشترک همه ایآ گاارشها را ایراد سندی آنها خوانده است (همانجدا) .مقالده «نقدد اخردار ازدواج

در الطبقات الکبری ابن سعد

داداشنژاد ( )۳55/2 :1۳۹5نیا تأکید بر روی ایآ موضدوع را از طدر مندابع سدنی ،سدرپوش نهدادن بدر
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مجدد اما علی

در حیات پیامرر

» از رضیه سادات سجادی (1۳82ش) از دیار پژوهشهدایی

است که در راستای ارزیابی ماارای خواستااری اما

از دختر ابواهل به نقد متآ آن پرداختده و آن را

افسانهای خوانده که رسول اکر را گونهای به تصویر کشانده که ظاهرا احساسدات و عواطدف ،ایشدان را از
حالت عادی خارج کرده و محرت دخترش وی را از انجا یکی از احکا خدا باز داشته است و زهدرا

را

به گونهای ترسیم کرده که علیالظاهر از سایر زندان ادررش کمتدر و اعتقدادش ندات تر اسدت؛ از ایدآرو
پیامرر

میترسد مرادا در اورت انجا ایآ کار ،فاطمده

از حددود الهدی تجداوز کندد (سدجادی،

.)152-139 :1382
در دانشنامه اما علی
شیوه همسرداری اما علی

 ،بهرغم گستردگی آن ،ایآ موضوع کام مغفول مانده و تنها سه افحه بده
اختصا

یافته که در آن هم به ذکر چند حدیث عادی بسنده شددهاسدت

(رفیعی .)26-24/10 :1382 ،نویسنده در بیان شیوه همسرداری اما علی
فاطمه
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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تنها بده رابقده ایشدان بدا

پرداخته و به تعامل با دیار همسرانش اشارهای ندارد .دست کم دو کتاب دیار نیا دربداره ایدآ

ازدواج به چاپ رسیده است که هر دو فاتد ارزش تحقیقی برای ایآ موضوع است :کتابی به زبان عربی بدا
عنوان عل و فاطم  :نحیان یلتقران که فقط موضوع برگااری ازدواج فاطمده

و علدی

و فضدیلت

آن را بررسی کرده و متذکر زندگانی مشترک آنها نشدهاست و دیار کتاب زنهگ مشتیک حضیت عل
و حضیت فاطم
«فاطمده

که بهرغم عنوان کام مربوط به ایآ مقاله ،تنهدا در سده ادفحه در بخشدی بده ندا

در خاندده علددی

» بدددون ارااعدات بدده ایددآ موضددوع پرداختده اسددت .رسددالهای بددا عنددوان

«سیمای فاطمه در اندیشه سنتی مسلمانان» زیر نظر دکتدر حسدیآ مدرسدی طراطردایی ،در سدال 1997
دفاع شدهاست که در بخشی از آن (  )57-50به ارائه تصویری که مندابع کهدآ شدیعه و سدنی از رابقده
فاطمه

و علی

به دست میدهندد و مقایسده آنهدا بدا یکددیار پرداختده اسدت .الرتده میلدف در پدی

بررسی احت و سقم روایات و مشخ

کردن حقیقت ماارا برنیامده و ارفا منعکس کنندده ایدآ دیددگاه

متفاوت در منابع شیعه و سنی است .بده نوشدته میلدف تصدویر ارائده شدده از فاطمده
تناتض تابل تواهای دارد .فاطمه

در مندابع شدیعی

زنی مقیع و پیرو ترسیم شددهاسدت کده بدا تقدوا زنددگی و سرنوشدت

خود را پذیرفته و به ازدواج الهی تآ داده است ،اما از طرفی دچار اخت فاتی با همسر است و برای شدکایت
به پدر مرااعه میکند .غالردا ایدآ شدکایات بعددا بده بارگداشدت علدی

و برشدمردن مایتهدای ایشدان

منتهددی مدیشددود .ایددآ تندداتض در منددابع اهددل سددنت کمتددر بدده چشددم میخددورد ،زیددرا از نققدده نظددر آنددان
فاطمه

زن مسلمان باتقوایی است که اگرچه با اراده الهدی بده همسدری علدی

درآمدده اسدت ،امدا

زندگی آنها همیشه هم ایدهآل نروده و همچون زوجهای دیار اخت فات و سوءتفاهماتی پدید آمده کده بده

پا درمیانی حضرت رسول نیا نیاز داشته است .به زعدم نویسدنده علدت حدذ نشددن ایدآ روایدات در مندابع
شیعی استفاده از ایآ احادیث برای افاایش اعترار علی در دعوای شدیعه و ّ
سدنی در موضدوع خ فدت
است.
با ایآ همه مقالده پدیشرو کوشدیده اسدت بدا روش تحلیدل تداریخی ،اخردار و روایدات مربدوط بده ازدواج
فاطمه

و رابقه ایشان را با همسر در کتاب الطبقات الکبی ابآسعد ،به عندوان یکدی از مراادع مهدم

اهل سنت ،با منابع تاریخی و شیعی مقایسده و از ایدآ طریدت پرتدوی بدر ایدآ رابقده بیفکندد و علدت وادود
روایات متعارض را واکاوی کند.

بدده گدداارش ابآسددعد ،فاطمدده
پیددامرر

و همسددرش در حددالی زندددگی مشترکشددان را آغدداز کردنددد کدده

در منالشددان ،در حددت آنهددا و نسلشددان دعددا کددرد (ابآسددعد17 /8 :1410 ،؛ و نیددا نددک.

ابآشهرآشددوب1۳1/۳ :1۳7۶ ،؛ ابآاریددر222/۶ :140۹ ،؛ ابآاددوزی87/۳ :1412 ،؛ اربلددی:1421 ،
اشاره کرده که نشان از اهمیدت و اایاداه فاطمده
فاطمه

و همسدرش نداد رسدول خددا دارد .رسدول خددا بده

فرمود« :به خدا سوگند تما خیرخواهی و کوشدش خدود را انجدا داد کده تدو را بده همسدری

ابآشهرآشوب.)122 /۳ :1۳7۶ ،
ابآسعد در اخرار خود به زندگی بسیار ساده آن زوج در ابتدای زندگی اشاره و به نقل از علی
است« :هناامی که با فاطمه

نوشدته

ازدواج کرد مآ و او بستری اا پوست گوسفندی نداشتیم کده شدبها

بر آن میخوابیدیم و روزها روی آن برای شتر آبکش خود علف میریختیم» (ابآسعد18/8 :1410 ،؛ نیدا
نددک .ابآاددوزی87/۳ :1412 ،؛ ابآاریددر۳۹۹/۳ :1۳85 ،؛ سددرطبآاوزی .)27۶ :1418 ،او اسددراب
خانهای که فاطمه

زندگی مشترکش را با علی

آغاز کرد؛ پوست گوسفند ،دو متکا ،پشدتی انراشدته

از لیف خرما ،یک مشک ،غربال ،کاسه ،م فه و دو دستاا ذکر کرده است (ابآسدعد– 20 /8 :1410 ،
 .)21به گاارش ابآسعد خاندهای کده علدی
پیامرر

فااله داشت (همان .)1۹ -18 /8 ،او در روایت دیار تصریح دارد که رسول خددا مایدل بدود

منددال فاطمدده
فاطمه

بدرای زنددگی بدا فاطمده

فدراهم کدرد انددکی از خانده

بدده او نادیددکتر باشددد؛ از ایدآرو خواسددته خددود را بددا فاطمدده

در میددان گذاشددت و

پیشنهاد داد تا پدر با حاررهبآنعمان گفتاو کند تا او از حجره خود اا بده ادا شدود .از آنجدا کده

در الطبقات الکبری ابن سعد

بهتدددریآ فدددرد خدددانوادها درآور » (ابآسدددعد20/8 :1410 ،؛ نیدددا ندددک .ابآشددداهیآ47/1 :1415 ،؛

و امام علی

 .)۳54/1ابآسعد در گاارشی در خصو

ایآ ازدواج به فرمایشی از رسدول خددا خقداب بده فاطمده

رابطه حضرت فاطمه

 .1آغاز زندگی مشترک
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حارره چندیآبار به خاطر ایشان کوچ کرده بود ،رسول خدا آزر داشت ایآ درخواست را مجددا مقرح کندد.
حارره که متواه تمایل رسول خدا شد ،خانه خویش را خالی کدرد و ایدآگونده فاطمده
منال به پیامرر

 ،یعنی منال حارره ،منتقل شدد (همدان .)1۳۳-1۳2 ،1۹-18/8 ،از برخدی روایدات

ایآطور برمیآید که فاطمه

از ابتدا در نادیکتریآ منال به پیدامرر

( )1۶1/1 :140۳اولیآ خانه مشترک فاطمه
وتتی پیامرر

بده نادیدکتریآ

به علی

و علی

سداکآ شدده بدود .طررسدی

را خانه حاررده خواندده اسدت .بده گداارش او

فرمود خانهای فدراهم کندد ،علدی

گفتده بدود ادا خانده حاررده ،خانده

دیاری نیست .حارره که ماارا را دانست ،خانه خود را در اختیار آنان ترار داد (همانجا).
در اخرار زندگی مشترک فاطمه

 ،ذکری از فاطمه بنت اسد ،مادر علدی

 ،بده چشدم نمیخدورد،

اما به گاارش برخی منابع ،علی

پس از ازدواج از مدادرش خواسدت کارهدای بیدرون از خانده مانندد آب

آوردن و غیر آن را برای فاطمه

نیا در عوض کارهدای داخدل خانده همچدون

انجا دهد ،فاطمه

خمیر ساختآ و آرد کردن و غیر آن را برای او انجا دهد (ب ذری۳8-۳7/2 :1417 ،؛ نیا ندک .ابآاریدر،
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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217/۶ :1409؛ ابآاوزی .)21۳ /۳ :1412 ،ایآ خواست علدی

بیدان

در مندابع بدا انددکی اخدت

شدهاست.
ابآسعد از تقسیم وظایف منال میان فاطمه
ندارد .او در خصو

امور منال به نقل از علی

و همسرش و یا فاطمده

و مدادر همسدر اخرداری

بیان کرده است ... « :مآ و او را خدمتکاری ادا خدود

او نرددود» (ابآسددعد18/8 :1410 ،؛ نیددا نددک .ابآاریددر۳۹۹/۳ :1۳85 ،؛ ابآاددوزی87/۳ :1412 ،؛
سددرطبآاوزی .)27۶ :1418 ،برخددی گاارشهددا حدداکی از آن اسددت کدده علددی

برخددی امددور منددال را

برعهده داشت و در منال کمککار همسر بود (ابآشهر آشوب.)۳72 /1 :1۳7۶ ،
به گاارش ابآسعد ،فاطمه
کارگیری خددمتکار نداشدتند .علدی
فاطمه

و علی

در زندگی مشترکشان سخت کار میکردندد و بضداعت بده

از شددت آب کشدیدن و کدار کدردن ،سدینهاش تند

شدده بدود و

از شدت دستاا [آسیاب] کردن ،دستانش تاول زده بود .آنها به پیشنهاد علی

بده رسدول

خدا مرااعه کردند تا اسیری اهت خدمت طلب کنند ،اما پیامرر

نپذیرفت .پیامرر

چندی بعدد

ناد آنان رفت و کلماتی 1از آموختههای اررئیل را که سودمندتر از هرگونه خدمتکاری بود به فاطمده

و

مشهوراستبهگزارشابمسع عبارتازدهبارسبحاناهلل،دهبارالحم اهلل ودهبار

 1ایمکلماتکهبهتسبیحفاطمه 
تببیرپسازهرنمازوسیوسهبارسبحاناهلل، سیوسهبارالحم هللوسیوچهاربارتبیبرهنگامخوابی ندربستراست

(ابمسع ،:1410 )21/8


علدددی

یددداد داد (ابآسدددعد21/8 :1410 ،؛ نیدددا ندددک .حددداکم نیشدددابوری17۳-172 :1۳۹۶ ،؛

ابآشهرآشوب120/۳ :1۳7۶ ،؛ سرطبآاوزی .)280 :1418 ،به گداارش اربلدی ( )۳52/1 :1421نیدا
فاطمه

که طاتت امور منال را نداشت ،از پدر خواست برای ایشدان خدادمی پیددا کندد تدا کمککدار او

شود .رسول خدا به اای خدمتکار ،به آنهدا ذکدر تسدریحات را تعلدیم داد .ظداهرا ایدآ اخردار بده سدالهای
آغازیآ زندگی ایشان باز میگخدد؛ زیرا بهرغم عد اشاره ابآسعد ،برخی مندابع از افدرادی بده عندوان خداد
فاطمه

یاد کردهاند (نک .ادامه مقاله) .به گاارش حاکم نیشابوری ( ،)2۳0 :1۳۹۶پیامرر
 ،اسیری را که ناد او آورده بودندد پدیش فاطمده

از آموزش ذکر تسریحات به فاطمه

همسرش سپرد .ابآشهرآشوب ( )۹0/۳ :1۳7۶از اسیری به نا فدااره کده پیدامرر
عنوان خدمتکار ،ناد فاطمده

بدرد و بده او و
بده فاطمده

آورد و پدس از رحلدت ایشدان ،بده

و فرزنددانش بدود ،ندا بدرده اسدت .در گداارش ابآشهرآشدوب (:1۳7۶

 )120/۳پس از رد درخواست فاطمه

مرندی بدر طلدب خددمتکار و تعلدیم ذکدر تسدریح ،آیده  28سدوره

 .2اختالف میان فاطمه

در خصو

میدان آندان بده چشدم

در الطبقات الکبری ابن سعد

خدمتکار فاطمه

نا بردهاند.

شدکایت کدرد .رسدول خددا،
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و همسر

رابقده فاطمده

بدا همسدرش اخرداری مرندیبدر وادود اخدت

میخورد .ابآسعد در اخرار خود در چند روایت به بروز ایآ اخت فات اشاره کرده است:
 .1-2تندخویی علی

 :در ایآ روایت کده حداکی از درشدتی علدی

ابآسعد بیان کرده است که فاطمه
فاطمه

را نصیحت کرد .علی

ناد پدر رفت و از تنددخویی علدی
که از پی فاطمه

نسدرت بده همسدرش اسدت،

رفته و اایی ایسدتاده بدود کده گفتادوی پددر و

دختر را میشنید ،پس از شنیدن گفتاوی ایشان دست از تندخویی برداشدت و سدوگند یداد کدرد کده هرگدا
کاری که خوشایند فاطمه

و امام علی

اسراء« :و اگر از ایشان در طلب رحمتی از پروردگارت که به آن امید بستهای رویاردان شددی ،بدا آندان بده
ّ
پس از آن کنیای به نا فضه را رهسپار مندال فاطمده
خوشی سخآ باوی» نازل شد و پیامرر
ّ
کددرد .منددابع دیاددری نیددا از فضدده (ابآاریددر2۳۶/۶ :1409 ،؛ سددرطبآاوزی )281 :1418 ،بدده عنددوان

رابطه حضرت فاطمه

بخشیده بود و شاهاادهای ایرانی به نا ابونیرز که ناد رسدول خددا اسد

پس

نراشد ،انجدا ندهدد .رسدول خددا خقداب بده فاطمده

فرمدود« :دختدر

عایا  ،بشنو و بیندیش و به گوش اان بشنو ،زنی کده نتواندد در آرامدش و خاموشدی شدوهر ،خواسدته او را

برآورده کند ،زن نیست» (ابآسعد.)21/8 :1410 ،

1

در نقد ایآ روایت باید گفت به رغم روایاتی که حاکی از تندخویی علی

است ،منابع متعددی نیدا بدر

خوشخلقی (نک .ابآشره۹24/۳ :1410 ،؛ ب ذری151/2 :1417 ،؛ ابآاریر۶7 /۳ :1۳85 ،؛ ابآابدی
الحدید )25/1 :1404 ،و حلم زیاد او تأکیدد کردهاندد (بد ذری104/2 :1417 ،؛ مفیدد۳۶/1 :141۳ ،؛
ابآعردالرر10۹۹/۳ :1412 ،؛ طررسی۳17/1 :1417 ،؛ ابآعساکر12۶/42 :1415 ،؛ اربلدی:1421 ،
.)102/1
بدون ذکر علت و وساطت پیامرر

 .2-2بروز اخت

ایآ روایت بدون ذکر علت اخت
وساطت پیامرر

سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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 ،تنها به بروز مشاارهای میان فاطمه

و همسدر اشداره کدرده کده بدا

به آشتی منجر شد .او در شدرح ایدآ خردر آورده اسدت« :میدان علدی

مجادلهای اورت گرفت .پیامرر
کشید .علی

برای آشدتی :ابآسدعد ( )21/8 :1410در
و فاطمده

پیش آنها آمد .برای ایشان بستری گسترده شدد و آن حضدرت دراز

بر یکسو و فاطمه بر سوی دیار بستر نشستند .رسدول خددا نخسدت دسدت علدی

گرفت و بر شکم خود نهاد و سپس دست فاطمه

را

را گرفدت و بدر شدکم خدود نهداد و چنددان بده نرمدی

سخآ فرمود که میان آن دو را اا ح داد» (همانجا ،نیا نک .اربلی.)443/1 :1421 ،
 .2-۳تصمیم علی

بر ازدواج مجدد :ابآسعد ( )20۶/8 :1410ع وهبدر دو روایدت فدوق ،خردری

بدون سند ،مرنیبر تصمیم علی

برای ازدواج مجدد بیان کدرده اسدت .بده روایدت او علدی

هنادا

زندگی با فاطمه

به خواستااری ُاویریه ،دختر ابواهلبآهشا بآمغیره رفت .خاندان او بدرای رایاندی

به حضور پیامرر

پاره تدآ

آمدند ،اما رسول خدا به آنان ااازه چنیآ کاری نداد و فرمود« :فاطمه

مآ است ،هدر کدس او را ناراحدت کندد ،مدرا ناراحدت کدرده اسدت» (نیدا ندک .بد ذری40۳/1 :1417 ،؛
ابآاریر222/۶ :1409 ،؛ ابآعساکر .)15۶/۳ ،ابآسعد و موافقان وی علت ادور ایآ حددیث مشدهور از
رسول خدا 2را کده برخدی ذیدل فضدایل فاطمده
فاطمه

برشدمردهاند (ندک .ادامده مقالده) بده سدرب دلخدوری

از تصمیم ازدواج مجدد همسدر بده شدمار آوردهاندد .در مقدا نقدد ایدآ روایدت بایدد گفدت شدیخ

ادددوق ( )186/1 :1385نیددا ایددآ روایددت را ذکددر کددرده ،امددا بددا ایددآ تفدداوت کدده در روایددت وی وتتددی
پیامرر

از علی

علت ایآ عمل را سیال میکند ،علی

سوگند یاد کرد که هرگدا ایدآ عمدل را

 1احتماالً بهمعنا تواناییزندرم یریتروابطاست مه و دامغانیدرترجمهالطبقاتدربیانمعنا نن،ایماحتمالرا
ذکرکردهاستکهزننبای بگذاردشوهرشازنرامیوخاموشی،بهتن خوییودرشتگوییبگرای (ابمسع ،:1374 )24/8
نقلها بسیار ازنن
 2ایمح ی ازشایعتریماحادی درمیانمح ثانمتق مشیعهوسنیاستکهباان کیتفاوت، 
موجوداست(برا بررسیبیشترنک محم ،:1393-360/2 )361

انجا نداده و فکر آن را نیا به خود راه نداده است.

1

روایتهایی که در ادامه ذکدر خواهدد شدد در طرقدات ابآسدعد نیامدده ،امدا مندابع دیادر بده آنهدا اشداره
کردهاند:
 .2-4اخت

با همسر و خواندن علی

با کنیه ابدوتراب توسدط پیدامرر

 :در خصدو

شدأن

ادور ایآ کنیه چند گداارش وادود دارد .در یدک مدورد انتسداب ایدآ کنیده را از آن اهدت دانسدتهاندد کده
به سرب بروز اخدت

بدا همسدر بدر روی خاکهدا خوابیدده بدود .ابآهشدا (بدیتدا )5۹۹/1 :در

علی

گاارشی درباره استمرار اخت

از همسدرش

فاطمه

میان فاطمه

و همسر ،نوشدته اسدت :هرگداه علدی

ناراحتی پیدا میکرد ،بدون ایآکه با او سخآ باوید ،از خانه بیرون میآمد و تدری خداک روی

بدده نظددر میرسددد ادددور ایددآ کنیدده محرددوب ندداد علددی
اافهانی ،بیتا )40 :ارتراطی به اخت
غاوه ذاتالعشیره و خوابیدن علدی

با فاطمه

(ب د ذری۹0–8۹ /2 :1417 ،؛ ابددوالفرج

ندارد .مشهور است که ادور ایآ کنیه مربدوط بده

بدر روی خاکهدای ندر آنجدا اسدت (ابآهشدا  ،بدیتدا599/1 :؛

کنیه را به سرب خوابیددن علدی

آراء در زمینه علت انتساب ایآ کنیده اشداره و هدر دو نقدل را بیدان کدرده اسدت.

ابوالفرج اافهانی (بیتا )41-40 :و اربلی ( )85/1 :1421با اندکی اخت
بروز کدورت میان علی

و فاطمه

و خشمایآ شدن علی

شددیخ ادددوق ( )156-155/1 :1385در ایددآ خصددو

 ،علدت اطد ق ایدآ کنیده را

خواندهاند.

دو روایددت دارد :نخسددتیآ روایددت بدده نقددل از

یطالبتصریحکردهاست:«جماعتیاز
ابمشهرنشوب (:1376 )4/1باجعلیخوان نایم روایت درمق مهمناقبنل اب 
1 
بنیهشامبممغیرهازمماجازه
فرمود: 
لغزشبارانبهانگیزهکینهودشمنیتاجاییپیشرفتن کهگفتن  و پیامبر
یطالبدرنورن ،اماممتنهازمانیب یشاناجازهمیدهمکهپسرابوطالب
خواستن دخترخویشرابههمسر علیبماب 
بخواه دخترمراطالقده ودخترننخان انرابههمسر گیرد» پیشترسی مرتضی(:1409)219درکتابتنزیهاالنبیاء
واالئمهایمخبرراباطلدانستهوبیانکردهبودکهراو ننحسیمکرابیسیاستکهبهانحرااازاهلبیت ودشمنی
وستیزباایشانمشهوراست  عاملیدرردایمروایتدالیلمتع د برشمردهاستکهازجملهننانمیتوانبهچن مورد
مکهعلی هرگزبهفاطمهب نبرد؛ 2
ذیلاشارهکرد: 1ع متطابقوسازگار ایمنوعروایاتباتصریحمنابعبهای 
خ اون حقطالقرادراختیارزوجقراردادهاست، بنابرایمزوجهوپ رزنحقیدرواجبنمودنننن ارن ؛  3وقتیخ اون 
میتوان علی راازازدواجباهمسردوممنعکن ؟ 4سیره
 
تاهمسرچهارمراحاللدانستهاست،چطورپیامبر
پیامبراکرمایمنبودکهعیبکسیرارودرروبگوی ،تاچهرس بهاعالنننرو منبر؛ 4چرافاطمه بای ازعملبه
حبمخ اکهدرقرنننم هوبرزبانپ رشجار گشتهناراحتشود؟(عاملی،:1426/6 )280-268

در الطبقات الکبری ابن سعد

(همانجا) به واود اخت

بدر روی خاکهدای ندر در غداوه ذوالعشدیره دانسدته اسدت .بد ذری

و امام علی

طرری40۹-408 /2 :1387 ،؛ طررسی .)1۶5/1 :1417 ،ابآسعد ( )7-6 /2 :1410نیدا اطد ق ایدآ

رابطه حضرت فاطمه

سر میریخت و به همیآ علت او را ابوتراب مینامیدند.
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ابوهریره است که در آن رسول خدا میان فاطمه

را ابدوتراب خواندد.

و همسر را آشتی داد و علدی

1

دومیآ روایت که ظاهرا ارتراطی با کنیه ابوتراب ندارد از احمدد بدآ حسدآ تقدان و حداکی از بدروز کددورت
میان فاطمه

و همسر و آشتی دادن آنان توسط رسول خدا است (همان .)156 ،اددوق پدس از ذکدر

ایآ دو روایت بیان کرده است که ایآ اخرار مورد اعتماد او نیست .به گفته وی امیرالمیمنیآ و فاطمده
ایآگونه نرودند که میانشان مشااره واتع شود تا نیاز باشد رسول خدا میان آنان را ااد ح کدرده و آندان را
آشتی دهد ،زیرا امیرالمیمنیآ ،سرور و آتدای اوادیا و فاطمده

سدید نسداءالعالمیآ بدوده و هدر دو در

حسآ خلت به رسول خدا اتتدا میکردند .ادوق علت نقل روایت دو را اعتماد به راوی حددیث ،احمددبآ
حسآ تقان ،خوانده است (همانجا).
سرطبآاوزی ( )17-16 :1418با ذکر محروبیت ایآ کنیه ناد علی
و آن را حدیث «مورد اتفاق» خوانده است :علی

تنها تفسیر اول را ذکدر کدرده

به خاطر ایآکه فاطمه

او را ناراحت کرده بدود بده

مسجد رفته ،روی خاکها خوابیده بود.
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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 .5-2شکایت از همسر ناد پدر بدون ذکر دلیل آن :شیخ طوسی ( )633/1 :1414بدا واسدقه از تدول
علی

نقل کرده است که فاطمه

ناد رسول خدا شکایت برد و ایشان فرمود« :خرسند نیستی تدو را

به ازدواج پیشاا تریآ مسلمان امتم و بردبارتریآ و داناتریآشان درآورد  .»...او در روایدت مشدابه دیادری
آورده است وتتی فاطمه

به رسول خددا شدکایت کدرد ،ایشدان همدان سدخنان را فرمدود و ادامده داد:

«خشنود نیستی سرور زنان بهشتی ( »...همان.)248 /1 ،
حاکم نیشابوری ( )1390 :1396نیا در گاارش خود به علت ناراحتی فاطمه
ذکر کرده که رسول خدا در پاسخ شکایت فاطمه
پیوسته از همسرش شکایت کند» .پس از آن فاطمه

اشداره نکدرده و تنهدا

فرمدود« :منفدورتریآ زندان نداد خددا زندی اسدت کده
به پدر فرمود که دیار هرگا از همسرش شکایت

نخواهد کرد.
 .6-2شکایت بردن ناد پدر از وضعیت سخت زندگی :بر اساا ایآ روایت فاطمه
ضعف حال خود سخآ گفت .پیامرر

فرمود« :آیا نمیدانی منالت علی

ناد پدر آمدد و از

ناد مآ چاونده اسدت

او زمانی که فقط دوازده سال داشت کار مرا کفایت کرد ( »...ادوق483/1 :1385 ،؛ نیا ندک .طوسدی،
439/1 :1414؛ ابآفتال277/1 :1423 ،؛ اربلدی .)385/1 :1421 ،ابآشهرآشدوب ()101/۳ :1۳7۶
 1عالمهمجلسی(:1403/43)146پسازذکرایمروایتازعللالشرایع،نوشتهاست:«اخبارىراکهمشتملبرنزاعبیم
یمکهمنظورازننها،اظهارفضائلومناقب
حضرتامیر وحضرتزهرا هستن بای تأویلوتفسیرکرد،ازقبیلا 
ایشانباش وامثالننکهبراىمممعلومنیست» 

در شددأن ندداول آیدده «مددرج الرحددر ِیآ یلتقیددان» آورده اسددت فاطمدده

میگریست .پیامرر

از شدددت گرسددنای و برهناددی

خقاب به او فرمود به زندگی خویش تانع باشد و سپس میان آنان را آشدتی داد و

آن زمان بود که ایآ آیه نازل شد.
اربلی ( )355/1 :1421بده نقدل از کتداب کفایر الطالرف فر متاعرف علر نر انر طالرف از شدکایت
فاطمه

ناد پدر از فقر علی

فرمود« :آیا راضدی

سخآ گفته است .رسول خدا در پاسخ فاطمه

میشوی به ایآکه بدانی خداوند متعال از میان مردان زمیآ دو نفر را برگایده است :یکی پددرت و دیادری
شوهرت را » (همانجا) .او در روایت دیاری مینویسد کده فاطمده

نداد رسدول اللده شدکایت کدرد کده

همسرش از رزق خود هیچ در خانه نمیگدذارد ،مادر ایدآکده میدان مسداکیآ توزیدع میکندد .رسدول خددا
فرمود« :ای فاطمه! آیا مرا در باب برادر و پسرعمویم به غضدب مدیآوری؛ بدا آنکده غضدب او غضدب مدآ

رابطه حضرت فاطمه

گریان خرر سرزنش زندان بده دلیدل ازدواج

و امام علی

است و غضب مآ غضب خدای تعالی» فاطمه

فرمود« :پناه میبر به خدای تعالی از غضدب الهدی

و غضب حضرت رسالت پناهی» (همان.)448/1 ،
 .7-2شکایت بردن ناد پدر بابت سرزنش تدریش بدرای ازدواج بدا همسدری تنادسدت :ابآشهرآشدوب
( )122/۳ :1۳7۶از اما باتر

نقل کرده است ،فاطمه

با مردی تهیدست را خدمت رسول خدا رساند .گاارش ابآفتال نیشابوری ( )28۳ :142۳نیا تقریرا مشدابه
 .8-2ناراحتی فاطمه

و دلداری پدر :روزی رسول خدا بر فاطمده

پس خقاب به وی فرمود« :به خداوند سوگند اگر بهتر از علی

وارد شدد و او را گریدان دیدد.

در خاندان مدآ بدود ،هماندا تدو را بدرای

وی تاویج نمیکرد  ،و مآ تدو را بدرای او تداویج نکدرد  ،بلکده خداوندد تداویج نمدود ( »...کلیندی:1407 ،
.)378/5
شیخ طوسی ( )40/1 :1414نیا در روایتی نسرتا مشابه از تول اما اعفر اادق
آنااه که رسول خدا ،فاطمه

را به ازدواج علدی

درآورد ،نداد فاطمده

بیان کرده اسدت

آمدد و او را گریدان یافدت.

رسول خدا خقاب به دخترش فرمود« :به خداوند سوگند اگر در میان اهدل بیدتم کسدی بهتدر از علدی
بود همانا تو را به ازدواج او در میآورد  ،فکر نکنی تدو را از پدیش خدود بده ازدواج علدی
خدا تو را برای علی

تاویج کرده است .»...

 .9-2ناراحتی از همسر و ناول فرشدتاان در حمایدت از علدی
دانست علی

درآورد  ،بلکده

 :بندابر گاارشدی وتتدی فاطمده

کل هاینه فروش باغی را میان مستمندان و یارانش تقسیم کرده است ،از علی

کرد که چقور بهرغم گرسنای خودشان ،درهمی نااه نداشدته اسدت .فاطمده

گلده

تصدد داشدت نداد پددر

در الطبقات الکبری ابن سعد

گاارش فوق است.
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شکایت کند که اررئیل در حمایدت علدی

ندازل شدد و گفدت« :فرشدتاان آسدمان از

بدر پیدامرر

چانهزنی فاطمه با علی بده گریده درآمدهاندد ،نداد آندان بدرو» (ابآفتدال290-288/1 :1423 ،؛ نیدا ندک.
ابآشهرآشوب .)352/1 :1376 ،در نقل ابآفتال ( )28۹ :142۳توضیحات دیاری نیدا آمدده اسدت کده
اررئیل به حضور رسول خدا آمد و گفت ... « :به فاطمه باو :ترا نشاید که بر دست علی بانی» .در نهایدت
گفت« :از خدا طلب آمرزش میکنم و هرگا ایآ کار را انجا نخواهم داد».

فاطمه

در االمال طوسی ( )668/1 :1414از اما اادق

آمده است خداوند به رسولش وحی کرد« :بده

فاطمدده باددو :نافرمددانی علددی نکنددد؛ زیددرا اگددر علددی برآشددفته شددود ،بدده خشددم او خشددمایآ میشددو ».
ابآشهرآشوب ( )2۹/2 :1۳7۶نیا ایآ روایت را نقل کرده است.
 .10-2شکایت بردن فاطمه
شیعی ،فاطمه

به پدر به دلیل سرگذاشتآ علی

اهت شکایت از همسرش کده سدر بدر دامدان کنیدای گذاشدته بدود بده پیدامرر

مرااعه کرد .رسول خدا
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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بر دامان کنیای :بندا بدر روایتدی

در حمایت از علی

به رغم میل باطنیاش و برای خرسندی علی

از فاطمه

خواست ناد همسدر بدازگردد و او نیدا
که دانست همسرش نداد رسدول

رضایت داد .علی

ندازل شدد و گفدت... « :خداوندد

خدا شکایت برده ،کنیا را در راه خددا آزاد کدرد .اررئیدل بدر پیدامرر

میگوید :به علی باو در ازای آنکه برای خشنودی فاطمه آن کنیا را آزاد کردی و آن چهار هاار درهدم را
ادددته دادی ،بهشددت را بدده تددو داد ( »...ادددوق1۶۳/1 :1۳85 ،؛ نیددا نددک .ابآشهرآشددوب:1۳7۶ ،
.)121 -120/۳
 .11-2تفدداخر بدده فضددیلتهای خددود :اررئیددل ،پیددامرر
فاطمه

را آگدداه سدداخت کدده دیرزمددانی اسددت

و همسر بر سر ایآکه کدا محروبترند باوماو دارندد و از پیدامرر

داوری کند .پیامرر

خواسدت میدان آندان

ناد آنان رفت و داستان آنچه با هم گفتهاند با ایشان گفت و بده فاطمده رو کدرد و

فرمود« :تو را ح وتی است که فرزند دارد و او را عاتی کده مدردان دارندد و او نداد مدآ محردوبتر اسدت».
فاطمه فرمود« :به آن که تو را برگایده و گایآ خویش ساخته و راه نموده و امت را هم با تو راهنمایی کدرده
است سوگند که تا زنده باشم ،تسلیم اویم» (ابآشهرآشوب.)112-111 :1376 ،
 .12-2عتاب فاطمه
همیآ خصو
فاطمه

با علی

بر سر ماارای مصادره فدک :ماارای تابل تواه دیاری کده در

واود دارد مربوط به مصادره فدک توسط ابوبکر است .بر اساا شماری از مندابع شدیعی،

پس از ایراد خقره فدکیه در مسجد ،به خانه بازگشدت و علدی

را ایدآگونده مدورد خقداب و

عتاب ترار داد:
«ای پسر ابوطالب! آیا همچون انیآ پردهنشیآ شدهای و چون مظنونیآ ،در گوشه خانده نشسدتهای

(تو همانی که) شاهپرهای شاهیآ را شکستی ،حال چه شد که دستخوش پرهدای کوچدکشددهای پسدر
ابوتحافه عقیه پدر را از مآ و نان خورش دو فرزندد را سدلب کدرد .آشدکارا بده دشدمنی مدآ برخاسدت و از
لجاج و عناد خود روی برنتافت .چندان که انصار از مآ بریدند و مهدااریآ دیدده از حمایدت مدآ پوشدیدند.
مدددرد نیدددا از یددداوریم فروگدددذار کردندددد ( »...طوسدددی683/1 :1414 ،؛ طررسدددی107/1 :1403 ،؛
ابآشهرآشدددددوب51-50/2 :1376 ،؛ شدددددامی478 :1420 ،؛ مجلسدددددی،324-323 /29 :1403 ،
 .)148/43ع مه مجلسی ( )۳24/2۹ :140۳با تأیید ایآ ماارا در توایه آن مینویسد« :ایآ معارضه بر
اساسی مصلحتی اورت گرفته است تا مرد بدانند حضرت علی

ترک خ فت به رضای خدود نکدرده

و به غصب فدک راضی نرودهاست و در ترآن بسیاری از معاترات که با پیامرران و رسول خدا شدده ،غدرض

 .3تحلیل روایات

بهرغم واود روایات باال که برخی تنها در منابع شیعی یافت میشوند ،شیعیان ایآگونه روایات را مندافی
کدده تأکیددد بددر اخت فددات و مشدداارات میددان فاطمدده

و همسددر کدده بعضددی منددابع اهددل سددنت بدددان

پرداختهاند ،میتواند به منظور سرپوش نهدادن بدر اخت فدات میدان فاطمده

و خلفدای نخسدت باشدد.
را

در الطبقات الکبری ابن سعد

مورخان اهل سنت درادد بودهاند مصدداق ایدآ حددیث از رسدول خددا را کده غضدب فاطمده زهدرا

نیا واود داشته است تا بدیآوسیله ادعا کنند ایآ اخت فات ،موضوعی معمول و طریعدی و
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مساوی غضب الهی دانسته ،در روابط زناشویی فاطمه

 ،و نه در اخت فات وی با خلفدا ،اسدتجو کنندد

(داداشنژاد .)۳55/2 :1۳۹5 ،اعفر مرتضی عاملی ( )2۳7-2۳۳/5 :142۶با نادرست خواندن هر ندوع
روایتی دال بر واود اخت

میان فاطمه

و علی

معتقد اسدت مخالفدان تصدد داشدتند بدا چندیآ

اعلیاتی نشان دهند درگیریهایی که بعضی همسران پیامرر
خانه علی

در منال ایشان بهوادود میآوردندد در

از لواز زندگی زناشویی است ،بنابرایآ ایرادی بر کسی نیست و دلیلی برای سرزنش و م مت کسدی وادود
ندارد .برخدی نیدا اعدل ایدآ گاارشهدا را در اهدت پداییآ آوردن شدأن و منالدت فاطمده

و علدی

میدانند (هدایتپناه.)4۶0 /2 :1۳۹۳ ،
ع وهبرایآ روایات دیاری نیا هستند که بعضا با روایتهای موادود دربداره اخت فدات فاطمده
علی

و امام علی

عصمت فاطمه

و اما علی

و دور از واتعیت خواندهاند .یکی از محققان معاار بر ایدآ بداور اسدت

رابطه حضرت فاطمه

آن تهدید و تأدیب دیاران بودهاست».

سازگاری چندانی ندارند .برای مقال روایتی که فاطمه

به همسر اط ع نداد و پس از آگاه شدن علی

بدا

چندد روز گرسدنای خدود و حسدنیآ را

در پاسخ فرمود از خدا شر داشته تا آنچه همسدر تدوان

بددرآورده شدددنش را ندددارد از او طلددب کنددد (طوسددی۶1۶/1 :1414 ،؛ نیددا نددک .ابآشهرآشددوب:1۳7۶ ،
ّ
۳50/1؛ حاکم نیشابوری28 :1۳۹۶ ،؛ اربلی .)444 /1 :1421 ،ایآ روایت با روایتهایی دال بر شدکایت
ناد پدر به دلیل شدت گرسدنای و شدرایط سدخت کده پیشدتر ذکدر شدد ،سدازگار نیسدت.

بردن فاطمه

ابآفتال ( )۳47 :142۳هم در روایتی ذکر کرده است« :فاطمه

هناا وایت به علدی

فرمدود:

«ای پسر عمو! هرگا دروغ نافتها و از هناامی که با یکدیار زندگی مشدترک داشدتهایدم بدا تدو مخدالفتی
نکردها » و علی

فرمود« :پناه بر خدا که تو به احکا خدا داناتر و پرهیاکارتر و بهتدر از آندی و بیشدتر از

آن از خدا میترسی که مآ فردای تیامت بتدوانم بادویم کده مخدالفتی بدا مدآ روا داشدتهای و مفارتدت و از
دست دادن تو بر مآ سخت گدران اسدت  .»...اربلدی ( )۳52 ،85 /1 :1421نیدا بدهرغم تصدریح بدر بدروز
اخددت
فاطمه

میددان فاطمدده

و همسددر ،در گاارش دی پددس از ذکددر سددفارش پیددامرر

و همسر نقلی از علی

بیان میکند که بر اسداا آن میتدوان روایدات حداکی از غضدب آن

دو را نادرست خواند« .علی علیهالس
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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در تواددیه بدده

فرمود به خددا سدوگند هرگدا بدر او غضدب نکدرد و او را بدر امدری

مجرور نساختم تا به اوار رحمت حت پیوسدت و او نیدا بدا مدآ در ایدآ مقدا بدود کده هرگدا مدرا نرنجانیدد و
مکروهی نرسانید .هرگاه بر وی نااه میکرد  ،غم و اندوهی که داشتم از میان میرفت».
آنچه مسلم است آن که به تصریح منابع تاریخی علی

تا زمانی که فاطمه

در تیدد حیدات بدود،

همسر دیاری نارفت (طرری15۳ /5 :1۳87 ،؛ مقدسی ،بیتا20/5 :؛ ابآعبهدیببخ18۹4/4 :1412 ،؛
ابآاریددر۳۹7/۳ :1۳85 ،؛ سددرطبآاوزی )57 :1418 ،و همچددون پیددامرر
خدیجه

 ،کنیا هم نارفت (ابآشهرآشوب .)۹0/۳ :1۳7۶ ،علی

کام رایج و متداول بود ،تنها با فاطمه

به سر برد.

در دوران زندددگی بددا

در عصدری کده چندد همسدری

نتیجه

ابآسعد روابط حضرت زهرا

و علی

را کام طریعی و بدون هیچ تفاوتی با زندگی مرد عدادی

به تصویر کشیده است .در گاارشهای او از بروز مشک ت خانوادگی میان آنهدا و پدا در میدانی رسدول خددا
سخآ به میان آمده است .همچنیآ اما علی

متهم بده تنددخویی و درشدتی بدا همسدر و نیدا تصدمیم

برای ازدواج مجدد با دختر ابواهل شدهاست که احتمداال محملدی بدرای رهدایی خلفدا از مصدادیت حددیث
«فاطمة بضعة منی  ،»...به سرب غصب فددک و خ فدت بدودهاسدت .الرتده بایدد تواده داشدت ایدآ اخردار
منحصر به منابع اهل سنت نیست و در منابع شیعه نیا به اورت پراکنده واود دارد .عالمان بارگدی مانندد
شیخ ادوق و سید مرتضی به انکار آنها پرداختهاند .بده نظدر میرسدد مندابع شدیعی ایدآ روایدات را تنهدا در
ذکر کردهاند ،چرا که در ایدآ ندوع روایدات ،رسدول خددا پدس از اظهدار

رابطه حضرت فاطمه

بروز اخت فات میان زوایآ را پذیرفت و نه با برخی احادیث فضائل شیعی مرنیبر شکایت بردنهای مکدرر

و امام علی

راستای فضیلتبخشی به علی
ناراحتی فاطمه

فهرستی از فضایل علی

را برای او عندوان کدرده کده فاطمده

از شدنیدن آنهدا

خشنود میشد .اعل ایآگونه روایات در فضدیلت امیرالمدیمنیآ ،مدیتواندد سداخته دسدت راویدانی از خدود
شیعه باشد که به ترعات و لواز ایآ اعلیات تواه نداشتهاند .از ایآرو نه میتدوان روایدات ابآسدعد در مدورد
فاطمه

از علی

همداستان شد.
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منابع

 عیآن کییم.
 ابآابیالحدید ،عردالحمید بآ هرة اللده ( ،)1404شری نهجالبالغر  ،تدم ،مکتردة آیدت اللده العظمدی
مرعشی نجفی.
 ابآاریر ،أبوالحسآ علی بآ محمد ااری ( ،)1385الکامل ف التاریخ ،بیروت ،دار اادر -دار بیروت.
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ( ،)1409اسه الغان ف معیف الصحان  ،بیروت ،دارالفکر.
 ابآاوزی ،أبوالفرج عردالرحمآ بآ علدی بدآ محمدد ( ،)1412المترتمم فر هراریخ األمرم و الملر ک،
تحقیت محمد عردالقادر عقا و مصقفی عردالقادر عقا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 ابآحجر عسق نی ،شهابالدیآ ابیالفضل احمدبآعلی (بیتا) ،ههذیف التهذیف ،بیروت ،داراادر.
 ابآسعد ،محمدبآسعد بدآ منیدع ( ،)1410الطبقرات الکبری  ،تحقیدت محمدد عرددالقادر عقدا ،بیدروت،
دارالکتب العلمیه.
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 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ( ،)1374الطبقررات الکبرری  ،ترامدده محمددود مهدددوی دامغددانی ،تهددران،
انتشارات فرهن

و اندیشه.

 ابآشاهیآ ،أبوحف

عمر بآ أحمد الرغدادی ( ،)1415فضائل فاطم نت رس ل الل صل اللر علرر

وسلم ،تحقیت بدر الردر ،کویت ،دار ابآاألریر.
 ابآشره نمیری ،ابوزید عمر النمیری الرصری ( ،)1410هاریخ المهیت (أخبار المهیت التب یر ) ،تحقیدت
فهیم محمدشلتوت ،تم ،دارالفکر.
 ابآشهرآشوب ،محمد بدآ علدی ( ،)1376متاعرف آل أنر طالرف ،تحقیدت لجندة مدآ اسداتذ  ،نجدف،
المقرعة الحیدریه.
 ابآعردالرر ،أبوعمر یوسف بآ عردالله بآ محمد ( ،)1412االسترعاب فر معیفر األصرحاب ،تحقیدت
علی محمد الرجاوی ،بیروت ،دارالجیل.
 ابآعسا کر ،أبوالقاسم علدی بدآ الحسدآ الشدافعی ( ،)1415هراریخ دمشر  ،تحقیدت عمدرو بدآ غرامدة
العمروی ،بیروت ،دارالفکر للقراعة والنشر و التوزیع.
 ابآفتال نیشابوری ،محمد بآ حسآ ( ،)1423روض ال اعمر و نصریة المتعمر  ،تم ،دلیل ما.
 ابآندیم ،ابوالفرج محمدبآاسحاق (1417ق) ،الفهیس  ،بیروت ،دارالمعرفة.
 ابآهشا  ،عردالملک بآ هشا الحمیری المعافری (بیتا) ،السریة التب یر  ،تحقیدت مصدقفی السدقا و
ابراهیم األبیاری و عردالحفی شلری ،بیروت ،دارالمعرفة.

 ابوالفرج اافهانی ،علی بآ الحسیآ (بیتا) ،مقاهل الطالبرر  ،تحقیدت سدید احمدد ادقر ،بیدروت ،دار
المعرفة.
 اربلی ،ابوالحسآ علی بآ عیسی ( ،)1421کشف الغم ف معیف األئم  ،تم ،رضی.
 اسحاتی ،سید حسیآ و دیاران ( ،)1397فیاتگتام فاطم  ،تدم ،مرکدا مددیریت حدوزههدای علمیده
خواهران ،مرکا نشر هاار.
 ب ذری ،احمد بآ یحیی بدآ ادابر ( ،)1417انسراب االشریا  ،تحقیدت سدهیل زکدار و ریداض زرکلدی،
بیروت ،دارالفکر.
 حاکم نیشابوری ،ابی عردالله محمد بآ عردالله ( ،)1396فضائل فاطم الزایا علرها السرال  ،تحقیدت
 داداشنژاد ،منصور ( ،)1395سرما دوازده اما در مریاث مکت ب اال ست  ،تم ،پژوهشدااه علدو
و فرهن

اس می.

 ذاکری ،علیاکرر (« ،)1393فاطمه

 ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشااه فرهن و اندیشه اس می.

 رفیعی ،علی (« ،)1382سیره اما علدی

» ،دانشرتام امرا علر

 ،تهدران ،پژوهشدااه فرهند و

 سرطبآاوزی ،شمسالدیآ ابوالمظفر ( ،)1418هذکیة الخ اص ،تم ،منشورات الشریف الرضی.
 سجادی ،رضیهسادات (« ،)1382نقد اخردار ازدواج مجددد امدا علدی

در حیدات پیدامرر

»،

مقاالت و نیرسرها ،دفتر  ،75زمستان.
 سید مرتضی ،علی بآ حسیآ ( ،)1409هتزی االنبراء ،بیروت ،دار االضواء.
 شاکری ،ادیقه (« ،)1393سیره همسرداری فاطمه
متزل و شخصر فاطم

» ،دانشتام فراطم علرهاالسرال  :حررات،

 ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشااه فرهن و اندیشه اس می.

 شامی ،یوسف بآ حاتم ( ،)1420الهر التمرم ف متاعف االئم اللهامرم ،تم ،اامعه مدرسیآ.
 شهیدی ،سید اعفر ( ،)1365زنهگان فاطم

 ،تهران ،دفتر نشر فرهن اس می.

 ادوق ،ابواعفر محمد بآ علی ابآ بابویه القمدی ( ،)1385علرل الشریای  ،نجدف ،منشدورات المکتردة
الحیدریة.
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اندیشه اس می.

و امام علی

حرات ،متزل و شخصر فاطم

در کندار امدا علدی

» ،دانشرتام فراطم علرهاالسرال :

رابطه حضرت فاطمه

و ترامه محمود نعمتی ،تهران ،نشر سخآ.
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 طراطرایی ،حسآ (« ،)1393ازدواج فاطمه
شخصر فاطم

» ،دانشتام فراطم علرهاالسرال  :حررات ،متزلر و

 ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشااه فرهن

و اندیشه اس می.

 طررسی ،فضل بآ حسآ ( ،)1417إعال ال ر نأعال الهه  ،تم ،آل الریت.
 طررسی ،احمد بآ علی ( ،)1403االحتجاج عل اال اللجاج ،تحقیت محمدباتر خرسان ،مشهد ،نشر
مرتضی.
 طرری ،أبواعفر محمدد بدآ اریدر ( ،)1387هراریخ األمرم و الملر ک ،تحقیدت محمدد ابوالفضدل ابدراهیم،
بیروت ،دارالتراث.
 طوسی ،محمدبآ حسآ ( ،)1414االمال  ،تحقیت میسسة الرعقة ،تم ،دار الققافة.
 عاملی ،اعفدر مرتضدی ( ،)1426الصرحر مر سرریة التبر االعمرم ،تدم ،میسسده علمدی فرهنادی
دارالحدیث ،سازمان چاپ و نشر.
 کلینی ،محمد بآ یعقوب بآ اسحاق ( ،)1407الکاف  ،تحقیت علدی اکردر غفداری و محمدد آخونددی،
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تهران ،دارالکتب االس میه.
 گوهری فخرآباد ،مصقفی ( ،)1396طبقات ان سعه در هیازو نقه ،تهران ،سفیر اردهال.
 مجلسی ،محمدباتر ( ،)1403نحار االن ار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 محمدددی ،رمضددان (« ،)1393فاطمدده
حرات ،متزل و شخصر فاطم

از نادداه پیددامرر

» ،دانشررتام فرراطم علرهاالسررال ،

 ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشااه فرهن و اندیشه اس می.

 المددیهش ،ابدراهیم بدآ عرداللده ( ،)1440فاطمر نتر التبر ر صرل اللر علرر و سرلم ر :سرریهها،
فضائلها ،مستهاا ،ریاض ،داراآلل و الصحب الوتفیه.
 مفید ،محمد بآ محمد ( ،)1413اإلرشاد ف معیف حجج الل عل العباد ،تم ،کناره شیخ مفید.
بیتا) ،البهء و التاریخ ،بور سعید ،مکترة الققافة الدینیة.
 مقدسی ،مقهر بآ طاهر ( 
 هدایتپناه ،محمدرضا (« ،)1393فاطمه
علرهاالسال  ،حرات ،متزل و شخصر فراطم

در گاارشهای تاریخی اهل سنت» ،دانشرتام فراطم
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 Fück, J.(1986),"Ibn Sad", Encyclopedia of Islam, second edition, Brill,
Leiden.
 Sufi. Denis L. (1997), The image of Fatima in classical muslim
thought, a dissertion presented to the faculty of Princton University in
canadidacy for the degree of doctor of phylosiphy.

