
آنچه مى خوانید پژوھشى است کوتاه در باره تاریخ والدت حضرت صدیقه طاھره، حضرت فاطمه
علیھاالسالم که سالھا پیش انجام شده است و اینک با اصالحاتى اندک تقدیم مى شود. روشن

 
است که این موضوع، پژوھشى بیش از این مى طلبد، اما ھمین مقدار مى تواند تصویرى کلى از این مسأله به دست دھد.

این مقاله تالش مى کند بررسى کوتاھى در باره تاریخ والدت آن حضرت (سالم هللا علیھا) و در نتیجه سّن ازدواج و مدت عمر
شریفش داشته باشد. گرچه شخصیت بانوى بزرگى چون فاطمه زھرا (سالم هللا علیھا) و تبیین آن متکى بر صحت و سقم نتایج
این گونه مباحث نیست، ولى نشان دادن واقعیات علمى، حتى اگر ھیچ اثر مستقیم عملى نیز نداشته باشد، امرى مطلوب
است. اعمال خاص و ادعیه ویژھ اى که معموالً در تعظیم چنین مناسبتھایى وارد شده است، و لزوم وحدت رویه جامعه اسالمى در

 
بزرگداشت و تجدید عھد با اولیاى دین (علیه السالم)، تأکیدى است بر مفید بودن این دست مباحث.

از میان ھزاران شاھد گویایى که بر مظلومیت اھل بیت (علیه السالم) گواھى مى دھد، ھمین اختالف نظرھایى است که در باره
تاریخ والدت و رحلت و مدت امامت و عمر آن بزرگواران بر جاى مانده است. این، نه یعنى نادیدھ انگاشتن تالشھاى طاقت فرساى
علماى متعھد و مورخان دلسوزى که خود از این رھگذر، دلى پردرد دارند، بلکه اشاره به ظلم تاریخ و تاریخ پردازانى است که یک
نگاه اجمالى به تألیفاتشان نشان مى دھد چگونه در وصف حاکمان جور و عّمال آنان و خصوصیات زندگى شخصى بسیارى کسان
که حتى برخى از آنان ارزش نام بردن نیز ندارند، به تفصیل قلم فرسایى کردھ اند و در تطھیر دستگاه ستم آنان، سخنھا راندھ اند و
تاریخ را بر مذاق ستمکاران نوشتھ اند، ولى از مظلومان تاریخ و بویژه از بزرگان شیعه یا سخنى نگفتھ اند و یا به اشارت رفتھ اند و یا
خائنانه و یا جاھالنه دست به تحریف چھره آنان آلودھ اند. اینجاست که دستھاى پیدا و نھان سلطه را در محو یاد و فکر و منطق و
حتى نام بزرگان شیعه بویژه امامان معصوم (علیه السالم) در گوشه گوشه تاریخ به خوبى مى توان دید. وقتى چھرھ اى چون
امیرالمؤمنین(علیه السالم) که بعد از پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) اولین انسان کامل و زندگى او پرجاذبھ ترین قطعه
تاریخ است، قبر مبارکش سالھاى سال از دیدگان عموم به جز خواصى چند، مخفى باشد و آوردن نام او بر زبان جرمى
نابخشودنى به شمار آید تا جایى که کسى چون ابوالحسن بصرى که خود در نظر حکومت وقت، قرب و منزلتى نیز داشت، بگوید
که ما به على(علیه السالم) با ُکنیه «ابوزینب» (پدر زینب) اشاره مى کردیم. یعنى از بردن نام حضرت باک داشتند، و وقتى پاره تن
پیامبر(صلی هللا علیه و آله و سلم) با آن منزلت و مقامى که نزد پدر خویش داشت و فاصله رحلت پدر بزرگوارش تا شھادت او به
صد روز نیز نمى رسد، حتى در مورد محل خاکسپارى اش، نظرى قاطع نمى توان داد، آن وقت در مورد سایر حضرات ائمه(علیه السالم)
مطلب پرواضح خواھد بود. اگر نبود فداکارى و تالش ھمه جانبه عالمان و راویان و فقیھان شیعه، امروز ما جز اندکى از زوایاى

 
زندگى امامان شیعه(علیه السالم) و بزرگان اھل بیت(علیه السالم) نمى دانستیم.

تالش حاکمان جور و واعظان دربار و تاریخ نویسان قلم بمزد، در از میان بردن نقش و نام و یاد اھل بیت (علیه السالم) را، از این جمله

 
على(علیه السالم) به خوبى مى توان دریافت:

ِ(صلی هللا علیه و آله و سلم) أَْظَھَرْتُه فیَّ َو َسُیْظِھُرھا فی ُوْلدی ِمْن بَْعدی. ما لی َو ُکلُّ ِحْقٍد َحَقَدْتُه ُقَرْیُش على  رسوِل �َّ

 
َ َو َرُسولَُه اِْن کاُنوا ُمْسلِمیَن؟! ِ َو اَْمِر َرُسولِِه، اَفَھذا َجزاُء َمْن أطاَع �َّ لُِقَرْیَش؟! اِنّما َوتَْرُتُھْم بِاْمِر �َّ

ھمه کینھ اى را که قریش نسبت به رسول خدا(صلی هللا علیه و آله و سلم) داشت درباره من آشکار ساخت و آن را بعد از من، به
فرزندانم نشان خواھد داد. مرا با قریش چه کار! من فقط به دستور خدا و پیامبرش از اینان انتقام گرفته و برخورد کردم. آیا اگر اینان

 
مسلمانند، این پاداش کسى است که اطاعت خدا و پیامبرش را نموده است؟!

و یا سخن دیگر امیرالمؤمنین(علیه السالم) که پیامبر(صلی هللا علیه و آله و سلم) حتى اگر فرزند پسرى نیز بعد از خود داشت،
حکومت را به او نمى دادند، چون از پیامبر اکرم(صلی هللا علیه و آله و سلم) دل خوشى نداشتند و در صدد محو چھره او و اھل بیتش

 
بودند.

این در حالى بود که آنان براى وصول به اھداف شوم خویش حّد و مرزى نمى شناختند و حتى از افترابستن به رسول خدا(صلی هللا
علیه و آله و سلم) و جعل حدیث و ساختن چھرھ اى دلخواه براى خود یا ناصالحانى که تأمین کننده خواست آنان بودند دریغ

 
نمى کردند.

 
 

 
اختالف گفتھ ھا در تاریخ والدت

اختالف نظرى که در باره مدت عمر حضرت فاطمه(س) وجود دارد بیشتر ناشى از اختالف در تاریخ والدت آن حضرت(س) است؛ زیرا
ھرچند در خصوص تاریخ دقیق شھادت حضرت(س) نیز نظریات چندى ابراز گردیده ولى فاصلھ اى که میان این نظریات است، چندان
نیست و حداقل و اکثر آن به یک سال نمى رسد (حداکثر ٨ ماه و حداقل ۴۵ روز)، ولى اختالف آرا در سال تولد آن حضرت(س) زیاد
است و فاصله حداقل و اکثر آن به حدود ١٧ سال مى رسد! یعنى حداقل سنّى که براى حضرت(س) ھنگام رحلت ذکر شده ١٨

 
سال و حداکثر ٣۵ سال است.

این گفتھ ھا با محور قرار دادن تاریخ بعثت پیامبر(صلی هللا علیه و آله و سلم) در سن ۴٠ سالگى و ١٣ سال قبل از ھجرت، به دو

 
بخش تقسیم مى گردد. عدھ اى والدت حضرت(س) را پیش از مبعث مى دانند و دستھ اى بعد از آن.

 

 
دسته اول: پیش از بعثت

حداکثر تاریخى که در این بخش از نظرھا، یعنى والدت فاطمه(س)، پیش از بعثت، وجود دارد، ١٢ سال است که بدین ترتیب، عمر
حضرت(س) به ٣۵ سال مى رسد! بعضى آن را سال ھفتم قبل از مبعث دانستھ اند که بنابراین، سّن حضرت(س) ھنگام شھادت ٣٠

 
سال خواھد شد، و عدھ اى دیگر رحلت آن حضرت(س) را در ٢٩ سالگى یعنى ۶ سال پیش از بعثت شمردھ اند.

برخى نیز تصریح به ٢٨/۵ سال کردھ اند که البته قابل جمع با ٢٩ سال و ٢٨ سال است. برخى نیز ٢۵ سال را ذکر کردھ اند.

(مرورى برتاریخ والدت صدیقه کبری، فاطمه زھرا (سالم هللا علیھا
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ولى آنچه که در میان مورخان اھل سنت، بیشتر شھرت دارد سال پنجم قبل از مبعث است. چنان که عدھ اى نیز ھمین نظریه را

 
با تصریح به ھمزمانى آن با سال تجدید بناى کعبه یعنى سال پنجم پیش از مبعث نمودھ اند.

 
بر طبق این قول، فاطمه(س) ھنگام شھادت ٢٨ سال بوده است. برخى نیز سّن ٢٧ سال را ذکر کردھ اند.

 

 
دسته دوم: بعد از بعثت

 
این بخش از نظرھا، والدت فاطمه(س) را مربوط به بعد مبعث دانستھ اند، و تقریباً در این دسته، سه گفته وجود دارد:

 
سال نخست بعثت:

این گفته عدھ اى است که سال نخست بعثت را سال تولد قرار دادھ اند و ھر چند بعضى آن را در ۴١ سالگى سّن شریف رسول
خدا(صلی هللا علیه و آله و سلم) نوشتھ اند ولى ظاھراً منظورشان ھمان سال اول بعثت است. چون برخى اینان تصریح کردھ اند
که در رأس ۴١ سالگى بوده است و لذا خود نتیجه گرفتھ اند که بر این اساس، سّن حضرت فاطمه(علیه السالم) ھنگام رحلت ٢٣

 
سال بوده است. البته ما در میان صاحب نظران شیعه کسى که این قول را پذیرفته باشد نیافتیم.

 
سال دوم بعثت:

گفته دوم که طرفداران بزرگى چون شیخ مفید دارد، والدت را در ٢٠ جمادى اآلخره سال دوم بعثت مى داند. چنان که مرحوم سید

 
بن طاووس به نقل از کتاب حدائق الریاض شیخ مفید آورده است.

 
و نیز خود شیخ مفید در رساله مسارّ الشیعه به این مطلب تصریح کرده است:

(علیھماالسالم) و و فى الیوم العشرین منه، سنة اثنتین من المبعث، کان مولد السیّدة (موالتنا خ.ل) الزھراء فاطمة بنت رسول �َّ

 
د فیه سرور المؤمنین و ُیستحّب فیه التطوع بالخیرات و الصدقة على المساکین؛ ھو یوم شریف یتجدَّ

والدت حضرت فاطمه زھرا، دختر رسول خدا که سالم بر آنھا باد، در روز بیستم از این ماه (جمادى االخر) از سال دوم مبعث بوده
است. و آن روز شریفى است که خوشحالى مؤمنان تجدید مى شود و در این روز انجام دادن خیرات و پرداخت صدقه به تنگدستان

 
مستحب است.

کفعمى نیز در کتاب مصباح خود، ھمین گفته را ترجیح داده است و گفته سوم را که خواھد آمد با تعبیر «گفته شده» بیان کرده

 
است. 

 
شیخ طوسى در ضمن بیان مناسبتھاى ماه جمادى االخر این عبارت را آورده است:

فى الیوم العشرین من جمادى اآلخرة سنة اثنتین من المبعث، کان مولد فاطمه(علیه السالم) فی بعض الروایات، و فی روایة

 
أخرى سنة خمس من المبعث و العامة تروی اّن مولدھا قبل المبعث لخمس سنین؛

والدت فاطمه(علیه السالم) بر اساس برخى روایات، روز ٢٠ ماه جمادى اآلخره از سال دوم مبعث آمده، و در روایتى دیگر، سال پنجم

 
ذکر شده است و اھل سنّت روایت مى کنند که والدت حضرت(س) ۵ سال پیش از مبعث بوده است.

 
مرحوم شیخ عباس قمى، این قول را ظاھراً نظر اکثر علماى شیعه مى داند.

بنابراین، تنھا شیخ مفید است که با جزم، به این قول تصریح کرده است، که بر اساس آن، حضرت فاطمه(س) در ٢١ سالگى

 
رحلت فرموده است.

 
سال پنجم بعثت:

گفته سوم که به نظر مى رسد مشھور میان علماى شیعه است، (البته برخى از علماى اھل سنت نیز قایل به آن شدھ اند) و

 
روایات چندى نیز بر آن داللت دارد، سال پنجم بعد از مبعث را ھنگام والدت مى داند.

در میان معتقدان به این نظر، از شخصیتھایى چون ابن ابى الثلج بغدادى، متوفاى ٣٢۵ ھجرى، مرحوم کلینى، متوفاى ٣٢٨ یا ٣٢٩،

 
محمد ابن جریر طبرى امامى، صاحب کتاب دالئل االمامة، ابن شھر آشوب در کتاب المناقب، عالمه طبرسى در کتاب تاج الموالید.

 
و شیخ بھایى در کتاب توضیح المقاصد مى توان نام برد.

در نتیجه بیشتر مورخان اھل سنت، تاریخ والدت را قبل از بعثت مى دانند ولى مصادر شیعى آن را مربوط به بعد از آن دانستھ اند و در

 
ھر دو دسته، سال پنجم قبل از مبعث یا بعد از آن، از شھرت بیشترى برخوردار است. 

 

 
ارزیابى گفتھ ھا:

آنچه گذشت اشارھ اى اجمالى به نظرھاى مطرح شده در باره تاریخ والدت فاطمه(س) بود. اما اینکه کدام یک از گفتھ ھاى یادشده

 
به واقع نزدیکتر است پرسشى است که در این بخش به اجمال به آن مى پردازیم.

 
ابتدا باید روشن شود که آیا والدت، قبل از مبعث بوده است چنان که مفاد نظریات دسته اول بود، یا بعد از آن؟

چنان که مالحظه شد کسانى از اھل سنت که در این زمینه سخن گفتھ اند جز معدودى از آنان، معتقدند وقوع آن قبل از بعثت بوده
است. برخى نویسندگان شیعه نیز این قول را ترجیح داده و در تأیید آن به این مسأله فقھى اشاره کردھ اند که حّد اکثر سن
باردارى زنان ۵٠ سالگى است و اگر تاریخ والدت را مربوط به بعد از مبعث بدانیم، در آن برھه، سن حضرت خدیجه(س) به حدود ۶٠

 
سال مى رسیده است.

اینکه علت این اتفاق نظر در میان بیشتر مورخان اھل سنت چه بوده است و چرا تاریخ والدت را قبل از بعثت مى دانند؟ خود
مسألھ اى است قابل بحث. آیا صرفاً یک نقل تاریخى است که آنان بازگو کردھ اند، یا استنباطى است که مثالً با توجه به ھمین

 
فرع فقھى داشتھ اند؟ به ھر روى، این دسته از گفتھ ھا را نمى توان تصدیق کرد زیرا:

 
نخست اینکه، اختالف و تناقضى که بین آنھاست موجب ضعف آنھا مى شود.

دوم اینکه، به مصداق «اھُال لبیت اَْدرى  بِما فِى البیِت»، طبیعت چنین قضایایى ایجاب مى کند که گفته فرزندان و نزدیکان خود

 
فاطمه(س) مالک قرار گیرد، و چنان که خواھد آمد مفاد روایات وارده از اھل بیت(علیه السالم) غیر از این است.

سوم اینکه، در موارد متعددى از متون تاریخى و روایى گزارش شده است که حداقل، بعضى از فرزندان خدیجه(س)، بعد از مبعث

 
متولد شدھ اند.

و مى دانیم که حضرت زھرا(س)، آخرین فرزند خدیجه(س) بوده است.



البته برخى مورخان اھل سنت، رقیّه را کوچکترین آنھا شمردھ اند، ولى مؤلف تاریخ الخمیس، در ضمن دلیلى که مى آورد والدت رقیّه
را قبل از ام کلثوم مى داند، در نتیجه حضرت زھرا(علیه السالم) آخرین فرزند خواھد بود، چون والدت ام کلثوم قبل از آن حضرت(س)

 
بوده است. چنان که ابن عبدالبرّ نیز ھمین را در کتاب استیعاب در شرح حال خدیجه(س) آورده است.

البته در اینکه زینب و رقیه و ام کلثوم، واقعاً دختران پیامبر(صلی هللا علیه و آله و سلم) بودھ اند یا بزرگ شده در خانه حضرت(صلی

 
هللا علیه و آله و سلم)، برخى بحث و مناقشه کردھ اند و اینک ما را با آن کارى نیست. 

 
چھارم اینکه، برخى از علماى اھل سنت نیز چنان که گذشت، تاریخ آن را بعد از مبعث مى دانند.

پنجم اینکه، این موضوع را بسیارى از محدثان و مورخان سنّى نیز آوردھ اند که انعقاد باردارى حضرت خدیجه(س) بعد از آن بود که

 
پیامبر اکرم(صلی هللا علیه و آله و سلم) در معراج از میوه بھشتى میل نمود.

لذا نویسنده تاریخ الخمیس بعد از ذکر پارھ اى از این روایات مى گوید: مقتضاى آنھا این است که والدت فاطمه(س) بعد از بعثت بوده

 
است، زیرا معراج بعد از بعثت واقع شده است.

برخى چنان که اشاره شد، به استناد نظریه فقھى کسانى چون شھید آیت ا�َّ صدر که حداکثر سّن باردارى را براى عموم زنان،

 
بدون تفاوت میان قرشى و غیر قرشى، ۵٠ سال دانسته است.

سال پنجم قبل از مبعث را ترجیح دادھ اند، ولى این نیز تنھا مى تواند یک استنباط ظنّى باشد، زیرا گرچه عدھ اى از فقھاى شیعه
ھمین نظریه فقھى را در باب حداکثر ابتداى زمان یائسگى قایلند، ولى اکثریت فقھا این مبدأ را براى زنان قرشى ۶٠ سالگى

 
مى دانند.

عالوه اینکه، این اشکال در صورتى است که بپذیریم حضرت خدیجه(س) در ۴٠ یا ۴۵ سالگى با رسول خدا(صلی هللا علیه و آله و
سلم) ازدواج کرده است؛ چنان که مشھور نیز ھمان ۴٠ سالگى است، و االّ این استبعاد به کلى مرتفع خواھد شد، زیرا گفتھ ھاى

 
دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد و برخى سنین ٢۵، ٢٨، ٣٠ و ٣۵ سالگى را سّن ازدواج خدیجه(س) شمردھ اند.

اینھا ھمه در صورتى است که نخواھیم حضرت خدیجه(س) را به عنوان استثنا ذکر کنیم و االّ تنھا براى رفع استبعاد امکان باردارى
در چنین سنینى، یادآور مى شویم که قرآن کریم بعد از اینکه به ھمسر ابراھیم (علیه السالم) بشارت والدت اسحق(علیه السالم)

 
و یعقوب(علیه السالم) فرزند اسحق(علیه السالم) را مى دھد، از زبان وى که از روى تعجب سخن مى گفت، نقل مى کند که:

 
قالَْت یا َوْیلَتى  أ ألُِد َو أَنَا َعُجوٌز َو ھذا بَْعلی شیخاً؛

 
گفت: اى واى! آیا من داراى فرزند مى شوم در حالى که پیرم و این شوھرم نیز مسّن است!

 
البته باز تکرار مى کنیم این را تنھا براى رفع استبعاد آوریم.

بنابراین، این دسته از گفتھ ھا که محورشان والدت پیش از مبعث بود، قابل پذیرش نیست و باید آن را ناشى از اشتباه در محاسبه
و یا نقل و یا توھم انطباق با یک فرع فقھى و یا علل دیگرى دانست، و آنچه صحیح به نظر مى رسد و تقریباً مورد اتفاق بین مورخان

و محدثان شیعه است، والدت بعد از مبعث است که سه احتمال در مورد آن ذکر شد؛ سال اول، سال دوم و سال پنجم.
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