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جستاری در چگونگي و مكان دفن حضرت فاطمه زهرا
تاریخ دریافت5931/55/51 :

در منابع نخستين

تاریخ تأیید5933/8/71 :
حمزه ترابی
مجید احمدی کچایی

حضرت فاطمه زهرا

که مقامی ویژه نزد پیاامرر

داشا ،نهااا در ار

ماندگار پس از رحل ،آن حضرت بود که زندگی کوناه ایشان باا رو دادهاا
بزرگ و سرنوش،ساز همراه شد .کوناه بودن مدت زندگانی آن بانو بزرگاوار
و وجود جریانها معارض باا اها بیا،

سار

شاده اسا ،برایار از

رردادها زندگی ایشان مانهد چگونگی و مكان دفن آن حضرت باه درسا ی
آشكار نراشد .با وجاود ارا ع ملماا اها ساه ،دربااره چگاونگی دفان
حضرت زهرا

بیش ر آنااا بار ایان باورناد کاه مادفن آن حضارت

در

قررس ان بقیع مكانی مشخص دارد اما شیعیان آن قرر را م علق به فاطماه بها،
اسد میدانهد و بر این باورند که مكان قرر آن بانو آشكار نیرا .،هار دو گاروه
در این باره مر هدات قاب نوجای ارائه کردهاند .ایان مقاهاه باا روح نللیلای
نوصیفی این دو دیدگاه را بررسی میکهد و به ساهش

و ابراات ایان فر ایه

می پردازد که قرر مهروب به ایشان در بقیع م علق به فاطمه بها ،اساد اسا ،و
 .1پژوهشگرمرکز تخصصی مهدویت ،سطح  3حوزه علمیه قم (.)hamzehtorab@gmail.com
 .2استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم (.)Ahmadi.m@isca.ir
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ملدوده مدفن حضرت زهرا

در کهار رو ه نری اکرم

در منابع نخستين

در بی ،ایشان واقع

شده اس ،اما مل دقیق قرر مخفی اس.،

کلیدواژگان :فاطمه

 ،قبرستان بقیع ،فاطمه بنت اسد ،مسجد نبوی ،مدینه.

 .1ادبيات تحقيق

با وجود جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا
درباره آن حضرت

در میان مسلمانان و وجود پژوهشهای مهم

 ،همچنان چگونگي دفن و مكان قبر آن حضرت در هاله ای از ابهام

قرار دارد و گمانه های مختلفي در این باره طرح شده است .اینن مقالنه بنا جسنتوجنو و
بررسي نخستین منابع تاریخي و روایي به دنبال آشكار کردن این ابهام تاریخي و یا دست
کم روشنتر شدن آن است.
به نظر ميرسد با توجه به ابهام گسترده در میان منابع نخستین ،تنها ميتوان برخني
از احتماالت را در این زمینه تقویت کرد .بنابراین ،نظریه این پژوهش بر اینن امنر اسنتوار
است که مكان قبر در کنار محل روضه پیامبر اکرم

در بیت فاطمه

بوده اسنت ،امنا

محل دقیق آن آشكار نیست.
 .2بررسي منابع

برخي از نخستین منابع اهل سنت ،مانند طبنری دد013 .ه.ق ).در کتنا تناریخي خنود و
بخاری دد652 .ق ).و مسلم دد621 .ق ).در کتا های روایي خنویش بنه تینییع شنبانه و
پنهان کردن قبر در همان شب اشاره دارند 1.همچنین ،برخي از آنها به محل قبر اشناراتي
 .1طبری ،تاریخ االمم و الملوک،ج ،6ص326؛ بخااری ،صاییح بخااری ،ج  ،5ص182؛ مسالم،
صییح مسلم ،ج ،5ص .151
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دارند .ابنسعد دد 603 .ق ).محل قبر را در قبرستان بقیع ،منزل عقیل منيدانند 1.بنذرری
دد 672 .ق ).و مسعودی دد 042 .ق ).قبر باالی سر عباس ،عموی رسنول اکنرم

را کنه

شیعه به عنوان قبر فاطمه بنت اسند منيشناسنند متعلنق بنه حضنرت فاطمنه زهنرا
ميدانند 6.نویس ندگان بعدی اهل سنت هم به پیروی از گذشتگان خویش بنر اینن عقینده
اصرار ميکنند و عده ای از آنها با استناد به وصیت امام مجتبي
عقیده را تقویت مينمایند.

در دفن کنار مادر ،اینن

0

در نخستین منابع شیعه ،مفید دد410 .ق ).و طوسي دد423 .ق ).اشاره به دفنن شنبانه
دارند 4.صدوق دد 081 .ق ).و طوسي دد 423 .ق ).محل قبر را مخفي ميدانند ،اما محدوده
قبر را خانه حضرت فاطمه

یا روضه مبارکه بین قبر تا منبر رسول اکرم

عمده دلیل آنها تمسک به روایاتي است که از زمان امام صادق

ميداننند و

به بعد وارد شده است.

5

نویسندگان بعدی شیعه هم به پیروی گذشتگان ،محل قبر را مخفي ميدانند ،اما در منورد
محدوده آن سه احتمال بیت ،روضه و بقیع را آوردهاند.

2

 .3پيشينه بحث

کتا مستقلي پیرامون قبر حضرت فاطمه

یافت نگردید و تنهنا کتنا قبنر گمینده،

نوشته مرحوم داود الهامي چاپ شده در سنال  ،1072انتینارات مكتنب اسنذم در رناهر
 .1ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج ،8ص.22
 .2مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،3ص.286
 .3سمهودی ،وفاء الوفا ،ج  ،3ص .202
 .4مفید ،االرشاد ،ص 116؛ طوسی ،امالی ،ص .156
 .5صدوق ،امالی ،ج ،2ص162؛ طوسی ،امالی ،ص .156
 .6مقدسی ،بازپژوهی تاریخ والدت و شهادت معصومان ،ص.176
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عنوان آن به قبر مربوط است ،اما به مطالب عمومي مثل تولد ،زندگي ،فدک و مظلومینت
حضرت زهرا

پرداخته است و کتا مستقلي درباره قبر نیست .صفحه  65تنا  07اینن

کتا  ،گزارشهای مختلف درباره قبر را نقل نموده است و نتیجه میخصي نگرفته است.
هم چنین ،دو مقاله از مرحوم محمد صادق نجمني در دو شنماره مجلنه میقنات سنال
1070و  1077به چاپ رسیده است .این مقاالت به نظر اصلي شیعه از بین سه احتمنال
نزدیک شده است و بیت فاطمه را محل قبر معرفي ميکند ،امنا اسنتفاده از مننابع یینر
دست اول از ضعف های این مقاالت است و استفاده از سخنان برخني معاصنران مجناور
حرم رسول خدا

در معرفي یک قبر به عنوان قبر حضنرت فاطمنه

از ارزش اینن

اثر کاسته است .بر همین اساس ،وجود مقاله ای علمي و مستدل الزم است که بنه اینن
موضوع بپردازد.
از آنجا که پرداختن به مسئله قبر حضرت فاطمه زهنرا

بنا دفنن شنبانه ایینان در

ارتباط است در آیاز پژوهش به گزارشهای تاریخي این رویداد توجه ميشود.
 .4دفن شبانه

درباره دفن شبانه و مخفیانه آن حضرت درمیان اهل سنت و شیعه اتفاق عقیده وجود دارد
و شواهد تاریخي و روای ي گواه این سخن است .در آثار اهل سنت ،افرادی به صراحت بنه

تیییع مخفیانه پیكر اشاره ميکنند .برای نمونه ،ابنسعد دد 603 .ق ).در الطبقات الكبنری
درباره دفن شبانه آن حضرت به وسیله امیرالمؤمنین حضرت علي
فاطمه شبانه دفن شد ،علی او را دفن نموده است.

مينویسد:

1

بخاری دد 652 .ق ).و مسلم دد 621 .ق ).ضمن نقل جریان اعتراض حضرت زهنرا
به اقدام و عملكرد ابوبكر در مورد فدک و ارث رسول خدا
 .1ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج ،8ص.22

به نقل از عاییه مينویسند:
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همسر فاطمه ،علی او را شبانه دفن نمود و ابابکر را با خبر نساخت.

بذرری دد 672 .ق ).از اهل سننت اشناره دارد کنه پن
زهرا

از رسنول اکنرم

1

 ،فاطمنه

دیگر خندان دیده نید تا فوت کرد و شوهرش ،او را شبانه بدون اطذع رساني به

ابوبكر و عمر به خاک سپرد 6.یعقوبي دد 626 .ق ).به مخفیانه بودن مراسنم تینییع اشناره
ميکند و تنها حاضران این مراسم را ابورر و سلمان ميداند 0.حاکم نییابوری دد435 .ق).

هم مسئله تدفین شبانه را بیان ميکند 4.عبدالبر اندلسي دد028 .ق ).در گزارش دفن شبانه
مينویسد:
فاطمه به شوهرش ،علی سفارش نمود او را شبانه دفن نماید.

5

ابنابيالحدید معتزلي دد 252 .ق ).در شرح نهج البذیه بنه صنراحت اشناره دارد کنه
مخفیانه بودن خاکسپاری و حتي قبر ،مثل روز روشن و واضح است.

2

منابع شیعه به مخفیانه بودن خاکسپاری در شب تصریح دارنند .مفیند دد410 .ق ).در
امالي به دفن شبانه و مخفي کردن قبر به دسنت امیرالمنؤمنین حضنرت علني

اشناره

مينماید 7.طوسي دد 423 .ق ).نیز در امالي در روایتي اشاره ميکنند کنه عبناس ،عمنوی

پیامبر

خواستار تییع جنازه آشكار بود و امیرمؤمنان در پاسخ عمویش عباس ،وصنیت

 .1بخاری ،صییح بخاری ،ج  ،5ص182؛ مسلم ،صییح مسلم ،ج ،5ص .151
 .2بالذری ،جمل فی انساب االشراف ،ج ،2ص.115
 .3یعقوبى ،تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.115
 .4حاکم ،المستدرک فی الصییین ،ج ،3ص.162
 .5عبد البر ،االستیعاب فى معرفة األصیاب ،ج  ،1ص .372
 .6ابنأبی الیدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،16ص.280
 .7مفید ،امالی ،ص .116
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همسرش در مخفي ماندن مراسم تدفین را یادآوری کرد 1.مناقب آل ابیطالب دربناره اینن
ماجرا مينویسد:
همانا فاطمه

شبانه دفن گردید.

2

هم چنین در جای دیگر همین کتا  ،بحث دفن شبانه و پنهان نمودن قبر آمده اسنت
که او را شبانه دفن نمود و سپ

قبر را پنهان نمود و سنپ

از تناریخ طبنری هنم نقنل

مي کند که حضرت فاطمه شبانه دفن شد و کسي در تیییع جننازه او نبنود ،مگنر عبناس،
علي ،مقداد و زبیر 0.در جای دیگر این کتا در روایتي بیان ميشود که اصبغ بن نباتنه از
امیرمؤمنان دلیل شبانه دفن کردن را پرسید و حضرت در پاسنخ او ،حضنور پیندا نكنردن
افرادی که در حق همسرش رلم کردهاند را دلیل آورد.

4

برابر برخي از روایات ،امیرمؤمنان بر چهل قبر در بقیع آ پاشنید و شنبیه هفنت قبنر
ایجاد کرد تا قبر حضرت زهرا
وصیت حضرت زهرا

شناخته نیود 5.گواه این سخن ،عبارت التعلنم احندا در

است که بر مخفیانه بنودن خناکسنپاری و قبنر تیکیند دارد 2.در

وصیت کتبي حضرت هم ،دفن مخفیانه و مخفي ماندن قبر تا روز قیامت نقل شده است.

7

با این توضیحات ميتوان تصریح کرد که در خاکسپاری شبانه و مخفیانه بنودن مراسنم،
هیچ شكي باقي نميماند .در ادامه مقاله به بررسي مكان قبر اشاره ميشود.
 .1طوسی ،امالی ،ص .156
 .2ابنشهرآشوب ،المناقب ،ج ،3ص.363
 .3همان.
 .4همان ،ص .156
 .5طبری ،دالیل االمامة ،ص133؛ مجلسی ،بیار االنوار ،ج  ،13ص .183
 .6همان؛ همان ،ج ،78ص.215
 .7مجلسی ،بیار االنوار ،ج ،13ص .215
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 .5محل قبر حضرت فاطمه

در مورد محل قبر آن حضرت سه گمان وجود دارد.
 .1-5قبرستان بقيع

بییتر اهل سنت ،قبرستان بقیع را مدفن آن حضرت ميدانند .ابنسعد دد603 .ه.ق ).بر
این باور است که حضرت فاطمه

در خانه عقیل در کنار قبرستان بقیع دفن شده است.

1

مسعودی دد042 .ه.ق 6).در مروج الذهب به سنگ نوشتهای در کنار قبر چهار امام معصوم
در قبرستان بقیع اشاره ميکند که نام فاطمه بنت رسول

در آن درج شده اسنت 0.هنم

چنین ،ابنجوزی دد527 .ه.ق ).اشاره ميکند که حضرت فاطمه

در بقیع مدفون است و

ميگوید که این مطلب را شاید از آنجا بتوان متوجه شد که علي بن ابيطالب

صورت

چهل قبر جدید را در بقیع احداث کرد و چون مخالفان خواستند قبور جدید را تفحص کنند،
آن حضرت با آنها برخورد کرد.

4

اهل سنت بییتر به بقیع اشاره دارند ،اما در مورد محل دقیق قبر با اخنتذ عقینده از
سوى آنها روبهرو هستیم .برخي از نویسندگان آنها مثل سنمهودی دد211 .ه.ق ).بنه اینن
مطلب اشاره ميکنند که نویسندگان اهل سنت ،گاهى مىگویند که محل دفن فاطمه بنت
اسد ،مسجد فاطمه 5سذم اهلل علیها است 2و گاهى مىگویند که پیكر وى در روحنا و در
 .1ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج  ،8ص .20
 .2پیرامون او که شیعه یا اهل سنت است ،نظراتی داده شده است که برای مطالعه بیشاتر باه کتااب
موسی شبیری زنجانی در جرعه ای از دریا ،ص 115مراجعه شود.
 .3مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،3ص.286
 .4نقل از سمهودی ،وفاء الوفا باخبار دار المصطفی ،ج  ،3ص.202
 .5بیت األحزان کنار قبر شهدای احد.
 .6ابنشبه ،تاریخ المدینه ،ج  ،1ص .123
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کنار قبر ابراهیم و عثمان بن مظعون دفن شده است و گناهي منيگوینند در زاوینه خاننه
عقیل ،کنار قبر چهار امام معصوم است و بعضى دیگر مىگویند در مقابل کوچهاى که بنه
نام کوچه نبیه به خاک سپرده شده است .حتي نقل در بیت و روضه در ضنمن روایناتى از
طریق اهل سنت آمده است که در منابع آنان از امنام بناقر و امنام صنادق

نینز نقنل

گردیده است 1.وی در ادامه ،بقیع را محل قبر معرفي ميکند و قبنر فاطمنه بننت اسند را
متعلق به حضرت زهرا

ميداند.

6

در میان اندییمندان شیعه ،اربلي دد 226 .ق ).قبرستان بقیع را محل قبنر آن حضنرت
ميداند .وی در کیف الغمة ،عقیده خویش را به تبعیت از کتا های تاریخي اهنل سننت
ميداند و از آنها در این امر پیروی ميکند 0.البته برخي روایات شیعه ،نظنر اهنل سننت را
تییید ميکنند .برای مثال ،مجلسي دد 1113 .ق ).در روایتي نقل ميکند که امیرمؤمنان در
بقیع ،حضرت فاطمه
را بیان ميکند.

را دفن کرده است ،اما او این نظر را نميپذیرد و فقط رواینت آن

4

 .2-5روضه مسجد رسول اکرم

برخي از نویسندگان بر این باور هستند که آن بانو در روضه رسول خدا
است .طوسي دد423 .ق ).قبر حضرت فاطمه
5

را در روضه مبارکه مسجدالنبي ميداند.

ميداند .او به حدیثي در کافي استناد ميکند که از رسول خدا
 .1همان ،ج  ،1ص .107 ،106
 .2سمهودی ،وفاء الوفا ،ج  ،3ص .202
 .3اربلی ،کشف الغمة ،ج ،1ص.501
 .4مجلسی ،بیار االنوار ،ج 13ص.213
 .5طوسی ،امالی ،1111 ،ص.102

دفن شده

نقل شده است که بنین
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قبر و منبر را روضه مبارکه ،معرفي کردنند 1.یكني از مؤیندات اینن بناور اینن اسنت کنه
امیرالمؤمنین حضرت علي

بعد دفن حضرت فاطمه

نمود و بنه

رو به قبر پیامبر

اییان و دخترش ،سذم کرد و فرمود:
سالم بر توای رسول خدا

و بر دخترت که در جوار تو آرمیده است.

درکتا کافي ،پیش از سذم دادن امیرالمؤمنین حضرت علي

2

به مخفي کردن قبنر

هم اشاره ميشود 0.همچنین ،با بررسي منابع اهل سنت این نكته آشكار منيشنود کنه در
میان اییان ،کسي به این گمان اشاره نميکند.
 .3-5بيت فاطمه

برخي بر این باور هستند که حضرت فاطمه

در خانه خویش 4دفنن شنده اسنت کنه

نیانه های فراواني این سخن را قوت مي بخید .برای مثال ،امیرالمؤمنین حضنرت علني
پ

از دفن بدن حضرت فاطمه

از جای برخاست و رو به قبر پیامبر

فرمود:

درود من بر تو باد ،ای فرستاده الهی که اکنون دختررت در جروار ترو فررود
آمده است.

5

همچنین ميدانیم که خانه حضرت فاطمه

در مجاورت روضه پیامبر

قرار داشت و

برخي از علمای شیعه به صراحت ،بیت را محل قبر معرفي ميکنند که به برخي از آنها اشاره
ميگردد .صدوق دد082 .ق ).بیت را محل قبر ميداند و در این باره مينویسد:
 .1کلینی ،کافی ،1107 ،ج ،1ص.551
 .2فیض االسالم ،نهج البالغه ،ص ،652خطبه.125
 .3کلینی ،کافی ،ج ،1ص.152
 .4خانه مشترک او و همسرش.
 .5فیض االسالم ،نهج البالغه ،ص ،652خطبه.125
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برایم ثابت شده که فاطمه سالم اهلل علیها را در خانهاش به خاک سپردهانرد و
پس از آنکه مسجد را توسعه دادند ،قبر آن بانو در مسجد واقع شده اسرت .مرن
سالی که به سفر حج رفتم در مدینه رو به سوی خانره فاطمره کرردم و در آنجرا
زیارت فاطمه را به جای آوردم.

1

طوسي دد423 .ق ).در کنار نظریه روضه ،بیت را هم محتمل ميداند و یادآور ميشنود
که زیارت حضرت فاطمه

بهتر است در هنر دو مكنان خواننده شنود و در ادامنه بینان

خویش ،رأی کساني که قبرستان بقیع را قبول دارند ،نميپذیرد.
سید بن طاووس دد224 .ق ).با روایتي از امام هادی
او نقل ميکند که شخصي 0بنه حضنرت هنادی

6

همین عقیده را تییید ميکنند.

نامنه نوشنت و از ایینان درخواسنت

میخص کردن قبر را داشت .آن حضرت در جوا فرمود:
او در کنار جدم رسول خدا

مدفون هست.

4

اندییمندان معاصر ،سید محسن امین عاملي د 1077ه.ق ).در این باره مينویسد:
آن حضرت در خانهاش به خاک سپرده شد و این قول به صحت نزدیکتر است.

در ادامه الزم است به بررسي روایاتي از معصومین

5

درباره قبر بپردازیم که بینت و

روضه را محل قبر مي دانند .در مورد بیت ،دو دسته روایات اصلي وجود دارد .ینک رواینت
 .1صدوق ،امالی ،ج ،2ص.162
 .2طوسی ،امالی ،ص.102
 .3ابراهیم بن میمد همادانی ،وکیال ناحیاه و صایابی اماام ر اا و اماام جاواد و اماام هاادی
علیهمالسالم.
 .4ابنطاووس ،اقبال االعمال ،ج ،2ص.623
 .5امین عاملی ،اعیان الشیعة ،ج ،1ص.322
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که از امام صادق

در مورد قبر پرسیده شده است و حضرت پ

از اینکه شخصي ادعا

کرد ،او در بقیع است ،پاسخ دادند که در بیت است .این روایت در قنر االسنناد حمینری
وجود دارد 1و با سندی که حر عاملي 6بیان ميکند ،تمامي راویان آن ،ثقنه و منورد تیییند
هستند 0،پ

روایت صحیح و قابل پذیرش است.

دسته دوم ،روایت هایي است که بیت را تییید ميکنند .مثل رواینت امنام رضنا
اشاره دارد قبر مادرشان ،حضرت فاطمه

کنه

در خانه اییان بود که در زمان بنيامینه ،بینت

تخری شد و به مسجد اضافه گردید 4.همین روایت را صدوق د081ق ).در کتا عیون بنا
سند کامل مينویسد 5،اما با توجه به ضعف سهل بن زیاد ،روایت ضعیف حسا ميشنود.
اندییمندان بعدی ،همین روایت را در کتا های خویش با این سند نقل نمودهاند.

2

 .1حمیری ،قرب االسناد ،ص.367
 .2رعاملی ،وسایل الشیعه ،ج ،10ص.211
 .3بررسی سند حدیث :عبد اهلل بن جعفر الیمیری ،قمی ،ثقة (طوسی ،رجاال الطوسای ،ص)100؛
میمد بن عیسى بن عبیدبن یقطین بن موسى ،جلیل فی (من) أصایابنا ،ثقاة ،عاین ،ک یار الروایاة
(النجاشی ،رجال النجاشی ،ص)333؛ أحماد بان میماد بان أبای نصارالبزنطی ،ماولى الساکونی
(السکون) ،ثقة ،جلیل القدر (طوسی ،رجال الطوسی ،ص.)332
 .4کلینی ،کافی ،ج ،1ص161؛ ج ،2ص.128
 .5حدثنا أبی و میمد بن الیسن بن أحمد [بن] الولید ر ی اهلل عنهما و أحمد بن میمد بن یییاى
العطار و میمد بن علی ماجیلویه و میمد بن موسى بن المتوکل ر ی اهلل عنهم قالوا حدثنا میماد
بن یییى العطار و أحمد بن إدریس جمیعا عن سهل بن زیاد اآلدمی عن أحمد بن میمد بان أبای
نصر البزنطی قال :سألت أبا الیسن علی بن موسى الر ا ع عن قبر فاطمة ع فقال دفنت فای بیتهاا
فلما زادت بنو أمیة فی المسجد صارت فی المسجد (صدوق ،عیون االخبار الر ا،ج ،1ص.)311
 .6شیخ طوسی همین روایت را از صدوق نقل میکند در تهذیب األحکام (تیقیا خرساان) ،ج،3
ص256؛ عالمه مجلسی ،بیار االنوار ،ج ،13ص185؛ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،11ص.362
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روایت دوم که صدوق دد 082 .ق ).نقل ميکند ،ضعیف است ،اما اگر روایت اول را که
قر االسناد با سند صحیح ميآورد ،دلیل و این روایت را مؤید قنرار دهنیم ،عقینده قنرار
داشتن محل دفن در بیت ،طبق روایت تقویت ميشود .همچنین ،در منورد رواینات محنل
روضه ،دو حدیث وجود دارد.
روایت اول ،حدیثي است که طوسي د423ق ).از رسول خدا

نقل منيکنند و آن را

دلیلي برای بودن قبر در روضه مي داند و صندوق آن را بنا سنند کامنل در دو جنا نقنل
ميکند 1.همچنین ،روایت دومي را که به بودن قبر در روضه اشاره دارد ،سید بن طاوس

د224ق ).از امننام هننادی
بیان ميکند.

نقننل مننيکننند 6.ایننن روایننت را ابنننشننهر اشننو هننم

0

با توجه به صحیح بودن روایات بیت و روضه و با توجنه بنه اضنافه شندن بینت بنه
روضه در زمان بني امیه ،مي توان گفت که قبر حضرت فاطمنه

در همنین محندوده

قراردارد ،اما محل دقیق قبر مخفي است و نمي توان هیچ مكان میخصي را نیان داد و
به نام قبر معرفي کرد .در نقیه پایین موقعیت روضه و بینت در شنهر مدیننه مینخص
شده است.
 .1صدوق(ره) :حدثنا میمد بن موسى بن المتوکل ر ی اهلل عناه قاال حادثنا علای بان الیساین
السعدآبادی عن أحمد بن أبی عبد اهلل البرقی عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن بعض أصیابنا عن أبای
عبد اهلل ع قال قال رسول اهلل ص ما بین قبری و منبری رو ة من ریاض الجنة و منبری على ترعة
من ترع الجنة ألن قبر فاطمة ص بین قبره و منبره و قبرها رو ة من ریاض الجنة و إلیه ترعة مان
ترع الجنة (صدوق ،معانی األخبار ،ص267؛ صدوق ،من ال ییضره الفقیه ،ج ،2ص.)568
 .2هى مع جدّى صلوت اللّه علیه (ابنطاوس ،اقبال االعمال ،ص.)623
 .3ابنشهرآشوب ،المناقب ،ج ،3ص.365
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محدوده خانه حضرت زهرا
دارد و شمال قبر پیامبر

913

با فلش میخص شده است که اکنون در مسنجد قنرار

است روبه روی با جبرییل که صدوق هنم آدرس منيدهند.

1

باتوجه به صحیح بودن هردو دسته روایات روضه و بیت باید بین روایات جمع نمود و گفت
که در هر دو م كان که االن یكي شده است ،احتمال بودن قبر وجود دارد ،اما جای دقینق
قبر به هیچ وجه میخص نیست.
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 .6نقد انتساب قبر فاطمه بنت اسد به حضرت زهرا

سمهودى پیرامون قبور در بقیع مينویسد:
از قبور واقع در بقیع ،قبر فاطمه دختر رسول خدا
عباس و در کنار قبر فرزندش حسن

است و آن در داخل قبه

واقع گردیده؛ زیرا نقرل شرده اسرت کره

حسن بن على به هنگام وفاتش وصیت نمود که مرا در کنار قبر مادرم فاطمه بره
خاک بسپارید.

1

اگر طر داران این دیدگاه ،دلیلى برای نظریه خود بیان نميکردند ،پذیرش گفتار آنها
به عنوان یک تاریخ نگار پذیرفتني بود ،ولى آنان ،وصیت حضنرت مجتبنى

را دلینل و

مستند خود بیان مي کنند که فرمود :اگر از دفن شدن من در کنار جدم مانع گیتند در کنار
قبر مادرم ،فاطمه به خاکم بسپارید .سایر مورّخان نیز با توجه به نقل این وصنیت در کننار
بیان عقیده خویش ،به همین دلیل توجه ميکنند.

6

پاسخ اول به این نظریه این است که برخي از علمای اهل سنت ،مثل ابنابنيالحدیند
د 252ق ).در وصیت امام مجتبي
اشاره دارد ،امام مجتبي

 ،برخذ ادعای سنمهودی مطلبني آورده اسنت کنه

فرموده بود که من را در کنار قبر جدم دفن کنیند0و حرفني از

دفن در کنار مادر نیامده است.
پاسخ دوم اینکه هیچ مورخي قبر عباس ،عموی پیامبر اکرم
زهرا

نمني دانند و قبنر عمنوی پینامبر

 .1سمهودی ،وفاء الوفا ،ج ،3ص.856

 .2نجمی ،ر.ک :میقات حج.1373 ،
 .3ابنأبیالیدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،16ص.11

را نزد مندفن فاطمنه

را در مقبنره بنني هاشنم ،ننزد چهنار امنام
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ميدانند .طبری ،مورخ اهل سنت و ابنسعد هر دو اشاره ميکنند کنه عبناس،

عموی پیامبر

در قبرستان بقیع در مقبره بني هاشم دفن شده است.

1

از سویي دیگر ،برخي از تاریخ نگاران اهل سنت تصنریح دارنند ،قبنر عبناس کننار
فاطمه بنت اسد بوده است که سمهودی هم از آنها است .وی از ابننشنبه در اینن بناره
نقل مىکند:
دف ن عباس بن عبدالمطلب عند قبر فاطمة بنت اسد بن هاشرم فرى اول مقرابر
بنىهاشم التى فى دار عقیل.

2

با این توصیف ،دیگر مجالي برای انتسا قبر فاطمه بننت اسند بنه دختنر پینامبر
نميماند .ابنحبان دد054 .ه) از محدّثان اهل سنت تصریح مىکند که امام حسن در بقینع
نزد جده اش ،دفن شده است و در این باره مينویسد:
دفن بالبقیع عند جدّته فاطمة بنت اسد بن هاشم.

3

پاسخ سوم اینکه مفید د 410ق ).در سنه جنای کتنا ارشناد تصنریح دارد کنه امنام
حسن

کنار قبر فاطمه بنت اسد در بقیع دفن شده است 4.پاسخ چهارم اینکه در کتنا

کافي در وصیت امام حسن
زهرا

انجام شود و سپ

تصریح مي گردد کنه وداع بنا رسنول خندا
او را به بقیع ببرند.

5

 .1ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج ،1ص22؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج ،11ص.501
 .2ابنشبه ،تاریخ المدینة ،ج  ،1ص .127
 .3سمهودی ،وفاء الوفا ،ج  ،3ص.210
 .4مفید ،االرشاد ،ج ،2ص.18 ،15 ،17
 .5کلینی ،کافی ،ج.356 ،3

و حضنرت
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پ

نتیجه مي گیریم که فقط برخي تاریخ نگاران اهل سنت بنه اشنتباه ،قبنر فاطمنه

بنت اسد را منسو به حضرت زهرا
امام معصوم

مي داننند و روشنن اسنت کنه قبنر کننار چهنار

در بقیع ،قبر فاطمه بنت اسد است.
در کنار روضه رسنول اکنرم

خانه حضرت فاطمه

بنود ،امنا در زمنان ولیند بنن

عبدالملک به وسیله عمر بن عبدالعزیز تخریب شد و به روضه مسجد النبي اضافه گردیند.
در سال  88قمری ،ولید بن عبدالملک د22-82ق ).به عمر بن عبدالعزیز دد131 .ق ).والى
خود در مدینه ،دستور داد همه خانههاى اطرا مسجد النبي را که متعلّنق بنه همسنران،
اقوام و صحابه رسول خدا

بود تخریب کند و به مسجد ضمیمه نماید .او در نامه خنود

تیکید کرده بود که هر یک از مالكان این خانه ها ،با فروش خاننهاش موافقنت کنرد از او
خریدارى شود و هرک
ویران شود.

مخالفت نماید ،قیمت خانه پرداخت گنردد و بندون رضنایت وى

1

حسن مثني و همسرش ،فاطمه بنت الحسین با این دستور مخالفت کردنند و از تنرک
نمودن این حجره امتناع ورزیدند .میمورین ولید ،وارد خانه شدند و در اجراى فرمان ولیند،
فرش از زیر پاى حسن و فاطمه کییدند .آنان به اجبار این حجره را ترک کردند و به خانه
دیگرى که متعلق به امیرالمؤمنین حضرت علي

بود ،منتقل گردیدند.

6

هنگام تخریب این حجرهها ،خبینب بنن عبداللّنه دد88 .ق) 0بنه عمنر بنن عبندالعزیز
اعتراض نمود و او دستور داد در روزى سرد بر بدن خبیب ،آ بریزند و یک صند تازیاننه
بزنند که وى در اثر این شكنجه از دنیا رفت .عمر بن عبدالعزیز بعدها از این اقندام خنود،
ارهار ندامت مىنمود و مىگفت:
 .1ذهبی ،تاریخ االسالم و صفات المشاهیر و االعالم ،ج ،6ص.27
 .2سمهودی ،وفاء الوفا ،ج ،2ص .166
 .3خبیب بن عبداهلل بن زبیر از زبیران بوده است.
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اى کاش! خبیب را نمىکشتم.
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1

ولید با تخریب اینن خاننههنا ،مسنجد را توسنعه داد و از پادشناه روم جهنت بنّنایى و
زیباسازى آن استمداد نمود و از معمار و کارگران مسیحي استفاده کرد 6.از متون تاریخى و
میابه آنها معلوم مىشود که امیرمؤمنان

عذوه بر بیت و حجره کنار مسجد که با تعبیر

بیت فاطمه در متون روایي و تاریخي معرفي شده است ،منزل دیگرى با تعبیر دارعلني در
اختیار داشته است که در نزدیكى بقیع قرار گرفته بود.
با توجه به قویتر بودن احتمال اینکه قبر حضرت فاطمه

در بیت یا روضه بنوده

است ،برای توجیه تیییع پیكر مقدس ميتوان احتمال داد که مراسم تیییع شبانه از خاننه
کنار بقیع به سمت بیت فاطمه در کنار مسجد رخ داده است ،ولني هنیچ مسنتند تناریخي
محكمي بر این مطلب نميتوان یافت .مگر این که داشتن دو خاننه ،یكني کننار بقینع در
محله بني هاشم و دیگری بیت فاطمه در کنار مسجد برای امیرمؤمنان

اثبات شود که

به برخي از این شواهد ميپردازیم.
 .7شواهد دار علي در کنار بقيع

ابننجار دد 240 .ق ).درشرح محدوده خانههای کنار بقینع از سنعید بنن جبینر دد25 .ق).
مينویسد:
قبر حسن بن على را در اول کوچهاى که در میان خانه نبیه و خانه علرى برن
ابیطالب قرار دارد ،مشاهده نمودم.

3

 .1یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص218؛ ابنعساکر ،تاریخ مدینة الدمش  ،ج ،26ص.317
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج ،6ص.135
 .3سمهودی ،وفاء الوفا ،ج  ،1ص .51
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ابننجار اشاره به تخریب این منزل ميکند 1.در مورد تخریب بیت فاطمه

آمده است که

حسن بن حسن و همسرش ،فاطمه بنت الحسین چون مجبور به ترک حجره فاطمه شدند ،این
حجره را ترک کردند و به دار علي منتقل شدند 6.هم چنان که میخص است حجره نزدیک قبر
پیامبر

همان بیت فاطمه

بوده است و با دار علي که کنار بقیع است ،فرق ميکند.

دار علي ،خانه کنار بقیع مانند سایر امذک و بایات ،جزئي از صندقات و موقوفنات آن
حضرت بود که تولیت این خانه را به ترتیب به فرزندان خویش ،امنام مجتبنى
حسین

و امنام

سپردند .منابع تاریخى ،مانند تاریخ ابنشبه به این امر اشناره منيکننند و منتن

وقف نامه آن حضرت را که در سال 02هجری تنظیم شده بود ،نقل ميکنند و از جمنذت
این وقفنامه ،اشاره به وقف خانه بعد از امیرالمؤمنین به فرزندان اییان است.

0

در تاریخ طبری و الطبقات الكبری در ریل محل دفن ابوسفیان بن الحنارث ،مطلبني
نقل شده است که به صراحت درباره خانه امیرالمؤمنین حضنرت علني

کنه کننار خاننه

عقیل در کنار قبرستان بقیع بود ،خبر ميدهد 4.ابنشبه د626ق ).در این مورد اشاره ميکند
که حضرت علي

دو خانه داشته است.

5

 .1همان ،ص.51
 .2فخرجوا منه حتى اتو دار على نهاراً ،همان ،ص .166
 .3ابنشبه ،تاریخ المدینة ،ج  ،1ص .222 – 212
 .4و مات أبو سفیان بالمدینة بعد أخیه نوفل بن الیارث بأربعة أشهر إال ثالث عشرة لیلة .و یقال بال
مات سنة عشرین و صلى علیه عمر بن الخطاب و قبر فی رکن دار عقیل بان أبای طالاب باالبقیع ...و
کانت داره قریبا من دار عقیل بن أبی طالب و هی الدار التی تدعى دار الکراحای .و های حدیادة دار
علی بن أبی طالب (ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج  ،1ص10؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج ،11ص.)503
 .5واتخذ علی بن ابیطالب بالمدینة دارین احدایهما دخلت فی مسجد رسول اللّه صالی اهلل علیاه و
آله و هی منزل فاطمة بنت رسول اللّه التی تسکن فیها و األخری دار علی التی بالبقیع و هی بایدی
ولد علی علی حوزالصدقة (ابنشبه ،تاریخ المدینة ،ج ،1ص.)222
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تاریخنگاران گزارش ميدهند که امام سنجاد
رسیده بود و به امیرالمؤمنین حضرت علي

در منابع نخستين

در مدیننه در منزلني کنه بنه او ارث

تعلق داشت در حال قدم زدن بود که سنگ

نوشتهای را میاهده کرد که کمي از خاک بیرون آمده بود و آن را دوباره مخفي کرد .روی
آن سنگ نوشته شده بود:
این قبر رمله بنت صخر است.

1

این خانه که این اتفاق در آن ثبت شده است ،بیت فاطمه

نبوده است؛ چراکه پنیش

از این گذشت که در سال 88قمری بیت فاطمه تخریب شد و بنه فضنای مسنجد اضنافه
گردید .بنابراین ،جریان سنگ نوشته مربوط به خانه دوم در کنار بقیع بوده اسنت .طبنری
د013ق ).در نقل وقایع سال 145قمری و قیام محمد بن عبداهلل دد145 .ق ).به دفن شدن
آن حضرت در قبرستان بقیع درکنار منزل حضرت علي

اشاره ميکند.

6

هم چنین در سه کتا اهل سنت از یكي از افراد مدیننه بنه ننام عبینداهلل بنن عندی

پیامبر
المختار یاد شده است که در زمان

خانه امیرالمؤمنین حضرت علي
امیرالمؤمنین حضرت علي

متولد شده بنود و محنل دفنن او در نزدیكني

در کنار بقیع قرار داشت.

0

دو خانه داشتند .خانه اول ،کنار مسجد پینامبر

قنرار

داشت که حجره مانند و معرو به بیت فاطمه بود .این بیت درکنار حجرههنای همسنران
پ 
یامبر

که رو به مسجد النبي بودند ،واقع شده بود .همچنان که حجنرههنای همسنران

پیامبر

در نامگذاری ،منسو به زنان او بوده است ،مثل بیت عاییه .طبیعي است که از

این حجره با تعبیر بیت فاطمه در متون تاریخي و روایات یاد شود.
 .1عبدالبر ،االستیعاب ،ج ،1ص.181
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج ،7ص.601
 .3ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج ،5ص.36
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همچنین ،امیرالمؤمنین حضرت علي

خانه دومي نزدیک بقیع ،میهور بنه دار علني

داشتند .این خانه دوم در کنار منزل عقیل قرار داشت و ميتنوان احتمنال داد کنه مراسنم
تجهیز و تیییع آن بانوی مكرمه ،مربوط به منزل دوم بوده است و از آنجا به سمت منزل
اول تیییع شده است و در بیت فاطمه ،کنار مسجد دفن شده است؛ چراکه با پذیرفتن بیت
فاطمه برای مدفن ،دیگر نیازی به تییع جنازه نبوده است ،امنا اگنر اینن احتمنال را هنم
نپذیریم ،اشكالي بر مراسم تینییع وارد نیسنت .شناید بنرای سناختن قبرهنای نمنادین و
سردرگم نمودن مردم در شناسایي محل اصلي قبر ،چنین کاری شده است.
 .8عالمت قبر کنار روضه فعلي آیا همان قبر حضرت زهرا

است؟

عدهای با استناد به برخي معاصرین ميخواهند که کنار مرقند شنریف پینامبر اکنرم

در

قسمت مقصوره که بیت حضرت فاطمه بوده است و محرابي را که در آن است به عننوان
قبر حضرت فاطمه

نیان دهند 1که این پنداشت نادرسنت بنه سنمهودی دد211 .ق).

استناد ميشود .وی در این باره مينویسد:
در زمان فعلى ،خانه فاطمه در داخل مقصوره و محدوده واقرع شرده اسرت و
داراى محرابى است که در پشت حجره پیامبر

قرار گرفته است.

2

مقصوره که قبل از تاریخ نصب شبكه در اطرا بیت فاطمه بوده است ،همان دیوارى
است که در زمان عمر بن عبدالعزیز در قسمت شمالى مرقد شریف نبوى

ایجناد شنده

بود که با نصب شبكه ،این دیواره نیز برداشته شده است و هیچ ربطي به محل قبر نندارد.
سمهودى دد211 .ق ).در این باره مينویسد:
 .1نجمی ،میقات حج.1373 ،
 .2سمهودی ،وفاء الوفا ،ج ،2ص .601
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محرابى که در پشت حجره عایشه قرار دارد در قسمت مقردم ایرن محررا ،
محلى هست که مردم ،آن جا را به عنوان قبر فاطمه

مىشناسرند و بررای ایرن

نقطه احتررام زیرادى قا رل هسرتند و از قردم گ اشرتن برر ایرن محوطره امتنرا
مىورزند.

1

همان گونه که او اشاره مي کند در داخل بیت فاطمه ،نقطه میخصى به عننوان محنل
قبر آن حضرت شناخته مىشده است .با این حال ،گروه قابل توجهي اینن مكنان را فاقند
اعتبار ميدانند و برای این عذمت ،هیج اعتبار تاریخي قائل نیستند.

6

 .9نتيجه

برخي اندییمندان اهل سنت بر این باورند که قبر حضرت زهرا
قبر میهور به فاطمه بنت اسد ،همان قبر حضرت زهرا

مخفي نبنوده اسنت و

اسنت ،امنا بیینتر مننابع آنهنا

تیکید دارند که مدفن فاطمه بنت اسد در بقیع در کنار قبر چهنار امنام معصنوم
عباس عموی پیامبر

قرار دارد.

هم چنین ،اندییمندان شیعه درباره قبر حضرت فاطمه زهرا
یا روضه نبي اکرم

و قبنر

یا بیت فاطمه

سه عقیده دارند و بقیع

را مدفن اییان ميپندارند .با واکناوی نخسنتین

منابع تاریخي و روایي به نظر مي رسد که مندفن آن بنانوی بزرگنوار در محندوده روضنه

پیغمبر

و در بیت فاطمه

قرار دارد.

در زمان کنوني ،محل دقیق بیت آشكار نیست؛ چراکه این مكان در گذشنته تخرینب
شده است و به مسجد نبوی اضافه گردیده است .بدین ترتیب از زمان امام رضا

به بعد

 .1همان ،ج ،2ص .162

 .2امین عاملی ،اعیان الشیعة ،ج ،1ص322؛ یداهلل مقدسی ،بازپژوهشای تااریخ والدت و شاهادت
معصومان ،ص .176
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از سوی امامان معصوم
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 ،اشاراتي درباره محدوده قبر شده است ،اما به طور دقیق ،هیچ

محلي به عنوان محل دقیق قبر معرفي نیده است.
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اإلسالمیة 1107 ،ق.
 .33مجلسی ،میمدباقر ،بیار االنوار ،بیروت :داراحیاء التراث العربی1103 ،ق
 .31میمد بن اسماعیل بخاری ،صییح بخاری ،استانبول :المکتبة االسالمیة1103 ،ق.
 .35مسعودی ،أبو الیسن على بن الیسین المساعودی ،ماروج الاذهب و معاادن الجاوهر،
تیقی داغر ،ااد دوم ،قم :دار الهجرة1102 ،ق.
 .36مسلم بن حجاج ،نیشابوری ،صییح مسلم ،تصییح طرابلسای ،اساتانبول :دار الطباعاة
العامرة1331 ،ق.
 .37مفید ،میمد بن میمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد2 ،جلد ،قم :کنگره شایخ
مفید1113 ،ق.
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 .38مفید ،میمد بن میمد ،الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة1 ،جلد ،قم :کنگره
شیخ مفید1113 ،ق.
 .32مفید ،میمد بن میمد ،األمالی ،قم :کنگره شیخ مفید1113 ،ق.
 .10نجاشی ،احمد بن على ،رجال النجاشای1 ،جلاد ،اااد ششام ،قام :مؤسساة النشار
االسالمی. 1365 ،
 .11نجمی ،میمد صادق ،میقات حج2 ،شماره.1373 ،
 .12نورى ،حسین بن میمد تقى ،مساتدرک الوساائل و مساتنبا المساائل ،قام :مؤسساة
آلالبیت علیهم السالم1108 ،ق.
 .13نورالدین ،علی بن احمد سمهودی شافعی ،وفاء الوفاا باخباار دار المصاطفی ،بیاروت:
دار الکتب العلمیة1127 ،ق.
 .11یعقوبى ،احمد بن ابى یعقوب ابن وا ح یعقوبى ،تاریخ یعقاوبی ،ترجماه آیتاى ،اااد
ششم ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى.1371 ،
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