ﻓﺘﻮﮐﻠﯿﭗ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ آﻣﺪ
ﻫﻤﺎران ﺷﻤﺎ در واﺣﺪ ﻓﻨ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺒﻠﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻓﺘﻮﮐﻠﯿﭙ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
اﻧﺸﺎئ اﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﻃﻤﻪ دو رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ و دﯾﺮی ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ روز را
ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻣداﻧﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ روز ،در ﻣﻮرخ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺗﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻤﺎدی اﻷول را »ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ اول« ﻣداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ روز ،ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را در ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧ
داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﺮا »ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دوم« ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨ در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﮐﺎﻓ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ را در  ۱۲رﺑﯿﻊ اﻻول ﻣداﻧﺪﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ درﺑﺎرۀ اﯾﺎم
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ دﻫﻪ دوم ﺟﻤﺎدیاﻻول ،از دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ آن ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ  ۷۵روز ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﻣﯿﺎن آن روزﻫﺎ واﻗﻊ
ﺷﺪهاﺳﺖ» ،دﻫﻪ اول ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ« و ﺑﻪ دﻫﻪ اول ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧ ،از اول ﺗﺎ دﻫﻢ ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ  ۹۵روز ،ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده »دﻫﻪ دوم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ« ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺟﺎی دو دﻫﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ،ﮐﻪ »دﻫﻪ اول ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ«  ۴۰روز ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﻫﺸﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﺗﺎرﯾﺦ
دﺳﺘﻮر ﺧﻂ ﻋﺮﺑ در اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد؛ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ و ﭼﻪ اﻋﺮاب .از اﯾﻦرو ،اﮐﺜﺮ ﺣﺮوف آن دارای ﺷﻞﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ [۴].ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ »ﻫﻔﺘﺎد« )ﺑﻪﻋﺮﺑ :ﺳﺒﻌﻮن( و »ﻧﻮد« )ﺑﻪ ﻋﺮﺑ :ﺗﺴﻌﻮن( در زﺑﺎن ﻋﺮﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ از ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در اﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت وارده ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم )ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب( ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ روﯾﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺴﺘ ﭘﻬﻠﻮ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ وی )ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ (ﮔﺮدﯾﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﯿﻦ  ۷۵ﺗﺎ  ۹۵روز ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺪﻓﯿﻦ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﻼم اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﻔ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺑﻮﺑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻣداﻧﻨﺪ.
دﻧﯿﺲ ﺻﻮﻓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﺗﺮ رواﯾﺖﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﻧﺎراﺣﺘ ﻓﺎﻃﻤﻪ از اﺑﻮﺑﺮ و وﺻﯿﺖ وی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد او در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ اﺑﻮﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ او ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

