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چکیده
اگر چه در گزارشهای موجود درباره خدیجه(س) روایات اختالفی کمتری نسبت به دیگر شخصیتهای
برجسته صدر اسالم به چشم میخورد ،اما تأثیر گرایشهای فکری ،مذهبی و تحوالت فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی دوران حیات مؤلفان بر بازنمایی این شخصیت بیتأثیر نبودهاست و شماری از نویسندگان فریقین
گاه دیدگاههای متفاوت و قابل نقدی درباره ایشان مطرح کردهاند .مقاله حاضر ،در صدد بررسی این
دیدگاهها مخصوصا آراء نویسنده فقید لبنانی ،جعفر مرتضی عاملی در خصوص خدیجه(س) است .در این
میان به تأثیر حضور عایشه نه تنها به عنوان همسر پیامبر ،بلکه دختر نخستین خلیفه پس از ایشان و جایگاه
رفیع وی در میان برخی فرق نیز توجه شدهاست .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مؤلفههای
کالمی نویسندگان شیعی و رقابتهای آنان با اهل سنت گاه موجب شدهاست تا آنها درباره سن
ّ
خدیجه(س) ،همسران پیشین و فرزندانش ،نظرات شاذی ارائه کنند .در باور آنها کم نشان دادن سن
خدیجه(س) و دوشیزه بودن وی هنگام ازدواج با رسول خدا(ص) ،ایشان را در جایگاهی رفیعتر از عایشه
_که در مقام مفاخره با دیگر همسران پیامبر بر این دو موضوع تأکید میورزید_ مینشاند.
کلیدواژهها :خدیجه(س) ،عایشه ،همسران پیامبر ،تاریخنگاری شیعی.
 .1تاریخ دریافت8100/2/11 :؛ تاریخ پذیرش1041/2/22 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)msoltani94@pnu.ac.ir :
 .3رایانامه khatami110@gmail.com :
 .0رایانامهgohari-fa@um.ac.ir :
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مقدمه
تاریخنگاری شیعی در طی قرون در موضوعاتی به تاریخنگاری سنی نزدیک و در
موضوعاتی دیگر از آن فاصله میگرفت .موضوعات اختالفی عمدتا حول مسئله جانشینی
رسول خدا(ص) و فضائل پنجتن میگشت ،اما به مرور پای دیگر شخصیتهای مورد
احترام فریقین نیز به میان آمد و مورخان دو فرقه بسته به جایگاه و موقعیت آن شخصیتها
نزد پیامبر(ص) مواضع متفاوتی اتخاذ کردند .از جمله این افراد میتوان به ابوطالب ،پدر
امام علی(ع) ،اشاره کرد که در نگاه برخی از اهل سنت ،دوزخی و در تصویر شیعیان به
عنوان تراز ایمان شمرده شدهاست .این دوگانگی برداشتها در نگارش زندگی همسران
پیامبر(ص) نیز قابل ردیابی است .شیعیان ،خدیجه(س) ،نخستین زن مسلمان ،که جایگاه
مادری فاطمه(س) را نیز دارد ،در صدر همسران رسول خدا(ص) مینشانند و اهل سنت
غالبا چنین جایگاهی را برای عایشه ،دختر ابوبکر ،در نظر میگیرند 5.دالیل طرفین بسیار
متنوع است که پرداختن به آن در حیطه پژوهش پیشرو نیست.
یکی از تفاخرات عایشه بر دیگر همسران پیامبر ،کم سن و سال بودن و دوشیزگی وی
هنگام ازدواج با رسول خدا(ص) است که سایر همسران پیامبر از آن برخوردار نبودند .در
واکنش شماری از منابع شیعی امامی و زیدی کوشیدهاند با طرح چنین امتیازی برای
خدیجه(س) ،آن را از انحصار عایشه خارج سازند .هدف این مقاله نقد دیدگاه برخی
معاصرین شیعه است که در تعارض با منابع تاریخی و دیدگاه متقدمان شیعه است.
پرشورترین مدافع خدیجه(س) در عصر حاضر ،نویسنده لبنانی ،جعفر مرتضی عاملی (د
1321ش) است که در کتاب مفصل الصحیح من سیرة النبى االعظم درباره موضوعات
مختلف مربوط به وی اظهار نظر کرده و بخشی از دیدگاه جامعه مذهبی فعلی ما در
 .5به باور مرتضی عسگری منزلت و موقعیت عایشه در زمان خالفت شیخین در جهان اسالم دو چندان شد و
موجب شد انظار مسلمانان به سوی او معطوف شود و از میان همه بانوان پیامبر گردنها به سوی او کشیده شده و مقام
و موقعیتش از اقران و دیگران بانوان رسول خدا تا به امروز نیز برتر و واالتر جلوه کند (عسکری.)113/1 ،
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خصوص حضرت خدیجه(س) نیز متأثر از آن است .به سبب دیدگاههای خاص مرحوم
عاملی بخش مهمی از مقاله پیشرو به نقد و بررسی دیدگاههای وی اختصاص یافتهاست.
بنابراین مسئله این پژوهش تعارض باورهای کالمی قدیم و جدید شیعه است که مخصوصا
در نوشتههای جعفر مرتضی عاملی و پیروانش نمود یافتهاست.
پیشینه پژوهش

پیش از این پژوهشگرانی مانند محمودپور ،مرادی 1و مرادی نسب ،در آثار خود ،کوتاه و

گذرا ،به طرح موضوع درباره تردید عدهای در ازدواجهای پیشین حضرت خدیجه(س)
پرداختهاند .مرادی نسب در مدخل «خدیجه بنت خویلد» دايرة المعارف قرآن کريم ضمن
اشاره به دیدگاهی که منکر ازدواجهای پیشین حضرت خدیجه(س) است تنها به کتابهای
االستغاثه کوفی و المناقب ابن شهرآشوب ارجاع میدهد که در این مقاله روایتهای آنها
ً
مفصال بررسی شدهاست 7.محمودپور در نقد آراء جعفر مرتضی تنها به ذکر آثاری که نوشته
شدهاست پرداخته و متعرض محتوای آنها نشدهاست 1.برخالف نظر محمودپور کتاب

اوالد النبى و هل للنبى بنت غیر زهرا(س) 2در رد دیدگاههای جعفر مرتضی نبوده بلکه در

تأیید وی نوشته شدهاست .مؤلف با استناد به برخی آیات قرآن ،احادیث و استنتاجات
کالمی از آنها در پی اثبات این موضوع است که پیامبر دختری جز زهرا(س) نداشته و بقیه
ربائب او بودهاند .در مقابل السید بن احمد در کتاب مختصر اما سودمند زينب و رقیه و ّام-
کلثوم بنات رسول الله ال ربائبه 14در سه فصل به اثبات وجود دختران پیامبر پرداخته وبا

 .1مرادی ،عبدالحمید« ،خدیجه» ،دايرة المعارف بزرگ اسالمى.
 .7مرادی نسب ،حسین« ،خدیجه بنت خویلد» ،دايرة المعارف قرآن کريم.
 .1محمودپور ،محمد« ،خدیجه» ،دانشنامه جهان اسالم.
 .2خلیفه عبید الکلبانی العمانی ،اوالد النبى و هل للنبى بنت غیر زهرا(س) ،بیجا ،دار الحجة البیضاء ،بیتا.
 .14السید بن احمد بن ابراهیم ،زينب و رقیه و ام کلثوم بنات رسول الله ال ربائبه ،کویتّ ،
مبرة اآلل و االصحاب،
2414م.
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قلمی مالیم _که از ویژگیهای آثار انتشارات ّ
مبرة اآلل و االصحاب است_ به نقد دیدگاه-
های جعفر مرتضی و دیگر شیعیان بدون نام بردن از آنها پرداختهاست .مؤلف انگیزه انکار
دختران پیامبر توسط معدودی از شیعیان را به نقل از نعمت الله جزایری (د 1112ه) ،اثبات

دامادی واقعی امام علی(ع) برای پیامبر و انکار آن را برای عثمان دانستهاست 11.در مدخل
«خدیجه» در دايرة المعارف قرآن نیز خانم فریر با تکیه بر مشهورات بر ازدواجهای قبلی
خدیجه و فرزندان او از آن ازدواجها و نیز فرزندانش از پیامبر تأکید ورزیدهاست؛ ضمن آن
که با استناد به برخی منابع قصص و روایات سنی او را در کنار عایشه ،فاطمه(س) و مریم

دختر عمران ،بهترین زنان این عالم و سرای دیگر معرفی کردهاست 12.درباره نگرش تاریخ-

نگاران کهن به حضرت خدیجه(س) پیش از این مقالهای با عنوان «سیمای خدیجه(س) در

تاریخنگاری متقدم سنی :سنجش روایتهای ابنسعد (د 234ه)» ،13به قلم نگارندگان
مقاله حاضر ،به چاپ رسیدهاست که ما را از بررسیهای بیشتر حول این موضوع بینیاز
میسازد.
 .1همسران و فرزندان خديجه(س) پیش از رسول خدا(ص)
الف .منابع متقدم
در میان اهل سنت ،در روایت ابنسعد ،به عنوان یکی از قدیمیترین منابع صدر اسالم،
خدیجه(س) ابتدا با ورقةبننوفل ،پسرعموی خود ،نامزد کرد ،اما این امر به ازدواج ختم
نشد .او بعد از ورقه و پیش از پیامبر(ص) دو بار دیگر ازدواج کرد 10.همسران خدیجه(س)،

هندبننباش ،ملقب به ابوهاله و عتیقبنعابد مخزومی بودند .در طبقات ترتیب ازدواجها و
 .11همو.21 ،
12. Freyer, “Khadīdja”, 3/84-85.
 .13تاريخ و تمدن اسالمى ،سال  ،11ش  ،31بهار و تابستان 1322ش ،صص .52-27
 .10ابنسعد.11/1 ،
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اینکه کدامیک نخستین همسر بودهاند در دو نقل متفاوت ذکر شدهاست؛ در روایت اول،
هند 15و در روایت دیگر عتیق به عنوان همسر اول 11نام برده شدهاست .به گزارش ابنسعد،

خدیجه(س) با کنیه «امهند» 17صاحب سه فرزند از همسران پیشین خود بود :دو پسر به
نامهای هند 11و هاله از ابوهاله و یک دختر به نام هند 12از عتیق بن عابد مخزومی.

24

در گزارش ابنهشام ،خدیجه(س) از نخستین همسر خود ،عتیقبنعابد مخزومی،
صاحب یک دختر و یک پسر به نام عبدالله و از همسر دوم خود ،ابیهالةبنمالک _از قبیله
تمیم و همسوگند با بنیعبدالدار_ صاحب دختری به نام زینب و پسری به نام هندبنابیهالة
شد.

21

به گزارش طبری ،عتیقبنعابد مخزومی نخستین همسر خدیجه(س) بود و
 .15همانجا.
 .11همو.170/1 ،
 .17همو.12/1 ،
 .11به نقل از طبقات حسنین از هند میخواستند تا اخالق رسول خدا را برای آنان توصیف کند (ابنسعد-320/1 ،
 .)325هند ،زمان ازدواج خدیجه با محمد نزد مادر خویش بود (طبری )111/3 ،و بعدها از اصحاب رسول
خدا(ص) شد (ابوالفرج اصفهانی .)52/1 ،به نقل از برخی منابع او در جنگ بدر یا احد به شهادت رسید (بالذری،
 .)11/13باید توجه داشت که چنانچه روایت شهادت او در جنگ بدر یا احد صحیح باشد ،روایت ابنسعد از
توصیف خلق و خوی پیامبر از وی دیگر اعتبار نخواهد داشت .البته برخی زمان مرگ او را هنگام جنگ جمل همراه
علی(ع) خواندهاند (ابنعبدالبر.)1500/0 ،
 .12ابنسعد .11/1 ،هند با صیفیبنامیه ،پسر عموی خود ازدواج کرد و اعقابش در مدینه به دلیل انتساب به
مادربزرگشان ،خدیجه(س) ،به «بنیطاهره» معروف شدند .نسل وی مدتی در مدینه باقی بود و چندی بعد از میان
رفت (ابنسعد12-11/1 ،؛ بالذری .)047/1 ،هند را نام پسر (ابن عبدالبر )1500 /0 ،و دختر (بالذری)047/1 ،
خواندهاند.
 . 24منابع در خصوص تعداد ،ترتیب و اسامی این فرزندان اختالف نظر دارند؛ ابنهشام فرزندان ایشان را  0تن ذکر
کرده است :هند و زینب از ابوهاله ،یک دختر به نام جاریه و پسری به نام عبدالله از عتیقبنعابد (ابنهشام-103/2 ،
 .)100جاریه با صیفیبنابیرفاعه ازدواج کرد (ابنهشام)100/2 ،؛ او را هند نیز نامیدهاند (بالذری.)047/1 ،
 .21ابنهشام.103/2 ،
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خدیجه(س) از او صاحب یک دختر شد .خدیجه(س) پس از رحلت عتیق به همسری
ابوهالةبنزرارهبننباش در آمد و برای وی هندبن ابیهاله را به دنیا آورد .خدیجه(س) بعد از
رحلت ابوهاله ،زمان ازدواج با رسول خدا(ص) فرزند او را همراه خود داشت 22.منابع

دیگری نیز وجود دارند که بر ازدواجهای پیشین خدیجه(س) تصریح داشتهاند.

23

در میان منابع کهن شیعی (اعم از اسماعیلی ،زیدی و امامی) تقریبا اتفاق نظری در
ابن باره وجود دارد .ابوالفرج اصفهانی ،زیدی مذهب ،عالوه بر ذکر کنیه «امهند» برای
خدیجه(س) از دو ازدواج او پیش از رسول خدا خبر دادهاست .به گفته او ،نخستین همسر،
عتیقبنعائد از قبیله مخزوم و همسر دوم« ،ابوهاله» ،بودهاست .خدیجه(س) از ابوهاله
پسری به نام «هند» داشت که بعدها مسلمان شد.

20

قاضی نعمان مغربی (د  313ه) از علمای شاخص اسماعیلیه در کتاب خود به هر دو
ازدواج پیشین خدیجه(س) و فرزندان او از همسران پیشینش اشاره کردهاست.

25

در کتاب الرجال ابنغضائری ،از منابع اولیه رجال شیعی امامی ،در معرفی ّ
عليبن
ّ
ّ
ّ
ألنه ینسب إلی ولد أبيهالةّ ،
ّ
األسدي،
النباش،
الخدیجي _
عبدالله آمدهاست« :أبوالحسن
ّ
ّ ّ ّ
الذي کان زوج خدیجة علیهما ّ
النبي صلی الله علیه و آله و سلم_ 21.صدوق (د
السالم قبل

 311ه) نیز روایتی دارد حاکی از آنکه امام حسن(ع) میفرماید که اوصاف رسول خدا را از
داییاش ،هندبنابیهاله تمیمی ،سؤال کرد.

27

این روایت تلویحا به ازدواج پیشین

خدیجه(س) اشاره دارد.
 .22طبری.111/3 ،
 .23برای نمونه نک .خلیفةبنخیاط11-17/1 ،؛ بالذری047-041/1 ،؛ ابنحماد دوالبی11 ،؛ مقدسی،
 131 / 0؛ ابنعبدالبر1500/0 ،؛ ابنعساکر124/3 ،؛ سبطبنجوزی271 ،؛ اربلی.011/1 ،
 .20ابوالفرج اصفهانی.52-51-57/1 ،
 .25قاضی نعمان.15/3 ،
 .21ابنغضائری12 ،؛ و نیز .نک .رجال النجاشي217 ،؛ الرجال (البن داود)212 ،؛ الرجال عالمه حلی.235 ،
 .27صدوق ،معانىاالخبار.14،
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طبرسی از دیگر علمای امامی است که به ازدواجهای پیشین خدیجه(س) اذعان
داشتهاست .به گزارش وی خدیجه(س) پیش از رسول خدا همسر عتیقبنعائذمخزومی بود
و از او صاحب دختری به نام جاریه 21شد و پس از عتیق با ابوهاله اسدی ازدواج کرد و

صاحب فرزندی به نام هندبنابيهاله شد که تحت تربیت رسول خدا قرار گرفت.

22

ابنشهرآشوب هم چندین روایت دارد که حاکی از ازدواجهای پیشین خدیجه(س)
َّ
آت ذالقربی حقه و المسکین» 34بیان
است؛ برای مثال در روایتی در توضیح آیه «و ِ
کردهاست که جبرئیل فدک را میراث فاطمه(س) از مادرش ،خدیجه(س) ،و نیز از هند،
دختر ابوهاله ،خواهر فاطمه(س) ،خواندهاست 31.او در معرفی فرزندخواندگان رسول خدا
از پسری به نام هندبن ابی هاله اسدی از خدیجه(س) نام برده 32و در روایت دیگری بیان

کردهاست« :گفتهاند خدیجه(س) [پیش از ازدواج با محمد(ص)] در خانه عتیقبنعائذ
مخزومی و سپس تحت همسری ابوهاله زرارهبننباش اسدی بودهاست 33.همچنین وی در

معرفی همسران پیامبر(ص) از عایشه به عنوان تنها همسر دوشیزه رسول الله(ص)

یاد کردهاست 30.از مجموع این گزارشها میتوان دریافت ،دستکم رجالیون و علمای
قدیم شیعه ازدواجهای سابق خدیجه(س) را پذیرفته بودند.
صاحب کتاب مناقب علیرغم روایات فوقالذکر ،روایت دیگری دارد که ظاهرا
مهمترین دلیلی است که مخالفان ازدواج خدیجه(س) پیش از حضرت رسول بدان استناد
 .21ابن هشام نیز به دختری به نام جاریه که حاصل ازدواج خدیجه با عتیق بن عابد است اشاره کرده که با صیفی بن
ابی رفاعه ازدواج کرد (ابنهشام )100-103/2 ،و او را هند نیز نامیدهاند (بالذری ،انساب االشراف.)047/1 ،
 .22طبرسی.270/1 ،
 .34اسراء.21 /
 .31ابنشهرآشوب.123/1 ،
 .32همو.137/1 ،
 .33همانجا.
 .30همو.131/1 ،
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کردهاند .به گزارش ابنشهرآشوب« :احمد بالذری و ابوالقاسم کوفی در کتابهای خود و
مرتضی در الشافى و ابوجعفر [طوسی] در کتاب تخلیص [الشافى] روایت کردهاند:
خدیجه(س) هنگام ازدواج با رسول خدا(ص) دوشیزه بود .آن چه در کتاب االنوار و البدع
آمده که رقیه و زینب دختران هاله ،خواهر خدیجه بودهاند نیز همین معنا را تأیید میکند».

35

با توجه به آنکه بیشتر استناد مخالفان ازدواجهای پیشین خدیجه(س) گزارش ابنشهر
آشوب است ،ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر میرسد:
همانطور که ذکر شد ،ابنشهرآشوب در اینباره گزارشهای دیگری دارد که آنها
حاکی از وجود همسران پیشین خدیجه(س) است.
چنانچه منظور ابنشهرآشوب از ذکر نام احمد بالذری ،همان صاحب کتاب انساب
31

االشراف باشد ،بالذری از ازدواجهای پیشین خدیجه(س) و فرزندان ایشان یاد کردهاست.
به گفته ابوالقاسم کوفی _که از زیدیه و متهم به ّ
غلو است_ مطابق اخبار تاریخی ،زنان
قریش معتقد بودند خدیجه با وجود خواستگاران بسیار از اشراف و بزرگان قریش نباید با
یتیم تهیدست ابوطالب ازدواج میکرد ،بنابراین بعد از ازدواج او با محمد(ص) از ایشان
خشمگین شده و او را تنها گذاشتند .کوفی بر این باور رفتهاست که چطور ممکن است
خدیجه(س) خواستگاران متمول و با نسب خود را نپذیرفته و عربهایی بینام و نشان از
تمیم و مخزوم را بر اشراف قریش برتری داده و با آنها ازدواج کرده باشد؟ 37کوفی با تأکید

بر عقیده بیاستناد خود میگوید« :هر عاقل و ذیشعوری میفهمد که این مسأله کامال

محال و سخنی بیپایه است» 31.در نقد روایت کوفی همانطور که میرشریفی تأکید دارد،
 .35ابنشهرآشوب.131/1 ،
 .31بالذری.11/13 ،047-041/1 ،
 . 37برخالف نظر وی ،احمد زکی یمانی معتقد است که هر دو شوهر قبلی خدیجه(س) از بزرگان (سادات) عرب
بودهاند (احمد زکی یمانی.)10 ،
 .31کوفی.115 ،
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باید توجه داشت که متن واضح و روشنی دال بر صحت باورهای کوفی وجود ندارد 32ضمن
این که به تعویق انداختن ازدواج زنی تا چهل سالگی در شرایط اقتصادی و خانوادگی
خدیجه(س) در آن دوران امری نامعمول بودهاست و تا وقتی دلیل قاطع و متن صریحی بر
مدعا نباشد ،از ظاهر متون و روایات مشهور نمیتوان دست کشید 04.در عین حال باید

اضافه کرد که کوفی به استناد تقریبا همه منابع در اواخر عمر به غلو گراییده بود 01و خبری که
از تحریم خدیجه(س) توسط زنان قریش بیان داشته نیز به بررسیهای بیشتری نیاز دارد.

02

ادعای ابنشهرآشوب مبنی بر وجود این خبر در کتاب الشافى سید مرتضی و تخلیص
الشافى شیخ طوسی صحت ندارد .ضمن اینکه شیخ طوسی در اثر دیگر خود ،االمالى ،از
هندبنابیهاله ،به عنوان فرزند خدیجه(س) و ربیبه پیامبر(ص) نام بردهاست.

03

 .32میرشریفی.17 ،
 .04همانجا.
 .01حجتی کرمانی ،محمدجواد« ،ابوالقاسم کوفی» ،دايرة المعارف بزرگ اسالمى.
 .02این خبر را صدوق نیز بیان کردهاست .به گزارش وی زنان قریش به دلیل ازدواج خدیجه با «یتیم فقیر ابیطالب»
ایشان را تنها گذاشته و هنگام وضع حمل فاطمه(س) ،زنان قریش و بنیهاشم حاضر به کمک به ایشان نشدند
(صدوق ،االمالى .)121-124 ،اما به فرض صحت این خبر ،چرا زنان در وضع حمل فرزندان پیش از فاطمه(س)
خدیجه(س) را تحریم نکردند؟ حتی اگر فاطمه(س) را تنها دختر رسول خدا(ص) از خدیجه(س) و دختران دیگر را
ربیبههای پیامبر فرض کرد نیز با توجه به شهرت خبر تولد فاطمه(س) در میان شیعیان بعد از بعثت رسول خدا(ص)
(نک « .واکاوی سن حضرت فاطمه(س) در آثار مورخان متقدم مسلمان با تکیه بر روایات ابنسعد» ،تاریخ و
فرهنگ ،سال پنجاه و دو ،شماره  ،140بهار و تابستان 1322ش ،صص )110 -27از ازدواج خدیجه(س) تا وضع
حمل فاطمه(س) ،بیش از یک دهه فاصله بوده ،بنابراین چطور زنان با گذشت این همه سال از آن ازدواج و به رغم
صفات برجسته محمد(ص) و رسیدن ایشان به مقام پیامبری ،همچنان صحبت از ازدواج با فقیر و یتیم ابوطالب کرده
و خدیجه(س) را تحریم کردند! در ثانی خبر تولد پسران خدیجه(س) پیش از تولد فاطمه(س) نیز از شهرت زیادی
ً
برخوردار است .نهایتا هم این سوال مطرح است که چرا زنان مسلمان همچون فاطمه بنت اسد و دیگران به کمک
ایشان نرفتند؟ در حالیکه عموم بنیهاشم اعم از مسلمان و مشرک در شرایط سخت شعب حاضر به یاری پیامبر شده
بودند.
 .03طوسی ،االمالى.013 ،
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از دیگر روایاتی که در رد اخبار ازدواجهای پیشین خدیجه(س) به آنها استناد میشود
روایت طبری از علمای قرن هفتم در کتاب کامل بهايى است .به نوشته او «محمدبن
عبدالرحمن بن محمداالصفهانی میگوید در کتاب تواريخ آمدهاست که خدیجه بکر بود که

زن رسول شد» 00.رقیه و زینب _زنان عثمان_ نیز دختر رسول خدا و خدیجه(س) نبودند.

آنان دختر ابوهند از قبیله بنیتمیم و هاله خواهر خدیجه بودند که پس از مرگ پدر و مادر،

«خدیجه که بکر بود» ،کفالت آنان را به عهده گرفت 05.به نظر میرسد تأکید مولف بر بکر
بودن خدیجه(س) از مجادالت فرقهای که در این خصوص مطرح بوده ،خبر میدهد ،این
احتمال هم وجود دارد که وی این خبر را از کوفی دریافت کرده باشد.
در استناد به بکر بودن خدیجه(س) به کتاب داليل النبوه از منابع اهل سنت نیز ارجاع
داده میشود که در نسخهای از آن اینگونه آمدهاست« :وکانت خدیجة امرأة باکرة ذات
شرف و مال کثیر و تجارة 01.»....نسخه دو جلدی این کتاب از بیروت به جای کلمه باکرة،

تاجرة دارد« :کانت خدیجة امرأة تاجرة.»...

07

مجلسی در بحاراالنوار از روایتهایی که از ازدواجهای پیشین خدیجه(س) حکایت

دارد 01و در عین حال روایت فوقالذکر از ابنشهر آشوب ،خبر دادهاست 02.او در کتاب
دیگر خود نیز به همین ترتیب پس از ذکر روایتهایی از ازدواجهای پیشین خدیجه(س)

54

به خبر دوشیزه بودن خدیجه(س) هنگام ازدواج با رسول خدا به نقل از سیدمرتضی و شیخ
طوسی _احتماال همان نقل ابنشهرآشوب_ اشاره کرده ،اما نقل اول _ازدواجهای قبلی
 .00طبری ،کامل بهايى.272 ،
 .05همان.212-211 ،
 .01ابونعیم.171 ،
 .07همو.173 ،
 .01نک .مجلسی.51 ،14 /11 ،
 .02همو.121/22 ،
 .54همو ،حیات القلوب.202 ،221 ،223 /3 ،
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ایشان را_ اشهر خواندهاست.

51

ب .نگاه معاصران
عدهای از نویسندگان شیعی _بعضا برای مقابله با خبر دوشیزگی عایشه_ بر بکر بودن
خدیجه (س) هنگام ازدواج با حضرت محمد(ص) اصرار دارند .جعفر مرتضی عاملی از
جمله افرادی است که ازدواجهای پیشین خدیجه(س) را نپذیرفتهاست 52.وی با استناد بر دو
روایت کوفی (د  325ه) 53و ابنشهر آشوب (د 511ه) 50مبنی بر دوشیزگی خدیجه(س)،
به آشفتگی و تناقض روایات وارده در خصوص ازدواج خدیجه(س) اشاره کرده و همانها را
عامل نادرستی آن میداند .این در حالی است که درباره بیشتر وقایع تاریخی تشتت روایات
وجود دارد و وظیفه محقق ارزیابی علمی روایات است؛ از این رو ،اصل وجود تشتت
روایات دلیل مناسبی بر رد یک گزاره تاریخی نیست.
عاملی در استناد به کتاب مناقب ،به دیگر روایات موجود در آن که مخالف نظر او
بوده ،اشاره نکردهاست .عاملی در پاسخ به این ایراد که چگونه خدیجه(س) ،زنی شریف و
زیبا ،تا رسیدن به سنین باال ازدواج نکرده بود و چطور پدر یا ّ
ولیش ،او را تا این سن رها
کرده بودند ،با تأکید بر صحت روایت کشته شدن پدر خدیجه(س) در جنگ فجار
مینویسد« :سرپرست خدیجه(س) به اندازه پدر قدرت نداشت تا او را به ازدواج با هر که
خودش میخواست وادار سازد ،ضمن اینکه باقی ماندن یک زن شریف و صاحب جمال
برای مدتی بدون ازدواج برای پیدا کردن مردی فاضل و کامل که آن دوره کار مشکلی بود،
موجب شگفتی نیست» .عاملی در راستای تأیید نظریه خود ،روایتی که حارثبنابیهاله،
 .51همو.152/0 ،
 .52عاملی.247/2 ،
 .53کوفی.115 ،
 .50ابنشهرآشوب.131/1 ،
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فرزند خدیجه(س) ،را نخستین شهید اسالم خوانده مغایر روایت «سمیه ،مادر عمار،
نخستین شهید اسالم» دانسته و خبر سمیه را خبر صحیح السند میخواند.

55

نویسنده دیگری با ارجاع به کتاب سبطبنجوزی منقول از واقدی ،خدیجه(س) را بکر

خواندهاست 51،در حالیکه وی توجه نداشته که آنچه صاحب تذکرة الخواص به نقل از
واقدی بیان کرده در خصوص ازدواج خدیجه(س) با رسول خدا نبودهاست .سبطبنجوزی با
اشاره به روایتی از واقدی ،خدیجه(س) را هنگام نامزدی با ورقه ،بکر خوانده و به هر دو

ازدواج خدیجه(س) پیش از رسول خدا اذعان داشتهاست 57.تهرانی روایتی از یعقوبی نقل
همسر خواهرش ،سرپرستی هاله و
کردهاست مبنی بر اینکه خدیجه(س) ،پس از مرگ
ِ
خواهرزادههای خود را برعهده گرفت و از این رو ،برخی مردم آنها را دختران خدیجه(س) و
رسول خدا(ص) میپندارند 51.اما این روایت در یعقوبی یافت نشد ،ضمن اینکه یعقوبی

خبر چهار دختر خدیجه(س) از رسول خدا(ص) صحه گذاردهاست 52.نویسنده با طرح
اینکه شایعه ازدواجهای پیشین خدیجه(س) «تحریف عمدی تاریخ برای طرح عایشه به
عنوان تنها دختری که پیامبر با او ازدواج کرد» بودهاست ،طرح دامادی عثمان و ملقب کردن
وی به ذوالنورین را نیز «بهانهای برای تراشیدن رقیب سیاسی در برابر علی(ع)» خوانده و بر
این عقیده پافشاری میکند که پیامبر دختری جز فاطمه(س) و دامادی جز علی(ع) نداشته و
ازدواج خدیجه(س) با عتیق و ابوهاله از نظر دینی «حرام و غیرشرعی و نافی طهارت
است».
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 .55عاملی.212-247/2 ،
 .51تهرانی.200/1 ،
 .57سبطبنجوزی.271 ،
 .51تهرانی.207-201/1 ،
 .52یعقوبی.24/2 ،
 .14تهرانی.254-202/1 ،
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 .2فرزندان خديجه و رسول خدا(ص)
الف .ديدگاه متقدمان

ابنسعد تعداد دختران حضرت محمد(ص) را چهار تن بیان کردهاست 11.در اسامی این
دختران اختالفی نیست ،اما در ترتیب آنان اختالفاتی به چشم میخورد .اکثر مورخان بر این

قول توافق دارند که تعداد دختران خدیجه(س) از محمد(ص) چهار تن بودهاست 12.صدوق
نیز در الخصال به نقل از امام صادق(ع) به چهار دختر رسول خدا و نیز ازدواج دو تن از

آنها ،رقیه و امکلثوم ،با عثمان و ازدواج زینب با ابوالعاصبنربیع تصریح کردهاست 13.به
گزارش طبری پسران پیامبر در جاهلیت از دنیا رفتند ،اما دختران به دوران اسالم رسیدند،
مسلمان شدند و با رسول خدا هجرت کردند.

10

همانطور که پیشتر ذکر شد ،وجود خبری در مناقب آل ابىطالب موجب بروز
اختالف نظرهایی در این خصوص شدهاست .صاحب مناقب به رغم آنکه از هر چهار

دختر خدیجه(س) از رسول خدا(ص) نام بردهاست 15،اما در خبری آوردهاست که در کتاب

االنوار و البدع آمده که رقیه و زینب ،دختران هاله ،خواهر خدیجه(س) ،بودهاند؛ 11به
گزارش صاحب مناقب در کتابهای کشف ،لمع و بالذری نیز آمده که آنان فرزندخواندگان

پیامبر بودهاند 17.منظور از کتاب االنوار در نقل ابنشهرآشوب مشخص نیست و به

 .11ابنسعد.13/1 ،5-0 /3 ،147-141/1 ،
 .12ابنهشام124/1 ،؛ طبری211/2 ،؛ یعقوبی24/2 ،؛ مسعودی ،مروج الذهب221/2 ،؛ ابنحماد دوالبی11 ،؛
مقدسی11/5 ،؛ ابنعبدالبر54/1 ،؛ طبرسی275/1 ،؛ ابنشهرآشوب.104/1 ،
 .13صدوق.040/2 ،
 .10طبری.211/2 ،
 .15ابنشهر آشوب.104/1 ،
 .11همو.131/1 ،
 .17همو.104/1 ،
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بررسیهای بیشتر نیاز دارد 11.اما کتاب البدع را همان االستغاثه فى بدع الثالثه ابوالقاسم
کوفی دانستهاند 12.علیبناحمد کوفی ،صاحب االستغاثه فى بدع الثالثه ،رقیه و زینب را
دختران هاله ،خواهر خدیجه(س) دانسته

74

و معتقد است رقیه و زینب در خانه

پرورش یافتند و از این رو بود که به رسول خدا(ص) نسبت داده شدهاند 71.درباره این نقل از
کوفی برخی تاریخپژوهان معتقدند نکته مذکور وی برخالف منابعی است که به صراحت

آنان را دختران پیامبر(ص) خواندهاند 72.شاید مراد از کتاب کشف ،همان الکشف و البیان

73

است که چنین روایتی در آن وجود ندارد .راجع به کتاب لمع نیز اطالعاتی یافت
نشدهاست 70.بنابراین تنها مرجع موجود در اینباره کتاب ابوالقاسم کوفی است که به ّ
غلو
متهم است.
کلینی (د 322ه) از مشهورترین محدثان شیعی به وجود هر چهار دختر رسول خدا

اشاره کردهاست 75.صاحب کتاب قرب االسناد از دیگر علمای شیعی است که در روایتی از
امام صادق(ع) به چهار دختر رسول خدا و خدیجه(س) و ازدواج زینب با ابوالعاص و

 .11مقصود ابنشهرآشوب از کتاب االنوار احتماال کتاب «االنوار و مفتاح االسرار و االفکار» ابوالحسن بکری
بودهاست (یوسفیغروی .)991-991/8 ،عاملی این روایت از ابنشهر آشوب را مورد استناد قرار داده ،اما درباره
اینکه منظور از کتاب االنوار کدام کتاب بوده ،سکوت کردهاست (عاملی ،الصحیح من السیرة النبی االعظم،
 .)203–201/2در کتاب الرجال النجاشی نیز برخی کتابهایی که در عنوان آنها االنوار وجود دارد ،قابل مالحظه
است (نک .نجاشی.)92/8 ،
 .12یوسفیغروی.331/1 ،
 .74کوفی.113-112 ،
 .71همانجا.
 .72میرشریفی.17 ،
 .73چنین روایتی در آن یافت نشد( .نک .تفسیر الثعلبى (الکشف و البیان)).
 .70صابری.373/1 ،
 .75کلینی.031/2 ،
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امکلثوم و رقیه با عثمان اشاره کردهاست.

71

شیخ مفید نیز به ازدواج عثمان با دو دختر رسول خدا و دامادی ابوالعاص تصریح
کردهاست.

77

شیخ طوسی در کتاب الغیبه روایتی را بیان کردهاست که در آن حسین بن روح در
پاسخ سوال متکلمی به نام ترک هروی که تعداد دختران رسول خدا را سؤال کرده بود آنان را
چهار تن و برترین آنان را فاطمه خواند.

71

کثرت روایاتی که خبر میدهند زینب ،رقیه و امکلثوم دختران خدیجه(س) و

محمد(ص) بودهاند به قدری زیاد است که نفی آنها به دالیل استوارتری نیاز دارد 72.خبر
انکار دختران رسول خدا در الطبقات وجود ندارد و معلوم نیست چنین روایتی در آن زمان
شایع بوده یا خیر ،اما حاکم نیشابوری که در قرن چهارم میزیست ،در کتاب فضائل الزهرا
خود نوشتهاست ...« :سخن از دختران پیامبر اکرم(ص) یعنی زینب و رقیه و امکلثوم به میان
آمد و برخی از آن بزرگان گفتند :راویان ،این دختران را دختران خدیجه از رسول خدا
[نمیدانند] و انکار میکنند؛ گفتم :آنان همه ،دختران خدیجه از پیامبر(ص) هستند؛ البته
یادکرد فاطمه و [یاد] برتریهای او در اخبار و احادیث ،مشهورتر و بیشتر است».

14

این باورها در حالی مطرح است که نسبشناسان امامی غالبا بر وجود هر چهار دختر
رسول خدا(ص) صحه گذاردهاند .برای مثال علیبنابیالغنائم عمری (د 014ه) از
نسبشناسان شیعی در معرفی دختران رسول خدا از خدیجه(س) تصریح دارد« :دختران
پیامبر عبارتند از :فاطمه زهرا(س) سرور زنان جهان که با پسر عمویش علی(ع) ازدواج کرد.
 .71حمیری.2/1 ،
 .77مفید ،مسائل السروريه.20-22/1 ،
 .71طوسی ،الغیبه.311 ،
 .72نک .ابنهشام830/8 ،؛ طبری218/2 ،؛ یعقوبی20/2 ،؛ مسعودی ،مروج الذهب238/2 ،؛ ابنحماد دوالبی،
11؛ مقدسی81/5 ،؛ ابنعبدالبر50/8 ،؛ طبرسی215/8 ،؛ ابنشهرآشوب.810/8 ،
 .14همانجا.
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رقیه که ابتدا با عتبةبنابولهب ازدواج کرد و سپس با عثمانبنعفانّ .امکلثوم که با
أبوالعاصبنالربیعبنعبد ّ
العزیبنعبد شمس ازدواج کرد و زینب که او نیز با عثمان ازدواج
کرد 11.این سخنی است که بدان اعتنا نمیشود 12و قول دیگری نیز هست که زنان عثمان،
دختران خدیجه(س) از همسران پیشینش بودند» 13.سیدعزالدین قاضی مروزی (د قرن 7ق)

از دیگر نسبشناسان مشهوری است که به وجود چهار دختر رسول خدا صحه
گذاردهاست.

10

ب .ديدگاه معاصران
بنابر نقل منابع پسران خدیجه(س) از رسول خدا(ص) در کودکی از دنیا رفتند و گزارشها
در خصوص آنان با اندکی اختالف بیان شدهاست .آنچه بیشتر مورد جدل مولفان با
گرایشهای مختلف قرار گرفتهاست ،در خصوص اخبار دختران ایشان است که برخی
کوشیدهاند با انکار دیگر دختران رسول الله(ص) ،فاطمه(س) را به عنوان تنها دختر و
علی(ع) را به عنوان تنها داماد رسول خدا(ص) معرفی کنند.

15

عاملی معتقد است به باور عرب ربیبه ،دختر انسان محسوب میشود ،بنابراین رقیه و

زینب ،دختران همسر خواهر خدیجه بودند 11که هنگام ازدواج خدیجه و پیامبر نزد آنان باقی

بوده و از این رو به آنان نسبت داده شدهاند 17.عاملی دالیلی نیز در رد اینکه دو همسر
 .11طبق روایات زینب بود که با ابوالعاص ازدواج کرد نه امکلثوم (نک .ابنسعد.)170/1 ،
 .12مصحح کتاب این جمله (هو قول الیؤخذ به) را در اینجا نادرست و اشتباه ناسخ دانستهاست؛ زیرا با ساختار
عبارت ناسازگار است (عمری ،پاورقی ص.)7
 .13عمری.117/1 ،
 .10قاضی مروزی.21/1 ،
 .15نک .ادامه.
 .11دختر همسر خواهر خدیجه که از همسر پیشین وی بودهاست.
 .17عاملی 213-212/2 ،و نیز همو.217-211 ،
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عثمان ،دختران پیامبر نبودهاند ذکر کردهاست 11.او زینب که همسرش در جنگ بدر به

اسارت مسلمانان درآمده بود و امکلثوم ،همسر عثمان 12و رقیه را که روز پیروزی مسلمانان
در جنگ بدر از دنیا رفت 24ربائب رسول خدا خواندهاست.

به نوشته عاملی ظاهرا رقیه ،امکلثوم و زینب ،دختران رسول خدا ،هر سه در کودکی از
دنیا رفتهاند و رقیه و امکلثوم ،دو همسر عثمان و زینب ،همسر ابیالعاص ،فرزندخواندههای

رسول خدا و نه دختران حقیقی ایشان بودهاند 21.این مطلب عاملی اینگونه میرساند که
خدیجه(س) نام هر سه دختر خود را دقیقا همنام دختران خواهرش که در منزل ،نزد وی به
سر میبردند ،انتخاب کردهاست!
حسینی از شیعیان معاصر امامی است که در کتاب هوامش نقدية :دراسة فى کتاب
مأساة الزهراء مینویسد :جعفر مرتضی عاملی مدعی بود که در علم تاریخ از شیخ مفید
بیشتر وارد بودهاست و تسلط شیخ مفید در فقه و کالم دلیل نمیشود بر اینکه مفید و یا سایر
علمای شیعه در تاریخ بر او برتری داشته باشند .بر این اساس با نظر شیخ مفید در موضوع
دختران پیامبر مخالفت میکند .به باور او «این تنها جایی نیست که عاملی دیدگاهی شاذ و
مخالف نظر عموم علمایی شیعه اتخاذ میکند .از دیگر موارد میتوان به مخالفت در مورد
باکره بودن خدیجه به هنگام ازدواج با رسول خدا اشاره کرد».

22

کتاب ابحاث حول السیده عائشه رؤية شیعیة معاصرة تألیف حسین احمد الخشن از
جمله آثار محققان شیعی است که کمتر تحت تأثیر گرایشهای فریقین قرار گرفتهاست.
محقق در فصل آخر این کتاب با استناد به منابع کهن شیعی به تحقیق در این موضوع
 .11همو.211-213/2 ،
 .12همو.112/1 ،
 .24همو.174/1 ،
 .21همو.134/13 ،
 .22حسینی.10 ،2-1 ،
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پرداختهاست که دختران رسول خدا ربائب او نبودند 23.نگاه منصفانه مؤلف در این کتاب
نسبت به عایشه و سایر موضوعات حول همسران پیامبر از دیگر ویژگیهای این اثر است.
 .3سن خديجه(س)
الف .ديدگاه متقدمان
از پرسشهای مطرح در خصوص زندگانی خدیجه(س) سال تولد و میزان اختالف سنی او
با رسول خدا(ص) است .ابنسعد درباره تولد خدیجه(س) دو روایت متفاوت دارد؛ روایت
اول ،تولد ایشان پانزده سال پیش از عامالفیل 20و روایت دوم ،سه سال پیش از عامالفیل بیان

شدهاست 25،که از اختالفی دوازده ساله میان دو روایت خبر میدهد .چنانچه روایت اول
به نقل از حکیمبنحزام 21،برادرزاده خدیجه(س) ،را صحیح دانست ،محمد(ص) ،پانزده

سال از همسر خویش جوانتر بوده و اگر روایت دوم به نقل از هاشمبنسائبکلبی و با
واسطه از ابنعباس صحیح باشد ،خدیجه تنها سه سال از پیامبر بزرگتر بودهاست.

یعقوبی و اصفهانی با ذکر سن  15سالگی برای رحلت خدیجه(س) 27بر روایت اول

صحه گذاردهاند.
طبری تنها به نقل هشامبنمحمد مبنی بر چهل ساله بودن خدیجه(س) هنگام ازدواج

با رسول خدا اکتفا کردهاست 21.مسعودی پس از بیان سن چهل سالگی خدیجه(س) هنگام
ازدواج با رسول خدا این نکته را متذکر شدهاست که «درباره سن او جز این نیز گفتهاند».
.221-273 .23
 .20ابنسعد.10 ،12/1 ،145/1 ،
 .25همو.13/1 ،
 .21حکیم بن حزام متولد سیزده یا دوازده سال پیش از عامالفیل است (ابنعبدالبر.)312/1 ،
 .27یعقوبی35/2 ،؛ ابوالفرج اصفهانی.52/1 ،
 .21طبری.214/2 ،
 .22مسعودی ،مروجالذهب.217/2 ،

22
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مسعودی در اثر دیگر خود تنها به رحلت وی در  15سالگی اشاره کرده 144و ظاهرا بر همین
روایت صحه گذاردهاست.
با توجه به فراوانی روایت اول ،منابع متعددی سن او را هنگام ازدواج با محمد(ص)،

چهل ساله و پانزده سال بزرگتر از همسر خواندهاند 141.بر اساس روایت دوم از سال تولد
او ،خدیجه(س) تنها سه سال از پیامبر(ص) بزرگتر بوده و هنگام ازدواج با ایشان ،بیست و
هشت سال داشتهاست 142.ابن سعد به رغم بیان هر دو گزارش ،با تکرار روایت اول در طول

کتاب الطبقات و نیز ذکر نقل صریحی از واقدی مبنی بر آنکه «به عقیده او و تمامی اهل

عمل نزد او» روایت اول صحیح است 143به نظر میرسد بر همین روایت و اختالف سنی
پانزده ساله خدیجه(س) با پیامبر ،تأکید داشتهاست.

ابنهشام ،از سیرهنویسان متقدم ،در بیان ازدواج محمد(ص) با خدیجه(س) 140به

سن خدیجه(س) اشاره نکرده و تنها به بیان سن محمد(ص) بسنده کردهاست.

145

بیهقی سن خدیجه(س) هنگام وفات را  15و یا  55ساله و روایت دوم را صحیحتر

خواندهاست 141.با توجه به روایت بیهقی سن ایشان هنگام ازدواج سی ساله بودهاست.
ب .نگاه معاصران

برخی نویسندگان شیعی روایات ازدواج خدیجه(س) را در چهل سالگی نپذیرفته و با توجه
به این که عایشه ،اولین شخصی بود که موضوع سالمندی خدیجه(س) را هنگام وفاتش
 .144همو ،التنبیه واالشراف.244-122 ،
 .141ابنسعد170 ،13/1 ،145/1 ،و نیز نک .طبری214/2 ،؛ ابناثیر ،الکامل32/2 ،؛ ابنطلحه شافعی.53 ،
 .142ابنسعد13/1 ،؛ و نیز ابنحماد دوالبی.52 ،
 .143همو.13/1 ،
 .140ابنهشام.112-117 /1 ،
 .145همو.117 ،
 .141بیهقی.71/2 ،
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مطرح هنگام ازدواج با محمد(ص) سن باالیی داشت ،عایشه سن ایشان در زمان ازدواج با
محمد(ص) را نیز مستمسک خوبی برای عجوز خواندن وی قرار میداد ،در حالیکه منابع
ذکری از اینکه بر پیامبر(ص) خرده بگیرند و او را بابت ازدواج با زنی مسن و بزرگتر از
خودش سرزنش کنند وجود ندارد 147.به باور آنان ،عالوه بر تردید تاریخنگاران متقدم بر
روایات مربوط به سن ازدواج خدیجه(س) ،آن روایات از اشکاالت سندی و متنی نیز

برخوردار است و ابزاری برای تخریب شخصیت او و افراد منسوب به وی بودهاست 141.این
محققان سن خدیجه(س) را هنگام ازدواج با پیامبر بیستوشش و یا نهایتا بیستوهشت
سال میخوانند .برخی دیگر از پژوهشگران معاصر از جمله شهیدی نیز بر این احتمالند که
با توجه به تعداد فرزندان خدیجه(س) سن وی هنگام ازدواج با محمد(ص) کمتر از چهل
بوده و مورخان عرب این رقم را به دلیل آنکه رقم کاملی هست برگزیدهاند.

142

از میان نویسندگان اهل سنت نیز برخی روایت  21سالگی ایشان را ترجیح دادهاند.
برای مثال اکرم ضیاء العمری عقیده دارد روایت  21ساله بودن خدیجه(س) هنگام ازدواج
با پیامبر پذیرفتهتر است؛ زیرا با توجه به آنکه خدیجه(س) برای رسول خدا(ص) دو پسر و
چهار دختر آورد و زنان معموال قبل از  54سالگی یائسه میشوند ،وی باید به هنگام ازدواج

سنی کمتر از  04سال داشته باشد 114.الخضر نیز با تردید همین قول اکرم ضیاء عمری را

پذیرفتهاست 111.به عقیده الخضر اینکه عدهای سخن عایشه به پیامبر(ص) درباره خدیجه
ّ
که «چقدر از این پیرزن یاد میکنی»...؟ را دال بر پیر بودن خدیجه هنگام ازدواج با رسول
الله(ص) گرفتهاند ،نپذیرفته و احتمال داده ممکن است عایشه این سخن را از روی غیرت و
 .147فروشانی.233 ،
 .141همانجا.
 .142شهیدی.04 ،
 .114اکرم ضیاء العمری.113/1 ،
 .111همو.32 ،

نقش مجادالت کالمی معاصر در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه(س) 137/

زخم زبان که بین هووها معمول است گفته باشد 112،عالوه بر اینکه از دید گذشتگان یک
زن پنجاه ساله ،پیر محسوب میشد.

113

طه عبدالباقی معتقد است که نمیشود خدیجه(س) برای پیامبر  0فرزند آورده باشد
آن هم از سن  04سالگی به بعد و آخرین فرزندش را در  57سالگی آورده باشد؛ مخصوصا
در آب و هوای شبهجزیره که دختران زود به بلوغ میرسیدند و زودتر از موعد هم پیر و
[یائسه] میشدند .به باور او مورخان در اینباره اهمال کردهاند که نظر ابن عباس را رها
کردند که گفتهاست« :خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر  21سال داشت».

110

در این میان پژوهشگرانی هستند که در نقطه مقابل دیدگاه اول ،بر همان قول مشهور
ّ
تصریح دارند؛ به اعتقاد غروی ،تنها خبری که دال بر  21سالگی خدیجه(س) هنگام ازدواج
با پیامبر(ص) وجود دارد از دوالبی نقل شده است و آن هم به ابنعباس نمیرسد 115اگرچه

خدیجه(س) ،آخرین فرزندش ،فاطمه(س) ،را در سن یائسگی زنان ،در پنجاه و پنج سالگی
به دنیا آورد ،اما زنان برخی قبایل ،از جمله قریشیان ،از این قاعده مستثنا بودهاند و از این رو
خدیجه(س) تا سنین باال امکان بارداری داشتهاست.

111

طهماز درباره استبعاد برخی در مورد اختالف سنی زیاد خدیجه(س) و رسول خدا
مینویسد :عرب در آن روزگار به اختالف سنی میان زوجین اهمیت نمیداد و دیده نشده
کسی را به این عنوان مورد سرزنش قرار داده باشند .از نگاه آنان هم کفو بودن در نسب،
 .112همو.31 ،
 .113از عمر منقول است که «هر که با دختر ده ساله ازدواج کند از دیدن رویش شاد میشود ،هر که با زن بیست
ساله ازدواج کند ،معانقه و در آغوش کشیدنش لذتبخش است و هر کس با زنی سی ساله ازدواج کند او مالیم و نرم
است و هر که با زن چهل ساله ازدواج کند دارای فرزندان بسیار خواهد شد و هر که با زن پنجاه ساله ازدواج کند او
پیرزنی در میان باقیماندگان است» (ابنعساکر.)213 /11 ،
 .110طه عبدالباقی.37-31 ،
 .115یوسفیغروی.335/1 ،
 .111همو.351/1 ،

ّ
 /891تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108

حسب ،عشیره و قبیله مهمترین مالکها در ازدواج بودند.

117

به گفته او نباید اوضاع و

روزگار خود را به آن دوره تحمیل کنیم .این اشتباه موجب شدهاست که عدهای روایات

ضعیفتر را در مورد سن خدیجه(س) ترجیح دهند 111.ضمن آنکه اگر خدیجه(س) در سن
 21سالگی با پیامبر ازدواج کرده ،در حالی که دو شوهر قبلیاش آن هنگام فوت کرده بودند،
پس در چه سنی با آنها ازدواج کردهاست و چند سال با آنها به سر بردهاست؟ 112ویلیام

مونتگومری وات شرقشناس و مفسر غیرمسلمان نیز هر دو قول را درباره سن خدیجه(س)
ذکر کردهاست ،البته قول قویتر را همان  04سال عنوان کرده و قول ضعیفتر را  21سال.

124

 .4اخبار خديجه(س) تحت الشعاع روايات عايشه
از آنجا که ارائه سیمای خدیجه(س) در منابع ،متأثر از مجادالت فرقهای و همچنین نقش
برجسته عایشه به عنوان دختر خلیفه اول در میان اهل سنت بودهاست ،نگاهی گذرا به
بعضی روایات در خصوص ایشان در این مقاله ضروری به نظر میرسد.

به نظر میرسد منابع اهل سنت تأکید ویژهای بر کلیدواژه «دوشیزگی» 121در میان

همسران رسول خدا دارند .گرایش برخی از آنان به گونهای است که برای پررنگ کردن
 .117طهماز ،السیدة خديجة ّام المؤمنین .35 ،
 .111همان.31 ،
 .112همان.32-31 ،
120. Watt, 4/ 898.
 .121عاملی ظاهرا در تقابل با این دسته روایات ،خبر دوشیزگی عایشه هنگام ازدواج با رسول خدا را با ذکر دالیلی
مورد تردید قرار داده (عاملی )122-11/13 ،2/5 ،و طبق خبر وعده ابوبکر به پسر مطعمبنعدی در خصوص عایشه
معتقد است که عایشه پیش از رسول خدا ازدواج کرده و از آن ازدواج صاحب پسری هم شده بود (همانجا؛ و نیز
نک .)213/13 .به گزارش ابنسعد ،هنگامیکه رسول خدا(ص) عایشه را در شش سالگی خواستگاری کرد ،ابوبکر
دخترش را به مطعمبن عدیبننوفلبن عبدمناف وعده داده بود تا او را به همسری پسرش جبیر بدهد؛ ابوبکر از رسول
خدا فرصت خواست تا موضوع را لغو کند (ابنسعد .)01/1 ،او در گزارش دیگری بیان کرده که مطعم عایشه را برای
پسرش جبیر نامزد کرده بود و جبیر عایشه را طالق داد و رسول خدا به همسری گرفت (همو.)07/1 ،

نقش مجادالت کالمی معاصر در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه(س) 132/

جایگاه عایشه به عنوان همسر محبوب پیامبر(ص) از جایگاه خدیجه(س) با بیاعتنایی
عبور کرده و بعضا به رغم فداکاریهای خدیجه(س) در پیشبرد اسالم در ایامی که هنوز
توفیق و موفقیت چندانی برای رسول خدا(ص) به صورت قطعی مشخص نشده بود،
همچنان نقش عایشه را برتر و پررنگتر از خدیجه(س) نشان داده میدهند؛ 122این در حالی

است که از عایشه خدمتی هموزن یا حتی کمتر از خدمات خدیجه(س) برای پیشبرد اسالم
نقل نشدهاست .از این رو محدثان اهل سنت و خود عایشه کوشیدهاند با ذکر اخبار فضایل و
گاه فضایلنما جای این کمبود و نقصان را پر سازند .برای مثال ابنهشام و طبری تصریح
کردهاند« :عایشه تنها زنی بود که هنگام ازدواج با رسول خدا(ص) باکره بود» 123.ابنسعد
نیز به روایت خود عایشه ،یکی از ده امتیازی که عایشه را بر دیگر زنان رسول خدا(ص)

برتری میداد دوشیزگی او خواندهاست 120.طهماز در راستای برجستهسازی این ویژگی از
عایشه روایتی نقل میکند حاکی از آنکه روزی عایشه خطاب به همسر گفت« :اگر وارد
باغی شدید پر از بوته و درختانی که از آنها استفاده شده و تنها درختی است که هیچ شتری
از آن تغذیه نکرده ،شما شترتان را پیش کدام درخت میبرید تا بچرد» و حضرت که منظور

 .122نک« .سیمای خدیجه)س) در تاریخنگاری متقدم سنی :سنجش روایتهای ابنسعد )د 234ه(» ،تاريخ و
تمدن اسالمى ،سال  ،11ش  ،31بهار و تابستان 1322ش ،صص.52 -27
 .123ابنهشام100/2 ،؛ طبری.110/3 ،
 .120ابنسعد .51-54/1 ،به روایت ابنسعد عایشه فضایل خود را اینگونه شرح دادهاست« :با ده امتیاز بر دیگر
زنان رسول خدا برتری داده شدهام .رسول خدا تنها دوشیزهای که به همسری گرفت من بودم .تنها زنی بودم که پدر و
مادرم هر دو از مهاجرین بودند .خداوند حکم تبرئهام را از آسمان نازل کرد .جبریل تصویرم که بر پارچه حریری
نقش بسته بود ،برای رسول خدا آورد و به ایشان گفت که صاحب این چهره را به همسری انتخاب کند .من و رسول
خدا از آب یك ظرف غسل میکردیم و من تنها همسر ایشان بودم که این کار را با وی انجام میداد .هنگامیکه در
منزل نماز میگزارد ،از مقابل او عبور میکردم ،در حالیکه این کار را نسبت به هیچ یك از همسران خود انجام
نمیداد .تنها زمان بودن نزد من وحی بر ایشان نازل میشد .خداوند او را در شبی که نوبت من بود قبض روح کرد ،آن
هم زمانی که بین سینه و گلوی من تکیه داده بود و در حجره من به خاک سپرده شد».

ّ
 /810تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108

عایشه را درک کرده بود فرمود« :پیش درختی که استفاده نشدهاست» 125.به گفته طهماز:
«این فرمایش رسول خدا آینهای است از محبت و عشق آن حضرت به عایشه ،تنها دختر
باکرهای که آن حضرت به همسری پذیرفته بود».

121

عبدالحمید طهماز در مقدمه کتاب السیدة عائشة أمالمؤمنین و عالمة نساء اإلسالم،
عایشه را تصویر زنده قرآن از زن مسلمان معرفی میکند که زنان برای بهرهبرداری از تمامیت
حقوق انسانی و عادالنه خود تنها راهی که دارند ،همگاهی و همصدایی با این شخصیت

است 127و تصریح کردهاست که تاریخ اسالم هیچ خانوادهای سراغ ندارد که چون خانواده پر
مهر صدیق اکبر رضی الله عنه به اسالم خدمت کرده باشند.

121

طهماز به نقل از صحیحین مینویسد :امسلمه بر جسد بیجان عایشه اشکریزان
سوگند یاد کرد او پس از پدرش ،عزیزترین و محبوبترین شخص در قلب پیامبر اکرم

بودند 122.نکته جالب توجه آنکه امسلمه به تصریح منابع از مدافعان علی(ع) و فاطمه(س)

بودهاست 134.به گفته طهماز ،عایشه در حفظ و روایت حدیث مقام پنجم را دارد و غیر از
ابوهریره ،ابنعمر و انسبن مالک و ابنعباس ،کسی در این بخش از او سبقت نگرفتهاست؛
ضمن این که امتیاز عایشه از آنان در این است که قسمت اعظم احادیثی را که روایت نموده
به طور مستقیم از رسول خدا دریافت کرده ،در حالیکه غیر او از صحابه بعضی از بعضی
دیگر نیز روایت کردهاند.

131

در باور شیعی خدیجه(س) برترین همسر رسول خداست و در اینباره هیچ اختالفی
 .125طهماز ،السیدة عايشة ّامالمؤمنین و عالمة نساءاالسالم.54 ،
 .121همانجا.
 .127طهماز.5-2 ،
 .121همو.17 ،
 .122همو.07 ،
ّ
 .134نک .سلیم« ،ام سلمه».
 .131همو.171 ،

نقش مجادالت کالمی معاصر در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه(س) 101/

وجود ندارد .عاملی در راستای همین مباحث و ظاهرا در تقابل با این نوع روایات اهل
سنت ،خبر دوشیزگی عایشه هنگام ازدواج با رسول خدا را با ذکر دالیلی مورد تردید قرار

داده 132و طبق خبر وعده ابوبکر به پسر مطعمبنعدی 133در خصوص عایشه معتقد است
عایشه پیش از رسول خدا ازدواج کرده و از آن ازدواج صاحب پسری هم شده بود.

130

در خصوص سن نیز با توجه به روایت مشهور سن پایین عایشه هنگام ازدواج با رسول

خدا(ص) و نیز بعدها عجوز خواندن خدیجه(س) توسط عایشه 135موضوع سن این دو
محل مناقشه قرار گرفت .مرتضی عاملی روایت ورود عایشه در 2سالگی به خانه رسول خدا
در مدینه را نپذیرفته و پس از ذکر دالیلی 131سن وی را هنگام عقد با پیامبر بین  13تا 17

سال 137و جای دیگر  24یا حتی بیشتر دانستهاست 131.او در خصوص خدیجه نیز بر اساس
قول بیهقی که وفات خدیجه(س) را در  54سالگی خوانده ،سن خدیجه(س) را هنگام
ازدواج  25سال و با توجه به عقیده حاکم نیشابوری که معتقد بود آن بانو پیش از  14سالگی
از دنیا رفته ،قول 04ساله بودن خدیجه(س) را هنگام ازدواج با رسول خدا روایتی شاذ
خواندهاست .عاملی که گاه در اثبات آنچه با باورهای خویش مطابقت دارد ،روایات مشهور
 .132عاملی.122-11/13 ،2/5 ،
 .133به گزارش ابنسعد ،هنگامیکه رسول خدا(ص) عایشه را در شش سالگی خواستگاری کرد ،ابوبکر دخترش را
به مطعمبن عدیبننوفلبن عبدمناف وعده داده بود تا او را به همسری پسرش جبیر بدهد؛ ابوبکر از رسول خدا
فرصت خواست تا موضوع را لغو کند (ابنسعد .)01/1 ،او در گزارش دیگری بیان کرده که مطعم عایشه را برای
پسرش جبیر نامزد کرده بود و جبیر عایشه را طالق داد و رسول خدا به همسری گرفت (همو.)07/1 ،
 .130همانجا؛ و نیز نک.213/13 .
 .135مسلم.1112/0 ،
 .131برای مثال او او اینگونه استدالل میکند که ابناسحاق عایشه را در شمار افرادی آورده که پس از هجده نفر
مسلمان شد .بنابراین اگر سن عایشه آن زمان  7سال هم بوده باشد ،زمان عقد  17و زمان مهاجرت  24سال
داشتهاست (همانجا).
 .137عاملی.142 -21/0 ،
 .131همو.113/13 ،

ّ
 /812تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108

را کنار گذاشته و تک روایاتی که مقصود وی را برآورده سازد پررنگ و آنها را دستاویز
ادعاهای خود میکند میکوشد تا خدیجه را هنگام ازدواج با پیامبر کم سن و سال و بکر
نشان د هد تا در این دو موضوع به زعم خود از عایشه عقب نیفتد .گویا او نیز مانند عایشه
این دو ویژگی را فضیلتی برای عایشه بر دیگر همسران پیامبر دانستهاست .برخی نیز نسبت
چهل ساله بودن و نیز بیوه بودن خدیجه(س) هنگام ازدواج با رسول خدا را نتایج شگرد
منافقان میخوانند.

132

نتیجه
غلبه دیدگاهها و باورهای کالمی بر واقعیات تاریخی و تأثیر مجادالت فرقهای و مذهبی در
طول تاریخ گاه موجب تحریف و تقطیع دادههای تاریخی توسط نویسندگان فریقین
شدهاست و به انکار واضحات تاریخی انجامیدهاست .در همین راستا به سبب آنکه در
کتابهای اهل سنت تأکید زیاده از حدی بر موضوع بکر بودن و کم سن و سالی عایشه به
هنگام ازدواج با پیامبر(ص) صورت گرفتهاست و این ویژگیها جایگزین امتیازات و فضائل
واقعی شدهاند ،عده معدودی از شیعیان از قدیم و جدید ،با تکلف بسیار ،در پی انکار آنها
و نسبت دادن چنین ویژگیهایی به خدیجه(س) به جای عایشه ،برخالف مسلمات
تاریخی ،برآمدهاند .البته اکثر شیعیان در این مسیر با آنها همراهی نکردهاند و پذیرفتن
روایات مشهور در خصوص سن بانو خدیجه(س) و ازدواجهای پیشین او را منافی نقش و
جایگاه برتر او در حمایت از دین اسالم و حضرت محمد(ص) در سختترین شرایط
ندانستهاند؛ جایگاهی که به فرموده پیامبر(ص) هرگز قابل دسترسی برای دیگر همسرانش
نخواهد بود.

 .132نک .تهرانی.254/1 ،

نقش مجادالت کالمی معاصر در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه(س) 103/

کتابشناسى
ابناثیر ،أبوالحسن علی بن محمد جزری ،الکامل فى التاريخ ،بیروت ،دارصادر ،داربیروت،
1315ق1215/م.
ابنداوود الحلی ،تقي الدین الحسن بن علي بن داود الحلي ،الرجال ،منشورات الشریف الرضي،
نسخة غیر مصححة.
ابنسعد ،محمدبنسعد بن منیع ،الطبقات الکبری ،بهکوشش محمد عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب
العلمیه1014 ،ق1224/م.
ابنشهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،تصحیح لجنة من اساتذة ،النجف األشرف ،المطبعة الحیدریه،
1371ق1251/م.
همو ،مناقب خاندان نبوت و امامت (مناقب آل أبي طالب) ،ترجمه حسین صابری ،تهران ،انتشارات
علمی و فرهنگی1322 ،ش.
ابنعبدالبر ،أبوعمر یوسفبنعبداللهبنمحمد ،االستیعاب فى معرفة األصحاب ،بهکوشش علی محمد
البجاوی ،بیروت ،دارالجیل1012 ،ق1222/م.
ابنعساکر ،أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعی ،تاريخ دمشق ،بهکوشش عمرو
بن غرامة العمروي ،دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع1015 ،ق1225 /م.
ابنغضائری ،احمدبنحسین ،الرجال (ابن الغضائری) ،بهکوشش محمدرضا حسینی جاللی ،قم،
موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث1022 ،ق.
ابنحماد دوالبی ،الذرية الطاهره ،قم ،جامعه مدرسین1011 ،ق.
ابونعیم اصفهانی ،احمدبن عبدالله ،دالئل النبوه ،دارالنفائس ،بیروت1012 ،ق.
همو ،دالئل النبوه ،بهکوشش محمد الحداد ،دار طیبة ،الریاض1042 ،ق.
ابنطلحه شافعی ،محمد بن طلحه ،مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ،بیروت ،دارالبالغ1021 ،ق.
ابنعساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن ،تاريخ مدينة دمشق ،به کوشش عمرو بن غرامه العمروی ،بیجا،
درا الفکر للطباعة و النشر و التوزیع1015 ،ق1225 /م.
ابنهشام ،عبدالملک بن هشام الحمیری المعافری ،السیرة النبوية ،بهکوشش مصطفی السقا و ابراهیم
األبیاری و عبدالحفیظ شلبی ،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
احمد زکی یمانی ،دار السیدة خديجة بنت خويلد ـ رضى الله عنها ـ فى مکة المکرمة :دراسة تاريخیة
للدار و موقعها و عمارتها ،لندن ،مؤسسة الفرقان للتراث االسالمی1030 ،ق2413 /م.
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 /811تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هجدهم ،شماره سیونه ،تابستان 8108
اصفهانی ،ابوالفرج علی بن الحسین ،مقاتل الطالبیین ،بهکوشش سید احمد صقر ،بیروت ،دار
المعرفة ،بیتا.
اربلی ،ابوالحسن علی بن عیسی ،کشف الغمة في معرفة األئمة ،قم ،رضی1021 ،ق.
اکرم ضیاء العمری ،السیرة النبوية الصحیحة ،مدینه ،مکتبة العلوم و الحکم1015 ،ق1220 /م.
بالذری ،احمدبنیحییبن جابر ،انساب االشراف ،بهکوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت،
دارالفکر1017 ،ق1221/م.
بیهقی ،دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة ،ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی ،بهکوشش
عبدالمعطی قلعجی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ط األولی1045 ،ق1215/م.
تهرانی ،حسین ،خصايص امالمومنین خديجه الکبری سالم الله علیها :ويژگىهای حضرت خديجه
کبری سالم الله علیها ،قم ،طوبای محبت1323 ،ش.
حجتی کرمانی ،محمدجواد« ،ابوالقاسم کوفی» ،دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ،تهران ،مرکز دایرة
المعارف بزرگ اسالمی1373 ،ش.
حسینی ،محمد ،هوامش نقدية :دراسة في کتاب مأساة الزهراء ،بیروت ،دارالعارف للمطبوعات،
1012ق1221 /م.
حمیری ،أبي العباس عبد الله بن جعفر الحمیري ،قرب اإلسناد ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم
إلحیاء التراث ،قم1013 ،ق.
الخشن ،حسین ،ابحاث حول السیدة عائشة؛ رؤية شیعیة معاصرة ،بیروت ،دار روافد للطباعة و النشر و
التوزیع1031 ،ق2417/م.
الخضر ،محمد سالم ،انّى رزقت حبها ،الکویتّ ،
مبرة اآلل و االصحاب2442 ،م.
خلیفة بن خیاط ،أبوعمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني العصفري البصري؛ طبقات خلیفة بن
خیاط ،سهیل زکار ،دارالفکر لطباعة و النشر و التوزیع1010 ،ق1223 /م.
سبطبنجوزی ،شمسالدین ابوالمظفر؛ تذکرة الخواص ،قم ،منشورات الشریف الرضی1011 ،ق.
سلیم ،عبداالمیرّ « ،ام سلمه» ،دايرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج ،11تهران ،مرکز دایرة المعارف بزرگ
اسالمی1314 ،ش.
ّ
السید بن احمد بن ابراهیم ،زينب و رقیه و ام کلثوم بنات رسول الله ال ربائبه ،کویت ،مبرة اآلل و
االصحاب2414 ،م.
شهیدی ،سید جعفر ،تاريخ تحلیلى اسالم تا پايان امويان ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی1315 ،ش.
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صدوق ،محمد بن علی ابنبابویه ،معاني األخبار ،قم1043 ،ق.
همو ،الخصال ،بهکوشش علیاکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین1312 ،ش.
همو ،االمالى ،تحقیق قسم الدراسات االسالمیة ،قم؛ مؤسسة البعثة1017 ،ق.
قاضی نعمانبنمحمد مغربی ابنحیون ،شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار علیهم السالم ،قم،
1042ق.
قاضی مروزی ،سید عزالدین ،الفخری فى انساب االطالبین ،قم ،مکتبه آیه الله المرعشی النجفی،
1042ق.
طه عبدالباقی سرور ،خديجة زوجة الرسول ،قاهره ،دار الهنا للطباعة و النشر ،بیتا.
طوسی ،محمد بن الحسن ،االمالى (للطوسى) ،قم1010 ،ق.
همو ،تخلیص الشافى ،بهکوشش سید حسین بحرالعلوم ،نجف1313 ،ق.
همو ،الغیبه ،مصحح :تهرانی ،عباد الله و ناصح ،علی احمد ،قم ،دارالمعارف اإلسالمیة1011 ،ق.
طبری ،عمادالدین حسن بن علی بن محمد بن علی بن الحسن الطبری ،کامل بهايى ،به کوشش اکبر
صفدری قزوینی ،تهران ،انتشارات مرتضوی1313 ،ش.
طبری ،أبوجعفر محمدبنجریر ،تاريخ األمم و الملوک ،بهکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت،
دارالتراث1317 ،ق1217/م.
طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،قم :آل البیت1017 ،ق.
طهماز ،عبدالحمید محمود ،السیدة عائشة أمالمؤمنین و عالمة نساء اإلسالم ،بیجا ،دارالقلم،
1015ق1220/م.

همو ،السیدة خديجة ّام المؤمنین و ّ
سباقة الخلق الى االسالم ،دمشق ،دارالقلم1017 ،ق1221/م.
عاملی ،جعفر مرتضی ،الصحیح من السیرة النبى االعظم ،قم ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث،
1021ق1315/ش.
عسکری ،مرتضی ،نقش عايشه در تاريخ اسالم ،ترجمه محمدجواد کرمی ،قم ،مؤسسه علمی فرهنگی
عالمه عسکری1324 ،ش.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،الرجال العالمة الحلي ،بهکوشش محمد صادق بحرالعلوم،
نجف اشرف ،الذخائر1011 ،ق.
صفری فروشانی ،نعمت الله و داوود کاظمپور« ،بررسی و تحلیل سن حضرت خدیجه در ازدواج با
پیامبر(ص) (با تاکید بر منابع تاریخی)» مجموعه مقاالت همايش صدف کوثر حضرت
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خديجه(س) ،جامعة المصطفی العالمیة1327 ،ش.
عمری ،علی بن محمد ،المجدي في أنساب الطالبیین ،به کوشش محمود مرعشی و احمد مهدوی
دامغانی ،قم ،کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)8910 ،ش8122/ق.
کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافى ،تحقیق مرکز بحوث دارالحدیث .قم ،نشر دارالحدیث،
1034ق.
کوفی ،أبوالقاسم علي بن أحمد ،االستغاثه فى بدع الثالثه ،تهران ،اعلمی1373 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی1043 ،ق.
همو ،حیاة القلوب ،ترجمه علی امامیان ،قم ،سرور8911 ،ش.
محمودپور ،محمد« ،خدیجه» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،15تهران ،بنیاد دائرةالمعارف اسالمی،
1323ش.
مرادینسب ،حسین« ،خدیجه بنت خویلد» ،دايرة المعارف قرآن کريم ،ج  ،12قم ،بوستان کتاب قم،
1323ش.
مسعودی ،ابوالحسنعلیبنالحسینبنعلی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بهکوشش اسعد داغر ،قم،
دار الهجرة1042 ،ق.
همو ،التنبیه و اإلشراف ،تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی ،القاهره ،دارالصاوي ،بیتا.
مسلم ،مسلمبن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ،صحیح مسلم ،بهکوشش محمد فؤاد عبد
الباقي ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،بیتا.
مفید ،محمد بن محمد ،مسائل السروريه ،قم ،کنگره شیخ مفید1013 ،ق.
مقدسی ،مطهربنطاهر ،البدء و التاريخ ،بور سعید ،مکتبة الثقافة الدینیة ،بیتا.
میرشریفی ،سیدعلی ،پیام آور رحمت ،تهران ،سمت1315 ،ش.
ّ
نجاشی ،أبي ّ
العباس أحمد بن علي ،الرجال النجاشي ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،به کوشش السید
موسی الشبیري الزنجاني ،بیتا.
یعقوبی ،احمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب ،تاريخ الیعقوبى ،بیروت ،دار صادر ،بیتا.
يوسفىغروی ،شیخ محمد هادی ،موسوعة التاريخ االسالمي ،قم ،مجمع الفکراالسالمی1017 ،ق.
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