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مثل خدیجه پیدا نخواهد شد
حضرت خدیجه، همسر پیامبر)ص( و نخستین زنی 
بود که اسالم آورد. ایشان در سال ۶8 قبل از هجرت 
به دنیا آمدند و 10رمضان سال سوم قبل از هجرت 
دیده از جهان فرو بستند. بسیاری از تاریخ نویسان 
بر این امر هم نظر هستند که خدیجه)س( عزیزترین 
زن نزد پیامبر اسالم بود. ایشان درباره این زن ستوده 
َقْتِنی  فرمودند: »َخِدیَجه َو أَیَن ِمْثــُل َخِدیَجه، َصدَّ
بَِنی النَّاُس َو َواَزَرتِْنی َعلَی ِدینِ اهلل َو أََعانَْتِنی  ِحیَن کذَّ
َر َخِدیَجه  َعلَیِه بَِمالَِها إِنَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ أََمَرنِی أَْن أُبَشِّ
ِد َل َصَخَب فِیِه َو  ُمــرُّ بَِبیٍت فِــی الَْجنَّه ِمْن َقَصِب الزُّ
َل نََصب؛ خدیجه و مثل خدیجه پیدا نخواهد شــد. 
خدیجه در آن هنگام که مردم مرا تکذیب کردند، مرا 
تصدیق نمود و مرا با ثروت خود برای پیشرفت دین 
خدا یاری کرد. خدا به من دستور داد خدیجه را به 
قصر زمردی که در بهشت دارد و هیچ رنج و زحمتی 

در آن نیست، بشارت دهم.«
بحار االنوار، ج ۴۳، ص۱۳۱.

نگاه

جای خالی خان عمو 
خان عمو روی مبل وســط ســالن، جایی که همــه به او 
دید داشــتند و او هم به همه، می نشســت. لبه کاله کپ 
فرانسوی اش را کمی بال می داد و آهسته آهسته سر صحبت 
را باز می کــرد؛ این تقریبــا روال همیشــگی مهمانی ها و 

دورهمی هایمان بود.
 خان عمــو از خاطراتــش می گفت،  از روزهــای کودکی تا 
جوانی اش با ۶خواهر و برادر دیگر، از روزهای عاشق شدنش، 
از یواشکی سوار ماشــین عروس و داماد شدن در روزهایی 
که کمتر کسی ماشین داشــت. از روزهایی که در بازار کنار 
پدرش کاسبی و مرام بازار یاد می گرفت، از سر به سر گذاشتن 
خواهرهای دم بختش، از روزهایی که معلم جوان خواهرش، 
عاشق او شده بود، از تجربه خارج رفتنش و اینکه چطور بدون 

آنکه زبان بداند با همه گپ می زده و می خندیده.
 خان عمو تقریبا همیشــه همین خاطرات را تعریف می کرد 
اما هربار با جزئیات بیشــتر؛  جزئیاتی که یا خودش به خاطر 
می آورد یا خواهرها و برادرها به یادش می انداختند. خاطرات 
خان عمو هیچ وقت برای هیچ کدام   مان تکراری نمی شــد، 
کالم شیرین و شوخی های دلچسب و فراز و فرودهای صدای 

خان عمو همیشه برایمان تازگی داشت.
خان عمو 80ساله قبراق و ســرحالی بود، بزرگ خاندان بود 
و حواســش جمع همه  چیز و همه کس. اما آهسته آهسته 
فراموش می کــرد. یک بار عروســش را با نوه اش اشــتباه 
می  گرفت، یک مرتبه برادرش را با پســرش. گاهی چندبار 
در چند دقیقه سراغ شــوهر خواهر مرحومش را می گرفت 
و گاهی روزها فراموش می کرد همســرش 10ســال قبل 
مرحوم شده؛ نگرانش بود که چرا دیر کرده: »خانم بدون من 
جایی نمی رود!« وقتی یادش می آمد که چند ســالی است 
تنها شده، چشــم هایش خیس بود. رفتن خانم را فراموش 
کرده بود اما خاطراتش را خوب به یاد داشــت،  می خندید و 
می گفت: »وقتی معلم خواهرم که یکطرفه عاشقم شده بود 
مرا با خانمم دید، هرروز به بهانه ای خواهرم را ازکالس بیرون 

می انداخت.«
خان عمو کم حرف شده بود، شــاید مي ترسید نکند کسي 
را اشــتباه صدا بزند یا احوال مرحومي را بپرسد، اما بازهم 
وقتي دور هم جمع بودیم ، صندلي چرخدارش را کنار مبل 
وسط سالن مي گذاشتیم جایي که همه به او دید داشتند و 
او به همه ، لبه کاله کپ فرانســوي اش را بــال مي داد، آرام 
 آرام از ۶0 ســال قبل مي گفت با تمام جزئیــات ، با همان

شوخ طبعي همیشگي اش. 
حال بعد از 5 سال هم کسي از آخرین روزهاي زندگي خان 
عمو چیزي نمي گوید ، فراموشي اش را همه فراموش کرده اند 
. نفسي عمیق مي کشم و بر چهره قاب گرفته خان عمو لبخند 
مي زنم ، همان بزرگِ   مهربان و شوخ طبعي که همه را کنار 

هم جمع مي کرد.

سالم خدانفس عمیق
 بر خدیجه کبری)س(

حضرت خدیجه )س(  در دوره زن ستیزی و جاهلیت عرب
 بانویی مورد احترام و تاجری خوشنام بود و بعد از ازدواج
 با رسول خدا)ص( ثروتش را در راه توسعه اسالم قرار داد

الهام مصدقی راد؛  روزنامه نگار

بانویی خوشنام در جامعه ای ضد زن 
جز خداوند عالم، همه مخلوقات براساس یک زوجیت 
بنا شده اند و صفت ویژه همه آنها در زوجیت آنهاست. 
درطول تاریخ زیاد نبوده اند زنــان و مردانی که هم کفو 
هم بوده اند؛ آدم و حوا،  ســاره و ابراهیم، علی و فاطمه، 
محمد)ص( و خدیجه از آن جمله اند. خدیجه به عنوان 
یک زن، همان است که محمد)ص( به عنوان یک مرد 
بود. او پناهگاه رسول خدا و طراح و بانویی ویژه بود که 
براساس روایاتی که بر درستی آنها تأکید بیشتری است، 
در زمان ازدواج با رسول خدا تقریبا هم سن ایشان بود، 
 برخی نقل ها سن ایشــان را بین 25تا 28سال تخمین 
زده اند. خدیجه که به »سیده نساء قریش« معروف بوده 
و کاروانش از معروف ترین کاروان های تاجران مکه بوده 
است مانند دیگر تاجران، ثروت انباشته نداشته است. 
گدایان و فقیران را هم شناسایی و تربیت می کرده و از 
توانایی های آنها برای شبکه وسیع تجاری اش بهره مند 
می شده است،  بســیاری از تاجران مسلمان که همراه 
رسول خدا هجرت کردند،  از کارگزاران این بانو بودند. 
ابوبکــر و عبدالرحمن عوف نیز ازجملــه کارگزاران او 
بوده انــد. او همزمان میان مردم با لقــب »طاهره« نیز 
شناخته می شده اســت؛ لقبی معادل قدیس،  معادل 
پاک. لقبی که مریم)س( مادر عیســی)ع( را هم به آن 
می شــناختند؛ بانویی پاکدامن که در جامعه جاهلیت 
ضد زن، خودش را به اثبات رسانده و با وجود ارتباطات 

وسیع و گسترده،  همچنان خوشنام بود.

پیامبر، حبیب خدیجه 
اهل بیت در ابتدا با وجود 3نفر شکل گرفت،  پیامبر اکرم)ص(، 
 خدیجه)س( و علی ابن ابیطالــب)ع(. میثاق نامه ای میان این 
ســه وجود دارد که تا جایی که در توانشــان باشد برای اسالم 
خدمت کرده و آن را جهانی کننــد. او نام »حبیب«  را به عنوان 
لقب پیامبر خدا بر سرزبان ها انداخت و ابراز محبت کرد. پیامبر 
را بسیار دوست داشت و پیامبر نیز او را، و درعین حال متواضع 
بود. خدیجه و دخترش فاطمه)س( نقش های اجتماعی داشتند 
اما پایگاهشان مشــخص بود و هردو در خانه هایشان به عنوان 
همســر و مادر، محفلی گرم ایجاد کرده بودند. رجبعلی، عضو 
علمی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت می گوید » ام الیتام« از 
دیگر القاب حضرت خدیجه بوده است. او کودکان شیرخواری 
را در خانه خود و پیامبر بزرگ می کرد که هیچ گاه به درســتی 
معلوم نشد آنها فرزندان او و رسول اکرم هستند یا به سرپرستی 
پذیرفته شــده اند؛ ابهامی که نشــات گرفته از نــوع مدیریت 
خدیجه)س( است. خدیجه اهل مطالعه نیز بوده و با علمای زمان 
خود در ارتباط بوده است، » ورقه بن نوفل« عمو زاده خدیجه و از 
علمای بزرگ آن دوران بوده که قبل از ازدواج این بانو،  از رسول 
خدا به او خبر داده اســت. این حشر و نشــر از خدیجه بانویی 
باسواد و دارای خط و اهل مطالعه می سازد که بعد از ازدواجش 
با محمد)ص( و مبعوث شــدنش به عنوان پیامبر،  این امکانات 
در خدمت دین و رسول اکرم در آمدند. او خدا فهم بود و حتی 
پیش از بعثت رسول خدا،  موحد بوده است؛ مانند برخی از زنان 
و مردان آن زمان که تابع دین ابراهیم بوده و فطرتا به وحدانیت 

خداوند ایمان داشتند.

 چرا اطالعات اندکی
 از حضرت خدیجه) س( در دسترس است ؟

خدیجه)س( از آنجا که بانویی سرشــناس و تاجری شناخته شده بود، 
خواستگاران بسیاری داشت و بسیاری از رجال بزرگ مشتاق ازدواج با 
او بودند،  هرچند بسیاری از این خواستگاران به خودشان اجازه نمی دادند 
از او خواســتگاری کنند اما افراد معروف و شناخته شده ای هم که از او 
تقاضای ازدواج کرده بودند با پاسخ منفی خدیجه روبه رو شده بودند. به 
همین دلیل ازدواج این بانو با پیامبر اکرم که آن زمان جوانی 25ساله بود 
که نه تنها مال التجاره ای نداشت بلکه خودش هم در دوره ای از زندگی اش 
برای خدیجه کار کرده بود،  مایه تعجب،  حسادت و البته نگرانی بود و از 
محبوبیت او کاست. قبیله بنی هاشم نیز شاید باور نمی کردند که خدیجه، 
 بانوی سرشناش قریش به محمد پاسخ مثبت بدهد. هرچند محمد)ص( در 
آن زمان هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود اما بیشتر مردم او را به عنوان 
جوانی خاص و ویژه می شــناختند و حتی برخی نشانه های منجی را در 
او دیده بودند به همین دلیل ازدواج خدیجــه که تا آن زمان از احترام و 
جایگاه ویژه ای میان افراد برخوردار بود،  برای رجال بزرگ و شناخته شده 
گران تمام شد، مال و دارایی و شبکه وســیع تجاری این بانو،  در اختیار 
محمد،  جوانی از قبیله بنی هاشم قرار گرفت که خودش نشانه های منجی 
را داشت و در برابر ظلم سکوت نمی کرد. این اتفاق موجب شد نقاالن و 
تاریخ نویسان،  شــخصیت و فعالیت های خدیجه)س( را در همان زمان 
حیات ایشان کمرنگ کرده و آن را در سایه نگه دارند و یا تنها بر ثروتش 
تأکید کنند تا وجوه شخصیتی او مورد توجه قرار نگیرد. بعد از آن نیز نقش 
زن در عرف جاهلیت آن زمان،  کمرنگ و بدون تأثیر جلوه داده شده است. 
از طرفی آنچه بیشتر افراد هم اکنون از این بانو می دانند،  ثروت و دارایی 
اوســت که این نتیجه تالش همان افرادی است که سعی داشتند جنبه 
شخصیتی و مجاهدت ها،  اقدامات و فعالیت های او به عنوان بانوی پیامبر 

اکرم)ص( را در سایه نگه داشته و تنها ثروت او را برجسته کنند.

مکث

روشنا

به خدا دل نبندی، باخته ای 
دعای روز دهم 

 خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد 
خود و از مقربان درگاهت قرار بده، به احسانت، ای هدف 

جویندگان.
خداوند، تنها پشــتوانه ای است که زایل شــدنی نیست. تنها 
تکیه گاهی است که اطمینان بخش است.حال که چنین است، در 
مشکالت، چرا خدا را تکیه گاه نیروبخش دل و جانمان قرار ندهیم 
و چرا استمداد از او نجوییم؟ هرکه به غیرخدا دل بندد و تکیه کند 
باخته اســت، چرا که جز خدا همه  چیز نابود شدنی است و »تنها 
خداســت که می ماند!« چگونه می توان به خدا نزدیک شد؟خدا 
پاک است و آستانش آستانه طهارت است و ذاتش، منزه و مبرا از هر 
عیب و کاستی. او جمیل است و جمال را دوست می دارد. او کمال 
محض اســت و موجود متکامل را می پذیرد. انبیا که حجت های 
آشکار الهی اند، مبعوث برآنند که »بندگان« را به »مولی« نزدیک 
سازند.رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را خدا فرمان می دهد تا شب ها 
به »تهجد« و شب زنده داری بپردازد، شاید به آن »مقام محمود« 
نایل آید! باید از شیطان دور شد تا به خدا نزدیک گشت. باید از گناه 
و رذایل فاصله گرفت تا فاصله با آفریدگار کم شود. باید با سجود و 

رکوع، انس با خدا داشت تا پذیرفته درگاه شد.      استاد جواد محدثی

خدیجه، نخستین بانویی بود که از دین اسالم اســتقبال کرد و به وحدانیت خداوند و رسالت 
پیامبرش، محمد)ص( ایمان آورد. بانوی اول اســالم دوشادوش همسرش، رسول اکرم)ص( برای 

توسعه اسالم مجاهدت و تالش کرد. بانویی که از زنان شناخته شده و بسیار سرشناس جهان عرب در 
زمان خود بود و در دوره ای که جهالت، دختران را می کشت و زنان را به حساب نمی آورد، بعد از کشته شدن 

پدر و برادرانش در جنگ، مدیریت خانواده را به عهده گرفت و حتی بزرگان قوم  قریش،  از او حساب برده و محل 
مشورتشان بود؛ بانویی که کم کم فعالیت اقتصادی را آغاز کرد و با تیزهوشی و تدبیرش به یکی از تاجران سرشناس 

و مورد اعتماد تبدیل شد و در کنار آن،  پناهی برای یتیمان و فقیران و نیازمندان نیز بود. کاظم رجبعلی،  دانش آموخته 
در  دکتری تاریخ و پژوهشگر تاریخ اسالم که پژوهش گسترده ای درباره شخصیت و فعالیت های این بانوی بزرگوار داشته،

گفت وگو با همشهری به گوشه هایی از این شخصیت ارزشمند تاریخ اسالم اشاره می کند. بانویی که به دالیلی ابعاد شخصیتی 
و فعالیت هایش را باید از البه الی روایات و برخی کتب تاریخی بیرون کشید.


