بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟
صهیب تقوی
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چکیده
ازدواج خلیفه دوم با امکلثوم از مباحث پرچالش و اختالفی
است که پذیرش یا رد آن ،آثار مهمی مانند تحلیل روابط
امیرمؤمنان؟ع؟ با خلیفه دوم را بهدنبال دارد؛ اهمیت مسئله
مورد بحث و نیاز به دیدگاهی تفصیلی و تحلیلی مستند بر
همه گزارشهای موافق و مخالف ،پژوهشی جامع را ضروری
مینماید؛ هدف این مقاله بررسی و نقد گزارش های تاریخی و
نظرات موافقان و مخالفان این موضوع و ارائه دیدگاهی مفصل
و مستند است؛ نوشتار حاضر با بررسی منابع روایی ،فقهی
و تاریخی فریقین ،توانسته اصلیترین دیدگاهها را پیرامون
مسئله ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟ جمعآوری،
دستهبندی و مورد تحلیل قرار دهد؛ این پژوهش در دو بخش،
گزارش ازدواج در منابع فریقین و دیدگاه اندیشمندان فریقین،
تنظیم شده است.
واژگان کلیدی :امکلثوم ،ازدواج اجباری ،کفویت ،تاریخ اسالم،
علوم و معارف حدیث
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مقدمه
ازدواج خلیفــه دوم بــا امكلثــوم دختــر امــام علــی؟ع؟ از مــوارد اختالفــی میــان اندیشــمندان
اهلســنت و شــیعه اســت .اهلســنت بــا اعتقــاد بــه ایــن ازدواج ،وجــود اختــاف بیــن امــام
علــی؟ع؟ و خلفــاء را نفــی کــرده و موضــوع غصب خالفت و شــهادت حضرت زهرا؟اهس؟ را ســاختگی
میداننــد؛ ازایـنرو باتوجهبــه نقــش اساســی آن ،در مباحــث کالمــی و تاریخــی ،پژوهشــی مســتقل
ضــرورت دارد؛ تاکنــون آثــار متعــددی در اطــراف موضــوع ،نگاشــته شــده 1کــه ویژگــی مقالــه حاضــر
تجمیــع ،دســتهبندی و تحلیــل دیدگاههــای مختلــف و رســیدن بــه نظریـهای تفصیلــی در قالــب
ســاختاری جدیــد اســت؛ بهراســتی دیــدگاه دانشــمندان اســامی دربــاره ازدواج عمــر بــا امکلثــوم
بــه ویــژه باتوجهبــه گزارشهــای متعــارض چیســت؟ پرسشــی اســت کــه تحقیــق حاضــر در صــدد
پاســخ بــه آن اســت .نــگارش مقالــه حاضــر بــا بهرهگیــری از منابــع مکتــوب و نرمافزارهــای متعــدد
علــوم اســامی و گــردآوری فیشهــای تحقیقاتــی متعــدد بــوده اســت کــه حاصــل آن در دوبخــش
بــه ســامان رســیده اســت؛ ابتــدا گــزارش ازدواج خلیفــه دوم بــا امکلثــوم در منابــع فریقیــن و
سپســبه بیــان دیــدگاه اندیشــمندان فریقیــن دراینبــاره پرداختــه می شــود.
الف .گزارش ازدواج در منابع فریقین
منابــع متعــدد شــیعه و ســنی زوایــای مختلــف ازدواج خلیفــه دوم بــا امکلثــوم را گــزارش کردهانــد؛
بخــش حاضــر بــه بررســی و تحلیــل نقلهــای مختلــف در ایــن مســئله پرداختــه اســت.
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 .1گزارش ازدواج در منابع اهلسنت

گــزارش ازدواج عمــر بــا امکلثــوم بــه صــورت گســترده در منابــع مختلــف اهلســنت ذکــر شــده اســت
کــه کهنتریــن و مهمتریــن ایــن گزارشهــا بررســی میشــود.
 .1-1گزارش ابناسحاق (م  151ق)

ابناســحاق نویســندۀ اولیــن کتــاب ســیرۀ نســبتا جامــع و منظــم اســت كــه نگاشــتهاش بهعنــوان
نخســتین كار اصیــل در زمینــۀ ســیره شــناخته میشــود؛ دربــاره وثاقــت یــا موثــق نبــودن او،
در كتــب رجالــى نقلهــاى گوناگــون و قضاوتهــاى مختلفــى بیــان شــده اســت؛ 2امــا در ســند
 .1نگاشتههایی مانند :تزویج ام كلثوم لعمر (سید مرتضى علم الهدى 436ق)؛ المسائل ُالعكبریة و المسائل
السرویة و المسئلة الموضحة فی اسباب انکاح امیرالمؤمنین ابنته (شیخ مفید 413ق)؛ رسالة فی تزویج عمر
الم کلثوم بنت علی (سلیمان بن عبداهلل ماحوزی 1121ق)؛ قول محتوم فی عقد امکلثوم (سید کرامت علی
هندی)؛ کنز مکتوم فی حل عقد ام کلثوم (سید علی اظهر هندی کهنویی 1352ق)؛ تزویج ام کلثوم بنت
امیرالمؤمنین؟ع؟ و انکار وقوعه (شیخ محمدجواد بالغی)؛ افحام االعداء والخصوم فی نفی عقد ام کلثوم (سید
ناصر حسین بن امیر حامد حسین)؛ ازدواج امكلثوم با عمر (سید علی میالنى ،معاصر) زواج ام كلثوم (سید علی
شهرستانى ،معاصر) و....
 .2ر.ک :تذكرة الحفاظ ،ج ،1ص 173و ر.ک :الكامل فى ضعفاء الرجال ،ج ،6ص.103

گزارشــی کــه ابناســحاق از ازدواج ذکــر میکنــد ،احمدبنعبدالجبــار و یونسبنبکیــر وجــود دارنــد
کــه هــر دو تضعیــف شــدهاند؛ 1بنابرایــن ،گرچــه از کتــاب ابناســحاق بــه عنــوان متــن تاریخــی
میتــوان بهــره بــرد ،امــا اســتفاده از آن در اســتنباط احــکام فقهــی و کالمــی محــل تأمــل اســت.
کهنتریــن گــزارش ازدواج مربــوط بــه ابناســحاق اســت کــه براســاسآن ،بعــد از خواســتگاری
عمــر ،حضــرت علــی؟ع؟ در جــواب فرمــود« :کوچــک اســت؛ امــا عمــر گفــت :کوچــک نیســت ،تــو
نمیخواهــی او را بــه مــن بدهــی ا گــر راســت میگویــی او را پیــش مــن بفرســت تــا او را ببینــم»
حضــرت پارچـهای بــه امکلثــوم داد و او را نــزد عمــر فرســتاد و فرمــود« :بــرو بــه او بگــو آیــا ایــن پارچــه
را میپســندی؟» عمــر او را دیــد و گوشــه چــادرش را گرفــت ،امکلثــوم چــادرش را کشــید و گفــت:
«رهــا کــن» عمــر چــادرش را رهــا کــرد و گفــت« :بســیار نجیــب اســت ،بــرو بــه پــدرت بگــو چنــان کــه تــو

گفتــی نیســت» پ ـسازآن ،امــام؟ع؟ او را بــه ازدواج عمــر در آورد.

2

ابناســحاق در نقــل دیگــری آورده :حضــرت؟ع؟ در پاســخ عمــر فرمــود« :بایــد مشــورت کنــم» و
پــس از مشــورت بــا پســرانش و موافقـ ِـت آنــان امکلثــوم را نــزد عمــر فرســتاد.

3

دانســتهاند؛ 4ا گــر امکلثــوم ســال ششــم هجــری 5بــه دنیــا آمــده باشــد ،در تاریــخ ازدواج بایــد ســن او
حــدود ده یــا یــازده ســال باشــد و اگــر ســال هفتــم یــا نهــم 6زاده شــده ســن او حــدود ده یــا نــه ســال
اســت؛ درهرصــورت باتوجهبــه آب و هــوای گــرم آنجــا کوچــک نیســت؛ بــر فــرض صحــت نقــل
ابناســحاق ،اســتدالل امــام؟ع؟ بــر خردســالی او گویــا بــه دلیــل تمایــل نداشــتن آن حضــرت بــه
ازدواج بــوده و ســخن عمــر در پاســخ امــام؟ع؟ کــه گفــت« :تــو نمیخواهــی او را بــه مــن بدهــی» بیانگــر
همیــن مســئله اســت.

 .1-2گزارش ابن سعد بن منیع زهری (م  230ق)

ابنســعد از نظــر رجالــى مــورد وثــوق و اعتمــاد اســت؛ 7برخــی کتــاب مفصــل و کمنظیــر الطبقــات
نســعد ،عمــر
الکبــری یــا الطبقــات الکبیــر را تنهــا اثــر وی ذکــر کردهانــد؛ 8براســاس گــزارش اب 
درحالــی بــا امکلثــوم دختــر امــام علــی و حضــرت زهــرا؟امهع؟ ،ازدواج کــرد کــه هنــوز بالــغ نبــود؛ زیــد و
 .1ر.ک :تهذیب التهذیب ،ج ،1ص 47و ج ،11ص.383
 .2ر.ک :سیرة ابن إسحاق (كتاب السیر و المغازی)  ،ج ،5ص.249-248
 .3ر.ک :همان.
 .4ر.ک :تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص149؛ تاریخ طبری ج ،3ص168؛ الکامل فی التاریخ ،ج ،2ص.537
 .5ر.ک :سیر أعالم النبالء ،ج ،3ص.500
 .6ر.ک :االیثار بمعرفة رواة اآلثار ج ،1ص211و .328
 .7ر.ک :كتاب الوافى بالوفیات ،ج ،3ص88؛ سیر اعالم النبالء ،ج ،10ص.665
 .8ر.ک :سیر اعالم النبالء ،ج ،1ص.664
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رقیــه دختــران امکلثــوم از عمــر هســتند؛ وی بعــد از عمــر بــا عونبنجعفربنابیطالــب و ســپس بــا
محمدبنجعفــر و بعــد از او بــا عبداهللبنجعفــر کــه همســرش حضــرت زینــب؟اهع؟ را ازدس ـتداده
بــود ،ازدواج كــرد.

1

ایــن گــزارش باتوجهبــه کشــته شــدن عــون و محمــد در جنــگ شوشــتر (ســال  16یــا 17
قمــری) پذیرفتنــی نیســت؛ زیــرا ،براســاسآن ،همســر دوم و ســوم امكلثــوم قبــل از همســر اول
فــوت كردهانــد؛ 2از طــرف دیگــر ،ازدواج امكلثــوم بــا عبداهللجعفــر باتوجهبــه زنــده بــودن حضــرت
یشــود.
زینــب تــا پــس از واقعــه کربــا ،ممکــن نیســت؛ زیــرا دراینصــورت جمــع بیــن دو خواهــر م 
 .1-3گزارش طبری (م  310ق)

طبــری کــه علمــای اهلســنت وی را از بــزرگان و موثقــان در نقــل تاریــخ میداننــد 3،گــزارش
میکنــد:
عمربنخطــاب نخســت امکلثــوم دختــر ابوبکــر را از عایشــه خواســتگاری کــرد ،عایشــه مطلــب
را بــا خواهــرش درمیــان گذاشــت و او بــه دلیــل ســختگیری عمــر نســبت بــه زنــان و همچنیــن
ت و خشــنش نپذیرفــت؛ ســپس عایشــه بــرای ّرد محترمانــه درخواســت عمــر،
زندگــی ســخ 
از عمروعــاص کمــک خواســت؛ عمروعــاص بــه دیــدن عمــر رفــت و گفــت« :امکلثــوم نوجــوان و
کوچــک اســت و بــا سرپرســتی عایشــه در رفــاه بــزرگ شــده و تــو ســختگیر و خشــن هســتی ،ا گــر در مــوردی
بــا تــو مخالفــت کنــد و تــو بــر او ســخت بگیــری و تنبیــه کنــی ،در آن صــورت بــا فرزنــدان ابوبکــر رفتــاری
کــردهای کــه شایســته تــو نیســت» ســپس عمروعــاص گفــت« :مــن دختــری بهتــر از دختــر ابوبکــر بــه تــو
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معرفــی میکنــم ،آنــگاه امکلثــوم دختــر علیبنابیطالــب را معرفــی کــرد و گفــت بــا او ازدواج کــن کــه

بهلحــاظ نســب بیــن رس ـولخدا و تــو پیونــد برقــرار شــود».

4

در ایــن گــزارش ،اگــر رفتــار عمــر بــا دختــر خردســال ابوبکــر موجــب رنجــش خاطــر ابوبکــر اســت
و ازاینجهــت ازدواج بــا او بــه صــاح نیســت ،بدرفتــاری عمــر بــا نــوه رســولخدا؟لص؟ ،موجــب
رنجــش خاطــر آن حضــرت شــده و بــه طریــق اولــی نبایــد ایــن ازدواج صــورت بگیــرد.
 .1-4گزارش حا کم ،ابوعبداهلل نیشابوری (م  405ق)

حاکــم نیشــابوری در میــان اهلســنت مــورد احتــرام اســت؛ او را شــیخ المحدثیــن و حافــظ کبیــر
نامیدهانــد 5و در زمــان خــودش امــام اهلحدیــث بــود؛ 6کتــاب المســتدرک علــی الصحیحیــن او
 .1ر.ک :الطبقات الكبرى ،ج ،8ص.463 – 462
 .2ر.ک:اإلصابة ،ج ،4ص619؛ االستیعاب ،ج ،3ص.1247
 .3ر.ک :تاریخ بغداد ج 2ص163؛ سیر أعالم النبالء ج ،14ص267؛ البدایة و النهایة ج 11ص.157
 .4ر.ک :تاریخ طبری ج3ص.270
 .5ر.ک :تذكرة الحفاظ ،ج ،3ص1039؛ سیراعالم النبالء ،ج ،17ص.163
 .6ر.ک :سیراعالم النبالء ،ج ،17ص.163

یکــی از کتابهــای معتبــر اهلســنت اســت.
حاکم به نقل از امام سجاد؟ع؟ گزارش میکند :عمربنخطاب از علی؟ع؟ خواست
که دخترش را به نکاح وی در آورد .علی؟ع؟ فرمود :من او را برای فرزند برادرم،
عبداهللبنجعفر گذاشتهام؛ عمر گفت :باید او را به نکاح من درآوری آنگاه علی؟ع؟
ّامکلثوم را به ازدواج او درآورد؛ سپس عمر نزد مهاجران آمد و گفت« :رفئوین فرفؤوه و
قالوا مبن یا أمیر املؤمننی؟ قال بابنة عیل بن أیب طالب» به من تبریك بگویید ،پس
به او تبریك گفته و پرسیدند ،درباره چه كسى تبریك بگوییم؟ عمر گفت :به خاطر
ازدواج با دختر علی؟ع؟ .من شنیدم از رسولخدا؟لص؟ که فرمود :هر نسب و سببی
روز قیامت منقطع است ،مگر سبب و نسب من ،از همین رو دوست دارم که بین من
و رسولخدا؟لص؟ نسب و سبب باشد.

1

الزمــه پذیــرش چنیــن روایتــی ،تبعیــت از ســنتهای جاهلــی اســت؛ تبریــك گفتــن بــا جملــه
«رفئــوین» یــا «بالرفــاء والبنــن» در زمــان جاهلیــت مرســوم بــود؛ پــس از بعث ـت پیامبــر اســام؟لص؟،
بهاینصــورت بــود كــه میگفتنــد" :بالرفــاء والبنیــن" ،ســپس پیامبــر اســام؟لص؟ از آن نهــی كــرد»؛

2

همچنیــن عینــى ،یكــى دیگــر از شــارحان صحیــح بخــارى در كتــاب عمــدة القــارى مىنویســد:
«"بارك اهلل لــك" ســخنى اســت كــه گفتــن "بالرفــاء والبنــن" را رد مىكنــد؛ چراكــه ایــن جملــه از ســخنان
عصــر جاهلیــت بــود و پیامبــر اســام؟لص؟ گفتــن ایــن كلمــه را دوســت نداشــت و دلیــل نهــى پیامبــر

مخالفــت بــا ســنن جاهلــى بــود».

3

.1-5گزارش ابوبکر بیهقی (م  458ق)

بیهقــی صاحــب نوشــتههای متعــدد اســت ،وی را بــا واژههایــی ماننــد عالمــه ،شــیخ االســام و فقیــه
توثیــق میکننــد؛ 4بیهقــی بــا ســند مرســل از علیبنالحســین؟ع؟ نقــل میکنــد« :عمــر بعــد از انجــام
ازدواج ،از مهاجــران خواســت بــه او تبریــک بگوینــد ،بهدلیــل روایــت رســول خــدا؟لص؟ کــه فرمــود :هــر

ســبب و نســبی غیــر از ســبب و نســب مــن در روز قیامــت منقطــع میشــود»؛ 5وی بــا ســندهای دیگــری
نیــز ایــن قضیــه را نقــل کــرده کــه همــه آنهــا ضعیــف اســت.

بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟

ایشــان ،چنیــن عملــی را نهــی کردنــد؛ چنانکــه نــووی تصریــح میكنــد« :تبریــك گفتــن جاهلیــت

6

 .1المستدرک علی الصحیحین ،ج ،3ص.142
 .2المجموع ،ج ،16ص.205
 .3عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،ج ،20ص.146
 .4ر.ک :سیراعالم النبالء ج ،26ص.91
 .5سنن الکبری ،ج ،7ص.63
 .6همان ،ص.102
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ابنســعد همیــن حدیــث را در الطبقــات الکبــری بهصــورت مرســل نقــل میکنــد؛ ابنحجــر
نیــز در کتــاب «االصابــة فــی تمییــز الصحابــه» بــا ســندی کــه در آن «عبدالرحمنبنزیدبناســلم»
لســنت
و «عبداهللبنوهــب» اســت ایــن روایــت را نقــل میکنــد ،درحالیکــه از نظــر عالمــان اه 
ایــن دو نفــر تضعیــف شــدهاند.

1

ابنحجــر ایــن حدیــث را بــا ســند دیگــری از عطــاء خراســانی نقــل میکنــد؛ درحالیکــه
ابنعــدی و بخــاری او را از جملــه ضعیفــان شــمردهاند؛ 2خطیــب بغــدادی نیــز آن را بــا ســند
احمدبنحســین صوفــی ،عقبةبنعامرجهنــی و ابراهیمبنمهــران مــروزی ذکــر میکنــد؛ ّاولــی

تصریــح بــه ضعــف شــدهّ ،
دومــی از لشــکریان و امیــران معاویــه بــوده و سـ ّـومی نیــز مهمــل اســت؛

3

در نتیجــه میتــوان گفــت کــه هیــچ یــک از روایــات ،ســند معتبــری نــدارد؛ افزونبــر آن:

 .1بخــاری و مســلم از ذکــر ایــن احادیــث اعــراض کــرده و آن را در دو کتــاب معــروف و مهـ ّـم

خــود نقــل نکردهانــد.

4

 .2ایــن روایــات در دیگــر کتابهــای معــروف اهلســنت ،ماننــد مســند احمدبنحنبــل نیــز
نیامــده اســت؛ بنابرایــن ،همــه نویســندگان کتابهــای ش ـشگانه اهلســنت بــر نقــل نکــردن
آن ،اتفــاق نظــر داشــتهاند.

5

بهنظرمیرســد آنچــه در مــورد ایــن ماجــرا در منابــع اهلســنت آمــده از لحــاظ ســندی ضعیــف
بــوده و بــه علــت اختــاف در متــن آنهــا از لحــاظ متنــی قابــل اعتمــاد نباشــند؛ حتــی برفــرض
پذیــرش ازدواج ،دلیلــی بــر روابــط حســنه ،بیــن امــام علــی؟ع؟ و عمربن خطــاب نیســت؛ نهایــت
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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ازدواج امکلثــوم بــا عمــر بــه دلیــل ترســاندن و ســختگیری بــر بنیهاشــم بــا ا کــراه بــوده اســت.
 .2گزارش ازدواج در منابع شیعه

منابــع شــیعی در گزارشهــای متعــددی ایــن ازدواج را آوردهانــد؛ مهمتریــن گزارشهــا براســاس
تاریــخ عبارتنــد از:

 .1-1گزارش کلینی (م329ق)

کلینی از محمدبنابیعمیر از هشامبنسالم از امام صادق؟ع؟ نقل میکند که فرمود:

ُ
هنگامی که عمر از امکلثوم ،نزد علی؟ع؟ خواستگاری نمود ،حضرت در پاسخ
او فرمودند :او کم ّ
سن و سال است .عمر با عباس عموی علی؟ع؟ مالقات کرد
و گفت :به خواستگاری دختر برادرزادهات رفتم؛ [ولی او پاسخ منفی به من داد

 .1ر.ک :الکامل فی الضعفاء ،ج ،5ص.337
 .2ر.ک :همان ،ج ،7ص.69
 .3ر.ک :ازدواج ام کلثوم با عمر ،ص.78
 .4ر.ک :همان ،ص.58
 .5ر.ک :همان.

و] من را ّرد نمود .به خداوند سوگند! چاه زمزم را ُپر میکنم و هیچ نشانۀ بزرگی و
کرامت برای شما نیست ،مگرآنکه آن را ازبین خواهم برد و هر آینه دو شاهد برای او
اقامه کرده ،به ّاتهام سرقت دست راست او -علی؟ع؟ -را قطع خواهم نمود .پس
عباس نزد علی؟ع؟ آمد و او را [از تهدیدهای عمر] آ گاه ساخت و از ایشان درخواست
نمود تا امر [این ازدواج] را به او واگذار نماید .علی؟ع؟ نیز مسئله ازدواج امکلثوم را
به عموی خود عباس سپرد.

1

در روایــت دیگــری کلینــی ازامــام صــادق؟ع؟ نقــل کــرده «ا َّن َذلـ َ
ـك َفـ ْـر ٌج ُغ ِص ْب َنـ ُ
ـاه؛ آن ناموســی بود
ِ ِ

کــه از مــا غصب شــد».

2

یشــود كــه
نقــل کلینــی را برخــی منابــع اهلســنت تاییــد میکننــد؛ از روایــات آنــان اســتفاده م 
ایــن ازدواج بعــد از اجبارکــردن عمــر اتفــاق افتــاده و تهدیـ د عمــر نقــش اساســی در آن داشــته اســت.

3

ابــن ســعد مینویســد« :وقتــی امــام علــی؟ع؟ ،خردســالبــودن دختــرش را دلیــل بــر رد خواســتگاری

عمــر عنــوان كــرد ،عمــر گفــت :بــه خــدا ســوگند! عــذر تــو این نیســت؛ ولــی میدانم كه هــدف تو چیســت!».

4

شــخصیت و کتــاب ابوالقاســم کوفــی مــورد اختــاف علمــای شــیعه قــرار گرفتــه و از اعتبــار کتــاب
کاســته اســت.

5

ابوالقاســم کوفــی در کتــاب «االســتغاثة» از عبداهللبنســنان نقــل میکنــد :از امــام صــادق؟ع؟
در مــورد ازدواج امکلثــوم ســوال کــردم؛ فرمودنــد« :آن ناموســی بــود کــه از مــا غصــب شــد» و در ادامــه
روایتــی کــه در آن تهدیــد و اجبــار عمــر نقــش داشــته تــا وکالــت ازدواج بــه عبــاس ســپرده شــود را بــه
عنــوان مویــد مـیآورد.

6

امــا ســند روایــت مزبــور ،بــه دلیــل واقفــی بــودن احمدبنفضــل 7و فســاد مذهــب
جعفربنمحمدبنمالــك فــزاری 8ضعیــف شــمرده شــده اســت؛ بنابرایــن ،روایتــی کــه ابوالقاســم
کوفــی نقــل کــرده همــان روایــات ذکرشــده در کتــاب الکافــی اســت کــه بــا ســند دیگــر بیــان شــده و

بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟

 .2-2گزارش ابو القاسم كوفی (م 352ق)

میتوانــد مؤیــد روایــت کلینــی باشــد.
 .1الکافی ،ج ،5ص.346
 .2همان ،ص.346
 .3ر.ک :المنتظم ،ج ،4ص.238
 .4الطبقات الكبرى ،ج ،8ص.464
 .5الرجال ابنالغضائری ،ج ،1ص« 82كذاب غال»؛ رجالالنجاشی ،ص« 266غال یف آخر أمره».
.6ر.ک :االستغاثة فی بدع الثالثة ،ص.125
 .7رجالالطوسی ،ص« 332واقفی»؛ رجالالكشی ،ص« 556واقفی».
 .8رجالالنجاشی ،ص« 122كان ضعیفا یف احلدیث»؛ الرجال ابنالغضائری ،ج ،1ص« 48كذاب متروك احلدیث».
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 .3-2گزارش شیخ طوسی (م  460ق)

شــیخ طوســی بــه ســند خــود از امــام باقــر؟ع؟ نقــل میکنــدّ :
«امکلثــوم دختــر علــی؟ع؟ و فرزنــدش

زیدبنعمربنخطــاب در یــک ســاعت از دنیــا رفتنــد» 1همچنیــن از امــام صــادق؟ع؟ روایــت
كــرده :علــى؟ع؟ دختــر خــود ّام كلثــوم را بــا مــرگ شــوهرش عمربنخطــاب ،درحالىكــه دختــر در
عـ ّـده بــود ،بــه خانــه خــود منتقــل كــرد؛ طبــق ایــن گــزارش گرچــه اصــل ازدواج اثبــات میشــود؛
امــا میتــوان نوعــی نارضایتــی امیرمؤمنــان؟ع؟ ،اکــراه و اجبــار را از آن برداشــت کــرد؛ زیــرا،
برگردانــدن دختــر قبــل از تمــام شــدن عــده ،امــری غیــر عــادی اســت؛ بنابرایــن ،طبــق روایــات
شــیعه ،عمــر بعــد از تهدیــد امــام بــا امکلثــوم ازدواج کــرد؛ البتــه در روایــات شــیعه تصریــح نشــده کــه
مــراد امکلثــوم دختــر فاطمــه زهــرا؟اهع؟ باشــد.
ب) دیدگاه اندیشمندان فریقین درباره ازدواج عمر با امکلثوم
مجمــوع گزارشهــای موجــود در رابطــه بــا ازدواج عمــر و امکلثــوم در دو دســته جمعبنــدی
میشــود؛ برخــی دانشــمندان اصــل ماجــرا را پذیرفت ـه و عــدهای هــم بــا آن مخالفــت نمودهانــد؛
ایــن بخــش بــه بررســی و تحلیــل آرای موافقــان و مخالفــان پرداختــه اســت.
 .1دیدگاه موافقان ازدواج
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عــدهای از علمــای بــزرگ شــیعه 2ماننــد قاضــی نعمــان ،شــیخ مفیــد ،ســید مرتضــی ،شــیخ طوســی،
علــوی نســابه ،طبرســی و تعــدادی از علمــای بــزرگ عامــه 3ماننــد ّ
محمدبنســعدبن َمنیع ُز ْهــرى،
ُ
ُ
م نیشــابورى ،ابوبكــر بیهقــى ،خطیــب بغــدادى ،ابنعبدالبـ ّـر ق ْر ُطبــى،
ابوبشــر دوالبــى ،حاكــ 
ابناثیــر َجـ َـزرى ،ابنحجــر عســقالنى و ...ایــن ازدواج را پذیرفتهانــد؛ نعمــان مغربــی بــه اســتناد
ایــن روایــات حکــم میکنــد :بهتــر اســت دختــر بــه موافــق داده شــود و در صــورت ضــرورت ،ازدواج
بــا اهــل خــاف از مســلمانان اشــکالی نــدارد.

4

شــیخ مفیــد نیــز در تحلیــل چرایــی وقــوع چنیــن ازدواجــی اســتدالل میکنــد :ازدواج براســاس
ظاهــر اســام بــوده و ایمــان شــرط نیســت؛ عمــر از اســام خــارج نشــده و ازدواج بــا چنیــن افــرادی
جایــز اســت و وقــوع ازدواج را میپذیــرد.

5

 .1تهذیب االحکام ،ج ،9ص.363
 .2ر.ک :دعائم االسالم ،ج ،2ص200؛ المسائل العکبریة ،ص60ـ 62؛ الشافی فی االمامة ،ج ،3ص272ـ273؛
تهذیب االحکام ،ج ،8ص161؛ المجدی فی انساب الطالبین ،ص17؛ اعالم الوری باعالم الهدی ،ج ،1ص.39
 .3ر.ک :الطبقات الكبرى ،ج ،8ص338؛ الجرایح ،ص 157و 165؛ المستدرك علی ُالصحیحین ،ج ،3ص153؛
السنن الكبرى ،ج ،7ص101؛ تاریخ بغداد ،ج ،6ص180؛ اإلستیعاب ،ج ،4ص509؛ أسد الغابه ،ج ،7ص377؛
اإلصابه ،ج ،8ص.464
 .4ر.ک :دعائم االسالم ،ج ،2ص.200
 .5المسائل العکبریة ،ص.62_ 60

ســید مرتضــی میگویــد :ازدواج امکلثــوم و انتقــال او بــه خانــه عمــر و آوردن فرزندانــی معلــوم و
مشــهور اســت؛ 1علــوی نســابه نقــل میکنــد :آنچــه از روایــات یــاد شــده مــورد اعتمــاد ماســت آنکــه
عباسبنعبدالمطلــب او را بــا رضایــت پــدرش بــه ازدواج عمــر در آورد.

2

دالیل موافقان در سه دسته قابل جمع است:

 .1.1مستندات حدیثی

برخی از احادیثی که بهعنوان قرینه به آن تمسک میشود شامل موارد زیر است.
• بنابــر نقــل ابنابیالحدیــد ،عمربنخطــاب قاصــدی را نــزد پادشــاه روم فرســتاده بــود؛
امکلثــوم ،همســر او ،دو شیشــه عطــر بــه قاصــد داد تــا بــه همســر قیصــر هدیــه دهــد.

3

• در منابــع روایــی اهلســنت آمــده کــه عمــر در دوران حکومــت خــود پارچههایــی را میــان
زنــان مدینــه تقســیم کــرد برخــی از حاضــران پیشــنهاد کردنــد کــه مقــداری از آن پارچــه را بــه
همســرش امکلثــوم بدهــد.

4

• وقتــی ســاریةبنزنیم خبــر فتــح مســلمانان را بــرای عمــر آورد ،خلیفــه او را بــه خــوردن غــذا

 .2.1مستندات فقهی

منابــع فقهــی فریقیــن در مــواردی از ایــن ازدواج جهــت اســتناد فتواهــای خــود بهــره بردهانــد کــه
نمونههایــی ذکــر میشــود:

کفویــت َ
• شــماری از فقهــای فریقیــن در بحــث ّ
زوجیــن تســاوی آن دو را در نســب شــرط

ندانســته و تنهــا ایمــان بــه معنــای عــام آن را کافــی دانســتهاند و فتــوای خــود را بــه ازدواجهــای
6
رســولخدا؟لص؟ و امیرمؤمنــان؟ع؟ در تزویــج ّامکلثــوم بــه عمــر مســتند کردهانــد.
ّ
• برخــی محدثــان و فقیهــان اهلســنت در مبحــث والیــت پــدر و جــد در شــوهردادن دختــران
خردســال و جــواز نــکاح صغیــره ،بــه ایــن عمــل امــام علــی؟ع؟ اســتناد کردهانــد.

7

• برخــی منابــع در جــواز زیــاد بــودن مهریــه بــه ِصــداق تعییــن شــده از ســوی عمــر بــرای امکلثــوم

بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟

دعــوت کــرد و چــون امکلثــوم غــذا آورد ،عمــر از امکلثــوم خواســت کــه بــر ســر ســفره حاضــر شــود؛
5
ّامکلثــوم بــه دلیــل اینکــه لبــاس مناســب نداشــت بــر ســر ســفره حاضــر نشــد.

اســتناد کردهانــد.

8

 .1ر.ک :رسائل الشریف المرتضى ،ج ،3ص.150
 .2ر.ک :المجدی فی انساب الطالبین ،ص.17
 .3ر.ک :شرح نهج البالغة ،ج ،19ص.351
 .4ر.ک :صحیح بخاری ،ج ،3ص 222_221و ج ،5ص.36
 .5ر.ک :تاریخ طبری ،ج ،3ص255و تاریخ مدینه دمشق ،ج ،20ص.27
 .6ر.ک :مسالک االفهام ،ج ،7ص.409
 .7ر.ک :المغنی مقدسی ،ج ،7ص 38و .380
 .8ر.ک :سنن الکبری البیهقی ،ج ،7ص233؛ المغنی ،ج ،8ص.5
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• در منابــع فقهــی فریقیــن 1روایتــی آمــده کــه امــام علــی؟ع؟ هفــت روز بعــد از مــرگ عمــر،
امکلثــوم را از خانــه عمــر بــه خانــه خــود منتقــل کــرد؛ فقیهــان فریقیــن بــا اســتناد بهاینروایــت بــه
جــواز انتقــال زن شــوهر مــرده از خانــه شــوهر بــه خانــه خــود یــا پــدرش حکــم کردهانــد.

2

 .3.1مستندات تاریخی

گزارشهــای تاریخــی بســیاری در مــورد ازدواج امکلثــوم بــا عمــر وجــود دارد؛ مهمتریــن مســتندات
عبارتند از:
• در خبــری آمــده کــه عمــر شــبی در گش ـتوگذار خــود بــه بیــرون مدینــه رفــت و در آنجــا بــه
زنــی کــه در حــال وضــع حمــل بــود برخــورد؛ عمــر بــه اتفــاق همســرش ّامکلثــوم بــدان جــا رفــت و
ّامکلثــوم در وضــع حمــل ،بــه آن زن کمــک کــرد.

3

• نقــل شــده کــه پــس از ضربــت خــوردن امــام علــی؟ع؟ّ ،امکلثــوم بــا زبــان درد دل میگفــت:

شــوهرم عمــر هنــگام نمــاز صبــح کشــته شــد و پــدرم نیــز هنــگام نمــاز صبــح کشــته شــد.

4

• منابــع نسبشناســی و تاریخــی ،از ایــن ازدواج یــک پســر بــه نــام زیــد و یــک دختــر بــه نــام
رقیــه گــزارش کردهانــد کــه هــر دو بــه ســن ازدواج رســیده و ازدواج کردهانــد.

5

• برخــی از منابــع گــزارش کردهانــد کــه امکلثــوم بنــت علــی؟ع؟ و همســر عمربنخطــاب نــزد
پــدرش علــی؟ع؟ ،عبداهللبنعمــر را ،بــرای دینــی کــه بــه عهــده داشــت یــا بــه دلیــل بیعتنکــردن
بــا امــام و بــرای پیشــگیری از اقدامــی علیــه آن حضــرت ،کفالــت کــرد.

6

مجمــوع قرینههــای حدیثــی ،فقهــی و تاریخــی ،احتمــال وقــوع ایــن ازدواج را تقویــت
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میکنــد.
 .2دیدگاه مخالفان ازدواج

برخــی دانشــمندان شــیعه و ســنی منکــر وجــود چنیــن ازدواجــی شــده و نظــرات مختلفــی نیــز
دراینزمینــه ارائــه دادهانــد؛ برخــی ماننــد یحییبنشــرف نــووی و آیــت اهلل مرعشــی نجفــی
معتقدنــد آن امکلثــوم مــورد ادعــا ،دختــر ابوبکــر بــوده کــه بخشــی از حیــات خــود را در خانــه
امیرمؤمنــان؟ع؟ زندگیکــرده و دختــر خوانــده امیرمؤمنــان؟ع؟ بــوده اســت.

7

 .1ر.ک :تهذیب االحکام ،ج ،8ص161؛ االستبصار ،ج ،3ص352؛ تاریخ البیهقی ،ج ،7ص436؛ المصنف،
ج ،7ص.30
 .2ر.ک :الحدائق الناظره ،ج ،25ص528؛ المبسوط فی الفقه والتشریع ،ج ،6ص.36
 .3ر.ک :البدایة والنهایة ،ابن کثیر ،ج ،7ص.153
 .4ر.ک :همان ،ج ،8ص.14
 .5ر.ک :طبقات الکبری ،ج ،8ص463؛ انساب االشراف ،ج ،2ص411؛ جمهرة نسب قریش و اخبارها،
ص782؛ المنمق فی اخبار قریش ،ص89؛ تاریخ مدینةدمشق ،ج ،19ص.482
 .6ر.ک :نسب قریش و اخبارها ،ص787؛ تاریخ طبری ،ج ،4ص446؛ اسدالغابه ،ج ،2ص.312
 .7ر.ک :شرح احقاق الحق ،ج ،2ص376؛ تهذیب االسماء ،ج ،2ص.630

عــدهای معتقدنــد امیرمؤمنــان؟ع؟ ،زنــی از جــن را کــه شــبیه امکلثــوم بــود بــه عقــد عمــر در
آورد؛ 1برخــی معتقدنــد امکلثــوم فرزنــد امیرمؤمنــان؟ع؟ از امولــد اســت؛ 2شــماری از عالمــان ماننــد
رضیالدیــن حلــی 3،باقــر شــریف قرشــی 4،صالحــى شــامى 5،شــهابالدین قلیوبــى 6و شــیخ محمــد
خضــرى 7نیــز معتقدنــد امیرمؤمنــان؟ع؟ ،فرزنــدی بــه نــام امکلثــوم از حضــرت زهــرا؟اهع؟ نداشــته
بلکــه فقــط حضــرت زینــب؟اهع؟ را داشــته کــه کنیــه او امکلثــوم بــوده و بعضــی ماننــد ابنقدامــه،
8
ازدواج خلیفــه دوم بــا امکلثــوم را بهجهــت همکفــو نبــودن دینــی و َنســبی منکــر شــدهاند.
مخالفان این ازدواج دالیل متعددی بیان کردهاند که در چند دسته قابل جمع است:

 .1.1اضطراب در گزارش ها

حدیثــی مضطــرب اســت کــه در متــن یــا ســند آن دوگانگــی اتفــاق افتــاده باشــد؛ یعنــی یکبــار بــه
گون ـهای و بــار دیگــر بــه گون ـهای متفــاوت نقــل شــده باشــد؛ 9اگــر راهــی بــرای عــاج اضطــراب در
یــک روایــت یافــت نشــود ،یعنــی وجــه صحیحــی بــرای جمــع وجــود نــدارد و آن اضطــراب باعــث
بیاعتمــادی بــه حدیــث و کنارگذاشــتن آن میشــود؛ عالمــان دیــن ،اضطــراب را یکــی از معیارهــای
آنهــا میدانــد.

10

یکــی از دالیــل مخالفــان ازدواج عمــر بــا امکلثــوم ،وجــود اضطــراب در روایــات نقــل شــده اســت؛
اختالفهــا و تناقضهــای فــراوان در نحــوه خواســتگاری ،مقــدار مهریــه ،ســن امکلثــوم موقــع
ازدواج و ...باعــث بیاعتمــادی بــه ایــن روایــات و انــکار اصــل مســئله شــده اســت؛ شــیخ مفیــد
میگویــد:
اختالفهای فراوانی که در نقل ماجرا وجود دارد سبب پیدایش اضطراب در
متن احادیث شده و باعث کنار نهادن این دسته از احادیث میشود.

11

برای نمونه ،برخی از این تناقضات آورده میشود.
 .1ر.ک :الخرایج و الجرایح ،ج ،2ص827-825؛ المجدی فی انساب الطالبین ،ص.17
 .2ر.ک :موالید االئمه ،ص.15
.3ر.ک :العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه ،ص.242
 .4ر.ک :حیاة سیدةالنساء فاطمة الزهراء؟اهع؟ ،ص.219
 .5ر.ک :سبل الهدى والرشاد فی سیرة خیر العباد ،ج ،11ص.288
 .6ر.ک :حاشیة قلیوبی على شرح جالل الدین المحلی على منهاج الطالبین ،ج ،3ص.236
 .7ر.ک :نور الیقین فی سیرة سید المرسلین ،ج ،1ص.111
 .8ر.ک :الكافی فی فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،ج ،3ص.31
 .9ر.ک :مقباسالهدایه ،ج ،1ص.386
 .10برای مشاهده تفصیل این بحث ر.ک :روششناسی نقد احادیث ،ص663تا.675
 .11ر.ک :المسائل السرویة ،ص.90
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نقــد روایــت دانســتهاند ،آیـتاهلل خوئــی دلیــل ســلب اعتمــاد روایــات جمــع قــرآن را اضطــراب متنــی
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• برخــی اقــوال ،خواســتگاری را بــا تهدیــد عمــر همــراه دانســته و برخــی عقــد را از روی
اختیــار و میــل دانســتهاند.

1

• برخــی روایــات :عاقــد را خــود امیرمؤمنــان؟ع؟ و برخــی عباسبنابیطالــب
دانســته اند.

2

• بنابــر یکنقــلُ ،عمــر بــه او چهــل هــزار درهــم و بــه نقــل دیگــر چهــل هــزار دینــار مهریــه

داد؛ یــک نقــل ،مهریــه را چهــار هــزار درهــم دانســته و در نقلــی دیگــر ،پانصــد درهــم گــزارش
شــده اســت؛ برخــی منابــع مقــدار مهریــه را ده هــزار دینــار بیــان کردهانــد.

3

• برخــى فرزنــدى بــراى امكلثــوم ذكــر نكردهانــد ،برخــى فقــط بــراى او یــك فرزنــد بــه نــام
زیــد ،برخــى رقیــه را نیــز اضافــه كــرده و بعضــی ســه فرزنــد بــه نام هــاى زیــد ،رقیــه و فاطمــه
نقــل كردهانــد.

4

• برخــی نقلهــا وی را دختــری کوچــک و غیــر بالــغ دانســته و بعضــی ســن وی را دهســال
یــا بیشــتر دانســتهاند.

5

• برخــی از منابــع از ازدواج او بــا عونبنجعفربنأبىطالــب خبــر دادهانــد و پ ـسازآن بــا
محمدبنجعفــر و هنگامــى كــه محمدبنجعفــر از دنیــا رفــت؛ گفتهانــد کــه بــا بــرادرش عبــد
اهللبنجعفــر پــس از رحلــت حضــرت زینــب؟اهع؟ ازدواج كــرد.

6

• تعــدادی از روایــات مــرگ وی را در زمــان حكومــت عبدالملكبنمــروان دانســته ،برخــی
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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وفــات او را در زمــان امــارت ســعیدبنعاص میداننــد و عــدهای مــرگ امکلثــوم را پــس از واقعــه
كربــا دانســتهاند؛ در مــورد چگونگــی وفــات هــم گزارشهــا متناقــض اســت؛ برخــی علــت مــرگ
را بیمــاری ،تعــدادی آن را بــر اثــر اصابــت ســنگ ،برخــی آن را بــر اثــر اصابــت تیــر و بعضــی هــم
 .1ر.ک :سنن سعید بن منصور ،ج ،1ص ،173ح1011؛ الوافی بالوفیات ،ج ،24ص272؛ االستیعاب فی معرفة
األصحاب ،ج ،4ص.1955
 .2ر.ک :سنن سعید بن منصور ،ج ،1ص ،173ح1011؛ الوافی بالوفیات ،ج ،24ص272؛ االستیعاب فی معرفة
األصحاب ،ج ،4ص.1955
 .3ر.ک :تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص150؛ الطبقات الكبرى ،ج ،8ص463؛ االستیعاب فی معرفة األصحاب،
ج ،4ص1955؛ اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ج ،8ص293؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص ،607ح1887؛ سنن
أبی داود ،ج ،2ص ،235ح.2106
 .4ر.ک :سنن الكبرى ،ج ،7ص70؛ البدایة و النهایة ،ج ،5ص293؛ الطبقات الكبرى ،ج ،3ص265؛ نسب
قریش ،ج ،10ص349؛ المنتظم فی تاریخ الملوك و األمم ،ج ،2ص564؛ ر.ک :الكامل فی التاریخ ،ج،2
ص.450
 .5ر.ک :المصنف صنعانی ،ج ،6ص164؛ الطبقات الكبرى ،ج ،8ص463؛ المنتظم فی تاریخ الملوك و
األمم ،ج ،4ص237؛ أنساب األشراف ،ج ،1ص296؛ االستیعاب فی معرفة األصحاب ،ج ،4ص.1954
 .6ر.ک :الطبقات الكبرى ،ج ،8ص463؛ أنساب األشراف ،ج ،1ص178؛ اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ج،4
ص.744

بــر اثــر خــوردن ســم بیــان کردهانــد.

1

بنابرایــن ،اختــاف و تناقضهــای فــراوان در مســئله باعــث خدشــه در پذیــرش ایــن دســته
روایــات میگــردد.

 .2.1نبودن کفویت بین عمر و امکلثوم

از شــرایط مهــم ازدواج همكفــو بــودن زوجیــن اســت؛ بــا بررســی شــرایط کفویــت ،همکفــو نبــودن
عمــر بــا امکلثــوم اثبــات می شــود؛ مــوارد زیــر شــرایط کفویــت اســت:
• کفویت در پایبندی به احکام شرعی
از ســفیان ثــورى نقــل شــده :بــه بدعتگــذار ،فاســق ،ســتمگر ،شــرابخوار و رباخــوار دختــر
ندهیــد؛ اگــر كســى چنیــن كنــد ،دیــن خویــش را نابــود كــرده و رحــم خویــش را قطــع كــرده و
سرپرســتى دختــر خویــش را بــه خوبــى انجــام نــداده اســت؛ زیــرا او نیكــى بــه ایــن دختــر را تــرك
كــرده اســت! اینــان همتــاى دختــر آزاد مســلمان عفیــف نیســتند.
عالمــان بــزرگ اهلســنت بــا صراحــت نقــل كردهانــدُ :عمــر ،خــود نیــز میدانســت کــه
2

• کفویت در اخالق
اخــاق تنــد و خشــونت ذاتــى خلیفــه دوم را عالمــان بــزرگ اهلســنت بــا صراحــت نقــل كردهاند؛
طبــق گزارشهــای تاریخــی عمــر از زنــان دیگــری هــم خواســتگاری کــرده کــه برخــی از آنهــا بــا
جــواب منفــی همــراه بــوده اســت؛ مطابــق نقــل بــاذرى و طبــرى هنگامىكــه یزیدبنابوســفیان
ّ
مــردُ ،عمــر از همســرش ّامابــان خواســتگارى كــرد؛ وى نپذیرفــت و علــت آن را چنیــن بیــان كــرد:
در خانــه را مىبنــدد (و
عمربنخطــاب عبــوس وارد منــزل مىشــود و عبــوس خــارج مىگــردد؛ ِ

اجــازه بیــرون رفتــن بــه همســرش نمىدهــد) و خیــرش (رســیدگى بــه همســرش) انــدك اســت 5.در
نمونـهای دیگــر عمــر از امکلثــوم دختــر ابوبکــر خواســتگاری کــرد؛ وی بــه عایشــه ،خواهــرش پاســخ
داد« :تــو مىخواهــى مــن بــه ازدواج كســى درآیــم كــه تندخویــى و ســختگیرى او را در زندگــى مىدانــى»

Yابنعبدالبــر پــس از نقــل ایــن قضیــه میگویــد« :مىبینیــم كــه ّ
مسـ ّـن و ســالى هماننــد
حتــى دختــر ك 
امكلثــوم دختــر ابوبكــر ،بــا آنكــه عمــر ،هــم خلیفــه مســلمین اســت و هــم بــا پــدرش ابوبكــر بســیار دوســت و

 .1ر.ک :المصنف صنعانی ،ج ،6ص164؛ الوافی بالوفیات ،ج ،15ص24؛ المعارف ،ج ،1ص188؛ االستیعاب فی
معرفة األصحاب ،ج ،4ص1956؛ أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،ج ،7ص.425
 .2ر.ک :قوت القلوب ،ج ،2ص ،414المبسوط ،ج ،4ص.196
 .3ر.ک :المصنف ،ج ،5ص ،502ح28401؛ العقد الفرید ،ج ،6ص.382
 .4ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،3ص ،1378ح.1757
 .5ر.ک :أنساب األشراف ،ج ،3ص260؛ تاریخ الطبری ،ج ،2ص.564

بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟

دیگــران ،او را ظالــم ،فاجــر 3،و خائــن 4میداننــد.
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همــراه بــود ،حاضــر بــه ازدواج بــا وى نمىشــود».

1.

یشــد،
یکــی از ویژگیهــاى اخالقــی خلیفــه دوم کــه موجــب دوری زنــان از ازدواج بــا وی م 
ایــن بــود كــه او زنانــش را كتــك مــىزد؛ ابنماجــه مىنویســد :از اشــعثبنقیس نقــل شــده كــه
گفــت :شــبى مهمــان عمــر بــودم؛ نیمههــاى شــب دیــدم همســرش را كتــك مىزنــد؛ برخاســتم و
او را از كتــك زدن همســرش بازداشــتم.

2

• کفویت در سن
امكلثــوم كودكــی خردســال بــود؛ 3ولــى خلیفــه دوم حداقــل پنجــاه و هفــت ســال داشــت؛ 4در
برخــی منابــع تاریخــی نیــز نقلشــده اســت كــه در پــى درخواســت عمــر ،امــام علــى؟ع؟ فرمــود:
« ّإنــا صبیــة؛ او كــودك اســت»؛ 5آیــا بااینحــال راضــى بــه ایــن ازدواج شــد؟ هرچنــد فاصلــه سـ ّـنى
پیامبــر؟لص؟ بــا برخــى از همســرانش نیــز زیــاد بــود ،ولــى آنهــا بــا افتخــار بــه همســرى پیامبــر
اكــرم؟لص؟ در مىآمدنــد و گاه پیشــنهاد ازدواج از طــرف خــود آنــان مطــرح مىشــد و بــا ازدواج
مــورد بحــث ،كــه علــى؟ع؟ بــا آن موافــق نبــود و عمــر بــا اصــرار از امکلثــوم خواســتگارى كــرد،
تفــاوت دارد.
نکتــه قابــل ذکرایــن اســت كــه عمربنخطــاب خــودش بــا ازدواج پیرمــردان بــا دختــران
جــوان مخالــف بــود.
ابنعســاكر مینویســد :زن جوانــی را كــه بــا پیرمــردی ازدواج كــرده بــود و ســپس شــوهرش
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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را كشــته بــود ،نــزد عمــر آوردنــد؛ عمــر گفــت :ای مــردم از خــدا بترســید ،هــر مــردی بایــد بــا زنــی
همســان خــود ازدواج كنــد و هــر زنــی نیــز بایــد بــا مــردی ازدواج كنــد كــه همســان او هســت.

6

باتوجهبــه مال کهــای شــرعی و عرفــی ازدواج ماننــد حســن خلــق و تناســب ســنی دو طــرف،
درصــورت رجــوع بــه ســیره عقــا امــکان وقــوع ازدواج در شــرایط عــادی ضعیــف بهنظرمیرســد؛
بــا بررســى شــخصیت دینــى ،اخالقــى و نســبى خلیفــه دوم و مقایســه آن بــا شــخصیت امكلثــوم،
ایــن نتیجــه حاصــل میشــود كــه عمــر و امکلثــوم از هیــچ نظــر بــا یكدیگــر همشــأن نبودهانــد.
 .3.1اختالفات ریشهای بین امیرمؤمنان و عمر

معتبرتریــن منابــع عامــه ،افزونبــر منابــع اولیــه شــیعه ،حکایتگــر آن اســت کــه بیــن
 .1ر.ک :االستیعاب ،ج ،4ص.1807
 .2ر.ک :سنن ابن ماجه ،ج ،1ص639؛ مسند ابن حنبل ،ج ،1ص.20
 .3ر.ک :االستیعاب ،ج ،4ص 509و510؛ سنن سعید بن منصور ،ج ،1ص ،243ح.809
 .4ر.ک :االستیعاب ،ج ،4ص.509
 .5طبقات الكبرى ،ج ،8ص.339
 .6ر.ک :تاریخ مدینة دمشق ،ج ،2ص.769

امیرمؤمنــان؟ع؟ و عمــر هیــچ پیونــد قلبــی برقــرار نبــوده و بــرای اثبــات ایــن گفتــار بــه دو روایــت از
منابــع عامــه بســنده میشــود:
 .1عبدالــرزاق صنعانــى بــا ســند صحیــح از عمــر نقــل میکنــد :عمــر خطــاب بــه عبــاس و
امیرمؤمنــان؟ع؟ گفــت :مــن بعــد از ابوبكــر دو ســال حكومــت كــردم و روش رســول و ابوبكــر را ادامــه
دادم؛ امــا شــما دو نفــر مــرا ســتمگر و فاجــر مىدانســتید.

1

 .2مســلم نیشــابورى نیــز بــه نقــل از عمربنخطــاب مىنویســد :عمــر ،خطــاب بــه امــام علــی؟ع؟
و عمویــش عبــاس گفــت :پــس از مــرگ ابوبكــر ،مــن جانشــین پیامبــر و ابوبكــر شــدم ،شــما دو نفــر
مــرا خائــن ،دروغگــو ،حیلهگــر و گنــاهكار خواندیــد.

2

ایــن اعتقــاد واقعــى امیرمؤمنــان؟ع؟ نســبت بــه خلیفــه دوم بــود؛ زیــرا امیرمؤمنــان؟ع؟
گفتــار عمــر را انــكار نكــرد ،همچنیــن تعــدادى از اصحــاب بــزرگ كــه حضــور داشــتند ،ماننــد:
نعــوام ،ســعدبنأبىوقاص قضیــه را انــكار نكردنــد؛ بهویــژه
عثمانبنعفــان ،عبدالرحمنبنعــوف ،زبیرب 
ا گــر گفتگــو آنــان اواخــر خالفــت عمربنخطــاب انجــام گرفتــه باشــذ کــه داللــت مىكنــد حضــرت تــا
بــا رضایــت قلبــی و اختیــار ،بــا ازدواج دختــرش بــا کســی کــه اعتقــاد دارد او دروغگــو ،گنــاهکار،
حیلهگــر و خائــن اســت ،موافقــت کنــد.
از ایــن نقلهــا روشــن میشــود کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا عمــر پیونــد قلبــی نداشــت و طبیعــی
اســت کــه امــام علــی؟ع؟ کاری کــه مخالــف شــریعت باشــد ،انجــام نمیدهــد؛ در نتیجــه اصــل
وقــوع ازدواج قبــول نیســت ،مگــر اینکــه مجبــور شــده باشــند؛ چنانکــه در برخــی نقلهــا بطــور
صریــح ذکــر شــده اســت.
مخالفــان ازدواج عمــر بــا امکلثــوم ،اخبــار و گزارشهــای نقــل شــده را ســاختگی دانســته و
رد میکننــد؛ اضطــراب در احادیــث و همکفــو نبــودن عمــر بــا امکلثــوم بــه دلیــل نداشــتن تناســب
ســنی ،اخالقــی و اعتقــادی از دالیلــی اســت کــه مخالفــان ازدواج ارائــه میکننــد.
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ن زمــان بــر ایــن عقیــده پایبنــد بــوده اســت و باایناعتقــاد چگونــه ممکــن اســت امیرمؤمنــان؟ع؟
آ 

نتیجه
عالمــان شــیعه و اهلســنت در وجــود امكلثــوم در زمــرۀ فرزنــدان امــام علــى؟ع؟ تردیــد ندارنــد؛
امــا در مســئله ازدواج وی بــا عمربنخطــاب اختــاف اســت؛ برخــى ،وقــوع تناقــض و اختــاف در
روایــات ازدواج را دلیلــى واضــح بــر بطــان مدعــاى اهلســنت دربــارۀ ایــن ازدواج مىداننــد؛ امــا
کســانی کــه پذیرفتهانــد ،میگوینــد :ازدواج بــا اجبــار و تهدیــد عمربنخطــاب بــود؛ دراینصــورت
 .1ر.ک :المصنف فی األحادیث واآلثار ،ج ،5ص.469
 .2ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،3ص.1378
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ازدواج هیــچ فضیلتــی محســوب نمیشــود؛ برخــی دیگــر بــا پذیــرش اصــل ازدواج ،عقیــد ه دارنــد
امكلثــوم همســر عمــر ،دختــر امیرمؤمنــان؟ع؟ نبــود ،بلكــه دختــر ابوبكــر بــوده اســت.
بهنظــر میرســد گزارشهــای ایــن ازدواج در منابــع اهلســنت ،همگــی از لحــاظ ســند ،طبــق
مبنــای عامــه ،دارای ضعــف بــوده و از لحــاظ متنــی وقــوع تعــارض و اضطــراب در متــن گزارش هــا
ســبب بیاعتمــادی بــه ایــن گــزارش میشــود؛ امــا در منابــع شــیعه ســه احتمــال بیــان شــده اســت:
امكلثــوم اشــاره شــده ،همــان امكلثــوم دختــر امیرمؤمنــان؟ع؟ فرزنــد حضــرت زهــرا؟اهع؟ بــوده یــا
دختــر ابوبكــر و یــا فرزنــد امیرمؤمنــان؟ع؟ از دیگــر زنــان باشــد؛ بلكــه هــر ســه احتمــال وجــود دارد؛
برفــرض ،ا گــر وقــوع ایــن ازدواج بــا تمــام تناقضهــا و تعارضهایــی کــه در گزارشهــا وجــود دارد،
پذیرفتــه شــود ،هیــچ داللتــی بــر وجــود صفــا و صمیمیــت بیــن امــام علــی؟ع؟ و عمربنخطــاب
نمىكنــد؛ برفــرض پذیــرش ایــن ازدواج ،حدا كثــر ازدواج همــرا بــا ترســاندن ،آنهــم بــا دختــری
كــه نــه تنهــا خــودش بلکــه پــدرش هــم بــه آن ازدواج نبــوده ثابــت میشــود.
پیشنهادهای پژوهشی

 .1ارزیابی سندی گزارشهای ازدواج عمر با امکلثوم در منابع حدیثی و تاریخی
 .2مقایسه و نقد گزارشهای تاریخی این ازدواج با منابع حدیثی
 .3امکانسنجی ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟.

سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
56

کتابنامه
1.1ازدواج امکلثوم با عمر ،سید علی میالنی ،قم :مرکز حقایق اسالمی ،چهارم1389 ،ش.
2.2االستبصار فیما اختلف من االخبار ،محمد بن الحسن طوسی ،تحقیق :سیدحسن الموسوی
الخرسان ،تهران :دارالکتب االسالمیة1363 ،ش.
3.3االستغاثة فی بدع الثالثة ،ابو القاسم كوفى ،تهران :مؤسسة األعلمی ،اول 1373 ،ش.
 4.االستیعاب فی معرفة األصحاب ،یوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر القرطبی ،تحقیق:
علی محمد البجاوی ،بیروت :دار الجیل ،اول1412 ،ق.
5.5اسد الغابة فی معرفة الصحابة ،ابن اثیر ،عز الدین علی بن ابی الکرم (م630ق) ،تهران:
اسماعیلیان ،بی تا.
 6.اإلصابة فی تمییز الصحابة ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی ،تحقیق:
علی محمد البجاوی ،بیروت :دار الجیل ،اول1412 ،ق.
7.7اعالم الوری باعالم الهدی ،الفضل بن الحسن الطبرسی ،تحقیق :موسسة آل البیت؟مهع؟
الحیاء التراث ،قم :موسسه آل البیت؟مهع؟ ،اول1417 ،ق.

9.9اإلیثار بمعرفة رواة اآلثار العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل ،تحقیق :سید
حسن كسروی ،بیروت :دار الكتب العلمیة1413 ،ق.
1010البدایة والنهایة ،الحافظ ابوالفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی ،تحقیق :علی شیری ،بیروت:
داراحیاء التراث العربی ،اول1408 ،ق.
1111تاج الموالید فى موالید االئمه و وفیاتهم ،فضل بن حسن طبرسى ،بیروت :دار القارى ،اول 1422 ،ق.
1212تاریخ الرسل و االمم و الملوک ،محمد بن جریر طبرى ،بیروت :دار التراث ،دوم، 1387ق.
1313تاریخ الیعقوبی ،أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبی ،بیروت :دار صادر ،بی تا.
1414تاریخ بغداد ،أحمد بن علی أبو بكر الخطیب البغدادی ،بیروت :دار الكتب العلمیة ،بی تا.
 1515تاریخ مدینة دمشق ،ابوالقاسم علی بن الحسن ابنعسا کر ،تحقیق :علی شیری ،بیروت:
دارالفکر 1415 ،ق.
َ
1616تذكرة الحفاظ ،شمس الدین أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی،
بیروت :دار الكتب العلمیة ،اول1419 ،ق.
1717تهذیب االحکام ،محمدبن الحسن الطوسی ،تحقیق :السید حسن الموسوی ،تهران:
دارالکتب االسالمیة1365 ،ش.
1818تهذیب األسماء واللغات ،أبو زكریا محیی الدین یحیى بن شرف بن مری النووی ،تحقیق:
مكتب البحوث والدراسات ،بیروت :دار الفكر ،اول1996 ،م.
1919تهذیب التهذیب ،بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی ،بیروت :دار الفكر ،اول،

بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟

8.8انساب االشراف ،احمد بن یحیی البالذری ،تحقیق :سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت :دار
الفکر1417 ،ق.

57

 1404ق 1914 /م.
2020جمهرة نسب قریش و اخبارها ،زبیر بن بکار ،تحقیق :محمود شاکر ،قاهره :بی نا1381 ،ق.
2121حاشیة قلیوبی على شرح جالل الدین المحلی على منهاج الطالبین ،القلیوبی ،شهاب الدین أحمد بن
أحمد بن سالمة ،تحقیق :مكتب البحوث والدراسات ،لبنان :دار الفكر األولى1419 ،ق.
2222الحدائق الناضرة ،الشیخ یوسف البحرانی ،تحقیق :محمد تقی ایروانی ،قم :جماعة
المدرسین ،بی تا.
2323حیاة سیدة النساء فاطمة الزهرا؟اهع؟ ،باقر شریف القرشی ،بی جا :بی نا ،بی تا.
2424الخرائج والجرایح ،قطبالدین الراوندی ،تحقیق :مؤسسه االمام المهدی؟جع؟ ،قم:
مؤسسة االمام المهدی؟جع؟1409 ،ق.
2525دعائم االسالم ،القاضی نعمان بن محمد بن المنصور المغربی ،تحقیق :آصف بن علی اصغر
فیضی ،بیروت :دار المعارف1383 ،ق.
2626الرجال (البن الغضائری) ،احمد بن حسین واسطی بغدادی ،محقق و مصحح :محمد رضا
حسینى ،قم :بی نا ،بی تا.
2727رجال الطوسی ،محمد بن الحسن طوسى ،محقق و مصحح :جواد قیومى اصفهانى ،قم:
مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسه 1373 ،ش.
2828رجال الكشی (إختیار معرفة الرجال) ،محمد بن عمر كشى  ،محقق مصحح :حسن طوسى،
محمد بن الحسن مصطفوى ،مشهد :موسسه نشر دانشگاه 1409 ،ق.
2929رجال النجاشی ،احمد بن على نجاشی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی التابعه لجامعة المدرسین
بقم المشرفه1365 ،ش

سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
58

3030رسائل ،السیدالمرتضی ،تحقیق :سید احمد الحسینی ،اعداد سید مهدی الرجایی ،قم :دار القرآن،
1405ق.
3131روش نقد احادیث ،علی نصیری ،قم :وحی و خرد ،اول 1390 ،ش.
3232سبل الهدى و الرشاد فی سیرة خیر العباد ،محمد بن یوسف الصالحی الشامی ،تحقیق :عادل
أحمد عبد الموجود و علی محمد معوض ،بیروت :دار الكتب العلمیة ،اول1414 ،ق.
  33.سنن ابن ماجه ،محمد بن یزید أبو عبداهلل القزوینی ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی،
بیروت :دار الفكر ،بی تا.
 3434سنن أبی داود ،سلیمان بن األشعث أبو داود السجستانی األزدی ،تحقیق :محمد محیی
الدین عبد الحمید ،دار الفكر .بی تا.
3535سنن البیهقی الكبرى ،أحمد بن الحسین بن علی بن موسى أبو بكر البیهقی ،تحقیق :محمد
عبد القادر عطا ،مكة المكرمه :مكتبة دار الباز 1414 ،ق.
3636سنن سعید بن منصور ،سعید بن منصور الخراسانی ،تحقیق :حبیب الرحمن األعظمی ،هند:
الدار السلفیة ،اول1403 ،ق.
3737سیر اعالم النبالء ،شمس الدین ذهبی ،تحقیق :شعیب االرنووط و ابراهیم الزبیق ،بیروت:
موسسة الرسالة ،نهم1413 ،ق.

3838سیرة ابناسحاق (كتاب السیر و المغازی)  ،محمد بن اسحاق بن یسار ،قم :دفتر مطالعات
تاریخ و معارف اسالمىّ ،اول 1410 ،ق.
 3939الشافی فی االمامه ،الشریف السید المرتضی ،تحقیق :سید بدالزهراء الخطیب ،قم :اسماعیلیان ،دوم،
 1410ق.
4040شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،السید شهاب الدین المرعشی النجفی ،قم :منشورات
مكتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،بی تا.
4141شرح نهج البالغة ،ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبة اهلل ،محقق و مصحح :ابراهیم،
محمد ابوالفضل ،قم :مكتبة آیة اهلل المرعشی النجفی 1404 ،ق.
4242صحیح البخاری ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل البخاری الجعفی ،تحقیق :مصطفى دیب،
بیروت :دار ابن كثیر الیمامة ،سوم1407 ،ق.
4343صحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،تحقیق :محمد فؤاد
عبد الباقی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بی تا.
4444الضعفاء الكبیر ،أبو جعفر محمد بن عمربن موسى العقیلی ،تحقیق :عبد المعطی أمین
قلعجی ،بیجا :دار المكتبة ،بیتا.
4646العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة ،رضى الدین على بن یوسف المطهر (عالمه حلی)،
تحقیق :السید مهدى الرجائى ،قم :مكتبة آیة اهلل المرعشى ،اول1408 ،ق.
4747العقد الفرید ،احمد بن محمد بن عبد ربه األندلسی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،سوم1420 ،ق.
4848عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،بدر الدین محمود بن أحمد العینی ،بیروت :دار إحیاء
التراث العربی ،بی تا.
4949قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق المرید إلى مقام التوحید ،محمد بن علی
بن عطیة الحارثی أبو طالب المكی ،تحقیق :د .عاصم إبراهیم الكیالی ،بیروت :دار الكتب
العلمیة ،دوم1426 ،ق.
 5050الکافی ،محمدبن یعقوب کلینی ،تصحیح وتحقیق :علی ا کبر غفاری ،طهران :دارالکتب
االسالمیة ،سوم1367 ،ش،
5151الكافی فی فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،عبد اهلل بن أحمد بن قدامة أبو محمد
المقدسی ،بیروت :المكتب االسالمی ،بیتا.
 5252الكامل فی التاریخ ،عز الدین بن األثیر أبی الحسن علی بن محمد الجزری ،تحقیق :عبد اهلل
القاضی ،بیروت :دار الكتب العلمیة ،دوم1415 ،ق.
 5353الكامل فی ضعفاء الرجال ،عبداهلل بن عدی بن عبداهلل بن محمد أبو أحمد الجرجانی،
تحقیق :یحیى مختار غزاوی بیروت :دار الفكر ،سوم1409 ،ق.
5454المبسوط فی الفقه و التشریع ،شمس الدین محمدبن احمد السرخسی ،تحقیق :جمع من
االفاضل ،بیروت :دارالمعرفة1406 ،ق.

بازپژوهی تاریخی گزارش ازدواج خلیفه دوم با دختر امیرمؤمنان؟ع؟

 4545الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهلل البصری الزهری ،بیروت :دار صادر ،بی تا.
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5555المجدی فی انساب الطالبیین ،علی بن محمد العلوی العمری النسابه ،تحقیق :احمد
مهدوی دامغانی ،قم :مکتبة المرعشی ،اول.1409 ،
5656المجموع ،أبو زكریا محیی الدین النووی ،بیروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ،التكملة الثانیة.
5757مسالک االفهام ،زین الدین بن علی (شهید ثانی)  ،قم :موسسة النشر المعارف االسالمیة1416 ،ق.
 5858المسائل السرویة ،محمد بن نعمان الشیخ المفید ،تحقیق :صائب عبد الحمید ،بیروت :دار
المفید ،دوم1414 ،ق.
 5959المسائل العکبریة ،محمد بن نعمان الشیخ المفید ،بیروت :دار المفید ،دوم1414 ،ق.
6060المستدرک علی الصحیحین ،محمدبن محمد الحا کم النیسابوری ،تحقیق :یوسف
المرعشلی ،بیروت :دار المعرفة1406 ،ق.
6161المصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانی ،تحقیق :حبیب الرحمن األعظمی ،بیروت:
المكتب اإلسالمی ،سوم1403 ،ق.
6262المعارف ،اب و محمد عبداهلل بن مسلم ابن قتیبه ،تحقیق :ثروت عکاشه ،قم :منشورات
الشریف الرضی ،اول1415 ،ق.
6363المغنی فی فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیبانی ،عبد اهلل بن أحمد بن قدامة أبو محمد
المقدسی ،بیروت :دار الفکر ،اول1405 ،ق.
6464مقباس الهدایه ،عبداهلل مامقانی ،بیروت :موسسة آل البیت؟مهع؟1423 ،ق.
6565المنتظم فی تاریخ الملوك واألمم (تاریخ طبری) ،أبو الفر ج عبد الرحمن بن علی بن محمد
ابن الجوزی ،بیروت :دار الکتب ،اول1358 ،ق.
  66.المنمق فی اخبار قریش ،محمد بن حبیب البغدادی ،تحقیق :خورشید احمد فاروق،بی جا ،بی تا.

سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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6767نسب قریش و اخبارها ،ابو عبد اهلل المصعب الزبیری ،تحقیق :لیفی بروفنسال ،قاهره:
دارالمعارف ،بی تا .نور الیقین فی سیرة سید المرسلین ،الشیخ محمد الخضری ،تحقیق:
أحمد محمود خطاب ،مصر :مكتبة اإلیمان  -المنصورة ،اول1419 ،ق.
 6868الوافی بالوفیات ،صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدی ،تحقیق :أحمد األرناؤوط و تركی
مصطفى ،بیروت :دار إحیاء التراث1420 ،ق.

