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  چکیده

هاي  شیوه بازتاب اخبار ازدواج حضرت خدیجه(س) و پیامبر(ص) در منابع تاریخی به
ها  ه است. تنوع محتوایی و مضمونی روایتاي ناهمگون مطرح شد گونه متفاوت و به

هاي این واقعه در  سازي برخی گزاره پردازي و برجسته سازي، داستان صورت اسطوره به
تواند بر نوع نگاه مخاطب  هاي تاریخی مرتبط با موضوع آشکار است و می ذیل گزارش

ت شناخت بهتر به این واقعه و دور کردن آن از واقعیت اثرگذار باشد. با توجه به اهمی
اي)  رو با استفاده از روش نظریه بنیاد (زمینه ها، پژوهش پیش محتواي این گزارش

 310هاي تاریخ طبري مرتبط با این بحث پرداخته است. طبري (م  سنجش گزارش به
هاي گوناگون از  رو مبناي پژوهش حاضر قرار گرفته که هم با ثبت روایت ه.ق) از این

ه دیگر منابع تاریخی برخوردار و هم محل رجوع اهل فن و جامعیت بیشتري نسبت ب
  عامه مردم است.

ها و روابط  کاربست این روش در پژوهش موجود از طریق شناسایی مفاهیم، مقوله
هاي طبري از ازدواج حضرت خدیجه و  یافتن معیار غالب در متن گزارش معنایی آنها به

را  شخصیتی خدیجه(س) و پیامبر(ص) هاي خُلقی و پرداخته است و ویژگیپیامبر(ص) 
  کند. بینی می عنوان مقوله اصلی در امر ازدواج آنان پیش به
  

  حضرت خدیجه(س)، پیامبر(ص)، نظریه بنیاد، ازدواج، تاریخ طبري :واژگان کلیدي

                                                                                                                                        
  h.taghavi@alzahra.ac.ir  ؛رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا خیگروه تار اریاستاد .1

  �مدن اسال�ی  �ر��و��نا� 
  

  1401بهار و تابستان ، اول، شمارة پنجمو  پنجاهسال 
  (مقاله پژوهشی) 175-191 صص 

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 55, No. 1,  Spring & Summer 2022 
 
DOI: 10.22059/jhic.2023.344943.654356 

mailto:h.taghavi@alzahra.ac.ir


 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   176

 مقدمه 
لحاظ محتوا،  شناخت تاریخ زندگانی پیامبر(ص) قبل از بعثت در منابع تاریخی به

ثبت اخبار این  سبب پایین بودن حساسیت مسلمانان به  و منبع خبر بهمضمون، راویان 
هاي  دوره، احتمال فاصله گرفتن اخبار از واقعیت با توجه به زمان ثبت آن، و تصویرسازي

متاثر از ذهنیت راویان و... حائز اهمیت است. بحث ازدواج حضرت خدیجه(س) و 
ر تجاري، تفاوت سنی پیامبر(ص) و لحاظ ماهیت واقعه همچون سف پیامبر(ص) هم به 

سبب فاصله بین ثبت واقعه  خدیجه(س)، پیشنهاد ازدواج توسط خدیجه(س) و...، هم به
کرد؛  ها فراهم می گونی محتواي روایت و زمان وقوع آن، زمنیه مناسب را براي بیان گونه

پیامبر(ص) با تاکید بر ثروت خدیجه(س) و سفر تجاري هشام  سیره ابناي که در  گونه به
براي او، به اثرپذیري خدیجه(س) از سخنان میسره (غالم همراه پیامبر(ص) در جریان 

). در 189- 1/187هاي شخصیتی او توجه نموده است (ابن هشام،  سفر تجاري) و ویژگی
ه.ق) مواردي چون تفاوت سنی، فقر پیامبر(ص) و ثروت  230باره، ابن سعد (م این

ازدواج  یا پدر خدیجه در روایت اغفال عمو هر دو وشخصیتی   خدیجه(س)، ویژگی
تاریخ ). همچنین در 106- 1/105سعد،  (ابنجسته کرده است خدیجه و پیامبر(ص) را بر

 346). مسعودي (م 21-2/20اجمال به این واقعه اشاره شده است (یعقوبی،  به یعقوبی
یجه(س)، به رخ ه.ق) هم در چند جمله، ضمن تایید سفر تجاري پیامبر(ص) براي خد

دادن اتفاقات غیر طبیعی براي پیامبر(ص) در جریان سفر تجاري که به ازدواج او و 
ه.ق) نیز در  458). بیهقی (م 197خدیجه(س) منجر شد، اشاره کرده است (مسعودي، 

-2/69از این واقعه را بیان کرده است (بیهقی،  تاریخ یعقوبیهمان مضمون  دالئل النبوه
ها  ویژه در منابع تاریخیِ که مورخ، تمایلی به اعتبارسنجی گزارش به). این امر، 70

نداشته و تشخیص درستی و نادرستی آنها را بر عهده خواننده گذاشته است، دوچندان 
هاي دریافتی، کمتر گزینش و تعمق  شود. طبري از زمره مورخانی است که در روایت می
البته در مقدمه  - نمود خواننده واگذار می ا بهکرد و با ذکر آنها در کتاب، این مهم ر می

ها با این هدف که سبب آزردگی خاطر مردم  اذعان داشته در مواردي از ذکر برخی گزارش
هاي تاریخی از ازدواج حضرت  شود، خودداري کرده است ــ. این وضع درباره گزارش می

ها را از  این گزارشکند. هر چند، طبري بخشی از  خدیجه(س) و پیامبر(ص) نیز صدق می
ه.ق) گرفته، اما با تکمیل آن،  218(م  سیره النبویه ابن هشاممنابع قبلی چون 

ها در تاریخ طبري نسبت  تري ارائه داده است. در واقع، نقل این گزارش هاي جامع گزارش
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گام رخدادهاي این واقعه را  به به منابع قبل از او از جامعیت بیشتري برخوردار است و گام
بیان کرده است. بنابراین، با توجه به اینکه این اثر از آثار متقدم تاریخی است که نه تنها 
براي اهل فن، بلکه براي عامه مردم هم تا حدودي شناخته شده و مورد استفاده طیف 

   وسیعی از مراجعان قرار دارد، احتمال اثرگذاري آن بر جامعه بیشتر است.
صورت   ریخ طبري در خصوص یک واقعه خاص یا بههاي تا هر چند، درباره روایت

نقد و «) ، 35-25/20(عسگري، » نقد متد طبري در تاریخنگاري«عام، آثاري همانند 
هاي  نقد درونی و بیرونی گزارش«، »ع)هاي تاریخ طبري در مورد ائمه( بررسی داده

ی روایات نقد و بررس) «25- 1/ 2و  1(اسماعیلی و نجاتی، » طبري از داستان غرانیق
) انجام شده، اما درباره 72- 1/49(ساالري شادي، » ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبري

موضوع مورد بحث، پژوهشی یافت نشده است. درباره ازدواج حضرت خدیجه(س) و 
تحلیل ازدواج «پیامبر(ص) بدون در نظر گرفتن منبع تاریخی مشخص، مقاالتی همچون 

) 22-128/7زاده،  (حکیم» براساس اخبار تاریخی (س)با خدیجه کبري (ص)رسول خدا
هاي تاریخی را در منابع مختلف مد نظر قرار داده  طور کلی، گزارش نوشته شده که به

شبهات مستشرقان که ثروت حضرت  گویی به صدد پاسخاست و نویسنده بیشتر در
ین، اند، پرداخته است. همچن خدیجه(س) را سبب ازدواج پیامبر(ص) با او دانسته

(عبدالخانی، » جستاري پیرامون ازدواج حضرت خدیجه(س)«اي دیگر با عنوان  مقاله
) نوشته شده که این مقاله هم بیشتر مبتنی بر منابع روایی و کالمی و تا 14-37

رو، پژوهش حاضر با انتخاب  شبهات است. از همین گویی به حدودي تاریخی براي پاسخ
رباره ازدواج پیامبر(ص) و حضرت خدیجه(س) هاي مندرج در تاریخ طبري د گزارش

ها، با استفاده  داوري در درستی و نادرستی گزارش کوشیده است به دور از هرگونه پیش
 تري علمیتر و یافته  از روش نظریه بنیاد به سنجش آنها بپردازد و بتواند نتایج دقیق

   ارائه دهد. درحوزه پژوهش تاریخ اسالم 
  

  1روش نظریه بنیاد
امکان  4و کوربین 3با استفاده از الگوي پارادایمی استرواس 2اي) ش نظریه بنیاد (زمینهرو

                                                                                                                                        
همفکري خانم دکتر هانیه بیک، دانش آموخته دکتري تاریخ . در کاربست این روش در مقاله حاضر، از 1

  دانشگاه الزهراء(س) استفاده شده است. 
2. Grounded Theory 
3. Strauss 
4. Corbin 
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کند (استراوس و  هاي ذهنی فراهم می فرض سنجش متن را با کمترین دخالت پیش
هاي متنی از طریق  گام با جداسازي گزاره به صورت گام ). این روش به155-153کوربین، 

پردازد  ها می در سه مرحله به کشف مفاهیم و مقوله 3شیو گزین 2محوري 1کدگذاري باز،
ها، ویژگی هر  هسپس با مقایسه و تطبیق مقول ).165، 145، 121(استراوس و کوربین، 

ها  سازد. در واقع، مقوله کدام را شناسایی و روابط معنایی موجود میان آنها را آشکار می
شوند و سپس پژوهشگر با  هاي متن با روش استقرایی کشف می از طریق کدگذاري

برد  می  ها و ارتباط معنایی میان آنها پی تفسیر و تطبیق آنها به ویژگی و مختصات مقوله
 ). 18/112(ولوي و بیک، 

ها و مفاهیم اصلی متن است که انسجام معنایی متن بر  هدف این روش، کشف مقوله
ی مبتنی است، روابط معنایی هاي کیف آنها استوار شده باشد. این نظریه که اغلب بر داده

 .(Urquhart, 6)دهد  ها از طریق الگوي کدگذاري استراوس و کوربین را نشان می مقوله
مرکز  اجزاي تشکیل دهندة الگوي پارادایمی استراوس و کوربین یک مقوله محوري در

 هاي الگوي مذکور که امکان است که با پنج عامل ایجاد کننده آن، ارتباط دارد. ویژگی
ساز یا  اند از: شرایط سبب دهد، عبارت دست می تفسیر و تحلیل متن بر اساس آن را به

؛ و ویژگی  7عمل تعامل راهبردي 6شرایط متکی بر زمینه؛ 5شرایط دخیل؛ 4شرایط علی
فهم اصلی متن نیز  توان به با این الگو، ضمن درك مفاهیم پنهان متن می 8.پیامد بودن

ها از  تفسیر و تحلیل متن پس از شناسایی مفاهیم و مقوله زیرا). Glaser, 55رسید (

                                                                                                                                        
1. Open Coding 
2. Axial coding 
3. Selective coding 

  ).153کوربین، ص  گذارند (استراوس و ها اثر می آن دسته از رویدادها و وقایع هستند که بر پدیده .4
دهنـد (اسـتراوس و    کنند یا حتـی تغییـر مـی    شرایط دخیل آنهایی هستند که شرایط علی را کم می .5

  ). 153کوربین، ص 
6. Contextual conditions 

وجود آورند کـه افـراد بـا     به را شوند تا شرایطی مجموعه شرایطی که در یک زمان و یک مکان فراهم می
 ).154آن پاسخ دهند (استراوس و کوربین، ص عمل و تعامل خود به 

دهـد (اسـتراوس و    هـا شـکل مـی    گیرد یا به پدیـده  هاي عمدي که براي حل مسئله صورت می کنش. 7
  ).155کوربین، ص 

8. Consequence 
اي یـا بـه منظـور اداره یـا حفـظ       هر جا انجام یا عدم انجام عمل/تعامل معینی در پاسخ به امر یا مسـئله 

  ). 157آیند (استراوس و کوربین، ص  وجود می ز سوي فرد یا افرادي انتخاب شود، پیامدها بهموقعیتی ا
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گیرد. پس از طی این مراحل، امکان ارائه  صورت می 1هاي باز و محوري طریق کدگذاري
آید؛ بنابراین ویژگی بارز روش نظریه بنیاد، فرایند  وجود می فرضیه و سپس تبیین آن به

پردازد  ها می مفاهیم و مقولهکشف و تحلیل  اي به صورت مرحله محوري است که به
)Birks and Mills, 16خواهد  پیشرو تا مرحله تولید فرضیه  لبته در پژوهش پیش). ا

این روش براي طلبد. در این مقاله، هر چند از  رفت، اما تبیین آن، پژوهشی مستقل می
ل آن هاي تاریخی استفاده شده است، اما نویسنده ادعایی مبنی بر کاربست کام فهم داده

رو ندارد، بلکه تالش دارد با الهام و الگو گرفتن از آن، ضمن کم کردن  در پژوهش پیش
  تري از یک واقعه تاریخی برسد.  فهم علمی هاي ذهنی به دخالت
  

  ه.ق) از ازدواج حضرت خدیجه(س) با پیامبر(ص) 310متن گزارش طبري (م
 ،اخالقه کرم و ،أمانته عظم و ،حدیثه صدق من بلغها ما ص اهللا رسول عن بلغها فلما .1

 الیه. بعثت
 تاجرا.  الشام الی مالها فی یخرج ان علیه فعرضت .2
 .التجار من غیره تعطی کانت ما افضل تعطیه . و3
 (ص). اهللا رسول منها فقبله میسره له یقال لها غالم مع .4
 .لشاما قدما حتی ،یسرهم المهاغ معه خرج و ذلک، مالها فی فخرج. 5
  .فاطلعالرهبان،  من راهب صومعه من ره قریباشج ظل فی ص اهللا رسول زلفن. 6
 الشجره. هذه تحت نزل يالذ لرجلا هذا من: میسره، فقال یال راسه راهب. ال7
  .الحرم اهل من قریش، من رجل هذا: میسره له . فقال8
 .نبی اال قط الشجرة هذه تحت نزل ما .الراهب له . فقال9

  .يیشتر ان اراد ما اشتري و بها، خرج التی سلعته ص هللا رسول باع . ثم10
 .میسره معه و ،مکه الی قافال اقبل . ثم11
 یظلالنه ملکین الحریري اشتد و الهاجره کانت إذا - یزعمون فیما -میسره . فکان12

  الشمس. من
 به جاء ما باعت بمالها، خدیجه علی مکه قدم فلما بعیره، علی یسیر هو . و13

 اظالل من یري کان عما و الراهب، قول  عن میسره حدثها و ذلک من قریبا او ،فاضعفت
 ایاه.  الملکین

                                                                                                                                        
1. Open coding and Axial coding 
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 . کرامته من بها اهللا اراد ما مع ،شریفه لبیبه حازمه امراه خدیجه . کانت14
 فیما - له فقالت ص، اهللا رسول یال بعثت أخبرها، بما میسره أخبرها . فلما15
 حسن و أمانتک و ،قومک فی سطتک و لقرابتکفیک  غبتر قد انی عم، بن یا :- یزعمون
 نفسها.  علیه عرضت ثم حدیثک صدق و  خلقک
 ماال، أکثرهن و ،شرفا أعظمهن و ،نسبا قریش نساء اوسط یومئذ خدیجه کانت . و16

 .علیها یقدر لو منها ذلک یعل حریصا کان قومها کل
 عبد بن حمزه معه خرجف ألعمامه، ذلک ذکر ص اهللا لرسول ذلک قالت . فلما17
 فتزوجها. الیه فخطبها ،اسد بن خویلد علی دخل حتی عمه، المطلب
 و - القاسم و فاطمه، و کلثوم، أم و رقیه، و زینب،: ابراهیم اال کلهم ولده له فولدت. 18

 الجاهلیه. فی فهلکوا الطیب، و الطاهر و القاسم فاما الطیب و الطاهر و - ص یکنی کان به
  .فاسلمن االسالم ادرکن فکلهن اتهبن اما . و19
 ص. معه هاجرن . و20
 کانت انما خدیجه ان: البلد اهل من غیره ذلک قال قد و -  الزهري شهاب ابن . عن21

 بتهامه. حباشه سوق یال قریش من آخر رجال و  ص اهللا رسول استاجرت
 من مولده مواله ذلک فی مشت التی کان و ،خویلد ایاه زوجها يالذ کان و. 22
 مکه. مولدات
 .غلط هذا فکل: يالواقد قال. 23
 .-التزویج یتعن - نفسها یال تدعوه ص النبی یال أرسلت خدیجه ان أیضا ویقولون. 24
 األموال بذلوا قد - نکاحها یعل حریصا قریش کل کان و ،شرف ذات امراه کانت و. 25

 بذلک. طمعوا لو
 حله البسته و ،بخلوق خلقته و رهبق نحرت و ،ثمل یحت خمرا فسقته أباها فدعت. 26
  حبره.

 .فزوجه ،علیه فدخلوا ،عمومته فی ص اهللا رسول یال أرسلت ثم. 27
 زوجتنی: قالت الحبیر؟ هذا ما و العبیر؟ هذا ما و العقیر؟ هذا ما: قال صحا فلما. 28
 اهللا. عبد بن محمد

 .افعل فلم ،قریش اکابر خطبک قد و هذا افعل یان فعلت ما. 29
 .غلط هذا و: يالواقد قال .30
(طبري،  الفجار قبل مات أباها ان و ص، اهللا رسول زوجها اسد بن عمرو عمها ان. 31
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  181  و ... های تاریخ طبری از چگونگی ازدواج حضرت خدیجه(س) سنجش گزارش

و  (س) طبري از ازدواج حضرت خدیجه هايشناسایی مفاهیم متنِ گزارش
  پیامبر(ص) (مرحله اول:کدگذاري باز) 

هاي مجزا مقایسه شد و بر اساس  در سطح یک روش نظریه بنیاد، متن به صورت گزاره
هاي موجود، آن دسته از مفاهیم که در طیف معنایی یکسانی قرار  ها و تفاوت شباهت

دست آمد،  ها به هایی که از مضمون گزاره ترین مقوله مهم 1یابی شدند. داشتند، مقوله
 اند از: راستگویی، امانتداري، خوش خلقی، پاك دستی، تجارت، خرید و فروش عبارت

دست آوردن، هوشیاري، خردمندي، شرافت، اصالت نسب، رغبت و اشتیاق،  کردن، سود به
ها با استفاده از الگوي پارادایمی و عوامل  پوشش مناسب، تشریفات ازدواج. این مقوله

  دست آمده است.  اثرگذار بر مقوله محوري از طریق معناشناسی واژگانی و مفاهیم به
  

 (مرحله دوم: کدگذاري محوري) هاي محوري  شناسایی مقوله
هایی که در سطح یک انجام  هاي موجود در گزاره در این سطح، پس از شناسایی مقوله

هاي فرعی با استفاده از الگوي  هاي محوري و ارتباط آنها با مقوله شناسایی مقوله شد، به
شایی متن شود. الگوي مذکور، امکان رمزگ پارادایمی در پنج مرحله یاد شده پرداخته می

هایی از الگوي  کند. قسمت نشان داده شده را فراهم میها که در جدول زیر گزاره
  هاي خالی آورده شده است.  صورت خانه پارادایمی که در متن قابل شناسایی نبود به

                                                                                                                                        
که زیر آنها خط کشیده شـده بـا اسـتفاده از    هایی  ها و عبارت گفتنی است این مرحله با معنایابی واژه .1

قسـمت و انجـام مراحـل تـا کشـف      باالیی این  هاي مختلف انجام شده است. با توجه به حجم فرهنگ
، از آوردن آن در متن مقاله خودداري و فقط مقوله کشف شده ذکر شـده اسـت (البتـه مطـابق     مقوله

مناسـب بـراي    عنـوان تمـرین   بلکه محقق بهردن این بخش در متن وجود ندارد، آو روش نیز لزومی به
  انجام دهد). تواند  کشف مقوله می
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  هاي تاریخ طبري از ازدواج حضرت خدیجه(س) و پیامبر(ص) جدول: رمز گشایی متن گزارش

عمل / تعامل  پیامد
 هبردي را

شرایط 
متکی بر 

 زمینه 

شرایط 
 دخیل 

شرایط سبب 
 ساز 

 گزاره مقوله محوري
 ها 

کسب اطالع از  -
هاي شخصیتی  ویژگی

 پیامبر(ص)

 1 فضیلت اخالقی - - -

شراکت و 
 همکاري

برجسته کردن 
هاي شخصیتی  ویژگی

محمد(ص)/ تاکید بر  
، اخالق و داريامانت

محمد(ص) صداقت  

 تجارت
 
امانتداري 

االي و
 محمد(ص)

هاي  ویژگی تجاري
شخصیتی 
 محمد(ص)

محمد(ص) به  فرستادن
شام به عنوان تاجر/ 

انتخاب محمد(ص) به 
 عنوان تاجر

2 

اعطاي  سرمایه  - - -
بیشتر به  

محمد(ص) 
 توسط خدیجه

ارحج دانستن  -
محمد(ص) بر دیگر تجار 

  

3 

- - - - 
 

ارحج دانستن  
محمد (ص) بر 

 دیگر تجار  

دن محمد(ص) فرستا  
 به تجارت/ 

پذیرفتن غالم خدیجه 
توسط محمد(ص) براي 

 همراهی 

4 

سرمایه گذاري در  تجارت کردن  - - - -
 تجارت

5 
 

  خدیجه همراهی غالم
نشستن  - - -

محمد(ص) در 
نزدیک صومعه 

 راهب

سفر تجاري  
محمد(ص) به 

 شام

اطالع یافتن راهب از 
 حضور محمد(ص)

6 

ي و کنجکاو - - -
پرسش راهب 
از میسره براي 
کسب اطالع از 

حضور 
 محمد(ص)

شناخت هویت  -
 محمد(ص)  

 

7 

شناسایی 
(ص) محمد

توسط 
راهب 
 مسیحی

توصیف  هویت قومی 
قبیله اي   –

(ص)محمد  

پرسش راهب  - -
از میسره در 

مورد 
(ص)محمد  

(ص)محمدمعرفی   8 
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عمل / تعامل  پیامد
 راهبردي 

شرایط متکی بر 
 زمینه 

شرایط 
 دخیل 

شرایط سبب 
 ساز 

مقوله 
 محوري

گزاره 
 ها 

بارز کردن اهل حرم  -
محمد(ص)بودن   

پیشگویی  - - -
راهب در مورد 

نبوت 
(ص)محمد  

 
9 

توصیف خرید و  -
فروش  محصوالت 

تجاري توسط 
(ص)محمد  

انجام فعالیت  - - -
تجاري توسط 

(ص)محمد  

10 

توصیف آمدن قافله  -
 تجاري به مکه

ازگشتن از ب - - -
 سفر تجاري

11 

توصیف چگونگی  -
محافظت مالئکه از 

 محمد(ص)

پیشگویی راهب  - -
در مورد نبوت 

 محمد(ص)

سایه انداختن 
 فرشتگان

12 

اشتیاق  و 
عالقمندي 
خدیجه به 
 محمد(ص)

شرح انتقال مال و 
(س)اخبار به خدیجه  

تعجب و حیرت  - -
(س)خدیجه  

سود مضاعف 
 تجارت

13 

 اطالع از
رخدادهاي 
 مافوق طبیعی

توصیف ویژگیهاي  -
بارز انسانی 
 خدیجه(س)

جایگاه  و منرلت  - -
 خدیجه (س)

فضایل انسانی 
 خدیجه(س)

14 

عنایت خداوند 
به خدیجه 

 (س)
فراهم 
آمدن 

زمینه هاي 
 ازدواج

بیان اشتیاق  
خدیجه(س) به 

محمد(ص) به سبب 
 فضایل او

قرابت و پیوستگی 
 قومی

 محمد(ص)

جایگاه 
اجتماعی 
 محمد(ص)

ویژگیهاي 
شخصیتی 
 محمد(ص)

ابراز 
عالقمندي 

خدیجه(س) 
 به محمد(ص)

15 
 
 

- 
توصیف شرایط 

 خدیجه(س)

تمایل قوم به 
ازدواج با  
 خدیجه(س)

برخورداري 
از نسب، 
شرف و 
 ثروت

مندي از  بهره
 منزلت اجتماعی

موقعیت 
اجتماعی و 
اقتصادي 

 خدیجه (س)

16 
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عمل / تعامـل   پیامد
 راهبردي 

شرایط متکی 
 بر زمینه 

شـــرایط 
 دخیل 

شرایط سبب 
 ساز 

  گزاره مقوله محوري
 ها 

ازدواج 
(ص) محمد

و خدیجه 
 (س)

توصیف 
خواستگاري 

خدیجه (س) از 
 عموي او

ذیرش پ
خواسته 

(ص) محمد
، توسط حمزه
 عموي او

در جریان 
قرار گرفتن 

عموي 
 (ص)محمد

رسمیت دادن 
به درخواست 

 ه(س)خدیج

  17  خواستگاري کردن
  
  
 

شرح مرگ و یا  -
حیات فرزندان 
خدیجه(س) و 

 پیامبر(ص)

بیان کنیه 
 پیامبر(ص)

معرفی اسامی  -
 فرزندان

(ص) و محمدفرزندان 
 خدیجه(س)

  
18  
 

ایمان  - - -
دختران 

پیامبر(ص) 
 به اسالم

حیات دختران 
پیامبر(ص) در 
 دوره اسالمی

اسالم آوردن دختران 
 پیامبر(ص)

19 

مهاجرت  - - - -
دختران 

 پیامبر(ص)

 20 هجرت کردن

شراکت و 
همکاري 
 تجاري

بیان تجارت 
(ص) به محمد

تهامه با سرمایه 
 خدیجه(س)

سفر تجاري  -
 پیامبر (ص)

 21 تجارت امکان تجارت

ازدواج 
خدیجه 
(س) و 

 (ص)محمد

بیان نقش کنیز 
و خویلد در 

ازدواج 
خدیجه(س) و 

 (ص)محمد

رفت و آمد  -
 کنیز

نقش کنیز در 
ایجاد زمینه 

ازدواج 
خدیجه(س) و 

 (ص)محمد

واسطه گري براي ازدواج 
خدیجه (س) و 

 (ص)محمد

22 

به زیر 
سوال رفتن 
 اخبار قبلی

اشتباه دانستن  - -  -
 تمام اخبار

  23  رد کردن اخبار

ارسال پیک  -
توسط 

خدیجه(س) به 
  (ص)محمد

اطالع یافتن  -
(ص) محمد

از عالقه 
 (س)خدیجه
 دبه خو

ابراز 
مندي  عالقه

خدیجه(س) 
 (ص)محمدبه 

  24  خواستگاري کردن
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عمل / تعامل  پیامد
 راهبردي

شرایط متکی 
 بر زمینه

شرایط 
 دخیل

شرایط سبب 
 ساز

  گزاره مقوله محوري
 ها

توصیف رغبت  -
قریش براي 

ازدواج با خدیجه 
(س) به سبب 

 موقعیت او 

برخورداري  -
خدیجه 
(س) از 
شرف و 
 ثروت

یت موقع
 خدیجه(س) 

منزلت و اعتبار خدیجه 
 (س) 

25 

شرح نوشاندن  -
شراب و 

پوشاندن لباس 
 به پدر 

آماده کردن  - -
 پدر 

فراهم کردن شرایط 
 خواستگاري 

26 

پذیرش 
خواستگاري 
توسط پدر 

 خدیجه
)(س  

رفتن عموي  - - -
(ص) به محمد

نزد پدر 
 خدیجه(س) 

 27 خواستگاري 

بیان تعجب پدر  -
از  خدیجه(س)
 ازدواج او 

مشاهده سر و  - -
 وضع خود 

آگاهی یافتن پدر 
 خدیجه(س) از ازدواج او

28 

جواب  - - -
منفی به 

خواستگاري 
بزرگان 
 قریش 

جواب منفی 
به خواستگاري 

(ص)  محمد  

 29 انکار عمل 

رد کردن 
 اخبار قبلی

اشتباه دانستن  - - -
 تمام اخبار

 30 رد کردن اخبار 

 - عموي خدیجه(س) نقش  - - - - 
 در ازدواج او

31 

فوت پدر خدیجه(س) از 
 قبل
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  (مرحله سوم: کدگذاري گزینشی) شناسایی مقوله مرکزي
ترتیب فراوانی،  هاي محوري شناسایی شده مطابق جدول باال در پنج دسته کلی به مقوله

موقعیت  ،هاي خُلقی و شخصیتی محمد(ص) و خدیجه(س) بندي است: ویژگی قابل دسته
اجتماعی و اقتصادي محمد(ص) و خدیجه(س)، تشریفات ازدواج خدیجه(س) و 

براي شناسایی مقوله مرکزي مطابق  محمد(ص)، اتفاقات غیر طبیعی و رد برخی خبرها.
هاي فرعی مطابق فرمول  هاي محوري با مقوله روش، به ارتباط معنایی و تحلیل مقوله

   شود. زیر پرداخته می
  

 هاي فرعی براي کشف مقوله مرکزي هاي محوري با مقوله تباط معنایی مقولهنمودار: ار
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هاي خُلقی و شخصیتی محمد(ص) و  ویژگی«هاي ذکر شده، مقوله  از میان مقوله
تماعی و اقتصادي محمد(ص) و موقعیت اج«هاي محوري  با مقوله» خدیجه(س)

هاي فرعی  و مقوله» تشریفات ازدواج«و » طبیعیاتفاقات غیر«، »(س)خدیجه
شریف و «، »خردمند«، »هوشیار و دوراندیش«، »خلق نیکو«، »راستگویی«، »امانتداري«

و » سایه انداختن فرشتگان بر محمد(ص)«، »موفقیت تجاري محمد(ص)«، »باعزت
هاي  ارتباط مستقیم دارد و با دیگر مقوله» مندي خدیجه(س) به محمد(ص) عالقه«

هاي دیگر  بنابراین حاصل برجستگی این مقوله نسبت به مقوله ارتباط غیر مستقیم دارد؛
هاي خلُقی و  این است که معیار اساسی در ازدواج خدیجه(س) و محمد(ص) بر ویژگی

  تري برخوردار هستند. ها از درجه اهمیت پایین شخصیتی هر دو بوده است و سایر مقوله
هاي خُلقی و شخصیتی  ژگیوی«هاي محوري و فرعی با مقوله  ارتباط معنایی مقوله

هایی که در الگوي  عنوان مقوله اشباع شده، با دیگر مقوله به» محمد(ص) و خدیجه(س)
ساز برجسته شدن این مقوله، در  دهد که شرایط سبب پارادایمی وجود دارند، نشان می

الگوهاي اخالقی محمد(ص) یعنی امانتداري، راستگویی و خوش خلقی از یک سو و 
رفتاري و شخصیتی خدیجه(س) چون دوراندیشی، ذکاوت و عزتمندي از هاي  ویژگی

ها، برخورداري  سوي دیگر ریشه دارد. شرایط دخیل در بروز و شناخت این ویژگی
مندي  خدیجه از ثروت و شرف، سفر تجاري بوده که حاصل و پیامد آن عالقه

بنابراین روابط  به ازدواج با پیامبر(ص) و سپس ازدواج آنان بوده است؛ (س)خدیجه
هاي  دهد که ویژگی هاي فرعی نشان می هاي محوري و دامنه و ابعاد مقوله معنایی مقوله

خُلقی و شخصیتی افراد که از یک سو با موقعیت نَسبی و اجتماعی مرتبط بوده و از 
  توانست مطلوب جامعه آن عصر باشد.  اي داشتند، می سوي دیگر از ثروت هم بهره

 15، 14، 1هاي  ی و شخصیتی محمد(ص) و خدیجه(س) که درگزارههاي خُلق ویژگی
ها هم امکان  ها، ارتباط معنایی دارند؛ زیرا این ویژگی بیان شده است با دیگر گزاره 16و 

کرد و هم سبب شناخت  همکاري خدیجه (س) و پیامبر(ص) در امر تجارت را فراهم می
موجب ازدواج آنان شده است. این بیشتر خدیجه(س) از شخصیت پیامبر(ص) و سرانجام 

شود.  ها بیشتر نمایان می هاي فرعی موجود در این گزاره مهم با برجستگی معنایی مقوله
ظُم براي امانته که در وصف پیامبر(ص) به از میان این مقوله کار  ها با استفاده از واژه ع

 در واژه این ها وسقام بیشتر رفته، گویا بار معنایی بیشتري به آن داده شده است. در
 آمده ،)573 اصفهانی، راغب( و عظیم )8/212 ؛ مصطفوي،2/91 فراهیدي،(بزرگ  معنی
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هاي فرعی بوده که در ارتباط با تجارت اهمیت آن  همچنین امانتداري از مقوله .است
نَ ریشه از واژه شود. این بیشتر آشکار می م است و در  آن مصدر امانت و شده گرفته اَ

 اضطراب و وحشت عدم و قلبی، آرامش اطمینان، ترس، و خوف شدن طرف بر معانی
 بستانی،(است  کرده واجب بندگان بر خدا آنچه ودیعه،) 166-1/165 مصطفوي،(
) 90 اصفهانی، راغب(هراس  و بیم رفتن بین از و نفس آرامش و خاطر آرامش ،)1/97

 ابن اثیر،(آرامش  امانت، نبازگرداند اعتماد، ،)13/21 ،1408 منظور، ابن( خیانت، ضد
  است.  آمده) 1/72

کار برده است.  به شریفه لبیبه براي خدیجه(س)، حازمه 14همچنین در گزاره 
کند و از آن اطمینان دارد (ابن  حازمه در لغت به معناي اموري است که انسان ضبط می

امري  )، اطمینان از327)، هوشیار و دور اندیش (بستانی، 12/133، 1408منظور، 
اعتماد  ،)1/243)، ضبط امور و جلوگیري از بین رفتن آن (زمخشري، 5/1898(جوهري، 
) آمده است. این ویژگی 4/219)، عاقل و صاحب تشخیص (ازهري، 2/134(فیومی، 

حضرت خدیجه(س)، نشانگر باال بودن قوه عاقله او در تشخیص امور و درك 
معناي خردمند، استوار، پابرجا  براي او بههاست. همچنین استفاده از صفت لبیبه  موقعیت

)، 1/140)، عقل (یوسف و دیگران، 10/171) عاقل، باخرد (مصطفوي، 749(بستانی، 
هاي  ) است. حتی در گزارش طبري، ویژگی6/2478(جوهري،  باهوشی، زیرکی
آن هم در  16بر ثروت او برجستگی داشته؛ زیرا فقط در گزاره  (س)شخصیتی خدیجه

شرفاً (برخوردار از شرف یا به عبارتی  أعظمهنهاي خدیجه(س) چون  ر ویژگیکنار دیگ
کرده است. در اینجا واژه مال و ثروت فراوان) استفاده ( ماالً از أکثرهن حسب باال)،

کار رفته است. اعظمهن افعل  عبارتی حسبِ خدیجه(س) به اعظمهن براي شرف و به
؛ 12/410منظور،  )، بزرگی، عظمت (ابن97(بستانی،  معناي بزرگ شمردن تفضیل به
آمده است. شرف نیز همان حسب در معناي مجد، بزرگی و برتري یک  )6/118طریحی، 

). در واقع شرف، اخالق 3/160فرد یا قبیله بر افراد و قبایل دیگر است (ابن منظور، 
حتی،  کردند. واسطه آن در جامعه اعتبار کسب می شخصی و عمل نیک افراد بود که به

نمودند (ابن حبیب بغدادي،  افراد در منافرات براي برتري خود یا قبیله از آن استفاده می
ماالً هم بیشتر میزان کمیت در برخورداري از مال و ثروت را نشان  ). أکثرهن310
ت در  یدهد؛ زیرا اکثر، افعل تفضیل است و کثرت به معن می زیادت است، کثرت و قلّ

ت منفصله به این امر با توجه به 117(بستانی،  روند؛ مانند فراوان و بسیار ر میکا کمی .(
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کند. اما در  اینکه خدیجه(س) تاجر بود و در تجارت نیز مال اهمیت داشت، صدق می
از برجستگی  (س)هاي خُلقی و شخصیتی خدیجه متن این ویژگی نسبت به ویژگی

شد مقوله مرکزي که در متن  طور که گفته کمتري برخوردار شده است؛ بنابراین همان
هاي خُلقی و شخصیتی  تر شده، مقوله ویژگی ها برجسته ها و گزاره ها از سایر مقوله گزاره

   خدیجه(س) و محمد(ص) است.
  

  نتیجه 
هاي طبري از ازدواج خدیجه(س) و  هاي متنِ گزارش شناخت معانی، مفاهیم و مقوله

هاي معنادار بر  تقسیم متن به گزارهمحمد(ص) گام نخست در معیار این اخبار است. 
اساس مراحل روش نظریه بنیاد و با استفاده از الگوي پارادایمی استراوس و کوربین 

اي محوري شد که با انجام ارتباط معنایی آنها با همدیگر و  سبب کشف پنج مقوله
هاي اخالقی و شخصیتی پیامبر(ص) براي  هاي فرعی مشخص شد که ویژگی مقوله

هاي شخصیتی خاص بوده، در اولویت قرار  دیجه(س) که خود نیز داراي ویژگیحضرت خ
به این بخش اختصاص یافته است. در این  16و  15، 14، 1هاي  داشته است. گزاره

هاي فرعی مطرح شده که بار معنایی اخالقی، رفتاري و شخصیتی دارند،  ها، مقوله گزاره
 أعظمهن شریفه، لبیبه حازمه ي محمد(ص) واخالقه برا کرم و أمانته عظم حدیثه، صدق
هایی چون عظم، اعظمهن و اکثرهن که  ماال براي خدیجه(س) است. واژه أکثرهن شرفا و

 وجه تفضیلی دارند، حلقه ارتباطی اهمیت امانتداري، برخوردار از شرف (منظور
هاي شخصیتی است) و ثروت را ایجاد کرده و نشان داده در آن جامعه ثروت  ویژگی

تنهایی سنجش ارزشمندي افراد نبوده، بلکه در کنار معیارهاي دیگري چون خُلقیات  به
کرده است؛ بنابراین بر  افراد، برخورداري از شرافت، ذکاوت و خردمندي اهمیت پیدا می

هاي تاریخی طبري از ازدواج حضرت خدیجه(س) و پیامبر(ص)  اساس بررسی گزارش
ه بنیاد و الگوي پارادایمی استرواس و کوربین، گانه در روش نظری مطابق مراحل سه

هاي خُلقی و شخصیتی محمد(ص)  توان گفت خدیجه(س) بیشتر مجذوب ویژگی می
عنوان زنی باهوش و  شده بود و براي محمد(ص) نیز وجوه شخصیتی خدیجه(س) به

  خردمند، دور اندیش و برخوردار از شرافت و عزت اهمیت داشته است. 
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