
 آیا حضرت محمد (ص) فرمود: من در زمان انوشیروان عادل متولد شدم؟

 ۱۱۱صفحه  ۱درسھایى از تاریخ تحلیلى اسالمى جلد : منبع
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 حدیث:ولدت فی زمن الملک العادل

ــــول ــــند از رس ــــده که فرمود:»ص«خدااین حـدیث نیز در برخى از روایات بدون س ولدت فى زمن الملک «نقل ش
 ...من در زمان پادشاه دادگر یعنى انوشیروان متولدشدم« )۱( انوشیروانالعادل

ت نسب توان آن را به یک ادیب عرب زبانولى این حدیث گذشـته از اینکه از نظر عبارت فصیح نیست وبسختى مى
 :خدشه و تردید استترین افراد عرب از چند جھت جاىرسد به پیامبر اسالم و فصیحداد تا چه

یکى از -»الموضــــوعات الکبیر على قارى«از نظر ســــند که بدون ســــند و بطور مرســــل نقل شــــده...و ازکتاب-۱
 :نقل شده که در باره این حدیث چنین گفته-سنتدانشمندان اھل

قال الســخاوى ال اصــل له،و قال الزرکشــى کذب باطل،و قال الســیوطى قال البیھقى فى شــعب االیمان:تکلم ...»
ــــیخنــاابو عبــد هللا الحــافظ بطالن مــا یرویــه بعض الجھالء عن ولــدت فى زمن الملــک العــادل یعنى »ص«نبینــاش

 .« )۲(انوشیروان

وغ باطلى اســت،و ســیوطى از بیھقى در شــعب گفته:دریعنى ســخاوى گفت:این حدیث اصــلى ندارد،و زرکشــى
اند روایت کرده»ص«از نادانان از پیغمبر مانقل کرده که اســتادش ابو عبد هللا حافظ در باره بطالن آنچه برخىاالیمان

 ...سخن گفته»فى زمن الملک العادل یعنى انوشیروانولدت«که فرمود: 

ــول خدا-۲ ــانى »ص«طبق این حدیث رس ــاس ــیروان س ــتوده،و دادگر و عادل بودن او را گواھى رابه عدالتانوش س
به والدت در زمان وى افتخار ورزیده،ولى با اطالعى که ما ازوضــع دربار ســاســانیان و انوشــیروان داریم داده،و بلکه

ــبت چنین گفتارى ــولخدانس ــول خدا»ص«برس ــت،و ما در قابل»ص«و تایید عدالت او از زبان رس قبول و توجیه نیس
نون کرده و اکمعاصر را که در باره زندگى چھارده معصوم علیھم السالم قلمفرسائىگفتار یکى از نویسـندگان اینجا

بینیم واقعا ســـلطان عادلى در گذشـــته وجود کنیم،تا بهچشـــم از این جھان بر بســـته ذیال براى شـــما نقل مى
 :یسدنوعادل بوده یا نه؟ نویسنده مزبور چنین مىداشته؟و آیا انوشیروان

بى طرفانه باوضـاع اجتماعى ایران در زمان سلطنت انوشـیروان کسـرى به عدالت مشـھور اسـت ولى اگر نگاھى
بنامیم.زیرا در زمان ســلطنت انوشــیروان عدالت »غلطمشــھور«بیفکنیم خواه و ناخواه ناچاریم این عدالت را یکوى

 .کرداجتماعى بر مردم ایران حکومت نمى

برد که محال اى بسر مىتاریخ با یک اجتماع چھار طبقهو برابرى خبرى نبود.ملت ایران در آندر اجتماع از مساوات 
 .ور باشدبھرهبودبتواند از عدالت و انصاف حکومت

ــــتقـل جـا بدھند و ھر یک از این چھار اتاق را با  ــــت مثـل آن بود کـه ملـت ایران را در چھـار اتـاق مجزا ومس درس
 .ى،از اتاق دیگر سوا و جدا بسازندتر از آھن و رومحکمدیوارى

بود که از صفوف »ویسپھران«گذشـته از شاه و خاندان سلطنتى که در راس کشور قرار داشتندنخستین صف،صف
 .یافتھا تشکیل مى»پورگاه«ویسپھران از امیرزادگان وورتر بود.طبقهبه دربار نزدیکتر و از قدرت دربار بھرهدیگرملت

بر بگیرد...امراى نظام و سوارگاران کشور از این طبقهکه باید از نجبا و اشـراف ملت تشـکیل»ناسـوارا«و بعد طبقه
 .اندخواستهمى

ــــاورزى و امالک را  ــــیدگى بامور کش ــــوم طبقـه دھگـانـان بود کـه کـار کتـابـت و دبیرى وبازرگانى و رس طبقـه س
 .داشتبعھده

وران و روستاییان بودند،سنگینى این سه طبقه زورمند شدپیشهطبقه چھارم که از اکثریت مردم ایران تشکیل مى
ــــه ــــى بر دوش طبقـه چھـارم یعنى پیش ــــتاییانواز خود راض ــــار مىوران و روس آورد.مالیات را این طبقه ادا فش

کشــید و آن ســه طبقه دیگر ھاى زندگى را این طبقه مىھا و زحمتکرد.کشــت و کاربعھده این طبقه بود رنجمى



زندگى یعنى دسترنج طبقه ھاىھا و لذتبه ترتیب از کیفیافتاسـواران وو یسـپھران تشکیل مى که از دھگانان و
 .کردچھارم استفاده مى

ــــال زبـان یکــدیگر  میـان این چھـار طبقـه دیوارى از آھن و پوالد بر پــا بود کـه مقــدورنبود بتواننـد بــا ھم بیـامیزنــد.اص
 .فھمیدندرانمى

بست ازدواجشان صورت پذیر به یک دختر دھگانى یادخترى از دختر اسواران مىاگر از طبقه ویسپھران پسرى دل 
 .نبود

 .کردندانگار این چھار طبقه چھار ملت از چھار نژاد علیحده وجداگانه بودند که در یک حکومت زندگى مى

خود را مطلقا  راند.این طبقهبر مردم فرمان مىحکومتتازه طبقه ممتازه دیگرى ھم وجود داشت که دوش به دوش
بود.فکر کنید.آن کدام عدالت است که »موبد«شـمرد زیرا بر مسند روحانیت تکیه زده بود و اسمشطبقات مىفوق
 .تواند براین ملت چھار اشکوبه بیک سان حکومت کندمى

 این طبقه بندى در نفس خود بزرگترین ظلم اســت.این خودنخســتین ســد در برابر جریان عدالت اســت تا این ســد
بھم  برادرىوران دستنشود و تا عموم طبقات بیک روش و یک ترتیب بشمار نیایند،تا ویسپھران و پیشهشـکسـته

و برابرى در حقوق عمومى بیک دوســتى ھمدیگر را فشــار ندھند محال اســت از عدالت اجتماعىنســپارند و پنجه
 .میزان استفاده کنند

ــانیان حیات اجتماعى بر دو پایهدر حکومت ــاس ــت.مالک امتیاز در خانواده»فامیل«و»مالکیت«س ھا لباس قرار داش
 .و قصر مجلل و زنھاى متعدد و خدمتگذاران کمر بسته بودشیک

ممتاز یعنى مؤبدان و ویســپھران در زمان ســاســانیان از طبقات»بزرگى بودخســروانى کاله و زرینه کفش عالمت»
 .دمالیات و خدمت در نظام مطلقا معاف بودنپرداخت

شدند و در عین حال نه از اینھمه کشته مىرفتند،پیشه ورانکشیدند،پیشه وران بجنگ مىوران زحمت مىپیشـه
 .دیدندشدند و نه در زندگى خود روى آسایش وآرامش مىرنج وفداکارى تقدیر مى

خود را جھت مشـــاغل چھارم حرام بود که دانش بیاموزد و تحصـــیل علم و معارف ویژه مؤبدان و نجبا بوده،بر طبقه
 .مملکت آماده بداردعالیه

کند که خیلى روایت مى»انوشــیروان«و»کفشــگر«حکیم ابو القاســم فردوســى در شــاھنامه خود حکایتى دارد از
 :کنیمشاھد صادق نقل مىاست و ما اکنون عین روایت را از شاھنامه در اینجا بعنوانشنیدنى

ــاه جھان گفت ــت و بیکار بش ــت راه تھیدس ــوى گنج ایران دراز اس ــاه با داد و با راى و مھر س بو ذرجمھر که اى ش
مانده سپاه بدین شھرھا گرد ما،در کس است که صد یک ز مالش سپه را بس است ز بازارگانان و دھقان درم اگر 

بو ذرجمھر اى جســتبزد داســتان فرســتادهوام خواھى نگردد دژم بدان کار شــد شــاه ھمداســتان که داناى ایران 
خردمند و شـادان دل و خوبچھر بدو گفت از ایدر دو اسبه برو گزین کن یکى نام بردار گو ز بازارگانان و دھقان شھر 

 شاهکسى را کجا باشد از نام بھر ز بھر سپه این درم وام خواه بزودى بفرماید از گنج

 .را پیدا کرد که پول فراوان داشتزرگانان شھر مرد کفشگرىفرستاده بزرگمھر در میان دھقانان و با

یکى کفشگر بود موزه فروش بگفتار او پھن بگشاد گوش درم چند باید؟بدو گفت مرد دالور شمار درم یاد کرد چنین 
دار چھل مر درم،ھر مرى صـد ھزار بدو کفشگر گفت کاین من دھم سپاسى ز گنجور بر سر گفت کى پر خرد مایه

 یاورد قپان و سنگ و درم نبد ھیچ دفتر بکار و قلمنھم ب

 .بزرگمھر گذاشتکفشگر با خوشرویى و رغبت ثروت خود را در اختیار فرستاده

ـــت که آزار او بر دلم خوار  ـــگر گفت اى خوب چھر نرنجى بگویى به بو ذرجمھر که اندر زمانه مرا کودکیس بدو کفش
اندر نھان که او را سپارم به فرھنگیان که دارد سرمایه و ھنگ آن  نیست بگویى مگر شھریار جھان مرا شاد گرداند

 فرستاده گفت این ندارم برنج که کوتاه کردى مرا راه گنج



انوشیروان برسد.و بزرگمھر ھم با آب و تاب فرسـتاده به کفشـگر وعده داد که استدعاى او بوسیله بزرگمھر بعرض
معروض داشت و حتى ار بدولت تقدیم داشته بود در پیشگاه شاهبسـیار تقاضـاى کفشـگررا که اینھمه درھم و دین

 :خودش ھم خواھش کرد

اگر شـاه باشـد بدین دسـتگیر که این پاک فرزند گردد دبیر ز یزدان بخواھد ھمى جان شـاه که جاوید باد و سزاوار 
 گاه

 :تاد و در پاسخ چنین گفتاما انوشیروان بیرحمانه این تقاضا را رد کرد و حتى پول کفشگر راھم برایش پس فرس

بدو شاه گفت اى خردمند مرد چرا دیو چشم ترا خیره کرد برو ھمچنان باز گردان شتر مبادا کزو سیم خواھیم و در 
چو بازارگان بچه،گردد دبیر ھنرمند و با دانش و یادگیر چو فرزند ما بر نشیند به تخت دبیرى ببایدش پیروز بخت ھنر 

خردمند مرد نژاد نماند بجز حسـرت و سـرد باد شود پارد بدو چشـم بینا و گوش بدسـتباید از مرد موزه فروش سـ
 پیش او خوار مردم شناس چو پاسخ دھد زو نیابد سپاس

دھد که پســرش به مدرســه برود و اجازه مىخواھد و نهو دســت آخر گفت که دولت ما نه از این کفشــگر وام مى
نیســت در »پیروز بخت«یعنى در طبقه چھارم اجتماع قراردارد وتتحصــیل کند زیرااین پســر پســر موزه فروش اســ

 .الزم است»پیروز بخت«صورتیکه براى ولیعھد مادبیرى

که در صف نجبا و روحانیون قرار نداشتند حق تحصیل آرى بدین ترتیب پسر این کفشگر و کفشگران دیگر و طبقاتى
 .علم وکسب فرھنگ ھم نداشتند

ــکنجه و به نســبت پادشــاھان دیگر از دودمانھاى البته انوشــیروان ســاســانى و غیر ســاســانى که مردم را با ش
 .کشتند عادل استگوناگون مىھاىعذاب

ـــیروان دیوان ـــت که کســـرى انوش ـــت اینس ـــیات آنچه مســـلم اس عدالتى بوجود آورده بود و تا حدودى که مقتض
در یک چنین اجتماع...در اجتماعى که به م است کهرسید ولى اینھم مسلداد به داد مردم مىاجازه مىاجتماعى

ترین حقوق اجتماعى و انسانى محروم سازند ترین و طبیعىتحصـیل علم ندھند و ویرا از عادىپسـر کفشـگر حق
 .عدالت اجتماعى برقرارنیست

 ...نبود»پیروزبخت«گناه کفشگر به عقیده شاھنشاه ساسانى این بود که

 ایرانى ھم نبود؟»نا پیروز بخت«کفشگر زادهانوشیروان رسانید که آیا این در اینجا باید بعرض خسرو

تاریخ ساسانیان و پادشاھان که پر از مدیحه سرائى و نگارنده گوید:تازه معلوم نیست چگونه این داستان از البالى
فته خودش کاھى را بوده و گاھى بگپرداز آنانآنچنانى اسـت نقل شـده،و فردوسـى که معموال افسانهتمجیدھاى

بیدادگرى را عین عدالت و داد چگونه این داســــتان را با این آب و تاب نقل کرده؟و گویا ایندادهبه کوھى جلوه مى
چنانچه بعضى احتمال -سرودن آنرا بخود داده است!!و شایددانسته،که آنرا در کتاب خودبنظم درآورده و زحمتمى
دروغین انوشیروان را ءگرى بوده که از این دروغ مشھور پرده بردارد و عدالتافشاھدف فردوسـى نیز ھمین-اندداده

 !بر مال سازد

شــود زیرا که ســبب تردید در اصــل حدیث و تضــعیف آن مىاختالف در نقل حدیث و بخصــوص اختالف در متن آن-۳
ـــت،و »ولدت فى زمن الملک العادل انوشـــیروان«دربرخى از روایات ھمانگونه که شـــنیدید در برخى دیگر بدون اس

ــیروان«لفظ ــافه کلمه»انوش ــت،بگونه»یعنى«و در برخى با اض ــتنباط مى»على قارى«که از نقلاىاس ــد که اس ش
بگونه یا جزء متن روایت اسـت،و دربرخى از نقلھا متن این روایتاز اضـافات راوى اسـت»یعنى«معلوم نیسـت کلمه

اعالم الورى طبرســى و کشــف مانند روایت»انوشــیروان«ت و نه لفظدر آن اســ»عادل«دیگرى نقل شـده که نه لفظ
 :الغمه که در آن اینگونه است

ھم »العادل«در بحار االنوار لفظ»ره«که ھمین عبارت در نقل مجلســـى»ولدت فى زمان الملک العادل الصـــالح...»
معلوم نیست این پادشاه عادل صالح،یا که طبق این نقل »الصـالحولدت فى زمان الملک«ندارد و اینگونه نقل شـده

ــى بوده،چون بر فرض صــحت ــایســته چه کس ــاه صــالح و ش حدیث روى این نقل معلوم نیســت منظور این پادش
اند قبل از نقل این مطلب بودهانوشــیروان باشــد،و از اینرو مرحوم طبرســى و اربلى که خود متوجه»ص«رســولخدا

 :نویسندآنحضرت مىاین قسمت در مورد سال والدت

کسـرى انوشیروان بن قباد...و ھو الذى عنى رسول و ذلک الربع و ثالثین سـنة و ثمانیة اشـھر مضـت من ملک...»
 .«على ما یزعمون:ولدت فى زمان الملک العادل الصالح-علیه و آلهصلى هللا-هللا



 :نوشتھاپى

 .۱۷۲ص  ۱.مناقب ج ۲٥۰ص  ۱٥بحار االنوار ج -۱

 .۱۳٦ص -ط کراچى-على قارى»الموضوعات الکبیر»-۲

 


	آیا حضرت محمد (ص) فرمود: من در زمان انوشیروان عادل متولد شدم؟

