
 مادر رسول خدا (ص) و ازدواج عبد هللا

در تاریخ آمده که پس از داســتان ذبح عبد هللا و نحر یکصــدشــتر،عبد المطلب،عبد هللا را برداشــته و یک ســر بخانه 
بود آورد و دختر او آمنــه را کــه در آنروز عبــد منــاف...کــه در آنروز بزرگ قبیلــه خود یعنى قبیلــه بنى زھرهوھــب بن

 )۱( . عبد هللا در آوردبزرگترین زنان قریش ازنظر نسب و مقام بود به ازدواج 

غیر عادى دانســته و در صــحت آن تردید -و بال فاصــله پس ازداســتان ذبح-و یکى از نویســندگان این کار را در آنروز
عبد هللا از آن معرکه به عبد المطلب کرده اسـت،ولى بگفته برخى با توجه به خوشـحالى زائد الوصفى که از نجات

باشد،اینکار گذشته است با اینکار زودتر ناراحتى خود و عبد هللا را جبران کردهخومىدسـت داده بود،و عبد المطلب
 .رسداز اینکه غیر عادى نیست، طبیعى ھم بنظرمى

و البته این مطلب طبق گفته ابن اســـحاق اســـت که در ســـیره ازوى نقل شـــده،ولى طبق گفته برخى دیگر این 
 .آیدپیش نمىو دیگر این بحث)۲(  شده است، پس از داستان ذبح عبد هللا انجامازدواج یک سال

 یک داستان جنجالى

ــــتـان جنجـالى در تاریخ آمده که ــــندگان حرفهدر اینجـا بـاز ھم یـک داس اى ھم آنرا پر و بال داده و برخى از نویس
 مغرض اســالم داده و از اینرو برخى ازاى بدســت برخى دشــمنانمبتذل و ھیجان انگیزى در آورده و ســوژهبصــورت

 .اندتردید کرده و آنرا ساخته و پرداخته دست دشمنان دانستهسیره نویسان در اصل آن

مخدوش و مورد تردید اســت،ولى بر طبق نقل اى که در ســیره ابن ھشــام نقل شــدهو البته این داســتان بگونه
ــــوب و برخى از نــاقالن دیگر،قــابــل توجیــه بوده ووجھى براى ــــھر آش رد آن دیــده  محــدث بزرگوار مــامرحوم ابن ش

 .شودنمى

 :گویدآنچه را ابن ھشام از ابن اسحاق نقل کرده اینگونه است که

گشــت،عبورشــان به زنى از قبیله بنى ھنگامى که عبد المطلب دســت عبد هللا را گرفته بود و ازقربانگاه باز مى»
و ھنگامى )۳(  رقة بن نوفل بودهبود و خواھر وعبد العزى بن قصــى بن کالب افتاد که آن زن کنار خانه کعبهاســد بن

 :روى؟پاسخ دادعبد هللا افتاد بدو گفت:اى عبد هللا کجا مىکه نظرش به صورت

براى تو قربانى کردند به تو بدھم که ھم اکنون با من بھمراه پدرم!زن بدو گفت:من حاضـرم بھمان تعداد شترى که
 «!...بااو مخالفت کرده و از او جدا شوم توانمدرآمیزى!عبد هللا گفت:من بھمراه پدرم ھستم،و نمى

 :نویسدذکر شد نقل کرده و سپس مىابن ھشام سپس داستان ازدواج عبد هللا را با آمنه بھمانگونه که

رســول خدا حامله شــد،عبد هللا از نزد آمنه بیرون اند:پس از آنکه عبد هللا با آمنه ھم بســتر شــد،و آمنه بهگفته»
زن پاسخ داد:براى آنکه  کنى؟آنو بدان زن گفت:چرا اکنون پیشـنھاد دیروز خود راامروز نمىزن رفت آمده نزد ھمان

ــده،و دیگر مرا به تو نیازىآن نورى که ــت!و آن زن از برادرش ورقة بن نوفلدیروز با تو بود امروز از تو جدا ش  که-نیس
 «... )٤(ر این امت،پیامبرى خواھد آمدشنیده بود که د-در آمده بود و کتابھا را خوانده بودبه دین نصرانیت

کند که آن زن دیگرى که نزد آمنه بوده نقل مىابن ھشـام ســپس داسـتان دیگرى نیز شــبیه بھمین داسـتان از زن
عبد هللا با آمنه از وى خواســت با وى در آمیزد ولى عبد هللا پاســخ اورا نداده بنزد آمنه رفت و پس نیز قبل از ازدواج
 :برگشت و بدو پیشنھاد آمیزش کرد ولى آنزن نپذیرفت و گفتن با آمنه بنزد آنزناز ھم بستر شد

 ... )٥(دیروز میان دیدگان تو نور سفیدى بود که امروز نیست

 مناســب-که در ایمان و عفت او جاى تردید نیســت-البته نقل مذکور نه تنھا با شــان جناب عبد هللا بن عبد المطلب
آزاده و با کرامتى که پاى بند مســـائل خانوادگى وعفت عمومى باشـــد ســـازگار  با شـــیوه ھیچ مردنیســـت،بلکه

 دیگر سـیره نویساندانیم،اگر چهتوانیم آنرابپذیریم،و با دلیل عقلى و نقلى آنرا مردود مىنخواھد بود،و ما ھم نمى
 !نیز نوشته و نقل کرده باشند

 :داستان اینگونه است)٦(  اندکردهاما بر طبق نقلى که مرحوم ابن شھر آشوب و دیگران

کـانـت امراة یقـال لھـا:فـاطمـة بنـت مرة قد قرات الکتب،فمر بھاعبد هللا ابن عبد المطلب، فقالت:انت الذی فداک »
 :من االبل ماة؟فنظر الیھا و انشاابوک بماة من االبل؟قال:نعم،فقالت:ھل لک ان تقع علی مرة و اعطیک



 اما الحرام فالممات دونه و الحل ال حل فاستبینه فکیف باالمر الذی تبغینه

بالنبی صــلى هللا علیه و آله،ثم انصـــرف عبد هللا و مضــى مع ابیه فزوجه ابوه آمنة فظل عندھا یوما و لیلة،فحملت
 :یر بھا حرصا على ما قالت اوال،فقال لھا عند ذلک مختبرافمر بھا فلم

 فقلت:ال؟ ھل لک فیما قلت لی

 :قالت

 !قد کان ذاک مرة فالیوم الفذھبت کلمتا ھما مثال

 :عندھا،فقالتء صنعت بعدی؟قال:زوجنی ابی آمنة فبتثم قالت:ای شی

 ہلل ما زھریة سلبت ثوبیک ما سلبت؟و ما تدری

 :یحب،ثم قالتهللا اال ان یضعه حیثثم قالت:رایت فی وجھک نور النبوة فاردت ان یکون فی و ابى

ھاشـم قد غادرت من اخیکم امینة اذ للباه یعتلجان کما غادر المصباح بعد خبوه فتائل قد شبت له بدخان و ما  نیب
 کل ما یحوى الفتى من نصیبه بحرص و ال ما فاته بتوانی

 «.و یقال:انه مر بھا و بین عینیه غرة کغرة الفرس

ـــه ترجمه ـــت که گفتهکه خالص ،که کتابھا خوانده و از »فاطمه دختر مرة«بود به نام:اند:در مکه زنىاش چنین اس
را دیدار کرده بدو گفت:توئى آن پســرى که گذشــته و آینده اطالعاتى بدســت آورده بود،آن زن روزى عبد هللاوضــاع

 تو فدا کرد؟پدرت صد شتر براى

 .عبد هللا گفت:آرى

 گفت:حاضرى یکبار با من ھم بستر شوى و صد شتربگیرى؟فاطمه 

 :عبد هللا نگاھى بدو کرده گفت

خواھى تر از اینکار اســت،و اگر از طریق حالل مىآســاناگر از راه حرام چنین درخواســتى دارى که مردن براى من
 کنى؟را مىچنین طریقى ھنوز فراھم نشده پس از چه راھى چنین درخواستىکه

ازدواج آمنه در آورد و پس از چندى آن زن را دیدار کرده و رفت و در ھمین خالل پدرش عبد المطلب او را به عبد هللا
 و آنچه را گفتى بدھى؟ازروى آزمایش بدو گفت:آیا حاضرى اکنون به ازدواج من درآئى

سپس از او پرسید:پس  فاطمه نگاھى بصـورت عبد هللا کرد و گفت:حاال نه،زیراآن نورى که در صورت داشتى رفته،
 از آن گفتگوى پیشین تو چه کردى؟

عبد هللا داســتان ازدواج خود را با آمنه براى او تعریف کرد،فاطمه گفت:من آن روز در چھره تو نور نبوت را مشــاھده 
د،و کردم ومشــتاق بودم که این نور در رحم من قرار گیرد ولى خدا نخواســت، و اراده فرمود آنرا در جاى دیگرى بنھ

ان اى میاند: ھنگامى که عبد هللا بدو برخوردسفیدى خیره کنندهسـپس چند شـعر نیزبعنوان تاسـف سـرود.و گفته
 ....پیشانى اسبدیدگان عبد هللا بود ھمانند سفیدى

بســیار اســت،و بدینصــورت که در نقل مرحوم ابن شــھر کنید تفاوت میان این دو نقلو ھمانگونه که مشــاھده مى
مزبور قابل قبول و پذیرش اســت،و نافاتى ھم با مقام شــامخ جناب عبد هللا ندارد،و براى ما نیز نقلمآشــوب اســت

 .العالمدلیل بر رد آن نداریم،و هللا

 داستان والدت

ــــالم  ــــول گرامى اس و بھر حـال ثمره این ازدواج میمون و مبـارک تنھـا یـک فرزنـدبود،و او ھمـان وجود مقدس رس
اندکى که در برخى از روایات دو ماه،و در نقل اســفانه پس از والدت آنحضــرت بفاصــلهبود که مت»ص«محمدحضــرت



گشــت نزد دائیھاى ماه و بقولى یکســال ذکر شــده،عبد هللا در مدینه و در ســفرى که ازشــام باز مىدیگرى ھفت
 .از دنیارفت،و در ھمانجا دفن شد»بنى النجار«خود در قبیله

 مکان والدت

ابى طالب که بعدھا رســول خدا آنرا به عقیل بن ابى اى در شــعبدر مکه بوده،و در خانه»ص«والدت رســول خدا
بخشـــید،و فرزندان عقیل آنرا به محمد بن یوســـف ثقفى فروختند ومحمد بن یوســـف آنرا جزء خانه خویش طالب

 .ساخت و به نام او مشھورگردید

مد بن یوســـف جدا کرد و مســـجدى ســـاخت و بعدھا محو در زمان ھارون،مادرش خیزران آنجا را گرفت و از خانه
را گرفتند روى نظریه عبد الوھاب مؤســس زیارتگاھى در آمد،و بعدا که وھابیون در حجاز تســلط یافته و مکهبصــورت

جھت قبور ائمه دین و دانســـتند،و بھمینقبور پیمبران و مردان صـــالح الھى را شـــرک مىمذھبشـــان که تبرک به
 .در آوردنداىکردند،آنجا را نیز ویران کرده و بصورت مزبله و طویلهمکه و مدینه ویران بزرگان اسالم را در

 . )۷(بوده است»صفا«اى در نزدیکى کوهاند:والدت آنحضرت در خانهزمان والدت و برخى گفته

که  ن بزرگوار باشدترین مسائل تاریخ زندگانى پیغمبراسالم اختالف موجود در تاریخ والدت آشاید یکى از پر اختالف
ــــى بخواھـد ھمـه اقوال را در اینبـاره جمع آورى کنـد به بیش ولى ھمین گونه که مى ــــھور نزد اگرکس دانید مش

و نزد دانشمندان اھل سنت در دوازدھم آن ماه آنسـت که والدت آنحضرت در ھفدھم ربیع االول)۹(  محدثین شـیعه
پس از طلوع فجر بوده و نزد آنان بود،و در مورد روزآن نیز مشــھور نزد ما آنســت که این والدت فرخنده در روز جمعه

 .مشھور آن است که در روز دوشنبه بوده است

 حمل در ایام تشریق

ــــوب و کتاب عدددر چنـد جـا  ــــھر آش و برخى دیگر از )۱۰(  از کتابھاى حدیثى و تاریخى مانند کافى ومناقب ابن ش
یعنى یازدھم و دوازدھم و -اند:زمان حمل در یکى از ایام تشـــریقشـــود که گفتهســـنت نیز دیده مىکتابھاى اھل

ــیزدھم ماه حج ــده وروى این جھت گفته-س ــحیحدر ماه اند: شــاید قول به اینکه والدتانجام ش ــان بوده ص تر رمض
ــــد،چون مدت حمل بطور طبیعى انجام ــــتر از نه ماه بـاش ــــده و کمتر یا بیش ــــده و اعجازى در اینباره نقل نش ش

 .است و روى حساب فاصله مدت حمل تا نه ماه باید والدت درماه رمضان بوده باشدنبوده

ــــى ــــھیـد و مجلس ــــکـال را مرحوم ش ــــخ این اش انـد که این تاریخ روى اینگونـه دادهودیگران بـه »ره«ولى پـاس
 «ءنسى«حساب

با تفســیرھاى مختلفى که از آن شــده این »ءنســى«دادند،و خالصــه معناىاســت که در زمان جاھلیت انجام مى
دلخواه بزرگانشان ماھھاى حرام آنھا روى اغراض و ھدفھاى نامشـروع و نادرسـتى که داشتند طبقبوده اسـت که

اصــــلى و واقعى،ماه انداختند،و بجاى ماه حرامپس و پیش و جلو و عقب مى-بودهماه ذى حجهکه یکى از آنھا -را
ــــورت قراردادى براى خود مـاه دلخواه خود حرام قرار میـدادند،و اعمال حج را بجاى ذى حجه در آن ماهدیگرى را بص

 :ده،آنجا که فرمایدخواننامیده و نادرست»در کفرزیاده«دادند،که قرآن کریم این عمل راانجام مى

عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم هللا فیحلوا ما ء زیادة فی الکفر یضـــل به الذین کفروا یحلونهانما النســـى
و روى این حساب حج در آن سال در ماه جمادى )۱۱(  حرم هللا،زین لھم سوء اعمالھم و هللا ال یھدى القوم الکافرین

ــــال در ھمان ماه بوده ھمانگونه که دربرخى از روایات آمدهچنـانچه حمل اآلخرة بوده مانند روایت کتاب -نیز در آنس
 :اندو برخى از نویسندگان احتمال دیگرى نیز داده و گفته- )۱۲( اقبال که دربحار االنوار نقل شده

حج را در این دو  انـد یکى در موقع ذى الحجـة ودیگرى در مـاه رجـب،و تمـام اعمالکردهاعراب در دو موقع حج مى
و دوازدھم و سیزدھم)ماه رجب باشد دادند،و بنابر این ممکن اسـت منظور از ایام تشریق، (یازدھممىفصـل انجام

 . )۱۳(شودربیع االول ھشت ماه و اندى مىکه در اینصورت تا ھفدھم

 حدیث:ولدت فی زمن الملک العادل

ــــو ــــند از رس ــــده که فرمود:»ص«خدالاین حـدیث نیز در برخى از روایات بدون س ولدت فى زمن الملک «نقل ش
 ...من در زمان پادشاه دادگر یعنى انوشیروان متولدشدم« )۱٤( انوشیروانالعادل

توان آن را به یک ادیب عرب زبان نسبت ولى این حدیث گذشـته از اینکه از نظر عبارت فصیح نیست وبسختى مى
 :خدشه و تردید استین افراد عرب از چند جھت جاىتررسد 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

 .« )۱٥(انوشیروان

روغ باطلى اســت،و ســیوطى از بیھقى در شــعب گفته:دیعنى 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
 :سدنویعادل 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 باشدبودبتواند از عدالت و انصاف حکومت بھره

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«گذشته از شاه و خاندان سلطنتى که در راس کشور قرار داشتندنخستین صف، صف
ــــپھران از امیرزادگان وورتر بود. طبقـهدیگرملـت بـه دربـار نزدیکتر و از قـدرت دربـار بھره ــــکیل »پورگاه«ویس ھا تش

 .یافتمى

بر بگیرد...امراى نظام و سوارگاران کشور از این طبقهکه باید از نجبا و اشـراف ملت تشـکیل»راناسـوا«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 این طبقه مىھاى زندگى را ھا و زحمتکرد.کشــت و کاربعھده این طبقه بود رنجمى
زندگى یعنى دسترنج طبقه ھاىھا و لذتیافت به ترتیب از کیفکه از دھگانان و اسـواران وو یسپھران تشکیل مى

 .کردچھارم استفاده مى

ــــال زبـان  یکدیگر میـان این چھـار طبقـه دیوارى از آھن و پوالد بر پـا بود کـه مقـدورنبود بتواننـد بـا ھم بیـامیزنـد. اص
 .فھمیدندرانمى

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

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

ــــت راند. این طبقه خود را حکومت بر مردم فرمان مىکه دوش به دوش تـازه طبقـه ممتـازه دیگرى ھم وجود داش
ــمشطبقات مىمطلقا فوق ــند روحانیت تکیه زده بود و اس ــمرد زیرا بر مس بود.فکر کنید.آن کدام عدالت »موبد«ش

 .تواند براین ملت چھار اشکوبه بیک سان حکومت کنداست که مى



.این خودنخســتین ســد در برابر جریان عدالت اســت تا این ســد این طبقه بندى در نفس خود بزرگترین ظلم اســت
وران دســت برادرى نشــود و تا عموم طبقات بیک روش و یک ترتیب بشـمار نیایند، تا ویســپھران و پیشــهشـکســته

و برابرى در حقوق عمومى دوســتى ھمدیگر را فشــار ندھند محال اســت از عدالت اجتماعىبھم نســپارند و پنجه
 .فاده کنندبیک میزان است

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

انیان از ممتاز یعنى مؤبدان و ویســپھران در زمان ســاســطبقات»خســروانى کاله و زرینه کفش عالمت بزرگى بود»
 .مالیات و خدمت در نظام مطلقا معاف بودندپرداخت

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

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

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

بشــاه جھان گفت بو ذرجمھر که اى شــاه با داد و با راى و مھر ســوى گنج ایران دراز اســت راه تھیدســت و بیکار 
مانده سپاه بدین شھرھا گرد ما،در کس است که صد یک ز مالش سپه را بس است ز بازارگانان و دھقان درم اگر 

اى جست بو ذرجمھر ن که داناى ایران بزد داسـتان فرسـتادهوام خواھى نگردد دژم بدان کار شـد شـاه ھمداسـتا
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 داشتمیان دھقانان و بازرگانان شھر مرد کفشگرىفرستاده بزرگمھر در 

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

 نھم بیاورد قپان و سنگ و درم نبد ھیچ دفتر بکار و قلم

 .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
ان مرا شاد گرداند اندر نھان که او را سپارم به فرھنگیان که دارد سرمایه و ھنگ آن نیست بگویى مگر شھریار جھ

 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 اینھمه درھم و دینار بدولت تقدیم داشته بود در پیشگاه شاهبسـیار تقاضـاى کفشـگررا که 

 :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

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

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 بدسـتباید از مرد موزه فروش سـپارد بدو چشـم بینا و گوش 
 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«ماع قراردارد ویعنى در طبقه چھارم اجتتحصــیل کند زیرااین پســر پســر موزه فروش اســت

 .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

ــاھان دیگر از دودم ــکنجه و انھاىالبته انوشــیروان به نســبت پادش ــاســانى که مردم را با ش ســاســانى و غیر س
 .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 اجتماعى که به در یک چنین اجتماع...رسید ولى اینھم مسلم است کهداد 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 زادهدر اینجا باید بعرض خسرو انوشیروان رسانید که آیا این

تاریخ ساسانیان و پادشاھان که پر از مدیحه سرائى و نگارنده گوید:تازه معلوم نیست چگونه این داستان از البالى
بوده و گاھى بگفته خودش کاھى را پرداز 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 ایندادهمى به کوھى جلوه
چنانچه بعضى احتمال -سرودن آنرا بخود داده است!!و شایددانسته،که آنرا در کتاب خودبنظم درآورده و زحمتمى
دروغین انوشیروان را ر پرده بردارد و عدالتافشاءگرى بوده که از این دروغ مشھوھدف 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 در برخى دیگر بدون »ولدت فى زمن الملک العادل انوشـــیروان«دربرخى از روایات ھمانگونه که شـــنیدید اس

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

اعالم الورى طبرســى و کشــف روایتمانند »انوشــیروان«در آن اســت و نه لفظ»عادل«دیگرى نقل شـده که نه لفظ
 :الغمه که در آن اینگونه است

 «ولدت فى زمان الملک العادل الصالح...»

ولدت فى زمان «ھم ندارد و اینگونه نقل شـــده»العادل«در بحار االنوار لفظ»ره«که ھمین عبارت در نقل مجلســـى
الح،یا این پادشاه صالح و شایسته چه کسى که طبق این نقل معلوم نیسـت این پادشـاه عادل صـ»الصـالحالملک

 «ص«حدیث روى این نقل معلوم نیست منظور رسولخدابوده،چون بر فرض صحت

اند قبل از نقل این قســمت در این مطلب بودهانوشــیروان باشــد،و از اینرو مرحوم طبرســى و اربلى که خود متوجه
 :نویسندآنحضرت مىمورد سال والدت

کسـرى انوشیروان بن قباد...و ھو الذى عنى رسول ثالثین سـنة و ثمانیة اشـھر مضـت من ملکو ذلک الربع و ...»
مشـــھور در میان اھل عام الفیل».على ما یزعمون:ولدت فى زمان الملک العادل الصـــالح-علیه و آلهصـــلى هللا-هللا

بسرکردگى که اصحاب فیل تاریخ آن است که والدت رسول خدا درعام الفیل بوده، و عام الفیل ھمان سالى است
 .نابود شدندھاى ابابیلابرھه بمکه حمله بردند و بوسیله پرنده

ذکر شده،ولى با  ٥۷۳و  ٥۷۰اختالف است که سال و اینکه آیا این داسـتان در چه سـالى از سالھاى میالدى بوده
در اینباره نظر صحیح و دقیقى توان اندنمىاینکه مسـیحیان قبل از اسـالم تاریخ مدون و مضـبوطى نداشـتهتوجه به

فیل که از معجزات قرآن کریم کنیم،و به داسـتان اصحابارائه کرد،و از اینرو ازتحقیق بیشـتر در اینباره خوددارى مى
ـــمار مى ـــیل و با اختالف زیادىپردازیم،و البتهرود مىبش ـــحاب فیل با اجمال و تفص ـــتان اص ـــده،و ما داس نقل ش

شـــما نقل ایم که ذیال براىتدوین کرده و برشـــته تحریر در آورده»ص«خدازندگانى رســـولاى از آنھا را در مجموعه
 :اى توضیحات را ذکر خواھیم کردکنیم،و سپس پارهمى

 داستان اصحاب فیل

حاصلخیزى بود و قبائل مختلفى در آنجا حکومت کردند کشـور یمن که در جنوب غربى عربستان واقع است منطقه
 .ه بنى حمیر بود که سالھا در آنجا حکومت داشتندو ازآنجمله قبیل



کرد،وى در یکى از ســفرھاى خود به ســلطنت مىذونواس یکى از پادشــاھان این قبیله اســت که ســالھا بر یمن
 «یثرب«شھر

تحت تاثیر تبلیغات یھودیانى که بدانجا مھاجرت کرده بودند قرارگرفت،و از بت پرسـتى دست کشیده بدین یھود در 
نکشـــید که این دین تازه بشـــدت در دل ذونواس اثر گذارد و ازیھودیان متعصـــب گردید و به نشـــر آن در ولىآمد.ط

ــرتاســر جزیرة العرب وشــھرھائیکه در حت پیروان ادیان دیگر را بســختى حکومتش بودند کمر بســت،تا آنجا کهس
 .یھود درآیندزیادى بدینکرد تا بدین یھود درآیند،و ھمین سبب شد تا در مدت کمى عربھاى شکنجه مى

ـــتانى یمن»نجران«مردم ـــمالى و کوھس ـــھرھاى ش ـــیح را پذیرفته و در اعماق یکى از ش چندى بود که دین مس
آئین یھود ســر پیچى کرده و از کردند و بھمین جھت از پذیرفتنبود و بســختى از آن دین دفاع مىجانشــان اثر کرده

 .سرباز زدند»ذونواس«اطاعت

ترین وضـــع شـــکنجه کند و بھمین جھت دســـتور داد نھا خشـــم کرد و تصـــمیم گرفت آنھا رابســـختذونواس بر آ
حفر کردند و آتش زیادى در آن افروخته و مخالفین دین یھود رادر آن بیفکنند،و بدین ترتیب بیشتر مسیحیان خندقى

وش و بینى آنھا را برید،و نجران را در آن خندق ســوزاند و گروھى را نیز طعمه شــمشــیر کرده و یا دســت و پاو گ
داستان اصحاب «کریماند و بعقیده گروه زیادى از مفسران قرآنشـدگان آنروز رابیسـت ھزار نفر نوشـتهجمع کشـته

 .بروج)ذکر شده است اشاره بھمین ماجرا استکه در قرآن کریم(در سوره»اخدود

ــــھر گریخ ــــیحیـان نجران کـه از معرکه جان بدر برده بود ازش ت،و با اینکه ماموران ذونواس او را تعقیب یکى از مس
برســاند،و خبر این کشــتار فجیع را به -درقســطنطنیه-کردندتوانســت از چنگ آنھا فرار کرده و خود را بدربار امپراطور

 .خواستبکیش نصارى بود رسانید و براى انتقام از ذونواس از وى کمکامپراطور روم که

وى اظھار داشت:کشور شما بمن دور است ولى من تاثر گردیده بود در پاسخامپراطور روم که از شـنیدن آن خبر م
اى در آن باره به نجاشى نویسم تا وى شما را یارى کند، وبدنبال آن نامهپادشـاه حبشه مى»نجاشـى«اى بهنامه

 .نوشت

ن لشــــکر را یمن فرســــتاد،و بقولى فرماندھى آنجاشــــى لشــــکرى انبوه مرکب از ھفتاد ھزار نفر مرد جنگى به
کر بر آن لش»اریاط«شـخصى را بناماش ابو یکسـوم بود سـپرد،و بنا به قول دیگرىکه کنیه»صـباح«فرزند»ابرھه«به

 .را که یکى از جنگجویان و سرلشکران بود ھمراه او کرد»ابرھه«امیر ساخت و

از حبشــه تا کنار دریاى احمر بیامد و در آنجابکشــتیھا ســوار شــده این ســوى دریا در ســاحل کشــور یمن »اریاط»
ــکرى مرکب از قبائلپیاده ــد لش ــدند،ذونواس که از جریان مطلع ش ــیان آمد و ش ــته بجنگ حبش یمن با خود برداش

ــد لشــکریان ذونواس در برابر مردم حبشــه تاب مقاوھنگامى که جنگ خوردند و نیاورده و شــکســتمتشــروع ش
 .خود را بدریا زد و در امواج دریا غرق شدرا نداشتذونواس که تاب تحمل این شکست

را کشت و خود »اریاط«پس از چندى»ابرھه«کردند،ومردم حبشه وارد سرزمین یمن شده و سالھا در آنجا حکومت
خشمگین شده »اریاط«از شوریدن او بهنیز کهاو نشـسـت و مردم یمن را مطیع خویش سـاخت و نجاشى را بجاى

 .بود بھر ترتیبى بود ازخود راضى کرد

نواحى چه بت پرستان و چه دیگران توجه خاصى بمکه در این مدتى که ابرھه در یمن بود متوجه شد که اعراب آن
روند و قربانیھا رت آن خانه مىجمع زیادى به زیاکعبه دارند،و کعبه در نظر آنان احترام خاصى دارد و ھر سالهو خانه

که زیارت کعبه بین قبائل مختلف عرب کم بفکر افتاد که این نفوذ معنوى و اقتصــــادى مکه و ارتباطىکنند،وکممى
ــت روزى موجب گرفتارى تازه ــور یمن ایجاد کرده ممکن اس ــیان دیگرى که درجزیرة العرب و کش اى براى او و حبش

دى با گرفت معبا رابفکر بیرون راندن ایشان بیاندازد،و براى رفع این نگرانى تصمیمسـکونت کرده بودند بشـود،و آنھ
احیه ننیز بکوشد و سپس اعراب آن در زیبائى و تزئینات ظاھرى آنشکوه در یمن بنا کند و تا جائى که ممکن است

 .اى که ھست بدان معبد متوجه ساخته و ازرفتن بزیارت کعبه باز داردرا بھر وسیله

ــــکوه و زینت آن حد اعالى نام»قلیس«معبدى که ابرھه بدین منظور در یمن بنا کرد نھاد و در تجلیل و احترام و ش
اى از زحمات چند ســـاله خودنگرفت و مشـــاھده کرد که اعراب ھم چنان با را کرد ولى کوچکترین نتیجهکوشـــش

روند،و ھیچگونه بمکه مىمراســـم حجخلوص و شـــور وھیجان خاصـــى ھر ســـاله براى زیارت خانه کعبه و انجام 
ــــکوه او نـدارنـد.وبلکـه روزى بوى اطالع دادند که یکى از اعراب رفته و »قلیس«بمعبد»کنانة«توجھى بمعبـد بـا ش

 .بسوى شھر و دیار خود گریخته استشبانه محوطه معبد را ملوث و آلوده کرده و سپس

این جریانات،خشــم ابرھه را بســختى تحریک کرد و با خودعھد نمود بســوى مکه برود و خانه کعبه را ویران کرده و 
باز گردد و ســپس لشــگر حبشــه را با خود برداشــته و با فیلھاى چندى و با فیل مخصــوصــى که در جنگھا به یمن

 .کردن کعبه و شھر مکه حرکت کردبردند بقصد ویرانھمراه مى



ــــراف یمن  اعراب ــــدد دفع ابرھــه و جنــگ بــااو بر آمــدنــد و از جملــه یکى از اش ــــدنــد در ص کــه از مــاجرا مطلع ش
کرده حمیت و غیرت آنھا را در قوم خود رابـدفاع از خانه کعبه فرا خواند و دیگر قبایل عرب را نیز تحریک»ذونفر«بنـام

در برابر سپاه بیکران ابرھه گ ابرھه آمد ولىجنگ با دشمن خانه خدابرانگیخت و جمعى را با خود ھمراه کرده بجن
خورده خود نیز به اســارت ســپاھیان ابرھه در آمد و چون اورا پیش شــکســتنتوانســت مقاومت کند و لشــکریانش

ــانند و ــتور داد او را بقتل برس ــاید زنده ماندن من که»ذونفر«ابرھه آوردند دس ــان ش چنان دید و گفت:مرا بقتل نرس
 .دبراى توسودمند باش

با گروه زیادى »نفیل بن حبیب خثعمى«قبائل عرب بنامو شـکسـت او،مرد دیگرى از رؤساى»ذونفر«پس از اسـارت
ســپاھیان ابرھه اســیر دچار شــد و بدســت»ذونفر«ازقبائل خثعم و دیگران بجنگ ابرھه آمد ولى او نیز بســرنوشــت

 .گردید

شــد که قبائل دیگرى که ســر راه ابرھه بودند فکر بشــکســت پى در پى قبائل مزبور در برابر لشــکریان ابرھه ســب
جنگ با او را ازســـر بیرون کنند و در برابر او تســـلیم و فرمانبردار شـــوند،و از آنجمله قبیله ثقیف بودند که در طائف 

ســرزمین رســید، زبان به تملق و چاپلوســى باز کرده و گفتند:مامطیع توایم و ســکونت داشــتند و چون ابرھه بدان
تار گفدارى راھنما و دلیلى نیز ھمراه تو خواھیم کرد و بدنبال اینرسـیدن بمکه و وصـول بمقصدى که در پیشبراى 

ــــکریـان ابرھـه را تاھمراه او کردنـد،و ابو رغـال»ابورغـال«مردى را بنـام که جائى در چھار کیلومترى »مغمس«لش
د ومرگش فرا رســـید و او را در ھمانجا دفن بیمار شـــ»ابو رغال«اســـت راھنمائى کرد و چون بدانجا رســـیدندمکه

 .زنندرسند بقبرابو رغال سنگ مىنویسد:اکنون مردم که بدانجا مىابن ھشام مىکردند،و چنانچه

مامور کرد تا اموال »اســود بن مقصــود«فرود آمد یکى ازســرداران خود را بنام»مغمس«ھمینکه ابرھه در ســرزمین
 .رده و بنزد او ببرندومواشى مردم آن ناحیه را غارت ک

 .با سپاھى فراوان بآن نواحى رفت و ھر جا مال و یاشترى دیدند ھمه را تصرف کرده بنزد ابرھه بردند»اسود»

ــــتر متعلق بــه عبــد المطلــب بود کــهدر میــان این اموال دویســـــت ــــغول چریــدن بودنــد و ش در اطراف مکــه مش
خواستند شدند نخستبردند،و بزرگان قریش که از ماجرا مطلعیغما گرفته و بنزد ابرھه آنھا را به»اسـود«سـپاھیان

بجنگ ابرھه رفته و اموال خود را باز ســتانند ولى ھنگامى که از کثرت ســپاھیان با خبر شــدند از این فکرمنصــرف 
 .گشته و به این ستم و تعدى تن دادند

:بشھر مکه برو و از بزرگ ایشان جویا فرستاد و بدو گفتحمیرى بمکه»حناطه«در این میان ابرھه شـخصـى را بنام
ام ومنظور من تنھا ویران کردن خانه کعبه اســت،و شــو وچون او را شــناختى باو بگو:من براى جنگ با شــما نیامده

 .خون شما را ندارممقصد من نشوید مرا با جان شما کارى نیست و قصد ریختناگر شما مانع

 :ود بدو گفتو چون حناطه خواست بدنبال این ماموریت بر

 .بیاوراگر دیدى بزرگ مردم مکه قصد جنگ ما را ندارد او را پیش من

حناطه بشـــھر مکه آمد و چون ســـراغ بزرگ مردم را گرفت او رابســـوى عبد المطلب راھنمائى کردند،و او نزد عبد 
ه را نداریم و المطلب آمد وپیغام ابرھه را رســــانید،عبد المطلب در جواب گفت:بخدا ســــوگندما ســــر جنگ با ابرھ

فرماید از ویرانى آن نیروى مقاومت در برابر او نیز درما نیســـت،و اینجا خانه خدا اســـت پس اگر خداى تعالى اراده
 .جلوگیرى خواھد کرد،وگرنه بخدا قسم ماقادر بدفع ابرھه نیستیم

ــــر جنگ با ابرھه را ندارید پس برخیز تا بنزد او برویم.عبد ال»حنـاطه» مطلب با برخى از فرزندان گفت:اکنون که س
که از جریان مطلع شده بود »ذونفر«ابرھه ببرندخودحرکت کرده تا بلشگرگاه ابرھه رسید،و پیش از اینکه او را پیش

و بدو گفته شد:که این مرد پیشواى کسـى را نزدابرھه فرسـتاد و از شخصیت بزرگ عبد المطلب او را آگاه ساخت
 .کنداو کسى است که مردم این سامان و وحوش بیابان رااطعام مىاست، و قریش و بزرگ این سرزمین

ســیما و با وقار بود ھمینکه وارد خیمه ابرھه شــد و مردى خوش-که صــرفنظر از شــخصــیت اجتماعى-عبد المطلب
ید و کرد و او را در کنار خود نشــانچشــم ابرھه بدوافتاد و آن وقار و ھیبت را از او مشــاھده کرد بســیار از او احترام

 :شروع بسخن با او کرده پرسید

 حاجتت چیست؟

 :اند بمن باز دھند!ابرھه گفتشتر مرا که بغارت بردهدویستعبد المطلب گفت:حاجت من آنست که دستور دھى



تماشــاى ســیماى نیکو و ھیبت و وقار تو در نخســتین دیدار مرامجذوب خود کرد ولى خواھش کوچک و مختصــرى 
حساس وخطرناکى که معبد تو و نیاکانت در خطر ویرانى و قار کاست!آیا در چنین موقعیتاز آن ھیبت و وکه کردى

ات در معرض ھتک و زوال قرار گرفته در باره چند شـــتر انھدام اســـت،و عزت و شـــرف خود و پدران و قوم و قبیله
 !گوئى؟سخن مى

 !«انا رب االبل و للبیت رب«عبد المطلب در پاسخ او گفت:

 !نگاھدارى خواھد کردشترانم و کعبه نیز صاحبى دارد که از آن من صاحب این

 !کعبه بگیردتواند جلوى مرا از انھدامابرھه گفت:ھیچ قدرتى امروز نمى

 !عبد المطلب بدو گفت:این تو و این کعبه

را گرفته و بدنبال این گفتگو،ابرھه دســـتور داد شـــتران عبد المطلب را باوباز دھند و عبد المطلب نیز شـــتران خود 
ھاى اطراف مکه وارد شھر شد بمردم شھر و قریش دستور داد از شھر خارج شوند وبکوھھا و درهبمکه آمد و چون

 .پناھنده شوند تا جان خود را ازخطر سپاھیان ابرھه محفوظ دارند

ریزان و قلبى سـوزان  آنگاه خود با چند تن از بزرگان قریش بکنار خانه کعبه آمد وحلقه در خانه را بگرفت و با اشـگ
بتضرع وزارى پرداخت و از خداى تعالى نابودى ابرھه و لشگریانش رادرخواست کرد و از جمله سخنانى که بصورت 

 :نظم گفته این دوبیت است

 یا رب ال ارجو لھم سواکا یا رب فامنع منھم حماکا ان عدو البیت من عاداکا امنعھم ان یخربوا قراکا

یشــــان جز تو امیدى ندارم پروردگاراحمایت و لطف خویش را از ایشــــان بازدار که دشــــمن خانه پروردگارا در برابر ا
 .ات بازدارخانهکسى است که با تو دشمنى دارد و تو نیز آنانرا از ویرانىھمان

ــــرانآنگـاه خود و ھمراھـان نیز بـدنبـال مردم مکـه بیکى از کوھھاى جام اطراف رفتند و در انتظار ماندند تا ببینند س
 .خواھد شدابرھه و خانه کعبه چه

 .داد تا بشھر حمله کنند و کعبه را ویران سازنداز آنسو چون روز دیگر شد ابرھه به سپاه مجھز خویش فرمان

اند، فیل مخصوص را نخسـتین نشـانه شـکسـت ایشـان در ھمان سـاعات اول ظاھر شدو چنانچه مورخین نوشته
پیش برانند نتوانســتند،و در این رود و ھر چه خواســتند او را بهبه پیش نمىاز حرکت ایســتاد و مشــاھده کردند که

ھاى بیشـــمارى از پرندگان که شـــبیه پرســـتو و چلچله بودند ازجانب دریا پیش دســـتهخالل مشـــاھده کردند که
 .آیندمى

 و ھر کدامیک-ل داشتندھائى که در منقار و چنگاسـنگریزهپرندگان مزبور را خداى تعالى مامور کرده بود تا بوسـیله
ابرھه ولشــــگریانش را نابود کنند. ماموران الھى باالى ســــر -ھا باندازه نخود و یا کوچکتر از آن بودازآن ســــنگریزه

ھارا رھا کردند و بھر یک از آنان که اصابت کرد ھالک شد وگوشت بدنش فرو سـپاھیان ابرھه رسـیدند و سـنگریزه
ــــگریـان ابرھـه افتـا ــــروع بفرار کرده و رو به ھزیمت نھادند،و در این گیر ودار ریخـت،ھمھمـه در لش د و ازاطراف ش

 .بیشترشان بخاک ھالک افتاده و یا در گودالھاى سر راه،وزیر دست و پاى سپاھیان خود نابود گشتند

ھا بسرش اصابت کرد،و چون نماند و یکى از سنگریزهخود ابرھه نیز از این عذاب وحشـتناک و خشم الھى در امان
وضـع راچنان دید به افراد اندکى که سـالم مانده بودند دستور داد او رابسوى یمن باز گردانند،و پس از تالش و رنج 

 .بدبختى جان سپردیحالى در نھایترسید گوشت تنش بریخت و از شدت ضعف و ببسیارى که بیمن

که خداى تعالى بمنظور حفظ خانه کعبه،آن پرندگان را نگریســت و دانســتعبد المطلب که آن منظره عجیب را مى
نابودى دشــمنان کعبه را بمردم داد و و نابودى ابرھه و ســپاھیانش فرا رســیده اســت فریاد برآورد و مژدهفرســتاده
 :بآنھا گفت

ــــھر و دیـار خ ــــوق ود باز گردید و غنیمت و اموالى که از اینانبش ــــحالى و ش بجاى مانده برگیرید،و مردم با خوش
گرى بشھرباز گشتند. و گویند:در آنروز غنائم بسیارى نصیب اھل مکه شد، وقبیله خثعم که از قبائل دیگر در چپاول

 .بچنگ آوردندانىاز دیگران غنیمت بردند،و زر و سیم و اسب و شتر فراوتر بودند بیشحریص

 .شوداستفاده مىو این بود آنچه از رویھمرفته روایات و تفاسیر اسالمى



 :و اینک چند تذکر

اند داستان اصحاب فیل را بر آنچه درکتب تاریخى اروپائیان و ساسانیان و لشکرکشى انوشیروان برخى خواسته-۱
له وامثال آن منطبق ســاخته و با تصــرفاتى که در یمن و نابود شــدن لشــکر ابرھه در ســر زمین حجاز بوســیله آببه

ھائى از آنرا در اند که نمونهنمودهاند بنظر خود جمع بین قرآن کریم و تواریخکـه در عبارات کردهکلمـات و تـاویالتى
 :خوانیدذیل مى

اصــــحاب فیل و حمله آنھا را بمکه ذکر کرده و ســــپس داســــتان»عرب«فرید وجدى در دائرة المعارف خود در ماده
 :گویدمى

 «فاصابت جیش ابرھه مصیبة اضطرته للرجوع عن عزمه»

پس لشـکر ابرھة به مصـیبتى دچار شد که ناچار شد ازتصمیمى که در ویران کردن کعبه و مکه داشت باز گردد... 
 :س سوره مبارکه فیل را ذکر کرده و آنگاه گویدو سپ

ــــیر پرنـده» ــــران در تفس ــــکر ابرھه را با اند:آنھا پرندگانىھاى ابابیل گفتهمفس بودند که از دریا بیرون آمده و لش
 «...در منقار داشتند بزدند و آنھا نابود شدندسنگھائى که

 :وى سپس گوید

کرد بخاطر کثرت اســـتعارات و مجازات در زبان عرب،و ر آن حملولى صـــحیح اســـت که کالم خدا را بر خالف ظاھ»
اتفاق مھمى که بى مقدمه براى لشکر ابرھه به زبان لغت ایشـان نازل شده و صحیح است که گفته شود آنقرآن

و .« )۱٦( اندسنگھاى خود سنگ باران کردهپرندگانى تصویر شد که از آسمان آمده و آنھا را بوسیلهپیش آمد بصـورت
 :ابابیل گویدو ابابیل پس از تفسیر لغوى و معناى لفظ»ابل«در ماده

ــــول » ــــت که از رس ــــت وھمین کثرت اقوال دلیل آنس ــــیار اس ــــکلھـاى این پرنـدگـان بس امـا روایـات در بـاره ش
 «...شوددراینباره نص صحیح و صریحى یافت نمى»ص«خدا

 �دند،و در رنگ آنھا اختالو ابن زید گفته:که آنھا پرندگانى بودند که از دریا آم»
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