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ترین مسایل تاریخ زندگانى حضرت محمد اختالف موجود در تاریخ والدت آن بزرگوار باشد که اگر کسى بخواهد همه اقوال را در شاید یکى از پراختالف
 .رسدآورى کند به بیش از بیست قول مىاین باره جمع

میالدى  632میالدى بوده اســت.زیرا آن حضــرت به طور قطع،در ســـال    570عموم ســیره نویســان اتفاق دارند که،تولد پیامبر گرامى در عام الفیل،در ســـال   
 .میالدى خواهد بود 570بوده است.بنابراین،والدت او در حدود  63تا  62درگذشته است،و سن مبارك او 

ــول اعظم،در ماه  ــیعه بوده،ولى در روز تولد » ربیع االول«اکثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند که تولد رس او اختالف دارند.معروف میان محدثان ش
،در تاینسـت که آن حضرت،در هفدهم ماه ربیع االول،روز جمعه،پس از طلوع فجر چشم به دنیا گشود،و مشهور میان اهل تسنن اینست که والدت آن حضر 

 . )1(روز دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است

 از این دو قول کدام صحیح است؟

ام سبب هاى تاسـف است که روز میالد و وفات رهبر عالیقدر اسالم، بلکه موالید و وفیات بیشتر پیشوایان مذهبى ما،به طور تحقیق معین نیست.این اب بسـیارى ج 
اسالمى  ى قرونشـده که بسیارى از روزهاى جشن و سوگوارى ما از نظر تاریخ قطعى نباشد،در صورتى که دانشمندان اسالم،نوعا وقایع و حوادثى را که در ط 

 .در کار بوده که میالد و وفات بسیارى از آنها به طور دقیق ضبط نگردیده استاند،ولى معلوم نیست چه عواملىرخ داده است،با نظم مخصوصى ضبط کرده

موضوع  از دانشمندان آن محل اینایران کشانیده بود،یکى » کردستان« کنم هنگامى که دسـت تقدیر،نگارنده را به سـوى یکى از شهرهاى مرزى  فراموش نمى
ــالمى بســیار تعجب مى   افزود:چطور آنان در یک چنین کرد،و مىرا با من در میان گذارد و بیش از حد اظهار تاســف نمود و از ســهل انگارى نویســندگان اس

ا گرافى و شرح حال یکى از دانشمندان این شهر رموضـوع اختالف نظر دارند. نگارنده به او گفت:این موضوع تا حدودى قابل حل است.اگر شما بخواهید بیو 
رزندان دهید که با بودن فبررســى کنید و فرض کنیم که این دانشــمند پس از خود اوالد و کســان زیادى از خود به یادگار گذارده باشــد،آیا به خود اجازه مى 

ندگانى او را از اجانب و بیگانگان،یا از دوســتان و عالقمندان آن مطلع،و فامیل بزرگ آن شــخص،که از خصــوصــیات زندگانى او طبعا آگاهند،بروید شــرح ز
 .دهدشخص درخواست کنید؟بطور مسلم وجدان شما چنین کار را اجازه نمى

 گویند:اگر رســول خدا پدر ارجمندرســول گرامى اســالم از میان مردم رفت،و فامیل و فرزندانى از خود به یادگار گذارد، بســتگان و کســان آن حضــرت مى 
ــت،و ما در خانه او بزرگ و در دامن مهر او پرورش یافته ــاعت معین،چشــم از جهان بربســته   ماس ایم،بزرگ خاندان ما،در فالن روز به دنیا آمده و در فالن س

 !است.آیا با این وضع جا دارد که قول فرزندان او را نادیده گرفته و نظر دور افتادگان و همسایگان را بر قول آنان ترجیح دهیم؟

و من نیز »البیت اهل البیت ادرى بما فی«دانشـمند مزبور،پس از شنیدن سخنان نگارنده سر به زیر افکند،و سپس گفت:گفتار شما مضمون مثل معروف است که: 
دامنه سخن به  سپسکنم که قول امامیه،در خصوصیات زندگى آن حضرت که ماخوذ از اوالد و فرزندان و نزدیکان اوست،به حقیقت نزدیکتر باشد.تصور مى

 .جاهاى دیگر کشیده شد که فعال جاى بازگوئى آنها نیست

 دوران حمل

ــریق مى   ــیزدهم از ماه حج را ایام تشـ ــریق(یازدهم و دوازدهم و سـ ــرت،در ایام تشـ ــت که نور وجود آن حضـ قرار »آمنه«نامند)در رحم پاكمعروف این اسـ
بوده اســـت،ســـازگار نیســـت.زیرا در این » ربیع االول« مشـــهور اســـت که میالد آن حضـــرت در ماهولى این مطلب با آنچه میان عموم مورخان )2( . گرفت

را،سـه ماه و یا یکسـال و سـه ماه بدانیم،و این خود از موازین عادى بیرون اسـت و کسى هم آن را از خصائص حضرت محمد     »آمنه«صـورت،باید دوران حمل 
 . )3((ص) نشمرده است



انجام »ذى الحجه«)اشـکال مزبور را چنین حل کرده اسـت که:فرزندان اسـماعیل به پیروى از نیاکان خود،مراسم حج را در   966-911محقق بزرگ،شـهید ثانى( 
 مین،و به»محرم«،و دو سال در»ذى الحجه«دادند، ولى بعدا به عللى به این فکر افتادند که مراسـم حج را هر دو سـال در یک ماه انجام دهند.یعنى دو سال در  مى

گردد و رسم اعراب بر همین جارى بود،تا این که در سال دهم هجرت که به جاى خود باز مىترتیب. بنابراین،با گذشـتن بیست و چهار سال،دو مرتبه ایام حج 
ــادف کرده بود،پیامبر گرامى با القاء خطبه  براى اولین بـار،ایـام حج   را ماه حج  ،و ماه ذى الحجهاى،از هر گونه تغییر اکیدا جلوگیرى فرمودبـا ذى الحجـه تصـ

 :و این آیه در خصوص جلوگیرى از تاخیر ماههاى حرام که رسم عرب جاهلى بود نازل گردیده است)4(  معرفى نمود

 « )5( .ء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاماانما النسی

 .«شمارند و یکسال حرامشوند یکسال آن را حالل مىکه کافرند بوسیله آن گمراه مى تغییر دادن ماههاى حرام نشانه فزونى کفر است.کسانى»

،در رحم مادر قرار گرفته و در »تشــریق«گوید که:نور آن حضــرت در ایامروى این جریان،ایام تشــریق در هر دو ســال در گردش بوده اســت.اگر روایات مى 
 کنند که،منظور از ایام تشــریق همان یازدهمن دو مطلب با هم منافات ندارند.زیرا در صـورتى منافات پیدا مى هفدهم ربیع االول از مادر متولد گردیده اسـت،ای 

باشـد.ولى همان طورى که توضیح داده شد،ایام تشریق پیوسته در تغییر و تبدیل بوده و ما با محاسبات به این مطلب رسیدیم  »ذى الحجه«و دوازدهم و سـیزدهم 
والدت آن حضـرت، ایام حج مصـادف با ماه جمادى االولى بوده اسـت.و چون آن حضرت در ربیع االول متولد گردیده،در این صورت    که در سـال حمل و  

 . )6(دوران حمل آمنه تقریبا ده ماه بوده است

 اشکاالت این بیان

را برگزیده و  آن»مجاهد«بیان نموده،از میان مفســران،فقطء)اى را که مرحوم شــهید ثانى از این نظر گرفته اســت،صــحیح نیســت،و معنائى که براى(نســی نتیجه
 :اند و تفسیر مزبور چندان محکم نیست زیرادیگران آن را طور دیگر تفسیر کرده

رفت.ناگفته پیداست که تغییر حج در هر دو سال،طبعا مردم را مکه،مرکز همه گونه اجتماعات بود و یک عبادتگاه عمومى براى تمام اعراب به شـمار مى -اوال
ه آنچه مایه ى بشوند کبرد. روى این نظر بعید است که قریش و مکیان راضکند و عظمت آن اجتماع بزرگ و عبادت دسته جمعى را از بین مىدچار اشتباه مى

 .افتخار و عظمت آنهاست،در هر دو سال در دست تحول باشد و سرانجام مردم،وقت آن را گم کنند و آن اجتماع از بین برود

ال،امیر ن ساگر به دقت محاسـبه شـود، الزمه این سخن این است که:در سال نهم هجرت، ایام حج مصادف با ذى القعده بوده باشد.در صورتى که در همی  -ثانیا
براى مشـرکان بخواند.مفسـران و محدثان متفقند که آن حضرت،سوره مزبور را   را در ایام حج»برائت«یافت که سـوره ماموریت»ص«، از طرف پیامبر»ع«مؤمنان

 .دانند،نه ذى القعدهدر دهم ذى الحجه خواند و چهار ماه مهلت داد و آغاز مهلت را دهم ذى الحجه مى

ــی«معناى-ثالثا ــتند، غالبا از راه غارتگرى ارتزاق مى »ءنس ــحیحى براى زندگانى نداش ــت که:چون اعراب مجراى ص ــیاینس ار نمودند.از این جهت،براى آنان بس
 رکردند،که اجازه دهند دبود که در سه ماه(ذى القعده و ذى الحجه و محرم)جنگ را تعطیل کنند.از این جهت،گاهى از متصدیان کعبه درخواست مىسـخت 

ء) نبوده است و در خود آیه همین اسـت و در غیر محرم،ابدا(نسی »ءنسـی «ماه محرم الحرام جنگ کنند و به جاى آن،در ماه صـفر جنگ متارکه شـود،و معناى  
 .شوداى بر این مطلب دیده مىاشاره

 :یحلونه عاما و یحرمونه عاما»

کردند.یکى ذى الحجه و دیگر مى»حج«م راه حل مشکل این است که: اعراب،در دو موقعکنیما تصـور مى ».کردندیکسـال جنگ را حالل و یکسـال حرام مى  
یا در ایام تشــریق،حامل نور ،در ماه حج»آمنه«دادند.در این صــورت،ممکن اســت مقصــود از اینکه: ماه رجب،و تمام اعمال حج را در همین دو موقع انجام مى

 .آن حضرت را در هفدهم ماه ربیع االول بدانیم،در این صورت مدت حمل،هشت ماه و اندى خواهد بودرسولخدا شده،همان ماه رجب باشد،و اگر تولد 

 :هانوشتپى

 .1/439،ج »کافى» .1



 .،به صورت قولى که گوینده آن معلوم نیست،آن را نقل کرده است»شرق«،در ماده»مجمع البحرین«فقط طریحى در .2

ه بود اى که از آنجا آغاز شدرسـول گرامى،این حقیقت را با جمله زیر بیان فرمود:و ان الزمان قد اشـتداز کهیئته یوم خلق السـماوات و االرض:زمان به نقطه    .3
 .بازگشت،روزى که خدا آسمانها و زمین را آفرید

 .37سوره توبه/ .4

 .15/252،ج »بحار االنوار» .5

توانند به آن جا مراجعه بفرمایند،هر چند به اشکالى که در باال یادآور ،این محاسـبه را انجام داده اسـت.عالقمندان مى  100/253،ج »بحار«عالمه مجلسـى،در  .6
 .شدیم،توجه نداده است

 


	زمان سال ولادت و دوران حمل
	کتاب: فروغ ابدیت، ج 1، ص 151
	نویسنده: جعفر سبحانى
	از این دو قول کدام صحیح است؟
	دوران حمل
	اشکالات این بیان


