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 چکیده

. بیّنه بر رؤیت هالل اسـت   قمری بر طبق روایات اسالمی،       آغاز ماه  های اثبات  یکی از راه  
ای هـالل را رؤیـت         در منطقه  ،شاهدانی عادل  شود که اگر شاهد یا      میدر این باره بحث     

قابـل   جـای زمـین    آیـا در همـه    فـین، برای سـایر مکلّ    نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت،    
ک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقـد هرگونـه قیـد مکـانی                   تمسّ

هرچند که به دلیـل     . ها ثابت است   برای حجیتبیّنه بر رؤیت هاللبوده و اطالق لفظی آن        
 پـذیرفت کـه مـاه       تـوان   باشد و نمی    کرویت زمین، اطالق مقامی این روایات منعقد نمی       

 باید مالکی برای تقـسیم      ،به همین دلیل  . شود   زمین آغاز  در کلّ  قمری بصورت همزمان  
معتقدند امامیه مشهور فقهای . بالد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود

 ،باشـد    شهادت، اشتراک یـا تقـارب افـق وجـود داشـته           رؤیت و محلّ   که اگر بین محلّ   
. کنـد   کفایـت نمـی    شاهدان  رؤیت ، متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت        توان به   می

ا حق ایـن اسـت    امّ. آورند انصراف روایات است     عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می        
 روایـی و هچنـین     ۀکه این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوان            

لـذا  . باشد  قابل قبول نمی   عد در فتاوای ایشان،   ف قرب و بُ   مندی تعری   عدم دقّت و ضابطه   
 .ی دیگری برای این تقسیم بود باید به دنبال مالک و ضابطه
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 تعابیر گوناگونی در لسان روایات وجود دارد و همین مطلب باعث شده             ، است تعمیمقابل  
رین و معاصرین، مواضـع متفـاوتی در قبـال آن           مین و متأخّ  که فقهای شیعه اعم از متقدّ     

 رؤیت هالل در یک نقطه :گویند  می ک به اطالق لفظی روایات    ای با تمسّ    ه عدّ .خاذ کنند اتّ
لکـن غالـب فقهـا       .ست ا   برای اثبات حلول ماه نو در سایر نقاط آن کافی          ، زمین ی  از کره 

توان پـذیرفت کـه اگـر در یـک            ک نیست و نمی    اطالق لفظی روایات قابل تمسّ     :معتقدند
ـ                   قـاع  ی ب   هنقطه از زمین، هالل رؤیت شد و ماه قمری آغاز گشت، ایـن رؤیـت بـرای کلیّ

 .شـود   زمین کافی است و در نتیجه، ماه قمری در سراسر دنیا به صورت همزمان آغاز می               
ـ . شدلذا باید در اثبات آغاز ماه، قائل به یک اختالف زمانی میان بالد               ت ایـن سـخن     کلیّ

 دنیـا   ی نیست که به دلیل کرویت زمین، تساوی تقویمی در کلّ          صحیح است و هیچ شکّ    
هـا    شـماری  شـماری هجـری قمـری، در سـایر گـاه            مطلب عالوه بر گاه    وجود ندارد و این   

ا صحبت اینجا است کـه بـر اسـاس چـه مـالک و               امّ .نیز ثابت است  ) شمسی و میالدی  (
. باشد و نـه محـذور تکـوینی         بالد را تقسیم نمود که نه محذور فقهی داشته         باید مناطی،

همه بحـث    شد جای این    ر می صی صراحتاً در روایات ذک    گفتنی است که اگر مالک مشخّ     
 لکن مشکل اصلی، فقدان یک ضابطه و مـالک صـریح و روشـن در نـصّ                . و مناقشه نبود  

 .ک نمود و راه اشکال را بستروایات است که بتوان با اطمینان به آن تمسّ
برای اعمال تقسیم میان بقاع زمین، اشتراک در افـق را مـالک             امامیه  مشهور فقهای   

 :کنند ساس آن بالد را به دو دسته تقسیم میدهند و بر ا قرار می
 .شان یکسان یا نزدیک به هم است حداألفق؛ یعنی مناطقی که مشارق و مغاربمتّ) الف
شان بـا یکـدیگر اخـتالف قابـل           یعنی مناطقی که مشارق و مغارب     األفق؛    فمختل) ب

 .مالحظه دارد
ر شهری رؤیـت شـد،      بندی، مشهور فقها معتقدند که اگر هالل د         براساس این تقسیم  

، ولـی بـرای   کنـد   کفایـت مـی  ، اشتراک افق دارند، رؤیتفقط برای شهرهایی که با محلّ 
 . رؤیت کافی نیستۀشهرهای مختلف األفق با منطق
 را بررسی و ببینـیم مـدّعای ایـشان از    ۀ این گروه از فقهالدر این پژوهش برآنیم تا ادّ    

 این مالک را بـه عنـوان مالکـی صـحیح و             توان  میچه میزان اعتبار برخوردار است و آیا        
 .قابل اطمینان، اخذ و بر اساس آن عمل نمود یا خیر

 

 تعریف افق
ی قابـل دیـد       افق در هر ناحیه، بزرگترین دایره      ی   منظور از دایره   ،در اصطالح نجومی  
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، یانهعامدر اصطالح   ) ١٧٨دژکامه لنگرودی،   . (در گرداگرد آن ناحیه بر سطح زمین است       
بدیهی اسـت کـه   . شود  می اطالق   یصال زمین به آسمان از دید ناظر زمین        به محل اتّ   افق

یعنـی اگـر جرمـی      . ی اسـت  مناط در امکان یا عدم امکان رؤیت کواکب، همین افق محلّ          
.  غیر قابـل رؤیـت اسـت     ،سماوی باالی این افق باشد قابل رؤیت است و اگر زیر آن باشد            

هرگاه . شود  ی افق سنجیده می     ب کواکب نیز نسبت به همین دایره      همچنین طلوع و غرو   
هرگاه از این لبـه پـائین   ی این دایره باال بیاید، گوییم طلوع کرده و          جرمی سماوی از لبه   

کـم از    کـم مقارنـه بـا خورشـید،       فرورفتن در محاق و     ماه پس از    . است  رود، غروب نموده  
 شرق و بـه صـورت پرتـویی         ی  اری از آن از ناحیه    عاع خورشید خارج شده و مقد     شّال تحت

این .  همین است  د هالل هم   تولّ گیری و  معنای شکل . شود   می  شکل دیده   هاللی باریک و 
 در روز به دلیل وجود نور خورشید در        معموالً ،د چون خیلی باریک است    هالل در بدو تولّ   

ـ       ،از طرفی . آسمان، قابل رؤیت نیست    ا خورشـید درآمـده، طبیعـی        چون تازه از مقارنـه ب
لـذا انـدکی قبـل یـا بعـد از           . ای آن با خورشید بسیار ناچیز است        ی زاویه   است که فاصله  

بنـابراین بهتـرین زمـان بـرای        .  و دیگر قابل رؤیت نیست     کند  غروب خورشید، غروب می   
زیرا در آن زمان، تاریکی نـسبی       . رؤیت آن، زمانی است که خورشید در حال غروب است         

البته چون این زمان خیلی محـدود اسـت         . کند  آسمان تا حدودی به رؤیت آن کمک می       
 ، معمـوالً  کنـد   و تا زمان تاریکی کامل آسمان هم ادامه پیـدا نمـی           ) کمتر از یک ساعت   (

ناگفته نماند که بحث استهالل یا رصد هالل،        . آسانی نیست  رصد هالل شب اول ماه، کار     
ل ام بالشک مقارن آغاز شب اوّ زیرا غروب روز سی. م ماه مطرح استا همواره در شب سی

چرا که ماه قمـری، بـیش از        . ماه بعد است و احراز آن نیازی به رصد و رؤیت هالل ندارد            
 .روز هم نیست ٢٩گونه که کمتر از  روز نیست، همان سی

 
 در کالم فقها» وحدت افق«تفاسیر مختلف 

یعنی شهرهایی که در یـک      . اند   معنا کرده  هاراتالنّ فوحدت آفاق را به وحدت نص     برخی  
ف هارات، خطـوط معـرّ    النّ منظور از نصف  . نامند حد األفق می  طول جغرافیایی قرار دارند را متّ     

 و منظـور از مـدارات، خطـوط    باشـد  هار مبدأ مـی النّ ل جغرافیایی است که موازی با نصف طو
 )١٨موحدنژاد، ( .باشد ازی با مدار استوای زمین میمعرف عرض جغرافیایی است که مو

یثبت في بلده،     إذا ثبت رؤیته في بلد آخر و لم        «:نویسد  می در این زمینه     هصاحب عرو 
اگر  یعنی،   »إذا علم توافق افقهما و إن کانا متباعدین        فإن کانا متقاربین کفى، و إلّا فال، إلّا       

چـه ایـن دو    چنـان  ف ثابت نـشد، لی در شهر مکلّ   رؤیت هالل در شهری دیگر ثابت شد و       
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 وگرنـه   کند  کفایت می ] رؤیت در آن شهر دیگر برای این شهر       [شهر به هم نزدیک بودند      
ـ ، مگر آنکه بداند افق این دو شهر با یکـدیگر موافـق اسـت        کند،  کفایت نمی  ی اگـر از   حتّ

 )٢٢٥/ ٢یزدی، . (یکدیگر دور باشند
توافـق   پیدا است که منظور ایـشان از         هدر کالم صاحب عرو   » ا متباعدین و إن کان  «از قید   

 . ها است، بدون لحاظ قرب و بعد عرضی یا مداری هاری آنالنّ آفاق، فقط وحدت طولی و نصف
طـوال أو   «: نویـسد   مـی » ا اذا علم توافق افقهمـا     إلّ« عبارت   در خصوص مرحوم منتظری   

توافق آفـاق از نظـر       یعنی،   »الد الغربیّة، دون العکس   کون بلد الرؤیة شرقیّا، فإنّه یکفي للب      
ف کـه بـرای بـالد غربـی آن           رؤیت نسبت به شهر مکلّ     تر بودن شهر محلّ     طول، یا شرقی  

یعنی بالد غربی برای بـالد شـرقی        [ نیستولی عکس این مطلب صحیح       کند،  کفایت می 
 .)٤١٨منتظری، ( ]کند کفایت نمی

به  قی بودن نسبت به یک منطقه، به دلیل کرویت زمین،         غربی و شر   ناگفته نماند که  
شـود،   درجـه مـساوی تقـسیم        ٣٦٠ی زمـین بـه        شود که اگـر کـره       این صورت معنا می   

اند   هار یک منطقه واقع   النّ  درجه در سمت چپ نصف     ١٨٠ن صفر تا    هارهایی که بی  النّ نصف
 درجـه در  ١٨٠ا صـفر تـ  هارهایی که بین النّ شوند و نصف  به آن غربی محسوب می   نسبت

 .شوند  نسبت به آن شرقی محسوب می،هار یک منطقه قرار دارندالنّ سمت راست نصف
ی منـاطق     سخن مرحوم منتظری این است که رؤیت در یک منطقه، برای همه           ی    نتیجه

کند  میطول با آن، در صورتی کفایت   ولی برای مناطق غیر همکند، طول با آن کفایت می هم
 .ی رؤیت واقع باشند، نه در شرق آن هار منطقهالنّ ن مناطق در غرب نصفکه آ

 )٨/٤٧٠حکیم؛ سید محسن،  (.نیز همین قول را پذیرفته است همستمسک عرو صاحب
افزارهای بـسیار     های رؤیت هالل که امروزه توسط نرم       ه به نقشه  این مطلب با توجّ   ا  امّ

هـا قابـل     زیرا منـاطقی کـه هـالل در آن        . ست، مورد قبول نی   شود  دقیق نجومی رسم می   
از ) افقـی یـا عمـودی     (گاه با خطوط مستقیم      ر گذشتگان، هیچ  خالف تصوّ ، بر رؤیت است 

پـذیری   بلکه خطـوط رؤیـت   . شوند  ها قابل رؤیت نیست جدا نمی      مناطقی که هالل در آن    
هـا    کـه هـالل در آن      یچه بسا مناطق  . شکل هستند   وی سهمهایی    هالل همواره منحنی  

پـذیر   یتؤها ر   آن ی یا جنوب غرب   یغرب  شمالشمال یا جنوب یا      در   یپذیر است، ول   یتؤر
 منـاطق هـم طـول بـا آن مالزمـه            ۀ با رؤیت در هم     لذا رؤیت در یک محل، لزوماً      .نیست
ی مناطق غربی آن هم مالزمه ندارد و نادیده گـرفتن              با رؤیت در همه    چنین لزوماً  هم. ندارد

چرا کـه طـول و عـرض جغرافیـایی، هـر دو در              ! این مطلب، خطا است   عرض جغرافیایی در    
 را باید بـه ایـن       عبارت امثال مرحوم منتظری یا سید محسن حکیم       لذا  . اند  مطالع ماه دخیل  
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اگر در بالد شرقی هالل رؤیت شود، رؤیت آن در بالد غربی به طریق           که نمودشکل تصحیح   
 . رؤیت در یک عرض جغرافیایی باشندا محلّ به شرطی که آن بالد غربی ب.اولی ثابت است

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در .  اسـت  بـه راحتـی قابـل رؤیـت       ح   هالل با چـشم غیرمـسلّ      ، سبزرنگ ی  در منطقه 
ح وجود دارد ولی قطعی نیـست و         احتمال رؤیت با چشم غیرمسلّ     ،رنگ   صورتی ی  منطقه

ح لّرنـگ، هـالل فقـط بـا چـشم مـس              آبـی  ی  در منطقـه  . ی دارد بستگی به شـرایط جـوّ     
ـ     هالل به قدری کم  ،رنگ  بی ی  در منطقه . پذیر است  رؤیت ی بـا چـشم   نـور اسـت کـه حتّ
 چون غروب مـاه قبـل از غـروب      رنگ هم   قرمز ی  در منطقه . ح نیز قابل رؤیت نیست    مسلّ

شـود تـا بحـث         هاللـی تـشکیل نمـی      ی غـروب اصـالً      افتد، در لحظـه     اق می خورشید اتفّ 
 .پذیری پیش آید رؤیت
سیستانی در توضیح معنـای اشـتراک افـق چنـین     ه  آیت اللّ قها نظیر   رخی دیگر از ف   ب

مع اشـتراکهما فـي األفـق       بوت في غیره   في الثّ  یإذا رؤي الهالل في بلد کف     « :بیانی دارند 
اني لـو ال المـانع مـن        یة في البلد الثّ    للرؤّ ل مالزماً ؤیة الفعلیة في البلد األوّ     کون الرّ  یبمعن

کـه هـالل در شـهری رؤیـت شـود،            هنگامی یعنی،   »ذلکسحاب أو غیم أو جبل أو نحو        
کند، بـه ایـن معنـا         میثبوت آن برای شهرهایی که با آن شهر اشتراک افق دارند کفایت             

] مدر شهر دوّ[که رؤیت فعلی در شهر اول، مالزم رؤیت در شهر دوم باشد در صورتی که            
  )١/٣٣٦سیستانی، ( . باشدمانعی مانند ابر و غبار و کوه و امثال آن وجود نداشته

ست که وحـدت افـق را بـه          ا  به این معنا   نموده آن مالزمه را رعایت      ایشانکه   ایناز  
ست که   ا ما حصل کالم ایشان این    . داند رض جغرافیایی نمی   ع طولی صرف، بدون لحاظ    معنای هم 

یی کـه عـرض جغرافیـا      ای هالل رؤیت شود، برای منـاطق غربـی آن در صـورتی             هرگاه در نقطه  
  .ولی برای مناطق شرقی آن کافی نیست. کند  می رؤیت داشته باشند کفایتیکسان با محلّ
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 زیرا اگر بنا باشـد رؤیـت در یـک منطقـه بـرای               ،ا بر این قول نیز اشکال وارد است       امّ
آید و آن اخـتالف    محذور دیگری پیش می، نباشد معتبرمناطق شرقی آن به هیچ عنوان       

 . استعادیف و غیرتقویمی غیر متعار
 دنیا به دلیل کرویت زمین محال است و حداقل          تساوی تقویمی در کلّ   توضیح آنکه،   

 یـک روز اخـتالف   ،ی بر سطح زمین در نظر گرفت که بین شرق و غرب آن          باید یک خطّ  
 هـا   شـماری  انـواع گـاه    ی  اکنون در همـه     هم  نیز،  وجود این خط   .شته باشد زمانی وجود دا  
یـا  »  تغییـر تـاریخ    خطّ«یا  » المللی زمان    بین خطّ«شود به     آن تعبیر می  و از   پذیرفته شده   

کـه     طوری قرارداد شـده    ،موقعیت مکانی آن طبق قوانین عقالیی     لکن،  . » روزگردان خطّ«
اند تـا    ها عبور نداده   را از میان خشکی     آن مثالً. ای وارد نکند   به نظام امورات بشری لطمه    

ف زمانی پیدا کنند و نظـم سـاعتی و تقـویمی مختـل               یک روز اختال   ،دو شهر مجاور هم   
هـا ترسـیم      آسیا و آمریکـا و در میـان آب         ی   دو قاره  میانفاصل   را در حدّ   آنلکه   ب ،شود
 تـا   انـد    نمـوده  کـرده، آن را منحـرف      ها برخورد می   که به خشکی   ی در جایی  حتّ. اند  کرده
تواننـد در قـاچ سـاعتی         ر اطراف این خط مـی     تمام مناطقی که د    و   بیفتد روی آب    کامالً

هیچ خللی  ی االمکان در یک سوی خط واقع شده و به این ترتیب             یکسان قرار گیرند حتّ   
های  ی نقشه یه، و این مطلب در کلّکشورها وارد نشود این  های اداری و معیشتی      به برنامه 

 .جغرافیایی جهان به خوبی مشهود است
 

 
 

ـ     خـط فرضـی در سـایر        ایـن  کـه موقعیـت جغرافیـایی        ه اسـت  همچنین شایان توجّ
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قمری بر اساس فتـوای     هجری  شماری   ولی در گاه  . ها برای همیشه ثابت است     شماری گاه
 و منجـر بـه هـرج و مـرج           کنـد   مـی ماه به ماه تغییر     ه سیستانی،   اللّ  فقهائی همچون آیت  

 .شود میتقویمی 
هت موافق نظم فطـری بـشر اسـت و هـدف از             که اسالم از این ج    یی   از آنجا  ،بنابراین

هو الّذي  « : نماید؛ به تصریح قرآن که فرموده      فی می خلقت ماه را ایجاد چنین نظمی معرّ      
 او کـسی   ؛»  و قدّره منازل لتعلموا عدد السّنین و الحساب    جعل الشّمس ضیاء و القمر نوراً     

نازلی تقدیر نمـود تـا عـدد    است که خورشید را روشنی و ماه را نور قرار داد و برای آن م         
هـای   توان قبـول چنـین هـرج و مـرج           نمیلذا  ) ٥ /یونس(شان را بدانید     ها و حساب   سال

 شرعی نیز هست را در شأن خالق ایـن       تزمانی که مخلّ به انجام بسیاری از تکالیف موقّ        
جای یـک   ه  ها ب  سیستانی، در بعضی ماه   آقای   طبق فتوای    ،ها گذشته از این  . نظام دانست 

 بـه   ی فـوق،    ادلّـه هـم بـه همـان        و این مطلب     شود  میوز، دو روز اختالف تقویمی پیدا       ر
 .محذور داردطریق اولی 

 
 عد در آراء مشهور فقهارب و بُعدم ضابطه مندی معنای قُ

 دقیق  که در تعریف وحدت افق، ضوابطی نسبتاًشد آراء آن دسته از فقهایی ذکر ،تا اینجا
ی دیگـری از      دسـته .  بر اقوال ایشان وارد بـود      یاشکاالتبا این وجود،     .پذیر داشتند   و سنجش 

ی چنین قیود و ضوابطی را هم ندارند و در تبیین وحدت و اختالف آفـاق بـه چنـد                    فقها حتّ 
 تقارب و تباعد عرفی به همراه ذکر نام چند شهر به عنوان مثال و مـصداق بـرای ایـن                     ۀکلم

 . در ادامه برخی از این اقوال ذکر خواهد شد!اند دوری و نزدیکی، اکتفا نموده
 شـیخ    ظاهراً ،مین، نخستین کسی که شرطیت تقارب بالد را مطرح نموده          از متقدّ  ـ١

عالمة شهر رمضان رؤیة الهالل، أو قیـام        « :نویسد  می» مبسوط«کتاب  وی در . طوسی است 
 ما بیّنّاه وجب العمـل بـه إذا         ی لم یر الهالل في البلد و رئي خارج البلد عل          یو مت ...البیّنة  

ماء مصحیة و الموانع مرتفعة لرئي      کان البلدان التي رئي فیها متقاربة، بحیث لو کانت السّ         
في ذلک البلد أیضا؛ التّفاق عروضها و تقاربها، مثل بغـداد و واسـط و الکوفـة و تکریـت و            

صر، فإنّ لکلّ بلـد حکـم       الموصل، فأمّا إذا بعدت البالد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و م            
و هرگـاه هـالل در       ...عالمت ماه رمضان رؤیت هالل و یا قیـام بیّنـه اسـت             یعنی،   »نفسه

 عمـل بـه آن      ،داخل شهر رؤیت نشود و در خارج شهر رؤیت شود بر اساس آنچه گفتـیم              
 به این شهر نزدیـک   ،فاق افتاده ها رؤیت اتّ   واجب است در صورتی که شهرهایی که در آن        

عرض   ای که اگر آسمان صاف بود و موانع نبود در این شهر نیز به دلیل هم                 ه گونه باشند ب 
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ـ . شد، مثل بغداد و واسـط و کوفـه و تکریـت و موصـل     بودن و نزدیکی، دیده می  ا اگـر  امّ
شهرها از یکدیگر دور باشند مثل بغداد و خراسان، و بغداد و مصر، هر شهری حکم خـود           

 )١/٢٦٨طوسی، . (را دارد
 شـبیه بـه قـول       ،های جغرافیـایی اشـاره کـرده        فاق عرض شان از این جهت که به اتّ      قول ای 

تقـارب  ،  )سهوی بودن خطوط رؤیت   (لکن به همان دلیلی که ذکر شد        . سیستانی است اللّه    آیت
 عرضی قرار ندارند و     کدام در یک خطّ     هیچ ،اند  هایی هم که زده     مثال. عروض مورد قبول نیست   

ـ   اند،  مصادیق تقارب عروض    رؤیـت در یکـی بـا رؤیـت در دیگـری             ،بنـابراین . اق عـروض   نه اتفّ
ـ         ها را نزده بودند و بین اتفّ       اگر این مثال  . ای ندارد   مالزمه اق اق و تقارب عروض هم به همـان اتفّ

سیستانی ملحق  آقای  کردند، قول ایشان نیز به قول         نموده و تقارب را ذکر نمی       عروض اکتفا می  
 .ای نیست دو اشکال، دیگر معیار دقیق و قابل محاسبها با وجود این امّ. شد می

و إذا رئي في بلد و لم یر في آخـر، فـإن             «: در این خصوص معتقد است     ابن حمزه    ـ٢
کانا متقاربین لزم الصوم أهلهما معا، و إن کانـا متباعـدین مثـل بغـداد و مـصر، أو بـالد                      

ده شود و در شهری دیگـر       هرگاه هالل در شهری دی     یعنی،   »خراسان، لم یلزم أهل اآلخر    
در یـک  [ها با هم  دیده نشود، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشند الزم است که اهل آن     

 الزم  )مثل بغداد و مصر یا شهرهای خراسـان       (روزه بگیرند و اگر از هم دور باشند         ] زمان
 )١٤١ابن حمزه، .(نیست اهل آن شهر دیگر با این شهر روزه بگیرند

ـ    علّ ؛)١/١٨١حلّی،  (،  شرایع االسالم در   ی را محقق حلّ   شبیه این دو قول    ی در  امـه حلّ
 و  )٢٨٥و١/٢٨٤ ل،شـهید اوّ  (،  روسالـدّ و شـهید اول در      ؛  )٦/١٢٢حلّـی،   (،  تذکرة الفقهاء 

، مدارک االحکام  و صاحب مدارک در      )٢/٥٢شهید ثانی،   (،  مسالک االفهام شهید ثانی در    
ی کالم از نقل مستقیم اقوال آنـان          ی از اطاله   نیز دارند که برای جلوگیر     )٦/١٧١عاملی،  (

 .شود خودداری می
قـرب و  . آید که جز مالک قرب و بعد، هیچ مالک دیگری به دست نمی     در این موارد،    

هـا را از     تـوان آن   ی نمـی  کـش   بعد هم که مفاهیمی نسبی و مبهم هستند و با هـیچ خـط             
 !یکدیگر جدا نمود

کـه فرمـود    ) السّالم  لیهع( ذیل قول معصوم   الوافیمحدث کاشانی در مجموعه شریف      
 که تقارب و تباعد بالد را مالک حکم   به این گروه از فقها    »  آخر فاقضه  فإن شهد اهل بلد   «

 فإن شهد أهل بلد آخر )السّالم علیه(ما قال إنّ« :است   هی دادهقرار داده اند پاسخ قابل توجّ
ه ال فرق بین أن یکون ذلک       اهر أنّ ر و الظّ  ه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف کما م         فاقضه ألنّ 

کلیف البلد المشهود برؤیته فیه من البالد القریبة من هذا البلد أو البعیدة منه ألن بناء التّ               
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ـ           ة ال على جواز الرؤیّ    على الرؤیّ  اس و إلطـالق    ة و لعدم انضباط القرب و البعـد لجمهـور النّ
ثم اختالفهم في تفسیر القـرب و البعـد   اللفظ فما اشتهر بین متأخري أصحابنا من الفرق         

فرموده اگـر اهـل شـهری دیگـر         ) السّالم  علیه( که معصوم   یعنی، این  »باالجتهاد ال وجه له   
، روزه را قضا کن دلیلش این است که وقتی یـک نفـر در شـهر                 ]به رؤیت [شهادت دادند   

 است   ظاهر اینگذشت و ] در روایت مربوطه  [گونه که     اند، همان    هزار نفر دیده   ،دیده باشد 
 رؤیت از شهرهای نزدیک به این شهر باشـد یـا            که فرقی نیست بین اینکه آن شهر محلّ       

دور؛ به دلیل اینکه بنای تکلیف بر رؤیت است نه بر جواز رؤیت، و به دلیل عدم انـضباط                   
رین از فقهـای    پس آنچه بین متـأخّ    . قرب و بعد برای جمهور مردم و به دلیل اطالق لفظ          

و اختالف ایشان در تفسیر قرب و بعد مشهور شده با           ] بین قریب و بعید   [ فرق   ما در باب  
 )١٢١-١١/١٢٠ ،فیض کاشانی. (اجتهاد به دست آمده و وجهی بر آن نیست

المحجّـة  « و نیـز     »رائعمفـاتیح الـشّ   «مرحـوم فـیض در کتـاب        البته ناگفته نماند کـه      
 نموده و به اخـتالف مطـالع        ظراظهارن وافى مانند مشهور و بر خالف سخنش در         »البیضاء

 زیرا مالک قرب    ؛ سخنی حق است   ، بدان اشاره کرده   وافیا آنچه در    امّ. است  بالد فتوا داده  
و نگارنـده هرچـه در   ی روایی نـدارد و اجتهـاد محـض اسـت      و بعد حقیقتاً هیچ پشتوانه   
 بعـد   ی یک لفظ کـه داللـت بـر قـرب و           ع نمود، حتّ  تتبّ دالسنّ  روایات این باب ولو ضعیف    

ـ        . نموده باشد، اگرچه غیر مستقیم و تلویحی، یافت ننمود         د بیان مرحـوم خـوئی نیـز مؤیّ
که بر کفایت رؤیـت در یـک نقطـه          ای    ادلّهی    ایشان در ادامه  . دیگری بر این مطلب است    

هذا مضافا إلى سکوت الرّوایـات بأجمعهـا عـن اعتبـار             «:نویسد  میبرای سایر نقاط آورده     
به آنچه گفتـه   یعنی، »ه المسألة، و لم یرد ذلک حتّى في روایة ضعیفة  اتّحاد األفق في هذ   

 و چنـین    شـود   حاد افق در این مسأله نیز اضافه می       شد، سکوت جمیع روایات از اعتبار اتّ      
 )١١حسینی طهرانی، . (است ی در روایتی ضعیف هم وارد نشدهمطلبی حتّ

ـ   لیس في   « :هم چنین سید عبداألعلی سبزواری گوید      ي عنـدنا اسـم مـن       األخبـار التّ
بیر أو مـا یقاربـه فـي األخبـار          و لم نظفر على هذا التعّ     ... اتفاق األفق في البالد و اختالفه       

و . قارب دخل في الحکم أو الموضوع ألشیر إلیه في خبر من األخبـار    و لو کان للتّ    ...ء  بشي
 اسمی  ،که به ما رسیده   در اخباری    یعنی،   ؛»لیس اعتبار التقارب معقد إجماع معتبر أصال      

ـ        ...فاق و اختالف افق در بالد برده نشده       از اتّ  ی چیـزی   و در اخبار بر چنین تعبیری یا حتّ
و اگر برای تقارب، دخلی در حکم یا موضوع بـود الاقـل در   ... نزدیک به آن دست نیافتیم    

بـری   اجمـاع معت    محـلّ  ،و اعتبار تقارب به هیچ عنـوان      . شد  یکی از اخبار بدان اشاره می     
 )١٠/٢٧٣سبزواری، ( .نیست
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اند تا با محاسبات      اند سعی بر آن داشته      لکن برخی از اهل فن که خود طرفدار این مبنا بوده          
 .اند خاص، نظم و انضباطی به آن ببخشند، گرچه موفقیت قابل قبولی حاصل ننموده

ی است بین او و     ا  ی خود که در واقع مناظره       ی هاللیه   آقای حسینی طهرانی در رساله    
ی بـرای آن  ای کلّ  ضابطه ،الواقع لب اذعان داشته که فی    استادش مرحوم خوئی، به این مط     

 صی ویژه بـوده   توان یافت و چنین اذعانی از سوی ایشان که در علم هیأت صاحب تخصّ               نمی
  در باب معرفت مناط اتحاد و  ی هاللیه ایشان در همان رساله. است، برای اهل فن کافی است 

آنچه ممکن است بعضی از بزرگان را وادار کنـد بـه تمایـل بـر رهـا                   «:نویسد  اختالف افق می  
حاد آفاق نسبت به دخول ماه، همانا عدم تعیین منـاط خـاص بـرای ایـن                 ی اتّ   نمودن مسأله 

حاد آفاق با ما شافعیه، که در لزوم اتّبرخی که  در صورتی. مسأله در کتب نجوم و هیأت است
بـه  آنان نیز  است و برخی همان مسافت قصر    ،اند به اینکه مناط اختالف      زم شده اند ملت   موافق

ی اینها ادّعای بدون دلیل و قیاس با مسافت قصر در نمـاز             همه.  فرسخ است  ٢٤اینکه مناط،   
 عـدم تعیـین     ؛الًکند این اسـت کـه اوّ        میولی آنچه کار را آسان       است و این کجا و آن کجا؟      

و التزام به خـالف آن کـه التـزام بـه آن ممکـن         شد  د از حکمی که بیان      آفاق، موجب رفع ی   
حاد و اختالف   حاد و اختالف در آفاق نسبت به رؤیت ماه، همان اتّ           اتّ ؛و ثانیاً . شود  نیست، نمی 

لکـن از احـدی از ایـشان دیـده نـشده کـه              . اند   بدان ملتزم  ۀ علما در مطالع ماه است که هم     
 )٤٣ حسینی طهرانی،(. ن مطالع تعیین کندی برای ایای کلّ ضابطه

حـاد آفـاق را قبـول    ی اتّ  مشکل بزرگانی کـه مـسأله  ؛الًاوّ«: در پاسخ به ایشان باید گفت    
ندارند فقط این نیست که در کتب نجوم و هیأت برای آن، منـاطی خـاص تعیـین نـشده،                    

وئی هـم    خـ  مرحـوم گونـه کـه       بلکه مشکل اصلی آنان این است که اصل این مسأله همـان           
ی اگر چنـین منـاطی در       لذا حتّ . دی ولو ضعیف ندارد   فرمودند، در کتب روائی ما، هیچ مؤیّ      

! است   وقتی اصل مسأله هنوز ثابت نشده      ،ک نبود شد هم باز قابل تمسّ      کتب نجومی پیدا می   
 . بپردازیدعد فقهی قضیه را درست کنید سپس به بعد محاسباتی آنبُابتدا شما 

 تا از حکـم اخـتالف آفـاق در         شود  ویید عدم تعیین آفاق موجب نمی     گ   اینکه می  ؛ثانیاً
که به دلیل کرویـت زمـین ممتنـع         شویم   حاد آفاق دخول ماه رفع ید کنیم و ملتزم به اتّ        

ـ است  مبنی بر این است که شما فقط همـین دو حالـت را بـرای مـسأله فـرض نمـوده        
ر نیست که نـه مـشکل قـول شـما را        تصوّمی برای این مسأله قابل       سوّ آیا راه حلّ  . باشید

ای کوتـاه بـه    ما در پایان این مقاله، اشاره! داشته باشد و نه مشکل قول مخالفین شما را؟     
 .م خواهیم داشت سوّراه حلّ آن



 ٧٣ آغاز ماه قمرینقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات   

 ها  قائلین به اعتبار اشتراک افق در اثبات حلول ماه نو و نقد روائی آنۀلادّ
تـرین    دارند کـه مهـم    ای    ادلّهمدّعای خود   طرفداران مبنای اعتبار وحدت آفاق، برای       

پیش از پرداختن به بیان اشکال ایـن گـروه و پاسـخ بـه آن،                . ها انصراف روایات است    آن
ترین روایـات ایـن بـاب کـه سـبب             جای دارد نگاهی گذرا بیندازیم به چند نمونه از مهم         

. بر رؤیـت هـالل  بیّنه  تنظرها شده است؛ یعنی روایات مربوط به حجیّ        ایجاد این اختالف  
عیان انـصراف در     بحـث مـدّ     تا محلّ  شود  ذکر می ذیل هر مورد، لفظ دارای اطالق را هم         

 .اطالق لفظی، به خوبی روشن گردد
سـعید   بـن  الحـسین  عن الحسن بإسناده  بن محمد  «:ی منصور بن حازم     صحیحه ـ١
 صـم  قـال  أنّه  )السّالم  لیهع( هاللّ عبد أبي عن حازم بن منصور عن صفوان عن الحسن عن

از امـام   » فاقضه رأیاه بأنّهما مرضیّان شاهدان عندك شهد فإن لرؤیته أفطر و الهالل لرؤیة
نقل شده که فرمود با رؤیت هالل روزه بگیر و با رؤیـت هـالل              ) السّالم  علیه(جعفر صادق   

 انـد،   را رؤیت نمـوده    افطار کن و اگر دو شاهد مورد اطمینان نزد تو شهادت دادند که آن             
 )١٠/٢٥٤ عاملی، حرّ. (قضایش را بجا بیاور

ـ           » شاهدان مرضیان «عبارت   ت که در روایت آمده، هیچ قید و شرطی برای مکان حجیّ
 رؤیت واقع شود یا در بالد       افق با محلّ     در بالد دور و غیر هم      بیّنه به همراه ندارد که مثالً     

ی نقـاط و آفـاق        بـه همـه    نـسبت    و از این حیث، اطالق لفظـی آن       . األفق  نزدیک و قریب  
 . مشهود استت شهادت عدلین بر رؤیت، کامالًبرای حجیّی زمین  کره

سـعید   بـن  الحسین عن  بإسناده  الحسن بن محمد«: ی عبد الرحمن بصری     موثقه ـ٢
ـ  عبـد  أبـي  بـن  حمنالـرّ  عبـد  عـن  أبان عن القاسم عن  اللّـه  عبـد  أبـا   سـألت   :قـال  هاللّ

 ال فقـال  شـعبان  مـن  عـشرین  و تسع في علینا یغمّ رمضان شهر هالل عن )السّالم  لیهع(
دربـاره  ) الـسّالم   لیهع(از امام جعفر صادق     » فاقضه آخر بلد أهل شهد فإن تراه أن إلّا تصم

 روزه  :فرمـود . ام شعبان بـر مـا پوشـیده اسـت            پرسیدم که در شب سی     هالل ماه رمضان  
اهالی شهر دیگری بر رؤیت آن      ] ی و بعداً  روزه نگرفت [و اگر   . را ببینی   مگر اینکه آن   ،نگیر

 )همان. ( آن روزه را قضا کن،شهادت دادند
در لغت عبارت اسـت از هـر موضـع یـا            بلد  . است» هل بلد آخر  أ« عبارت   ،شاهد مثال 

قطعه زمینی که بتوان در آن سکونت کرد؛ آباد باشـد یـا ویـران، و بالفعـل دارای سـکنه            
.  جمع آن نیز بـالد و بلـدان ذکـر شـده اسـت         )٣/٩٤ ابن منظور طوسی،  ( .باشد یا نباشد  

های دور و نزدیک نسبت بـه مکـان            سرزمین ۀ، هم »أهل بلد آخر  «روشن است که شمول     
 .گیرد و از این جهت دارای اطالق لفظی است ف را فرا میمکلّ
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ـ  عبد بن سعد عن  بإسناده  الحسن بن محمد «:ی هشام بن حکم     صحیحه ـ٣  عـن  هاللّ
 عن الحکم بن هشام عن عمیر أبي بن محمد عن سعید بن الحسین عن محمد بن أحمد
 عادلة بیّنة له کانت إن قال عشرین و تسعة صام قال فیمن  هأنّ )السّالم  علیه( هاللّ عبد أبي
) السّالم  علیه( از امام جعفر صادق   » یوما قضى رؤیة على ثالثین صاموا أنّهم مصر أهل على

 اگـر بـر او بیّنـه        : فرمـود  ، روز روزه گرفتـه    ٢٩کسی کـه    ی    روایت شده که ایشان درباره    
اند در   سي روز را روزه گرفته بر اینکه اهل یک شهري به جهت رؤیتي،    ای قائم شود      عادله

 )٢٦٥ـ١٠/٢٦٤ عاملی، حرّ(.  را قضاء نمایدیک روزاین صورت باید 
ـ           » مصر«ی    واژه ل البـد  صـورت علـی   ه  اسم جنس نکره بوده و بر جمیـع مـصادیقش ب

متناول است و به مقتضای اطالقش باید گفت که رؤیت در یک شهر برای سـایر شـهرها                  
یعنـی  . فاق نیفتـاده باشـد    گونه رؤیتی اتّ    ی اگر در آن شهرهای دیگر هیچ      حتّ. است کافی

 .است  صحبتی از اشتراط وحدت یا تقارب آفاق به میان نیامده
 حمـاد  عن سعید بن لحسینا عن بإسناده الحسن بن  محمد :ی أبی بصیر    صحیحه ـ٤
 یقـضى  الّـذي  الیوم عن سئل  أنّه  )السّالم  علیه( هاللّ عبد أبي عن بصیر أبي عن شعیب عن
 متـى  الـصّالة  أهل جمیع من عدالن شاهدان یثبت أن إلّا تقضه ال فقال رمضان شهر من
 نفـإ  األمـصار  أهـل  یقـضي  أن إلّا یقضى الّذي الیوم ذلک تصم ال قال و الشّهر رأس کان
ی روزی از ماه رمضان که        سؤال شد درباره    )السّالم  علیه (از امام جعفر صادق     »فصمه فعلوا
 قضا مکن مگر اینکه دو شاهد عادل از اهـل نمـاز شـهادت               : فرمود ،شود  اش قضا می    روزه

اش قـضا      قضا مکن آن روزی را کـه روزه        :و فرمود . چه زمانی بوده است   ل ماه   دهند که اوّ  
ی قـضا را       مگر اینکه اهل شهرها قضا کنند، پس اگر قضا کردند تو نیـز آن روزه               ،شود  می

 )٢٩٣ـ١٠/٢٩٢همان، ( .بجای آور
در ذیـل آن، تعـابیری   » األمـصار «در صدر روایـت و تعبیـر   » الةجمیع اهل الصّ«تعبیر  

م و  زیرا لفظ جمیع که خود از ادات عموم است و األمصار هم جمع محلّـی بـه ال                 . اند  عام
اطالق لفظی این دو عبارت نسبت بـه قیـد مکـان و دوری و نزدیکـی                 . است مفید عموم 

پـس  . شـود  حمل بر آفاق متقـارب       ،الة یا اهل األمصار    تا أهل الصّ   شود  مسافت، مانع نمی  
 .شود ها و آفاق کره زمین می ی مکان شامل همه

 الحـسن  بـن  محمـد  عن بإسناده الحسن بن محمد«: ی محمد بن عیسی    صحیحه ـ٥
 علینا أشکل ربّما إنّه موالي یا أخبرني عمر إلیه أبو کتب قال عیسى بن محمد عن الصفار
 و معهـم  نفطـر  و النّاس یفطر و علّة فیها لیست السّماء نرى و نراه فال رمضان شهر هالل
 هل ألندلسا و إفریقیة و بمصر بعینها اللّیلة تلک في یرى إنّه قبلنا الحّساب من قوم یقول
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 فیکـون  األمصار أهل على الفرض یختلف حتّى الباب هذا في الحسّاب قال ما موالي یا یجوز
 صـم  و لرؤیتـه  أفطـر  الـشّکّ  تـصومنّ  ال فوقّـع  فطرنا خالف فطرهم و صومنا خالف صومهم
نامه نوشت که موالی من مرا آگاه کن؛ گاه پـیش           ) السّالم  علیه( ابوعمر به امام هادی   » لرؤیته

بینـیم، بـا اینکـه آسـمان را      را نمی  و ما آنشود آید که هالل ماه رمضان بر ما مشکل می     می
افطـار  ] فـردای آن شـب را     [مـردم   ] در نتیجـه  [بینیم و هیچ مانعی هم در آن نیـست و             می
گویند در آن     که اهل حساب پیش ما می      نماییم در حالی    کنند و ما نیز با ایشان افطار می         می

آنچه اهـل   ] عمل به [موالی من آیا    . شود   مصر و آفریقا و اندلس عیناً دیده می        شب هالل در  
ی   ی آن، تکلیف بر اهل شهرها مختلف شـود و روزه            گویند جایز است تا در نتیجه       حساب می 

 پـس ایـشان توقیـع فرمـود کـه در          ها خالف فطر ما گردد؟     ی ما و فطر آن      ها خالف روزه   آن
 )١٠/٢٩٧، همان( .با رؤیت افطار کن و با رؤیت روزه بگیر. ک روزه نگیرالشّ یوم

در اینجا منظور از اهـل حـساب،        . گر است   ی حُسّاب، جمع حاسب به معنی محاسبه        واژه
به محاسبات اوضاع ماه است که همان دانشمندان علم هیأت هستند، نه دانشمندان آشنایان 

أعـراب  و بـه قـول   (بین منجّم و هیـوى   زیرا بین علم تنجیم و علم هیأت، و نیز          . علم تنجیم 
 و  ي علم هیأت یا علم فلـک، مبتنـى بـر قواعـد و قـضایای ریاضـ                 .فرق است ) یفلک: یامروز
این علم شریف، ممدوح عقل و شرع       . باشد  ها مطابق با واقع می     ی آن    است که نتیجه   یهندس
شـود را در شـأن         ی مـ   و نباید آنچه در مذمّت تنجیم و منجّم در احادیث شریفه دیـده             است
 .دانست» أهل الحساب«و » حاسب« و به تعبیر حدیث ی و فلکیهیو

راوی را نهـی فرمـود از       ) الـسّالم   لیهع( که امام    شود  گونه استفاده می   از این روایت این   
. ا هرگز از مطلق عمل به قول اهـل حـساب نهـی نفرمـود              امّ. اینکه بر اساس شک عمل کند     

ل و  ولی با اندکی تأمّ   . ظر ممکن است چنین گمانی برای انسان پیش آید        هرچند که در بدو ن    
ی قول   است که اگر به واسطه این) السّالم علیه(توان فهمید که در واقع مقصود امام  دقّت، می

اهل حساب برای تو اطمینان بر رؤیت حاصل شد به آن عمل کن، چه از بـالد دور باشـند و                     
ر اساس یقین خودت روزه بگیر و بر اساس یقـین خـودت افطـار        و گرنه ب  . چه از بالد نزدیک   

 . روشن است نیز نسبت به بالد قریبه و بعیدهلذا اطالق لفظی این روایت. کن
ـ             ی روایات فوق، نتیجه می      با مالحظه  ت شود که در منطوق روایـات مربـوط بـه حجیّ

 اطالق لفظی وجـود     بیّنه در اثبات آغاز ماه، نسبت به مکان برای شهادت به رؤیت هالل،            
ی بعدی، بررسی اطـالق مقـامی         ا بررسی اطالق لفظی، پایان کار نیست و مرحله        امّ. دارد

است که در این مرحله با استناد به کرویت زمین، اطالق مقامی روایات فـوق نـسبت بـه                   
ـ . گـردد    آفاق زمین، نفی می    کلّ ی   ا بحـث انـصراف، از نظـر اصـولی در همـان مرحلـه              امّ
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که مـدافعین مبنـای اشـتراک افـق، معتقدنـد           گفته شد   . گیری لفظی مطرح است     اطالق
، یعنی بالدی کـه رفـت و        دارد انصراف به بالد قریبه    اخبار وارده در باب شهادت عدلین،     

ایـن  دلیلی هم که برای     . ها در آن روزگار معمول و متداول بوده است         آمد و سفر بین آن    
ؤیة و أفطـر    صم للرّ « آنچه از شنیدن روایاتی نظیر       ؛الًاوّکنند این است که       مطلب ذکر می  

 این نیست که رؤیت در یک شهر خیلی دور نسبت به شهر             کند   به ذهن تبادر می    »ؤیةللرّ
 ؛ثانیـاً  .ی انهدام اصل رؤیت اسـت       ت باشد، و اگر چنین باشد به منزله       ف، برای او حجّ   مکلّ

ـ         هایی نظ   در آن زمان به دلیل عدم وجود رسانه        اع یر رادیو و تلویزیون و غیره، امکـان اطلّ
رسانی به موقع به شهرهای خیلی دور وجود نداشته و چـون سـفر بـه بـالد بعیـده هـم                      

کشیده، بنابراین بعد از گذشت        چند ماه طول می    معمول نبوده و چنین سفرهایی معموالً     
شـده و    نمـی  هـالل آن مـاه  ۀه مسألچند ماه پس از ماه رمضان، اذهان عموم دیگر متوجّ  

 .گشته است خود از آن منصرف می هخودب
صـم  « آنچـه از ظـاهر روایـات         ؛الًاوّ وارد است زیـرا      ا به هر دو شقّ این ادّعا، اشکال       امّ

 اگـر ایـن نیـست کـه رؤیـت در            کند،  و نظایر آن به ذهن تبادر می      » ؤیةؤیة و أفطر للرّ   للرّ
م نیست که رؤیت شخص دیگری غیـر        ت است، این ه   ف برای او حجّ   شهرهای دور از مکلّ   

 وقتـی در برخـی روایـات،        مخصوصاً. ت است از خودش ولو در شهر خودش، برای او حجّ        
إذا رأیـت الهـالل فـصم و إذا رأیتـه           «ماننـد   (،   اسـت   ضمیر مخاطب به کار رفته     ،صراحتاً
 بلکه متبادر این است که هرکس باید خـودش رؤیـت کنـد و بـر اسـاس رؤیـت                     )»فأفطر

 در میان باشـد، در قـول بـه          » انهدام اصل «لذا اگر قرار است     . م و افطار نماید   شخصی، صو 
کند   ف ثابت می  ت رؤیت اشخاص دیگر را برای مکلّ      اما آنچه حجیّ  ! اشتراک افق هم هست   

که وقتی  شود    سؤال می حال از مدعیان انصراف     . روایات بیّنه است، نه روایات اصل رؤیت      
 به کـار رفتـه،  » أهل بلد آخر«یا » أهل مصر« تعابیری نظیر در روایات بیّنه، به این روشنی    

برید و ناگهـان      ها را تا شهرهای نزدیک پیش می       ی معنایی آن    بر اساس کدام دلیل، دایره    
 در ،؟ باالتر از آنشود گفته نمی» بلد آخر«یا » مصر«ایستید؟ مگر به یک شهر دیگر  باز می

ف روید و کجا توقّ      تا کجا پیش می    داألفق، دقیقاً  متحّ  رؤیت به بالد   جریان تعمیم از محلّ   
کنید؟ مگر مفاهیم نـسبی، قابـل          مرز بین نزدیک و دور را چه تعریف می         کنید؟ اصالً   می
 !کشی و مرزبندی هستند؟ خط

 درباره معمول نبودن سفر به بالد بعیده در آن زمان، ما نه تنهـا هـیچ شـاهد                   ؛و ثانیاً 
 »عةمستندالشیّ «صاحب کتاب .  بر خالف آن بود    چه یافتیم اتفاقاً  تاریخی نیافتیم، بلکه هر   

المطلقـات إنّمـا تنـصرف إلـى        : فإن قیل « :نویسد  مینیز اصل این ادّعا را مردود دانسته و         
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ال أعـرف   : األفراد الشائعة و ثبوت هالل أحد البلدین المتباعدین کثیرا في اآلخر نادر، قلنا            
ـ و انحصر األمر في الثبوت في الشّ     وجها لندرته، و إنّما هي تکون ل       ه یفیـد  هر الواحد، و لکنّ

ة بمصر في بغداد أو ببغداد لطـوس أو للـشام فـي    و ثبوت الرؤیّ. هرین و أکثر أیضاً  بعد الشّ 
 »د القوافل العظیمة فیهـا کثیـرا      أصفهان و نحو ذلک بعد شهرین أو أکثر لیس بنادر؛ لتردّ          

به افراد شایع منصرف اسـت و       ] ه در رؤیت هالل   اخبار بیّن [اگر گفته شود مطلقات     یعنی،  
وجهی برای  : گویم   می ،شهر خیلی دور از هم در دیگری نادر است         ثبوت هالل یکی از دو    

ی اگر امر ثبوت هالل منحـصر بـه یـک مـاه             گونه است که حتّ    و بلکه این  . یابم   نمی  ندرت
رؤیـت در مـصر بـرای       باشد ولیکن بعد از دو ماه یا بیشتر هم مفید فایده است و ثبـوت                

بغداد یا در بغداد برای طوس یا در شام برای اصفهان و مانند آن بعد از دو ماه یا بیـشتر                     
 )٤٢٦ـ١٠/٤٢٥نراقی،  (.ها های بزرگ در آن د بسیار قافلهامر نادری نیست؛ به دلیل تردّ

 زیـرا در    ؛شود  بر این، ندرت خارجی و مصداقی، اساساً مانع از انعقاد اطالق نمی           عالوه  
ک به اطالق   علم اصول ثابت شده که کثرت استعمال لفظ در معنایی خاص، مانع از تمسّ             

ـ       ، امّ شود  لفظ و موجب انصراف آن به معنای خاص می         ق خـارجی   ا غلبه در وجـود و تحقّ
 .  سبب انصراف لفظ به معنای خاص باشدتواند  نمییک مصداق خاص از یک لفظ
ـ               سید محمدسعید حکیم ن    ی در  یز، آنجا که در صدد اثبات لـزوم عمـل بـه بیّنـه، حتّ

الظـاهر   و ...«دارد کـه      ف اسـت، اذعـان مـی      صورت علم به عدم ظهور هالل در شهر مکلّ        
سر االطالع في عـصر صـدور تلـک النـصوص           صوص المتقدمة، لظهور تیّ   الثاني إلطالق النّ  

ظاهر ایـن   یعنی؛ »اء الصومؤیة في أمصار المسلمین المتباعدة من أجل قض   على دعوى الرّ  
است که عمل به بیّنه مطلق است، به دلیل اطـالق نـصوص گذشـته و بـه دلیـل ظهـور                      
سهولت اطالع بر ادّعای رؤیت در شـهرهای دور مـسلمین، جهـت قـضاء روزه، در عـصر                   

 )٣٢٤حکیم؛ سید محمدسعید، ( .صدور آن نصوص
ر اسـت کـه تیـسّ   اسـاس نـصوص تـاریخی و غیـره، آنچـه ظـاهر اسـت ایـن            یعنی بر 

بـه  . رسانی به بالد دور در آن زمان وجود داشته و خالف این مطلب ظـاهر نیـست                  اطالع
ـ       . تر است   نظر نگارنده نیز این سخن به صواب نزدیک         ۀل در تاریخچـ   زیـرا بـا انـدکی تأمّ

ی بالد اسالمی در آن زمـان، شـامل           توان دریافت که محدوده     جغرافیای جهان اسالم می   
که ) السّالم  لیهمع(  صادقین ه و خصوصاً  ردست نیز بوده و مقارن عصر ائمّ      مناطق بسیار دو  

هـای آسـیا و    عصر صدور غالب روایات مورد بحث ما است، دین اسالم در اغلب سـرزمین            
ی عربستان، عراق و شام و ایران، چین، هند، مصر            اروپا و آفریقای فعلی نظیر شبه جزیره      

ه در  قـارّ    و مسلمین در اقصی نقاط این سـه          داشته یو روم تسرّ  ) اندلس(و مغرب، اسپانیا  
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های   از نظر مَرکب سفر هم که منعی وجود نداشته و اسب          . اند  معرض چنین احکامی بوده   
هـر را حـداکثر در چنـد هفتـه          اند از اندلس تـا چـین و مـاوراء النّ            تندرویی که قادر بوده   

بنـابراین هـیچ اسـتبعادی      . بپیمایند، فراوان در اختیار مردم آن زمان قرار داشـته اسـت           
دادند اخبار رؤیت هالل را نیز منتقل         نداشته که در سفرهای دور یا نزدیکی که انجام می         

 همچنین صحیح نیست که )ولو چند روز یا چند هفته بعد از ماه مبارک رمضان         (نمایند،  
گـاه   چـون بـالد متباعـده        ؛گفته شود این روایات ناظر به بالد متقاربه از نظر افـق اسـت             

افتـاد    کشیده تا خبرش برسد و کمتر اتّفـاق مـى            يچندین ماه با وسایل آن زمان طول م       
ی مـاه رمـضان گذشـته      و فحص و بحث در بارهیکسى بعد از چند ماه به فکر خبر رسان    

ی زمین    ای از این سو به آن سوی کره         زیرا در روزگار ما که اخبار به صورت لحظه        . بیفتد
بینیم که گاهی بعد از پایان ماه رمضان هنوز بر سر اینکه آغاز آن چه                 می شود  مخابره می 

گو بـین مـردم     و  ها بحث و گفت    تروزی بوده و آیا اخبار رؤیت صحیح بوده یا خیر، تا مدّ           
طبیعـی  ! چه رسد به آن زمان که اصل اخبار با تأخیر به نقاط مختلف می رسیده              . هست

های قبـل و پیامـدهای آن، امـری خـارج از              ر ماه است که بحث و اظهارنظر پیرامون اخبا      
 . روال نبوده که مورد غفلت و فراموشی واقع شود

اگـر هـم    . ای در واقعیت ندارد     بنابراین بحث انصراف ذهنی در این مقام چندان ریشه        
 .گردد ی زائل میانصرافی باشد، از نوع بدوی است که با اندک تأملّ

یم؛ بر فرض که سفر و اطالع رسانی به این صورت شـایع             گوی  ا حال به مخالفین می    امّ
أهل «یا  » أهل مصر «یا  » أهل بلد آخر  «ی اطالقات     درباره. نبوده و سخن شما درست باشد     

، قید تداول سفر به آن مصر یا بلد آخر را از کدام روایت استخراج نمودیـد؟ آیـا                   »األمصار
 این اسـت کـه سـفر بـه آن بلـد، حتمـاً             بیّنه از بلد آخر      در روایتی آمده که شرط اعتبار     

 غیر شایع، از یک شهر فاق و به صورت کامالًمعمول و کثیر الوقوع باشد؟ آیا اگر حسَب اتّ
ـ    رسید و خبری از رؤیـت مـی         ای می   ها، بیّنه   خیلی دور ولو بعد از ماه      بـه  ت آن   داد، حجیّ

اول سفر و رفـت و      و تد . پاسخ این سؤاالت منفی است     ؟ مسلماً دلیل دوری راه ساقط بود    
 . گیرد آمد قوافل یا عدم آن، به هیچ وجه مناط حکم شرعی قرار نمی

گیرنـد،     کسانی که تداول یا عدم تداول سفر را دلیل انصراف می           ،تر از همه اینکه     مهم
حد األفق و مختلف األفق، باز هم رؤیت در شهرهایی که از هم             در تقسیم آفاق به بالد متّ     

دانند   ت نمی  معمول بوده است را برای یکدیگر حجّ       ها کامالً  ر بین آن  اند ولی سف    دور بوده 
گویند شهرهای نزدیک؛ کالکوفـة و البغـداد و شـهرهای دور؛              هایشان دائماً می    و در مثال  

کـه سـفر از کوفـه بـه خراسـان کـه دیگـر غیرمعمـول                  در حـالی  . کالکوفة و الخراسـان   
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ی   صراف، معمول بـودن سـفر اسـت، ضـابطه         ه ندارند که اگر دلیل ان     گویا توجّ ! است  نبوده
 !ها را هم از یکدیگر جدا کنند رالسفّ نه اینکه باز حکم معمول. تقسیم هم باید همین باشد

دیگری نیز ذکر کنند ی  ادلّهطرفداران مبنای اشتراک افق، ممکن است برای ادّعای خود   
های  فع این اشکاالت به بیانلکن د. ها غالباً به همین دلیل انصراف است که البته بازگشت آن

، برگرفتـه از    ها تا حدودی و نه کامالً      و دفع آن  ي    ادلّهبیان این   . مختلف، خالی از لطف نیست    
 :لیف مرحوم مدنی شیرازی استأ ت»کفائة رؤیة البالد فی البلد البعیدة «ی عربی رساله

  بنای عقال  عرف وـ١
در شـب  ) ب( و در شـهر  ودهالل در شـب پنجـشنبه رؤیـت شـ    ) الف(وقتی در شهر  

ا زیر. روز جمعه است، نه روز شنبه     ) ب(ل ماه در شهر     جمعه، ممکن نیست که بگوییم اوّ     
 . استاین مطلب خالف عرف و بنای عقال

 حکـم   ،وقتـی شـارع   . اشکال این استدالل این است که بیّنه را نادیـده گرفتـه اسـت             
 روز جمعـه    ،ل ماه ر شهادت دادند به اینکه اوّ      به اینکه اگر جماعتی از شهری دیگ       کند  می

و اخذ به حکم شـارع بـر مـا واجـب اسـت و شـارع خطـا                   ل ماه روز جمعه     است، پس اوّ  
  .است پس اینجا عرف خطا نموده. کند نمی

و چه بـسا منـشأ       دهد که   گونه توضیح می   مرحوم مدنی کاشانی منشأ این خطا را این       
رؤیت است و اینکه موضوع حکم مطلق رؤیت اسـت          ] تعریف [خطا همان جهل ایشان به    

گونه کـه در اخبـار        همان. دار یا اهل شهر او یا شهرهای نزدیک او          نه خصوص رؤیت روزه   
یا با رؤیت هالل روزه بگیر و با رؤیـت          .  با رؤیت روزه بگیر و با رؤیت افطار کن         ،وارد شده 

اد، مطلق رؤیت هالل در آسمان اسـت        و ظاهر این اخبار آن است که مر       . هالل افطار کن  
ها   و حکم شان بر آنل ماه شعبان ثابت شده  ل ماه رمضان و اوّ    و اینکه با چنین رؤیتی، اوّ     

 )٢/٧٧٨مختاری، ( .گردد ب میمترتّ
ر زیرا رؤیت در نزد شارع آن نیست که عرف تـصوّ          . سخن قابل قبولی است   : نگارنده گوید 

تر از آن است و شامل رؤیت شخصی و رؤیت شاهدان عادل و               ش وسیع ا   بلکه گستره  کند،  می
 منتها به این شرط که خصوصیات مورد نظر شارع          .شود  آور دیگری می    نیز هر رؤیت اطمینان   

ألف، یا اینکه با چشم عـادی و         إذا رآه واحد رآه      مانند آنکه مثالً  . را به طور کامل داشته باشد     
 .طلبد  و بسط این مطلب، خود نوشتاری جدا میح انجام شده باشدمسلّغیر
 ی طلوع و غروب خورشید ه مسألهی رؤیت هالل ب  شباهت مسألهـ٢

ب بر رؤیت هالل است و رؤیـت هـالل در هـر شـهری               صوم و افطار طبق اخبار مترتّ     
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 هنگامی که :گوید  وقتی شارع میمثالً. شود، ق میجداگانه محقّته مانند سایر عبادات موقّ 
رشـید غـروب کـرد نمـاز مغـرب          زوال خورشید فرا رسید نماز ظهر بخوان یـا وقتـی خو           

ـ                شکّ ،آور بجای . ف اسـت  ی نیست که مناط حکم، زوال و غـروب خورشـید در مکـان مکلّ
ف ، رؤیت در شهر مکلّ    »صم للرؤیة و أفطر للرؤیة    «طور در رؤیت هالل نیز منظور از         همین

 .یا جایی نزدیک به آن است
 این بیان آن است که ایـن         اشکال «:نویسد  می در پاسخ به این استدالل       مرحوم مدنی 

 اگـر دلیـل   مـثالً . باشد ت دارد که دلیلی بر خالف آن وجود نداشتهسخن در صورتی صحّ 
 بـه دلیـل     دیگری حکم کند بر کفایت اتیان به نماز ظهر در یک ساعت قبل از ظهر مثالً               

پـس فـرق بـین مثـال و     . شـدیم  به جواز مـی   زوال خورشید در شهری دیگر، ما نیز قائل         
چرا که اخبار ذکر شده     . دلیل در اینجا است    ممثل، عدم دلیل در کفایت در آنجا و وجود        

 بر کفایت رؤیت هالل در شهری دیگر و مـصری از امـصار، و               کند  ل بحث داللت می   در اوّ 
ـ     گونـه کـه       همان. گیرد   بالد نزدیک و دور را دربرمی      ۀاطالق آن، هم   ل، ایـن   بـر اهـل تأمّ

 )٧٧٩ـ٢/٧٧٨مختاری، . (مطلب پوشیده نیست
 عیده با قول اکثریت عامّهمطابقت قول به کفایت رؤیت در بالد بـ ٣

بـه کفایـت رؤیـت در بـالد         قائل  در بین پیروان مذاهب دیگر، حنفیه و حنبلیه و مالکیه           
مرحوم مدنی در   .ه نمود یّتوان روایات دالّ بر این کفایت را حمل بر تق            پس می  . هستند بعیده

ـ       بیان مذکور این است که مجرّ       اشکال«: نویسد  پاسخ می  ه سـبب ضـعف     د تطابق با قـول عامّ
ه در جایی است کـه       زیرا حمل بر تقیّ    ؛ه نمود توان دلیل را حمل بر تقیّ        و نمی  شود  دلیل نمی 

 )٧٧٩/ ٢ختاری، م( .لکن اینجا که تعارضی وجود نداردوجود داشته باشد؛ دو خبر معارض 
 کـه اشـتراط     شـود    پیدا نمـی   ، هیچ روایتی ولو ضعیف    :توان گفت   در این خصوص می   

وحدت افق را بتوان از آن فهمید و وقتی تعارضی نداریم، نوبت به تعادل و تـراجیح هـم                   
 . ه را اعمال نماییم عدم موافقت با قول عامّ،های آن از جمله رسد تا مالک نمی
 دها اجماع بر عدم کفایت رؤیت در بالد بعی وجود شهرت یـ٤

 اجماعی در کـار نیـست و نهـایتش همـان            ؛الًاوّ: توان گفت   میدر پاسخ به این دلیل      
 از نوع مدرکی است و مدرک آن هم همـان اخبـاری   ،اگر هم اجماعی باشد   . شهرت است 

 .ندارداعتباری نیز اجماع مدرکی . ها بر بالد قریبه است که از نظر گذشت و حمل آن
محتمل قائلین به اشتراط وحدت افق بـود کـه همگـی پاسـخ     ی  ادلّهمورد، چهار این  
گیریم که مبنای اشتراک      نتیجه می .  ثابت شد  بطالن دلیل انصراف هم که قبالً     . داده شد 



 ٨١ آغاز ماه قمرینقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات   

 .باشد افق، قابل قبول نمی
به جز مبنای اشتراک افق، دو مبنای دیگر نیز در ایـن زمینـه میـان     گفتنی است که 

امـا مبنـای اشـتراک      . »اشتراک زمـین  « و» اشتراک شب «فقها مطرح است که عبارتند از       
در حـالی کـه    . روایات چندان سازگار نیست و اشکاالتی بر آن وارد اسـت شب نیز با نصّ 

 و هـم بـا قـوانین        ی دارد هم با روایات سازگار    ،»وحدت ارضی «یا  » اشتراک زمین «مبنای  
 ،های آسیا و اروپا و آفریقا      ؤیت هالل در یک نقطه از قاره      ، ر مبناطبق این   . فیزیکی جهان 

چنـین رؤیـت در یـک         هم. کند و نه بیشتر     ه کفایت می  فقط برای کل مناطق این سه قارّ      
 و  معتبـر اسـت   ه   آن دو قارّ   های آمریکای شمالی و جنوبی هم فقط برای کلّ        نقطه از قاره  

لمـی بیـشتری   قـان و مقبولیـت ع   این مبنـا نـسبت بـه دو مبنـای دیگـر، از ات             . نه بیشتر 
 تقـسیم آفـاق در اثبـات آغـاز مـاه      ی  به عنوان ضـابطه    ما آن را   ،رو از این . برخوردار است 

طلبد   ا می ای مجزّ  ل و مقاله  ت این مبنا، خود بحثی مفصّ     لکن اثبات صحّ  . گزیدیمقمری بر 
 .که نگارنده در جای دیگر به آن پرداخته است

 

 گیری نتیجه
طبـق ایـن   .  در اثبات آغاز ماه قمری، مبنای مـشهور فقهـا اسـت           مبنای اشتراک افق  

 رؤیـت، اشـتراک یـا    مبنا، اگر هالل در شهری رؤیت شد فقط برای شهرهایی که با محلّ      
ی   األفق بـا منطقـه      ، ولی برای شهرهای متباعد و مختلف      کند  تقارب افق دارند کفایت می    

ات این مدّعا آورده شده، دلیـل انـصراف         ترین دلیلی که برای اثب      مهم. رؤیت کافی نیست  
انصراف به  معتقدند اخبار وارده در باب شهادت بیّنه         ی اشتراک افق    مدافعان نظریه  .است

ها در آن روزگار معمول و متـداول       ، که رفت و آمد و سفر بین آن         انصراف دارد  بالد قریبه 
هم باشد از نوع انـصراف     اگر  . فی ثابت نیست    ا حق این است که چنین انصرا      امّ. بوده است 

دیگـری هـم    ی    ادلّـه به جز دلیل انـصراف،      . گردد  لی زایل می  بدوی است که با اندک تأمّ     
یک   ها به همین دلیل انصراف است و هیچ         آن ۀ که بازگشت هم    برای این نظریه ذکر شده    

ریـه بـا    هـا گذشـته، ایـن نظ       از این  .نمایند  مورد قبول نبوده و مدّعای مذکور را ثابت نمی        
ولـو در   (ی روایی     ها، عدم داشتن پشتوانه    ای روبرو است که مهمترین آن       مشکالت عدیده 

 لذا مبنای اعتبـار   . باشد  مندی تعریف قرب و بعد می       و عدم دقّت و ضابطه    ) روایتی ضعیف 
 .باشد ک نمیاشتراک افق در حجیت بیّنه بر رؤیت هالل و اثبات آغاز ماه، قابل تمسّ
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