
 
 و زمان تحقّق فجر صادق در قرآن کریم خیط ابیض و اسود
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 )١٩/١٢/٩٣:  مقالهیرش پذیخار تـ ١٨/٩/٩٣: مقاله دریافت تاریخ(

 
 چکیده

اختالف مسلمانان در تشخیص زمان اذان صبح به خاطر عدم فهم دقیـق و مـشترك از                 
 سورۀ بقره است که براي نخستین بار در سال پنجم هجري زمان فجر صـادق                ١٨٧آیۀ  

اینکه مفهوم نخ سفید و سیاه در این آیه چیست و تشخیص ایـن دو نـخ                 . را تبیین کرد  
شـود،   گیـري فجـر در افـق مـصادف مـي         اي از زمان شکل   یکدیگر، دقیقاً با چه لحظه    از  

در این راستا با استفاده از تفاسیر و فنون ادبیات عرب           . موضوع اصلي این پژوهش است    
گیري از احادیثي که در تفسیر و توضـیح ایـن             و اشعار دوران جاهلي و همچنین با بهره       

شود که معنـي       مشاهدات نجومي نویسنده، تالش مي     آیه وارد شده است و نیز رصدها و       
شود که زاویـۀ   گیري مي و مقصود این آیه تحلیل و بررسي شود و در پایان چنین نتیجه         

  . درجه زیر افق است١٦حدود ارتفاع منفي خورشید در زمان فجر صادق، 
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 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٥٠

 درآمد. ١
 مدینـۀ  بقـره در     ۀ سـور  ١٨٧ یـۀ  اذان صبح که با نـزول آ       وقت که   باشد مایۀ تعجب  شاید
 منازعـه و    ، محـل مناقـشه    قـرن،  چهـارده  از سپري شدن     پس هنوز   شد، مشخص رهمنوّ

 وقـت نمـاز صـبح       آغـاز  شروع زمان امساك در روزه که همـان          آیه این در. استاختالف  
 األَبْـیَضُ  الْخَـیْطُ  لَکُمُ یَتَبَیَّنَ حَتَّی اشْرَبُوا وَ کُلُوا وَ« : است ده به این صورت تعیین ش     است،
 سـپیده  سیاه نخ از سفید نخ تا بیاشامید و بخورید و یعني   ،»الْفَجْرِ مِنَ سْوَدِ األَ الْخَیْطِ  مِنَ
 مناقـشات  دیگـر  از را مناقـشه  ایـن  جـنس  که چیزي. شود مشخص کامالً شما براي دم

 هـاي    در اینجـا مرزبنـدي میـان جنـاح         کند اینـست کـه    نان جدا مي  معمول میان مسلما  
 و اگرچه میان اهل سنت و شیعیان و دیگر فـرق            نیست مشخص چندان مذهبي مختلف

 وقتي ولي] ٢٦٧ص،  ٢ج ،١٩[  است اسالمي در مفهوم فجر صادق اختالفي گزارش نشده       
 اذان وقتهل سنت  هم در میان شیعیان و هم در میان ا      رسد،مي مصداق تعیین به نوبت

 بـر  فریقین فقهاي. شودمي تعیین ي گاهي با اختالف زیاد    و مختلف هايصبح به صورت  
 در افـق اسـت   »منتـشر « »معترض« مسئله اتفاق نظر دارند که فجر صادق همان فجر    این

ولي اینکه این صفات چـه مـوقعي در آسـمان افـق           ١کندکه پس از فجر کاذب ظهور مي      
 .  محل اختالف است،کندشرعي تحقّق پیدا مي

هـای مختلـف بـه        هاي نور خورشید بـه شـکل         انعکاس ،در ساعات پایاني شب در افق     
دهد ولي اي فرارسیدن صبح را نوید ميها به صورت فزایندهخورد و این انعکاسچشم مي

دقیقاً مشخص نیست که در این میان، کدام لحظه به صورت مشخص همان فجر صادقي               
بـه عبـارت دیگـر میـزان        .  زمان شرعي اذان صبح مشخص شده است       است که به عنوان   

 یعني اینکه خورشید چند درجه پایین افـق  ـارتفاع منفي خورشید به هنگام فجر صادق  
 هـم در  ـقرار گرفته باشد تا روشني آن در آسمان به شکل فجر صادق به چـشم درآیـد    

. انگیـز اسـت   ي بـسیار بحـث    طول تاریخ مورد اختالف منجمان بوده و هم در دنیاي کنون          
درجـه، در   ١٥امروزه میزان این ارتفاعِ منفي در تقویم جامعۀ اسالمي آمریکـاي شـمالي،              

درجـه و در تقـویم      ١٩القـراي عربـستان،        درجه، در تقویم ام    ١٨تقویم رسمي پاکستان،    
البته این تنها بخشي از اخـتالف موجـود         . ]٢٦[شود    درجه در نظر گرفته مي     ٥/١٩مصر  
 ٢٠ تـا    ١١ یعنـي از     ، درجـه  ٩های اینترنتي به حـدود        ها در پایگاه    و دامنۀ اختالف  است  

                                                                                                                   
 در ايحاشیه هیچ) يمحشّ( الوثقي العروة؛ در فقه شیعه به عنوان مثال در ]٢٨٢ص ،١ج ،٩ [:نک. ١

 .وجود ندارد» في أوقات الیومیه ونوافلها« نخست از فصل مسئلۀ ذیل در ادقص فجر تعریف مورد



  ٥١       ریمو زمان تحقّق فجر صادق در قرآن ک خیط ابیض و اسود
 بـر اسـاس     ،شود که بر این اساس اختالف زمان اذان صبح در شهر تهـران            درجه بالغ مي  

 .شودنظرات متفاوت به بیش از یک ساعت نیز بالغ مي
ارد ولـي  هـایی در نجـوم سـنتي وجـود د       در زمینۀ تشخیص وقت دقیق فجر، نظریـه       

. شـود ها و تحلیل آن بـه صـورت امـروزي مـشاهده نمـي              پژوهشي روشمند با ثبت یافته    
 منتـشر سـاخت، عباسـعلي       نخستین کسي که بخشي از مشاهدات خود را در این زمینه          

هـاي   اي از یافتـه     شـمه   ادبیات اصـفهان   دانشکدۀ ۀ نشری بود که در  ) ١٣٧١ـ١٢٧٦(ادیب  
، مجموعه مشاهداتي در گـسترۀ     ١٣٧٦ـ١٣٧٢هاي  لر سا  نگارنده نیز د   ١.خود را بیان کرد   

در شـمال   » پـاولودار «تـا شـهر     )  دقیقـه  ٢٨ درجـه و     ٢٤(عرض جغرافیایي مدینۀ منوره     
ابوثمامه  فشردۀ داشت که نتایج محاسباتي آن در لوح      )  دقیقه ١٨ درجه و    ٥٢(قزاقستان  

 منتـشر  اي ایرانقبله و اوقات شرعي شهره و همچنین کتاب     اسالمي و لوح فشردۀ نجوم   
 همچنین نعمت هللا ریاضي با حمایـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي در                 ٢.شده است 

 انجام داد که    »فجر اي مشاهده و علمي بررسي« در شیراز، طرحي را با عنوان        ١٣٧٧سال  
ترین کار  البته مفصل . در آن از ابزار نورسنجي براي تعیین زاویۀ فجر استفاده کرده است           

تبیـین موضـوعي    «نامۀ دکتري علیرضا موحدنژاد بـا عنـوان          این زمینه پایان   پژوهشي در 
 در دانـشکدۀ الهیـات دانـشگاه    ١٣٩٠ است که در سال      »اوقات شرعي و تحلیل فقهي آن     

 .تهران از آن دفاع شده است
ممکن است بعضي خوانندگانِ این مقاله تا کنون طلوع فجر را که یکـي از زیبـاترین                 

 کـه   رهـای مـصنوعی    زیرا زنـدگي شـهري و نو        تجربه نکرده باشند   ،لحظات طبیعي است  
کنـد احتمـال نظـارۀ ایـن پدیـدۀ طبیعـي را بـسیار        امروزه فضاي اطراف ما را روشن مي   

مسئله این است که در ساعات پایاني شب، نور ضعیفي در افق شـرقي             . کاهش داده است  
گوني دارد و گـاهي بـه       هـای گونـا     های مختلف شکل    شود که این نور در فصل     نمایان مي 

شود ولي ضعیف و مبهم اسـت و فزاینـده          صورت عمودي تا باالي آسمان هم کشیده مي       
 روشني دیگري در ،در ادامه. انجامدنیست و درخشش صبح را ندارد و به طلوع صبح نمي

شود که به صورت یک هالۀ بیضوي نـسبتاً بـزرگ کـه قطـر               همان افق شرقي پدیدار مي    
شـود و سـپیديِ آن از سـیاهي         فق است در پایین آسمان پراکنده مـي       بزرگ آن موازي ا   

این روشني رفته رفته و به صورت فزاینـده همـه جـا را روشـن                . شب کامالً متمایز است   

                                                                                                                   
 .است شده ارائه ١٣٦١ سال در شده منتشر اول شماره از ٢٠١ـ١٩٥ صفحات در هایافته این .١
 ]١٣[: رک. ٢



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٥٢

 ،اي که در تشخیص مصداق حکـم فقهـي        نکته. کند و تا لحظۀ طلوع خورشید ادامه دارد       مي
 پیوستگي وجود   ، پدید آمده در افق    هايشود اینست که میان روشني    قدري موجب ابهام مي   

. گیرند و هیچکدام از یکدیگر جدا و منقطع نیستند        ها به صورت تدریجي شکل مي       دارد و آن  
است بحثي نیـست ولـي   » فجر کاذب «در اینکه مرحلۀ آغازین فرایند روشن شدن افق همان          

 .است» فجر صادق«همۀ سخن در اینجاست که کدام مرحله طلوع 
 انجام داد   ١٣٧٣ و   ١٣٧٢هاي     و مشاهدات نجومي که نگارنده در سال       در پي تحقیقات  

 ١٦به این نتیجه رسید که میزان صحیح ارتفاع منفي خورشید در هنگام اذان صبح، حدود                
این در حالي بود که در آن زمـان، ارتفـاع منفـي در اسـتخراج رسـمي کـشور                  . درجه است 

عکـاس مطلـب بـه نهادهـاي رسـمي،          پـس از ان   . شـد  درجه در نظر گرفته مي     ٤/١٩حدود  
 ١٣٧٣هایي براي رؤیت فجر اعزام شـدند و در بهمـن مـاه    هایی به عمل آمد و گروه      تحقیق

 درجه اصـالح    ٧/١ بود، نحوۀ محاسبۀ رسمي اذان صبح کشور         ١٤١٥که مصادف با رمضان     
در پـي اعمـال ایـن       .  درجه تغییر کرد   ٧/١٧ درجه به    ٤/١٩شد و مبناي محاسبه از حدود       

در اول ( دقیقـه  ١٥و ) در اول فـروردین ( دقیقـه  ١٠ از آن پس، وقت اذان صبح بین  ،غییرت
ها قرائت شد، چنین بـر      اي که در رسانه      از اطالعیه  ،ولي در عین حال   . دیرتر اعالم شد  ) تیر
 درجه، وقت امساك از خوردن و آشـامیدن و  ٧/١٧آمد که زمان محاسبه شده بر اساس    مي

 و براي اقامۀ نماز باید هنوز چند دقیقه احتیاط کرد که میـزان ایـن                شروع زمان روزه است   
 بـه همـان      الزم بـود کـه     ، یعني  درجه تطابق داشت   ١٦احتیاط تقریباً با محاسبۀ بر اساس       

اما به مرور زمان این احتیاط به فراموشي        . دو دقیقه نماز دیرتر اقامه ش     ١٥ تا   ١٠مقدار بین   
 . درجه تثبیت گردید٧/١٧ اساس همان سپرده شد و محاسبۀ اذان صبح بر

اختالفي که وجود داشت و هنوز وجود دارد، اصوالً در مباحـث و محاسـبات نجـومي                 
دانـسته  نیست بلکه در تشخیص مفهوم فجر صادق است، یعني زماني که شروع امـساك       

شود به عقیدۀ اینجانب هنوز جزو مراحل فجر کاذب است و زماني که فجر صـادق در              مي
این . شود درجۀ خورشید زیر افق آغاز مي      ١٦ن قابل تشخیص است از ارتفاع منفي        آسما

 سورۀ بقره بـه آن  ١٨٧مقاله در صدد این است که نشان دهد آن فجر صادقي که در آیۀ        
 درجـه شـکل     ١٦اي است که در افق بـه هنگـام ارتفـاع منفـي              اشاره شده، همان پدیده   

ورد زاویۀ منفي خورشید در افق در زمـان اذان          های موجود در م     گیرد و تمام اختالف   مي
بنابراین در ادامه بـه یـک       .  ناشي شده است   ه آی  این ، از نبود فهم مشترك از تفسیر      صبح

 عنوان تفسیر شیعه و سنّي مندرج       ١٥١به این منظور از تمام      . پردازیمبحث تفسیري مي  



  ٥٣       ریمو زمان تحقّق فجر صادق در قرآن ک خیط ابیض و اسود
های حدیثي و فقهي      به همراه کتاب  ) ١٣٩١(نور   تفاسیر  لوح فشردۀ جامع   ٥/٢در نسخة   

 استفاده شد و تالش گردید بر اساس همۀ ایـن           ،افزارهاي نور و لغوي مندرج در دیگر نرم     
 . سورۀ بقره ارائه شود١٨٧تري از مفهوم فجر صادق در آیۀ ها فهم بهتر و جامعیافته

 
  و سیاه در تفاسیرسفید نخ. ٢

دهـد برخـي از اصـحاب       شان مي خورد که ن   روایتي به چشم مي    ،در منابع شیعه و اهل سنت     
آنـان بـراي اینکـه      . دانـستند    نخ سفید و سیاه را در این آیه به معناي حقیقي مـی             )ص(پیامبر

ببینند که آیا فجر صادق طالع شده یا نه، یک نخ سفید و یک نخ سیاه را در کنار خود قـرار                      
ستند بین سـیاهي و     توانشد که مي  دادند و آن هنگام را که آسمان تا آن اندازه روشن مي           مي

چنین مجمع البیان   این روایت در    . پنداشتندسفیدي این دو نخ تمییز دهند، فجر صادق مي        
 گفت من دو نخ از موي سفید و سـیاه در کنـار              )ص(عديّ بن حاتم به پیامبر    «: نقل شده است  
ول پس رس . کنمها احساس نمي    کنم ولي تمایزي بین آن    دهم و به آنها نگاه مي     خود قرار مي  

اش نمایان شد و گفـت آن فقـط سـفیدي روز و             هاي کرسي  چنان خندید که دندان    )ص(خدا
 .]٥٠٥، ص٢، ج١٧ [» سیاهي شب است و ابتداي روزه از این وقت است

را در این آیه شریفه بر معناي حقیقي آن حمل کرده و            » خیط «ۀظاهراً عديّ بن حاتم کلم    
 اصالح شد و ایشان با اشاره )ص(ه از جانب پیامبر اکرمبه همین جهت به اشتباه افتاد و این اشتبا       

سیاهي شب است، متـذکر     » خیط اسود «همان سفیدي روز و     » خیط ابیض «به اینکه مقصود از     
 .  در معناي مجازي به کار رفته است، بلکهنه در معناي حقیقي» خیط«شدند که 

جـری و در جریـان      گفتنی است بنا بر قراین تاریخي، نزول این آیه در سال پـنجم ه             
 دلیل این مسئله روایتي است که در تفاسـیر متعـددي از جملـه             . غزوۀ خندق بوده است   

 ذکر شده است که در ابتداي تشریع روزه، از زماني که شخص در شـب بـه               مجمع البیان 
سـحري  (شـد و در حقیقـت وعـدۀ سـحور           رفت خوردن و آشامیدن حرام مـي      خواب مي 

ه باعث یک اتفاق شد که به نزول آیۀ مورد بحث منجـر             این مسئل . وجود نداشت ) خوردن
 بنام مطعم بن جبیر که پیرمـرد ضـعیفي بـود و در جریـان حفـر        ،یکي از صحابه  . گردید

 بـه   ،خندق مشارکت داشت وقتي شب هنگام به خانه رفت و هنـوز غـذایي آمـاده نبـود                 
گـر غـذا    خواب رفت و چون از خواب برخاست به خانوادۀ خود گفت کـه در آن شـب دی                 

خوردن بر او حرام شده است و فردا که دوباره براي حفر خندق به دیگر صحابه پیوسـت                  
سپس این آیه نازل شد و خوردن و آشامیدن در ماه مبـارك             . از شدت ضعف بیهوش شد    

اما غزوۀ خندق در مـاه شـوال        . ]٥٠٣، ص ٢، ج ١٧[رمضان تا زمان طلوع فجر حالل شد        



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٥٤

و قاعـدتاً جریـان حفـر خنـدق در          ] ٢١٤، ص   ٢، ج   ٤[سال پنجم هجري اتفـاق افتـاده        
شود، عديّ بـن   ابن هشام استفاده ميۀولي چنانچه از سیر  . رمضان همان سال بوده است    

و بعید اسـت کـه وقتـي        ] ٥٧٨همان، ص [حاتم در سال نهم یا دهم هجري اسالم آورده          
 بـن حـاتم      عـديّ  ،حکم این آیۀ شریفه پیش از آن نازل شده و مورد عمل صـحابه بـوده               

 آمـده وقـوع چنـین       مفـاتیح الغیـب   مرتکب چنین اشتباهي شـود و اصـوالً چنانچـه در            
البتـه خفـاجي در     . ]٢٧٣، ص ٥، ج ٢٢[اشتباهي از شخص موجّهي مانند او بعیـد اسـت           

دهد که ممکن است این معناي مجازي بر اساس لغـت قـریش مـشهور               اینجا توضیح مي  
وس نبوده باشد و همـین موجـب اشـتباه او کـه             بوده و براي اهل قبایل دیگر چندان مأن       

 ].٤٧٤، ص٢، ج١١[طائي بوده، شده است 
با این حال وقتي پذیرفتیم که نخ سـفید و نـخ سـیاه در معنـاي مجـازي اسـتعمال                     

اند، آیا این استعمال از قبیل تشبیه است یا استعاره؟ زمخـشري در پاسـخ بـه ایـن                    شده
ذکر شـده   » من الفجر «شبیه است چون عبارت     گوید که این استعمال از نوع ت      پرسش مي 

مـثالً اگـر گفتـه شـود        . تواند از مصادیق اسـتعاره باشـد      و به این دلیل این آیه دیگر نمي       
 ي، ایـن نـوع    و قراین نشان دهد که مقصود از شیر، فالن شـخص اسـت            » شیري را دیدم  «

کالم ذکر شود،    و نام او در      »از فالني شیري دیدم   «استعاره است ولي وقتي گفته شود که        
کند کـه بـه     وی سپس اضافه مي   . است و دیگر استعاره نیست    » تشبیه بلیغ «این یک نوع    

اضافه شود تـا کـالم از اسـتعاره خـارج شـده و              » من الفجر «این دلیل الزم است که واژۀ       
 ].  ٢٣١، ص١، ج١٢[اشتباهي مانند آنچه براي عديّ بن حاتم اتفاق افتاد پیش نیاید 

، الزم  ظر زمخشري بپذیریم که آنچه در این آیه آمده نوعي تشبیه است           وقتي بنا بر ن   
 به تفکیک   را)  وجه شبه و ادات تشبیه     ،مشبَّه، مشبَّه به  (تشبیه   گانۀچهاراست که ارکان    
همان نخ سیاه و سفید هـستند و ادات تـشبیه           » مشبّه به « واضح است که     .مشخص کنیم 

ت، طبق نظر زمخشري مشبَّه، باید فجر باشد        اما در اینکه مشبَّه چیس     .هم محذوف است  
ولي در خصوص اینکه چه چیزي از فجر به نخ سفید و چه چیزي بـه نـخ سـیاه تـشبیه                      

دیـدگاهی کـه معـدودي از مفـسّران و اهـل لغـت بـدان                . شده است، دو نظر وجود دارد     
، فجـر   »خـیط ابـیض   «، فجر کاذب و براي      »خیط اسود «معتقدند آن است که مشبَّه براي       

 ذیـل  العرب لسان در منظور ابن ،]٢١٦، ص ٢ج،  ٥[ به نقل از زجاج    ابوحیان. صادق است 
 اما این نظر قدري دور .بر این باورند صحاح در و نیز جوهري اسحاق ابو به نقل از »خیط«

زمان در کنار یکدیگر وجـود ندارنـد کـه            نماید زیرا فجر کاذب و صادق هم      از واقعیت مي  
ز یکدیگر باشند و وقتي روشني فجر صادق طـالع شـود، دیگـر فجـر                قابل تبیّن و تمایز ا    



  ٥٥       ریمو زمان تحقّق فجر صادق در قرآن ک خیط ابیض و اسود
 تشبیه فجر کاذب به نخ سیاه تـشبیه بلیغـي           ،از این گذشته  . کاذب قابل تشخیص نیست   

نیست زیرا فجر کاذب در زمان طلوع خود اگرچـه روشـني ضـعیفي دارد ولـي در پهنـۀ                    
یب به اتفاق مفسّران معتقدنـد      اما اکثر قر  . ماند تا به نخ سیاه     بیشتر به نخ سفید مي     ،شب

 و  ، سـیاهي  اسـود  فجر صادق و براي خیط        و روشني  که مشبَّه براي خیط ابیض، سپیدي     
 این نظر با قراین موجود مطابقت دارد و به ظاهر با روایتي که در بـاال                 . شب است  ظلمت

  .های مربوط به صبح صادق نیز هماهنگ است نقل شد و سایر روایت
ینجا باید پاسخ داده شود و قدري هم دشوار است، اینـست کـه در               اما سؤالي که در ا    

تـر  این تشبیه، وجه شبه چیست؟ چرا سپیدۀ صبح به نخ سفید تشبیه شده و از آن مهم                
حال آنکـه سـپیده بـه صـورت یـک نـخ             چرا سیاهي شب به نخ سیاه تشبیه شده است؟          

 بـا    سـیاهي شـب هـم       و شـود شود بلکه به شکل یک بیضي در افق ظاهر مي         نمایان نمي 
.  تناسبي با ابعاد نخ ندارد     هیچ توجه به گسترۀ وسیع و اینکه همۀ آسمان را گرفته است،          

اگـر گفتـه    «: گویـد فخر رازي در این زمینه مي     . هایي داده شده است   به این سؤال جواب   
شود چگونه صبح صادق به نخ تشبیه شده است در حالي که کشیده و دراز نیست و نـخ                   

پاسخ اینست که مقداري از سـفیدي کـه بـه واسـطۀ آن خـوردن و       ،  راز است کشیده و د  
 اولِ صبح صـادق اسـت و اولِ صـبح صـادق پراکنـده نیـست و                  ،شودآشامیدن حرام مي  

شبیه این پاسخ در بسیاري دیگر از تفاسـیر         ]. ٢٧٣، ص ٥، ج ٢٢[» کوچک و باریک است   
صادق مطابقت ندارد چون در     هم آمده است ولي باید گفت که این پاسخ با واقعیت فجر             

اي از لحظات تکوّن فجر صادق این پدیده به شکل یک نخ سـفید نیـست و از      هیچ لحظه 
زمخشري و طباطبایي   . توان سیاهي شب را به نخ تشبیه کرد         تر اینکه چگونه می   آن مهم 

و بسیاري دیگر از مفسران لبۀ سیاهي مماس بر سپیدي را که دراز و کشیده است شبیه                 
این سخن نیز دور از ذهن است       ]. ٤٨، ص ٢، ج ١٦؛  ٢٣١، ص ١، ج ١٢[اند  یاه دانسته نخ س 

بـه عـالوه سـپیدي و سـیاهي بـه           . چون معهود نیست که لبۀ چیزي به نخ تشبیه شـود          
هـا نـور    رسند و نه به صورت یک خط ممتـد، یعنـي میـان آن   صورت تدریجي به هم مي 

بـۀ ممـاس بـاهم ندارنـد تـا شـکل            تر مخلوط از سیاهي و سپیدي وجود دارد و ل         ضعیف
خواسـت در ایـن زمینـه       حتي اگر خداونـد مـي     . حاصل میان آنها تناسبي با نخ پیدا کند       

مبالغه کند و کشیدگي سیاهي و سپیدي در اول طلوع فجر و مرحلۀ پیش از انتـشار آن                  
، ١، ج٢٥؛ ١٧٦، ص١، ج١٥[اند  چنانچه برخي مفسران چنین توجیه کرده،مورد نظر بود

یا ریسمان استفاده شـود، چـون       » حبل«از واژۀ   » خیط«، بهتر بود که به جاي واژۀ        ]٦٦ص
نخ خیاطي بسیار نازك است و به هیچ وجه با شکل سـپیدي و سـیاهي شـب شـباهتي                    



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٥٦

تـر اسـت و بـا قـدري تـسامح ممکـن بـود ال اقـل در برخـي                     ندارد ولي ریسمان ضخیم   
  بسیار مرتفع یا از درون هواپیمـا       ک کوه  ی ۀ زماني که از قل    ، مثالً های موجود در افق     شکل

کـدام از   در هر صـورت هـیچ  .  بتوان کشیدگی فجر را شبیه آن دانست شود، نظارهبه افق   
 .   ها قانع کننده نیست و با فصاحت و بالغت قرآن مطابقت ندارداین پاسخ

. تآمده اسـ » الخیط األسود«است که بالفاصله پس از  » من الفجر «مشکل دیگر مربوط به     
ولي در ، بیان خیط ابیض است اگرچه بعد از آن نیامده» من الفجر«زمخشري معتقد است که 

  احتمال دیگر  . از جنس فجر هستند    و بیانِ براي خیط اسود هم هست چون هر د         ،عین حال 
 براي تبعیض باشد و مقصود آن باشد کـه هـر دو نـخ جزئـي از فجـر                    »من« که است آن نیز

اما سؤال اینست که چگونه زمخشري نخ سیاه ـ که آن را معادل ]. ٢٣١، ص١، ج١٢[هستند 
 ،آلوسي در پاسخ؟ است جزئي از فجر دانسته ـ را سیاهي آسمان در امتداد سپیده گرفته است

 هر دو اجزاي فجر هـستند همـان گونـه کـه             ،کند که سیاهي و سفیدي    این وجه را نقل مي    
، یعني رنگ آبي    »  الفجر یبدو قبل أبیضه    وأزرق«: ابوتمام طائي در شعري چنین سروده است      

شود و به این ترتیب هر دو را بخشي از فجـر دانـسته              فجر پیش از رنگ سفید آن آشکار مي       
اما اشکال این پاسخ اینست که این سخن وقتي صحیح است که ما             ]. ٤٦٢، ص ١، ج ١[است  

ابق با فجر آبي رنـگ   که مطـنظر نخست را در مورد مشبَّه بپذیریم و نخ سیاه را فجر کاذب  
 و نخ سفید را فجر صادق بدانیم و مجموع این دو را فجـر بگیـریم کـه    ـدر کالم شاعر است  

 . این خالف نظر زمخشري و اکثر مفسّران است
 براي فرار از این محذورات،      ،در مورد این تشبیه، طبري کیاهراسي، مفسّر قرن پنجم        

اگر گفته شود که چگونه شـب       «: گویديمسئله را به شکل دیگري ترسیم کرده است و م         
که همۀ آسمان را پر کرده به نخ سیاه تشبیه شده است و ما دانستیم که صبح به خـاطر              

 بـین شـب و نـخ    اینکه خطي طولي یا عرضي است به نخ سفید تـشبیه شـده اسـت امـا            
؛ جواب اینست که مقصود از نخ سیاه همان ظلمتـي اسـت کـه پـیش از                  شباهتي نیست 

سفید در جاي آن وجود داشته است و آن بخش از ظلمت در ابعاد برابر بـا نـخ                   ظهور نخ   
خواهـد نـخ    در حقیقت او مي   ]. ٧٣، ص ١، ج ١٨[» سفیدي است که پس از آن آمده است       

سیاه را همان سیاهي موجود قبل از طلوع فجر در محل نخ سفید بداند تا محـذور عـدم                   
 واضح اسـت زیـرا معمـوالً        ، بر این توجیه   اشکال وارد . تطابق ابعاد سیاهي با نخ حل شود      

توان  از یکدیگر متمایز شوند و نمي،رود که دو چیز کنار همدر مواردي به کار مي» تبیُّن«
از هـم   ،  دو نخ را که یکي محو شده و وجود ندارد و جاي آن را نخ دیگري گرفتـه اسـت                   

 . اهري با نخ نداردمتمایز کرد افزون به اینکه چنانکه گذشت سپیده هیچگونه شباهت ظ



  ٥٧       ریمو زمان تحقّق فجر صادق در قرآن ک خیط ابیض و اسود
  و سیاهسفید نخ براي تردقیق معنایي. ٣

 پـیش از نـزول قـرآن        ،تشبیه کردن روشنيِ صبح به نخ سفید و تاریکيِ شب به نخ سیاه            
، از شـعراي عـصر      امیة بـن ابـي الـصلت      . کریم در میان اعراب جاهلي متداول بوده است       

 : سراید در این زمینه چنین ميت،جاهلیّ
 ١مَرْکُومُ اللَّیْلِ لَوْنُ األسْوَدُ والخَیْطُ          مُنْفَلِقٌ الصُّبْحِ ضَوْءُ بْیَضُاأل الخَیْطُ

شـاعر  . یعني نخ سفید، نور صبح شکافته شونده است و نخ سیاه رنگ شـب متـراکم اسـت                 
 :کند دواد األیادي در شعر خود، سپیده دم را چنین ترسیم مي، ابودیگر عصر جاهلیت

 ٢َأنارَا خَیْطٌ الصُّبْحِ مِن الحَ و   سُدْفَةٌ لنا أَضاءَتْ فلمَّا
درخـشید هویـدا     نخي که مي   ،یعني هنگامي که نور مبهم صبح نمایان شد و از صبح          

شویم که وجه شباهت نخ سفید با سـپیدۀ          متوجه مي  ،با کمي دقت در این اشعار     . گردید
، ر مـورد نـخ سـیاه       ابعاد آن نیست بلکه روشني و درخشش آن است و همچنین د            ،صبح

رنگِ سیاه و تاریکي و ظلماتِ شب مورد نظر بوده است و همین معنا نیز در روایت نبوي                  
وجـود  » آن فقط سفیدي روز و سیاهي شب است       «: در پاسخ به عديّ بن حاتم که فرمود       

ها نیز     آمده است و در آن     )ع( دو روایت هردو از حلبي از امام صادق        تفسیر برهان در  . دارد
 سـواد  مـن  النهـار  بیاض«: فرماید در پاسخ به سؤال از نخ سفید و سیاه در آیه مي            )ع(امام
 ]. ٣٩٧، ص١، ج٨[، یعني سفیدي شب از سیاهي روز »اللیل

به طور کلي تشبیه رنگ سفید و سیاه در عربيِ فصیح به نـخ در مـواردي بـه چـشم                     
شود که  گفته ميکندبه عنوان مثال وقتي موي کسي شروع به سفید شدن مي. خوردمي

هاي سفید در میان موهاي سیاه پدیدار شـده اسـت و            گویي نخ » رَأْسِه في الشَّیْبُ خیطَ«
 شعر بـدر    ٣.هاي سفید در موها نمایان شد     یعني رشته » الرَّأْسُ خَیَّطَ«: شودوقتي گفته مي  

 : اي براي این نوع استعمال استبن عامر الهذلي نمونه
  ٤قرُونِى بالبَیاض تَخیّط  حتي  واحدٍ ةَمَنِیح أنسي ال تاللَّهِ

 کـسي را    ۀ سفید در کنار سرم نمایان شود هدیـ        رنگ به خدا قسم تا زماني که        یعني
 سـیاهي  و سـفیدي  خـود  گـردن  در همچنین هنگامي که شـترمرغي    . کنمفراموش نمي 

  ٥.شودگفته مي» نعامة خَیْطَي «آن به باشد داشته مخلوط

                                                                                                                   
 .ماده نهما ذیل ،العرب لسانو » خیط«ذیل  ،القاموس جواهر من العروس تاج :کنید نگاه. ١
 .همان. ٢
 .»خیط« ذیل ،الکلوم من العرب کالم دواء و العلوم شمس, األعظم المحیط و المحکم ،غةالل في المحیطکنید به  نگاه. ٣
 .»خیط«ذیل , األعظم المحیط و المحکم به کنید نگاه. ٤
 .»خیط«ذیل  العین کتاب کنید به نگاه .٥



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٥٨

» رنـگ « حتي   العرب لسان و العروس تاج ع داشته است که   این استعمال تا حدي شیو    
رسد که این معنـا،     اگرچه بعید به نظر مي    . اندذکر کرده » خیط«را بنا به قولي جزو معاني       

 این است کـه     ،باشد و چیزي که بیشتر نزدیک به ذهن است        » خیط«معناي حقیقي واژۀ    
ب قزوینـي یـک تـشبیه مـضمر         این موارد از باب استعارۀ مکنیّه باشند و طبق نظر خطی          

شود نـخ   ؛ به این ترتیب که وقتي گفته مي       ]٣٨١، ص ٧[در این کالم وجود دارد      ) پنهان(
اسـت  تشبیه شـده    سیاه   ۀ به یک پارچ   ابتدا گیسوي شخص ،  سفید در سرش نمایان شد    

، سپس نخ سفید که از لـوازم        خوردمي، نخ سفید به چشم      هاي این پارچه  که در میان نخ   
 .  نسبت داده شده است)مشبَّه ( است به گیسو»به  مشبَّه«

 سورۀ مریم، زکریا پیر ٤در آیۀ . اي در قرآن کریم نیز به کار رفته استچنین استعاره
 یعنـي   »شَیْباً الرَّأْسُ وَاشْتَعَلَ«: کندشدن خود و سفیدي موي سرش را چنین توصیف مي         
یدي به زبانۀ آتش تشبیه شـده و        سر از پیري تابان شد و در آن پیري در فراگیري و سف            

 . الزمۀ آن که روشني و درخشش است به سر نسبت داده شده است
ابن دُرید به زیبایي سفید شدن موي سر خود را هم به سپیدۀ صبح و هم بـه آتـشي                    

 .کند تشبیه مي،اي انبوه مشتعل شده استکه در بیشه
 الدُّجـي  ـالأذی  تحـت  صبـح طرّةَ   لونُـهُ حـاکی رأسی تري أما

 ١الغضي جزل في النّار اشتعال مثلَ   مسودِّهِ في المبیضُّ واشتعل
 آیـۀ  در را سیاه و سفید نخ از مراد توانیممي بهتر اکنون هامثال این گرفتن نظر در با

. است مکنیّه   استعارۀ موارد از نیز آیه این رسدمي نظر به. دهیم توضیح این مقاله    موضوع
 یـک  »بـه  مشبّه« فجر است و  شبّه مُ دارد، قرار استعاره این پس در که ي مضمر تشبیه در

 و وجـه شـبه نیـز        انـد هاي سفید و سـیاه درهـم تنیـده         فرضي است که در آن نخ      ۀپارچ
 فجـر  کـه  هنگـامي  و صـبح  نزدیکي به عبارت دیگر در   . اختالط رنگ سیاه و سفید است     

» سُـدفه  «به آن از خود شعر در درید ابن که حالتي یعني ـ است دمیده آسمان در کاذب
هـاي سـفید و    نخآن دراي تشبیه شده است که  صبح به پارچهۀ سپیدـتعبیر کرده بود  
 ازرق« بـه    ابوتمـام  شـعر  در آن از کـه    شـود مـي  ایجاد مبهمي نور و   اندسیاه درهم تنیده  

 اسـت   هشـد  مقرّر طور این آیه   در ، مکنیّه ۀسپس در قالب استعار   . بود شده تعبیر »الفجر
. شـود  مـشخص  کـامالً  سـپیده  سـیاه  نخ از سفید نخ که زماني تا بیاشامید و بخوریدکه  

 نخ سفید   ، فرضي پارچۀ این ٰۀ آن است که در      نشان دهند   در آیه  »یتبیّن حتي« از استفاده

                                                                                                                   
 ].١٣ص ،١٠ [:کن .١



  ٥٩       ریمو زمان تحقّق فجر صادق در قرآن ک خیط ابیض و اسود
 بخشي از ،است و با کنار زدن نخ سیاه) ظلمت شب(در حال غلبه بر نخ سیاه      ) نور صبح (

 هنگام که شما این حالت را تـشخیص دادیـد و            آن. ه خود خواهد کرد   آسمان را متعلق ب   
در مقام   آیهپس  .  زمان اذان صبح است    ،مطمئن شدید که نخ سفید از نخ سیاه جدا شده         

 فجـر    طلـوع  ، چـه زمـان     اسـت   این روشني مبهم در آسـمان      شکلِ تغییرات مراحل بیان
. ایز از سیاهي تبـدیل شـود      به سفیدي کامالً متم    است که آن روشني مبهم       زمانيصادق  

 اسـت   معنـایی  همان این و است صادق و کاذب فجر از اعم اینجا در فجر ۀکلم همچنین
» مـن «، »الفجـر  مـن « در  بنـابراین ١؛ لغت براي فجر مشخص شده اسـت      های  ابکه در کت  

 .  نخ سفید و سیاه جزئي از فجر هستندمذکور،  مضمرِتشبیهِ اساس برتبعیضیه است و 
 در روایات صحیحۀ متعددي کـه در      . مؤید بسیار مهمی هم در روایات دارد      این معني   

 و  ٢ معتـرض  ،فجـر «اند، اذان صبح زماني اعالم شده اسـت کـه           همۀ کتب اربعه نقل شده    
، ١، ج ٢١؛  ٣٩، ص ٢، ج ٢٠؛  ١٣٠، ص ٢، ج ٢؛  ٩٩، ص ٤، ج ١٤[» مانند قُبطیّۀ سفید شـود    

 تشبیه فجر بـه     ٣.شد مصر بافته مي   اي سفید از کتان است که در      قُبطیّه پارچه ]. ٢٧٦ص
توان به چیزهاي سفید دیگری نیز تـشبیه          سفیدي فجر را مي   . یک پارچه تصادفي نیست   

ولي تشبیه به پارچه ـ در حالي که مأخذ اصلي حکم فجر که در ذهن سؤال کننده  ٤کرد
عي ـ خود نشان از نـو        بقره است و این سؤال از فهم معناي آیه است          ١٨٧بوده همان آیۀ    

                                                                                                                   
 ضوء: الفَجْر«: الکلوم من العرب کالم دواء و العلوم شمس و  المحیط في اللغة و العین کتاب در .١

: المفردات در ؛»أوله فى کالشَفَق اللیل آخِر فى الفَجْرُ«: اللغة یسی معجم مقادر و الصحاح در ؛»الصباح
 هُوَ وَ الْکَاذِبُ األَوَّلُ اثْنَان) الْفَجْرُ(«: یرالمن المصباح و باالخره در ؛».اللیل فجر لکونه فَجْرٌ،: للصّبح قیل«

 هُوَ وَ بِبَیَاضِهِ األُفُقَ یَمْألُ سَاطِعاً یَبْدُو وَ الْمُسْتَطِیرُ هُوَ وَ الصَّادِقُ الثَّانِي و مُعْتَرِضاً أَسْوَدَ یَبْدُو وَ الْمُسْتَطِیلُ
 آن ».بِهِ یُفْطِرُ ما کُلُّ الصَّائِمِ عَلَى یَحْرُمُ وَ النَّهَارُ یَدْخُلُ بِطُلُوعِهِ وَ وَّلُاألَ یَغِیبُ مَا بَعْدَ یَطْلُعُ و الصُّبْحِ عَمُودُ

 آمده توضیح همان معاني است که در دیگر کتب لغت آمده است و همگي هم مصباحچیزي که در 
 . شوندشامل فجر کاذب و هم فجر صادق مي

 بر عمود و کشیده نه و باشد افق موازي باید صادق فجر که اینست روایات در »معترض« ۀواژ از مقصود. ٢
 کاذب فجر عکس بر ولي است افق موازي صادق فجر نور بیضي بزرگ قطر شد گفته چنانچه. افق

 .گویندمي »مستطیل« آن به که است افق بر عمود معموالً
 .»قبط« ذیل ،مجمع البحرین ،المحیط ، البالغهاساس به کنید نگاه. ٣
 که دهدمي نشان نیز موارد آن در دقت که شده تشبیه نیز دیگري چیزهاي به فجر شیعه روایات در البته. ٤

 است چیزي فجر« که کندمي روایت بابویه ابن مثال عنوان به. تأللؤ و درخشش فجر بوده است ،شبه وجه
 روایت همو]. ٥٠٠ ص،١ج ،٢ [»است اسور نهر سفیدي گویي باشد معترض کنيمي نگاه آن به وقتي که
 ]. ٥٠١ ص،١ج ،همان [»بدرخشد نیکي به و شود معترض فجر که است هنگامي صبح نماز وقت« که کندمي



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٦٠

 یک نخ   ،اندران پنداشته ، چنانچه مفسّ  تناسب با استعارۀ مکنیّه دارد، یعني نخ سفید فجر        
 از  ، نـشان  ای بلیـغ    باریک و دراز رها شده در پهنۀ آسمان نیست بلکه در قالـب اسـتعاره              

به عبارت دیگر گویي    . تأللؤ سفیدي فجر در آسمان و تمایز کامل آن با سیاهي شب دارد            
 تـشکیل  تنیـده  هم در سیاه و سفید هايکه از نخ  ي رنگ فجر کاذب     آن پارچۀ خاکستر  

اش آن را به طور کامل      شود که سفیدي  مي) قُبطیّه( تبدیل به یک پارچه سفید       ،بود شده
 .کنداز سیاهي شب متمایز مي

نکتۀ دیگر در تشبیه فجر به قُبطیّه این است که سپیدي آسمان در زمان اذان صـبح                 
 مبیّن شده باشد زیرا اصوالً در عربيِ فصیحِ صدرِ اسالم، قُبطیّـه بـه               باید کامالً مشخص و   

 در  کـافي در روایتـي در     . شدعنوان یکي از مظاهر درخشش و سفیدي در نظر گرفته مي          
بـه  «: فرماید مي )ع( امام صادق  ،کنندمورد هبطِ اعمالِ افرادي که از محرمات اجتناب نمي        

هاي قُبطیّه سفیدتر باشد آن اعمـال هبـاءً منثـوراً           خدا قسم حتي اگر اعمالشان از پارچه      
دهـد کـه    تشبیه اعمال در روز قیامت به قُبطیّه نشان مي        ]. ٨١، ص ٢، ج ١٤[» خواهد شد 
خواهـد سـفیدي و    مـي )ع( مظهر سفیدي بوده است تـا آنجـا کـه وقتـي امـام      ،این پارچه 

د کـه حتـي ایـن    نورانیت اعمال خوب این دسته افراد را به وضوح نـشان دهـد و بفرمایـ          
» قبط« ذیل تاج العروسدر . اعمال نیز هبط خواهد شد، از این تشبیه استفاده کرده است      

 :کنداز زهیر این بیت را نقل مي
  الوَدَك القُبْطِیَّةَ دَنَّسَ کَمَا بَاقٍ             قَذَعٌ مَنْطِقٌ مِنِّي لَیَأْتِیَنَّکَ

ماند  تو خواهد رسید که براي تو باقي ميیعني به زودي گفتاري دشنام آلود از من به
در این شعر نیز شاعر براي اینکه بـر         . همان طور که لکۀ چربي روي قُبطیّه ماندگار است        

کاري بودنِ دشنام خود مبالغه کند، از لکۀ چربي روي قُبطیّه استفاده کرده است که بـه                 
شت و حتي اگر پس از      خاطر سفیديِ بیش از حد پارچه، همواره این لکه نمود خواهد دا           

توان نتیجـه گرفـت کـه تـشبیه         پس مي . ماندشستن کمرنگ شود، باز جاي آن باقي مي       
سپیده به قُبطیّه عالوه بر تایید مراد از خیط سفید در فجر، تاکید بر لزوم تأللؤ و روشني                  

 .واضح افق شرعي به هنگام اذان صبح را دارد
در ایـن آیـه     » نـخ «اند که مقصود از     ردهالزم به ذکر است که برخي مفسّران تصریح ک        

نخِ سفیدْ، صبح مصدَّق و نـخِ       «: گوید ذیل این آیه مي    ،ابوعبیده در قرن سوم   . است» رنگ«
قرطبي نیز پس از ذکر شعر امیة بـن         ]. ٦٨، ص ١، ج ٦[» سیاهْ، شب است و نخْ رنگ است      

]. ٣٢٠، ص ٢ ج ،٢٣[کند که مقصود از نخ در کالم آنان رنگ اسـت            ابي الصلت اذعان مي   



  ٦١       ریمو زمان تحقّق فجر صادق در قرآن ک خیط ابیض و اسود
کند که نخْ، رنگ است اما این       همچنین ابن عطیۀ اندلسي از قول برخي مفسّران نقل مي         

انـد  ولي آنچه این مفسّران بدان توجه نکـرده       ] ٢٥٨، ص ١، ج ٣[از نظر زباني شیوع ندارد      
نیست که شیوع معنایي داشته باشـد       » خیط«اینست که در اینجا بحث از معناي حقیقي         

ناي مجازي مورد بحث است و بـراي فهـم ایـن معنـاي مجـازي بایـد نـوع                    مع بلکه   یا نه 
 .استعارۀ به کار رفته در کالم مشخص و بر اساس آن مقصود آیۀ شریفه فهمیده شود

 
 گیرينتیجه

 سورۀ بقره تالش کردیم که به معیـاري عینـي و   ١٨٧در این مقاله با تمرکز روي معناي آیۀ      
 نشان دادیم که ،به رغم نظر اکثر مفسران. صبح دست یابیمغیر مبهم براي تعیین زمان اذان 

توان نخ سفید و سیاه را از مصادیق تشبیهي گرفت که در آن سپیده به شکل در این آیه نمي
 ۀ فجـر صـادق در پهنـ        و وضعیت   زیرا نخ سفید و سیاه تناسبي با شکل        نخ تشبیه شده باشد   

ها ین نتیجه رسیدیم که استعمال این واژه      با جستجو در اشعار جاهلي به ا      سپس  . افق ندارند 
 رنگ سفید و سیاه است و به شکل         ،گردد و مراد از آن    به دوران پیش از نزول این آیه باز مي        

ظاهريِ نخ ارتباطي ندارد و این همان معنایي است که در روایات برای این آیـه بیـان شـده                    
 باب استعارۀ مکنیّه و معناي آیـه بـر    از،در پایان نشان دادیم که آنچه در این آیه آمده       . است

به عبارت دیگر تا زماني که سپیده درخشش کـافي پیـدا نکـرده و از    . این اساس واضح است  
 .سیاهي به صورت کامل متمایز نشده است، هنوز وقت اذان صبح نیست

طبق مشاهدات مکرّر نویسنده، زماني که نور سپیده تا حدي افزایش پیـدا کنـد کـه                 
 زمـانی اسـت     ،کند، آن را به صورت کامل از سیاهي شب متمایز           دي آن درخشش و سپی  

 اگرچـه  ،پـیش از آن   .  درجه زیر افق رسیده باشد     ١٦که ارتفاع منفي خورشید حداقل به       
گیـرد و   هاي مختلفي به خـود مـي      روشني مبهم موجود در آسمان در نزدیکي افق حالت        

 اتفـاق نیفتـاده     ،بیّن به این معني   ممکن است نور آن کمي زیادتر شود ولي تا وقتي که ت           
 .  تمام آن موارد فجر کاذب خواهد بود،باشد

، مورد   درجه به بعد قابل تشخیص است      ١٦ فقط از ارتفاع منفي      ،اینکه تبیّن به این معنا    
 عکـس کـه از      ١٠٠موحدنژاد پس از دقـت در       . نیز است  ٧/١٧  ارتفاع منفي  اذعان طرفداران 

هر بم گرفته شده و سپس به صورت یک فیلم در آمده است             افق شرقي مکاني در نزدیکي ش     
 دقیقـه  ٥٣ درجه و ١٧رسد که نخستین نور در افق شرقي در ارتفاع منفي          به این نتیجه مي   

 نوار سفید رنگي بـر   ، دقیقه ٩ درجه و    ١٦قابل رؤیت است، در حالي که تنها در ارتفاع منفي           



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٦٢

ابراین اگر مراد از تبیّن در آیۀ شریفه به         بن]. ٢٥٦، ص ٢٤[لبۀ افق شرقي قابل مشاهده است       
 درجه به عنوان زمـان طلـوع فجـر          ١٦درستي مشخص شود، لزوم اتخاذ مالك ارتفاع منفي         

 .  درجه نیز مورد قبول خواهد بود٧/١٧ حتي براي طرفداران ،صادق
و یقین بـه  » تبیّن«اي که نباید از آن غافل شد اینست که از نظر این آیه حصول       نکته

بر این اساس اگـر     . ن مالك وقت است و شک در این خصوص به منزلۀ عدم تبیّن است              آ
ها منتقل شده باشـد،     وقت نماز به خاطر فتوا یا احتیاط به چند دقیقه پس از اذان رسانه             

توان چنین استنباط کرد که همان وقت، وقت واقعي اذان صبح است و نه وقتـي کـه                  مي
  ١.شودها اعالم ميهم اکنون از رسانه
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