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چکیده
دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگـر در ھـر   شود. مشھور فقیھان ماه قمری با دیدن ماه آغاز می

ھا کلمـات  دانند. یکی از دالئل مشترک ھر دو دیدگاه، روایاتی است که در آنافقی، نشان شروع ماه می
مطلقی مانند رویت، اھل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختالف افـق، مطلقـات را منصـرف بـه     

اند. در این جُستار پس از نقل و شرح افق، انصراف را نپذیرفتهشھرھای ھمگن در افق و مدافعان اتفاق 
روایات، شواھد فقھی، کالمی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شـده  

است.

.ھالل ماه، افق، انصراف، رؤیت: ھاژهواکلید

.٠٢/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی:١٠/١٢/١٣٨٨خ وصول:ی*. تار
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اھمیت موضوع

ھـای دینـی وتکـالیف    مری درتعیـین مناسـبت  ھای قبدون تردید تشخیص آغاز و انجام ماه
وسنن وآداب شرعی ازقبیل اعیاد فطر، قربان، غدیر، روزه ماه مبـارک رمضـان و...بـرای صـدھا     
میلیون مسلمان در پنجاه و شش کشورجھان نقش اساسـی دارد وروشـن اسـت کـه تشـخیص      

باشد.ھا و روزھای قمری مبتنی بر رویت ھالل میماه
شـدن چھـره   در رویت ھالل، پیامدھای ناگواری مانند تفرقه، مشـوه از سوی دیگر اختالف

دارد از و ...اسالم در برابر مخالفان، تضعیف باورھای دینی جوانان نسبت به کارآمدی فقه شیعه 
این رو بازنگری جدی در مسئله رویت ھالل و حداقل، تبدیل فتاوای اختالف افق بـه احتیـاط،   

رمقاله پیش رو تالش شده دیدگاه کسانی که معتقـد بـه اخـتالف    از زاویه فقھی بایسته است. د
باشـد بـه   اند اطالق روایات منصرف به رویت مـاه در شـھر نـاظر مـی    افق ھستند ومدعی شده

چالش کشیده شود.

نگاھی به تاریخچه و زوایای بحث
در مساله رویت ھالل، اقوال و آرائی شکل گرفته است

نظریه عدد و نظریه رویت-١.
٣٠ھجری این بحث در گرفت که آیا ماه مبـارک رمضـان ھمیشـه کامـل و     ٥و ٤در قرن 

روز در نوسان است؟٣٠و ٢٩روزه است یا اینکه بر اساس دیدن ماه بین 
» اصـحاب الرویـه  «و بـه طرفـداران نظریـه دوم    » اصـحاب العـدد  «به طرفداران نظریـه اول  

.گویندمی
اش از اصحاب عـدد بـوده و در خصـال و    ت علمیشیخ صدوق، حداقل در دورانی از حیا

یھمان) و کراجکـ د () و نیز شیخ مفی١/٤٩شھید اول، غایه المراد،ت. (فقیه از آن دفاع کرده اس
اند.) در آغاز طرفدار این دیدگاه بوده٥/٢٣٦الذریعه، (

زمان رویت ھالل: قبل و بعد از زوال -٢
ل پیش از زوال رویـت شـود، آیـا آن روز،    موضوع بحث این است که اگر روز آخر ماه، ھال

روز اول ماه جدید است یا روز آخر ماه قبل؟
مطـرح کـرد، ولـی    » المسـائل الناصـریات  «بار این موضوع را در گویا سید مرتضی نخستین

) ١٠٩٠م(یاواخر دوران صفویه معرکه آراء بوده است. جمعی از فقھا از جمله محقـق سـبزوار  
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یار اعتبار رویت پیش از زوال بودند و جمعی دیگر مانند وحید بھبھـان در ذخیره و کفایه طرفد

) طرفدار عدم اعتبار بودند. ١٢٠٥م (
رویت ھالل با چشم مسلح  -٣

د بحث رویت ھالل با چشم مسلح از مسائل مستحدثه است و در فقه سـابقه چنـدانی نـدار   
)١/١٠٩ویت ھالل، (ر

اشتراط یا عدم اشتراط اتحاد افق -٤
بار و عدم اعتبار قول حاکم و قول بینه و قول ھیوی از دیگر مباحثی است که در رویـت  اعت

ھالل مطرح است.
این است که ھر گاه ھالل ماه در » رویت ھالل«موضوعات دربحث انگیزترینبحثیکی از

ھای دور کافی است یا خیر؟ بـه تعبیـر فقھـی آیـا رویـت      سرزمینی دیده شود آیا برای سرزمین
کند یـا خیـر؟ بـدون تردیـد از دیـدگاه فقیھـان اگـر        ھا، کفایت میدر افقی برای ھمه افقھالل 

شھرھای نزدیک به ھم و افق آنھا یکی باشد، رویت ھالل در یکی بـرای دیگـری کـافی اسـت     
مانند کوفه و بغداد (تھران و قم) و نیز بیشتر فقیھان رویت ھالل در شـھرھای شـرقی را بـرای    

دانند.میشھرھای غربی کافی 
ولی اگر شھرھا اختالف افق داشته باشند آیا رویت ھالل در یکـی بـرای دیگـری کفایـت     

ھا را طرفداران اختالف کند یا خیر؟ مشھور فقھای امامیه و فقھای شافعیه؛ که از این پس آنمی
کند ولی جمھور فقھای عامه غیـر از شـافعیه و جمعـی از   گویند کفایت نمیخوانیم؛ میافق می

خوانیم؛ مانند خوئی وبنقل ھا را طرفداران اتحاد افق میفقھای برجسته امامیه؛ که از این پس آن
ایشان شیخ طوسی در مبسوط و محدث بحرانی در حدائق، فیض در وافی و نراقی در مستند و 

) و گلپایگانی در حاشیه ۱/۲۷۹ن (صاحب جواھر در جواھر، در مستند العروه و منھاج الصالحی
)۱۷۴عروه الوثقی و وسیله النجاه و میالنی در حاشیه بر عروه الوثقی (عروه الوثقی،بر 

یکی از دالئل مھم طرفداران اتحاد افق، اطالق روایات باب است کـه در جُسـتار پـیش رو    
شود.این دلیل تحلیل و بررسی می

یت ھاللؤاخبار ر
ن صام تسـعة و عشـرین قـال ان    عبداهللا (ع) انه قال فی محکم عن ابیبنصحیحه ھشام-۱

حرعـاملی، وسـائل   . (کانت له بینّة عادله علی اھل مصر انھم صاموا ثالثین علی رؤیته قضی یوماً
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)۱۰/۲۶۵الشیعه، 

حکم از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت درباره کسی که بیسـت و نـه روز از   بنھشام
عادلی است کـه سـاکنان شـھری بـر اسـاس      رمضان روزه گرفته فرمود اگر برای او گواه (بینه) 

اند در این صورت، یک روز را قضا کند.دیدن ماه، سی روز روزه گرفته
موثقه سماعه انه سأل اباعبداهللا (ع) عن الیوم فی شھر رمضان یختلف فیه قال اذا اجتمـع  -۲

)۱۰/۲۷۸اھل مصر علی صیامه للرویة فاقضه اذا کان اھل المصر خمسمائة انسان. (حرعاملی، 
شـود  شمار روزھای] آن اخـتالف مـی  ر [سماعه از امام صادق (ع) درباره ماه رمضانی که د

الشک] بـه دلیـل رویـت ھـالل،     فرمود اگر ساکنان شھری [ھر شھری که باشد] بر روزه آن [یوم
ھماھنگ شدند، روزه آن روز را قضا کن در صورتی که ساکنان شھر پانصد انسان باشد. 

االفق، ھـر دو  افق و مختلفاین دو روایت اطالق دارد و شامل شھرھای ھمدر» مصر«واژه 
یکـی از  )۲/۷۶۸؛ محقق داماد، رویـت ھـالل،   ۲/۲۸۳: خوئی، منھاج الصالحین، ر. کشود. (می

بودن واژه مصر است و دلیل دیگر آن، ترک تفصیل است و اگر مقصود امـام  عالئم اطالق، نکره
فرمود.اند؛ باید آن را مقید میان که مشھور تفسیر نمودهافق بود، چن(ع) شھرھای ھم

به ویژه اینکه موضوع، مورد پرسش عمومی و نیاز مردم بوده است. نکته دیگر اینکـه کلمـه   
در روایت سماعه گرچه در وسائل به صورت نکره آمده ولـی درمنبـع اصـلی کـه از آن     » مصر«

به شکل معرفه ذکر شـده اسـت و منظـور    » مصرال«، »من الیحضره الفقیه«نقل کرده یعنی کتاب 
: ھاشـمی، ثبـوت   ر. کتوان به آن استدالل کـرد. ( باشد نه ھر شھری لذا نمیاھل شھر معین می

» المصـر «) و مرحوم مجلسی اول در متن لوامع صاحبقرانی ۳۶الشھر برویه الھالل فی بلد آخر، 
ھری رسیدید و اھل آن شھر متفقنـد  ھرگاه به ش«آورده و بر اساس آن چنین ترجمه کرده است: 

رسـد از ایـن جنبـه، روایـت مجمـل اسـت و       ) و به نظر مـی ۴۳۶-۶/۴۳۷».(ایم...که ماه را دیده
توان به آن استدالل کرد.نمی

عبداهللا قال سالت اباعبداهللا (ع) عن ھالل رمضان یغّـم علینـا فـی    ابیبنخبر عبد الرحمن-۳
حر ه. (م اال ان تراه فان شھد اھل بلد آخر انھم رأوه فاقضتسع و عشرین من شعبان فقال والتص

)۱۰/۲۹۳عاملی، 
بـودن  ماه شعبان بـه علـت ابـری   ۲۹از امام صادق (ع) درباره ھالل ماه رمضانی که در روز 

ھوا، دیده نشد سؤال شد حضرت فرمود: آن روز را روزه نگیر مگر ماه را ببینی و اگر اھل شھر 
اند، روزه آن روز را قضا کن.را دیدهدیگری شھادت دادند ماه



89تحلیل دیدگاه اتفاق افق1392پاییز
به روشنی داللت دارد که رویت ھالل در شـھری بـرای سـاکنان    » شھد اھل بلد اخر«جمله 

محمـد جـوھری در   بـن باشد چه در افق ھمگن باشند یا نباشند. قاسمھای دیگر حجت میشھر
کامل الزیارات و از سلسله سند این روایت از اصحاب امام کاظم (ع) واقفی است ولی از رجال

اگـر ایـن را بـرای    )۲/۲۰عمیر و بزنطی و صفوان است (اردبیلی، جـامع الـرواه،   ابیمشایخ ابن
ت. شود ھرچند خوئی این روایـت را صـحیحه دانسـته اسـ    توثیق کافی بدانیم روایت موثقه می

)۱/۲۸۲(
صحیحه پیش است عمار از امام صادق (ع) این خبر از نظر عبارت عین بنموثقه اسحاق-۴

آید یک روایت باشـد کـه دو راوی آن   آمده است و به نظر می» تصمهال«، »التصم«فقط به جای 
اند.را نقل کرده

عبداهللا (ع) انه سئل عن الیوم الذی یقضـی مـن شـھر رمضـان     بصیر عن ابیصحیحه ابی-۵
رأس الشـھر و قـال   فقال التقضه الّا ان یثبت شاھدان عادالن من جمیع اھـل الصـالة متـی کـان     

حـر عـاملی،   ه. (التصم ذلک الیوم الذی یقضـی اال ان یقضـی اھـل االمصـار فـان فعلـوا فصـم       
۱۰/۲۹۲(

از امام صادق (ع) درباره روزی که از ماه رمضان باید قضا شـود [یـوم الشـک] سـؤال شـد      
ت حضرت در پاسخ فرمود قضا مکن مگر دو شاھد از تمامی نمازگزاران (ھمه مسلمانان) شھاد

شـود، روزه مگیـر، مگـر    دھند چه روزی آغاز ماه بوده است و نیز فرمود آن روز را که قضا می
مـن جمیـع   «ھا قضا کنند، اگر چنین کردند آن روز را روزه بگیر؛ و جملـه  آنکه مردم دیگر شھر

به روشنی داللت دارد بر این مطلب که آغاز ماه قمری با شھادت دو نفـر عـادل از   » اھل الصاله
شود.ل ھر فرقه اسالمی در ھر شھری، چه در افق با ھم متحد باشند یا مختلف، اثبات میاھ

داللت دارد که مـاه قمـری نسـبت بـه     » التصم ذلک اال ان یقضی اھل االمصار«و نیز جمله 
شود.ھمه شھرھا، یکسان است و به اختالف افق، مختلف نمی
: ر. (ر. کاثبات ماه برای شھرھای دیگبه بیان دیگر، رؤیت ماه در ھر شھری کافی است در

)۱/۲۸۳خوئی، منھاج الصالحین، 
عمیر: اخبرنی یا موالی انه ربما اشـکل علینـا ھـالل    عیسی قال کتب الیه ابوبنعن محمد-۶

شھر رمضان فال نراه و نری السماء لیست فیھا عله و یفطر الناس و نفطر معھم و یقول قوم مـن  
ما -یا موالی-ی تلک اللیله بعینھا بمصر و افریقیة و االندلس ھل یجوزالحسّاب قبلنا انه یری ف

قال الحساب فی ھذا الباب حتی یختلف الفرض علـی اھـل االمصـار فیکـون صـومھم خـالف       
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طوسی، ه. (صومنا و فطرھم خالف فطرنا به فوقّع (ع) التصومّن الشک افطر لرؤیته و صم لرؤیت

)۴/۱۵۹تھذیب االحکام، 
عمر برای امام نوشت موالی من مرا خبر ده که گاه برای ما، ھـالل مـاه رمضـان    ترجمه: ابو

بینیم که در آن مانعی برای دیدن مـاه نیسـت و   بینیم و آسمان را میشود و آن را نمیمشکل می
کنیم، گروھـی از منجمـان، پـیش از آن، بـه مـا      گیرند و ما نیز با ایشان افطار میمردم روزه نمی

شـود مـوالی مـن آیـا     درست در ھمین شب، در مصر، آفریقا و اندلس دیـده مـی  گویند ماهمی
ھـای متفـاوت،   اند جایز است تا در نتیجه، وضع برای سـاکنان شـھر  پذیرش آنچه منجمان گفته

نداشتن ما باشـد.  نداشتن آنان نیز مخالف روزهاختالف داشته، روزه آنان مخالف روزه ما و روزه
توان روزه گرفت افطـارکن بـه دیـدن آن و روزه    ود: به واسطه شک نمیامام در توقیع خود فرم

د. داننـ بگیر به دیدن آن. تعدادی از فقیھان داللت روایت را در تأیید نظریه اتحاد افق روشن می
مـدار رویـت و   گویند: امام (ع) حکم روزه و افطار را دائـر ) و می۳۸؛ ھاشمی، ۷محقق داماد، (

کننده مطمئن به عدم وجود ھالل در افق ھری دانسته است زیرا سؤالعدم رویت ھالل در ھر ش
کند. اش است ولی سؤال از اتحاد و عدم اتحاد آفاق در رویت ھالل میمنطقه
ع) فرمود: اگر علم به رویت ھالل داری چه این علم از قول منجمان به دست آید چه م (اما

)۷ماد،محقق دان. (از راه دیگر، روزه بگیر یا افطار ک
بلکه از سخن راوی پیداست که برای آنان اتحاد افق، آشنا و شناخته شده بـوده و اخـتالف   

)، چـون اگـر طرفـدار اخـتالف افـق      ۸۴خزعلی، رویه الھـالل،  د. (باشافق برای وی شگفت می
بودند جایی برای سؤال از قول منجمان نبود.

اتحاد افق] داللت کنـد زیـرا راوی   نویسد: شاید این روایت برای این مطلب [گلپایگانی می
پرسـد و امـام (ع) در پاسـخ    درباره گفته منجمان، مبنی بر دیدن ھالل در آفریقـا و انـدلس مـی   

ھـای دور کفایـت   فرماید دیدن ھالل در سرزمینتوان روزه گرفت اما نمیفرماید: باشک نمیمی
)۱/۲۴۱مجمع المسائل، د. (کننمی

اند روایت درمقـام بیـان قـانون    اند وگفتهن داللت را نپذیرفتهنظران ایالبته جمعی از صاحب
رک: ت. (کلی است که مدار روزه و افطار، رویت مـاه اسـت واعتبـاری بـه قـول منجمـان نیسـ       

)۴۹؛ منتظری، افق او اآلفاق، ۱۶۶-۱۶۸حسینی تھرانی، رساله حول مسألة رویة الھالل، 
بصـیر: جعلـت فـداک،    عبداهللا (ع) فقال له ابیحمزه قال: کنت عند ابیابیبنروایت علی-۷

قـال: فـإن   ». فی لیلة إحدی و عشرین أو ثالث و عشرین«اللیلة التی یرجی فیھا ما یرجی؟ فقال: 
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قال: قلت: فربّما رأینـا الھـالل عنـدنا و    ». ما أیسر لیلتین فیما تطلب؟«لن اقو علی کلتیھما؟ فقال: 

ــا بخــالف ذلــک مــن أرض أخــر  ــع لیــال تطلبھــا  «ی؟ فقــال: جاءنــا مــن یخبرن مــا أیســر أرب
)۳۵۵/ ۱۰حرعاملی، ».(فیھا

بصیر بـه آن حضـرت گفـت فـدایت     گوید نزد امام صادق (ع) بودم ابوحمزه میابیبنعلی
رود کدام است؟ شدن] آنچه امید میگردم شبی که در آن [انسان] امیدوار است به [بر آورده

وم. گفت اگر توان بر [احیا و عبادت] در ھر حضرت فرمود شب بیست ویکم یا بیست وس
ــدارم؟] حضــرت در پاســخ فرمــود چــه آســان اســت دو شــب    دو نداشــتم [کــدام را زنــده ب

شود. گفت گاه ھسـت کـه ھـالل را مـا در     خواست میکردن] در راه رسیدن به آنچه در[عبادت
سـرزمین مـاه را در   دھنـد کـه در آن  آیند و خبر میبینیم و کسانی از سرزمین دیگر میشبی می

کردن] در راه رسـیدن بـه   ایم. حضرت فرمود چه آسان است چھارشب [عبادتشب دیگر دیده
شود.آنچه که در آن طلب می

و نیـز بـر   » موثق کالصـحیح «گوید مجلسی اول در لوامع صاحبقرانی درباره سند روایت می
حمـزه ثمـالی   ابـی بنسند، علیحمزه مذکور درابیبنخالف کلینی درکافی بعید دانسته که علی

۳محمد جوھری است که در ذیل حـدیث شـماره   بنالبته در سند روایت، قاسم)۶/۵۹۶د. (باش
درباره آن بحث کردیم.

داللت روایت بر مدعا به این بیان است که اگر نظریه اختالف افق صحیح باشد لزومـاً امـام   
فرماید با آمـدن خبـری   ن، از این که می(ع) باید بفرماید شب قدر را در ضمن دو شب طلب ک

مبنی بر رؤیت ماه در شھر دیگری که افق آن مختلف است، شب قدر را در ضمن چھـار شـب   
رساند که شب قدر برای ھر دو شھر یکی است و رویت ھالل در ھر شـھری، در  طلب کن، می

)۳۹ھاشمی، ت. (ثبوت ھالل کافی اس
باال باشد زیرا در صورتی که نظریه اتفـاق افـق،   رسد داللت روایت، عکس گفتهبه نظر می

نه چھار » شب قدر را در ضمن یکی از دو شب طلب کن«ع) باشد باید بفرماید م (مورد نظر اما
ون فرض این است که ماه درھر جایی دیده شد کافی است. از این که امـام (ع) چھـار   ، چشب

را پذیرفته و از باب احتیاط می فرماید رساند که نظریه اختالف افقفرماید میشب را مطرح می
جستجوی شب قدر در ضمن چھار شب با توجه به آثار زیاد آن، آسان است.

گوید اگر ماه پیش از ظھر دیده شود مربوط به شب قبـل اسـت   مجموعه روایاتی که می-۸
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و آن روز، روز نخست ماه است و جمع زیادی از فقیھان برجسـته شـیعه ماننـد سـید مرتضـی     

)، سبزواری (ذخیرة المعـاد،  ۳/۳۵۸جنید (حلی، مختلف الشیعه، )، ابن۲۹۱(المسائل الناصریات، 
) و فـیض کاشـانی   ۵/۲۹۸)، اردبیلـی (مجمـع الفائـده و البرھـان،     ۱/۲۶۰؛ کفایة االحکـام،  ۵۳۲

اند. به عنوان نمونه در صـحیحه حمـاد، امـام صـادق     ) طبق آن فتوا داده۱/۲۵۷(مفاتیح الشرایع، 
فرماید:اذا رأوا الھـالل قبـل الـزوال فھـو للیلـة الماضـیة و اذا رأوا بعـدالزوال فھـو للیلـة          ) می(ع

)۱۰/۲۸۰حر عاملی، ة. (المستقبل
گونه داللت دارد که با توجه به این کـه رؤیـت ھـالل در روز بـه ویـژه      روایت بر مدعا این

) و در زمـان صـدور   ۲۷، زمانی، ھـالل ت. (آمدن خورشید با چشم غیر مسلح دشوار اسوقت بر
روایات، موضوعاً منتفی بوده پس این مربوط به رویت ھالل در نقطه دیگـری اسـت کـه ھنـوز     

شب است.
مجموعه روایاتی که روزه و افطار را به رویت ماه دانسته اسـت بـه عنـوان نمونـه امـام      -۹

د. را دیدید افطار کنیفرماید ھنگامی که ماه را دیدید روزه بگیرید و زمانی که آن صادق (ع) می
)۴/۷۶، کلینی، کافی، ۲/۲؛ دارمی، سنن، ۴/۱۶۱طوسی، تھذیب، (

یک از این روایات، رؤیت ماه مقید به رؤیت ھالل در افق ناظر، نشده اسـت و اگـر   در ھیچ
)۲۹؛ ھاشمی، ۷رک: محقق داماد، د. (فرمومراد امام (ع) تقیید بود، بیان می

آمده: لیس علی اھل القبله اال الرویة لیس علی المسـلمین اال  در بعضی از این روایات چنین
)۴/۷۷الرویة (کلینی، 

اسـت نـه اھـل قبلـه و مسـلمین      » مسـلمین «و » اھل قبله«متعلق رؤیت در این روایت تمام 
منطقه ناظر.

اخبار عامه در رویت ھالل
صـر مـن االمصـار    معاذ... حدثنا االشعث عن الحسن فی رجـل کـان بم  بنحدثنا عبیداهللا-۱

فصام یوم االثنین و شھد رجالن انھما رأیا الھالل لیلة االحد فقال الیقضی ذلک الیوم الرجل و ال 
ابـی  ه. (اھل مصره اال ان یعلموا ان اھل مصر من امصار المسلمین قد صاموا یوم االحد فیقضـون 

)۲/۳۰۰داود، سنن، 
را روزه گرفتـه ولـی دو مـرد    حسن درباره شخصی که در شھری از شـھرھا، روز دوشـنبه   

انـد گفـت قضـای آن روز بـر آن مـرد و بـر سـاکنان        شھادت دادند که ماه را شب یکشنبه دیده
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شھرش الزم نیست مگر بدانند که ساکنان شھری از شـھرھای مسـلمانان، روز یکشـنبه را روزه    

اند در این صورت آن روز را قضا کنند.گرفته
الحارث بعثته الـی معاویـة بالشـام قـال فقـدمت الشـام       روایت کریب:ان ام الفضل بنت -۲

فقضیت حاجتھا و استھل علیّ رمضان و انا بالشام فرایت الھالل لیلة الجمعه ثم قـدمت المدینـة   
بن عباس رض ثم ذکر الھالل فقال متی رایتم الھالل؟ فقلـت راینـاه   فی آخر الشھر فسألنی عبداله

و راه الناس و صاموا وصام معاویة فقال لکنا راینـاه لیلـة   لیلة الجمعه فقال انت رایته؟ فقلت نعم
السبت فال نزال نصوم حتی نکمل ثالثین اونراه فقلت اوالتکتفی برؤیة معاویة و صیامه؟ فقـال ال  

) دنبال حدیث آمـده، قـال ابوعیسـی حـدیث ابـن      ۳/۷۶(یھکذا امرنا رسول اهللا. در سنن ترمذ
لی ھذا الحدیث عند اھل العلم ان لکل اھـل بلـد   عباس حدیث حسن صحیح غریب و العمل ع

)۲/۷۶۵رؤیتھم. (مسلم، صحیح، 
گویـد بـه   ام فضل دختر حارث وی [کریب] را به سوی معاویه به شام گسیل داشت. او می

شام رسیدم و کار او را انجام دادم زمان حلول ماه رمضان بر من رسیده بود و ما ھالل ماه را در 
عباس از من درباره مـاه سـؤال   بنآخر ماه به مدینه بازگشتیم عبداهللاشب جمعه دیدیم سپس در

کرد که چه زمان آن را دیدید؟ به او گفتم در شب جمعه. پرسید آیا خـود آن را دیـدی؟ گفـتم    
آری و مردم نیز آن را دیدند، مردم روزه گرفتند و معاویه نیز روزه گرفت. گفت لیکن مـا آن را  

دھـیم. از  شدن روزھای ماه یا دیدن ھالل به روزه ادامه مـی این تا کاملدر شب شنبه دیدیم بنابر
کنـی؟ پاسـخ داد خیـر زیـرا رسـول خـدا       او پرسیدم که آیا به دیدن معاویه و روزه او اکتفا نمی

اند.گونه به ما امر فرموده(ص) این
ھر گرچه ھر دو روایت منقطعه است ولی داللت روایت نخست در کفایت رؤیت ھالل در 

شھری و روایت دوم در عدم کفایت رؤیت ھـالل در بلـد غیـر مکلـف، روشـن اسـت گرچـه        
درروایت دوم این احتمال وجود دارد که عدم پذیرش خبر کریب توسط ابن عباس نـه از بـاب   
عدم اشتراک افق، بلکه به این دلیل بوده که خبر واحد در رؤیت ماه اعتبـاری نـدارد عـالوه بـر     

موازین علمی سازگار نیست زیرا ھالل ماه در مدینه بھتر نمایان است تـا در  اینکه خبر کریب با 
)۲۲-۲۳رک: زمانی، ھالل، ت. (تر از مدینه اسافق شام چون شام شمالی

نکته دیگر این که داللت این دو روایت به روشنی مؤید عدم صحّت نظریه انصراف اطالق 
را طرفـداران مشـھور بـه ایـن علـت، اطـالق       باشد زیـ االفق میروایات به بالد متقارب و متحد

روایات را منصرف به بالد متقارب نمودند که اطالع از شھرھای دور در زمان صـدور روایـات   
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پذیر نبوده است در حالی که روایت نخسـت بـه صـراحت    به دلیل کندی وسائل ارتباطی امکان

ھالل در مدینـه و شـام   و روایت دوم اختالف رؤیت » اھل مصر من امصار المسلمین«گوید می
اھـل بلـد   «در موثقه سماعة و جملـه  » اھل مصر«توان جمله را مطرح نموده است. بنابراین نمی

را در روایات دیگر فقط به امصار و بالد متقارب حمل کرد.» آخر

داللت روایات 
: رکد. (طرفداران اتحاد افق معتقدند این روایات ظھور اطالقـی در اعتبـار ایـن نظریـه دار    

) و رؤیت ھالل در ھر یک از آفاق بـرای  ۸/۴۷۰؛ حکیم، مستمسک العروه، ۱۲۱-۱/۱۲۲خوئی، 
ھا، کافی است البته میان اینان در لزوم و عـدم لـزوم اشـتراک آفـاق در شـب اخـتالف       ھمه افق

د. افق دانسـتن است. طرفداران اختالف افق، اطالق روایات را منصرف به شھرھای نزدیک و ھم
) زیرا وسائل حمل و نقل و اطـالع رسـانی در زمـان صـدور     ۱/۲۶۷حلی، تذکره، رک: عالمه (

)۲۲روایات کند و ضعیف بوده است. (رک: سبحانی، اشتراط وحده االفق،

نقد ادعای انصراف
شـامل ھـر شـھری    » بلـد آخـر  «یـا  » اھل مصر«ادعای انصراف صحیح نیست زیرا واژه -۱

)۶فی البالد البعیده، شود. (رک: مدنی، کفایة رویة الھاللمی
نویسد: این ادعا که رؤیت بـه شـھرھای نزدیـک انصـراف دارد، روشـن نیسـت.       حکیم می

)۸/۴۷۰(مستمسک العروة، 
است و انصراف بدوی اعتباری ندارد. (مدنی، ١بر فرض وجود انصراف، انصراف بدوی-۲

) و در صورت شک در انصراف، اصل عدم انصراف است.۶
) و نیز روایـت کریـب (صـحیح مسـلم،     ۱۰/۳۵۵حمزه (حر عاملی، ابیبندر موثقه علی-۳

فربمـا  : «گویدشود در موثقه می) به صراحت از شھرھایی که اختالف افق دارد، سؤال می۲/۷۶۵
».راینا الھالل عندنا و جاءنا من یخبرنا بخالف ذلک من ارض اخری

گویند انصراف مطلق به بعضی از مصادیق مـانع از انعقـاد   دانند و میمتاخرین اطالق مطلق را ناشی از مقدمات حکمت می-١
شود مانند انصراف مسح در آیه وضو به مسح با کف دست و گویند اگر انصـراف ظھـوری (ناشـی از    اطالق در لفظ مطلق می

ت یعنی خود لفظ به خاطر کثرت استعمال و اراده مقید، ظھور در مقید پیـدا کنـد امـا اگـر     ظھور لفظ در مقید) باشد حجت اس
انصراف بدوی باشد یعنی انصراف ناشی از لفظ نباشد بلکه ناشی از عامل خارجی مانند غلبه وجودی فرد مورد انصراف باشد 

)٢٤٢-٢٤٢/ ١حجت نیست مانند انصراف ماء در عراق به آب دجله و فرات (مظفر، اصول فقه
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ط حمـل بـر شـھرھای متقـارب     فقـ » اھـل مصـر  «یـا  » بلد آخر«گونه روایات چگونه با این

گردد؟می
شھرھای نزدیک باشد با توجـه بـه اینکـه    » اھل مصر«و » بلد آخر«ع) از م (اگر مراد اما-۴

ع) مطرح بوده، حضرت مقیـد بـه   م (اختالف رویت ھالل در شھرھای گوناگون در زمان معصو
تـر  ز وقت حاجـت قبـیح  آید که از تاخیر بیان اکردند واال عدم بیان الزم میشھرھای نزدیک می

است.
رسـانی  رسانی، کند بوده و امکـان اطـالع  مدعی گوید چون وسائل حمل و نقل و اطالع-۵

حمل بر شـھرھای  » بلد آخر«یا چھار روز در شھرھای دور نبوده لذا رویت ھالل در ظرف سه
شود در حالی که گاه اثر رویت ھالل در شھری که اخـتالف  نزدیک که در افق ھمگن است، می

روزه اسـت در  گردد مـثال در آغـاز مـاھی کـه سـی     افق دارد با شھر دیگر در آخر ماه ظاھر می
کنـد کـه مـثال    شھری بوده که مثال شب جمعه اول ماه بود، سپس به شھر دیگری مسافرت مـی 

دھـد، اگـر   در شھری کـه بـوده خبـر مـی    شب یکشنبه اول ماه شده، در این صورت از اول ماه 
طرفدار نظریه اتحاد افق باشیم روز یکشنبه چھار ھفته بعد، لزوماً روز عید است در صورتی که 

شود.شنبه چھار ھفته بعد، روز عید میطبق نظریه اختالف افق روز سه
ردم ع) مـ (یگردد. در دوران خالفت امـام علـ  و ھمچنین گاه اثر در قضای روزه آشکار می

پس از بیست وھشت روز روزه، ھالل عید فطر را مشاھده کردند امام (ع) به منادی دسـتور داد  
ـ      طوسـی،  د. (به مردم اعالم کند که ماه رمضان بیست ونـه روزه اسـت و یـک روز قضـا بگیرن

)۴/۱۵۸تھذیب االحکام، 
لی کـه  بعضی از طرفداران انصراف، رؤیت ھالل با چشم مسلح را قبـول دارنـد، در حـا   -۶

بـه بلـد   » بلـد آخـر  «انصراف رؤیت، به چشم غیر مسلح در زمان معصوم (ع) اقوی از انصراف 
باشد زیرا رویت با چشم مسلح در زمان معصوم (ع) به طور کلی منتفی بوده است.متقارب می

تـوان ذکـر   در کنار این نکات در نقد انصراف، شواھد و قرائن دیگری در تائید اطـالق مـی  
ی از آنھا کالمی و بعضی تفسیری و بعضی اصـولی اسـت و پـیش از شـرح آنھـا،      کرد که بعض

مقدمه زیر بایسته است.
وار، با ھم رابطه مستقیمی دارند. احکام ھا و اجزای دین به مثابه یک مجموعه نظامھمه داده

انی ای است که بر اساس آن مبو مبانی دین در حوزه عقائد و اخالق و فقه، منظومه بھم پیوسته
دینـی حـل   دینی و بـرون ھای درونھا و تعارضگردد و چالشو اصول و احکام دین تفسیر می
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(بھـائی، مشـرق   ». القـرآن یفسـر بعضـه   «انـد  شود و بر پایه این سـازگاری اسـت کـه گفتـه    می

ــوار،  ۳۹۳الشمســین، ــان، ؛ ھ۲۹/۳۵۲؛ مجلســی، بحــار االن ــیض، الصــافی، ۵۴/۲۷۸م ؛ ۱/۷۵؛ ف
و )۳/۲۵۷؛ ابن کثیـر،  ۱۳/۳۵۳؛ قرطبی، احکام القرآن، ۵۷و۴۳و۳۸و۳/۳۶طباطبائی، المیزان، 

؛ میرزای ۲۶/۶۷سنت نیز به منزله کالم واحد است و یفسر بعضه بعضھا (نجفی، جواھر الکالم، 
حجـر، فـتح   بـن ؛ ا۶/۹۷؛ شوکانی، نیـل االوطـار،   ۱۲/۱۱۰؛ المبسوط، ۲/۵۰قمی، جامع الشتات، 

)۱۳/۳۵۳؛ قرطبی ۱/۹۵؛ مناوی، فیض القدیر، ۶/۳۷۱, ۵/۶۴, ۴/۳۱۴, ۲/۱۳۴الباری، 
مایه اسالم را اسـتوار، پایـدار و جاویـد و نمـای آن را زیبـا و      و این ویژگی است که درون

گرفتن ایـن ویژگـی اسـت کـه از دل آن مـذاھب افراطـی و       جذاب نموده است و بدون در نظر
دینـی  ایـی از اشـکاالت بـرون   آورد و پارهتفکرھای غلط مانند وھابیت و نظام طالبان سر بر می

ماند.مانند عدم سازگاری حقوق بشر و دین، الینحل باقی می
توانـد در برآینـد اسـتنباط فقھـی     چه بعضی ازشواھد زیر غیر فقھی است اما میبراین گربنا

گذار باشد.تاثیر
در » الھلـه یسـئلونک عـن ا  «شدن ماه چست؟ مفسران در ذیل آیـه  فلسفه میقات شمرده-۱

اند ماه، میقات زمانی شمرده شده زیرا تنظیم امور دنیوی و اخـروی نیازمنـد یـک    دلیل آن گفته
باشد از ایـن رو مـاه تـراز    جا میفھم در ھمهکستراز زمانی است و ماه تراز زمانی معتبر و ھمه

طـره و  ھا، و ایام حیض و مدت حمل و رضاع و پرداخت دیون و زکـاة و ف روزه، حج، عده زن
اجارات و اثمان و مدت در عقود و ... است.

نویسد:شیخ طوسی در تفسیر آیه می
یسئلونک عن احوال االھلة فی زیادتھا و نقصانھا و وجد الحکمة فی ذلک قل ھـی مواقیـت   
للناس ای معالم وقت بھا الناس مزارعھم و متاجرھم و محالّ دیونھم و صومھم و عـدد نسـائھم   

و نیـز رک: طوسـی، تبیـان،    ۱/۱۰۷جوامـع الجـامع،   ه. (للحج عرف بھا وقتو غیر ذلک و معالم
؛ ۱/۱۸۸؛ راوندی، فقه القرآن، ۳/۶۵، رازی، روض الجنان، ۲/۲۸۴، طبرسی، مجمع البیان، ۲/۱۴۱

)۲/۲۸۳؛ فخر رازی، تفسیر کبیر، ۱/۲۳۴؛ زمحشری، کشاف، ۲/۵۶طباطبائی، المیزان، 
السفر در دو شھری که اخـتالف  ترونیکی که دو تاجر دائمتوان در قرارداد تجاری الکآیا می

اند و در اول ماه جنس مورد قرارداد، نوسان قیمت زیادی داشته افق دارند به عنوان اول ماه بسته
است ضرر را به اعتبار اینکه در افق یکی روز اول ماه مثال شنبه و در افق دیگری یکشنبه اسـت  

متوجه یکی از متبایعین دانست؟
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توان زمان عقد یا طالقی که در اول ماه محقق شده و زوجـین ھـر کـدام در شـھری     آیا می

ھستند که یکی دو روز اختالف افق دارند در دو روز دانست؟ 
را غیر قابل دفاع می سازد.ھایی از لوازم نظریه اختالف افق است که آناینھا نمونه

اه ذکرشده، امـور ثابـت و عینـی اسـت     شدن مبه دیگر سخن دالئلی که برای میقات شمرده
واین با نظریه اتحاد افق که از ثبات برخوردار است ھمخوان است ونیز در آیه شـریفه خداونـد   

شدن آن مقید کـرده  سنج معرفی نموده بدون اینکه به دیدهھالل را از آن رو که ھالل است زمان
آن راه ندارد و این امر تکـوینی طبـق   باشد و ابتدا و انتھای ماه از امور تکوینی است و تعبد در

شدن ماه از تحت شعاع خورشید و ظھور و بروز آن در قواعد علم ھیئت عبارت است از خارج
)۱۰/۲۸۳سبزواری، مھذب االحکام، ق. (اف

ادعیه نماز عید فطر و قربان-۲
نمـاز  خوئی در تثبیت نظریه خود در اتحاد افق به این جمله از دعا و خصوصـاً تکبیرھـای   

فرمایـد  و می» اسألک فی ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا«کند عید فطر و قربان استناد می
یک روز حقیقی و معینی است که خدا برای ھمه مسلمانان در ھمـه نقـاط عیـد    » ھذا«ٌالیه مشار

روز معـین  ع) ظـاھراً  م (در کـالم امـا  » ھذا الیـوم «نویسد: مشارٌالیه ر ادامه میت. دقرار داده اس
خاصی است که خداوند آن را عید مسلمانان قرار داده نه ایـن کـه طبـق نظریـه اخـتالف افـق،       
مشارالیه آن ھر روزی باشد که عید فطر یا قربان بر آن منطبق باشد. این از یک سـو و از سـوی   
دیگر خداوند این روز را برای ھمه مسلمانان عید قرارداده نه خصوص ساکنان شـھری کـه در   

شود کـه روز عیـد، یـک روز    شود. با توجه به این دو نکته نتیجه گرفته مینماز عید برپا میآن
)۲۸۴-۱/۲۸۵نیالصـالح منھـاج  ن. (است برای ھمه ساکنان مناطق و شھرھا با اختالف افق آنـا 

شاگرد ایشان که در نقد نظریه استادش رساله مفصلی نوشـته، آورده اسـت عیـد فطـر و قربـان      
) و روشـن اسـت کـه تحقـق شـعار واحـد و       ۱۱۳سلمانان است. (حسینی تھرانی،شعار واحد م

تر است. حسینی تھرانـی کـه گویـا    شکوه و عظمت عید، طبق نظریه اتحاد افق بیشتر و پرفروغ
ایـی خطـاب بـه    داند در نامـه می۱۳۹۶فتوای خوئی را عامل اختالف و دودستگی در عید فطر 

رکه عجیبی در ھمه نواحی و باعث اختالف شـدید و تـرک   نویسد: عید فطر امسال معایشان می
جماعات و سقوط ابھت و عظمت عید و مایه بروز نفاق و ظھور عوامل وایادی شیطان بود.

خواھد از این نظر عـدول یـا حـداقل    سپس طی سه نامه، نظریه ایشان را نقد و از ایشان می
)۴۳ویت ھالل، ، راحتیاط کند. (رک: مختاری
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نی باید سؤال کرد که اوالً این اختالف و دودستگی پیوسته وجـود داشـته و در   لکن از حسی

میان طرفداران نظریه اختالف بیشتر بوده است وثانیاً اگر ابھت و عظمت عید و دیگـر مـواردی   
شود یـا اخـتالف افـق؟    که نوشتند، معیار است آیا این مشکالت با نظریه اتحاد افق برطرف می

کـردن نظریـه اتحـاد افـق، بیشـتر و      د فطر و قربـان، در سـایه عملـی   روشن است که شکوه عی
تر است.پرفروغ
شب قدر، شبی معین برای تمامی ساکنان زمین-۳

فرماید شب قدر بھتر از ھزار شـب و در آن شـب مالئکـه و روح بـه اذن     در آیه شریفه می
آیند. الھی فرود می
ی تمامی ساکنان زمـین بـا لحـاظ    نویسد: شب قدر یک شب معین و مشخص براخوئی می

اختالف شھرھا در افق است زیرا قرآن در یک شب نازل شده و آن شب قدر است کـه بھتـر از   
ھزار ماه و در آن ھر امر حکیمی، توزیع شده است و روشن است که توزیع ھـر امـر حکیمـی    

شود. ایـن از  اختصاص به مکانی خاص از اماکن زمین ندارد بلکه ھمه اماکن زمین را شامل می
ھا و مصائب و ارزاق یک سو و از سوی دیگر در تعدادی از روایات آمده که در شب قدر مرگ

گردد و روشـن اسـت کـه نوشـتن رزق ھـا و      شود و در آن ھر امر حکیمی توزیع مینوشته می
ھا و مصائب در این شب برای تمامی اھل عالم است نه ساکنان مکان خاصی. نتیجـه ایـن   مرگ

پرتو این دو نکته شب قدر، یک شب است برای ھمه ساکنان زمین نه این که بـرای ھـر   که در 
)۱/۲۸۵منھاج الصالحین، د. (مکانی شب خاصّی باش

اند مراد از شب، شب شخصی و معینی نیست بلکه مـراد شـب   بعضی در پاسخ خوئی گفته
د یا عکس کلی است که بیست و چھار ساعت است؛ چه برحسب گردش زمین به دور خورشی

آن؛ طرفی که رو به خورشید است روز و طرف دیگر شب اسـت و چـون در بیسـت و چھـار     
رک: حسـینی  ت. (چرخد پس در ھر گردشی بیست و چھار ساعت شب اسساعت یک دور می

)۱/۳۹۸طباطبائی، ؛ ۷۵تھرانی، 
توان گفت اوالً: این تفسیر خالف فھم عرف از شب است.در نقد این پاسخ می

: در اکثر مواردی که شب و روز در قرآن آمده، شب و روز شخصی و معـین اسـت بـه    ثانیاً
اقم الصـالة لـدلوک الشـمس الـی غسـق اللیـل       )۱۸۷عنوان نمونه: اتموا الصیام الی اللیل (بقره:

)۷۸(اسرار:
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ثالثاً: در اثر گردش زمین، ھمواره یک طرف زمین شب و طـرف دیگـر روز اسـت و شـب     

و چھار ساعت نیست.کلی، منحصر در بیست
بصائر د. (کننفرماید در شب قدر مالئکه دور ما طواف میجعفر (ع) میرابعاً: در روایتی ابی

طبق این روایت، شب قدر شخصی است و مدار آن وجود امام (ع) اسـت لـذا   )۲۲۱الدرجات،
رھا مرحوم خواجوئی با این که طرفدار نظریه اختالف افق است و شـب قـدر را بـه تعـدّد شـھ     

تعیین لیلة القدر، ت. (ھا اسگوید نزول مالئکه بر امام در یکی از این شبداند ولی میمتعدد می
توان گفت موضوع نزول مالئکه و طواف دور امام، در زمان شب قـدر  در نقد سخن وی می)۷

بـار گوید نزول یکاست، و اگر شب قدر متعدد باشد باید نزول ھم متعدد باشد در حالی که می
است.
رفع مشکل محدوده افق-۴

را به وضوح بیان کنـد.  بدون تردید معصوم (ع) در مقام تفسیر قانون باید حدود و ثغور آن 
یکی از مشکالت نظریه اختالف افق عدم تعیین محدوده افق است. اگر مقصود امام (ع) رؤیت 

وضـیح  ت. تقام بیان بـوده اسـ  را تعیین نفرموده با اینکه در ماھل بلد باشد چرا حدود اعتبار آن
بیشتر:

اند:برخی از فقھای شافعی گفته
انـد:  مالک در اتحاد و اختالف آفاق مسافت قصر (چھارفرسخ) اسـت. برخـی دیگـر گفتـه    

االفق و افـرادی  ھا که داخل این محدوده ھستند مشترکمعیار آن بیست و چھار فرسخ است: آن
ھا مشترک نیستند.که بیرون ھستند با آن

از فقھای امامیه شیخ طوسی در مبسوط گفته است:  
ھرگاه ھالل، در شھر نه بلکه در خارج شھر دیده شود، در صورتی عمل به آن واجب است 

ھا ھالل دیده شده است به ھم نزدیک باشند؛ مانند بغداد، واسط و کوفه، که شھرھایی که در آن
مصر که در این صورت دارای یک حکـم  تکریت و موصل، نه مثل بغداد و خراسان یا بغداد و 

)۱/۲۶۸نخواھند بود. (المبسوط، 
اند و صاحب عروه بـر طبـق آن   محقق حلّی در شرایع و علّامه در تذکره این قول را پذیرفته

/ ۱فتوا داده و به این ترتیب این قول، مشھور گردیده اسـت. (رک: خـوئی، منھـاج الصـالحین،     
۲۷۹(
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اجماالً صحیح دانسته و چنین استدالل کرده که ھر منطقه افـق  آقای صدر، اختالف آفاق را

ویژه خود را داراست، و منظور از یک نقطه، یک شھر نیست، بلکه شھرھای فراوان یک منطقـه  
گیـرد بـر خـالف    تر را نیز در بر مـی بزرگ چون عراق و مصر را شامل است و شھرھای غربی

شـود.  ایـن رو آفـاق آن ھـا جـدا و مختلـف مـی      توانند داخل باشند. ازشھرھای شرقی که نمی
)۱۴۲/ ۲(ماوراء الفقه، 

حسینی تھرانی مالک و معیار آن را بین یک لحظه تا بعد ھشت درجه برابر بـا نـیم سـاعت    
(سی دقیقه زمانی) دانسته و زیادتر از آن داخل در اختالف آفاق است که حکم این شھر بـر آن  

)۴۵یة الھالل، مترتّب نیست. (رساله حول مسأله رؤ
لیکن اوّالً: سخن شافعیّه ھیچ دلیل عرفی، شرعی و علمی ندارد و افق را بـا مسـافت قصـر    

تـر از آن، بیسـت و چھـار فرسـخ را معیـار      کردن یک قیاس باطل اسـت، و بـی اسـاس   مقایسه
قراردادن است.

ق قـرار  ثانیاً: ھشت درجه بعد (سی و دو دقیقه) بر کـدام پایـه و اسـاس مـالک اتحـاد آفـا      
گیرد؟ نه عرفی است، نه شرعی و نه علمی، چرا مثال پنج یا شش درجه نباشد؟ می

ثالثاً: سخن آقای صدر که تقریباً با شیخ طوسی و پیروان او و مشھور ھماھنگ است گرچـه  
تواند یک مالک کامل و جـامع  الجمله صحیح است، ولی محدوده افق رامعین نکرده لذا نمیفی

باشد.
ھـا بـوده و پیوسـته خلفـا و حاکمـان آن را      ھای قدرت حکومتآغاز ماه از نشانهاعالن-۵
اند و در میان شیعه جمع زیادی از فقیھان، حکم حاکم مشروع را در اعالن ھـالل،  دار بودهعھده

)، بلکه تعدادی از فقھا از قبیل عالمه بحر ۱/۲۸۶شھید اول، الدروس الشریعة، د. (داننحجت می
) حکم حاکم عامه را در رؤیت ذی حجة در عربسـتان حجـت   ۱۹/۳۲حب جواھر (العلوم و صا

دانند آقای فاضل در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه اگر از سـوی حـاکم عامـه اول مـاه رمضـان      می
ای ھم در کار نیست و برای خود فرد ھـم  اعالم شود، برای کسانی که در آن بالد ھستند و تقیه

اند بله در این موارد مطلقاً تبعیت صـحیح و  تبعیت الزم است؟ نوشتهیقین به اول ماه نیست آیا 
)۵۹۶الزم است. (مناسک حج،

بـن  در این زمینه روایات گوناگونی از امامان معصوم (ع) رسیده است به عنوان نمونه عیسی
منصور گفت در یوم الشک خدمت حضرت صادق (ع) بودم. امام به غالمش فرمود :غالم، بـرو  

ان روزه گرفته است یا نه؟ غالم رفت و برگشت و گفت سلطان روزه نگرفتـه اسـت،   ببین سلط
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/ ۱۰؛ حر عاملی، ۲/۱۲۷صدوق، من الیحضره الفقیه، م. (امام غذا طلب کرد و با ھم تناول کردی

انـد کـه   ای نبودن این نوع روایـات، مبـیّن ایـن دیـدگاه    ای بودن یا تقیهصرف نظر از تقیه)۱۳۱
ھا بوده است.ئون حکومترویت ھالل از ش

شیخ طوسی در تھذیب نقل کرده است که در دوران خالفت امیرالمؤمنین (ع) مردم پس از 
بیست وھشت روز روزه، ھالل عید فطر را مشاھده کردند. امـام (ع) بـه منـادی دسـتور داد بـه      

ذیب مردم اعالم کند که ماه رمضان بیست ونه روزه است و یـک روز روزه قضـا بگیرنـد. (تھـ    
)۱۱/۱۳۲؛ فیض، الوافی ۴/۱۵۸االحکام، 

شود که مسأله ھالل، یک امر حکومتی است.از دستور حضرت روشن می
و روشن است که حکم حاکم بـه رؤیـت ھـالل در گسـتره حکـومتش (اعـم از شـھرھای        

باشد چنانچه امروز نیز چنین است و این دیدگاه، با تئوری اتحاد االفق) میمتحداالفق و مختلف
فق تناسب بیشتری دارد.ا

تناسب با ارتکاز عقال-۶
نویسد این نظریه با ضـبط [تـاریخ]   مرحوم ابوتراب خوانساری در تایید نظریه اتفاق افق می

تر است از این رو مناسـب اسـت   تر و با حکمت ھماھنگو عدم تشویش در محاسبات مناسب
)۱۱۲که از نظر عرف و شرع معتبر باشد. (سبیل الرشاد،

فرماید نظریه وحدت افق ئی نیز در تحکیم مبانی وحدت افق، با تکیه بر ارتکاز عقال میخو
برای مردم دلنشین و با مرتکزات آنان ھمانگی بیشتری دارد.

ھـا و تـاریخ   ای که به تأیید ایشان رسیده، آمده است: قول وحدت مبدأ محاسبه ماهدر نوشته
با ذوق وحدت مبدأ تاریخ برای تمامی ساکنان زمین ھا مطابق با مرتکزات عقالیی و مناسب آن

است و اختالف [افق] و تقدم و تأخر در حساب ایام، امـری بـر خـالف طبیعـت آنـان اسـت.       
)۴۵؛ ھاشمی، ۱۱۳(رک:حسینی تھرانی، 

روایاتی که ماه رمضان را بیست و نه یا سی روز تعیین کرده است-۷
ن را بین بیست ونه تا سـی روز بیـان کـرده    روایات گوناگون و صحیحی است که ماه رمضا

فرماید: قد یکون شھر رمضان تسعة و عشرین یومـا و  است به عنوان نمونه در موثقه سماعه می
یکون ثالثین یوما یصیبه ما یصیب الشھور من النقصان و التمام.

ا ھـ گاھی ماه رمضان بیست ونه روز و گاھی سی روز است. ماه رمضان به مانند دیگـر مـاه  
)۲/۶۳، االستبصـار،  ۴/۱۵۶شیخ طوسـی، تھـذیب االحکـام،    ت. (گاھی ناقص و گاھی تمام اس
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نویسد:مرحوم ابوتراب خوانساری می

کنـد ورود نصـوص متـواتر و    از آنچه داللت بر عدم لزوم اشتراک افق در رؤیت ھالل مـی 
ست زیـرا طبـق   اجماع بلکه ضرورت است بر اینکه ماه رمضان یا سی روز یا بیست و نه روز ا

آید که ماه رمضان یا سی ویک روز یـا بیسـت و   گفته مشھور در لزوم اشتراک در آفاق الزم می
ھشت روز شود درباره کسی که ھالل ماه رمضان را در شھرش دیده سپس به شھر دیگری کـه  

کند در این صورت با سفر از این شھر به شھر دیگر حکم مخالف با آن شھر است مسافرت می
واین بر خالف روایات مذکور است.)۱۱۳سبیل الرشاد،د. (شوره او عوض میدربا

بودن رمضـان مربـوط بـه    توان گفت روایات بیست ونه یا سی روزهدر نقد این دیدگاه می
که مطلقات آیات مواقیـت نمـاز و اخبـار و روایـات آن     ھاست چنانافراد مقیم و منصرف به آن

)۱۶۸حسینی تھرانی، ت. (آباد در نقاط معتدل زمین اسمنصرف به مکلفان ساکن در نواحی 

گیرینتیجه
کـرد.  ھا به اثبات نظریه اتحاد افق کمک مینه روایت ذکر کردیم که اطالق ھفت عدد از آن

ھـای نزدیـک نـاظر    فقیھان مدافع اختالف افق، اطالق این روایات را منصرف به شـھر و شـھر  
بر عدم صحت انصراف آوردیم ودرنھایت دیدگاه اتحاد اند و ما شش دلیل و ھفت مویددانسته

افق را بر گزیدیم. 
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