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  دروس آیة اهللا العظمی سید رضا حسینی نسب در علم ھیأت و نجوم
  

 
  

  )دھم درس(
  

  

  
  وقت شناسی

  
  

در این فصل، مباحث گوناگونی را در زمینه وقت شناسی، مانند بلندی و کوتاھی ایام، 

سال شمسی و قمری را از نظر  مقدار، و ماه قمریو  ھالل موضوعمبحث صبح و شفق، 

  .شما می گذرانیم

  

  لندی و کوتاھی روزھاب
  

در مباحث پیشین گفته شد که عرض بلد، قوسی از دایره نصف النھار است که میان 

ن یھمچن. سمت الرأس بلد و دایره معّدل النھار از جانبی که نزدیکتر از آن نباشد، قرار دارد

عرض بلد ، عبارت است از قوسی از دایره نصف النھار که میان قطب ظاھر : می توان گفت

  .معّدل النھار و دایره افق از جانبی که نزدیکتر از آن نباشد، قرار دارد

به اختالف عرض یاد آور می شویم که اختالف آفاق از جھت بلندی ایام و کوتاھی آنھا، 

  :اینک توضیح مطلب. بالد بستگی دارد

، در این حالت،  –مانند آفاق استوایی  –ھرگاه بلد مورد نظر ما بدون عرض باشد  .1

زیرا دایره افق استوایی، از دو قطب معّدل . وز و شب ھمواره مساوی ھستندر

النھار می گذرد، که در عین حال، دو قطب تمام مدارھای یومیه ھستند که موازی 

ھمانگونه که دایره افق، دایره معّدل النھار را به دو نصف . با معّدل النھار می باشند

یومیه را نیز به دو نصف مساوی  مساوی تقسیم می کند، ھمینطور مدارھای

از قوس روزھای خط استوا، با قوس شبھای آن  کدامپس ھر . تقسیم می نماید

بر این اساس، شب و روز در مناطق یادشده . ھستند) به اندازه نصف دور(مساوی 

 .ھمیشه مساوی می باشند
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درجه  90ھرگاه عرض بلد مورد نظر ما شمالی یا جنوبی باشد و اندازه آن کمتر از  .2

باشد، دایره افق در این حالت، دایره معّدل النھار را به دو نصف مساوی تقسیم 

وازی با معّدل ھستند را به دو بخش نامساوی می کند، ولی مدارھای یومیه که م

بعد آنھا از دو قطب، به انداه عرض بلد یا  در صورتی کهتقسیم می نماید، مگر 

زیرا چنین . ه افق، آنھا را قطع نمی کندکمتر از آن باشد، که در این حالت، دایر

، یا )اگر در جانب قطب ظاھر باشند(مدارھایی در این حالت، ابدّی الظھور ھستند 

پس ھرگاه خورشید در ). اگر در جانب قطب خفّی باشند(ابدّی الخفاء ھستند 

  . یکی از دو نقطه اعتدال باشد، شب و روز با ھم برابر خواھند بود

  

در بلدان شمالی بحسب اختالف عرض رشید شمالی باشد، روزھا ھنگامی که خو

که روز در  جا، تا آنرو به طوالنی تر شدن می گذارند و شب ھا کوتاھتر می شوندخود، 

آن مّدت منتفی قطب شمالی به مّدت شش ماه خورشیدی خواھد بود، و شب در 

  . در بلدان جنوبی، قضّیه بر عکس است ولی. خواھد شد

ھنگامی که خورشید جنوبی باشد، روزھا در بلدان جنوبی بحسب اختالف عرض  اما

آنھا رو به طوالنی تر شدن می گذارند  و شب ھا کوتاھتر می شوند، تا آنجا که روز در 

حال . قطب جنوبی به مّدت شش ماه شمسی خواھد بود، و شب منتفی می گردد

  .بلدان شمالی در این ھنگام، بالعکس است

  

  و شفقصبح 
  

از آنجا که ِجرم خورشید از ِجرم زمین بیشتر است، بنا بر این، بخش روشن زمین 

از رساله  مدر شکل دو" ارسطرخس"این مطلب را . ھمواره بیش از نصف آن می باشد

  :به شرح ذیل ، تبیین نموده است" جرم خورشید و ماه"

افت نماید، جزء نورانی آن دری خودھرگاه کره ای کوچکتر ، نور را از کره ای بزرگتر از "

  ".کره کوچکتر، بیشتر از نصف آن خواھد بود

سایه زمین در فضا، به شکل مخروطی مستدیر است که نوک آن ھمواره به جانب 

بنا بر این، روز عبارت است از مّدت زمانی که مخروط در زیر . منطقة البروج می باشد

ه مخروط یادشده در باالی آن قرار افق قرار دارد، و شب عبارت است از مّدت زمانی ک

  .دارد
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ھنگامی که خورشید در تحت األرض است، ھرقدر که به شرق افق نزدیکتر شود، میل 

سایه مخروطی شکل نیز به طرف غرب افق بیشتر می شود؛ تا ھنگامی که شعاع آن از 

یدن افق سر زند و بخشی از نور در باالی افق مشاھده شود، که این به معنای فرارس

  .صبح است

اولین شعاع محیط به مخروط که دیده می شود، آن است که به موضع ناظر نزدیکتر است، 

که  از  مرکز  خورشید  (موضع  خطی که از دیدگاه ناظر  در سطح دایره ارتفاع  : یعنی 

  .خارج می گردد، در حالی که بر خط مماس خورشید و زمین، عمود است) می گذرد

نخستین بار، به صورت دراز و مرتفع از افق دیده می شود، سپس به برای نور خورشید 

حالت اول را . صورت مستدیر مشاھده می گردد، و آنگاه به صورت سرخ رنگ در می آید

می نامند،  و حالت دوم را صبح ثانی یا صبح " ذنب السرحان"صیح اول یا صبح کاذب یا 

رابر صبح ، شفق قرار دارد که بر عکس در ب. می نامند" صدیع"صادق یا فجر مستطیر یا 

نخست، نور خورشید سرخ رنگ است، سپس به صورت مستدیر و عریض، و : یعنی. است

  .در نھایت به صورت بلند و مرتفع مشاھده می شود

بنا بر نظر اکثر محّققان این  انحطاط خورشید به ھنگام اّول طلوع صبح کاذب و آخر شفق،

   .درجه است 18 علم،

است، در ھنگامی که خورشید در درجه  48.5این، در آفاقی که عرض آنھا در حدود  بنا بر

زیرا تمام عرض این . منقلب صیفی باشد، آخر شفق به اول صبح کاذب مّتصل می گردد
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 23.5که (، پس ھرگاه میل کلی را )90-48.5=  41.5(درجه است  41.5آفاق، در حدود 

، در )18 = 23.5 – 41.5(درجه  18: شوداز آن کم کنیم، باقی مانده می ) درجه است

  .درجه بیشتر نخواھد بود 18حالی که نھایت انحطاط خورشید از افق در چنین حالی از 

  

  مبحث ھالل و ماه قمری
  

ماه دارای حاالت گوناگونی است که به تناسب جایگاه آن در مقایسه با زمین و خورشید و 

آن که برای ما قابل رؤیت ھست، عناوین زاویه دید ناظر زمینی نسبت به بخش نورانی 

  :آنھا به شرح ذیل، بیان شده است

  

 حالت محالق -

 حالت مقابله -

 حالت بدر -

 حالت تثلیث -

 حالت تربیع -

 حالت تسدیس -

  

ھنگامی که ماه در حال اجتماع میان خورشید و زمین قرار دارد، بخش نورانی آن به سمت 

  .حالت را محاق می نامند این. خورشید و بخش تاریک آن به جانب زمین است

به ھنگامی که ماه به مقدار معّینی از آن موضع فاصله بگیرد، به ھالل تبدیل می شود که 

  . تناسب زیادت ُبعدش، تسدیس، تربیع، و سپس تثلیث نامیده می شود

  

: ھنگامی که ماه به نقطه مقابل نقطه محاق برسد، حالت آن برعکس می شود، یعنی

و ماه را به . مقابله می نامنداین حالت را . سوی زمین خواھد بودبخش نورانی آن به 

  . طر نورانی بودن تمام سطح آن که روبروی زمین قرار دارد، بدر می نامنداخ

  

  .سپس، ماه دوباره به نقطه اول باز می گردد تا به حالت محال می رسد
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می گردد، و رؤیت ھالل نیز از آنجا که در شرع اسالم، اول ماه قمری با رؤیت ھالل ثابت 

در ھنگام غروب خورشید تحقق می یابد، بنا بر این، ھنگام غروب خورشید، مبدأ ماه 

  .قمری شناخته می شود

  

  ماه حقیقی و ماه وسطی

  

، از ھالل تا ھالل است، که شامل حّد اقل بیست و نه روز، و حّد اکثر ماه قمری حقیقی

  .سی روز می باشد

باشد، و امکان  هسی روز ،متوالیبه صورت از چھار ماه  بیشماه قمری امکان ندارد که 

برھان این امر، در زیج . بیست و نه روز باشد ،متوالیبه صورت ندارد که بیش از سه ماه 

  .بھادری به تفصیل آمده است
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در زیج ھای فلکی، بر اساس حرکات وسطی کواکب آن است که  ماه قمری وسطی

ماه محّرم را به عنوان نخستین ماه قمری در صاحبان زیج ھای فلکی، . تبیین شده است

آن را بر اساس ضابطه یادشده سی روز محاسبه می کنند، و ماه صفر را نظر می گیرند و 

بیست و نه روز در نظر می گیرند، و ھمینطور، ھر ماه فرد را سی روز و ھر ماه زوج را 

  .محاسبه می نمایندبیست و نه روز 

ثابت  –نه با حرکت وسطی  –اول ماه حقیقی با رؤیت ھالل  از آنجا که از دیدگاه فقھی،

استدالل به جدول، : "صوم از لمعه دمشقیه فرموده استمی گردد، شھید اول در کتاب 

مبتنی بر  ھامقصود از جدول، کتاب ھای زیج فلکی است که محاسبات آن". معتبر نیست

  .حرکات وسطی کواکب است

  

  رؤیت ھالل
  

زیرا . از مباحث مورد اھتمام مسلمانان در سراسر جھان است مبحث رؤیت ھالل، یکی

بسیاری از مناسک و عبادات آنھا مانند حج، روزه ماه رمضان، تعیین روز عید فطر و عید 

قربان، تشخیص اول ھرماه برای انجام اعمال و مستحّبات مربوط به آن ماه، و امثال این 

  .قمری می باشد موارد، مبتنی بر رؤیت ھالل و تعیین اول ماه

در زمینه رؤیت ھالل، مسائل گوناگونی به شرح ذیل، مطرح می گردد که تالش خواھیم 

  .کرد در این فصل از کتاب، به آنھا بپردازیم
  

 اثبات رؤیت ھالل با محاسبات فلکی -

 شمول حکم رؤیت ھالل برای ھمه مناطق -

  

  اثبات رؤیت ھالل 
  

رؤیت ھالل مطرح می شود این است که آیا یکی از پرسش ھایی که در زمینه اثبات 

طریقه آن، تنھا مشاھده حّسی ھالل ماه با چشم است، یا اینکه شامل اثبات آن از 

  طریق محاسبات فلکی نیز می گردد؟

، دلیلی طبیعی و مناسب برای اثبات عموم مردم، رؤیت ھالل را با چشماعصار گذشته در 

شست میالدی تا کنون، دانشمندان در کارایی،  اما از اوائل دھه. اول ماه می دانستند

دلیل تردید آنان، بروز پدیده ھای . تردید دارندعادی دقت و صحت مشاھده ھالل با چشم 



 7

برخی از . گردیده استبا چشم عادی  مشاھده ھاللاست که موجب ناکارایی ای تازه 

  :عوامل مذکور بدین شرح می باشند
  

ماھواره ھا و سفینه ھای فضایی در جّو  که به صورت  وجود تعداد بسیار زیادی از - الف

دائم در جھات گوناگون به دور زمین می گردند و پس از غروب خورشید، نور آن را شبیه 

  . ھالل، منعکس می کنند

مدعیان رؤیت ھالل در برخی از  برای دانشمندان ثابت شده است که بسیاری از

ماه یرا در زمان مورد ادعای آنان، ھنوز ھالل کشورھای اسالمی، دچار اشتباه شده اند، ز

، و در عین حال، آنھا  ت دقیق فلکی متولد نشده بوده استبر اساس موازین و محاسبا

  .اّدعا کرده اند که ھالل ماه را دیده اند
  

وجود بسیاری از بیماریھای دستگاه بصری که گاھی برای خود مشاھده کنندگان ھم  -ب

از این  برخی، یکی از دانشمندان. می کند دیددچار خطای ناشناخته مانده و آنان را 

  :بیماریھا را بدین شرح بیان می کند
  

1 .Colour Blindness   

2 .Cataract   

3 .Staphylococci   

4 .Internal Sties   

5 .Abscesses   

6 .Ptosis   

7 .Conjunctivitis   

8 .Trachoma   

9 .Glaucoma   

10 .Choroid  

11 .Retinitis   

12 .Ametropia   

13 .Diplopia   

14 .Myopia   

15 .Hyperopia   

16 .Astigmatism 
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Amblyopia .17 

 

  :به خوبی روشن می گردد که   بر اساس آنچه گذشت

  

به واقعیت ، استفاده از قواعد علمی و فلکی دقیقھالل با بودن  اثبات قابل رؤیت - الف

اّدعاھای اشخاص مبنی بر مشاھده ھالل ، قابل اعتماد  نزدیکتر است و بیش از برخی

  .است

   

نکات ذیل را برای احراز صحت سخن شاھدانی که مدعی رؤیت ھالل شده اند، باید  -ب

  :رعایت کرد
  

امکان پذیری رؤیت ھالل در زمان و مکان مورد اّدعا باید بر مبنای قواعد علمی و  .1

امکان رؤیت ھالل بر اساس قواعد در صورت اثبات عدم . به اثبات برسدفلکی 

 .علمی و یقینی، اّدعای مزبور، ارزشی ندارد
 

از بیماریھای مذکور،  مّدعیان رؤیت ھاللنسبت به سالمت دستگاه بینایی باید  .2

 . اطمینان حاصل گردد

  باقی ادعای شاھدان در امر، جایی برای تعارض و تناقض دو در صورت تحقق این 

م گیرنده مذھبی نیز، کمتر دچار اختالف نظر در اعالم روز نمی ماند و مراجع تصمی

  .عید می شوند

  

  اثبات رؤیت ھالل با محاسبات فلکی

  

فقھای بر می خوریم که اگر قواعد فلکی برای فرد یا دیدگاه این  در فقه اسالمی به

یا افرادی موجب حصول علم و یقین به رؤیت ھالل گردد، بنا بر این، اول ماه برای آن فرد 

  . افراد، به اثبات می رسد و شرعا اعتبار دارد

لمعه دمشقیه در عین حال، برخی از اشخاص گمان برده اند که این سخن شھید اول در 

، اشاره )جدول برای اثبات این امر اعتبار ندارد: یعنی( "وال عبرة بالجدول": که فرموده است

  .ثبات رؤیت پذیری ھالل استبه عدم اعتبار محاسبات فلکی برای ا
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، "جدول"در حالی که در ھمین درس به این نکته اشاره کردیم که مقصود آن نویسنده از 

  . زیج ھای مدّون است که بر مبنای حرکات وسطی کواکب تدوین گردیده است

روشن است که محاسبه ماه ھای قمری توسط صاحبان زیج ھا بر مبنای حرکت وسطی 

ت فلکی امروز که بر اساس مشاھدات اجرام فلکی و تحلیل آنھا بر کواکب، با محاسبا

علم فلک شناسی معاصر . مبنای قواعدی بسیار دقیق صورت می گیرد، تفاوت بارزی دارد

می تواند به خوبی روشن سازد که به صورت قطعی و یقینی، در فالن روز مثال و فالن 

کره زمین پس از غروب آفتاب در باالی  ساعت، ھالل اول ماه در منطقه یا مناطقی معین از

در صورتی که مبنای محاسبات فلکی معاصر توسط . افق غربی قابل رؤیت خواھد بود

متخصصان واجد شرائط به خوبی توضیح داده شود، مطمئنا موجب تحصیل علم یقینی به 

  . قابل رؤیت بود ھالل در زمان و مکان مورد نظر خواھد شد

، حجت است؛ خواه این علم از طریق مشاھده که علم یقینیسوی دیگر می دانیم  از

عینی ھالل باشد یا از طریق محاسبات دقیق فلکی بر مبنای دستاوردھای جدید علمی 

  .معاصر

  

  در لغت و اصطالح" رؤیت"معنای 

  

از آنجا که بسیاری از فقھاء اسالم به منظور اثبات توقف ثبوت اول ماه بر مشاھده بصری 

: یعنی". صم للرؤیة و افطر للرؤیة: "شریف تمسک جسته اند که می فرمایدبه این حدیث 

را از دیدگاه لغت و " رؤیت"؛ بنا بر این باید واژه "با رؤیت روزه بگیر و با رؤیت افطار کن"

  .مورد بررسی قرار دھیم تا حقیقت روشن گردد ،اصطالح

  :ح استدر لغت و اصطالح، دارای معانی متعددی بدین شر" رؤیت"کلمه 

جستجو ( ، فحص)مراقبت کرد( ، راقب)تصّور کرد( ر، تصّو)درک کرد: یعنی( أدرک: " رآی"

تحقیق نمود، ( ق، حّق)شناخت و تخصص بدست آورد( ، حصل علی المعرفة و الخبرة)کرد

 ، الحظ)معتبر دانست( ، أخذ بعین االعتبار)جستجو کرد( ش، فّت)یا محقق ساخت

با چشم مشاھده ( ، شاھد بالعین)با خرد مشاھده کرد( لعقل، نظر با)مالحظه کرد(

  .)معنای واقعی را دانست( ، فھم المعنی الحقیقی)معتقد شد( ، اعتقد)نمود

ھمچنین واژه رؤیت در قرآن مجید و متون اسالمی به معنای ادراک عقلی، مشاھده 

  .آمده استکردن و تصور ، حسی، ادراک وجدانی، مشاھده در عالم رؤیا 
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این، ادراک یقینی نسبت به قابل مشاھده بودن ھالل ماه در تاریخی معین بر مبنای بنا بر 

و اصطالح شرعی  عربی از دیدگاه لغت" رؤیت"محاسبات دقیق فلکی، یکی از مصادیق 

  . می باشد
  

 شمول حکم رؤیت ھالل برای ھمه مناطق
  

ه فقھی، رؤیت یکی دیگر از مسائل مھم در مبحث رؤیت ھالل این است که آیا از دیدگا

ھالل در منطقه ای از مناطق، روز اول ماه را برای تنھا ھمان منطقه اثبات می کند، یا 

  حکم سایر بالد نیز با آن به اثبات می رسد؟

گرچه این مسأله از فروع فقھی است و باید در علم فقه مورد بررسی قرار گیرد، ولی در 

پاسخ به دارد و می تواند  وجود فھم دقیق آنعین حال، برخی از ابعاد نجومی نیز در 

  .پرسش مذکور کمک نماید

به عنوان مثال، محقق . دانشمندان مسلمان در خصوص این مسأله اختالف نظر دارند

  :چنین می گوید" شرایع االسالم"کتاب از و عالمات ماه رمضان مبحث روزه حّلی در 

ھرگاه ھالل ماه رمضان در یکی از شھرھای نزدیک به ھم مانند کوفه و بغداد دیده شود، "

اجب است اھالی ھمه این شھرھا روزه بگیرند، بر خالف مناطق دور مانند عراق و و

خراسان، که اگر ماه در یکی از آنھا دیده شود، فقط اھالی آن منطقه ملزم به حکم مذکور 

  ".ھستند

  :شیخ فخر الدین در شرح قواعد چنین می گوید

زمین کروی اینکه . این مسأله مبتنی بر این است که آیا زمین، کروی است یا مسّطح؟"

قبل از مناطق غربی طلوع در مناطق شرقی، زیرا ستارگان . باشد به واقعیت نزدیکتر است

ھر بلد غربی که از بلدی شرقی به اندازه ھزار . آنھا نیز بدین منوال استغروب . می کنند

تاخیر ب آن از غروب منطقه شرقی به اندازه یک ساعت ومیل فاصله داشته باشد، غر

   ...دارد

به به سمت شمال حرکت کند، نھار اگر کسی که بر خطی از خطوط نصف ال ھمچنین،

بیشتر  و انخفاظ جنوبی نسبت به وی  یارتفاع شمال،  لماش ویس بهو ا یرس باستن

  ).، کتاب الصوم، به نقل از شرح القواعد13الحدائق الناضرة، جلد ( ."می شود

بحرانی پس از نقل سخن یادشده در الحدائق الناضرة، و نسبت دادن این سخن به محّدث 

  :چنین می گوید، دانستهمساوی ھم را بالد دور ھالل در حکم که وی  فخر الدینشیخ 
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بیان کرده است حق است و اخبار صحیح که برخی از آنھا را ) قّدس سّره(آنچه ایشان "

  ".نقل کرده است نیز، آن را تأیید می نماید

  :می گویدسپس 

ه اثبات برسد، خواه آن بلد دور باشد یا بدر بلدی ماه رمضان اگر رؤیت ھالل : نتیجه اینکه"

  ).ھمان منبع( ".روزه گرفتن واجب می گرددنزدیک، 

که مالحظه نمودید، برخی از علمای اسالم، حکم بالد دور را در رؤیت ھالل، ھمانطور 

  .و بعضی دیگر، آن را مختلف پنداشته اند یکسان دانسته اند،

  : می گویندایشان . حسن زاده آملی در این زمینه تفصیل قائل شده اندعالمه اما 

سخن در آفاق دور، مبتنی بر تفصیل است، و آن اینکه ھرگاه ھالل در افقی که نسبت به "

فاقی که نسبت به آن آفاق دور، شرقی است مشاھده شود، رؤیت ھالل نسبت به آ

دروس معرفة الوقت و (. "عکس آن درست نیستاما . غربی ھستند نیز به اثبات می رسد

  ).75القبلة، درس 

از مراجع نیز بر این اساس فتوا داده اند که اگر ھالل در منطقه ای شرقی رؤیت برخی 

  .رؤیت خواھد بود قابلشود، در مناطقی که در غرب آن منطقه قرار دارد نیز، 

ای که در زمینه این تفصیل باید یاد آور شویم این است که اگر به نقشه ھای دقیق نکته 

در بلدی که شرقی است  رؤیت پذیری ھالل دقت کنیم در می یابیم که ممکن است ھالل

در بلدی که در غرب ولی در زیر خط استوا قرار دارد قابل مشاھده باشد، اما در عین حال، 

  .، قابل رؤیت نباشدقرار داردتوا آن است ولی در باالی خط اس
  

  
  ای از نقشه ھای رؤیت پذیری ھاللنمونه 
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  .کلّیت نداردتفصیل مذکور،  در زمینهبر این، قاعده یادشده بنا 

فقھی نگارنده این است که اگر ھالل ماه در ھنگام شامگاه در یکی از مناطق روی دیدگاه 

ه مناطق روی زمین، روز ، فردای آن روز برای ھمزمین، به صورت قطعی قابل رؤیت باشد

  .اول ماه خواھد بود

  

  سال قمریمقدار 
  

عبارت مقدار سال شمسی اما  .استدقیقه  48ساعت و  8 روز و 354مقدار سال قمری 

   .دقیقه 48ساعت و  5روز و  365است از 

بر این، سال قمری به اندازه ده روز و بیست و یک ساعت از سال شمسی کوتاه تر بنا 

  .است

  

*****  
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