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يکی از گرفتاريهای مسلمانان در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای غربی،بالتکليفی آنان در خصوص                             
لتی کار می کنند بايد چند روز پيش از          مسلمانانی که در کمپانيها و يا ادارات دو        .  تعيين عيد فطر و عيد قربان است       

عيد، از مديران خود مرخصی بگيرند تا در نماز و مراسم با شکوه اين دو عيد بزرگ اسالمی  شرکت کنند؛ اما                                 
همچنين والدين دانش آموزان و دانشجويان که حضور فرزندان خود را در                      .  نمی دانند چه روزی را بيان کنند            

 برای حفظ هوّيت و آشنايی آنان با فرهنگ اسالمی ضروری می دانند، بايد قبال از                       مراسم عيد فطر و عيد قربان       
مديران  مدارس و دبيرستانها و دانشگاه های آنان اجازه بگيرند، ولی نمی توانند به مدير مربوطه بگويند فرزند ما                        

ت و مدارس مذکور که در برابر        مديران کمپانيها و ادارا   .  مثال روز سه شنبه به مدرسه نمی آيد يا روز چهارشنبه؟            
آيا فقهای اسالم پس از گذشت هزار و چهارصد          :  بالتکليفی مسلمانان شگفت زده می شوند گاهی از آنان می پرسند            

  سال نتوانسته اند اين مشکل شما را حل کنند؟
هاء اسالم    هنگامی اين مصائب و گرفتاريها دو چندان می شود که در اعالم روز عيد فطر يا قربان، ميان فق                                       

جمعی از مسلمانان در    .  يکی مثال روز شنبه و ديگری روز يکشنبه را به عنوان عيد اعالم کند                .  اختالف نظر باشد  
روز اول در يک مرکز اسالمی در نماز عيد شرکت می کنند و جمع ديگری در روز دوم  در همان محل اجتماع                              

  .می کنند و نماز عيد را به جا می آورند
 ای ازعوارض ناشی از بالتکليفی در امر رؤيت هالل و اعالم روز عيد که نه تنها موجب بروز                              اين بود گوشه   

  .مشکالتی برای مسلمانان است ، بلکه گاهی مايه وهن علم شريف فقاهت نيز می گردد
. ندتا چندی پيش فقهای ما نوعا رؤيت هالل را تنها با چشم غير مسلح و بدون ابزارهای امروزی معتبر می دانست                           

بعضی از آنان نيز اثبات اول ماه را در             .  برخی از فقها اخيرا رؤيت هالل را با چشم مسلح نيز معتبر دانسته اند                    
  . پرتو محاسبات فلکی ممکن دانسته و از پيش بر اساس آن محاسبات، حکم به اثبات اول ماه داده اند

  .ای حل مشکل ارائه دهيمدر اين نوشتار می کوشيم تا ضمن بيان هر سه مقوله، طرحی را بر
  

  رؤیت هالی با چشم طبيعی و با چشم مسلح 
  

در طول زمانهای پيشين به دليل فقدان ابزارهای امروزی برای مشاهده اشياء دور، عموم مردم، رؤيت هالل را با                      
تا کنون،  اما از اوائل دهه شست ميالدی         .  چشم غيرمسلح، دليلی طبيعی و مناسب برای اثبات اول ماه می دانستند                

دانشمندان در کارايی، دقت و صحت مشاهده هالل با چشم غير مسلح و بدون ابزارهای امروزی شک و ترديد                                
برخی .  دليل ترديد آنان، بروز پديده هايی تازه است که موجب ناکارايی ديد بصری بدون ابزار گرديده است                   .  دارند

  :از عوامل مذکور بدين شرح می باشند
  

بسيار زيادی از ماهواره ها و سفينه های فضايی در جّو  که به صورت دائم در جهات گوناگون                         وجود تعداد    -الف
  . به دور زمين می گردند و پس از غروب خورشيد، نور آن را شبيه هالل، منعکس می کنند

اه برای دانشمندان ثابت شده است که بسياری ازمدعيان رؤيت هالل در برخی از کشورهای اسالمی، دچار اشتب                          
شده اند، زيرا در زمان مورد ادعای آنان، هنوز هالل بر اساس موازين و محاسبات دقيق فلکی متولد نشده بوده                               

  .است
 وجود بسياری از بيماريهای دستگاه بصری که گاهی برای خود مشاهده کنندگان هم ناشناخته مانده و آنان را                            -ب

قيم کانادا، شانزده نوع از اين بيماريها را بدين شرح بيان            يکی از دانشمندان مسلمان م    .  دچار خطای بصری می کند    
  :می کند

1 .Colour Blindness   
2 .Cataract   
3 .Staphylococci   
4 .Internal Sties   
5 .Abscesses   
6 .Ptosis   
7 .Conjunctivitis   
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8 .Trachoma   
9 .Glaucoma   

10 .Choroid  
11 .Retinitis   
12 .Ametropia   
13 .Diplopia   
14 .Myopia   
15 .Hyperopia   
16 .Astigmatism   

  
  :به خوبی روشن می گردد که   بر اساس آنچه گذشت

  
 مشاهده هالل با ابزارهای دقيق بصری مانند دوربين و تلسکوپ، از خطای باصره در جهت تشخيص هالل                        -الف

کند و ميزان صحت رؤيت هالل حقيقی را   ماه از اشياء ديگری مانند ماهواره ها و سفينه های فضايی جلوگيری می              
  .باال می برد

   
برای احراز صحت سخن شاهدانی که مدعی رؤيت هالل شده اند، بايد نسبت به سالمت دستگاه بينايی آنان از                          -ب

در صورت تحقق اين امر، جايی برای تعارض و تناقض ادعای شاهدان              .  بيماريهای مذکور، اطمينان حاصل گردد     
  . و مراجع تصميم گيرنده مذهبی نيز، کمتر دچار اختالف نظر در اعالم روز عيد می شوندباقی نمی ماند

  
  اثبات رؤیت هالل با محاسبات فلکی

  
  ".وال عبرة بالجدول: "بر می خوريم که می فرمايد) ره(در فقه اسالمی به ديدگاه هايی مانند ديدگاه شهيد اول 

در توضيح معنای جدول در اين عبارت، استاد بزرگوار            ".  ی ندارد جدول برای اثبات رؤيت هالل، اعتبار       :  "يعنی
دانسته اند که محاسبات آنها بر مبنای حرکات وسطيه               "  زيج"عالمه آقای حسن زاده آملی آن را به معنای کتب                   

ر از آنجا که برخی از فقهاء گمان برده اند که اين عبارات، گويای عدم اعتبار محاسبات فلکی به طو                      .  کواکب است 
  :مطلق در اثبات رؤيت هالل است، برای توضيح بطالن اين گمان، مراتب ذيل را از نظر شما می گذرانيم

  
  :ماه قمری بر دو قسم است

   
  ماه حقيقی  .1
 ماه وسطی .2

 
و .   روز است  30 روز و بيشترين ايام آن         29ماه قمری حقيقی عبارت است از هالل تا هالل ، و کمترين ايام آن                     

و امکان ندارد که بيش از سه ماه متوالی، هرماه            .   روز باشد  30يش از چهار ماه متوالی، هر ماه         امکان ندارد که ب   
 مالحظه  51 و    50برهان علمی اين حقيقت را می توانيد در زيج بهادری، چاپ اول، صفحه                          .  ( روز باشد    29

  ).فرماييد
  

بنا براين، ماه   .  کب محاسبه می کنند   اما ماه قمری وسطی را صاحبان زيج ها بر مبنای ضابطه حرکات وسطيه کوا                
 روز در نظر        29 روز می گيرند و ماه بعد از آن را که ماه صفر است                       30محرم را که اولين ماه قمری است،            
  . روز در نظر می گيرند29 روز و هر ماه زوج را 30می گيرند و همينطور هر ماه فرد را 

قی که از هالل تا هالل است رعايت نمی شود؛ بلکه محاسبات آنها                بنا بر اين، در کتابهای زيج، معيارهای ماه حقي          
از آنجا که معيار در شرع اسالم، ماه حقيقی است که از هالل آغاز می شود، نه ماه                            .  بر مبنای ماه وسطی است      

ت برای اثبا )  به معنای زيج  (جدول  :  "آمده است، بر اين اساس، شهيد اول می فرمايد         "  زيج"وسطی که در کتابهای     
  ".، اعتباری ندارد) که نشانه اول ماه است(رؤيت هالل 

روشن است که محاسبه ماه های قمری توسط صاحبان زيج ها بر مبنای حرکت وسطی کواکب، با محاسبات فلکی                       
امروز که بر اساس مشاهدات اجرام فلکی و تحليل آنها بر مبنای قواعدی بسيار دقيق صورت می گيرد، تفاوت                               

م فلک شناسی معاصر می تواند به خوبی روشن سازد که به صورت قطعی و يقينی، در فالن روز                    عل.  بارزی دارد 
مثال و فالن ساعت، هالل اول ماه در منطقه يا مناطقی معين از کره زمين پس از غروب آفتاب در باالی افق غربی      

اجد شرائط به خوبی در     در صورتی که مبنای محاسبات فلکی معاصر توسط متخصصان و           .  قابل رؤيت خواهد بود   
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نزد فقهاء توضيح داده شود، مطمئنا موجب تحصيل علم يقينی آنان به قابل رؤيت بود هالل در زمان و مکان مورد                        
از سوی ديگر می دانيم که علم يقينی حاکم ، حجت است؛ خواه اين علم از طريق مشاهده عينی                             .  نظر خواهد شد   

  .ی بر مبنای دستاوردهای جديد علمی معاصرهالل باشد يا از طريق محاسبات دقيق فلک
بر اساس آنچه گذشت، اگر کميته ای از متخصصان که بر مبانی فقه اسالمی و علم هيأت و نجوم تسلط دارند                                      
تشکيل گردد و نمايندگان مورد اعتماد فقهاء بزرگ و مراجع عظام  که با مبانی فقهی و نجومی آشنايی دارند،                                   

اين کميته می تواند با بررسی دقيق محاسبات فلکی تشخيص دهد که هالل اول ماه در                       عضو کميته مذکور باشند،      
چه روزی و در کدام منطقه ای پس از غروب آفتاب، به صورت يقينی قابل رؤيت خواهد بود؛ و بدين وسيله از                                

نی هالل بينجامد،      ال اقّل، کميته مذکور در صورتی که کار به رؤيت عي                .  قبل، می تواند روز عيد را اعالم نمايد           
می تواند با بکار بردن ابزارهای مناسب بصری، در مناطق مختلف يا حتی در کشورهای ديگر به رصد هالل                                
بپردازد و با توجه به آگاهی آنان به ويژگيها و موقعيتهای مختص به هالل آن ماه، با سرعت بيشتر و دقت بيشتر،                            

روشن است که اعتبار . و تعارض در تعيين روز عيد جلو گيری نمايدرؤيت هالل را اعالم نمايد و از بروز تناقض 
 .کميته مذکور بايد در حدی باشد که پس از تشخيص موضوع، موافقت اجماعی مراجع عظام را به دنبال داشته باشد

  
  در لغت و اصطالح" رؤیت"معنای 

  
 بر مشاهده بصری به اين حديث شريف            از آنجا که بسياری از فقهاء اسالم به منظور اثبات توقف ثبوت اول ماه                     

؛ "با رؤيت روزه بگير و با رؤيت افطار کن         :  "يعنی".  صم للرؤية و افطر للرؤية    :  "تمسک جسته اند که می فرمايد     
  .را از ديدگاه لغت و اصطالح مورد بررسی قرار دهيم تا حقيقت روشن گردد" رؤيت"بنا بر اين بايد واژه 

  :، دارای معانی متعددی بدين شرح استدر لغت و اصطالح" رؤيت"کلمه 
أدرک، تصور، راقب، فحص، حصل علی المعرفة و الخبرة، حقق، فتش، أخذ بعين االعتبار، الحظ،                  :  يعنی"  رآی"

  .نظر بالعقل، شاهد بالعين، اعتقد، راقب، فهم المعنی الحقيقی
اهده حسی، ادراک وجدانی، مشاهده     همچنين واژه رؤيت در قرآن مجيد و متون اسالمی به معنای ادراک عقلی، مش               

  .در عالم رؤيا و تصور آمده است
بنا بر اين، ادراک يقينی نسبت به قابل مشاهده بودن هالل ماه در تاريخی معين بر مبنای محاسبات دقيق فلکی، يکی             

  . از ديدگاه لغت و اصطالح شرعی می باشد" رؤيت"از مصاديق 
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