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(با تأکید بر دیدگاه آیتالله هاشمی شاهرودی)
علیالهیخراسانی
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چکیده

مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت بر آن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار
شرعی دارد و در اصطالح با چشم مسلح کفایت نمیکند .اما آیتالله هاشمی شاهرودی
با دیدگاه مشــهور مخالفت کرده و بیان میدارد که رؤیت در نصوص نســبت به رؤیت با
چشم عادی و نیز چشم مسلح اطالق دارد .انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور
نص ،انصراف وجودی و مردود اســت .همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام
موسی کاظم رؤیت شــخص تیزبین ّ
(حاد البصر) که معتبر است با رؤیت بهوسیله ابزار
نزدیککننده دارای وحدت مناط است .در این نوشتار بهصورت تفصیلی و استداللی اعتبار
ابزار نوین نزدیککننده در رؤیت هالل با محوریت دیدگاه آیتالله هاشــمی شــاهرودی
اثبات شده است .اشکاالت متعددی (هفت اشکال) است توسط برخی فقیهان مانند آیات
و اساتیدی همچون سید علی سیستانی ،شیخ جعفر سبحانی ،سید مهدی خلخالی و شیخ
خصوص دیدگاه یادشده مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
محمدتقی شهیدیپور در
ِ
کلیدواژه :رؤیت هالل ،چشم مسلح ،هاشمیشاهرودی ،انصراف.
 . 1تاریخ دریافت1397/05/31 :؛ تاریخ پذیرش.1397/12/09 :
 . 2دانشآموختۀ حوزۀ علمیۀ مشـــهد و دانشآموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اســـامی دانشـــگاه عدالت؛ رایانامه:
parsayan.ali@gmail.com
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ّ
عبادات فــردى و اجتماعى
در شــریعت مقدس اســام بســیارى از وظایف و
ِ
ِ
مسلمانان بر اساس ماههاى قمرى و تشخیص آغاز ماههاى قمرى هم مبتنى بر رؤیت
هالل اســت .مراسم بسیار مهم و اساســى حج ،تعیین روز عرفه و عید قربان ،روزه
ماه مبارک رمضان ،شــبهاى قدر ،ایام تاریخى مهم مانند :مبعث ،غدیر ،عاشورا و
مهمتر از همه عید فطر همگى وابسته به رؤیت هاللاند و حتى برخى وظایف مانند
ّ
ماه رمضان باشد روزهاش
روزۀ عید فطر مردد بین محذورین اســت که اگر روز آخر ِ
واجب و اگر عید فطر باشد روزهاش حرام است .به دلیل همین نقش اساسى و تأثیر
گسترده ،رؤیت هالل وسیلهاى بس آسان و در دسترس براى تحقق اختالف یا ّاتحاد
ّ
مســلمانان اســت .حتى اگر بتوان با وجود اختالف ،در امورى مثل روزۀ یومالشک
ّاول ماه مبارک یا احیاى دو شــب به ّنیت لیلة القدر ،مشــکل را حل کرد ،در تعیین
روز عرفه و عید قربان و عید فطر چنین راهى وجود ندارد .مگر مىتوان مسلمانان را
ً
ّ
ّ
مکلف کرد که در یومالشــک آخر ماه مبــارک ،طریق احتیاط پیش گیرند و ـ مثال
ـ با مســافرت روزه خود را افطار کنند؟ گذشــته از جنبههاى شــرعى فردى ،بازتاب
ِ
اجتماعى دوگانگى و تفرقه در این امور را که بســیارى از اوقات به پارهاى اعتقادات
مسلمانان نیز ضربه مىزند ،نباید از نظر دور داشت.
میتوان با رویکردی اســتداللی و معتبر دیدگاه علمــی را مطرح و مورد پردازش
قرار داد تا مورد پذیرش مجتهدان و ســبب رفع نگرانی از برخی جامعه شــیعی شود.
دیدگاهی که نفی اعتبار اتحاد افق و اعتبار ابزار نزدیککننده را بیان میکند میتواند
راهگشا باشد.
در بحــث فقهی رؤیت هالل چه در اعتبار اتحــاد افق و چه ابراز نزدیککننده،
ِ
یکی از دقیقترین دیدگاهها از آیتالله هاشــمی شــاهرودی است که تا کنون مورد
پردازش و پژوهش نیز واقع نشده است.
ّ
گفتنی اســت اختالف در اعتبار رؤیت با چشــم مســلح اختصاصی به مسلک
ّ
مشــهور فقها یعنی لزوم اشتراک و ّاتحاد آفاق ندارد ،بلکه بر مبنای آیتالله خویی و
ّ
عدهای دیگر نیز مبتنی بر عدم لزوم ّاتحاد آفاق ســاری و جاری اســت و فرق مسئله

این است که طبق مسلک مشهور ،رؤیتپذیری هالل با چشم عادی بههنگام غروب
ُ
آفتــاب در افقی از آفاق فقط اثباتکننده حلول ماه نو در همان افق اســت ،و طبق
مبنای غیر مشهور ،اثباتکننده حلول ماه در آن افق و سایر آفاقی است که در بخشی
از شب با آن افق مشترکاند.
دلیل عدم اعتبار چشم مسلح در دیدگاه آیتالله خویی

ابتدا این پرســش مطرح میشود که میزان تحقق ماه قمری ،آیا خروج واقعی ماه
از محاق است ـ حتی اگر به کمک ابزار نوین نزدیککننده و در اصطالح با چشم
مســلح نیز به شکل هالل ،قابل رؤیت نباشــدـ یا میزان تحقق ماه ،آن است که کرۀ
ماه در مســیر گردش خود ،به درجهای از ظهور و بروز برســد کــه ولو با ابزار نوین
نزدیککننده به شکل هالل ،قابل رؤیت باشد یا مالک ،آن است که هالل با چشم
طبیعی قابل رؤیت باشــد و امکان رؤیت آن به کمک ابزار نوین و با چشــم مسلح،
کافی نیســت؟ روشن است که این بحث ،حتی در نظریۀ مشهورـ لزوم رؤیت هالل
در شهر مکلف ـ نیز جای طرح دارد.
ُ
آیتالله خویی بر این باور اســت که «پوشــیده نیســت که کرۀ ماه ـ به عقیده
دور خود در هر بیســت و چهار
هیئتشناســان قدیــم ـ دو حرکت دارد :حرکتی به ِ
ســاعت ،که این حرکت ،دارای مشرق و مغرب است .حرکت دیگری نیز در همان
مدار ،هر ماه یک بار به دور زمین و از جهت غرب به شرق دارد .بر این اساس ،مکان
ماه در هر روز ،با روز دیگر ،متفاوت است و از این جهت ،گاهی حرکت ماه ،همگام
با طلوع و غروب خورشــید اســت و گاهی با آن اختالف دارد .در حالت همگامی
ً
حرکت ماه و خورشید که از آن به محاق یا تحتالشعاع تعبیر میشود و طبعا در آخر
ً
ماه اتفاق میافتد ،از آنجا که نیمۀ روشــن ماه در این حالت کامال به طرف مشــرق
و روبهروی خورشــید است ،هیچ جزیی از آن دیده نخواهد شد .سپس مسیر ،تغییر
یافته و نیمه روشــن ماه به ســمت شرق منحرف شده و بخشی از آن ظاهر میشود و
شدن ماه را در پی دارد،
هالل جدید به وجود میآید .اما این
ِ
انحراف مسیر که نمایان ِ
تدریجی انجام میگیرد؛ از اینرو ،در ابتدا مقدار چشمگیری از ماه که قابل رؤیت
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باشــد ،یکباره آشکار نمیشود ،بلکه اندکاندک آشکار میگردد؛ زیرا هر جزء از
نور را فرض کنیم؛ بنابراین ،اصل فلســفی که هیچ جزء تجزیهناپذیری وجود ندارد،
ً
طبعا قابل تقسیم به اجزای کوچکتر است.
اگر فرض کنیم نخســتین جزء از ماه که در برابر خورشــید قرار میگیرد ،یک
میلیونیم نیمۀ روشن ماه باشد ،این جزء چون بسیار کوچک است ،قابل رؤیت نیست
و اگر چه وجود واقعی دارد و بر حسب قواعد فلکی و ضوابط علم نجوم ،علم قطعی
ّ
ً
ّ
بــه تحقق آن داریم ،اما شــرعا تأثیری در تکون هالل ندارد؛ زیرا بر اســاس روایات
گذشته ،آنچه در تحقق ماه قمری اعتبار دارد ،فقط رؤیت است یا شهادت ّ
حسی دو
شــاهد که آن را با چشم عادی دیده باشند ،نه اینکه از روی قواعد نجومی بهوجود
آن پی برده یا از بلند بودن هالل در شب بعد کشف کنند که در شب قبل نیز وجود
داشته است.
از اینجا معلوم میشود ،رؤیت با چشم مسلح و به استناد دستگاهها و دوربینهای
جدید ،مانند تلسکوپ ،بیآنکه با چشم عادی قابل رؤیت باشد ،اعتبار ندارد .البته
تعیین محل هالل به کمک دســتگاه و سپس دیدن آن با چشم عادی اشکال ندارد؛
بنابرایــن ،هرگاه هالل ،قابل رؤیت باشــد ،هر چند مقدمــات رؤیت ،به کمک این
دستگاهها فراهم شده باشــد ،کفایت میکند و هالل ثابت میشود( ».خویی،1418 ،
.)123/11

اثبات اعتبار چشم مسلح در دیدگاه آیتالله هاشمی شاهرودی

آیتالله هاشمی شــاهرودی با نقد دیدگاه استاد خویش آیتالله خویی بر اعتبار
چشم مسلح و استفاده از ابزار نوین نزدیککننده در رؤیت هالل استدالل میکند.
ایشــان براین باور اســت این دیدگاه آیتاللــه خویی که «وجود واقعــی آن جزء از
هالل که چون بســیار کوچک است ،قابل رؤیت نیست ،برای ثبوت هالل کفایت
نمیکند» ،ســخنی درست اســت .بدین معنا که صرف علم به حرکت ماه از نقطۀ
تقارن با خورشید و خروج آن از محاق ،زمانیکه به شکل هالل محقق نشده باشد،
بهطور قطع برای تحقق ماه قمری کافی نیست؛ هر چند این حرکت ماه با محاسبه و

به کمک دستگاههای پیشرفته ثابت شده باشد؛ میزان حلول ماه قمری ،تحقق هالل
است و کرۀ ماه ،هرگاه در گردش خود به این حالت برسد« ،هالل» نامیده میشود.
ماههای قمری با رؤیت هاللهایشــان برای مردم محقق میشود ،نه بهصرف حرکت
کرۀ ماه و گردش جدید آن ،طبق موازین علمی.
اینکه گفتهاند« :شــرط تحقق ماه ،امکان رؤیت هالل با چشــم عادی است و
رؤیت آن با چشم مسلح کافی نیست» از دو لحاظ قابل مناقشه است:
 .1اطالق رؤیت

روایـات رؤیـت داللتـی بـر این ندارد کـه خصوص رؤیت با چشـم عـادی فقط
اعتبـار دارد .عنـوان رؤیـت ،همانگونه که رؤیت با چشـم عـادی را در بر میگیرد،
رؤیـت بـا چشـم مسـلح را نیز شـامل میشـود و رؤیت با چشـم مسـلح نیـز مصداق
رؤیـت هلال اسـت؛ هماننـد رؤیت بـا عینک طبـی برای کسـی که ضعـف بینایی
دارد .بلـی ،احـراز وجـود هالل با محاسـبۀ قواعد نجومـی ،بدون امـکان رؤیت آن،
ّ
حتـی با چشـم مسـلح ،بـرای اثبات حلـول ماه قمـری کافی نیسـت؛ زیـرا در تحقق
مـاه قمـری ،شـرط اسـت که مـاه به درجـهای از درخشـندگی رسـیده باشـد که ولو
بـه کمـک دسـتگاه ،رؤیـت آن به شـکل هالل ممکن باشـد و احـراز ایـن مرتبه ،با
محاسـبه ممکن نیست.
البته رؤیت با دســتگاههای بزرگنما ،رؤیت غالب و متعارف میان مردم نیست،
ولــی موجبی برای ادعای انصراف روایات به رؤیــت غالب یا متعارف وجود ندارد،
ً
خصوصا پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت ،فقط طریقی برای کشف پدیدار شدن ماه و
وجود آن در افق ،به شکل هالل است.
 .2روایت علی بن جعفر

از برخی روایات اســتفاده میشــود که رؤیت با چشــم عادی یا متعارف شرط
نیســت؛ از جملۀ این روایات ،معتبرۀ علی بن جعفر از امام کاظم است که به دو
صورت نقل شده است:
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در کتاب علی بن جعفر 1آمده اســت« :قال:سألته ّ
عمن یری هالل شهر رمضان
وحده و الیبصره غیره ،أله أن یصوم؟ فقال :اذا لمیشک فیه فلیصم وحده و اال یصوم
مع الناس إذا صاموا» (حرعاملی.)260/10 ،1416 ،
علی بن جعفر میگوید :از امام کاظم پرســیدم :آیا کسیکه به تنهایی هالل
ماه رمضان را میبیند و غیر از او کسی آن را نمیبیند ،میتواند روزه بگیرد؟ فرمود:
اگر در آن شک ندارد ،باید تنها خود او روزه بگیرد و گرنه هرگاه مردم روزه گرفتند،
او هم روزه بگیرد.
شــیخ صدوق در کتاب الفقیه ،این روایت را با اســناد خــود از علی بن جعفر،
اینگونه نقل کرده استّ :
«أنه سأل أخاه موسی بن جعفر عن الرجل یری الهالل
فی شهر رمضان وحده و الیبصره غیره ،أ له أن یصوم؟ قال :اذا لمیشک فلیفطر واال
فلیصم مع الناس» (صدوق.)124/2 ،1413 ،
علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر پرسید :مردی در ماه رمضان ،هالل
را به تنهایی میبیند و کسی غیر از او آن را نمیبیند ،آیا میتواند روزه بگیرد؟ امام
فرمود :اگر شک ندارد ،باید افطار کند؛ و گرنه با مردم روزه بگیرد.
ظاهر روایت دوم ،ســؤال از هالل ماه شــوال بوده است .شــاید این دو نقل ،دو
روایت مســتقل بوده باشــند ،اگر چه با توجه به وحدت فقرات هر دو ،بعید به نظر
میرسد که دو روایت مستقل باشند.
در هر حال ،مضمون هر دو ،یکی اســت و آن اینکه اگر کسی به تنهایی هالل
را میبیند و غیر از او کسی آن را نمیبیند ،هرگاه شک نداشته و به رؤیت خود یقین
ّ
آثار ماه جدید بر او واجب اســت .تعبیر «یری الهالل وحده و
داشــته باشــد ،ترتب ِ
الیبصره غیره» ظهور در دید انفرادی این شخص دارد؛ بدین معنا که تنها این شخص،
 .1علی بن جعفر از ثقات و اجال بهشمار میرود (طوسی ،بیتا ،)118 ،این کتاب به صاحب وسائل نرسیده است و وی با
واسطه از آن نقل میکند .نجاشی ذکر میکند که علی بن جعفر دارای کتابی تبویبشده و نیز کتابی بدون تبویب بوده است
(نجاشی .)72/2 ،1408 ،شیخ صدوق نیز به جمیع کتب وی طریق معتبر دارد (صدوق ،بیتا .)6 ،در طریق کتاب بدون
تبویب ،عبدالله بن حسن است (نجاشی )72/2 ،1408 ،که نه مدحی و نه ذمی درباره او وجود دارد و میتوان گفت راوی،
مجهول است .لذا آیتالله خویی بر روایات وی اعتماد نمیکند (خویی .)314/12 ،1372 ،اما باید گفت شیخ صدوق به
تمام کتب علی بن جعفر طریق معتبر دارد؛ در نتیجه در اعتماد به روایات کتاب کافی است اگر چه عبدالله بن حسن توثیق
نشده باشد (داوری.)520/1 ،1426 ،

هالل را میبیند و کســی غیر از او آن را نمیبیند ،نه اینکه کســی غیر از او هالل را
ندیده است.
بنابراین ،روایت یاد شده ولو با اطالق خود ،داللت دارد که این شخص ،حتی با این
ً
فرض که چنین دیدی برای دیگر مردم ممکن نباشد  -مثال چشم او دید غیرمتعارف
داشته باشد -نیز همین حکم را دارد که در روایت آمده است؛ از اینرو ،مشروط کردن
بینایی و رؤیت به دیدن با چشم متعارف و عادی وجهی ندارد (هاشمی شاهرودی.)64 ،1424 ،
چالشهای اعتبار چشم مسلح در رؤیت هالل در دیدگاه فقیهان معاصر

نسبت به دیدگاه آیتالله هاشمی شاهرودی اشکاالتی توسط فقیهان و اساتید وارد
شده است که به نقل و بررسی آنها میپردازیم.
اشکال اول

تمسک به اطالق نصوص رؤیت صحیح نیســت؛ زیرا هالل نزد عرب ،میقاتی
است که در شئون مختلف زندگی ،ماه قمری را با آن آغاز میکنند .دین اسالم چنین
مطلبی را تأیید کرده اســت :یسألونک عن األهله( ...بقره .)189/آنچه صالحیت
دارد تا میقات مردم بهصورت عمومی باشــد ،هاللی اســت که در افق محلی ظاهر
میشــود .بهگونهای که بهوسیلۀ چشم عادی و بدون ابزار نزدیککننده قابل رؤیت
ً
باشــد .اما اگر هالل تنها با ابزار نزدیککننده دیده شــود یا آنکه اصال دیده نشــود
مگر توســط شــخص نادری از مردم که چشم تیزبینی دارد ،پس چنین هاللی دیگر
نمیتواند میقات برای عموم مردم باشد.
رؤیت ذکرشده در نصوص ،طریقی برای
در نتیجه با این قرینه میتوان فهمید که ِ
پدیدار شــدن هالل در افقی اســت که با حجم و ارتفاع مناسب با چشم متعارف و
بدون ابزار دیده شود و البته اگر مانعی مانند ابر و غبار و ...نباشد (سیستانی.)40 ،1431 ،
عــدهای نیز بیان میدارد که اطالقات تابع غایات هســتند .غایت رؤیت هالل،
توقیت عمومی است نه صرف رؤیت که حتی برای عموم مردم امکان نداشته باشد.
رؤیت در روایات طریقی است به اینکه عموم مردم بتوانند با چشم عادی به رؤیت
هالل بپردازند ّ
(دری.)9-6 ،1392 ،

بررسی اعتبار چشم
ّ
مسلح در رؤیت هالل

59

پاسخ

اختصاص دادن رؤیت هالل ،به رؤیت متعارف و رایج زمان صدور نص و دست
کشیدن از اطالق ،بر اساس «انصراف» صورت میگیرد.
مناســب بهنظر میرسد بهدلیل اهمیت مســئلۀ انصراف و تأثیر آن در فهم معنای
رؤیت ،به شرح این مسئله اصولی در دیدگاه آیتالله شهید صدر بپردازیم.
انصراف عبارتست از انس ذهن به معنای معینی که لفظ بر آن انطباق دارد (هاشمی
شاهرودی.)432/3 ،1417 ،

جستارهای
فقهی و اصولی

سال پنجم ،شماره پیاپی15
تابستان 1398

60

انصراف بر سه قسم است:
اول -انصراف ناشــی از غلبه وجود باشد .مانند آنکه بعضی از افراد و حصص
مطلق نســبت به افراد دیگر به لحاظ وجود خارجی ،اغلب باشــند .گاهی این اغلب
بودن در وجود ،ســبب انس ذهن به آن حصه غالبی میشــود .اینگونه از انصراف،
انصراف ابتدایی است که اثری ندارد و نمیتواند اطالق را از بین ببرد.
زیرافهممعنایخاصمسببازلفظومستندبداننیستتامشمولدلیلحجیتظهور
شود .این معنا تنها بهدلیل غلبۀ خارجی شکل گرفته و هیچ دلیلی بر حجیت آن نیست.
دوم -انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در حصهای معین که بهصورت مجاز
یا تعدد دال و مدلول باشد .گاهی چنین کثرتی موجب شدت رابطه و انس بین لفظ
و آن حصه میشــود .این رابطه انس لفظی اســت نه خارجی؛ زیرا ناشی از استعمال
لفظ در معنا و افاده معنا به آن لفظ اســت و اگر به مرتبۀ باالیی رســید منجر به وضع
تعینی میشــود؛ مانند منقول یا لفظ مشــترک .اما اگر بدان مرتبه نرسید وضع محقق
نمیشــود؛ بلکه تنها انس و رابطۀ شدید وجود دارد .گاهی همین رابطه ،صالحیت
دارد که در مقام بیان به آن اعتماد شود .در نتیجه انصراف به این معنا موجب اجمال
و عدم تمامیت اطالق میشود.
ســوم -انصراف ناشــی از مناسبات عرفیه یا عقالئیه باشــد .مانند تشریعاتی که
دارای ریشــۀ عرفی و ارتکاز عقالیی اســت که گاهی موجب تقیید میشود .مانند
«ماء مطهر» که به آب طاهر انصراف دارد؛ چرا که مرکوز عدم مطهریت آب نجس
است (هاشمی شاهرودی.)432/3 ،1417 ،

اگــر رؤیت در روایات را حمل بر رؤیت متعارف زمان صدور نصوص کنیم در
حقیقت بدین مطلب ملتزم شدهایم که رؤیت به رؤیت غالبی و خارجی انصراف دارد
که گذشت نمیتواند مانع اطالق شود.
هیچ قرینه و دلیلی وجود ندارد که بتوان گفت رؤیت بر حصهای خاص از رؤیت
یعنی رؤیت متعارف انصراف دارد و این انصراف ناشی از کثرت استعمال در لفظ و
انس ذهنی است .انصراف رؤیت به رؤیت متعارف با توجه به عدم اختراع ابزارهای
ً
نوین ،قطعا انصراف خارجی است.
اگر رؤیت به رؤیت عموم مردم انصراف داشــته باشــد چنیــن الزمهای را باید
پذیرفت ،رؤیت شــخصی تیزبین یا شخصی که تنها او میتواند بر قله کوهی رود و
هالل را رؤیت کند خارج از اطالق رؤیت باشــد .در صورتیکه در روایت صحیحه
آمده است که شخصی که ّ
حادالبصر است :یری الهالل و رؤیت بر چنین شخصی
اطالق شده است.
آنچه که مرکوز عرف زمان صدور نص بوده چنین اســت که رؤیت منســوب به
شخص باشد ولو ویژگیهای خاصی در بیننده باشد.
مهم در میقات برای مردم آن اســت که هالل در مرتبهای شکل گیرد که امکان
رؤیت هالل باشــد .رؤیت شــخص تیزبین یا رؤیت با ابزار نوین نزیککننده ،این
امکانیت رؤیت را مخدوش نمیســازد .صدق عنوان رؤیت نیز امری عرفی است و
شارع نقش و دخالتی در مفهوم رؤیت و مصادیق آن ندارد.
اشکال دوم

مراد قول راوی از «و الیبصره غیره»
ظاهر صحیحه علی بن جعفر این اســت که ِ
مجرد عدم تحقق رؤیت از کســی اســت نه عدم امکان تحقق رؤیت از جهت ّ
تفرد
بینندۀ تیزبین بهگونهای که نظیری مانند آن نیست .روشن است که چنین فرضی در
هیچ عصری واقعیت ندارد؛ بنابراین ،مورد روایت صحیحه ،خصوص دارندۀ چشــم
تیزبین که او تنها هالل را میبیند ،نیست .اما اطالق صحیحه که این مورد یعنی بیننده
تیزبین را شامل شود ،مخدوش است؛ بهدلیل آنچه در اشکال اول گذشت.
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ً
علاوه بـر ایـن میتوان گفت :این سـؤال و پاسـخ در این روایت صحیحه اساسـا
دربـارۀ ایـن موضـوع اسـت کـه آیـا رؤیـت هلال نسـبت بـه فـرد متفـرد در رؤیت،
حجـت اسـت یـا خیـر؟ بدین توضیـح که مـوارد زیـادی ایـن مضمـون در روایات-
ّ
ماننـد روایـات محمـد بـن مسـلم ،ابوایـوب خـزاز ،عبداللـه بنبکیـر و ابوالعبـاس-
آمـده کـه تأکیـد میکنـد اگـر شـخصی نسـبت بـه رؤیـت هلال ادعـا کـرد امـا
دیگرانـی کـه بـرای رؤیـت تلاش کردهانـد چنیـن ادعایـی را تصدیق نکردنـد ،این
ادعـا اعتباری نـدارد.
در روایت صحیحه ،راوی میخواهد بپرسد که آیا این حکم به دیگران اختصاص
ً
دارد یا فقط خود وی را شامل میشود؟ مخصوصا با توجه به اینکه برخی از فقهای
اهل سنت این حکم را شامل فرد بیننده نیز میدانند و اینکه نباید روزه گرفت مگر
با دیگر مردم .با این اوصاف امام پاســخ میدهد که بیننده اگر نســبت به رؤیت
هالل یقین دارد ،طبق آن عمل کند و اال اگر یقین نداشــت از مردم تبعیت کند؛ به
بیان دیگر ،برای خود شخص بیننده ،رؤیت اعتبار دارد؛ اگر چه برای دیگران چنین
اعتباری تحقق نمییابد.
بهاینترتیب ،روایت صحیحه بیانگر آن است که رؤیت برای شخص متفرد به آن،
حجت است نه برای دیگران؛ از اینرو ،روایت نسبت به اینکه هالل با چشم متعارف
و عادی رؤیت نمیشود ،هیچ اطالقی ندارد.
عالوه بر آن ،اگر مبنا در شروع ماه عبارت باشد از ظهور هالل در افق بهگونهای
که قابل رؤیت باشــد حتی با قویترین تلســکوپها و ابزارهای نزدیککننده ،باید
گفت الزمه چنین مبنایی آن است که روزۀ پیامبر و ائمه ،عید فطر ،حج و سایر
اعمالی که دارای ایام خاصی در ماه اســت ،در بیشتر مواقع ،در روزهای حقیقی آن
واقع نشــده!؛ چرا که روشن اســت ایشان بر «رؤیت متعارف» بر تعیین آغاز ماههای
قمری اعتماد داشتهاند؛ در حالیکه بهندرت هالل را بهصورت واضح با چشم مجرد
و در ارتفاع مناســب در شب میدیدهاند و اینگونه نبوده است که در شب گذشته،
هالل بهوسیلۀ ابزار قوی نزدیککننده قابل رؤیت باشد! آیا میتوان به چنین الزمهای
پایبند بود؟! (سیستانی.)42-41 ،1431 ،
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همه مردم الزم نیســت هالل را رؤیت کنند تا میقات عمومی محقق شود ،بلکه
مالک میقات ،امکان رؤیت و اطمینان به رؤیت است .این امکان میتواند با رؤیت
شخص تیزبین محقق و فعلی شود .به چه دلیل رؤیت شخص تیزبین از امکان رؤیت
خارج میشود؟!
مردم نیز میتوانند با اعتماد بر شخص تیزبین به رؤیت وی اطمینان حاصل کنند.
مانند آنکه همۀ مردم نمیتوانند بر سر قله کوه روند تا هالل را رؤیت کنند .در نتیجه
شــخص توانمندی را مأمور میســازند تا به قلۀ کوه رفته تا هالل را بهراحتی رؤیت
کند.
میزان قدرت بر رؤیت و بهکارگیری از ابزار برای رؤیت ،دخالتی در مفهوم رؤیت
ً
و صدق عنوان آن ندارد و نمیتوان مالک میقات را صرفا بر رؤیت فعلی اشــخاص
متوسط و بدون هیچ ابزار و قدرتی اختصاص داد.
ابتدا باید گفت برای بیان عدم تحقق رؤیت مناســب آن اســت که از فعل «لم
یبصره» استفاده شود .اما فعل «الیبصره» چنین معنایی را نمیرساند.
ً
این فرض کامال در عالم خارج محقق اســت که در منطقه یا شهری ،شخصی با
چشمی تیزبین و یا با داشتن توانایی تکوینی و یا بهوسیله امکاناتی خاص مانند هواپیما
بتواند هالل را رؤیت کند و غیر از او هیچکس دیگری نتواند.
مالک ّ
تفرد شــخص بیننده در رؤیت ،یکی است و نسبت به تیزبینی چشم و یا
داشتن امکانات و ابزار اعم است.
مفاد روایت اگر تنها این مطلب باشــد که رؤیت متفرد در رؤیت به شــرطی که
رؤیت یقینی باشد حجت است منافات ندارد که گفته شود روایت نسبت به اسباب
این رؤیت یقینی اطالق دارد .به بیان دیگر روایت حجیت رؤیت متفرد را منحصر به
رؤیت با چشم عادی نکرده است و این ّ
تفرد یقینی میتواند به سبب تیزبینی چشم و
یا ابزار نوین در رؤیت باشد.
نکته آخر آنکه نباید فراموش کرد ،مالک در رؤیت هالل ،کشــف واقع نیست
که اشــتباه در درک واقع موجب اختالل مناسک عبادی در دوران قدیم باشد بلکه
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مدعا عدم صدق هالل بر موردی است که با چشم عادی قابل دیدن نباشد .نظیر
ّ
عدم صدق خون بر موردی است که تنها با چشم مسلح قابل رؤیت بود و مانند عدم
صدق زلزله بر حالتی است که عموم مردم آن را احساس نکنند؛ زیرا در مفهوم عرفی
زلزله ،لرزش زمین به نحوی که مردم با احســاس عادیشــان آن را درک کنند لحاظ
شده است.
با بیانی که گذشت ،قول ایشان نیز شاهدی است بر آنچه گفتیم« :اگر یک نفر
آن را ببیند پس پنجاه نفر دیگر نیز آن را میبینند»؛ مگر آنکه گفته شــود این بیانی
کاشفیت نوعی معتبر است.
است برای طریقیت بینه و اینکه در ّبینه
ِ
ً
پس اگر هالل را تنها یک نفر ببیند ،قول او نوعا کاشف نیست .اما ظاهر آن است
که این روایت بر بیش از این مطلب داللت دارد و اینکه هالل چیزی نیست که تنها
یک نفر قادر بر دیدن آن باشد؛ پس به ناچار میبایست صحیحه را بر صورتی که در
آسمان مه یا ابر و مانند آنها وجود داشته باشد ،حمل نمود.
ظاهر آن است که مراد شخص ســؤالکننده در این روایت شخص غیرمتعارف
ّ
ّ
نیســت و ال واجب بود که نســبت به آن تذکر بدهد .پس اگر سؤال در مورد چشم
انســانی فوق متعارف بــود که هالل را میبیند و دیگران بهطــور متعارف قادر به آن
نیستند ،واجب بود که بدان تصریح نماید.
ســؤال با بیــان قضیۀ حقیقیه در کالم امام متفاوت اســت پس ال اقل شــبهۀ
انصراف به چشم متعارف وجود دارد؛ زیرا این فرمایش امام یعنی «ال یبصره غیره»
بهمعنای عدم توانایی دیگران بر دیدن نیســت ،بلکه شــاید مراد عدم دیدن به جهت
مانعی همچون مه غلیظ یا عدم تجربه در رؤیت هالل و عدم توانایی ایشــان بر دیدن
ّ
باشد .اشخاص نیز گرچه به لحاظ قوۀ بینایی دارای شدت و ضعف هستند ،همگان
در عنوان متعارف داخل هســتند .در فرضی که بینایی شــخص فوق متعارف باشد،
ّ
وجهی برای تعدی به نگاه با تلســکوپ وجــود ندارد .الغای خصوصیت نیز محتاج

احراز است و صرف وجود شک (در ورود فرد تحت عنوان رؤیت) کفایت نمیکند
(شهیدی ،1388 ،الدرس الرابع).

پاسخ

ّاوال :تعیین و مشــخص نمودن حکم در معتبره به کســی که تنها خودش هالل
را میبیند ادعای بدون دلیل و مصادره به مطلوب اســت .مورد ســؤال هم بهمعنای
آن نیســت که همیشــه همان مورد ،موضوع حکم است .بلکه مستظهر آن است که
موضوع ،همانا هالل مرئی عرفی است؛ پس همانطور که ّ
مجرد رؤیت (بدون وسیله)
ّ
ّ
طریقی بهســوی تحقق موضوع اســت ،رؤیت مسلح و غیر متعارف نیز به منزلۀ یک
طریق برای حصول موضوع بهشــمار میرود .مســتند آن نیز به روش عرف مبنی بر
ّ
اطالق رؤیت به دیدن با چشم مسلح و همچنین اطالق معتبره (همچنانکه ذکر شد)
باز میگردد.
آنچه در این مقام ّ
اهمیت دارد – همانطور که از استظهار ادله نیز قابل فهم است-
انتساب عرفی رؤیت هالل به انسان ،بدون لحاظ کردن محاسبات فلکیه و ...است.
همچنین شایسته تأمل است که رؤیت با ادواتی که تنها ّ
مقرب موضوع هستند عرفا به
انسان منتسب میشوند.
بنابراین ،شــبههای در مصداق بودن رؤیت مسلح نیست؛ زیرا مرجع در این زمینه
عرف اســت که شرح آن ذکر شد و صحیح است که گفته شود :شک در قید زائد
است و آن تقیید مفاد دلیل به رؤیت بدون ابزار آالت است ،یا آنکه میتوانیم بگوییم
تقیید به نوعی از رؤیت اســت که در زمان صدور نــص رایج و متعارف بوده و این
بهمعنای شک در انصراف بوده که نمیتواند مانع ّ
تمسک به اطالق معتبره گردد.
آنچه ذکر شــد بر این اساس اســت که روایات مذکور در این باب در مقام بیان
موضوعیت علم یا اطمینان عقالیی یا بینه در ثبوت هالل شرعی و عدم اعتبار رأی و
ظن در اینباره باشند.
ً
ثانیا :راوی در مورد شــخصی که تنها خودش هالل را میبیند و ســایران قادر به
رؤیت آن نیستند سؤال کرده است .اما با تحلیل سؤال وی در میابیم که سؤال او دو
مصداق دارد:
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اول:کســیکه هالل را حتی با وجود مه یا ابر در آسمان میبیند .در حقیقت این
بدان معناســت که وی دارای قوت بینایی قدرتمندی بــوده یا اصطالحا ّ
حاد البصر
است یا به این معناست که سایران دارای تجربه الزم برای رؤیت هالل نیستند.
دوم:کسیکه هالل را میبیند ـ تفاوتی نیست که مه در آسمان وجود داشته باشد
یا خیرـ اما رؤیتش بهواســطۀ توانمندیای اســت که از ابزار آالت مخصوص رؤیت
کسب نموده یا آنکه قوای جسمانی او به اندازهایست که میتواند در قلۀ کوه مستقر
شود و به تنهایی هالل را ببیند.
با این توضیح روشن میگردد که سؤال راوی و حکم امام به مصداق اول و کیفیت
قوای بینایی اختصاص داشته و بنابراین مصداق دوم از موضوع روایت به دلیل مخالفت
واضح با ظاهر ،خارج میشــود .تقیید دلیل به فضای زمان صدور در باب چگونگی
ّ
زندگانی انسان متقدم و دورهای که صنایع رشد نیافته بودند هم به دلیل اثباتی و قرائن
عقالیی و اطمینانی نیاز دارد .رفع اطالق با انصراف وجودی هم بدون شک فاسد است.
بدین ترتیب با وجود اطالق معتبره نیازی به تصریح و توجه دادن به اینکه مقصود
روایت ،مصداق دوم است تا فرض غیر متعارف را نیز در بر گیرد وجود ندارد .میان
دو مصداق رؤیت نیز هیچگونه منافاتی وجود ندارد.
ً
ثالثاً :رؤیت هالل ّ
توســط یک نفر ،عرفا اختصاصی به کیفیت بینایی وی و توان
بیشــتر او از دیگران ندارد .بلکه اینکه او تنها بیننده بوده اســت میتواند به ســبب
استفاده از ادوات نزدیککننده ّ
(مقربه) یا جای گرفتن در مکانهایی باشد که از آنجا
راحتتر و نزدیکتر میتوان به رؤیت نشســت؛ بنابراین ،نیازی به الغای خصوصیت
ّ
و تعدی به تلســکوپ وجــود ندارد؛ زیرا با اعتراف عرف به اینکه اســتفاده از ابزار
نزدیککننده ،ضرری به صدق عنوان رؤیت با آنها نمیرســاند و همچنین با وجود
اطالق معتبره ،خصوصیتی در تلسکوپ و مصداق رؤیت وجود ندارد.
اشکالچهارم

ّ
صحیحۀ علی بن جعفر مبتالی به تعارض با معتبرۀ معمر بن خلد از ابیالحسن
اســت که گفته اســت« :در روز آخر ماه شــعبان نزد امام نشســته بودم و ایشان هم

روزهدار نبود .آنگاه سفرهای نزد ایشان آوردند و به من فرمود :نزدیک بیا .آن هنگام
زمانی بعد از عصر بود .به او عرض کردم :فدایت شوم امروز روزهدار هستم .فرمود:
چرا؟ عرض کردم :روایتی از امام صادق به ما رســیده است که دربارۀ یومالشک
فرمود :روزی است که خدا برای روزه گرفتن توفیق میدهد .فرمود :آیا نمیدانی که
این مربوط به صورتی است که نداند این روز جزو ماه شعبان است یا ماه رمضان .پس
در آن روز فرد روزه میگیرد ،درحالیکه اگر جزو ایام ماه رمضان باشــد .پس خدا
به او توفیق داده است ،اما اگر مانعی برای رؤیت هالل نباشد و شبههای هم در میان
نباشــد که هیچ .پس عرض کردم :آیا اکنون افطــار نمایم؟ فرمود:خیر( ».حرعاملی،
.)24/10 ،1416

ظاهر این روایت نفی این مطلب است که این روز ،یومالشک باشد؛ بنابراین تعلیل
که ،مردم سعی در استهالل داشتهاند ،اما هالل را مشاهده نکردهاند .پس اگر قابلیت
ّ
هالل برای دیده شدن با چشم غیرمسلح کافی بود ،وجهی برای نفی یومالشک بودن
این روز وجود ندارد .متعارف در عصر امام صادق نیز اســتهالل مردم بوده است؛
بدین دلیل که بنا بر فتوای ابوحنیفه شــهادت کمتــر از  50نفر مورد پذیرش نخواهد
بود .پس هنگام تعارض ـ با قطع نظر از اشــکاالت ســابق ـ میبایســت به مقتضای
قواعد اولیه رجوع نمود ،اما به هنگام ســاقط شدن صحیحۀ علی بن جعفر بر اساس
اشکاالت سابق ،میتوان به معتبرۀ خالد ّ
تمسک کرد .بلکه صحیح آن است که اگر
ّ
نوبت به تعارض میان صحیحۀ علی بن جعفر و معتبرۀ خلد برسد نسبت میان آن دو
تباین نیست؛ زیرا در صحیحۀ علی بن جعفر عدم وجود مانع در آسمان مفروض واقع
نشــده است ،پس از این جهت دارای اطالق است؛ بنابراین ،معتبرۀ ابنخالد اخص
از صحیحۀ علی بن جعفر خواهد بود؛ زیرا در آن عدم وجود مانع در آسمان مفروض
اســت؛ پس اگر این مانع در آسمان نباشد و مردم نیز با وجود اختالف در قوۀ بینایی
و ...اســتهالل نمایند اما هالل را مشاهده نکنند ،امام یومالشک بودن این روز را
نفی فرموده است( ».شهیدی ،1388 ،الدرس الرابع).
پاسخ

ّ
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بلکه آنچه از آنها مســتفاد است آن است که مناط در تحقق هالل شرعی،رؤیت از
روی علم و اطمینان بوده و در فرض شک و شبهه یا مانع ،روزه در یوم الشک واجب
اســت و بر این اساس ،دیگر مجالی برای تعارض و تنافی میان دو دلیل باقی نخواهد
ماند .به دیگر بیان ،معنای فقرۀ (فأما و لیس علة و ال شبهة فال) اعطای مالک در یوم
الشــک به این شــکل که بگوید در صورت عدم مانع و شبهه ،روزه واجب نخواهد
بود .ظاهر نفی از اینکه روز مورد اشــاره در روایت ،یومالشــک باشد هم گویی به
ســبب عدم علم یا اطمینان یا حجت در تحقق هالل شــرعی است .صرف احتمال
همین مورد نیز در عدم احراز اینکه معصوم در مقام بیان عدم اعتبار رؤیت با ادوات
ّ
مقربه بوده است کفایت میکند.
اشکالپنجم
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بیان مثال عینک طبی برای شخصی که ضعف بینایی دارد و استفاده از این مثال
برای جواز رؤیت با ابزار نوین نزدیککننده قیاس معالفارق اســت؛ زیرا به عینک،
نظر طبیعی میگویند؛ اما رؤیت با تلسکوپ را رؤیت فنی میگویند.
همچنین موضوع حکم شرعی ،هالل قمری است که با چشم عادی دیده شود
نه هاللی که با تلسکوپ رؤیت شود و نیز صحیحه علی بن جعفر تنها بیانگر حجیت
قطع قطاع است ّ
(دری.)9-6 ،1392 ،
پاسخ

ً
موضوع حکم شرعی ،هالل مرئی عرفا است و اینکه رؤیت باید با چشم عادی
ً
باشد ،از این موضوع ثابت نمیشود .رؤیت با ابزار نوین نزدیککننده نیز عرفا رؤیت
است.
رؤیت فنی و در عرض رؤیت طبیعی معنای محصل عرفی ندارد .مهم انتســاب
رؤیت به چشــم انسان ولو با ابزار نوین است .کلمۀ رؤیت همانطور که در دیدن با
چشم معمولی استعمال شده ،در دیدن با ابزاری مانند عینک یا ذرهبین و یا دوربین به
نحو حقیقی استعمال میشود (فاضل لنکرانی.)13 ،1385 ،
ّ
ّ
کســی که قطع قطاع دارد کاری به عدم رؤیت دیگــران ندارد .قطع برای قطاع

ً
حاصل میشــود چه بقیه هالل را ببینند و یا رؤیت نکنند .اما پرســش اساسا دربارۀ
کســی که اســت که تنها او هالل را رؤیت میکند و دیگران هالل را نمیبینند .در
ّ
نتیجه ظهور روایت در تفرد رائی است و مورد قطع قطاع خالف ظاهر است.
اشکالششم

موضوع حكم« ،قابلية الهالل للرؤية» يا «رؤيتپذيرى هالل» است ،بدینتوضیح
ّ
که گاهى دورى ماه از لحظه اقتران به قدرى است كه فقط با چشم مسلح قابل رؤيت
ّ
است نه با چشم عادى و هنگامى كه فاصلهاش از اين مقدار بيشتر و وارد حد ديگرى
از مدار خود شــد ،با چشــم عادى هم قابل رؤيت مىشود .بنابراين ،رؤيتپذيرى با
ّ
ّ
چشم مسلح موضوعى است و رؤيتپذيرى با چشم عادى موضوعى ديگر ،كه اقل
ُ
و اكثرند .چون خود كرۀ ماه ،موضوع حكم نيســت تا گفته شــود در هر دو حالت
ً
ً
يک چيز اســت ،بلكه -مثال -دورى ماه از لحظه اقتران به اندازۀ ده درجه كه فرضا
با چشــم عادى قابل رؤيت است «اكثر» و منزلى از منازل ماه ،و دورى آن به اندازۀ
ّ
ّ
ً
شش درجه كه فرضا فقط با چشم مسلح قابل رؤيت است« ،اقل» و منزلى ديگر از
َ ْ َ َ َ ُ ً َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ِّ َ ْ
َ
ين َو ال ِحساب( یونس)5 /
نازل ِلتعلموا عدد الس ِن
منازل ماه است ... :و القمر نورا و قدره م ِ
اكنون اين ســؤال پيش مىآيد كه كدامیک از ايــن دو موضوع و دو منزل ماه،
ّ
مالک شــروع ماه و موضوع حكماند اقل يا اكثر؟ «رؤيتپذيرى با چشــم عادى»
ّ
ّ
(اكثر) يا «رؤيتپذيرى با چشم مسلح» (اقل) يا هر دو؟ روشن است كه نتيجه و اثر
اين دو موضوع هم متفاوت است ،يعنى اگر ّاولى موضوع حكم باشد در بسيارى از
آفاق و در بسيارى از ماهها الزم مىآيد كه ماه قمرى قبلى  30روزه و مثال شنبه روز
ّاول ماه بع د باشد و اگر دومى موضوع باشد ،الزم مىآيد كه ماه قمرى قبلى  29روزه
ً
و مثال جمعه روز ّاول ماه بعد باشد.
اكنون بايد به اين ســؤال پاســخ داد كه در واقع و مقام ثبــوت ،كدامیک از اين
دو موضوع يعنى« :رؤيتپذيرى با چشــم عادى» (اكثر) و «رؤيتپذيرى با چشــم
ّ
ّ
مسلح» (اقل) موضوع حكماند؟ روشن است كه بايد فقط يكى موضوع باشد؛ زيرا
ّ
تخيير بين اقل و اكثر مستحيل است.

بررسی اعتبار چشم
ّ
مسلح در رؤیت هالل

69

جستارهای
فقهی و اصولی

سال پنجم ،شماره پیاپی15
تابستان 1398

70

از سوى ديگر معتبر نبودن رؤيت با چشم عادى كه بديهىالبطالن و مخالف هم
ّ
به آن معترف است ،پس بايد رؤيت با چشم مسلح معتبر نباشد؛ زيرا محال است در
ّ
مقــام ثبوت ،موضوع یک حكم ،اقل و اكثــر و اثر مترتب بر يكى با ديگرى متضاد
باشد.
ً
بديــن معنى كه اگر ثبوتا «الف» موضوع حكم باشــد الزمه و اثرش آن اســت
كه شــنبه ّاول ماه اســت و اگر «ب» موضوع باشد الزمهاش آن است كه -در همان
فرض -جمعه ّاول ماه است .در چنين موردى محال است كه شارع به صورت مانعة
ّ
الخلو ،موضوع بودن هر دو را معتبر دانسته باشد.
اين تالى فاســد منحصر به موضــوع مورد بحث به نظر ما يعنــى «رؤيتپذيرى
ً
هالل» نيست ،بلكه هر چه را كه موضوع حكم بدانيم ،ثبوتا محال است كه -بهگونۀ
مانعة ّ
الخلو -هم رؤيت با چشــم عادى معتبر و طريق آن باشــد ،هم رؤيت با چشم
ّ
مســلح؛ زيرا اثر ّ
مترتب بر يكى متضاد و منافى اثر ديگرى است؛ يعنى اگر رؤيت با
چشــم عادى معتبر است ،الزمهاش آن اســت كه شنبه ّاول ماه است نه جمعه و اگر
ّ
رؤيت با چشــم مسلح معتبر است الزمهاش آن است كه جمعه روز ّاول ماه است نه
شــنبه .چگونه معقول است كه در مقام ثبوت شارع هر دو را معتبر دانسته باشد و در
ً
يك افق هم جمعه  -واقعا ّ -اول ماه باشــد و هم شــنبه! و چون عدم اعتبار رؤيت با
ّ
چشــم عادى و بدون ابزار بديهىالبطالن اســت ،به ناچار بايد رؤيت با چشم مسلح
معتبر نباشد (مختاری.)49/5 ،1426 ،
به بیان دیگر ،الزمۀ اینکه هم رؤیت با چش م مسلح معتب ر باش د و هم رؤیـت بـا
چـشم غیر مسلح اعتبا ر داشت ه باشد ،منجر به قبول تخییر بین اقل و اکـثرخواهد بـود.
ً
ی اذان را نشنید
ی مثال با چشم عادی دیوا ر شه ر را ندی د و یا صدا 
به این بیان ،اگ ر کس 
ً
ک کیلومتر) باید نماز را قصر بهجا آورد و اگر همان فرد ،با فـاصله
(مـــثال فـاصلۀ ی 
ً
مـثال ده کیلومتری به وسیله دوربین ،دیوار شه ر را مشاهده کـرد ،بـای د نـما ز را تمام

بهجا آور د و دربار ۀ رؤیت هالل هـمینگونه اسـت (امام.)142 ،1386 ،
پاسخ

اول -اگر به اقل یقین داریم و شک در اکثر داریم حکم فقط یک چیز است و

فرض دیگری وجود ندارد .در اقل و اکثر باید به اقل یقین داشت و اگر شک در اقل
وجود داشته باشد خارج از فرض اقل و اکثر است .ما یقین داریم در 7درجه با چشم
مســلح هالل دیده میشود ،شک داریم آیا باید صبر کنیم تا هالل  9درجه شود و با
چشم عادی دید؟ شک در وجوب زائد است و میگوییم الزم نیست.
ً
دوم -در مســئله شک در صدق رؤیت با چشم مسلح است بنابراین اساسا اقل و
اکثر پیش نمیآید.
ســوم -موضوع در اقل و اکثر استقاللی یکی است و اقل و اکثر ناظر به تکلیف
اســت نه موضوع .یعنی موضوع در مدیون بودن به زید یکی است و متعلق هم یکی
است یعنی مدیون بودن به زید .اما تکلیف مردد است بین وجوب ادای پنج درهم یا
ده درهم؟ در رؤیت هالل موضوع یکی اســت یعنی هالل .اما نمیدانیم تکلیف ما
با چشــم مسلح است یا آنکه صبر کنیم تا با چشم عادی هم دیده شود؟ با شک در
محصل غرض ،رؤیت با ابزار نزدیککننده محقق میشود.
چهارم -چشــم مســلح فقط اختصاص به  7درجه ندارد در  9درجه هم به علت
مانع و غبار چشم عادی نمیتواند ببیند اما با دوربین امکانپذیر است.
ســخن بر اعتبار یا عدم اعتبار رؤیت با چشــم عادی نیســت بلکه بحث بر سر
وجوب زائد آن بر رؤیت مســلح اســت .میدانیم رؤیت واجب است اما نمیدانیم
رویت مسلح در  7درجه یا رویت عادی در  9درجه یعنی نمیدانیم عالوه بر رویت
مسلح در  7درجه که هالل رویت میشود ،رویت عادی هم واجب است یا خیر؟
پس پیش فرض مســئله آن است که رویت با چشم مسلح ،رویت عرفی است و
میتواند حصهای از واجب باشــد وگرنه اگر از اســاس شک داشته باشیم که رویت
مسلح ،رؤیت است یا خیر اقل بودن برای یک واجب بیمعنا خواهد بود.
حال میگوییم علم تفصیلی داریم که در  7درجه هالل رؤیت میشــود ،شک
داریم بر وجوب زائد که در  9درجه هم باید هالل با چشم عادی دیده شود؟ از این
1
وجوب دست میکشیم ،زیرا محل اجرای برائت است.
ً
 . 1آیتالله شهید صدر میگوید« :إذا كان الوجوب معلوما و لكن تردد الواجب بين األقل و األكثر ،فهناك حالتان:
ّ
الحالة األولى -دوران األمر بين األقل و األكثر االستقالليين ،و الذي يعني أن ما يتميز به األكثر على األقل من الزيادة على
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ّ
ً
اساسا میتوان گفت مورد از موارد تطبیقات اقل و اکثر نیست .چون یقین داریم
رؤیت با چشم عادی معتبر است .اما آیا ادله مقید شده است به چشم متعارف عادی
بدون مسلح یا رؤیت مسلح نیز داخل در رویت است و چنین تقییدی وجود ندارد؟
با شک در تقیید ،اصالة االطالق جاری میشود.
نکته پایانی آنکه رؤیت میتواند جامع بین رؤیت با چشم عادی و رؤیت با ابزار
نزدیککننده باشد .این جامع به لحاظ توجه به طبیعت شکل میگیرد .مانند وجوب
ً
غســل وجه و یدین در وضو .عنوان غســل عرفا بر غسل قصیر و غسل طویل ،مانند
وضوی ارتماسی صادق است (ر.ک :شهیدی ،بیتا.)753 ،
اشکالهفتم
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آیتالله ســبحانی در نامهای برای راقم ســطور چنین بیان مــیدارد ،این احتمال
وجود دارد که تمکن شــخص بیننده بهخاطر چشــم غیر متعارف وی نیست ،بلکه
ِ
وی برای هر ماه ممارســت و مهارت برای استهالل ماه دارد و دیگران چنین تالشی
ندارند.
روایت در صدد بیان امر دیگری است که به موضوع بحث ارتباطی پیدا نمیکند.
از آنجا که نســبت به قضیۀ هالل تأکید شــده و از ظن به آن نهی شده است؛ برای
سائل این مسئله پیش آمده که اگر تنها شخصی هالل را ببیند و دیگران رؤیت نکنند
آیا چنین رؤیتی برای آن شخص کافی است؟ امام جواب دادند اگر شکی ندارد
روزه بگیرد و اال روزهاش با مردم باشد.
به بیانی دیگر این روایت درصدد تـــبیین وظـیفه فردی بیننده است نه اسـتفاده از
ال یبصره غـیره» در
ابـــزار؛ هـمانطور که فرمودهاند :تـعبیر «یـری الهال ل وحد ه و 
دیـدن انفرادی این شخص ظهور دارد؛ بدینمعنا ک ه تنها این شخص ،هالل را میبیند
و کسی غیر از او آن را نمیبیند .در ایـنصـورت ،گرچه غی ر ا ز ا و کسی دیگر هالل
ً
ً
تقدير وجوبه يكون واجبا مستقال عن وجوب األقل كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو درهمين .و ال إشكال في
ً
ً
ً
تنجز وجوب األقل فيه للعلم التفصيليّ به ،و أن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة عقال و شرعا أو شرعا
فقط على الخالف بيننا و بين المشهور( ».هاشمی شاهرودی.)325/5 ،1417 ،

ف بـرای
ط تکلی 
ث سقو 
را ندیده اســـت ،ولی عـدم رؤیت هـالل بـرای دیـگران باع 
بینندۀ هالل نمیشود .در نتیجه این روایت در صـدد بیان تـکلیف فردی و شخصی
بیننده است (امام.)136 ،1386 ،
عالوه بر آنکه شــخص بیننده در روایت کسی است که توانایی رؤیت با چشم
چشم
مجرد از امکانات را دارد .در نتیجه چگونه الغای خصوصیت و تسری حکم به ِ
همراه با ابزارهای نوین نزدیککننده ممکن خواهد بود؟!
پاسخ

ابتدا باید گفت بنابر دیدگاه صحیح در علم اصول ،عدم وجود قدر متیقن در مقام
تخاطب از مقدمات حکمت در اجرای اطالق محسوب نمیشود؛ چه رسد به آنکه
قدر متیقن در خارج باشد (ر.ک :هاشمی شاهرودی.)425/3 ،1417 ،
شــکی در مصادیق رؤیت نیســت تا آنکه قدر متیقن از آن اخذ شــود؛ چرا که
انصراف وجودی در خارج نســبت به رؤیت عادی و مجرد ،ســبب نمیشــود این
مصــداق از رؤیت ،یقینی شــود و دیگر مصادیق مانند رؤیت بــا ابزار نزدیککننده
مشکوک بماند .گذشت که انصراف وجودی نمیتواند مانع از تمسک اطالق شود
و در مدلول لفظی و انس ذهنی تأثیر گذارد.
مهارت بیننده در اینکه تنها او هالل را ببیند دارای اســبابی اســت .این مهارت
میتواند بر اثر قدرت تکوینی چشم باشد و یا آنکه این قدرت اکتسابی حاصل شود.
در این قدرت اکتسابی ،امکانات و ابزار نیز میتواند دخیل باشد.
ً
از روایت تنها احتمال ممارست بیننده فهمیده نمیشود و ممارست عرفا با تمکن
اکتسابی و همراهی با ابزار قابل جمع است.
همچنین داللت روایت بر اینکه مالک روزه و افطار ،رؤیت یقینی است و شک
ً
و ظــن اعتباری ندارد با اطالق رؤیت و عدم تقیید بــه رؤیت متعارف و مجرد عرفا
قابل جمع است و آنگونه نیست که پذیرش داللت اولی با قبول داللت دوم و اطالق
منافات داشته باشد.
اما دلیل الغای خصوصیت و سرایت حکم به رؤیت با ابزار نزدیککننده آن است
که عرف ،رؤیت با ابزار نزدیککننده را مصداق رؤیت میداند .وقتی رؤیت طریق

بررسی اعتبار چشم
ّ
مسلح در رؤیت هالل

73

محض به طلوع هالل و وجود آن در افق است و عرف تفاوتی میان رؤیت با مصادیق
مختلــف چه در زمان صدور نــص و چه حال نمیبیند ،خصویت رؤیت متعارف و
مجرد در روایت الغا میشود.
نتیجهگیری

رؤیــت هالل در روایات انصراف به رؤیت زمان صــدور روایات یعنی رؤیت با
ً
چشم عادی و متعارف ندارد ،بلکه رؤیت با ابزار نوین نزدیککننده نیز عرفا رؤیت
محسوب میشود .موضوع حکم نیز ،هالل رؤیتشده بهصورت عرفی است.
منابع و مآخذ
• قرآن کریم
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