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تحلیل فقهی و تبدیل درجاتی محاسبه زمان
نماز مغرب و عشاء در مذاهب اسالمی
محمدعلی قربانی
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(تاریخ دریافت ،1398/10/1 :تاریخ پذیرش)1399/7/30 :

چکیده
از شرایط نماز وابستگی آن به زمانهای مختلف از شبانهروز است که بهدستآوردن و دانستن
این اوقات از اهمیت ویژهای در اقامه و بجاآوردن صحیح و مناسب نماز برخوردار است که
مشتمل بر اوقات ادای فرایض ،قضاء ،وقت نوافل و فضیلت ،و وقت خاص و مشترک و...
است و ازاینرو در این بحث به تحقیق درباره تعیین ،تنظیم و ترتیب اوقات شرعی نماز
مغرب و عشاء از دیدگاه مذاهب خمسه فقهی و در دنباله به تبدیل آن مبانی به اسلوب
علمی درجاتی و مثلثاتی با عنایت به طراحی مناسب برای اوقات الصلوه نماز مغرب و
عشاء ،پرداخته شده و همچنین واژههای غروب و مغرب ،حمره مشرقیه و مغربیه ،ثلث و
نیمه شب از دیدگاههای مختلف مذاهب خمسه فقهی با عنایت به اختالف مبانی ،تبیین و
تبدیل درجاتی شده ،که خود مشتمل بر نمودار و طراحی نمونههای درجاتی و زیرمجموعه-
های متناسب در این راستا است ،تا از این رهگذر اختالف مبانی در این بحث نظاممند،
قابل درکتر و به حداقل کاهش یابد و گامی هر چند اندک در جهت تبیین و تقریب بین-
المذاهب باشد.
کلیدواژهها :وقت نماز ،مغرب و عشاء ،اختالف فقهی وقت نماز ،تبدیل درجات.

 .1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران/
dr.ghorbani43@yahoo.com
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طرح مسئله
بنا بر آموزههای دینی و به منظور یکسانسازی رفتار دینداران ،انجام رفتارهای دینی
(مناسک) تنها در زمانی خاص الزم دانسته شده و بجاآوردن عمدی آنها خارج از زمان
تعیینشده ،سبب کاهش ارزش اخروی مناسک یا بطالن آنها میشود؛ گرچه در برخی موارد،
مکلف میتواند به قصد خشنودی خداوند آن عمل را در زمان دیگری نیز انجام دهد (طوسی،
1407ق255/1 ،؛ حر عاملی1409 ،ق.)166/4 ،
بر این اساس ،پیشوایان دینی و فقهای مسلمان برای شناخت زمان بجاآوردن فرایض
دینی از معیارهای ساده و سازگار با رخدادهای طبیعی ،همچون تعیین اوقات شرعی بر پایه
موقعیت خورشید در طول روز و جابهجایی و نسبت موقعیتهای آن استفاده کردهاند؛ اما از
آنجا که رجوع به نشانههای طبیعی با طول و عرضهای مختلف زمین ،فراز و نشیبها ،شرایط
آبوهوایی و مناطق گوناگون زمین سبب اختالف در تطبیق و دریافت میشود ،ضروری
است تا معیاری مناسب و قابل محاسبه برای تعیین زمان انجام فرایض دینی ،خصوصاً با
تاریک شدن هوا و وقت نماز مغرب و عشاء ارائه گردد .لذا این پرسش مطرح است که در
تطبیق و تبیین زمان مغرب و عشاء در فقه مذاهب اسالمی ،با همه اختالفاتی که در آن است،
از چه راهکارهایی در این زمینه بهره گرفته شده و آیا این اختالفات قابل تبیین و تبدیل
درجاتی جهت درک بیشتر و تقریب مقدار تفاوتها است یا نه .این تحقیق بر اساس روش
تحلیلی توصیفی از منابع فیشبرداریشده در صدد رفع این مشکل است .و یکی از اهداف
اجرای آن ،بهدستآوردن اوقات نماز مغرب و عشاء و دانستن اختالف مذاهب فقهی و مقدار
زمانی و درجاتی اوقات این دو نماز و محاسبه مقدار تفاوت آنهاست زیرا انجام این فرایض
نیازمند مراعات ویژه جهت ورود و خروج مناسب بدان میباشد و در این زمینه تاکنون کار
کامل و مستقلی صورت نگرفته است و از اینرو تصمیم بر آن شد تا برای اولین بار با یک
بیان نظاممند عالوه بر تبیین ادله و اقوال فقهای اسالمی نسبت به اوقات الصلوه (نماز مغرب
و عشاء) ،به تبدیل این اقوال به یک طرح درجاتی و مثلثاتی و تبیین و محاسبه مقدار زمانی
و درجاتی آن پرداخته شود .تا اختالفات و تطبیقات ادله و فتاوا در این زمینه قابل فهمتر و
به حداقل برسد .در این راستا بیان سه نکته مقدماتی ضروری بهنظر میرسد:
 -1نکته اول :اینکه باید عرض شود که قرآن کریم در دو جا سخن از اوقات نماز به میان
آورده ،در هر دوی آنها «سه وقت» براى نمازهاى روزانه بیان کرده است.
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اول :خداوند در سوره هود میفرماید« :وَاَقِمِ الصَّالَهَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ :نماز
را در دو طرف روز و بخشى از شب بهپا دار» (هود .)114 ،بر اساس فرموده امام صادق
تعبیر «طرفى النهار» به نماز صبح که در آغاز روز انجام مىشود و نماز مغرب که در طرف
دیگر روز انجام میشود اشاره دارد .اما عبارت «زلفاً من اللیل» ،با توجه به این که «زلف»
جمع «زلفه» و به معناى بخشى از اوایل شب است (راغب اصفهانی1392 ،ق ،)219 ،اشاره
به وقت نماز عشاء دارد (مجلسی1403 ،ق.)289/79 ،
دوم :در سوره اسراء آمده است« :اَقِمِ الصَّالَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً :نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دار و نماز
صبح را نیز به جای آور که آن مورد مشاهده (فرشتگان) است» (اسراء« .)78 ،دلوک» در
لغت به معناى متمایلشدن (راغب اصفهانی1392 ،ق )173 ،و در روایت به انحراف خورشید
از خط نصف النهار (زوال ظهر) اشاره دارد .امام باقر فرمودند :و بین زوال آفتاب تا نیمه
شب چهار نماز قرار دارد که خداوند متعال همه آنها و زمان آنها را بیان فرموده است .منظور
از «غَسَقِ اللَّیْلِ» نیمه شب است .سپس خداوند فرمود :و نیز نماز صبحگاه را همگان حاضر
شوند و این هم اشاره به پنجمین نماز واجب است (کلینی1365 ،ش271/3 ،؛ ابنبابویه،
1413ق219/1 ،؛ طوسی1390 ،ق .)273/1 ،بر این اساس« ،دلوک شمس» به آغاز وقت
نماز ظهر و عصر و «غسق اللیل» به پایان وقت نماز مغرب و عشا و «قرآن فجر» نیز به
نماز صبح اشاره دارد (مکارم شیرازی1380 ،ش.)221/12 ،
 -2نکته دوم :مفهومشناسی شفق :به مناسبت بحث زمان مغرب به واژهای برخورد میکنیم
که در این مقطع زمانی و در منابع روایی و فقهی پرکاربرد بوده و جا دارد که تبیین گردد و
آن واژه شفق است« .شفق» در لغت عبارت است از «سرخی آسمان که از غروب تا عشاء
ادامه دارد» (ابنمنظور1414 ،ق .)180/10 ،این واژه در متون فقهی به معانی مختلفی بهکار
رفته است ،مانند :حمره مغربیه ،حمره مشرقیه و سفیدی موجود در دامنه افق پس از ذهاب
حمره (نجفی1381 ،ش122 -257/7 ،؛ حر عاملی1409 ،ق.)204/4 ،
در منابع روایی نیز واژه شفق به شکلهای مختلف استفاده شده است ،چنانکه گفتهاند:
«وقت فوت نماز مغرب ،زمان سقوط شفق (ذهاب حمره مغربیه) است ،هنگامی که خورشید
فرو نشست ،زمان نماز مغرب و عشاء فرا رسیده و تا نصف شب ادامه دارد» (همان187/4 ،
و  179و )157؛ «نماز مغرب را هنگامی که قرص خورشید پنهان شده باشد بجا آور و نماز
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عشاء را هنگامی که شفق پنهان شده باشد بجا آور» (همان)158/4 ،؛ «هنگامی که رسول
خدا نماز مغرب بجا میآوردند خورشید پنهان میگشت و وقتی شفق غایب میشد (ذهاب
حمره مغربیه) فرمود وقت عشاء داخل شده و آخر وقت مغرب ،رفتن شفق است» (همان،
.)157/4
بررسی :از جمع بین روایات و همچنین شهرت فتوایی و بلکه اجماع ادعایی فقها (نجفی،
1381ش )186/7 ،چنین بهدست میآید که منظور از شفق ،همان حمره مشرقیه است که از
زمان استتار شمس تا زمان ذهاب حمره مغربیه ادامه دارد و بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه،
وقت نماز مغرب از ذهاب حمره مشرقیه از سمت الرأس شروع و تا ذهاب شفق ،وقت
فضیلت آن است (طباطبایی یزدی1417 ،ق.)238/1 ،
 -3نکته سوم :مفهومشناسی حمره مشرقیه :حمره به معنای رنگ قرمز است و منظور از
حمره مشرقیه نور قرمزی است که در آسمان دیده میشود .ذهاب حمره مشرقیه یک اصطالح
فقهی است که به معنای ازبینرفتن قرمزی طرف مشرق است .وقتی خورشید غروب میکند
و پنه ان می شود ،یک قرمزی در جهت مقابل غروب خورشید (در طرف مشرق) پدیدار
می شود ،بعد از آنکه قرص شمس از افق در جانب مغرب پایین رفت سرخى که در جانب
مشرق هست میل به ارتفاع مىنماید و هر قدر که قرص آفتاب پایینتر مىرود قرمزی از
جانب مشرق باالتر مىرود تا آنکه آن به باالی سر مىرسد و اگر این قرمزی از باالی سر
رد شود و در مغرب ناپدید گردد بدان ذهاب حمره مغربیه و یا ذهاب شفق گویند چنانکه
در شفق بیان گردید .البته این قرمزی در هنگام صبح نیز در مشرق پدید می آید که به آن
نیز ،حمره مشرقیه میگویند ،ولی از آن جا که در روایات چنین تعبیری درباره تحدید نماز
صبح به حدوث یا ذهاب حمره مشرقیه نیامده است ،لذا بحث فقها پیرامون ذهاب حمره
مشرقیه (در هنگام مغرب) را شامل میشود .عنوان یادشده در بابهاى صالت ،صوم ،اعتکاف
و حج به کار رفته است .حمره مشرقیه دو بار در ناحیه شرقى افق پدید مىآید :یک بار قبل
از طلوع آفتاب که بنابر مشهور ،زمان پایان یافتن وقت نافله و فضیلت فریضه صبح (خویی،
1428ق )254/11 ،است و بار دیگر هنگام غروب آفتاب که زوال آن (گذشتن از روى سر)
بنابر مشهور نشانه غروب آفتاب و پایان روز است (نجفی1381 ،ش109/7 ،؛ خوانساری،
1364ش .)245/2 ،بنابراین ،بر اساس اعتبار این عنوان ،عباداتى که مبدئشان غروب آفتاب
است ،مانند نماز مغرب ،با زوال حمره مشرقیه ،وقتشان داخل مىشود؛ و آن دسته از عباداتى
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که پایان وقت برگزارى آنها غروب آفتاب است ،مانند نماز عصر (طباطبایی یزدی1417 ،ق،
 ،)248/2امساک روزه (همان )611/3 ،و حرمت خروج از سرزمین عرفات در روز عرفه
براى حاجی (نجفی1381 ،ش ،)35/19 ،به پایان وقت خود خواهند رسید.
با دانستن این نکات در این تحقیق بر آن شدیم زمان نماز مغرب و عشاء را که مورد
تضارب آراء و اقوال مخالف و موالف گردیده ،با بیان فقهی اسالمی و در قالب یک بحث
نظام مند ،درجاتی و زمانی مورد دقت نظر قرار دهیم .تا نقاط قوت و ضعف و اشتراکات و
اختالفات فقها و مذاهب فقهی در این زمینه نمایانتر گردد و به حداقل کاهش پذیرد.

تحلیل فقهی زمان نماز مغرب
درباره زمان نماز مغرب و عشاء ،نظرهای گوناگونی میان فقهای امامیه و اهلسنت ارائه شده
است که بر اساس آنها زمان انجام این نمازها ،زمان فضیلت و نوافل آنها و زمان افطار در
روزه دچار تغییر خواهد شد.
 .1تبیین دیدگاه امامیه
زمان نماز مغرب نزد مشهور فقهای امامیه از غروب شرعی آفتاب (ذهاب حمره مشرقیه) از
سمت الرأس شروع و تا ذهاب شفق (ذهاب حمره مغربیه) ،وقت فضیلت آن است ،هرچند
وقت اجزاء آن به اندازه چهار رکعت تا پیش از نصف شب ادامه دارد .از اول وقت به اندازه
سه رکعت زمان اختصاصی نماز مغرب و از آخر وقت به اندازه  4رکعت زمان اختصاصی
نماز عشاء و میان این دو زمان مشترک است (طباطبایی یزدی1417 ،ق.)238/1 ،
و وقت نافله مغرب بعد از تمامشدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب که
بعد از غروب آفتاب در آسمان پیدا میشود از بین برود .مرحوم شهید اول در مورد وقت
نافله مغرب میفرمایند زمانی است که حمره مغربیه تمام شده باشد (شهید اول ،بیتا.)25 ،
مرحوم بحرانی (بحرانی1405 ،ق )220/6 ،اعتبار این حکم را مستند به مشهور دانسته و از
کتاب معتبر و مدارک هم نقل اجماع نموده و فرموده زمان نافله مغرب بعد از نماز مغرب
است و تا ذهاب حمره مغربیه هم ادامه دارد .مرحوم نجفی در مورد امتداد وقت نافله مغرب
فرموده بنابر مشهور وقتش پس از مغرب تا ذهاب حمره مغربیه ادامه دارد (نجفی1381 ،ش،
.)189/7

36

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 16

برای تبیین دیدگاههای مطرح در میان فقهای امامیه ،نیازمند واکاوی مفهوم مغرب در این
مورد هستیم:
در بررسی مفهوم مغرب در ادبیات فقهی ،دستکم سه دیدگاه بر اساس اختالف روایات،
مطرح شده است:
اول :غروب خورشید« :مغرب» از نظر مشهور یا اجماع فقهای اهلسنت (ابنقدامه،
1388ق276/1 ،؛ جزیری1424 ،ق )107/1 ،و فقهای متقدم امامیه ،همچون ابنابیعقیل
(ابنابیعقیل1406 ،ق ،)25 ،ابنجنید (ابنجنید1416 ،ق ،)47 ،مفید (مفید1410 ،ق،)93 ،
ابنبابویه (ابنبابویه1413 ،ق ،)218/1 ،شریف مرتضی (شریف مرتضی1417 ،ق،)193 ،
حلبی (حلبی1403 ،ق ،)137 ،سالر دیلمی (سالر دیلمی1414 ،ق )62 ،و برخی از
متأخرین همچون صاحب مدارک (موسوی عاملی1411 ،ق )49/3 ،و گروهی از فقهای
معاصر همانند خویی (خویی1428 ،ق ،)239/6 ،عبارت است از «پنهانشدن خورشید در
افق غربی» .مستند این دیدگاه ،روایاتی است که با عبارات مختلفی همانند غابت الشمس،
غاب قرصها ،من حین تغیب ،ما بین غروب الشمس و ...همراه است ،که همه گویای غروب
خورشید است؛ همانند :روایت زراره ...« :و اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء
االخره :هرگاه خورشید مخفی شود زمان مغرب و عشاء داخل شده است» (کلینی1365 ،ش،
« .)279/3وقت المغرب اذا غاب قرصها :زمان مغرب وقتی است که قرص خورشید مخفی
گردد» (حر عاملی1409 ،ق )183/4 ،و روایت عبداهلل بن سنان« :وقت المغرب من حین
تغیب الی ان تشتبک النجوم :زمان مغرب از وقتی است که خورشید مخفی گردد تا هنگامی
که ستارگان آشکار گردند» (همان )182/4 ،و روایت اسماعیل بن فضل« :کان رسول اهلل
یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث یغیب حاجبها :رسول خدا زمانی نماز مغرب را
بجا میآورد که خورشید مخفی شده و لبهاش آشکار نبود» (همان )182/4 ،و روایت جابر:
« سألته عن وقت المغرب قال ما بین غروب الشمس الی سقوط الشفق :از ایشان زمان مغرب
را سؤال کردم که فرمودند بین غروب شمس تا از بین رفتن شفق است» (همان )182/4 ،و
روایت عمرو بن ابینصر« :فی المغرب :اذا توارت القرص کان وقت الصاله و افطر :درباره
مغرب سوال نمود هنگامی که قرص خورشید مخفی شود زمان نماز مغرب و افطار روزه
است» (همان )183/4 ،و غیر از اینها.
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دوم :ازبین رفتن سرخی شرقی آسمان و رسیدن حمره مشرقیه به باالی سر :نجفی در
اینباره مینویسد« :برخی از فقیهان متأخر بر این باورند که مالک در تحقق مغرب ،تنها
غروب خورشید (استتار قرص) نبوده ،بلکه ناپدیدشدن سرخی در شرق آسمان (ذهاب حمره
مشرقیه) نشانه تحقق مغرب شرعی است ،بهواسطه حمل روایات مطلق (استتار قرص شمس)
بر روایات مقید (ذهاب حمره مشرقیه پس از استتار قرص)» (نجفی1381 ،ش .)109/7 ،و
بسیاری از فقها و بلکه مشهور آنان بر این باور هستند؛ همانند حلی در قواعد االحکام (حلی،
1413ق ،)246/1 ،فخرالمحققین در ایضاح الفوائد (فخرالمحققین1387 ،ق ،)74/1 ،شهید
اول در دروس (شهید اول1417 ،ق ،)139/1 ،محقق کرکی در جامع المقاصد (محقق کرکی،
1414ق ،)17/2 ،بحرانی در الحدائق الناظره (بحرانی1405 ،ق ،)163/6 ،نجفی در جواهر
الکالم (نجفی1381 ،ش )84/4 ،و اکثر قریب به اتفاق فقهای معاصر.
طرفداران این نظریه برای اثبات آن به دالیل ذیل استناد کردهاند (نجفی1381 ،ش،
109/7؛ حر عاملی1409 ،ق -1 :)177/4 ،موافق بودن با احتیاط؛  -2وجود شهرت فتوایی
بین فقهای امامیه؛  -3عمل به احادیث موجود در مسئله؛  -4حمل مجمل بر مبین؛  -5حمل
مطلق بر مقید؛  -6حمل روایات ناظر به کفایت استتار قرص بر تقیه؛  -7احتمال نسخ مفاد
روایات ناظر به کفایت استتار قرص؛  -8وضوح مفاد روایات ناظر به ذهاب حمره مشرقیه
در داللت بر مطلوب و بر اینکه مغرب شرعی تنها با غروب خورشید تحقق پیدا نمیکند،
همانند روایت ابنابیعمیر« :اذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی من المشرق فقد غابت
الشمس من شرق االرض و غربها :هرگاه قرمزی از ناحیه مشرق ناپدید شود ،خورشید از
شرق و غرب مخفی شده است» (همان )173/4 ،و روایت معتبره عبداهلل بن وضاح ...« :قال
اری لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تاخذ بالحائطه لدینک :نظر و حکم من درباره تو
این است که صبر کنی تا قرمزی برود و آنچه به احتیاط نزدیکتر است برای دین خود
برگزین» (همان )176/4 ،و روایت برید بن معاویه عجلی« :اذا غابت الحمره من هذا الجانب
یعنی ناحیه المشرق فقد غابت الشمس فی شرق االرض و من غربها :هرگاه قرمزی از ناحیه
مشرق ناپدید شود ،زمان مخفیشدن خورشید از شرق و غرب دنیاست» (همان )175/4 ،و
روایت علی بن احمد اشیم ...« :وقت المغرب اذا ذهبت الحمره من المشرق :زمان مغرب
هنگام رفتن قرمزی از ناحیه مشرق است» (همان )173/4 ،و روایت بکر بن محمد ...« :ان
اهلل یقول فی کتابه البراهیم :فلما جن علیه اللیل رای کوکبا قال هذا ربی .فهذا اول الوقت و
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آخر ذالک غیبوبه الشفق :خداوند در قرآن درباره ابراهیم میفرماید و چون شب بر او آشکار
گردید ستارهای را دید ،گفت این پروردگار من است و این آغاز وقت شب و آخر آن
مخفیشدن شفق است» (همان )174/4 ،و( ...نجفی1381 ،ش121/7 ،؛ طباطبایی یزدی،
1417ق 238/1 ،و 383؛ حر عاملی1409 ،ق.)177/4 ،
همچنین به نقل مجلسی از میرداماد این قول مطابق با اکثر روایات و اجماع عملی اصحاب
امامیه و البته اساطین الهیین و ریاضیین از حکمای یونان است (مجلسی1403 ،ق84/80 ،؛
نجفی1381 ،ش.)109-150/7 ،
سوم :انتفاء حمره از سراسر مشرق و تاریکی کامل آسمان در طرف مشرق ،عالمت آغاز
مغرب است .بر اساس این نظریه که مفید و طوسی از موافقان آن بهحساب میآیند ،رسیدن
حمره مشرقیه به باالی سر کفایت نکرده و باید حمره در تمام ناحیه مشرق از بین رفته باشد،
هرچند این سرخی همچنان در قسمت مغرب آسمان موجود باشد (مفید1410 ،ق92 ،؛
طوسی1400 ،ق59 ،؛ شفتی1409 ،ق .)157/1 ،مستند این قول ،روایت «محمد بن علی»
است که گفت با امام رضا در سفر همراه بودم و امام را دیدم که نماز مغرب را هنگامی
میخواند که سیاهی از جانب مشرق رو میآورد (طوسی1365 ،ش29/2 ،؛ حر عاملی،
1409ق.)175/4 ،
با توجه به دالیل اقامه شده برای قائلین به قول دوم و جامعیت آن نسبت به قول اول (بر
فرض صحت روایاتش) و با وجود روایات مشهور متعدد و در حد شهرت یا اجماع و یا
ضروریبودن این فتوا بین امامیه (نجفی1381 ،ش )109/7 ،و همچنین جامعبودن و احتمال
مقید و مبینبودن روایات قسم دوم نسبت به روایات قسم اول و با احتمال صدور روایت
قسم اول از روی تقیه و موافقت با عامه ،مشهور فقهای امامیه برتری نظریه دوم بر دو قول
دیگر را تأیید نمودهاند .و همینطور مستند قول سوم نیز روایت محمد بن علی است که
روایتش ضعیف و از نظر سند و داللت مخدوش بهنظر میرسد؛ زیرا حکم سفر آسانتر از
حضر است و لذا نمیتواند حکم اختصاصی برای نماز مغرب در همه حال باشد؛ چنانکه در
صحیحه «حلبی» بیان شده است« :اشکالی ندارد که در سفر نماز مغرب را تا پنهانشدن
شفق به تأخیر بیندازی» (حر عاملی1409 ،ق.)194/4 ،
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 .2تبیین دیدگاه اهلسنت
تمام مذاهب اهلسنت اتفاقنظر دارند که با غروب خورشید (یعنی استتار قرص) وقت نماز
مغرب داخل شده است (ابنقدامه1388 ،ق )276/1 ،و چنانکه شافعی میگوید« :لَا وَقْتَ
لِلْمَغْرِبِ إلَّا وَاحِدٌ وَ ذَلِکَ حِینَ تَغیبُ الشَّمْسُ :تنها زمانی که برای مغرب است ،زمان مخفی-
شدن خورشید است» (شافعی1983 ،م )92/1 ،و از دیدگاه حنبلیها ،حنفیها و شافعیها وقت
نماز مغرب از استتار کامل خورشید در مغرب آغاز و تا شفق ادامه مییابد .از نظر مالکیه
مغرب دو وقت دارد :وقت اختیاری که از غروب خورشید آغاز میشود و تا زمانی که در
اوایل غروب بتوانند با تحصیل طهارت و گفتن اذان و اقامه نماز بخوانند ،ادامه پیدا میکند؛
وقت ضروری که پس از وقت اختیاری آغاز و تا طلوع فجر ادامه مییابد .به نظر مالکیه،
مغرب وقت اختیاری موسع ندارد (بغدادی1420 ،ق202/1 ،؛ جزیری1424 ،ق.)162/1 ،
در چگونگی تحقق شفق نیز فقهای اهلسنت با یکدیگر اختالفنظر دارند .برخی بر این
باورند که بعد از غروب آفتاب در ناحیه مغرب سه رنگ به ترتیب :سرخی ،سفیدی و سیاهی
مشاهده می شود .شفق از نظر ابوحنیفه به هنگام سفیدی مغرب محقق میشود و به همین
جهت ،هنگامی که در مغرب ،سفیدی دیده میشود ،انتهای وقت مغرب و ابتدای وقت عشاء
خواهد بود .اما از نظر دیگر امامان اهلسنت ،همچنین برخی از شاگردان ابوحنیفه (یعنی
صاحبین که همان ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی دو شاگرد برجسته ابوحنیفه است)
شفق به سرخی مغرب اطالق شده است (شافعی1983 ،م98/1 ،؛ مرغینانی2010 ،م،)38/1 ،
در نتیجه هنگامی که سرخی مغرب از بین برود و رنگ آن به سفیدی تغییر پیدا کند ،انتهای
وقت مغرب خواهد بود .دو شاگرد ابوحنیفه وقت مغرب را از ابتدای غروب تا برطرفشدن
سرخی سمت مغرب میدانند؛ اما از دیدگاه «ابوحنیفه» «شفق» به سفیدی پس از سرخی
گفته میشود؛ لذا از دیدگاه وی وقت مغرب مقداری موسعتر از دیدگاه دو شاگردش است.
بر اساس بیان «موسوعه کویتیه» تفاوت این دو دیدگاه ،حدود سه درجه قوسی که معادل
دوازده دقیقه ساعتی است ،میباشد« .وَالْفَرْقُ بَیْنَ الشَّفَقَیْنِ یُقَدَّرُ بِثَالَثِ دَرَجَاتٍ ،وَهِیَ تَعْدِل
اثْنَتَیْ عَشْرَةَ دَقِیقَةً» (الموسوعة الفقهیة الکویتیة1404 ،ق.)174/7 ،
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 .3تبیین و تبدیل درجاتی (نجومی) مغرب
زمان دقیق غروب خورشید از نظر علم نجوم ،لحظهای است که مرکز قرص خورشید50 ،
دقیقه قوسی (حدود  3دقیقه و  20ثانیه ساعتی)  2زیر افق ناظر باشد .در این صورت34 ،
دقیقه قوسی (حدود  2دقیقه و  18ثانیه ساعتی) آن مربوط به شعاع ظاهری قرص خورشید
است و در  16دقیقه قوسی باقیمانده ،به علت تأثیر پدیده شکست نور ،خورشید همچنان
قابل مشاهده است .قطر ظاهری خورشید به طور میانگین  34دقیقه قوسی است و این زمانی
است که مرکز خورشید به مقدار  34دقیقه قوسی زیرخط افق قرار گیرد .این مقدار در مورد
خورشید سبب میشود تا فاصله زمانی روشنایی روز طوالنیتر شود .به همین جهت ،باید
مرکز خورشید حدود  50دقیقه قوسی زیر افق ناظر قرار گیرد تا از حالت مرئیبودن خارج
گشته و غروب محقق شود (حدود  3دقیقه و  20ثانیه ساعتی) (ریاضی کرمانی1350 ،ش،
144؛ عدالتی1380 ،ش378 ،؛ گالبگیر1385 ،ش.)64 ،
بدین ترتیب ،بیان نجومی در تحقق غروب با نظر مشهور فقهای امامیه نسبت به آن،
متفاوت است؛ زیرا آنگونه که بیان شد ،از دیدگاه مشهور امامیه ،زمان نماز مغرب ،ذهاب
حمره مشرقیه از سمت الرأس است و این پدیده زمانی رخ میدهد که خورشید به اندازه
حدود  4/8درجه قوسی زیر خط افق قرار گیرد؛ یعنی پس از استتار خورشید ،حدود16
دقیقه و  30ثانیه ساعتی طول میکشد تا غروب شرعی محقق گردد و همین مقدار از زمان
یا درجه ،نشانگر تفاوت نظر امامیه و اهلسنت نسبت به تحقق غروب شرعی است (که در
فصول سال بین  16تا  20دقیقه ساعتی پس از غروب آفتاب رخ میدهد) .به عبارت دیگر
زمانی که زاویه سمت الرأسی خورشید  94/8درجه قوسی شود ،وقت اذان مغرب نزد
امامیه است (عدالتی1372 ،ش36 ،؛ گالبگیر1385 ،ش.)56 ،
 .2هر دایره به  360درجه و هر  360درجه قوسی برابر با  24ساعت و هر  15درجه قوسی برابر با یک
ساعت و هر درجه قوسی دایره برابر با  4دقیقه ساعتی است و هر  15دقیقه قوسی ،برابر با یک دقیقه ساعتی
است و هر ساعت برابر با  60دقیقه و هر دقیقه برابر با  60ثانیه است و این دستگاه شصتگانی ظاهرا از
ابداعات بابلیان است و مصریان باستان نیز که عاشق مثلث کامل (مثلث متساوی االضالع) بودند ،شش عدد
از این مثلثها را دقیقاً درون دایره جای دادند؛ به همین دلیل ،شش برش مثلثی 60درجهای ،تقسیم دایره را به
 360درجه کامالً منطقی جلوه میداد و هر دقیقه ساعتی برابر با  6درجه قوسی است و در مجموع یک
ساعت برابر با  360درجه دوران عقربه است (زمانی قمشهای1381 ،ش.)40/2 ،
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البته در برخی منابع ،بیان گردیده که حمره مشرقیه باید از سمت الرأس بگذرد ،اما
مشاهدات تجربی نشان میدهد که قبل از آن ،سرخی مشرق کمنور و محو میشود .بر اساس
مشاهدات انجامشده در سالهای گذشته ،مالک اذان مغرب زمانی است که خورشید به انحطاط
 5 .4درجه برسد (هرچند امروزه مقدار متوسط آن را  8 .4گرفتهاند) (زمانی قمشهای،
1381ش.)382/1 ،
باید توجه داشت که عبور حمره مشرقیه در آفاق استوایی بین  10تا  12دقیقه ساعتی
است و با زیادشدن عرض شهرها بر مدت آن افزوده میگردد ،چنانکه در افق قم یا مشهد
بین  4تا  5درجه قوسی تمدید شده که با نیم درجه احتیاط بین  18و  22دقیقه ساعتی
خواهد بود .بدین معنا که در اوایل فروردین از حدود  18دقیقه به جانب  22دقیقه افزایش
مییابد و با گذشت سه ماه (رأس سرطان) به بیشترین دقایق میرسد و سپس بهتدریج رو
به کاهش میگذارد و تا پاییز و در بقیه فصول سال نیز تغییر محسوس ندارد .بنابراین مدت
زمان بین غروب تا مغرب شرعی تجربی است و به اختالف عرضها و مکانها متفاوت است
و هرچه اندازه عرض آنان زیادتر شود عبور حمره مشرقیه از سمت الرأس نیز مدت بیشتری
را میطلبد (همانجا).
در نتیجه میتوان گفت :با غروب آفتاب در مغرب ،وقت فریضه مغرب داخل شده و در
این امر اختالفی نیست؛ اما در اینکه غروب چگونه محقق میشود اختالفنظر است .عدهای
از فقها استتار شمس در افق را کافی دانسته و عدهای عالوه بر آن از بین رفتن حمره و
سرخی در مشرق را نیز الزم دانسته و برخی تاریکی هوا در مشرق را مالک گرفتهاند ،که
بر اساس دو قول اخیر نمیتوان به اذان اهلسنت در اعالن وقت مغرب اعتماد کرد و می-
بایست تا ذهاب حمره مشرقیه صبر نمود .همچنین ابتدای وقت نماز مغرب از دیدگاه اهل-
سنت از زمان غروب آفتاب (استتار قرص خورشید در سطح افق غربی) تا زمانی است که
سرخی سمت مغرب (شفق) باقی است.
این زمان به طور تقریبی نزدیک به یک ساعت و نیم به طول میانجامد؛ بنابراین بعد از
یک ساعت و نیم وقت نماز مغرب و یا وقت فضیلت آن به پایان میرسد .در فقه حنفی در
پایان وقت مغرب اختالفنظر است .وقت نماز عشاء نزد اهلسنت با ازبینرفتن سرخی سمت
مغرب (شفق) آغاز شده و بر اساس قول مشهور آنان تا طلوع فجر استمرار مییابد؛ هر چند
که شایسته است نماز عشاء از یکسوم شب تأخیر نیفتد.
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تحلیل فقهی زمان نماز عشاء
وقت نماز عشاء نزد امامیه پس از پایان نماز مغرب آغاز و وقت اجزاء آن تا نصف شب
ادامه پیدا میکند؛ گرچه وقت فضیلت آن از ذهاب شفق (ذهاب حمره مغربیه) تا یکسوم
شب است.
در مورد زمان نماز عشاء نیز نقطهنظرات گوناگونی بین دانشیان امامیه و اهلسنت بیان
گردیده که بر اساس این نظرات زمان انجام این نماز ،زمان فضیلت و نوافل آنها ،قضاء و اداء
آنها ،دچار تغییر خواهد شد و از اینرو به نظرات صاحبنظران در این زمینه به شرح ذیل
خواهیم پرداخت.
 .1تبیین دیدگاه امامیه
نماز عشاء از دیدگاه امامیه دو وقت دارد:
 -1یکی قبل از ذهاب شفق (حمره مغربیه)؛ یعنی بالفاصله پس از نماز مغرب ،تا نیمه
شب؛
 -2دیگری بعد از شفق تا نیمه شب.
صاحب عروه در این زمینه میفرماید« :زمان فضیلت نماز مغرب از ذهاب حمره مشرقیه
شروع می شود و تا ذهاب شفق یعنی ذهاب حمره مغربیه ادامه دارد و زمان فضیلت نماز
عشاء از ذهاب شفق تا یکسوم شب است (طباطبایی یزدی1417 ،ق238/1 ،؛ زمانی
قمشهای1381 ،ش.)385/1 ،
و زمان نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب امتداد دارد؛ چنانکه در آیه قرآن میفرماید« :أَقِمِ
الصَّالَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ :نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب بهپا
دارید( ».اسراء .)78 ،گفتهاند غسق اللیل به معنای شدت ظلمت شب است (راغب اصفهانی،
1392ش.)373 ،
و در روایت عبید بن زراره از امام صادق است« :هرگاه خورشید غروب کند ،زمان
نماز مغرب و عشاء فرا رسیده است و تا نصف شب ادامه دارد ،جز اینکه مغرب قبل از عشاء
است» (حر عاملی1409 ،ق 181/4 ،و 157؛ فاضل مقداد1373 ،ش.)68/1 ،
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در روایتی دیگر نیز امام صادق فرمودند« :اول وقت نماز عشاء رفتن سرخی است که
بعد از غروب آفتاب پیدا میشود و آخرش تا غسق اللیل است یعنی نیمه شب» (ابنبابویه،
1413ق.)657/1 ،
وقت نافله عشاء هم بعد از تمامشدن نماز عشاء تا نصف شب است و بهتر است بعد از
نماز عشاء بالفاصله خوانده شود (شهید اول ،بیتا25 ،؛ نجفی1381 ،ش.)191/7 ،
در همین راستا دو بحث مفهومی دیگر نیز بررسی میشود:
اول :بحث از ثلث شب :ثلث شب بهعنوان انتهای فضیلت نماز عشاء مطرح گردیده است.
طوسی زمان پایان وقت عشاء را ذهاب ثلث شب میداند (طوسی1407 ،ق )65/1 ،و
صاحب عروه نیز همینگونه بیان فرمودهاند (طباطبایی یزدی1417 ،ق .)238/1 ،البته
روشهایی که در ذیل برای تحصیل نیمه شب بیان میگردد نیز برای تحصیل ثلث شب نیز
کاربرد خواهد داشت.
دوم :محاسبه نیمه شب :نیمه شب یک وقت شرعی مستقل نیست و به تعریف شب از
لحاظ شرعی بستگی دارد ،هر چند در برخی از روایات ما زمان انجام نافله شب را از نیمه
شب معین کرده و یا تقدیم صاله اللیل و الوتر بر نصف شب مجاز شمرده شده ،چنانکه
روایاتش در باب  43و  44از ابواب المواقیت کتاب الصاله در جلد چهارم وسائل الشیعه و
همچنین در صحیح بخاری کتاب الصاله حدیث  1145آمده است.
مطابق نظر اکثر مراجع تقلید ،نیمه شب شرعی زمان وسط بین غروب شرعی خورشید
(اذان مغرب) و اذان صبح روز بعد است .بنابراین ممکن است نیمه شب شرعی دقایقی قبل
یا بعد از نیمه شب نجومی (ساعت صفر بامداد) باشد .در عروه آمده است« :و یعرف نصف
اللیل بالنجوم الطالعه اول الغروب .اذا مالت عن دائرة نصف النهار الی طرف المغرب»
(طباطبایی یزدی1417 ،ق .)518/1 ،یعنی شناحت نیمه شب از زمانی است که ستارگان
طلوعکننده در آغاز غروب در مشرق ،از نصفالنهار مکان مورد نظر به سمت غرب گذر
کند.
اما نیمه شب چه زمانی است و چگونه به دست میآید:
نیمه شب ساعت صفر است و آغاز آن هنگامی است که خورشید در نقطه مقابل ظهر و
در امتداد نصفالنهار محل قرار میگیرد و موقعی که خورشید متوسط  12ساعت بعد به
نصفالنهار ناظر میرسد ،ساعت  12متوسط محلی است .به عبارت دیگر وقتی که خورشید
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در مسیر حرکت ظاهری روزانهاش بر فراز بلندترین نقطه نصفالنهار قرار میگیرد ،موقع
ظهر و نیمروز است و موقعی که در نقطه مقابل ظهر واقع میشود ،نصف اللیل و یا نیمه شب
است .باید توجه داشت نیمه شب شرعی از دیدگاه امامیه با دیگران متفاوت است ،ولی آنچه
مورد قبول (گالبگیر1385 ،ش )67 ،اکثر دانشیان مسلمان است ،آن است که نیمه شب
عبارت است از فاصله زمانی بین اذان مغرب تا اذان صبح و این مقدار از دیدگاه امامیه زمانی
است که خورشید حدود  83/4زیر افق غرب قرار دارد.
()180- 18 – 4/8 = 157/2  2 = 78/6  + 4/8 =83/4
از نظر فقها ،خصوصاً امامیه چهار روش برای بهدستآوردن نیمه شب بیان شده که در
ذیل بدانها اشاره میگردد:
 -1روش اول :آن است که بر زمان اذان ظهر مقدار  11ساعت و  15دقیقه اضافه کنید
(خمینی1368 ،ش )138/1 ،و برخی گفتهاند  12ساعت اضافه کنید تا زمان نیمه شب
بهدست آید که اگر مثالً اذان ظهر ساعت  12ظهر باشد بنابراین نیمه شب ساعت  23/15و
طبق احتمال دوم ساعت  12شب خواهد بود .چنانکه مکارم شیرازی در رساله خود می-
فرمایند« :احتیاط واجب آن است که شب را از اول غروب آفتاب تا اذان صبح حساب کند
و در نیمه اول سال تقریباً ساعت دوازده و پانزده دقیقه بعدازظهر ،آخر وقت نماز مغرب و
عشاء است (با احتساب ساعت تابستانی) و در نیمه دوم سال ساعت یازده و پانزده دقیقه
بعدازظهر ،آخر وقت نماز مغرب و عشاء است (بدون احتساب ساعت تابستانی) ،هر چند
در ایام سال کمى تفاوت دارد (مجموعه مؤلفین1388 ،ش.)739 ،
 -2روش دوم :آن است که زمان اذان مغرب (ذهاب حمره مشرقیه) و اذان صبح (طلوع
فجر صادق) را بهدست میآوریم و تقسیم بر  2میکنیم و آن نیمه را به مقدار اذان مغرب
اضافه میکنیم و بدین ترتیب زمان نیمه شب بهدست میآید؛ چنانکه امام خمینی و آیتاهلل
خامنهای و آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل گلپایگانی و آیتاهلل صافی و آیتاهلل زنجانی و آیتاهلل
نوری و آیتاهلل بهجت اینگونه فتوا دادهاند .البته آیتاهلل سیستانی به جای اذان صبح با عنوان
«طلوع فجر» تعبیر کردهاند (مجموعه مؤلفین1388 ،ش.)739 ،
مثالً اگر اذان مغرب ساعت  19باشد و اذان صبح ساعت  4صبح باشد ،امتداد این مدت
به مقدار  9ساعت است.
که اگر عدد  9را تقسیم بر  2کنیم عدد  4/5بهدست میآید9  2 = 4/5 :
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آنگاه عدد  4/5را به مقدار زمان اذان مغرب اضافه میکنیم19+ 4/5 = 23/5 :
که عدد  23/5بهدست میآید و همان زمان نیمه شب خواهد بود.
 -3روش سوم :برخی دیگر تفاوت اذان مغرب تا طلوع آفتاب صبح بعد را بهدست
میآورند و تقسیم بر  2میکنند و حاصل را بر مقدار اذان مغرب اضافه میکنند .چنانکه
آیتاهلل خویی و آیتاهلل تبریزی بر این باورند (خویی1428 ،ق .)267/1 ،طبق این حساب،
زمان نیمه شب وسعت بیشتری خواهد داشت .مثالً اگر اذان مغرب ساعت  19باشد و طلوع
آفتاب ساعت  5/5صبح باشد ،در این صورت مقدار  11ساعت تفاوت ایندوست که تقسیم
بر  2میکنیم و عدد  5/5بهدست میآید .آن را بر عدد  19اضافه می کنیم و عدد 24/5
بهدست میآید و بنابراین نیمه شب ساعت  24/5خواهد بود؛ یعنی:
11 2 =5/5
بنابراین ساعت  12/5شب نیمه شب خواهد بود5/5 +19 = 24/5 :
اینان معتقدند نماز مغرب تا نیمه شب قضاء میشود ،ولی نماز عشاء تا فردا قضاء ندارد؛
یعنی نماز عشاء را میتوان تا طلوع آفتاب فردا مافیالذمه خواند و پس از طلوع آفتاب
است که نماز عشاء قضا میشود .لذا در محاسبه نیمه شب طلوع آفتاب فردا را مورد نظر
قرار میدهند.
 -4روش چهارم :عدهای دیگر معتقدند نیمه شب عبارت است از نصفکردن زمان غروب
خورشید (و نه ذهاب حمره مشرقیه) تا زمان طلوع فجر صادق (نجفی1381 ،ش)220/7 ،
و از دیدگاه اکثر اهلسنت نیز همین معنا مورد نظر خواهد بود (جزیری1424 .ق.)185/1 ،
الزم به ذکر است آنهایی که غایت شب را طلوع فجر میدانند ،دو دسته هستند :بعضی
میگویند :از طلوع فجر تا طلوع خورشید جزو روز است ،چون روز از طلوع فجر تا غروب
خورشید است .بعضی دیگر میگویند :از طلوع فجر تا طلوع خورشید نه شب و نه روز
است ،بلکه مقابل شب و روز است ،آن ساعت نه از شب و نه از روز است ،بلکه مابین طلوع
فجر تا طلوع خورشید است (خویی1428 ،ق.)191/11 ،
علیالظاهر از این  4روش ،راهحل دوم مناسبتر است؛ زیرا با  .1فهم عرفی (مجلسی،
1403ق)74/80 ،؛  .2شهرت فتوایی؛  .3عملی؛  .4مطابق با احتیاط بودن ،سازگارتر است؛
زیرا برای قول اول و آن مقدار از عدد (عدد  )12دلیل واضحی ارائه نگردیده و قول سوم
مبتنی بر این است که مابینالطلوعین را از شب حساب کنیم و یا تتمه و تکمله شب بدانیم
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که آن هم مورد تردید است .اما قول چهارم نیز با مشرب و مذاق مشهور فقهای امامیه در
محاسبه مغرب از استتار شمس ،سازگار نیست.
 .2تبیین دیدگاه اهلسنت
وقت نماز عشاء از دیدگاه حنبلیه دو وقت دارد -1 :وقت اختیاری :از غایب شدن شفق تا
گذشتن ثلث شب؛  -2وقت ضرورت :از اول ثلث دوم تا فجر صادق و کسی که بدون عذر
در این زمان نماز بخواند گناهکار است .از دیدگاه شافعیه و حنفیه ،وقت نماز عشاء از اول
شفق شروع میشود و تا طلوع فجر صادق ادامه مییابد .از دیدگاه مالکیه مانند :حنفیه،
عشاء دو وقت دارد -1 :اختیاری :از غایبشدن شفق تا اتمام ثلث اول؛  -2ضروری :پس
از وقت اختیاری است تا طلوع فجر (سابق1397 ،ق77/1 ،؛ جزیری1424 ،ق-164/1 ،
.)163
درواقع ابوحنیفه تأخیر نماز عشاء تا ثلث شب را مستحب و تا نیمه شب مباح و تا طلوع
فجر صادق مکروه میداند (مرغینانی2010 ،م )69/1 ،و شافعی پایان نماز عشاء را برای
شخص مختار تا ثلث یا نیمه شب دانسته و برای مضطر تا طلوع فجر میداند (شافعی،
1983م .) 98/1 ،حنبلیه نیز مانند مالک معتقدند نماز عشاء دو وقت دارد :اختیاری و
اضطراری؛ وقت اختیاری آن تا گذشتن ثلث اول شب است و وقت اضطراری آن از اول
ثلث دوم تا طلوع فجر است (کلوذانی1425 ،ق72 ،؛ بغدادی1420 ،ق .)202/1 ،در مورد
نیمه شب هم اکثر اهلسنت معتقدند نیمه شب عبارت است از نصفکردن زمان غروب
خورشید تا زمان طلوع فجر صادق (جزیری1424 ،ق.)185/1 ،
در نتیجه میتوان گفت :در اینکه پایان وقت مغرب ازبینرفتن شفق در مغرب است،
اختالفنظر ی نیست؛ ولی در ابتدا و انتهای وقت عشاء در فقه حنفی اختالفنظر هست،
چنانکه بیان گردید.
 .3زمان عشاء از دیدگاه علمی و نجومی
زمان نماز عشاء که از زمان قبل از ذهاب شفق ویا ذهاب حمره مغربیه معرفی شده هنگامی
است که خورشید در نقطه مقابل با فجر صادق باشد و یا تقریباً در  18درجه قوسی زیر افق
غرب قرار گیرد؛ که این میزان بسته به موقعیتهای مختلف میتواند تفاوت داشته باشد (و این
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چیزی بین یک ساعت و  12دقیقه پس از غروب و یا حدود  56دقیقه و  30ثانیه پس از
حمره مشرقیه رخ میدهد) (الیاس1377 ،ش167 ،؛ گالبگیر1385 ،ش.)60 ،
به تعبیر دیگر زمان ذهاب حمره مغربیه که انتهای شفق باشد ،زمانی است که خورشید
حدود  18درجه زیر خط افق قرار گیرد .زمان نماز عشاء نزد اهلسنت و زمان فضیلت آن
نماز نزد امامیه به گذشت همین مقدار پس از اذان مغرب است؛ یعنی خورشید در حدود 18
درجه قوسی بعد از غروب قرار گیرد (و حدود  14درجه  52دقیقه قوسی و یا پس از ذهاب
حمره مشرقیه نزد امامیه) .لذا در این مسئله از نظر غایت که رسیدن به  18درجه قوسی
باشد ،اختالف چندانی بین امامیه و مذاهب اهلسنت نخواهد بود ،ولی از نظر مقدار زمانی و
وسعت وقت بین غروب تا حمره مغربیه ،اهلسنت حدود  16دقیقه و  30ثانیه زمان بیشتری
برای اقامه نماز دارند که امامیه معتقد است این مقدار اضافی از روز محسوب میگردد و نه
از شب.
البته باید توجه داشت این مقدار برحسب عرضهای مختلف جغرافیایی در طول سال
متفاوت است و از حدود  16تا  22درجه متغیر است و حد وسط آن حدوداً  18درجه (یعنی
یک ساعت و  12دقیقه) خواهد بود ،ولی دانشگاه تهران در محاسبه اذان این مقدار را 17/7
حساب کرده است و از نظر اهلسنت زمان نماز عشاء (ذهاب حمره مغربیه) موقعیت خورشید
در نقطه مقابل طلوع فجر است؛ یعنی  18درجه زیر خط افق ،ولی شایان ذکر است که عدهای
به هنگام غروب زاویه  17درجه را برای ذهاب حمره مغربیه (زمان فضیلت نماز عشاء) و
زاویه  18درجه را برای طلوع فجر صادق بر اساس تجربیات در برخی نواحی خاورمیانه
انتخاب نمودهاند که دلیلی بر نامتقارنبودن ایندو وجود ندارد؛ مضافاً به اینکه موقعیت 17
درجه که ممکن است به سبب صافبودن هوا در نواحی بیابانی بهخوبی قابل اجرا باشد و
در نواحی دیگر با هوای متفاوت ،ممکن است قابل اجرا نباشد (الیاس1377 ،ش167 ،؛
گالبگیر1385 ،ش.)60 ،
در محاسبه ثلث شب نیز اگر غروب را از استتار شمس و اذان صبح را  18درجه زیر
خط افق بدانیم (چنانکه اهل سنت معتقدند)؛ در این صورت ثلث شب عبارت خواهد بود.
تمام طول شب نزد اهلسنت180 -18 =162 :
162 3 = 54
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بنابراین بر اساس مشهور مذاهب اهلسنت اگر خورشید به اندازه  54از خط افق گذر
کند ،یعنی چیزی حدود  3ساعت و 36دقیقه پس از غروب شرعی اهلسنت ،در این صورت
ثلث شب واقع شده است.
از دیدگاه امامیه ثلث شب عبارت خواهد بود از موقعیتی که خورشید  58/8درجه زیر
خط افق قرار گیرد؛ یعنی چیزی حدود  3ساعت و 52دقیقه ساعتی پس از غروب شرعی
امامیه ،زیرا اگر حمره مشرقیه و مغرب شرعی نزد امامیه را حدود  -4/8درجه زیر خط
افق بدانیم و نیمه شب را بر اساس مابین زمان اذان مغرب تا اذان صبح بدانیم ،در این صورت
خواهیم داشت:
تمام طول شب نزد اهلسنت 180 -18 =162
162 3 = 54 
54 + 4/8 = 58/8
و این مقدار عبور خورشید از زیر خط افق است برای رسیدن به ثلث شب.
از دیدگاه اهلسنت که غروب را به استتار قرص میدانند و انتهای شب را اذان صبح
می دانند ،نیمه شب عبارت خواهد بود از اینکه خورشید مقدار  81درجه از دامنه افق پایین
رود؛ یعنی چیزی حدود  5ساعت و  24دقیقه ساعتی پس از غروب شرعی اهلسنت:
180 -18 = 162
162  2 = 81 
اما از دیدگاه امامیه چون غروب را از ذهاب حمره مشرقیه و اذان صبح را انتهای شب
میدانند و در این صورت خواهیم داشت:
180 -18 = 162
162  2 = 81 
81 +4/8 =85/8
لذا نیمه شب عبارت خواهد بود از مقدار  85/8که خورشید از دامنه افق پایین رود
یعنی چیزی حدود  5ساعت و 40دقیقه و  30ثانیه ساعتی پس از ذهاب حمره مشرقیه.
بنابراین از نظر درجاتی مقدار تفاوت زمانی دو نظریه در حدود  16دقیقه و  30ثانیه
ساعتی خواهد بود که برای امامیه از نظر مجموع زمانی کمتر است ،ولی همان زمانی که
نسبت و تفاوت بین غروب شرعی اهلسنت و امامیه بود (یعنی حدود  16دقیقه و  30ثانیه)
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همان نسبت و میزان ،مقدار تفاوت آنها در امتداد داشتن نیمه شب خواهد بود .بنابراین نیمه
شب برای امامیه با توجه به درجات ،حدود  4درجه و  8دقیقه و با توجه به ساعت ،حدود
 16دقیقه و  30ثانیه امتداد بیشتری خواهد داشت (باید توجه داشت که این اعداد و ساعات
برای ثلث و نیمه شب در صورتی است که بر اساس فرض غروب آفتاب را ساعت  6و
طلوع آفتاب را  6صبح بدانیم ،چنانکه در شکل ذیل دیده میشود ،ولی اگر ساعات اذان در
مناطق مختلف بر حسب طول و عرض جغرافیایی و یا فصول سال فرق کند این اعداد بر
حسب همان نسبتها تغییر میکند).
با مراجعه به شکل ذیل مقدار درجاتی و مثلثاتی زمان دقیق مغرب و عشاء از دیدگاه
مذاهب اسالمی ،فضیلت ،اداء و قضاء و نوافل آنها بهراحتی بهدست خواهد آمد:

نتیجه
 .1تمام فرق اسالمی قبول دارند که زمان نماز مغرب به غروب آفتاب است ،ولی در تعیین
غروب به اختالف پرداختهاند .مشهور روایات و فتاوای شیعه این است که زمان نماز مغرب
به ذهاب حمره مشرقیه از سمت الرأس و یا فوق الجبل است .اما -1 :برخی زمان اختصاصی
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مغرب به انجام سه رکعت پس از آن را زمان فضیلت مغرب میدانند؛  -2عدهای دیگر زمان
فضیلت نماز مغرب را از ذهاب حمره مشرقیه تا رفتن شفق (یعنی رفتن حمره مغربیه) میدانند
و لذا در این صورت زمان فضیلت نماز مغرب تا ذهاب شفق یعنی ذهاب حمره مغربیه است
و زمان فضیلت نماز عشاء از ذهاب شفق تا یکسوم شب است و زمان نماز مغرب و عشاء
تا نیمه شب امتداد دارد و وقت نافله مغرب بعد از تمامشدن نماز مغرب است تا وقتی که
سرخی طرف مغرب که بعد از غروب آفتاب در آسمان پیدا میشود از بین برود .وقت نافله
عشاء بعد از تمامشدن نماز عشاء تا نصف شب است.
 .2وقت نماز مغرب نزد اهلسنت ،از استتار کامل قرص خورشید در مغرب آغاز شده و
تا شفق ادامه مییابد .البته حنبلیها ،حنفیها و شافعیها گفتهاند وقت نماز مغرب از غروب
خورشید آغاز میشود و با ازبینرفتن شفق و حمره مغربیه پایان مییابد و از دیدگاه مالکیه
مغرب دو وقت دارد -1 :وقت اختیاری از غروب خورشید است تا زمانی که در اوایل
غروب بتوانند با تحصیل طهارت و گفتن اذان و اقامه نماز بخوانند؛  -2وقت ضروری :پس
از وقت اختیاری آغاز میشود و تا طلوع فجر ادامه مییابد .بهنظر مالکیه مغرب وقت
اختیاری موسع ندارد.
 .3وقت نماز عشاء از دیدگاه حنبلیه دو وقت دارد -1 :وقت اختیاری :از غایبشدن
شفق است تا گذشتن ثلث شب؛  -2وقت ضرورت :از اول ثلث دوم است تا فجر صادق و
کسی که بدون عذر در این زمان نماز را بخواند گناهکار است .از دیدگاه شافعیه و حنفیه،
وقت نماز عشاء از اول شفق شروع میشود و تا طلوع فجر صادق ادامه مییابد .از دیدگاه
مالکیه مانند :حنفیه ،عشاء دو وقت دارد -1 :اختیاری :از غایبشدن شفق است تا اتمام
ثلث اول؛  -2ضروری :پس از وقت اختیاری است تا طلوع فجر.
 .4از دیدگاه نجومی زمان دقیق غروب شرعی نزد اهلسنت زمانی است که خورشید
حدود  50دقیقه قوسی زیر افق ناظر قرار گیرد تا از حالت مرئیبودن خارج گشته و غروب
محقق گردد؛ ولی از دیدگاه مشهور امامیه این زمانی اتفاق میافتد که خورشید به اندازه
 4/8درجه قوسی زیر خط افق قرار گیرد ،یعنی پس از استتار شمس چیزی حدود 16
دقیقه و  30ثانیه ساعتی طول میکشد تا غروب شرعی محقق گردد و همین مقدار از زمان
یا درجه ،مقدار تفاوت نظر امامیه و اهلسنت نسبت به تحقق غروب شرعی است و به عبارت

تحلیل فقهی و تبدیل درجاتی محاسبه زمان نماز مغرب و عشاء در مذاهب اسالمی

51

دیگر زمانی که زاویه سمت الرأسی خورشید  94/8درجه قوسی شود وقت اذان مغرب نزد
امامیه است.
زمان نماز عشاء از دیدگاه نجومی نزد اهلسنت هنگامی است که ذهاب حمره مغربیه رخ
داده باشد ،یعنی خورشید در نقطه مقابل با فجر صادق باشد و یا تقریباً در  18درجه قوسی
زیر افق غرب قرار گیرد .این چیزی بین یک ساعت و  12دقیقه ساعتی پس از غروب رخ
می دهد و زمان فضیلت نماز عشاء نزد امامیه به گذشت همین مقدار پس از ذهاب حمره
مشرقیه است ،یعنی خورشید در  18درجه قوسی قرار گیرد که حدود  14درجه  52دقیقه
قوسی پس از ذهاب حمره مشرقیه باشد .این حالت در حدود  56دقیقه و  30ثانیه پس از
حمره مشرقیه رخ میدهد.
 .5بر اساس مشهور مذاهب اهلسنت اگر خورشید به اندازه  54از خط افق گذر کند،
یعنی چیزی حدود  3ساعت و 36دقیقه پس از غروب شرعی اهلسنت ،در این صورت ثلث
شب واقع شده است .اما از دیدگاه امامیه ثلث شب عبارت خواهد بود از موقعیتی که خورشید
 58/8درجه زیر خط افق قرار گیرد ،یعنی چیزی حدود  3ساعت و 52دقیقه ساعتی پس
از غروب شرعی امامیه .بنابراین تفاوت ایندو دیدگاه چیزی حدود  16دقیقه و 30ثانیه
ساعتی خواهد بود.
 .6مطابق نظر اکثر مذاهب اهلسنت ،نیمه شب عبارت خواهد بود از اینکه خورشید مقدار
 81درجه از دامنه افق پایین رود ،یعنی چیزی حدود  5ساعت و  24دقیقه ساعتی پس از
غروب شرعی اهل سنت و اما از دیدگاه امامیه نیمه شب عبارت است از اینکه خورشید به
مقدار  85/8از دامنه افق پایین رود ،یعنی چیزی حدود  5ساعت و 40دقیقه و  30ثانیه
ساعتی پس از ذهاب حمره مشرقیه.
بنابراین برای امامیه از نظر درجاتی مقدار تفاوت زمانی دو نظریه در حدود  16دقیقه و
 30ثانیه ساعتی خواهد بود که برای امامیه از نظر مجموع زمانی کمتر است ،ولی نیمه شب
با توجه به درجات حدود  4درجه و  8دقیقه و با توجه به ساعت ،حدود  16دقیقه و 30
ثانیه امتداد بیشتری خواهد داشت.
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 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه1365 ،ش. گالبگیر نیک ،سید محمود ،اوقات نماز در قرآن و علوم ،مشهد ،جوان یاوران1385 ،ش. مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء1403 ،ق. مجموعه مؤلفین ،توضیح المسائل مراجع ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1388 ،ش. محقق کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسة آل البیت إلحیاءالتراث1414 ،ق.
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 مرغینانی ،علی بن ابیبکر ،الهدایة فی شرح بدایة المبتدی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی،2010م.
 مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1410 ،ق. مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه1380 ،ش. الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة ،کویت ،دارالسالسل1404 ،ق. موسوی عاملی ،محمد بن علی ،مدارک األحکام فی شرح شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسة آل البیتإلحیاء التراث1411 ،ق.
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه1381 ،ش. الیاس ،محمد ،ستارهشناسی زمانهای اسالمی برای قرن بیستویکم ،ترجمه تقی عدالتی ،مشهد،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1377 ،ش.

