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أال يوجد دليل فلكي لحل مشكلة
تحديد بداية شهر رمضان؟

وليد العبري

رغم كل التَّقدم الذي َّ
مت �إحرازه يف علم الفلك ،يت�ساءل الدكتور ن�ضال ق�سوم يف مقاله مبجلة « »Nature middle eastبعنوان «قمر جديد يف الأفق :دليل فلكي
حلل م�شكلة حتديد بداية �شهر رم�ضان» واملن�شور يف العدد العا�شر باللغة الإجنليزية� :أال يوجد حل ب�سيط وعملي للق�صة الطويلة التي تتكرر �سنوي ًا حول «متى نبد�أ
�شهر رم�ضان»؟
مبا �أن الأ�شهر الإ�سالمية تتبع التقومي القمري ،ف�إ َّن بداية كل
�شهر حتدد من خالل ر�ؤية الهالل .وكل عام ،ومع اقرتاب �شهر
رم�ضان املُعظم ،يتزايد اجل��دل املتوا�صل ح��ول ب��داي��ة ال�شهر،
وغالباً ما ي�ؤدي ذلك �إىل عواقب حمرجة .مل تنجح املناق�شات
واحل ��وارات التي ال ُتعد وال ُت�صى حتى الآن يف االت�ف��اق على
طريقة حلل هذه امل�س�ألة مرة و�إىل الأبد.
مل ��اذا ي�ج��د ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ��ص�ع��وب��ة يف حت��دي��د ب��داي��ة �شهر
رم�ضان ،وكذلك بداية �أيام الأعياد الدينية ومواعيد احلج؟ ملاذا
ال ي�ستطيع علم الفلك حل ه��ذه امل�شكلة والتي تبدو ب�سيطة؟
و�إذا ك��ان ب�إمكان العلم نقل الب�شر والإن���س��ان الآيل �إىل القمر
وا�ستك�شاف كل بقعة على �سطحه ،والبحث عن اجلليد يف فوهات
القمر ،و�إر�سال مركبات وم�سابري الف�ضاء �إىل �أطراف املنظومة
ال�شم�سية ،ه��ل يعجز ع��ن حتديد و�ضع وم��دى و��ض��وح الهالل
الرقيق ،الذي ي�شري �إىل بداية الأ�شهر الإ�سالمية؟
�إن العلم لي�س م�س�ؤو ًال عن االرتباك وا�سع النطاق الذي ي�شهده
العامل الإ�سالمي كل عام قبل بداية ونهاية �شهر رم�ضان .لكن،
وقبل ا�ستعرا�ض الأ��س�ب��اب الكامنة وراء ه��ذا الو�ضع واق�تراح
احللول لهذه امل�شكلة على ال�صعيد العاملي ،ف��إ ِّن��ه من املهم �أن
نفهم جوانبه العلمية ون��رى �إىل �أي م��دى َّ
مت حتقيق تقدم يف
ه��ذا املجال على م��دى العقود القليلة املا�ضية� .أوال ،يجب �أن
يكون هناك نوع من التمييز الب�سيط ،فتحديد و�ضع القمر حول
الأر� ��ض يف �أي حلظة وم��ن �أي مكان حم��دد يختلف عن التنب�ؤ
بر�ؤية �أو عدم ر�ؤية الإن�سان للهالل الرقيق اجلديد الذي يظهر
لفرتة وجيزة بعد �أن يبد�أ القمر دورة جديدة حول الأر�ض.
ك ��ان دائ �م �اً �سهال ن�سبيا بالن�سبة للعلماء وج ��ود ح��ل لظهور
القمر الأول منذ �أقدم الع�صور ،من بينهم البابليون والإغريق
وامل�سلمون� .أما اليوم فقد حققت امليكانيكا ال�سماوية دقة هائلة،
وب�إمكان �أج�ه��زة احلا�سوب ال�سريعة حل م�ع��ادالت معقدة ،مع
الأخ��ذ بعني االعتبار كافة العوامل والآث��ار مثل �سحب جاذبية
الأر� ��ض وال�شم�س وال�ك��واك��ب القريبة .م��ن امل�ث�ير للده�شة �أن
حت��دي��د م��ا �إذا ك��ان القمر م��رئ�ي�اً ،وه��و م��ا ي�ب��دو وك��أن�ه��ا مهمة
ب�سيطة �إىل حد ما ،هو �أم��ر �أك�ثر تعقيداً .ومع ذل��ك ،ف��إن هذه
امل�شكلة ال ت�ستع�صي على احلل.
لقد �أدرك علماء الفلك دائ�م�اً �أن عملية ر��ص��د ال�ه�لال تت�أثر
ب��ال�ع��وام��ل اجل ��وي ��ة ،م�ث��ل اال� �ض �ط��راب يف ال �ه ��واء ،وال��رط��وب��ة،
وال�غ�ب��ار ،وال�ت�ل��وث .ه��ذا الأم ��ر �صحيح خ�صو�صاً عندما يكون
الهالل منخف�ضاً يف ال�سماء بالقرب من الأفق ،كما يكون و�ضعه

دائماً يف بداية ال�شهر القمري .عالوة على ذلك ،ف�إ َّن هذه الآثار
تختلف من مكان �إىل �آخر ومن ليلة واحدة �إىل �أخرى.
�شهد عام  1970وعام  1980تطورات جديدة مثرية لالهتمام ،كان
�أولها النتيجة التي تو�صل �إليها بروين ( )1977وهو �أ َّنه طاملا �أن
امل�شكلة تعتمد ب�شكل كبري على عوامل الغالف اجلوي املحلي،
ف�إنه ينبغي التعامل معها من خالل الفيزياء بد ًال من الهند�سة.
ول ��ذا ،اق�ت�رح من��وذج��ا ج��دي��دا .وم��ن خ�لال ه��ذا ال�ن�م��وذج ،يتم
حتديد التباين بني �سطوع القمر (ميكن �أن حت�سب هند�سيا من
موقع القمر بالن�سبة لل�شم�س ،وجهاز الر�صد على حد �سواء)
وال�سماء اخللفية (التي تعتمد على الظروف املحلية) .يتم بعد
ذل��ك عمل مقارنة بني ه��ذا التباين واحل��د الأدن ��ى من �سطوع
القمر الذي ميكن ر�ؤيته بعني الإن�سان املجردة (�أو التل�سكوب).
وه��ذا ي ��ؤدي �إىل التنب�ؤ مب��دى و�ضوح ر�ؤي��ة الهالل يف �أي ليلة
معينة من �أي موقع معني.
وخ�لال تلك الفرتة الزمنية نف�سها ،قام عامل الفلك املاليزي
حممد �إليا�س بعمل �شيئني� .أوال ،و�ضع معيارا هند�سيا جديدا
م�شابها للنموذج القدمي ،لكنه �أكرث دقة قلي ً
ال .ثم قدم مفهوما
جديدا وه��و «خ��ط التاريخ القمري» ،وال��ذي يُق�سم العامل �إىل
منطقتني من حيث خطوط الطول� .إىل الغرب من هذا اخلط،
�سي�صبح من املمكن ر�ؤية الهالل يف �سماء الليل ،و�سيبد�أ ال�شهر
يف اليوم التايل� .أما بالن�سبة جلميع املناطق التي تقع �إىل ال�شرق
من اخلط لن يكون ب�إمكانها ر�ؤية الهالل ،وبالتايل �سيت�أخر بدء
ال�شهر ليوم واح��د .من املهم �أن ندرك �أ َّن هذا اخلط يتغري كل
�شهر ،ولي�س �سل�ساً ويوجد به بع�ض القدر من ع��دم الو�ضوح.
وت��وال��ت على م��ر ال�سنني امل��زي��د م��ن ال�ن�م��اذج�� ،س��واء م��ن النوع
الفيزيائي �أو الهند�سي.
وباخت�صار ،ميكن القول ب�أ َّن لدينا اليوم مناذج جيدة ومعايري
دقيقة ملعرفة �أي��ن ومتى ُيكن �أو ال ميكن ر�ؤي ��ة ال�ه�لال .من
ال�صعب بطبيعة احل��ال التنب�ؤ بالظروف اجلوية حملياً ،ولذا
ف�إن دقة التنب�ؤات مبدى و�ضوح ر�ؤية الهالل تخ�ص هذه املنطقة
بعينها .ولأ�سباب عملية ،ف�إنه التنب�ؤ اخلا�ص بالبلد �أو الدولة
يعترب كافياً.
ثم مل��اذا نحن امل�سلمني ال ن��زال نعاين من ارتباك عندما نريد
�أن ن�ع��رف ب��داي��ة ال�شهور املقد�سة؟ ولأن املجتمع ،وب��الأخ����ص
رج��ال ال��دي��ن ،الزال ��وا ي�صرون على �أن ال�شهر ي�ب��د�أ عند ر�ؤي��ة
الهالل اجلديد بالعني ،ف�إ َّن هذا ال�شرط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
حدوث تباين بني امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل .وقد �أظهرت

الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص يرتكبون �أخطاء عن غري ق�صد عند
ر�ؤي��ة الهالل اجلديد ،حتى عندما يكون الهالل غائباً يف كبد
ال�سماء .وتو�صلت درا�سات �أجراها عدد من الباحثني يف اجلزائر،
والأردن و��س��وري��ا واململكة العربية ال�سعودية �أن ��ه على مدى
ال�سنوات الـ  50املا�ضية ،ف�إنه مت الإعالن ب�شكل خاطئ عن ٪50
�إىل  ٪90عن منا�سبات دينية ا�ستنادا �إىل تقارير �شهود عيان.
وط��امل��ا �أن�ن��ا م���ص��رون على ر�ؤي ��ة ال�ه�لال ع�شية ب��داي��ة ال�شهر،
وخ�صو�صا من خالل الر�صد بالعني املجردة ،ف�سرنتكب �أخطاء،
وه��و ما �أدى �إىل وج��ود اختالفات داخ��ل البلدان وب�ين ال��دول.
وه��ذا ه��و ال�سبب يف �أن�ن��ا جن��د يف �أيامنا ه��ذه �أن ب��داي��ة ونهاية
�شهر رم�ضان يف العامل الإ�سالمي على مدى ثالثة �أو �أربعة �أيام
خمتلفة.
هل الفلكيون امل�سلمون اليوم ق��ادرون على �إن�شاء تقومي ميكن
تطبيقه ب�شكل كامل لأغ��را���ض دينية ومدنية؟ نعم .بالفعل،
فبعد �سنوات من العمل واملناق�شات التي دارت خالل اجتماعات
وم��ؤمت��رات ،ظهر تقوميان مقرتحان ،الأول هو تقومي موحد
ي�ستند �إىل ق��اع��دة واح ��دة لبداية ال�شهر القمري يف �أي مكان
يف العامل والثاين هو تقومي ملنطقتني ،الذي اقرتحه الدكتور
ن�ضال ق�سوم وحممد عودة ،ويق�سم العامل �إىل ق�سمني (قارات
العامل القدمية واجلديدة) وي�ستنبط تقوميني خمتلفني قلي ً
ال
(ي�ت��واف�ق��ان بن�سبة ح ��وايل  ٪75يف ال��وق��ت ،ويختلفان ب�ي��وم يف
�أوقات �أخرى).
ق��د ي�ب��دو م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ال�ت�ق��ومي امل��وح��د �أف �� �ض��ل ،وب��ال�ت��ايل
ف��إن اق�تراح تقومي ملنطقتني يبدو �أن��ه غري جم��دٍ  ،ولكن هناك
�إيجابيات و�سلبيات لكال املقرتحني .ال ي�ضمن التقومي املوحد
توافقا كافيا مع و�ضوح ال��ر�ؤي��ة يف العامل الإ��س�لام��ي ،يف حني
�أن التقومي ال��ذي ي�ستند �إىل منطقتني قد ال يراعي ق��درا من
الوحدة ،لكنه يف املقابل ي�ضمن (لل�سلطات الدينية) �أن الأ�شهر
متوافقة ب�شكل كامل تقريبا مع ر�صد الهالل.
ول��ذا ف��إن��ه �إذا كانت امل�شكلة مفهومة مت��ام�اً ،وعمل الفلكيون
امل�سلمون بجد وتو�صلوا �إىل حلول جيدة ،فلماذا يرف�ض العامل
الإ�سالمي تبني �أي حلول ت�ضع نهاية لهذه امل�شكلة االجتماعية
والدينية املزعجة ،والقائمة منذ ف�ترة طويلة؟ ولأن العديد
من النا�س الزال��وا يجدون �صعوبة يف جتاوز الطرق التقليدية
القدمية يف ر�ؤي ��ة ال�ه�لال ليلة ال�شك م��ن �أج ��ل حت��دي��د بداية
ال�شهر؛ ف�إنه مبجرد التخل�ص من هذا االنغالق الذهني� ،سيتم
حل امل�شكلة ب�سرعة و�سهولة بالت�أكيد.
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