دو فصلنامه علمی ـ تخصصی
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9316

تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای
1
سنجش امروزی

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ یاسر قیصرینیا_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

چکیده

 .1تاریخ دریافت مقاله39/11/12 :
 .2دانشپژوه و پژوهشگر سطح سه حوزه علمیه قم.

تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای سنجش امروزی

فقیهان بزرگ شیعه از قدما و معاصران درباره حد مسافت باعث قصر نماز بر مسافر،
بحثهای علمی مفصل داشتهاند .در روایتها یک معیار زمانی برای قصر؛ یعنی «طی راه
یک روز» و سه معیار مکانی« ،هشت فرسخ ،دو برید و  42میل» بیان شده که البته هر چهار
معیار در زمان امامان معصوم یکسان بوده است .امروزه هم که معیار زمانی با معیار
مکانی متفاوت شده ،فقیهان میگویند که معیار مکانی متبع است اما این مسافتها را
چگونه بر واحدهای سنجش امروز تطبیق کنیم؟
یک راه این است که به سراغ کلمات فقیهان و اهل لغت برویم .در کلمات فقیهان هر
میل ،چهار هزار ذراع معرفی شده است که اگر این ذراع را با ذراع ید حساب کنیم ،چهار
فرسخ بین  42/5ـ  42کیلومتر خواهد شد .این مسافت با فتوای فقیهان امروز مناسب است.
در مقاله پیشرو ،راه دیگری نیز برای بهدست آوردن مسافت به کیلومتر ،بیان شده است.
در بسیاری از روایتها وارد شده است که اهل مکه باید در عرفات نمازشان را شکسته
تاریخ تأیید مقاله39/12/11 :
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بخوانند .فاصله بین مکه تا عرفات در زمان امامان معصوم بیش از بیست کیلومتر نبوده
است .با توجه به این مطلب به این نتیجه میرسیم که هشت فرسخ بیش از چهل کیلومتر
نیست.
اینکه فقیهان نوشتهاند هر میل چهار هزار ذراع است ،با راه دوم منافاتی ندارد چرا که
مراد از ذراع ،ذراع ید نیست بلکه مراد ذراع اسود میباشد که یک واحد حکومتی
تحدیدشده در زمان مأمون است .الزامی نیست که ذراع اسود بهطور حتم با ذراع ید
مساوی باشد؛ پس هشت فرسخ به معیار زمان ما بیش از چهل کیلومتر نیست.
واژگان کلیدی :واحد سنجش ،فرسخ ،واحد سنجش امروزی.

مقدمه
برای فرد مسلمان نماز های کامل و برای مسافر نمازهای شکسته مشخص شده است.
در روایتی از فضیل آمده است که می گوید:
از امام صادق شنیدم که فرمود :خداى عز و جل نمازهاى پنجگانه را دو رکعت
دو رکعت تا ده رکعت واجب ساخت .سپس رسول خدا به دو رکعت (ظهر
و عصر و عشا) دو رکعت و به مغرب یك رکعت افزود و این اضافات با واجب
خداى تعالى همدوش گشت ،به طورى که ترك آنها جز در سفر جایز نیست و
چون در نماز مغرب یك رکعت افزود ،آن را در سفر و حضر بر جا گذاشت.
خداى عز و جل تمام این اضافات پیغمبر را اجازه کرد و نمازهاى یومیه واجب
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

هفده رکعت گشت ...تا جایی که فرمود :رسول خدا نسبت به دو رکعت
نمازى که به واجب خداى عز و جل اضافه فرموده بود ،به هیچ کس رخصت
تقصیر نداد ،بلکه آن را به شکل وجوب بر ایشان ملزم ساخت ،براى هیچ کس
جز مسافر رخصت تقصیر نداد و هیچ کس را نرسد که نسبت به آنچه رسول
خدا رخصت نداده رخصت دهد ،پس امر رسول خدا با امر خداى عز
و جل و نهى او با نهیش موافق و برابر است ،بر بندگان الزم است تسلیم او باشند
همچنان که تسلیم خداى تبارك و تعالى هستند.

1

نماز بهترین و مهمترین عمل عبادى دین ماست که در هیچ حال نباید از عبد فوت
 .1حرّ عاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  ،44ح .2
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شود؛ حتى براى غریق هم نماز ویژه قرار داده شده است.
براى شخص مسافر هم به جاى نمازهاى چهار رکعتى ،نماز دو رکعتی جعل شده
است .روایت شریفهاى که در صدر کالم بیان شد ،مىفرماید :دو رکعتى که پیامبر

اکرم به نماز ظهر و عصر و عشا اضافه فرمود ،مختص به حاضر بوده و براى مسافر
فقط همان دو رکعت تشریع االهى قرار داده شده است که طبق روایت خصال ،امتنانى
است از طرف خداوند متعال نسبت به بندگانش.

1

پس از روشنشدن اصل تشریع قصر برای مسافر و اتفاقنظر عالمان شیعه بر
وجوب آن ،نخستین مسئلهای که در بحث نماز مسافر باید بررسى شود ،حد مسافتى
است که مسافر با طى آن نمازش شکسته مى شود .مکلفى که عازم سفر است باید قصد
طى چه مسافتى را داشته باشد تا نمازش شکسته شود؟ این نوشتار در پی آن است که
پس از تعیین مسافت مشخصشده در روایتها بهعنوان معیار قصر ،آن را با واحد
امروزی یعنی «متر» تطبیق دهد.

معیار قصر در روایتها
روایتها در اینباره فراوان است و دو معیار گوناگون در آنها به چشم مىخورد.

 .1معیار زمانى «مسیرة یوم»
شکسته مىشود؛ البته مهم این است که راه به حدى باشد که سیر عادى قوافل -که آن
زمان بیشتر با شتر بوده است -در آن به مقدار روشنایى یك روز به طول بینجامد؛
اگرچه مسافرى این مسافت را به نصف روز یا به دو روز طى کند .از باب نمونه دو
روایت در اینباره بیان مىکنیم:
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در بسیارى از روایتها آمده است که اگر مسافر به مقدار یك روز سیر کند ،نمازش

 .1همان ،ج  ،11ص  ،111ح .12
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از امام صادقِ پرسیدم :کمترین مقداری که نماز در آن شکسته است
چقدر است؟ حضرت فرمودند :سنت بر روشنایی یك روز جاری شده
است.

1


از امام کاظم در مورد مردی که برای مسافرت خارج میشود و به اندازه
ی یك روز طی مسافت میکند پرسیدم .حضرت فرمود واجب است در
مسافت یك روزه نماز را شکسته بخواند.

2

 .2معیار مکانى
در برخى دیگر از روایتها آمده که طى مسافت هشت فرسخ باعث قصر است؛ هرچند
این راه در کمتر یا بیشتر از یك روز طى شود .به برخى روایتهای آن اشاره خواهیم
کرد.
هر دو معیار در زمان شارع و شاید تا قرن گذشته مساوى بوده ،یعنى سیر عادى
قوافل با شتر در یك روز عادى هشت فرسخ بوده است .روایتهایى مانند روایت
سماعه به این مطلب اشاره کردهاند.
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

سماعه میگوید از امام در مورد مسافر پرسیدم که در چه مسافتی
نمازش را باید شکسته بخواند؟ حضرت فرمودند :در سفری که یك روز
طول بکشد و چنین سفری دو منزل است که مقدارش هشت فرسخ
میشود.

9

اگرچه که در همان زمانها ممکن بود عدهاى پیاده سفر کنند و در یك روز کمتر از

 .1همان ،ج ،8ص  ،444ح .14
 .2همان ،ح .14
 .9همان ،ح .8
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این مقدار طى طریق کنند و عدهاى هم با اسبهاى تندرو و بیشتر از این مقدار سفر
کنند اما حد قصر طبق آنچه از روایتها بهدست مىآید ،همان سیر عادى در یك روز
یعنى هشت فرسخ مىباشد؛ بهطور مثال ،در روایت عبدالرحمنبنحجاج از امام صادق

آمده است:

به امام صادق عرض کردم :مقدار سفیدی یك روز مختلف است .گاهی
انسان پانزده فرسخ را در یك روز طی میکند و روز دیگر چهار یا پنچ
فرسخ .حضرت فرمودند :به این چیزها نگاه نمیشود .آیا پیمودن میلهای
بین مدینه و مکه را مالحظه نکردهای؟ سپس با دستان خود اشاره کردند
بیست و چهار میل است.

1

مورد بحث این است که آیا معیار حقیقى قصر مسيرة یوم است و معیار دوم فقط
بیان یك سرى عنوانهای مشیره براى تشخیص مسيرة یوم است یا برعکس ،معیار اصلى
و واقعى هشت فرسخ است و براى تشخیص آسان آن مسيرة یوم را که براى همه قابل
تشخیص بوده است ،معرفى کردهاند؟ ثمره این بحث در زمان ما روشن مىشود که سیر
معمولى قوافل با اتوبوس است که در یك روز حدود هزار کیلومتر طى مىکنند .بنابر
شکسته است .اگر نظر اول صحیح باشد و مسيرة یوم معیار اصلى باشد دیگر بحث از
اینکه هشت فرسخ چند کیلومتر است امروزه به درد نمىخورد بلکه آنچه باید روشن
شود این است که مقدار سیر قوافل عادیه (اتوبوس) در یك روز چقدر است اما طبق
نظر دوم که معیار اصلى را هشت فرسخ مىداند این باید مشخص شود که هشت فرسخ
بهطور دقیق چند کیلومتر است.
بهنظر میآید همانگونه که مشهور قائل شدهاند ،نظر دوم صحیح باشد؛ چون هشت
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نظر نخست در سفرهاى بین هشت فرسخ تا هزار کیلومتر نماز تمام و بنا بر نظر دوم

فرسخ یك معیار دقیق و منضبط میباشد که میتوانسته بهعنوان مالك قصر قرار گیرد
 .1همان ،ح .14
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اما در عین حال تشخیص آن با وسایل آن روز بسیار دشوار بوده است اما معیار مسيرة

یوم اگرچه دقیق و منضبط نبوده اما معیاری راحت و قابل تشخیص برای همگان بوده
است .به همین جهت بهعنوان یك روش برای بهدست آوردن معیار اصلی منضبط یعنی
هشت فرسخ بیان شده است.
بهتر است درباره این بحث که ما را از پیگیری موضوع اصلی مقاله وا میدارد،
اطاله کالم نکرده و بر طبق نظر دوم یعنی همان رأی مشهور بحث را پی بگیریم .درباره
معیار مکانى در روایتها سه بیان آمده است:
الف) هشت فرسخ :فرسخ ،فارسى معرّب بوده و در اصل فرسنگ یا پرسنگ بوده
است .در نهايه ابنأثیر آمده است:
فرسخ یعنی هر شیء کثیری که الینقطع باشد و فرسخهای شب و روز
همان ساعات و اوقات آن است و فرسخی که به معنای مقدار مسافت
معلومی از زمین باشد نیز از همین گرفته شده است.

1

در برخى از روایتها هشت فرسخ ،معیار قصر معرفى شده است؛ مانند:

سماعه گوید از امام صادق پرسیدم :در چه مقدار نماز مسافر شکسته
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

میشود؟ حضرت فرمودند :به اندازهی مسیر یك روز که همان هشت
فرسخ است.

2



امام رضا در نامهای که به مامون نگاشتند چنین نوشتند :نماز در هشت
فرسخ و باالتر شکسته میشود و هنگامی که نمازت را شکسته خواندی
روزه ات را نیز بخور.

9

ب)  42ميل :میل در لغت به معناى منارى است که بهعنوان عالمت براى مسافر و
 .1اشتهاردی ،مدارك العروة ،ج ،13ص .41
 .2حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،8ص  ،449ح  19و باب  ،4ح .4
 .9همان ،ح .4
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غیر وی در زمین نصب میشد؛ بهطور مثال ،در مسعى براى مشخصکردن قسمتى که
سعى بهصورت هروله انجام مى شود ،دو عمود یکى در ابتدا و دیگرى در انتها نصب
کرده بودند که به آنها «الميالن األخضران» گفته مىشد.

1

براى برخى مسافتهاى طوالنى مانند راه مسیر مکه و مدینه یا راه مکه تا عرفات به
فاصله مشخصى این میلها را نصب مىکردند که بعدها به فاصله ما بین دو عمود یك
میل اطالق شد.
طبق برخى روایتها طى مسافت  24میل باعث شکستهشدن نماز است؛ مانند:

امام صادق فرمودند :حدّ شکستن نماز بیست و چهار میل است.

2



چقدر است؟ حضرت فرمودند :آنچه سنت بر آن جاری شده روشنایی یك
روز است .عرض کردم :مقدار سفیدی یك روز مختلف است .گاهی انسان
پانزده فرسخ را در یك روز طی میکند و روز دیگر چهار یا پنچ فرسخ.
حضرت فرمودند :به این چیزها نگاه نمیشود آیا پیمودن میلهای بین
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از امام صادق پرسیدم :کمترین مقداری که نماز در آن شکسته است

 .1غنیمیمیدانی ،اللباب شرح الکتاب ،ج  ،1ص .184
 .2حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،8ص  ،444ح .14
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مدینه و مکه را مالحظه نکردهای؟ سپس با دستان خود اشاره کردند بیست
و چهار میل است.

1

ج) بريدان :برید به معناى رسول است؛ یعنى کسى که براى بردن نامهها فرستاده
مىشد .این رسولها با مرکبى راه مىافتادند؛ پس از طى مسافتى مشخص به
کاروانسرایى مىرسیدند مرکب خود را عوض کرده و دوباره حرکت مىکردند یا اینکه
نامه را به رسول دیگرى مىسپردند تا وی ببرد .بعدها برید به فاصله بین ایندو
استراحتگاه اطالق شد .مرحوم ابنادریس در سرائر مینویسد:
وجه نامگذاری برید این است که مردم در گذشته منزلگاههایی را در
مسیرها قرار میدادند .هنگامی که نامهرسان به آنجا میرسید از مرکب پیاده
میشد و نامهها را در آنجا میگذاشت و استراحت میکرد و میخوابید .از
این رو که خواب به «برد» نامگذاری شده بود ،فاصلهی دو موضعی را که
نامهرسانها در آنجا استراحت میکردند ،برید نامیدند؛ یعنی هر برید
فاصلهی بین دو منزلگاه بود .اصل آن به معنای جایی است که نامهرسانها
در آنجا استراحت میکنند.

2

در لسان العرب از قول زمخشرى و همچنین در وافىِ فیضکاشانى به نقل از نهايه

ابناثیر آمده است:
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

برید کلمهای فارسی است که اصل آن به معنای قاطر میباشد .اصل آن
(بریده دُم) یعنی قاطری که دمش بریده شده باشد؛ زیرا قاطرهای برید ،دم
بریده بودند و این برای آنان همچون عالمت بود .سپس این کلمهی فارسی
به عربی برگردان شده و تخفیف گردید .سپس پیغامرسانی که سوار این
مرکبها می شد برید نام گرفت و همچنین مسافتی که بین دو سکه باشد را
برید میگویند و سکه مکانی بود که پیغامرسانان در آنجا ساکن میشدند.

در برخى روایتها آمده که مسافت باعث قصر دو برید است؛ مانند:

 .1همان ،ح .14
 .2ابنادریس ،سرائر ،ج ،1ص .928
 .9ابنمنظور ،لسان العرب ،ج ،9ص 84؛ فیضکاشانی ،الوافى ،ج ،12ص .482
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9


از امام صادق در مورد شکسته خواندن نماز پرسیدم .حضرت فرمودند:
در دو برید نماز شکسته است یا در سفر یك روز.

1


از امام صادق پرسیدم در چه مسافتی نماز مرد شکسته میشود؟ حضرت
فرمودند :در سفر یك روز یا در دو برید.

2

تنبیهات
در ادامه به تنبیههایی درباره این بحث اشاره میکنیم:
يکم :مطلبى را که برخى روایتها به آن اشاره داشته و مورد فتواى اصحاب هم
هست ،این است که الزم نیست این مسافتها امتدادى باشند .به خالف برخى اهل
سنت که مىگویند مسافت باید امتدادى باشد؛ یعنى اگر مسافت بین مبدأ و مقصد بدون
لحاظ برگشت به حد مسافت شرعى برسد ،نماز شکسته مىشود وگرنه خیر؛ اما فقیهان
شیعه مسافت تلفیقى را هم باعث قصر مىدانند؛ یعنى مجموع رفتوبرگشت اگر به حد
اختالفهایی وجود دارد که آیا باید راه رفت یا هر یك از رفتوبرگشت جداگانه
نصف این مقدار باشد یا اینکه چنین شرطى وجود نداردـ.
پس اینکه در برخى روایتها مسافت باعث قصر را چهار فرسخ 4یا یك برید 1یا
 .1حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،8ص  ،449ح .1
 .2همان ،ح  11و .12
 .9روایتهایی مانند روایت زیر به کفایت مسافت تلفیقى داللت مىکنند« :مُحَمَّدُبْنُعَلِيِّبْنِْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ جَمِيلِبْنِدَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَبْنِأَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاهللِ عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِيٌ وَ
كَانَ رَسُولُ اهللِإِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ
ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخ» .همان ،ج  ،8ص  ،441ح  19و .14
 .4همان ،ج  ،8ص  ،448ح .4

تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای سنجش امروزی

هشت فرسخ یا  24میل یا دو برید رسید باعث شکستهشدن نماز است 9ـ البته
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دوازده میل 2دانسته شده به اعتبار این است که مجموع رفتوبرگشت دو برابر مىشود.
دوم :از روایتها وکلمات لغویها فهمیده مىشود که سه مقیاس بیانشده بهطور
دقیق با هم برابر هستند .یك برید چهار فرسخ است و هر فرسخى سه میل؛ پس چهار
فرسخ مىشود دوازده میل .برخى از این روایتها عبارت هستند از:

امام باقر فرمودند :شکسته خواندن نماز در برید است و برید چهار
فرسخ میباشد.

9


به امام صادق عرض کردم :کمترین مقداری که در آن نماز شکسته
میشود چقدر است؟ حضرت با دستانشان اشاره کردند بیست و چهار میل
که هشت فرسخ میشود.



4
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امام صادق فرمود :هنگامى که جبرئیل بر رسول خدا نازل شده و
حکم تقصیر (کوتاه ساختن نماز براى مسافر) را آورد ،پیامبر خدا به
او فرمود :در چه مسافتى قصر باید کرد؟ جبرئیل گفت :پس از طى یك
برید راه .آن حضرت پرسید :یك برید چه مسافتى است؟ عرض کرد:
فاصله میان سایه کوه عیر تا سایه کوه وعیر ،پس بنى امیّه این فاصله را
 .1همان ،ج  ،8ص  ،444ح .4
 .2همان ،ج  ،8ص  ،444ح .2
 .9همان ،ج  ،8ص  ،444ح .1
 .4همان ،ح .14
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اندازه گیرى کرده و به دوازده میل بخش و عالمتگذارى نمودند که هر
میل معادل هزار و پانصد ذراع بود که عبارت از چهار فرسخ است.

1

در اين مرسله به هر سه معيار اشاره شده است.

در مجمعالبحرين نیز آمده است:
برید به فتح باء بر وزن فعیل یعنی چهار فرسخ یا دوازده میل و گفته شده
که دو فرسخ میشود شش میل ،درحالی که مشهور بر خالف آن عمل می
کنند.

2

البته در تعداد کمى از روایتها خالف این آمده است اما افزون بر ضعف سند
برخى ،مورد اعراض اصحاب نیز بودهاند.
سوم :در بین فقیهان اهل سنت در تحدید مسافت اختالفنظر وجود دارد .ابوحنیفه

مسافت را سه مرحله مىداند (هر مرحلهاى هشت فرسخ است وسه مرحله  24فرسخ).
برخى مسافت را دو مرحله مىدانند.
داوود ظاهرى مىگوید مطلق «ضرب فى االرض» باعث قصر است به استناد آیه شریفه
وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ 3اما عالمان شیعه در
تحدید مسافت به هشت فرسخ اتفاقنظر دارند.

4

چهارم :درباره روایتهای بیانشده در بحث بررسی سندی انجام ندادیم؛ چون برای
روایتهای صحیحه هم موجود است؛ بنابراین اگر هم یك روایت از جهت سند دچار
ضعف بود روایت صحیحه جایگزین وجود دارد.

راههای تطبیق معیار شرعی قصر بر واحد امروزی
آنچه مهم و هدف از نوشتن مقاله پیشرو میباشد ،تبدیل این مسافتها (میل ،فرسخ و

 .1همان ،ح .14
 .2طریحی ،مجمعالبحرین ،ج  ،9ص.19
 .9نساء ،آیه .112
 .4ر.ك به :عینی ،عمدة القارئ ،ج  ،9ص 491؛ نووی ،المجموع شرح المهذب ،ج  ،4ص 924؛ بحرانی،
الحدائق  ،ج  ،11ص .234
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هر یك از معیارهای مکانی و زمانی روایتهای گوناگونی وجود دارد که در بین آنها
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برید) به کیلومتر است که مقیاس رایج عصر ماست .براى رسیدن به این هدف از دو راه
مىتوان استفاده کرد.

 .1مراجعه به منابع روایی و فقهی و لغوی
به سراغ آنچه که از روایتها یا کلمات فقیهان قدیم یا کتابهای اهل لغت براى
روشنکردن این مقدار بهدست مىآید ،برویم.
الف) کلمات فقيهان و لغویها :در کتابهای فقیهان و برخى کتابهای لغت 1،هر
میل چهار هزار ذراع معرفى شده است که این تحدید را صاحب مدارك و صاحب
کفايه 2مورد قطع عالمان دانستهاند و بسیارى مانند محقق و عالمه 9آن را مشهور بین
مردم یا مشهور نزد فقیهان مىدانند.
صاحب مدارك مىنویسد:
اصحاب بر اینکه مقدار آن چهار هزار ذراع است قطع دارند و در کالم
برخی از اهل لغت نیز اشاره به آن شده است.

4

در شرايع نیز آمده است:
هر میل چهار هزار ذراع است؛ میزان ذراع هم با اتّکا به اندازهای که مشهور
بین مردم است سنجیده میشود؛ یعنی اندازهی ذراع دستی که طولش
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

بیست و چهار انگشت باشد.

4

شاید نخستین کتاب فقهى که هر میل را چهار هزار ذراع معرفى کرده است ،سرائر

به نقل از مسعودى در مروج الذهب باشد .وی مینویسد:
حد سفری که نماز در آن شکسته میشود طبق آنچه مسعودی در کتاب
مروج الذهب آورده است ،دو برید است و هر برید چهار فرسخ و هر
فرسخ سه میل و هر میل چهار هزار ذراع است .مسعودی میگوید :هر میل

 .1طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،4ص414؛ معلوف ،المنجد فی اللغة ،ص  ،182ماده میل و غیره.
 .2سبزوارى ،کفایة ،ج ،1ص.144
 .9حلى؛ منتهى ،ج  ،4ص .994
 .4عاملى ،مدارك ،ج ،4ص .491
 .4حلى ،شرائع ،ج  ،1ص .122
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چهار هزار ذراع اسود است و آن ذراعی است که مامون برای اندازهگیری
لباس و مساحت بناها و تقسیم منازل قرار داده است .هر ذراع بیست و
چهار انگشت است.

1

شهرت یا اتفاقنظر همه عالمان بعد را مىتوان ناشى از نقل مسعودى دانست چرا که
مسعودى نزدیك زمان مأمون مىزیسته است؛ بنابراین عالمان ،تحدید وی را بهعلت
نزدیکی عهد به روایتها مورد قبول مىدانند؛ اما ابنزهره در غنيه هر میل را سه هزار
ذراع معرفى کرده و نوشته است:
هر فرسخ سه میل و هر میل سه هزار ذراع.

2

براى این کالم ابنزهره هیچ شاهدى در روایتها نیست فقط در لغت مىتوان
براى وى شاهدى پیدا کرد .فیروزآبادى در قاموس آورده است:
میل به کسر میم به معنای چیزی است که با آن سرمه به چشم میکشند و
به اندازهی دیدن چشم و آتشگاهی است که برای مسافرین ساخته میشد،
و یا به معنای مساحتی از زمین هموار که حدی ندارد میباشد ،یا نود و
شش هزار انگشت ،یا سه یا چهار هزار ذراع است ،که این اختالف در
ذراع ناشی از اختالف در فرسخ است که آیا نه هزار ذراع به ذراع قدماست
و یا دوازده هزار ذراع به ذراع محدثین است.

9

از عبارت قاموس معلوم مى شود که میل نزد قدما سه هزار ذراع بوده است اما نزد
متأخران سه چهارم ذراع قدما بوده است .هر ذراع نزد قدما به مقدار  92انگشت در کنار
هم و نزد متأخرین طول هر ذراع  24انگشت است؛ پس قدما و متأخرین هر میل را 34
هزار انگشت مىدانند .فیومى در مصباح به این مطلب اشاره کرده و گفته است:
ازهری گفته است میل به کسر میم در کالم عرب به معنای نهایت مقداری
از زمین است که چشم میبیند و میل نزد قدمای اهل هیئت سه هزار ذراع
و نزد محدثین چهار هزار ذراع بوده است .البته این اختالف فقط یك
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متأخرا ن چهار هزار ذراع است اما این اختالف به نتیجه ضرر نمیرساند چرا که ذراع

 .1ابنادریس ،سرائر ،ج  ،1ص .928
 .2ابنزهره ،غنیة ،ص .14
 .9فیروزآبادی ،القاموس المحیط ،ج  ،4ص .49
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اختالف لفظی است؛ زیرا همهی آنها بر اینکه مقدار میل نود و شش هزار
انگشت بوده و هر انگشت نیز به اندازهی شش یا هفت جو است که شکم
هر کدام به پشت دیگری رسیده باشد ،اتفاق نظر دارند .لکن قدما بر این
باور بودند که یك ذراع به اندازهی سی و دو انگشت است؛ در حالی که
محدثین معتقد بودهاند به اندازهی بیست و چهار انگشت میباشد .پس اگر
میل را برطبق رأی قدما تقسیم کنیم سه هزار ذراع ،و اگر بر طبق رای
محدثین تقسیم کنیم چهار هزار ذراع خواهد بود .در هر حال فرسخ نزد
همهی آنها همان سه میل است.

1

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که جمیع یا مشهور فقیهان و لغویها هر میل را چهار
هزار ذراع جدید یا سه هزار ذراع قدیم میدانند که در مجموع  34هزار اصبع میشود.
فرسخ نزد همه ی آنها همان سه میل است.
ب) روايتها :اما روایتهای چنانکه گفته شد برید ،فرسخ و میل را بیان کردهاند و
تحدید دیگرى در آنها به چشم نمىخورد؛ مگر دو روایت مرسله که میل را به کمتر از
چهار هزار ذراع مشخص کردهاند .این دو روایت عبارت هستند از:
 .1روایت کافى:
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 .1فیومى ،المصباح المنیر ،ج  ،2ص .144
 .2عیر و عیر دو کوه معروف در مدینه هستند .فیض ،وافي ،ج ،1ص .124
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امام صادق فرمود :ما نشسته بودیم و پدرم نزد یکی از والیان بنیامیه در
مدینه بود .پدرم بعد از اینکه آمد نشست و فرمود :نزد والی بودم .او از
حاضران در مورد مسافتی که موجب شکسته شدن نماز میشود پرسید.
یکی از آنها گفت به اندازهی سیر کردن سه شب است .دیگری گفت به
اندازهی سیر کردن یك شب و روز است .نفر سوم گفت به اندازهی یك
استراحت کردن است .از من پرسید گفتم هنگامى که جبرئیل بر رسول
خدا نازل شده و حکم قصر نماز را آورد ،پیامبر خدا به او فرمود:
در چه مسافتى قصر باید کرد؟
جبرئيل گفت :پس از طى يك بريد راه .آن حضرت پرسيد :يك بريد چه مسافتى است؟
عرض كرد :فاصلهی ميان سايه كوه عير تا سايه كوه وعير ،بعد از مدتي ديده شد كه بنياميه
عالمتهايي را در مسيرها قرار ميدهند و طبق آنچه ابوجعفر فرموده بود عمل ميكردند؛ پس آن
ها اين فاصله را اندازهگيرى كرده و به دوازده ميل بخش و عالمتگذارى نمودند كه هر ميل معادل
سه هزار و پانصد ذراع بود .پس عالمتها را قرار دادند تا هنگامي كه بنيهاشم اين كار بنياميه را
به خاطر غيرتشان تغيير دادند؛ چرا كه اين حديث هاشمي بود لذا كنار هر عالمتي نشانهای ديگر
قرار دادند.

1

 .2روایت فقيه:







امام صادق فرمود :هنگامى که جبرئیل بر رسول خدا نازل شده و
حکم تقصیر (کوتاه ساختن نماز براى مسافر) را آورد ،پیامبر خدا به
او فرمود :در چه مسافتى قصر باید کرد؟ جبرئیل گفت :پس از طى یك
برید راه آن حضرت پرسید :یك برید چه مسافتى است؟ عرض کرد:
فاصله میان سایه کوه عیر تا سایه کوه و عیر ،پس بنىامیّه این فاصله را
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اندازه گیرى کرده و به دوازده میل بخش و عالمتگذارى نمودند که هر
 .1حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،8ص  ،441ح .19
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میل معادل هزار و پانصد ذراع و آن یك برید بود که عبارت از چهار
فرسخ است.

1

ایندو روایت از جهت سندى ضعیف هستند؛ زیرا هر دو روایت ،مرسله هستند.
روایت دوم از مرسالت فقیه است که شیخصدوق آن را با عبارت «قال الصادق »بیان
کرده است نه با عبارت «روى عن» .گرچه برخى عالمان قائل به حجیت این قسم از
مرسالت فقيه هستند اما بنابر تحقیق هیچیك از مرسالت فقيه حجیت ندارند .عبارت
«قال الصادق »با عبارت «روى عن الصادق »هیچ تفاوتی ندارد.
دو روای ت از جهت داللى نیز خالى از اشکال نیستند چرا که هر دو روایت ،از یك
واقعه حکایت مىکنند اما روایت اول هر میل را  9411ذراع و روایت دوم  1411ذراع
بیان کرده است ،به هرحال ایندو روایت را در برابر قطع یا شهرت بین عالمان -مبنى
بر چهار هزار ذراعبودن یك میل -یا باید توجیه کرد یا کنار گذاشت؛ اما اینکه هر ذراع
چند سانتیمتر است بهطور دقیق مشخص نیست .یك سانتیمتر کموزیاد در ذراع باعث
پدیدآمدن اختالف حدود یك کیلومتر در هشت فرسخ مىشود .همین که ذراع نزد قدما
به طول  92انگشت و نزد متأخران به طول  24انگشت است مىرساند که ذراع حدّ
مشخص و منضبطى ندارد .بىانضباطتر از ذراع ،انگشت و شعیر و شعر برذون است که
در کالم فقیهان و لغویها آمده است؛ بنابراین با این معیار غیرمنضبط براى تعیین
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

مسافت شرعى در مهمترین رکن دین یعنى نماز چه باید کرد؟
ديدگاه فقيهان درباره تحديدهای روايتها :فقیهان ما نسبت به تحدیدهای بیانشده
در روایتها دو دیدگاه داشتهاند .عدهای این تحدیدها را دقیق و تحقیقی دانستهاند و در
برابر عدهای دیگر اینها را یكسری معیارهای تقریبی و مبتنی بر مسامحات عرفیه
دانستهاند.
مرحوم سيديزدی :صاحب عروه بعد از اینکه در مسئله اول از نماز مسافر هر
فرسخ را سه میل و هر میل را چهار هزار ذراع بیان کرده است ،در مسئله دوم
مىفرماید:

 .1همان ،ح .14
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اگر مسافت از هشت فرسخ کمتر باشد شکسته خواندن نماز جایز نیست
چرا که مالك هشت فرسخ تحقیقی است و تسامح عرفی نیست .بلی،
اختالفی که فی الجمله در ذراعهای متوسط موجود است ضرری نمیزند،
همانطور که در جمیع اندازهگیریهای شرعی چنین است.

1

مرحوم حاج شیخعبدالکریم حائرى ،آقاى حکیم ،آقاى خویى و آقاى

گلپایگانى در حاشيه نوشته اند که ذراع متوسط و متعارف باید حساب شود و چون
خود ذراعهاى متوسط گوناگون هستند؛ پس معیار اقل مصادیق متعارف است.
مرحوم حاج شيخعبدالکريم حائری :ایشان مىنویسد:
اشکالی در این نیست که ذراعی که مالك برای اندازهگیریهای شرعی
قرار گرفته است ذراع متوسط متعارف است؛ همانطور که انگشتانی که در
اندازهگیری ذراع در نظر گرفته شدهاند نیز انگشتان متوسط متعارف است.
لکن شبههای در اختالف خود افراد متوسط از لحاظ کم و زیادی نیست؛
بنابراین معیار بر کمترین مقداری است که عرف بر آن صدق کند و مقدار
زائد ملغی می شود ،حتی اگر علم پیدا شود که زاید بر افراد متوسط دیگر
نیست؛ و این بدان خاطر است که اگر تحقق هشت فرسخ به مالحظهی
فردی از افراد ذراع صدق کند اطالق ادلهی وجوب قصر بر هر کسی که
این مقدار مسافت را طی کند صادق خواهد بود.

2

شکی نیست که مقتضای اطالق در این صورت ،اکتفا بر کمترین مصداق
واقع شده خواهد بود و عدم انطباق طبیعت به مالحظهی ذراع دیگر
موجب نمی شود که اقل مصداق صدق نکند در حالی که مقتضای اطالق
کفایت ،اصل تحقق مسافت مذکور است.

9

این عالمان ،معیار تشخیص میل را همان ذراع ید دانستهاند که از آرنج تا نوك انگشت
میانى است و گفتهاند که این یك معیار تدقیقى است نه تسامحى؛ البته ذراع کبیر یا صغیر
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چند سطر بعد مىنویسد:

 .1سیدیزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص .119
 .2محقق داماد ،کتاب الصلوة ،ص .483
 .9همان ،ص .431
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غیر متعارف معیار نیست؛ بلکه معیار ،ذراع متوسط و آن هم اقل افراد آن است.
وی معیار را تا حدودى منضبطتر کردند اما هنوز هم از بىانضباطى در نیامده است.
سرانجام کمترین ذراع متوسط چند سانتیمتر است؟ هیچکدام تحدید نکردهاند .افزون بر
این اصالً ممکن نیست! چرا که نمىتوان گفت کمترین ذراع متوسط بهطور دقیق فالن
مقدار میباشد و اگر نیم سانتیمتر کمتر شد غیر متعارف است (نیم سانتیمتر در هشت
فرسخ حدود نیم کیلومتر اثر مىگذارد) .به همین جهت برخى عالمان مانند مرحوم

سیدابوالحسن اصفهانى این مسافتها را مسامحی و غیردقیق میدانند.
مرحوم سيد اصفهاني :وی گفته است که این مسافتها مانند تحدیدهای شرعیه
دیگر همچون کُ ر و مانند آن نیستند که معیار تحقیقى باشند؛ بلکه یك معیار تقریبى
هستند چون احراز فرسخ بهطور دقیق براى همه مکلفان ممکن نیست .شاهد اینکه امام

صادق در روایت ابنابىعمیر فرمود که پیامبر اکرم حدّ امیال را از ظل عیر تا ظل
وعیرـ که دو کوه در مدینه هستندـ قرار داد .در صورتى مىتوان میل را به فاصله بین دو
کوه تحدید کرد که تحدید تقریبى باشد .وی در ادامه مىنویسد:
امکان ندارد که معیار را هشت فرسخ حقیقی قرار دهیم چرا که ذراع و
اصابع و شعیر که خود معیار اندازهگیری میلاند ،مختلف هستند .از سوی
دیگر ،عالوه بر اختالفی که در تعیین مقدار میل نزد اهل لغت وجود دارد،
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

دو روایت از امام صادق نقل شده که یکی مقدار هر میل را دو هزار و
پانصد ذراع و دیگری سه هزار و پانصد ذراع دانسته است 1.اگرچه از آنجا
که اخذ به هر دو معیار ممکن نیست بایستی این دو خبر را به یك امر
واحد باز گرداند ،اما باید دانست که این دو خبر دال بر این هستند که
معیار اندازهگیری تحقیقی نیست و اگر قرار بود تحقیقی باشد معیار را
امری قرار میدادند که امکان تفاوت در آن نباشد؛ همانطور که در اشبار و
ارطال در معیار آب کر چنین قرار دادهاند.
عالوه بر این ،فرسخ اگرچه به سه میل تحدید شده است لکن خود میل در
اخبار اندازهی مشخصی ندارد ،لذا باید به آنچه که عرف تعیین میکند

 .1همان ،ح .19
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رجوع شود؛ بنابراین ظاهرا موضوعله میل تقریبی است ،چرا که آن را به
«مدّ البصر من االرض» 1یا به مقداری که سواره از پیاده متمایز باشد تفسیر
کرده اند؛ در حالی که این معنا به حسب موضوع ،معنایی است که شامل
مقدار خاصی میشود که کم و زیادی اندك به آن ضرر نمیزند .لذا از
قبیل منّ و حقّهای که برای مقدار خاص معین وضع شدهاند و جز با
مسامحه بر غیر آن مقدار خاص صادق نیست ،نمیباشد.

2

بنابراین اگر فرسخ بهطور مثال 4/4 ،کیلومتر باشد ،هشت فرسخ مىشود  44کیلومتر
اما عرف فاصله  49کیلومتر را هم هشت فرسخ مىداند .طبق نظر وی که این تحدیدها
تقریبى هستند ،در فاصله  49کیلومترى هم نماز شکسته است؛ چون عرفاً هشت فرسخ
طى کرده است اما طبق نظر صاحب عروه و برخى محشّین ،اگر ذرهاى هم از 44
کیلومتر کمتر شود ،نماز تمام است .برخی از عبارتهای مرحوم آقاى خویى نیز
موافق این کالم مرحوم سیداصفهانی است.
مرحوم آقای خويي :وی مینویسد:
اندازهی میل در هیچ یك از نصوص وارد نشده مگر در یك روایت که
همان مرسلهی خزاز است که حدّ آن را سه هزار و پانصد ذراع مشخص
کرده است 9،در حالی که این مقدار خالف کالم مشهور فقها و لغویین
است 4که حدّ آن را چهار هزار ذراع میدانند.

پانصد ذراع تحدید کرده و بعد از آنکه از فقیهان تحدید میل و ذراع و انگشت و شعر و
شعیر را نقل کرده است ،مىنویسد:
احکام شرع مبتنی بر مثل این تدقیقات عقلیهای که ضابطهی معینی ندارند
نمیباشد و چه بسا اختالف کم بین یك مو با موی دیگر یا یك جو و
جوی دیگر یا یك ذراع با ذراع دیگر ،موجب فرق زیادی در مجموع
 .1فیروزآبادی ،القاموس المحیط ،ج  ،4ص  ،49ماده مال.
 .2سیداصفهانی ،صلوة المسافر ،ص .91
 .9حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،8ص  ،441ح .19
 .4پیش از این به تعدادى از آنها اشاره شد.
 .4همان ،ح .14
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البته وی به مرسله فقيه 4اشاره نکردهاند با اینکه روایت فقيه هم میل را به هزار و
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می شود؛ زیرا شکی نیست در اینکه این امور از لحاظ کوچکی و بزرگی و
بلندی و کوتاهی با هم مختلف هستند .خالصه اینکه وجهی برای این
تدقیقات نیافتیم و اثر شرعی نیز بر آنها مترتب نمیشود؛ بلکه معیار در
فرسخ و میل صدق عرفی است و روایات نیز که میفرمایند سیر کردن یك
روز یا روشنایی یك روز و یا شغل یك روز و یا مسیر شتران یا هشت
فرسخ و غیره از عناوینی که اهل عرف و محاوره آن را میداند ،به یك امر
عرفی عادی اشاره دارند؛ پس معیار صدق عرفی است.

1

در رساله وی آمده که چهار فرسخ مقدارى کمتر از  22کیلومتر است؛ یعنى
کموبیش هر میلى هزار و هشتصد متر (یا چند متر بیشتر) و هر فرسخى کمتر از 4/4
کیلومتر است؛ یعنى حدود  4411متر.
مرحوم شهید صدر هم چهار فرسخ را بهطور دقیق  21411متر معرفى کردهاند؛

2

یعنى هر میلى  1811متر و هر فرسخى  4411متر .شاید وجه وی هم بر این تحدیدها
همان رجوع به عرف باشد؛ البته در کتابهای لغت که مراجعه کردیم ،تحدید میل به
 1811متر پیدا نکردیم.
ميل در لغت :در کتاب االوزان و المقادير آمده که میل بر سه قسم است :الف) میل

شرعى؛ ب) میل انگلیسى؛ ج) میل بحرى .میل شرعى همان میباشد که به ذراع تحدید
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

شده و مرحوم آقاى خویى نوشته است که بهعلت عدم انضباط آن سراغ میل عرفى
مىرویم .میل بحرى هم در این کتاب به نقل از نویسنده رفيق الطالب 1841 9متر و
اندى تحدید شده که دوازده میل (چهار فرسخ) آن بیش از  22کیلومتر مىشود و حال
آنکه مرحوم آقاى خویى و شهید صدر به کمتر از  22کیلومتر معرفى کردهاند .افزون
بر اینکه میل بحرى همیشه مقید به بحرى مىآید و میل مطلق به آن گفته نمىشود اما
درباره میل انگلیسى در این کتاب نوشته است:
میل انگلیسی که در این ایام در شرق و غرب شایع است و اطالق میل در
این زمان به آن انصراف دارد  1413متر و نیم است .کما اینکه در مفکرهی
 .1خویی ،موسوعه ،ج  ،21ص  28ـ .23
 .2صدر ،الفتاوی الواضحة ،باب نماز مسافر.
 .9چشتیگجراتی ،رفیق الطالب ،ج ،4ص.183

82

مواهب فاخوری که با تمام دقت نگاشته شده است آن را  1413متر و سی
سانتیمتر دانسته و این اندازهگیری دقیقتر است؛ در صفحه  128از جلد
اول کتاب حساب متوسط نیز آمده است که میل تقریبا  1411متر است و
این گواه این مطلب است که این اندازهگیری تقریبی بوده و اشاره به همان
اندازهگیری مذکور در مفکره میباشد.

1

در فرهنگ ابجدى آمده است:
الفرسخ :این کلمه فارسى بوده و گفته مىشود که عبارت از  12111ذراع
است که کموبیش معادل هشت کیلومتر مىباشد.

در فرهنگ جامع نوين هر میل ،دو هزار متر و در المنجد چهار هزار متر معرفى شده
است ـ شاید این چهار هزار متر اشتباه نسخه بوده و همان دو هزار متر منظور بوده
است؛ چون چهار هزار متر را از هیچکس و هیچجا براى یك میل سراغ نداریمـ.
به هر حال آنچه در رساله آقاى خویى و آقاى تبریزى آمده مبنى بر اینکه چهار
فرسخ مقدارى کمتر از  22کیلومتر است و آنچه که شهید صدر در الفتاوى الواضحه

نوشته که چهار فرسخ  21411متر است؛ یعنى هر میلى  1811متر ،در کتابهای لغت -
با وجود اختالف فراوانشان -پیدا نشد .در ظاهر در بین مردم اینگونه مشهور بوده که
هر فرسخى حدود  4/4کیلومتر و هر میلى  1811متر است و وی به آن استناد کردهاند.
عرفی است ،پس چرا ایشان در رسالههایشان چهار فرسخ را این قدر دقیق مشخص
کردهاند .مقداری کمتر از  22کیلومتر یا  21/411کیلومتر از کجا آمده است؟ اگر بنابر
مسامحه و صدق عرفی باشد ،به  21/4کیلومتر و حتی کمتر از آن هم چهار فرسخ گفته
میشود.
افزون بر اینکه بر فرض در عرف امروز هر میل  1811متر باشد اما رجوع به عرف
امروز ،براى روشنشدن محدوده میل در روایتها ،کار درستی نیست؛ مگر اینکه اثبات
کنیم حد میل زمان ما با زمان شارع یکسان است؛ چرا که مراد روایتها از میل ،بهطور
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مالحظه:اگر این تحدیدهای شرعیه مبتنی بر دقتهای عقلیه نیست و معیار صدق

قطع واحد مشخصى در زمان شارع بوده است که معیار قصر براى تمام زمانهاست نه
 .1عاملیبیاضی ،األوزان و المقادیر ،ص .192
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اینکه در هر زمان میل معروف نزد خودشان معیار باشد؛ بهطور مثال ،اگر در عرف
آینده به هر ده کیلومتر یك میل گفته شود ،آیا میتوان گفت که هشت فرسخ از این به
بعد  241کیلومتر و تا پیش از آن نماز کامل است؟
مرحوم آقاى بروجردى از طرفى قبول ندارند که معیارهاى مسافت شرعى معیار
تقریبى و غیردقیق باشند؛ بلکه آنها را منضبط و دقیق مىدانند و از طرفى هم ذراع ید
را غیرمنضبط مىبینند و مىنویسد ذراع ید را گر چه به ذراع متوسط حمل کردیم اما باز
ذراع متوسط هم به حسب اشخاص ،گوناگون و باعث بروز اختالف کثیر در فرسخ
مى شود و بعید است که چنین معیار غیرمنضبطى حد مسافت شرعى باشد .به همین
جهت وی مینویسد باید کالم مسعودى را متبع قرار داد که هر میل چهار هزار ذراع
اسود است (نه ذراع ید) همان ذراعى که مأمون تحدید حکومتى کرده بود براى
اندازهگیرى پارچه ،زمین ،منزل و  ....در اعصار و امصار گوناگون طول یك ذراع را
متفاوت تحدید مىکردند اما آنچه که اعالم مىشد دقیق و در همه جا یکسان بود؛
بنابراین اختالفهای واقع در تحدید میل را هم باید بر همین اختالف تحدیدهای
حکومتى حمل کنیم .مسعودى چون نزدیك عهد مأمون بوده و به وضع تحدید زمان
مأمون مطلع بوده است ،قولش معتبر میباشد.
وی در پایان شبههاى را دفع کرده و مىنویسد:
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

اشکال نشود که غالب روایات ما در این باب از صادقین علیهما السالم
صادر شده است پس چگونه روایات را برموضوعات مامون حمل میکنیم؟
درجواب گفته میشود :آنچه در روایات ما آمده فقط تحدید به میل است
و اصال تحدید به ذراع در روایات نیامده است مگر در روایت خزّاز که
اندازهی آن را سه هزار و پانصد ذراع تعیین کرده است و همچنین مرسلهی
صدوق که آن را هزار و پانصد ذراع دانسته است .بنابراین الزم است که
ذراع وارد شده در این دو روایت را بزرگتر از ذراع تعیین شده از طرف
مامون بدانیم.

1

در پایان ،نتیجهگیرى کرده و مىنویسد:
 .1بروجردی ،البدر الزاهر فی الصالة الجمعه و المسافر ،ص .141
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خالصه اینکه ظاهر آنست که اندازهگیریها به امور منضبطی که از هرگونه
کمی و زیادی مصون باشند ،انجام میگیرد؛ در حالی که ذراع الید امری
غیر منضبط است .البته قبول داریم که ذراع مامون در اصل از ذراع دست
گرفته شده بوده که اندازهی آن به حسب متعارف از آرنج تا آخر انگشتان،
به میزان شش قبضه که بیست و چهار انگشت است میشود .و آنچه که ما
نسبت به ذراع گفتیم در انگشتان و جو نیز جاری است؛ چرا که مراد از آن
دو در اندازه گیریها دو امر منضبط بوده که در اصل از انگشتان و جو
گرفته شده است.

1

کالم وی ما را از گرفتارى به ذراع ید بىانضباط ،نجات مىدهد و مجبور نمیشویم
مانند مرحوم سید اصفهانی معیارها را مسامحی و غیردقیق بدانیم اما مشکل ما این
است که ذراع اسود منضبط درآن زمان ،به معیار امروزى زمان ما چند سانتیمتر است؟

 .2اندازهگیری مسافتهای روایات
راه دیگرى هم براى تشخیص مسافت شرعى وجود دارد و آن هم اندازهگیرى
مسافتهایى میباشد که در روایتهایی به فرسخ یا میل مشخص شده است .وقتى
آنها را با کیلومتر امروزى اندازهگیرى کنیم ،نسبت بین کیلومتر و معیارهای قدیمی
مانند فرسخ بهدست مىآید اما مکانهایى که در روایتها مسافت آن مشخص شده
 )1فاصله عرفات تا مکه که یك برید است.

2

 )2فاصله بین ذى خشب تا مدینه که دو برید است.
 )9فاصله ذباب تا مدینه که یك برید است.

9

4

 )4فاصله بین ظل عیر و ظل وعیر در مدینه که یك میل است.

 .1همان.
 .2حرّ عاملی ،وسائل الشيعه ،ج  ،8ص  ،444ح  4و .4
 .9همان ،ج  ،8ص  ،444ح .12
 .4همان ،ج  ،8ص  ،441ح .14
 .4همان ،ج  ،8ص  ،441ح .19

4
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است:
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 )4فاصله بین بغداد تا نهروان که چهار فرسخ است.

1

از بین این مکانها آنکه تا حدودى مسافتش امروزه براى ما مشخص است ،مسافت
بین مکه تا عرفات میباشد اما بقیه موارد یا اصالً مکانشان معلوم نیست؛ مانند ذباب و
ذىخشب یا اینکه بهعلت تغییر و تبدلها و توسعه آنها ،مسافت دقیقشان روشن
نیست؛ بهطور مثال ،شاید راهی که آن زمانها بین بغداد و نهروان یا کوفه و قادسیه
وجود داشته است ،راهی منحنى و داراى پیچ وخم و پستى و بلندى فراوانی بوده اما
امروزه راهی مستقیم و هموار است .اگر راه بین دو مکان در آن زمان با عصر ما
متفاوت شود ،دیگر نمىتوان مسافت آن را به کیلومتر حساب کرد.
اما بین مکه تا عرفات همان راهى که پیامبر اکرم از آن تشریف مىبردند اکنون
مشخص است؛ بهویژه اینکه تا پیش از پدیدآمدن خودروهاى جدید راهسازى مانند
بولدوزر ،لودر و  ،...حجاج همان راه زمان پیامبر اکرم را براى رفتن به عرفات طى
مىکردند که از راه مقبره معالة وارد منى مى شدند ،بعد وادى محسر و بعد از آن مشعر و
از راه مأزمین وارد عرفات مىشدند اما اینکه فاصله مکه تا عرفات به حدى است که
باعث قصر مىشود ،قابل تردید نیست؛ بهعلت روایتهای فراوانی که وجوب قصر نماز
در عرفات را براى اهل مکه ثابت مىکند ـ البته مکه زمان قدیم مراد است وگرنه اکنون
که مکه گسترش پیدا کرده است ،این فاصله کم شده و اهل مکه کنونی در عرفات هم
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

نماز را تمام مىخوانندـ.
برخى از این روایتهایی که قصر در عرفات را بیان میکنند عبارتند از:



معاویه بن عمار از امام صادق پرسید :اهالى مکه نماز خود را در عرفات
چهار رکعتى مىخوانند ،کار صحیحى است؟ ایشان فرمودند :واى بر آنان!
کدام سفر از سفر عرفات مشکلتر است؟ نباید نماز چهار رکعتى بخوانند .

 .1همان ،ج  ،8ص  ،448ح .1
 .2همان ،ج  ،8ص  ،449ح .1
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2


امام صادق فرمودند :اهل مکه وقتی برای حج خارج میشوند نمازها را
شکسته بخوانند و وقتی زیارت میکنند و به خانههایشان باز میگردند
نمازها را کامل بخوانند.

1


امام صادق فرمودند :چنانچه اهالى مکه که براى طواف زیارت به مکه
میآیند ،به خانههایشان نیز وارد شوند ،بعد از بازگشت به منی باید
نمازهاى خود را تمام بخوانند؛ اما اگر وارد خانههاى خود نشوند ،باید
قصر کنند.

2


امام صادق فرمودند :اگر اهالى مکه که براى طواف زیارت به مکه می
آیند وارد خانههاى خود نیز بشوند ،باید نمازهاى خود را تمام بخوانند ،اما

تبديل به واحد متر :پس از فراغ از دو مطلب پیشگفته یعنى اثبات اصل وجود
مسافت شرعیه بین مکه تا عرفات و معلومیت همان راهى که حجاج در عصر پیامبر

اکرم و امامان معصوم مىپیمودند نوبت به تبیین این مسافت به کیلومتر مىرسد.
اگر راه بیانشده را با کیلومتر اندازهگیری کنیم ،میتوانیم حد دقیق فرسخ را بهدست
آوریم.
در کتابهای فقیهان پیدا نکردم که به این روش استناد کرده باشند .فقط در رساله
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اگر وارد خانههاى خود نشوند ،باید قصر کنند.

9

 .1همان ،ج  ،8ص  ،444ح .8
 .2همان ،ج  ،8ص  ،444ح .4
 .9همان ،ح .1
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حضرت آیتاهلل شبیرى زنجانى آمده که هر فرسخ کموبیش پنج کیلومتر است؛ یعنى
چهار فرسخ حدود بیست کیلومتر مى شود و دلیلشان هم بر این فتوا استناد به همین
فاصله بین مکه تا عرفات است و براى تعیین این مسافت به کتاب مرءاة الحرمین ارجاع
داده است.
مرءاة الحرمین نوشته ابراهیم رفعت پاشا میباشد که خودش در سال  1921و 1924
امیرالحاج بوده است و در این کتاب ،سفرنامه خود را با دقت و تحقیق درباره اماکن
حجاز و تاریخ و جغرافیاى آن نگاشته است .مسافتهایى را که وی در این کتاب آورده
عبارت است از:
« 1401متراز باب بني شيبه تا باب مقبره المعالة.
 1832متر از باب المعالة تا سبيل الست.
 8114متر از سبيل الست تا جمرة العقبة.
 8213متر از جمرة العقبة تا وادى المحسر :يعني طول منى.
 8311متر از نهاية وادى محسر تا اول المأزمين :يعني طول المزدلفة.
 0821متر از اول المأزمين تا دو علم قرار داده شده برای حرم.
 1228متر از اول دو علم قرار داده شده برای حرم تا دو علم قرار داده شده برای اول عرفه از
سمت مكه.
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

 1228متر از اول دو علم عرفه تا سلع جبل الرحمة.
 11812متر مسافت بين باب بنى شيبة شرقى مسجد الحرام و جبل الرحمة به عرفة».

وی در پاورقى نوشته است :ما این مسافات را از کتاب شفاء الغرام فاسى و تاريخ

مکه ازرقى نقل کردیم؛ البته در این دو کتاب فاصله به ذراع نوشته شده است .در کتاب
فاسى طول ديوارهاى کعبه نیز به ذراع مشخص شده ساختمان کعبه از زمان فاسى تا
کنون از جهت طول و عرض تغییرى نکرده است و از آنجایى که این فاصلهها امروزه
به متر معلوم است ،نسبت بین ذراع فاسى و متر را بهدست آوردیم و با آن مقدار ذراعى
را که براى فواصل بین مسجد الحرام و عرفات ذکر کرده ،محاسبه کردیم .نتیجه همان
شد که بیان کردیم.
 .1رفعتپاشا ،مرءاة الحرمین ،ج  ،1ص  941ـ .941
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1

فاصله  21941متر که وی نقل کرده از خود مسجد الحرام (باب بنیشیبه) است تا
جبل الرحمة اما ما باید داخل شهر مکه و نیز داخل عرفات را از حساب مسافت کم کنیم
ـ دلیلش را در تنبیه اول بیان خواهیم کردـ اگر از پایان شهر مکه قدیم تا اول عرفات را
حساب کنیم این فاصله حدود دو کیلومتر کمتر مىشود؛ یعنى کل طریق کموبیش 13
کیلومتر و اندی مىشود.
شیخ بدر یکی از روحانیون شیعه مکه همین راه مرءاة الحرمين را با ماشین سوارى
پیموده و فاصله آن را چنین گزارش کرده است:

1

« 224متر از درب مسجد الحرام تا مقبره معالة.
 0234متر از درب مسجد الحرام تا جمره عقبه.
 12444متر از جمره عقبه تا جبلالرحمه در عرفات.
 1844متر از اول عرفات تا جبلالرحمه».

البته درب مسجد الحرام که مبدأ اندازهگیرى وی میباشد ،درب کنونی آن است؛
یعنى نخستین جایى که خودروها مىتوانند رفتوآمد کنند و با توجه به اینکه وی
فاصله درب کنونی تا مقبرة معالة را  411متر بیان کرده است و مرآة الحرمين  1142متر
معلوم مىشود درب کنونی حدود پانصد متر با باب بنىشيبة قدیم فاصله دارد .کل
مسافتى که وی بهدست آورده 13181 ،متر است و اگر مسافت اول عرفات تا
تا پایان مکه قدیم (حدود  211ـ  911متر) را از این راه کم کنیم ،کموبیش هجده
کیلومتر و خوردهای (کمتراز نوزده کیلومتر) براى این راه باقى مىماند؛ در حالى که
مسافت مرءاة الحرمين  13کیلومتر و اندی بود؛ یعنی حدود یك کیلومتر بیشتر از مسافتى
که شیخ بدر بیان کرده است .این اختالف را هم مىتوان اینطور توجیه کرد که پیش از
این راه ها پستى و بلندى و اعوجاج بیشترى داشته که امروزه با وسائل جدید راهسازى
هموار و مستقیم شده و باعث کمشدن فاصله شده است.
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جبلالرحمه را که وی  1911متر گفته است و نیز فاصله بین باب امروزی مسجد الحرام

 .1وی از دوستان استاد بزرگوار ،حاجآقا شهیدی هستند که به درخواست وی این مسافت را با ماشین
اندازه گرفته و نتیجه آن را تلفنی گزارش کرده است.
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نتیجه اینکه فاصله بین پایان مکه قدیم تا اول عرفات کموبیش همان  13کیلومتر و اندی
است که مرءاة الحرمین بیان کرده بود .از طرفی همانگونه که گفته شد این راه با راهی که
روایتها بیان کردهاند یکی است؛ پس وقتی امام میفرماید که اهل مکه باید در عرفات
نمازشان را قصر بخوانند معلوم میشود که فاصله حدود  13کیلومتر برای قصر کافی است.

تنبیهها
در ادامه به بیان تنبیههای این بحث میپردازیم:
 .1تعيين مبدأ :بحثى در کتابهای فقهى مطرح میباشد که در محاسبه مسافت مبدأ
و مقصد کجاست؟ آیا مبدأ منزل شخص است یا پایان دیوارهاى شهر؟ مقصد ،اول شهر
است یا نقطهاى از شهر که مسافر مىخواهد به آنجا برود؟ این مسئله اگرچه مسئله
مهمی است اما در نتیجه بحث ما اثری ندارد؛ چون امام بهطور مطلق فرمود که نماز
اهل مکه در عرفات شکسته است؛ یعنی حتی کسانی که در واپسین نقطه شهر مکه
ساکن بودند ،اگر میخواستند در نخستن نقطه عرفات هم وقوف کنند باید نمازشان را
شکسته میخواندند .به همین جهت ما در بحث معیار را بر فاصله بین پایان شهر مکه
تا اول عرفات قرار دادیم.
 .4اختالفهای جزئي :همانگونه که در حاشیة مرءاة الحرمین نیز آمده است به جهت
سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

پستى و بلندى زمین یا برخى انحرافهای جزئى در راهها اختالفهای کمى در کتابها
براى بیان این مسافت به چشم مىخورد .حضرت آیتاهلل شبیرىزنجانی نیز مىفرمود:
«ما به همین جهت در رساله تعبیر کردیم که فرسخ کموبیش پنج کیلومتر است و
نمىتوان دقیق دقیق مشخص کرد اما بهطور قطع آنچه که بزرگان تحدید کردهاند – مانند
 22/4 ،22 ،21/4 ،21/4و  29کیلومتر -بیشتر از فاصله بین مکه تا عرفات است».

1

 .3موارد شک :همانطور که گفته شد فاصله بین مکه تا عرفات حدود  13کیلومتر
است اما نمیتوان گفت که معیار قصر بهطور دقیق همین  13کیلومتر است .بهطور حتم
برخی از مسافتها مشکوك است که آیا باعث قصر میشود یا خیر؟ (کموبیش بین 18

 .1این مطلبها را نویسنده بهصورت شفاهی از وی شنیده است.
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ـ  21کیلومتر) در این موارد چه باید کرد؟ آیا عمومهایی وجود دارد که باید به آنها
رجوع کرد؟ یا استصحاب موضوعى عدم طى مسافت باعث قصر جارى است؟ یا اصلی
دیگر؟ این هم بحثى است بسیار مهم که مجال جداگانهاى مىطلبد اما راه دوم به همین
اندازه براى انسان اطمینان حاصل مىکند که مسافت  21کیلومتر و بیشتر بهطور حتم
باعث قصر است؛ یعنى هر فرسخى از  4کیلومتر بیشتر نیست.
 .2تطبيق مسافت با ذراع :در اینجا اشکال مهمی مطرح شده که باید به آن پاسخ
داد .همانطور که از محقق ،عالمه و صاحب مدارك نقل کردیم ،مشهور یا مقطوع بین
فقیهان این میباشد که هر میل چهار هزار ذراع ،به ذراع ید است؛ بنابراین چهار فرسخ چهل
و هشت هزار ذراع خواهد بود و اگر این مقدار را  21کیلومتر (بیشترین فاصله بین مکه تا
عرفات) بدانیم هر ذراعى حدودا  41/4سانتیمتر خواهد بود و حال آنکه ذراع متعارف بین
 44ـ  41سانتیمتر است و اگر کمرین ذراع متوسط هم معیار باشد ،طولش کمتر از  44ـ 44
سانتیمتر نخواهد بود 41/4 .سانتیمتر طول ذراع غیرمتعارف است .حال اگر چهار فرسخ را
همان حدود  13کیلومتر فرض کنیم طول ذراع از این هم کمتر خواهد شد؛ پس قبول ایندو
مطلب با هم یعنى اینکه چهار فرسخ را هم حدود  13کیلومتر بدانیم و هم چهل و هشت
هزار ذراع ،مشکل است و دست برداشتن از هر کدام مشکلتر .حال آنکه طبق راه دوم
همین چهار فرسخ کمتر از  21کیلومتر خواهد شد.
به حساب اقل ذراع متعارف بیش از  21کیلومتر است و حال آنکه طبق راه دوم همین
چهار فرسخ ،بیست کیلومتر یا حتی کمتر از این خواهد شد .اگر این تهافت حل نشود،
موارد شك ما افزوده مىشود و در تمام این مقدار ( 18ـ  21/4کیلومتر) باید به حکم
شك عمل کرد اما در کمتر از  18کیلومتر بهطور قطع نماز تمام و در بیشتر از 29
کیلومتر بهطور قطع شکسته است.
در پاسخ به این اشکال باید گفت :همانطور که اشاره شد ،نخستین کتاب فقهى که
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چهل و هشت هزار ذراع متعارف بین  21/4ـ  24کیلومتر است؛ یعنی چهار فرسخ

هر میل را چهار هزار ذراع معرفی کرده است سرائر میباشد که از مروج الذهب

مسعودى گرفته است .در حقیقت ،شهرت یا اتفاقنظر فقیهان ،همه از تحدید وی
سرچشمه گرفته است .مسعودى هم حرفی از ذراع ید نزده بلکه به ذراع اسود تحدید
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کرده و نوشته است این همان ذراعى میباشد که مأمون تحدید حکومتى کرده بود براى
اندازهگیرى پارچهها ،منازل و ...؛ پس نمىتوان اتفاق یا شهرت بر چهار هزار ذراع به
ذراع ید را پذیرفت .مرحوم آقاى بروجردى هم همانطور که نقل کردیم ،کالم
مسعودى را متبع در این بحث دانست.
ذراع یك واحد سنجش بوده است که از طرف حکومت وقت مشخص و اعالم عمومى
مىشده و بر طبق همان هم خریدوفروش و قضاوتها انجام مىشده است .این واحدهاى
اندازهگیرى به جهت تناسب با ذراع ید ،ذراع نامیده مىشدند اما هیچ الزامى نبوده است که
بهطور حتم با ذراع ید متعارف ،هماندازه باشد .فقیهان ما چهار هزار ذراع را از مسعودی نقل
کردهاند اما ذراع را ذراع ید بیان میکردند و همین خاستگاه اشکال شده که ذراع از 44
سانتیمتر کمتر باشد غیر متعارف است اما اگر ذراع را ذراع اسود بیان کردیم ،دیگر الزامی
نداریم که بهطور حتم به حد  44سانتیمتر باشد؛ پس اینکه چهار فرسخ را  21کیلومتر یا
حتى کمتر بدانیم با چهل و هشت هزار ذراعبودن فرسخ هیچ منافاتى ندارد.

جمعبندی و نتیجهگیری
فاصلهای که مسافر با طی آن نمازش شکسته میشود ،طبق روایتها چهار فرسخ است.
چهار فرسخ با توجه به آنچه در مقاله پیشرو ثابت شد بین 18ـ  21کیلومتر است؛ پس
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شکسته میشود و اگر سفر کمتر از  18کیلومتر را قصد کند ،بهطور حتم نمازش کامل
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