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ادله عقلی و نقلی تعیین مالک مسافت شرعی در فقه امامیه
مهدی مهدوی امین



(تاریخ دریافت0316/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)0316/20/20 :

چکیده
حدّ تقصیر در «نماز مسافر» ،از احکامی است که معلَّل به دوشاخص شده است؛ به طوریکه برخی روایات « مَسِیرَةُ یَوْمٍ» و برخیی دیریر
«ثمانیةُ فراسخ» یا «بَریدان» را مالک «قصر صالة» عنوان می کنند .حال مسأله این است که کدام مالک بیه عنیوان میالک اصیلی و
کدامیک صرفا برای تبیین و تطبیق شاخص اصلی بیان گردیده است؟ در این نوشتار با استعانت از مبانی کالمی ،کلییت و شیمول احکیام
در دین خاتم و تشریع احکام بر اساس توان نوع مردم و با اتکا بر روایات «مَسِیرَةُ یَوْم» ٍو تعلیل دسته دیرری از ادله نقلی بر اینکه علیت
قصر صالة ،مشقت و سختی آن می باشد؛ به این نتیجه رسیدیم که مالک اصلی حد تقصیر صالة از نظیر شیارع ،پیمیودن ییک روز راه
است که در زمان ما  052کیلومتر می باشد.

کلیدواژگان
حد تقصیر ،مبانی کالمی ،مسیره یوم ،مشقت و سختی ،نماز مسافر.

 سطح عالی حوزه ،استاد مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmahdavi93mm@gmail. com :
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مقدمه
انسانها در زمانها و مکانهای مختلفی زندگی میکنند .با ابزار و وسایل مختلفی سر و کار دارند و از
آنها بهره می جویند .همچنین نیاز هایی دارند کهه همهواره بهرای رفهه آنهها مهی کو هند .یکهی از
نیازهایی که بشر همواره بدان مبتال بوده است ،نیاز به سیر و سفر است .سیر و سفر برای تجهار،،
زیار ،،سیاحت و ...
در هر زمان و مکانی سفر کردن با وسیله و سهرعتی اهاص رهور ،مهی فه یرفت .در زمهان
تشریه دین اسالم ،عمدتا مسافر ،ها با چهار فایان انجام می د؛ به گونهه ای کهه در لهوک یه
روز ،مسافتی حدود  5الی  55فرسخ قابل فیمودن بود .ارع مقدس نیز در آن زمان ،حدِّ وسطِ لیِّ
مسافت را که از لریق کاروانهای عمومی فیموده می د ،به عنوان حهد مسهافر ،هرعی قهرار داد
(ابن بابویه :5151 ،ج 5ص )111و برای آن دو مالک معرفی کرد :یکهی مسهافتی کهه در یه

روز

فیموده می ود و دیگری فیمودن هشت فرسخ (لوسى :5131 ،ج 5ص)225
این دو مالک در زمان تشریه از نظر مصداق ،با هم یکسهان بودنهد .لکهن بها گ هت زمهان و
فیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن اودروهای فر سرعت ،این دو مالک ااهتال
فیدا کردند؛ به گونه ای که مسیری که امروزه در ی

زیهادی بهاهم

روز میتوان فیمهود ،حهدود  11برابهر هشهت

فرسخی است که در روایا ،تعیین ده است!
حاک باید فرسید مالک ارلی در حد تقصیر کدام است؟ آیا هشت فرسخ ،مالک ارهلی اسهت؟
یا اینکه هشت فرسخ ررفا برای تطبیق عددی لیِّ مسیر در ی
توجه به ااتال

روز کامهل بیهان هده اسهت؟ بها

چشمگیر این دو مالک ،چرا فقهای گ ته در این مساله ااتالفی ندا ته اند؟

در این مقاله به دنباک فاسخگویی به این سؤاال ،هستیم .ابتدا به سراغ ادلهه عقلهی مهیرویهم و
کیفیت تأثیر مبانی کالمی در بحث های فقهی را نمایان می کنیم؛ چرا که متاسفانه یکی از األههای
ما در عرره فقاهت این است که گرچه از نظر فکری همه قبوک دارنهد کهه مبهانی کالمهی در فقهه
تأثیرا ،چشمگیری دارد ،لکن در مقام استنباط بهره چندانی از آن نمی برنهد .بعهد از ایهن مرحلهه،
مالک ها را در ادلهی نقلی برمیرسیم و در ادامه از قراین تأثیرگ ار بحث می کنیم و در انتهها نیهز
به تحلیل اقواک علما میفردازیم.
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تبیین مساله
برای از احکام الهی ،به دو ااص معلَّل ده اند ،که در زمان تشهریه گرچهه در مصهداق متحهد
بودند ،لکن با کمی تأمل آ کار می ود که از نظر مفهومی با هم متفاوتند و در برای از مهوارد ،بها
ااتال

در زمان یا مکان ،ااتال

است که کدامی

مصداقی آنها نیز نمایان می گردد .حاک مطله

قابهل تأمهل ایهن

از این دو مالک «عنوان مُشیر» برای دیگری است .به بیان سهاده تهر بایهد کشه

کنیم کدام مالک به عنوان مالک ارلی و کدامی

ررفا برای تبیین و تطبیهق هااص ارهلی بیهان

ده است؟
حدّ تقصیر در نماز مسافر یکی از این احکام است .حدّ تقصیر در نماز مسهافر بها دو هااص
ِ
ريَُي َريريمي» و در براهی دیگهر «مثانیريُيراسخري » یها
بیان ده است به لوریکهه در براهی از روایهاَ « ،مس َ
«بَریدان» عنوان ده است.
يعب ِريديس َِّي(ع)يقَريا َي:ي
يعلِ ِييب ِن َ
يعرينيِبَِ َ
ريمب َ
يعري ِنيسبري ِنيِبَِ يع َمريَ َ
مبيب ِنييَ ِز َد َ
يُمبمب َ
ايرَوسهييُمَ َّمديبن َ
يعرينيِبَِ يِبَ َ
يعني َريعق َ
َم َ
خأَلتهيع ِنيسلتريَّق ِ
ص َِيقَا َ يرَري َقا َ ِيفييبَ ِا َد ِنييِبَويبَريیَ ِ
اضيي َريمي (لوسى :5131 ،ج 5ص)225
َ َ
«ابی ایوب می گوید از امام(ع) درباره حدی که نماز کسته می ود فرسیدم .ایشان گفتند :در
مسافت 8فرسخی یا ی روز راه کسته می ود».
ِ
ِ ِ
ِ
يعرينيِبَْحَ َريديبري ِنيُمَ َّمريدي
يعنيِبَْحَ َديب ِنيُمَ َّم ِديب ِن َ
يعلِري ِييبري ِن َ
يُمبريمب َ
يعنيُمَ َّمديبري ِن َ
يعنيِبَبِیه َ
يَي ََي َ
ِبَخبَريَاِِنيسْل َسْييبنيعبَريیديس َّ َ
يسلصري َ َُيرَري َقريا َ ِيف ِ
يَاعريَُيقَريا َي:يخريأَلتهيعري ِنيسلمسريارِ ِاي َْري ي ري َق ِ
َعري ِنيسْلس ِ
ريَُِي َريريم َيوي َلِري َ ي
صريا َّ
َ َ
يعرين ََ َ
يعرينيْر َعريَُ َ
ريْيي َعري ِنيسْلَ َسري ِن َ
َ
يمس َ
َ
َ
ِ
ِ
بَ ِا َد ِسن َيويُهَايمثََانیَُيرَريَاسخ (لوسى :5131 ،ج 5ص)222
«سماعه می گوید از امام رادق علیه السالم درباره مقداری که نماز مسهافر کسهته مهی هود
فرسیدم .ایشان گفتند که به اندازه ی

روز راه که درواقه دو برید هسهت کسهته مهی هود و دو

برید هم هشت فرسخ می ود» .
قبل از بررسی أدله ،ذکر این نکته الزم است که این نو تار به دنباک تغییر حکم یا تشریه حکهم
جدید نیست؛ بلکه غرض تنها ،تعیین ارالت یکی از دو ااصی است که اود ارع بیهان نمهوده
است .از این منظر میتوان گفت یوه کار ،نگاه عمیق اجتهادی به ظهور روایا ،مهی با هد و ایهن
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چنین نیست که به دنباک تبیینی عقلی برای تشریه حکم جدید با یم .از این رو هر آنچه ذیالً بیهان
می ود ادله یا قرائنی است که یکی از دو ااص موجود در روایا ،را بر دیگری ترجیح میدهد.
ادله عقلي
کلیت و شمول احکام در دین خاتم

قانون باید بر اساس نیاز و اقتضائیا ،زمان و مکان وضه گردد تها مشهمولین قهانون بتواننهد بهدان
ملتزم با ند .مثال قانونی که در ی

زمان ااص ،برای مردم ی

نیازها و امکانا ،همان کشور متناس

کشهور وضهه مهی هود؛ بایهد بها

با د و الزم نیست آن قهانون در کشهور ههای دیگهر یها در

زمانهای دیگر نیز قابلیت اجرا دا ته با د .اما زمانی که میاواهیم برای تمهام کشهورها آن ههم در
تمامی زمانها قانونی وضه کنیم ،باید رایط همهی آنها را لحاظ کنیم تها در اجهرای قهانون مهانه و
مشکلی فیش نیاید.
بنابراین دینی هم که مدعی ااتمیت و ابدیت است و هدایت کهل جههان را در تمهامی زمانهها
اود میداند به لریق اولی باید به این قاعده فایبند با د و زمانی میتوانهد در ادعهای اهود

هد

رادق با د که ظرفیتها ،امکانا ،و فیشرفت های عمومی بشر را لحاظ کرده؛ قوانینی قابهل اجهرا
برای همه ی زمانها و مکانها ارائه دهد .این قاعده یکی از آثار فقاهی مبنای کالمی "هماهنگی نظام
تکوین و تشریه" می با د.
فل ا در مواردی که برای ی

حکم دو موضوع با دو عنوان متفاو ،وجود دا ته با هد کهه بهه

واسطه گ ت زمان یا تغییر مکان ،آن دو عنوان از حیث مصداقی نیز با هم متغایر وند ،موضهوع
منعط

را مقدم میکنیم؛ یعنی موضوعی که قابلیت موک بر همه زمانها و مکانهها را داراسهت .در

مقابل ،موضوع غیر منعط
لی کردن ی
اینکه لی کردن ی

را از باب تطبیق موضوع منعط

در عصر تشریه تلقی میکنیم.

روز راه ااصی قابل انطباق بر ادوار گوناگون تاریخ است .امهروزه عهالوه بهر
روز راه ،از لحاظ عرفی مسافر ،محسوب می ود ،با مشقت و سختی همراه

و با تعلیل روایا ،قصر راله نیز سازگار است .در مقابل هشهت فرسهخ نهه تنهها از لحهاظ عرفهی
مسافر ،محسوب نمی ود ،بلکه هیچ تع

و نصبی در آن نبوده ،ااص قرار دادن آن با ظههور
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یعنهی

روایا ،و تعلیل های وارده نیز سازگاری ندارد .از این رو در نماز مسهافر موضهوع منعطه
« َم ِس ََُي َريريمي» که قابلیت اجرا در تمامی زمانها و مکانها را داراست بر موضهوع غیهر منعطه (هشهت
فرسخ) مقدم میکنیم.
فس از بیان این قاعده عقلی به سراغ روایا ،می رویم تا مهالک فهوق را در روایها ،بسهنجیم.
ِ
ريَُي َريريمي» که قابلیت تطبیق
مشاهده اواهید کرد که راوایا ،نیز بر قاعده فوق رحه گ ا ته اند و « َمس َ
بر تمامی اعصار دارد را مالک ارلی تقصیر بیان میکنند.
ادله نقلي
ظهور عرفي روایات بر مَسِیرَةُ یَوْمٍ

ِ
ال ) عنيُم َّم ِديب ِنيعب ِديس َِّيويعنيهارو َنيب ِنيمسلِ َِ
يعرينيِبَِ ي
يعب ِريديسليَّرياْحَ ِنيبري ِنيسْلَ َّجا ِ
َ َ
رياَ َ
يعرين َ
يعنيُمَ َّمريديبري ِنيِبَِ يع َمريَ َ
يَجیعاً َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ ريیري َعًُيقَ ِا بَ ريًُيمري َرينيسلَمرَريريُ َيويهري َريييَِي ِزلَريريُيسل َقا خ ريیَُّيمري َريني
يع ري ِنيسلتريَّقص ري َِ ِيف َّ
يسلص ري َ ُيرَريقيلريريليلَريريهييِ َّنيِ َ
َعبريريديس َّ يعيقَريريا َي:ي َخ ريأَلته َ
ريايفيرمضريا َين-يرَريأَْاهيسخرياوَييِلَیريا ِ
ِ ِ
ِ
ريايّنَِِنيَييِبَ ِر يِبَُريم ي
يعيري َا ِ َ َ َ
ايعَا َ
اجُيِبَنريتَفعيِبَايِبَوي َضرياِِنيسلقعريم َ
سلَمرَيُ-يرَرياََِّ َ
َ َ
َليِ َيسْلَ َ
َ
ِِ
يسلصري َ ُيقَريا َ ي
صريايرِی ِريه َّ
ِبَويِبر ِطايرَري َقا َ يِ يرَرياخاَ َيويِبَِمَّ َّ
يمرياي ريق َ
يسلصري َ َُ َيويُري يرَريِيِِنيقَريد َيرِبَ ريليسل َقا خريیََُّيرَريقلريليلَريه ِيفي َْري يِبَ ََن َ
جا ِ
تييسلسيَُّيبِبَريیَ ِ
يع َ َريايرَريا َخري اً ِيفي َريريم َيوي َ ِسريَيسَ َخريايِبَربَري َعريَُي
يسلاجريَخ َ
اضي َريم َ
يَيتَلِريُيرَريیَ ِسريَ َّ
يس َسريَُ َ
اضيي َريمييرَريقلليلَهييِ َّنيبَريیَ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
يمَريَُ َيويسل َمد يَريُيمَّيِبَوَمري ي
رَريَاسخ َ َيو َ
يهريِهيسّنَميیَريا يبَري َ
يخیريَا َ
ايرِبَ َ
ريْي َ
سيي ََلي َل َ ي رييظَايِب َ
ل َ
َيم َ
يس َسَُيرَريَاسخ َ يفي َريم يرَري َقا َ يينَّهيلَی َ
بِی ِد ِهيِبَربريعًُيو ِ
يع ِا َن ِيمی ً يََمنيمثََانِیََُيرَريَا ِسخ َي( .لوسى :5111 ،ج ،1ص)222
َ ََ َ
ابن حجاج از امام رادق(ع) درباره کسته دن نماز می فرسد« :باغی نزدیه کوفهه دارم کهه
مسافت آن به اندازه قادسیه تا کوفه است .الزم است برای باغداری به آنجا بروم .اما در ماه رمضان
اکراه قلبی برای رفتن دارم و وظیفه ام را نمیدانم».
امام(ع) وظیفه او را اتمام نماز و گرفتن روزه بیان میکنند .ابن حجاج در سواک بعدی از مهالک
يسلصري َ ُي؟» حضر ،در مقهام بیهان قاعهده و مهالک
صريايرِی ِريه َّ
يماي ريق َ
کسته دن نماز میفرسد «ِفي َْ يِبَ ََن َ
ارلی برای تقصیر میفرمایند« :جا ِ
تييسلسيَُّيبِبَريیَ ِ
اضيي َريم ٍ» یعنی ی روز راه مهالک تقصهیر اسهت .ابهن
ََ
يع َ َريايرَريا َخري اً ِيفي َريريم َيوي َ ِسريَيسَ َخريايِبيَربَري َعريَُيرَريَا ِسخري َ َيوي
يسلاجريَخ َ
رياضي َريريم َ
يَيتَلِريُيرَريیَ ِسريَ َّ
يس َسريَُ َ
حجاج میفرسهد« :يِ َّنيبَريیَ َ
َس َسريَُيرَريَا ِسخري َ ِيفي َريريمي» یعنی ی روز راه مختل است ،خصی در یه روز راه ،فهانزده فرسهخ لهی
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میکند ،خصی چهار فرسخ و دیگری فنج فرسخ! همین لور که در زمهان مها ههم همهین مسه له
وجود دارد .در ی

روز ،بعضی ها با وسایل نقیله تندروتر و با سرعت بیشتر مسافر ،مهی کننهد و

یا بعضی ها توقفشان کم است بعضی دیگر بیشتر و . . .که مجموعا باعث می ود که ی

روز راه،

چندان ضابطه مند و مشخص نبا د .امام(ع) هم برای اینکه ی روز راه را منضبط کنند تا هر کس
ِ
ِ
َيمرياي
سييِ ََلي َلري َ ي رييظَريايِب َ
بر اساس سلیقه و توان خصی اود تعیین مقدار نکند ،فاسخ می دهنهد« :ينَّريهيلَريی َ
رِبَ ليخیريايه ِِ ِهيسّنَمیا ِ يبريْييم َََُّيويسلم ِد يَ ُِيمَّيِبَوم يبِی ِد ِهيِبَربريعًُيو ِ
يع ِا َن ِيمی ً يََيمنيمثََانِیََُيرَريَا ِسخ َي» اینگونه حسهاب
َ َ ََ َ
َ َ ََ َ
َ َََ َ َ
نمیکنند! سیر این میل ها بین مکه و مدینه را مالک قرار بده که هشت فرسخ می ود.
انتخاب هشت فرسخ از سوی امام(ع) ،تعبدی و یا بدون دلیل نیست بلکهه حضهر ،مهالک را
میزان مسافت لی ده توسط کاروانهای عمومی در ی

روز قرار دادند .روایت زیر به این مطله

تصریح میکند:
ِِ
يسلصري َ ُِيب ِا ري يد ِيفيب ِا ريديِبَربريعريُييو ِ
و َِ
ِ
يع رياو َن ِيمريی ً يمَّيقَريا َ ي َْريا َنيِبَِ ي
يعبديس َِّيبن َ
يَ َعه َ
يَي ََييسل ََرياهيليي َريقريم ييِفيسلتريَّقصري َِ ِيف َّ َ
َ ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يخريريَيسلقطَريريا ير( .ابههن بابویههه،
مَريريعي َعلَري يسلبَريللَريريُ َّ
ريَي َيي َ
يسلسريريف َمسا َيويسلدَّسبَّريريُيسليَّاجیَريريُ َيوييَريَريايوَري َريع َ
يعلَري َ
(ع)ي َريقريريم يينيسلتريَّقصري َ
 :5151ج 5ص)111
«عبداهلل بن یحیی الکاهلی می گوید که از امام(ع) درباره کسته دن نماز نیدم کهه حهد آن
دو برید یا همان 21میل است .سپس امام(ع) گفت :فدرم همیشه می گفهت کهه در کسهته هدن
نماز ،استر راهوار یا اس

تندرو مد نظر نیست ،بلکه این مهالک بها توجهه بهه حرکهت کاروانههای

عمومی تران وضه ده است»
این فاسخ کسانی است که میفرسند اگر هشت فرسخ موضوعیت ندا ت چرا امهام(ع) از بهین
مقادیر مختل  ،هشت فرسخ را انتخاب نمود و تصور می کنند کهه ایهن مطله  ،نشهان از تعبهدی
بودن این مقدار یا الاقل بیانگر این نکته است که در هشت فرسخ(  21میل) اصورهیت ویه ه ای
وجود دارد.
نکتهی دیگری که در بیان امام(ع) باید مورد توجه با د ،این عبار ،است که می فرمایند« :آیها
سیر امیاک را ندیدی؟!» در حالی که امیاک سیری ندارد که دیده ود! این مطل

نشانگر آن است که

ادله عقلي و نقلي تعیین مالک مسافت شرعي در فقه امامیه09 ....................................................................................

امام(ع) حرکت ااری را مد نظر قرار داده اند که مردم با آن به مقدار هشت فرسخ سیر مهیکننهد.
این مقدار دارای دو وی گی است:
 .5نبودن ااتال

روز راه ا اره کهرد

معتنابه در آن :چراکه راوی در ابتدا به ااتالفی بودن ی

و امام(ع) فرمودند اینگونه حساب نمیکنند و به سیر امیاک ا اره کردند .فس بایهد امهام در
زیهادی در آن

جواب سیری را بیان کنند که راوی را از سردرگمی اهارج کنهد و ااهتال
نبا د.

 .2مشخص بودن آن برای راوی :زیرا راوی فس از بیان امام ،سواک نمیکند که سیر امیهاک چهه
نوع سیری است؟! با توجه به وی گی های فوق میتوان گفت سیری که ااتال

چندانی در

آن نیست و راوی هم آن را می ناسد ،همان سیر کاروانهای عمومی است .البته عهالوه بهر
نکته فوق نسخه بدک این روایت هم مؤیهد ایهن قهوک اسهت کهه در آن بهه جهای «أمیهاک»،
«أثقاک» -به معنای کاروانها -آمده است( .فیض کا انى :5111 ،ج 1ص)512
ِ
يَعاري ِ
ِ
ِ
ِ
ريايمري َرين ِ
ريايو َج ري َ ي
ب) َ َْري َريايسل َفضريريَخيبريرين َ
يسلا َ
ينريريا َس َنيسليريَّی َسريريابميِر َيرْحَريريهيس َّ ِيفيسلعلَري ِريَخيسلَّري ِريع َ َ َ
َريريايعلیريريهيسلسري .......ييََّريَ َ
ِ
ِ ِ
َنيمثََانِیريَُيرَريا ِسخري ِ
ِِ ِ
ِ
ريَُي َريريمييلِل َع َّام ِريُ َيويسل َق َمسرِ ِريَخيي َويسّنَثري َقريا ِييرَري َم َجري َ ي
سلتريَّقصَ ِيفيمثََانیَريُيرَريَاسخري َ يَ يِبَقَ َّريَخيمريني َلري َ َيويَ يِبََْري َريايّن َّ َ َ َ َ
يمس َ
سلتريَّق ِ
صريريَ ِيفيم ِسريريَُِي ريريم يويلَريريمي َيي َِ ري ِيفيم ِسريريَُِي ريريم يلَمريريايوج ري ِيفيم ِسري ِ ِ
يخريرييَُي( .ابههن بابویههه :5151 ،ج،5
ريَُيِبَلريريُ َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ ََ َ َ َ
ص)155
«فضل بن اذان نیشابوری در ذکر عللی که از امام رضها (ع) هنیده اسهت نقهل مهی کنهد.... :
کستن نماز در 8فرسخ واج

ده است نه کمتر و نه بیشتر از آن .چرا که 8فرسخ مسافتی است

که عموم مردم و قافله ها و باربران در لی ی
افطار روزه در مسافت ی

روز راه واج

مسیر هزار ساله هم واج

نخواهد د!»

روز لی می کنند ،به همین سب
ده است که اگر در مسافت ی

در این روایت امام(ع) می فرماید تقصیر در هشت فرسخ واج
آن؛ زیرا هشت فرسخ ،مسیر ی

کسهتن نمهاز و

روزه واج

نشود در

می ود نه کمتر و نه بیشهتر از

روز راه برای عموم مردم و قافله ها و سنگین باران است.

امام(ع) می فرمایند در هشت فرسخ نماز کسته می هود .فهس از آن بهه بیهان مهالک ارهلی
کسته دن نماز -که در آن زمان هشت فرسخ می د -اقدام نموده و مهی فرماینهد« :تقصهیر در
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این مقدار واج

د ،زیرا قافله های عمومی و سنگین بارها در ی

روز ،هشت فرسهخ لهی مهی

کنند » .بنابراین هشت فرسخ موضوعیت ندارد ،بلکه ارع این مسافت را به عنوان تطبیق یه

روز

راهی که کاروانها لی می کردند بیان کرده است .ادامه روایت دلیل دیگری بر مهالک ارهلی بهودن
َم ِس ََُي َريم ٍاست.
از آنجا که بعضی از علمای عامه قائل به فیمودن دو یا سه روز راه بهرای کسهته هدن نمهاز
يعنيُمَ َّم ِديب ِنيسْليس ِ
يعرينيبَريع ِ
يعب ِريديس َِّيعي
يعنيُمَ َّم ِريديبري ِن َ
مسافر هستندُ :مَ َّمديبن َ
ايعرينيِبَِ َ
رياابِيَ َ
يَي َريَييسخََّريزس ِْ َ
ْي َ
يَي ََي َ
ريْيِبَُ َ
َ
ِ
ِ
يعلَ يسل َم ِد يَ ُِييِ َ ِ
يهري َِسيقريبَريیريَخييرَ َسريأَ ََل يي َعري ِني
ريسيرَري َقريا َ يْيريل ِي
قَا َي:يبَريیرييَ َ
مس َيويِبَِ يعي َد َيوس يلبَ ِِنيِب َمیََُّ َ
يعي َريد َ
ايَننيجل ي
يجريااَيِبَ يرَ َجالَ َ
سلتريَّق ِ
صري َِيرَري َقريريا َ يقَا ِري يريَخ ِيمرييريا ِيفيثَري َ َ َيويقَريريا َ يقَا ِري يريَخ ِيمرييريا ي َريريم َيويلَیريلَريريُ َيويقَريريا َ يقَا ِري يريَخ ِيمرييريا َيريو َحريريُي( ...کلینههى :5111 ،ج1
ص )112حضر ،در مقام ردِّ قوک آنها به مالک ارلی ا اره کرده و می فرماینهد« :تقصهیر در یه
روز راه واج

ده است نه بیشتر» اگر هشت فرسخ موضوعیت دا ت ،حضر ،در مقام ردِّ قهوک

ایشان به آن ا اره می نمود و مثال می فرمود حد تقصیر به فیمهودن مسهیر در روز نمهی با هد کهه
ود ی روز یا بیشتر .بلکه مالک آن هشت فرسخ است.
ااتال
ِ
يعلِري ِريييب ري ِني ريق ِطريريْييعريرينيِب ِ
َخیري ِريهيسْلسري ِ
يعلِري ِريييب ري ِني َريق ِطريريْييقَريريا َي:ي َخ ريأَلليِبَ َ ي
يع ري ِنيسْلَ َس ري ِنيب ري ِن َي
يعريرينيِبَبِیريريه َ
ريْي َ
َ
يجع َفريريا َ
ج) َعريرينيِبَِ َ
َ
َ
ِ
يسلس ري َف ِايويهريريم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ريََُي َري يريميي َوييِنيي َْريريا َنيي
يسلاجري ِريَخ َ
يعيع ري ِن َّ
سْلَ َس ري ِنيسّن ََّو َ َ
يَيريرياَ ِيف َّ َ َ َ
ريَُي َريريم يقَريريا َيي َ ري يي َعلَیريريهييسلتريَّقصريريَيي َسي َْريريا َنيي َمسري َ
يمسري َ
يع َملِه (لوسی :5131 ،ج ،5ص)225
َدور ِيف َ
«علی بن یقطین می گوید از امام رضا(ع) درباره خصی که به سهفر مهی رود و مسهافتش ههم
ی

روز راه است فرسیدم .امام(ع)گفت :اگر مسافت یه

روز راه با هد بایهد نمهاز

را کسهته

با د» .

بخواند ،هرچند که به االر کار  ،در حاک گرد
لسري َف ِاي َْیريُ ِ
ِ
ِ
ِ
يه َريي َيوي َْري ي
يعيمريايَريقريم ِيف َّ
يسلصري َ ُِ ِيفيس َّ
َ
د) رِو َ َ
يجع َفريا َ
يعنيَْر َسرَُ َيويُمَ َّمديب ِنيمسل يِبَنريَّا َمايقَريا يقريليَريايّنَِ َ
ِهريرييييرَري َقريريا َ ي....يويقَريريديخريريارَريايرخريريم يس َِّي ييِ ََلي ِ يخ ري يو ِ
يهري َريييي َم ِسري ََُي َريريميي ِمري َرينييسل َم ِد يَري ِريُي ََريريمنييِلَیري َاريريايبَ ِا ري َريد ِسنييِبَربَري َعريُي َيوي
َ َ ََ
َ
َ
ِ
ِ
ص َارتيخيَّيًُ ( ...ابن بابویه :5151 ،ج ،5ص)111
ر
ي
ا
ط
َر
ِب
ي
يو
ا
ص
ق
ري
ر
ي
ی
يم
ن
و
ا
ع َ ً َ َ َّ َ َ ََ َ َ
«زراره و محمد بن مسلم می گویند که از امام باقر(ع) درباره کم و کی
کردیم .ایشان در فاسخ گفت ... :فیامبر(ص) به ذی اش

که به اندازه ی

نمهاز در سهفر سهؤاک
روز راه یا دو بریهد یها

ادله عقلي و نقلي تعیین مالک مسافت شرعي در فقه امامیه06 ....................................................................................

 21میل از مکه فارله دارد ،سفر کردند و نماز اود را کسته اواندند و روزه را افطار نمودنهد .و
این مقدار در حد تقصیر نماز سنت د».
در این احادیث نیز مانند روایا ،گ ته،حضرا ،معصومین(علهیهم السهالم) مهالک تقصهیر را
فیمودن ی

روز راه بیان می فرمایند.

ِ
ريَُي َريريمي" بیان کردند ،به سهراغ
فس از تبیین و توضیح روایاتی که مالک ارلی قصر رالة را " َمس َ

نوع دوم ادله نقلی می رویم .ادله ای که علت کسته دن نماز و روزه را مشقت و سهختی آن در
سفر میدانند و این حکم را هدیه و تخفیفی از لر اداوند متعاک بیان می کنند .سپس بها در نظهر
ِ
ريَُي َريريم ٍو هشت فرسخ -می رویهم
دا تن علت م کور به سراغ دو مالک بیان ده برای تقصیرَ -مس َ
تا مشخص ود علت حکم در کدامین مالک همچنان باقی می با د.
تعلیل قرآن بر مشقت و سختي

اقتضای حکمت الهی هماهنگی میان نظام تکوین و تشریه و از جمله لهوازم مشهخص همهاهنگی
نظام تکوین و تشریه ،مراعا ،وسه مخلوقا ،در نظام تشریه است (بقره281 :؛ لالق )1 :؛ یعنهی
قوانین باید در حد و اندازة تواناییهای مکلفین با د؛ وگرنهه نقهض غهرض الزم مهیآیهد؛ چراکهه
تکلی

لاقتفرسا و بیش از تحمل آدمیان ،بهه آنهان آسهی

مهیزنهد و مهانه بهه فعلیهت رسهیدن

استعداد ان میگردد .مراعا ،وسه مخلوقا ،همان نفی حرج از آنان میبا د ،که در چنهد آیهه از
قرآن به آن ا اره ده است (مائده1:؛ حج .)18 :برای مراعا ،وسهه مخلهوقین ،هارع نمهیتوانهد
برای هر خصی به حس

توانائیَش به لور جداگانه حکم ااری تشریه نمایهد .بنهابر ایهن بایهد

تشریه احکام بر اساس وسه نوع مردم با د.
به بیانی دیگر هر قانونی که برای حفظ منافه عمومی وضه ود ،در تضهاد بها منهافه براهی از
افراد جامعه است و به لور لبیعی اعتراض میکنند .با این حاک ،قانونگ ار ناچار اسهت مصهلحت
عموم را در نظر بگیرد .اگر بنا با د که قانون گ ار به جزئیا ،بیندیشد و فشهت سهر ههم قهانون را
استثنا بزند ،هد

از قانون که ایجاد نظم و هماهنگی است ،تحقق نمییابد .بنابراین قانونگ ار باید

کل جامعه را به عنوان ی

واحد در نظر بگیرد و با نگاه به مصلحت عمهومی قهانون وضهه کنهد و
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اقلیت متضرر نیز باید آن را جزء هزینههای زندگی اجتماعی قلمداد کنند .این حقیقت ،در تقنهین و
تشریه دین نیز مشاهده می ود .مثال ارع نمیتواند برای افراد مختله
روزههای مختل

تشریه کند .از این رو در تشریه احکام ،متوسط لاقت انسانی را لحاظ مهیکنهد.

امام رضا(علیه السالم) در این رابطه می فرمایند «عبادا ،واج
سالم ،واج

بها لاقهتههای متفهاو،،

بر اساس لاقت ضعی ترین افهراد

گردیده و سپس عمومیت داده ده و ا خاص قوى را نیز امل گردیده است»( .ابن

بابویه :5118 ،ج ،2ص)551
نهایتا به این نتیجه می رسیم که در وضه قوانین اجتماعی نظر به اکثریت است و اقلیت نیز باید
تبعیت کند؛ وگرنه هیچ قانونی نه محقق می ود و نه اجرا .و به اسهتثنائا ،نیهز نبایهد توجهه کهرد.
چنانکه نو یدن مسکرا ،،حتی برای کسانی که مست نمی وند ،حرام است.
اداوند متعاک در سوره مبارکه بقره ،سختی و مشهقت روزه گهرفتن بهرای مسهافر و مهریض را
علت بردا ته دن حکم آن بیان می کند.
رَمري َ ِ
يخري َفايرَعِري َّريدُي ِيمريرينيِبَ َّ يِب َخري َرياي ِا ريريديس َّييبَِري يسلیسري َريا َيوَ ي ِا ريريدي
يم ِا ً
ضريريايِبَو َ
رينينري ِا َديمريرييَ يسل َّ ريرياَايرَريلیَصريريمه َيوَمريريني َْريريا َن َ
يعلَري َ
َ
بَِ يسلعسَاي(بقره )585 :
«فس آن کس از ما که در ماه رمضان در حضر با د ،روزه بدارد! و آن کس کهه بیمهار یها در
سفر است ،روزهاى دیگرى را به جاى آن ،روزه بگیرد! اداوند ،راحتهى هما را مهىاواههد ،نهه
زحمت ما را!»(ترجمه آیت اهلل مکارم یرازی)
از آنجا که بین نماز و روزه مسافر تالزم برقرار است؛ یعنی هر کجا نماز کسته ود روزه هم
بردا ته می ود و بالعکس ،0به همین جهت گرچه حکم این آیه در رابطه با روزه است ولی امل
نماز نیز می ود.
در اینجا عسر و حرج ،که یکی از قواعد مسلّم عقالیی و فقهی تلقهی مهی گهردد ،واقعها علهت
حکم است و ظاهر آیه نیز مؤید همین معناست .این بر اال

تصور ایه اسهت کهه آن را رهرفا

 .5موارد استثناء هم وجود دارد؛ مث ک سفر بعد از نماز ظهر و عصر ،که نماز کسته می ود ولی روزه را باید گرفت.
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حکمت میدانند و تنها دلیلشان بر این مطل

با وجود رهراحت آیهه ،تخله

علهت از معلهوک در

برای مصادیق است .در واقه قائلین به حکمت بودن عسر و حرج این لور استدالک می کننهد کهه
در زمان اود ارع ،هشت فرسخ را اغل

افراد در یه

روز مهیفیمودنهد و ایهن ،یه

مسهافر،

حرجی و سخت به حساب میآمد .با این حاک در همان زمان ههم براهی ا هخاص ،یها بهه دلیهل
توانمندیهای خصی و یا براورداری از مرک های راهوار ،مسافت رعی را در مهد ،کمتهری
لی می کردند و استه هم نمی دند یا دستکم به حرج نمیافتادند .با این حاک این حکهم هامل
آنها هم می د و نباید روزه می گرفتند؛ در حالی که اگر حرج علت رفه روزه از مسافر با د ،چون
برای او حرجی ندا ته است ،نباید روزها
علت افطار نیست؛ وگرنه تخل

را افطار کند .همین مطل

نشانگر آن است کهه حهرج

نمیکرد .بنابراین حرج چیزی جز حکمت نیست!.

علت این تحلیل و حکمت دانستن تع

و نص  ،غفلت از دٲب هارع در تشهریه احکهام بهر

اساس غلبه نوعی است .همانطور که گفتیم استثناها ،علیت حرج را مخدو

نمهیکننهد؛ زیهرا کهه

غلبه و اکثری بودن حکم کافی است ،و علت ،تابه غلبه است؛ یعنی تا زمهانی کهه علهت حکهم در
اکثر افراد جامعه با د ،حکم نیز امل همه است .بنابراین حکم زمانی منتفهی مهی هود کهه «غلبه
افرادی» را از دست بدهد .بدین ترتی  ،چون امروزه هشهت فرسهخ راه ،منجهر بهه عسهر و حهرج
نمی ود ،حکم آن نیز مرتفه میگردد.
تعلیل روایات بر تَعَب وَ نَصَب

ِ
يَعا ِ
ِ
ِ
يسلصري َ َُييَََِّريايق ِ
ريايم َرين ِ
يسلسري َف ِاي
َريايع-ييِ َّن َّ
ص َريات ِيف َّ
ال ) َکَرَيسل َفضَخيبن َ
يسلا َ
ينا َس َنيسليريَّی َسابمِر َيرْحَهيس َّ ِيفيسلعلَ ِريَخيسلَّ ِريع َ َ َ
ِ
ِ
ِّن َّ
يعري ِنيسل َعب ِريدي ِلري َ ي
َن َّ
يع ريريا َيرَْ َعريات َيو َّ
يسلصري َ َُيسل َمفا َ
يج َّريَخ َ
ريُيس َّ َ
يسلسريبعييَََِّرياي ِْ ري َريدتير َیاريايبَريعريديرَ َي َّف َ
وَريَُيِب ََّوً ييَََِّريايه َريي َ
يعري َّريز َيو َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
سلري ِريز َُيلِمم َِري ِع ِ ِ ِ
ص ريبِ ِهيويسنريريتِلَالِِه ِ
يمعِی َ ريريتِ ِهي
يَْم ري ِاينَريفسريريه َيوياَعيريريه َيوييِقَ َامتريريهيل ريَ َّيي َ ريريتَل ََخ َ
يع َّمريريايَ يبريريدَّيميريريهيمريرين َ
َ
يخ ري َف ِاه َيويَري َعبريريه َيوينَ َ َ
ََ َ
ِ
ِ
يعلَیه( ...ابن بابویه :5151 ،ج، 5ص)151
يج ََّخ َيويَري َعطفاً َ
َرْحًَُيم َنيس َّ َ
يعَّيزي َو َ
«فضل بن اذان نیشابورى -رحمه اللَّه -در عللى که براى کسته دن نمهاز در سهفر از امهام
رضا علیه السّالم نیده است یاد آور ده کهه آن حضهر ،فرمهود :اینکهه نمهاز در سهفر کوتهاه و
کسته ده بدین جهت است که نماز واجبى که اداوند متعاک در ابتدا بر االیق مقرّر فرمود تنها
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ده رکعت بود ،سپس هفت رکعت دیگر نیز (بوسیله فیامبر ادا رلّى اللَّه علیه و آله) به آن افهزوده
د ،فس اداوند عزّ و جلّ آن هفت رکعت زیادتى را (یعنى اکثر آن را که ش رکعهت با هد) از
بندگان ساقط فرمود بخالر وضه اارّى که سفر دارد و رنج و مشقّت آن که مسافر بکارهاى اهود
مىفردازد و باید بار بردارد و در جایى فرود آید و منزک گزیند که الزمه سفر است ،تا از امورى کهه
ناگزیر براى معا

اود باید مسافر بدان فهردازد بهاز نمانهد ،و ایهن نا هى از رحمهت و مهربهانى

اداوند عزّ و جلّ بر بندگان اویش است(»...ترجمه من الیحضره الفقیه ،نشرردوق)
امام رضا(ع) در این روایت در مقام بیان علت تخفی

در تعداد رکعا ،نمهاز ،ایجهاد اسهتگی

مفرط در سفر را مطرح میفرمایند .البته همانطور که در باال ا اره د ،این بدان معناسهت کهه لهی
مسافت رعی برای غال
روزه با تخفی

افراد همراه با تَع

و نَص

بوده است ،به همهین اهالر حکهم نمهاز و

ابالغ ده است.

يخيَانيقَا َي:يخريأَلليِبَ ِ ِ
يُمبمبيع ِنيسب ِن ِ
يسلاج ِريَخي
ب)يُمَ َّمدييبن َ
يعيعري ِن َّ
يع ِنيسْلَ َس ِنيب ِن َ
يعبريديس َّ َ
َ َ
َ
يعنيِبَْحَ َديب ِنيُمَ َّمد َ
يَي ََي َ
َ
ِ
ِ ِ
ضريا َني
َسارِا ِ ي
َيمريايَريعري ِا ييحاَمريَُ َ
يف َ
ينريا ِا َيرَم َ
ينا ِا َيرَم َ
يجا ِرَُييلَريهيرَريلَريهيِبَني صريی َ يميري َارياي ِ ليري َ
َّاريا ِريرَري َقريا َ يخريب َاا َنيس َّ يِب َ
يم َعه َ
ضا َن َيو َ
يِ َّنيلَه ِيفيسللَّی َِخيخبااًيطَ ِم ً يقريلليِبَيلَیسيلَهيِبَنيَيَْخيوي ابيوي ري َق ِ
ريَيلِلم َسريارِ ِاي
صَايرَري َقا َ ييِ َّنيس ََّيَريبَ َارَك َيويَري َع َ
اَليقَد َير َّخ َ
َ
َ َََ ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف ِ
يسلس َف ِيا(کلینى :5111 ،ج ، 1ص)511
ث
ع
يو
يو
َّص
ي
يسل
و
ي
ي
َّع
ري
ت
يسل
ع
َ
م
م
يل
ا
یف
ف
يَت
يو
ُ
ْح
ير
َ
ص
َّق
يسْلرطَا ِر َيويسلتري
َ
َّ
ً َ ِ َ َ َ ََ
َ ًَ َ
«ابن سنان می گوید از امام رادق(ع) درباره خصی فرسیدم که در ماه رمضان بهه سهفر رفتهه
است و کنیزی نیز به همراه دارد .آیا جائز است که در لوک روز با او آمیز

دا ته با د؟ امهام(ع)

گفتند :فاک و منزه است اداوند متعاک! مگر از حرمت ماه رمضان الالع نداری؟ برای وی در لوک
فررت و فراغتی لوالنی است .در ادامه من فرسیدم :مگر هخص نمهی توانهد در لهوک روز
بخورد و بیا امد و نماز

را کسته بخواند؟ امام(ع) گفهت :اداونهد متعهاک از بهاب رحمهت و

تخفی  ،اجازه ی کستن نماز و افطار را به مسافر داده است ،چرا که سفر با استگی و مشقت و
گرفتاریهای راه همراه است»...
در این روایت نیز مانند روایت قبلی ،امام رادق(ع) تقصیر در رهالة را رحمهت و تخفیفهی از
جان

ادا می دانند که علت این تخفی  ،تع

و نص

و سختی سفر است.
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اسيعنيعب ِديس َِّيب ِنيسلملَُِِيعنيمعا ِو ريَُيبري ِنيع َّمرياريقَريا َي:يقريلريل ِيّنَِ ِ ِ
يم ََّريَُي تِمريم َني
َ
َ
يع ِنيسل َعبَّ ِ َ َ
ج)ي َعيه َ
يعبريديس َّ يعييِ َّنيِبَهري ََخ َ
َ َ َ َ
َّ ِ
َند ِيميهيَ ي تِ َّي.ي(لوسى :5111 ،ج ، 1ص)251
يخ َفايِب َ
سلص َ َُيب َعَارَاتيقَا َ َيو ريلَا يِبَو َيوَيَا َيويِبَ َ
«معاویه بن عمار نقل می کند که به امام رادق علیه السالم عرض کردم :مهردم مکهه وقتهی بهه
عرفا ،می روند نماز ان را تمام می اوانند! امام(ع) فرمود :وای بر ایشان! کدام سفر سخت تهر از
سفر عرفا ،است! نباید تمام بخوانی!»
معاویه بن عمار به امام رادق(ع) عهرض مهی کنهد :اههل مکهه نماز هان را در عرفها ،کامهل
میاوانند .حضر ،در جواب به علت تقصیر رالة (مشقت و سختی) ا اره کرده و مهی فرماینهد:
وای بر آنها ،کدام سفر از این سفر(از مکه تا عرفها )،سهخت تهر اسهت .نبایهد نماز هان را تمهام
بخوانند!
همانگونه که در آیه و روایا ،فوق مشاهده د ،ارع مقدس علت رفه حکهم روزه و تقصهیر
نماز در سفر را ،سختی و مشقت آن بیان کرده است .اما آیا هشت فرسخ سفر کهردن در زمهان مها،
به آنها امر کند نماز هان

برا ی غال افراد تع و نص دارد تا اداوند به االر تسهیل و تخفی
ِ
ريَُي َريريمي" می با هد ،ماننهد زمهان
را تقصیر و روزه ان را افظار نمایند؟! لکن در مالک دیگر که " َمس َ
تشریه ،تع و نص وجود دارد .و نه تنها در این زمان ،بلکهه در همهه ی زمانهها و بها فیشهرفت
هرچه بیشتر تکنولوژی و وسایل سفر ،بازهم اودِ ی

روز در راه بودن مشقت دا ته و تخفیه

و

تسهیل ارع را می للبد.
قرائن عقلي و نقلي
قرینه نقلي

ِ
ِ
و ِيفيسخِصريا ِ يعرينيِبَبِی ِريهيعرين ِ
ِِ
ِ
يعيعرين َيرخريريمِ يس َِّي
يسلسريَ ِِي
يعري ِن َّ
يعرينيِ َ ريه َ
يجع َفريا َ
مِن َ
يعري ِنيسليَّريريمرَل ِي َ
يعرينيِبَبِیريه َ
يعل ِريييبري ِنييِبري َرياسهی َ َ
َ َ
َ َ
يعرين َ
َ
ِ
ِ
ِ
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ِ
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ِ
ِ
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َّ
يمريرياي َ َسكي َ َيرخريريم َ ي
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َ
َ َ َ ََ َ ً َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهد ريَّتَريريهي( .حهههر
يسلس ري َف ِا َيويسلتريَّقصريريَيف َّ
س َِّي-يقَريريا َ يسْلرطَريرياريف َّ
يعلَ ري يس َّ َ
يسلص ري َ ُيرَ َمريريني َيي َريف َعريريَخي َل ري َ يرَري َقريريد َيرَّ َ
يجري َّريَخ َ
يعري َّريز َيو َ
عاملی :5113 ،ج ، 8ص)521
«از فیامبر اکرم(ص) روایت ده است که اداى تبهارک و تعهالى بهراى مهن و امهتم هدیهه ای
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فرستاده است که به هیچ ی

از امتهای سابق نداده است ،و این لط

و کرامتی از جانه

اداونهد

متعاک است .فرسیدند که آن هدیه چیست؟ فیامبر(ص)گفت :افطار روزه و کسهتن نمهاز در حهاک
مسافر ،،که هرکس آنرا نپ یرد ،هدیه و ارمغان الهی را رد کرده است!!»
در ذهن متشرعه ،نماز ستون دین و روزه یکی از بزرگ ترین و فر اهمیت ترین احکهام اسهت.
این دو حکم بزرگ الهی زمانی مرتفه یا قصر می وند که وجهی برای هدیه وجود دا ته با د .از
آنجا که مسافر ،از سنخ مسائل عقالییست و عقالء فهم جامعی از آن دارند ،وقتی ارع ،کم دن
دو رکعت از نماز در سفر را هدیه و لطفی از جان

اود معرفی می کند؛ ارتکاز مخالبهان حهدیث

این می ود که به االر سختی و مشقت های راه ،از حجم نماز کاسته و جواز افطار روزه رهادر
ده است .این ارتکاز از هدیه بودن تقصیر و افطار ،قرینه ای بر ترجیح مالک «ی

روز راه» است.

قرینه عقلي
تلقّي عرف از مسافرت

یکی دیگر از قرائن در ترجیح مالک «ی
مصادیق احکام رعی به دست عر

است« :منيِبوخطيماي طعممنيِبهلیک ».

روز راه» ،تلقّی عر

از مسافر ،است؛ چراکه تشخیص

سپرده ده است .مثال ارع مقدس در مورد کفهاره فرمهوده

«أوسطِ» لعام در هر روزگاری با روزگار دیگر متفاو ،است و نمیتوان «أوسهطِ» لعهام زمهان
رسوک ادا را مالک قرار داد و گفت امروزه نیز ررفا ی
که امروزه اوسطِ لعام نوع مردم ،ی

مد جو و گندم میزان کفاره اسهت! چهرا

مد جو یا گندم نیست؛ بلکه اینها در نزد مردم از نهازک تهرین

غ اها به حساب می آیند!
مساله نماز مسافر هم از جهتی همین گونه است .اساسا امروزه بهه  21دقیقهه سهیر بها ما هین،
مسافر ،الالق نمی ود و کسی که مثال تا هرک فردیسان یا که
اود

در استان قم سهفر مهی کنهد

را مسافر نمیداند و دیگران هم نمیگویند که او به مسافر ،رفته است! عدم الالق عرفهی

مسافر ،به هشت فرسخ ،قرینه ای دیگر است بر ترجیح ااص ی

روز راه.

ِ
ريَُي َريريمي»
اید برای اوانندگان این فرسش مطرح ود که اگهر مهالک ارهلی از نظهر هارع « َمس َ

است .چرا بیشتر روایا ،در مورد هشت فرسخ راه رادر ده اند؟!
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در فاسخ باید گفت لبیعی است بعد از تطبیق قاعدهی کلی بر مصداق اارجی ،مصداق تطبیهق
داده ده بیشتر از سوی قانونگ ار تکرار ود .البته تکرار زیاد نباید باعث ود که مهورد تطبیقهی،
ارل و منشأ حکم قلمداد گردد .مثال تصور کنید قانون گ ار در ملل غربی مالک دیه را بازدارندگی
از جرم قرار دهد .در این رور ،در هر حادثه ای ااتال

فهیش مهیآیهد کهه مقهدار بازدارنهدگی

چقدر است؟! ل ا باید مقدار ثابتی _مثال  211میلیون_ را معین کند که در زمان نیهاز بهه آن رجهوع
ود .در این رور ،دیگر در فاسخ از میزان دیه کسی نمیگوید به مقداری که بازدارنهدگی دا هته
با د .بلکه سراغ مصداق رفته و میگوید  211میلیون مثال .حاک اگر تورم بهاال رود و  211میلیهون
دیگر بازدارندگی ندا ته با د چه باید کرد؟! باید گفت چون قانون گ ار  211میلیهون را مشهخص
کرده و بیشتر در لسان او این مقدار آمده نباید آن را تغییر داد!! یا اینکه باید رجوع به منشها کهرد و
بر اساس علت ارلی _که بازدارندگی بود_ مقدار جدیدی را مشخص نمود؟!
اقوال علما

تا کنون ادله ی عقلی ،نقلی و قرائن را از نظرتان گ راندیم .حاک نوبت آن رسیده که سری به اقواک
علما بزنیم و نظرا ،آنها را در این مس له مورد بررسی قرار دهیم.
نظر صاحب جواهر(ره)

ایشان در کتاب ری جواهر الکالم در فصل رالة مسافر در مورد میهزان مسهافت هرعی بهرای
ِ
ريَُي َريريمي» و دیگهری
قصر رالة میفرماید ارع دو مقهدار بهرای حهد تقصهیر بیهان نمهوده یکهی « َمس َ
«بریدان».
فس از آن علت ذکر «بریدان» را اینگونه بیان می کنند:

ويعل يِبنيمقدسرهيفيسل اعيِب ضايبا ريدسنيسللريِسنيِبَجريعيسّنُرياابيعلري يوجريمبيسلتقصريَي
ریاايحتصی يوينق يْا ي بلغيسلتمس ا،يويْأنهيملايْانيخَيسلیم يخمتلفريايسسري يسّنمَيريُيوي
سّنْميُيويسلسا ا نيوي وسبيسلسَيويسجلديریهيويعدمهيويغَي لري -يبريَخيرِريايحصريَخيریريهي
سخ ريريت يِب ض ريريايفي ق ريريد اهيل ريريميوق ريريعي للی ريريَخيِبويسمللفري ري يمي ريريهيويم ريرينيسليا ريريار،يي ييي علري ري يِبني
سملقريريدسري ريريم ي لري يسللیلريريُيِبوي ريريم يِخريريا-يقريريدرهيسل ريريارعي لن ريريد ني رعريريايَلريريِسيس خريريت يبعريريدي

ِبنيْاانيمتقاربْييفيسلمسقع (نجفى :5111 ،ج ،51ص )531
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تعلیل ایشان این است که ارع برای اینکه ااتالفی بهه حسه

زمانهها و مکانههای مختله

و

افرادی که لی مسیر می کنند از نظر سرعت حرکت و . . .ایجاد نشود مقدار مشخصی را برای ی
ِ
ريَُي َريريم يو
روز راه بیان می کند که بریدان است .و در فایان عبار ،هم می فرماید ایهن دو مهالک ( َمس َ
بریدان) در واقه یکی هستند و هیچ فرقی با هم ندارند .وبه همین االر اگر هر کدام از آنها محقق
ود باید نماز را قصر نمود ِبمريايبيريااًيعلري يمرياي ْرياانيمرينيِبيمرياينريييايوسحريديعيريديسل ريارع-يرمسريَيسلیريم يعيريدهيعبريارُي
عنيقطعيبا د نيوي لعَس،يويمىتيحتق يِبحدُهايحتق يسَخايفينظاهي(نجفى :5111 ،ج ،1ص )153
در زمان مرحوم راح

جواهر(ره) مانند زمان تشریه هر دو مهالک مصهداقا یکهی بودنهد له ا

می د گفت که هرکدام محقق ود کفایت می کند .اما در زمهان مها کهه ایهن دو مهالک ،ااهتال
چشمگیری با هم فیدا کرده اند به گونه ای که کاروانهای عمومی در ی

روز نه تنها بریهدان بلکهه

حدود  21برابر آن را لی می کنند نیز می توان چنین نظری داد!؟ اگهر بخهواهیم بهر مبنهای ایشهان
استدالک کنیم و به لوازم استدالک ایشان فایبند با یم باید بازهم هر دومالک را منطبق بر هم نمهاییم
تا بازهم بتوان گفت که هر دو برابرند و اگر هر کدام محقق ود قصر واج

می گهردد .در اینجها

تنها حالتی که می توانیم هر دو مالک را مانند زمان تشریه با هم برابر کنیم این است که بریهدان را
تغییر دهیم و با ی

روز راه منطبق کنیم و فرض دیگر متصور نیست؛ زیرا ی

روز راه ،قابلیت کم

کردن ندارد!!
فس باید از ایشان به عنوان مؤید و موافق نظریه فوق نام برد.
 نظر یخ لوسی(ره)(اال :5111 ،ج ،5ص - )511محقق حلهی(ره) (السهرائر :5151 ،ج،5ص )128سید مرتضی(ره)( .االنتصار :5155 ،ص )511
ایشان مالک «قصر راله» را هشت فرسخ یا بریدان می دانند.
ِ
ريَُي َريريمي» به عنوان مالک قصهر رهالة
نکته قابل تأمل این است که با اینکه در چندین روایت « َمس َ
آورده ده ،هیچکدام از این علما مت کر این بحث نشده اند و نفیا و اثباتا به آن نپردااته اند.
دلیل مطل این است که در زمان این علمای بزرگوار ،مانند زمهان تشهریه ،مهالک هها از نظهر
ِ
ريَُي َريريمي ااتال فهیش مهی آیهد ،در مقهام فتهوا تنهها
مصداقی یکسان بودند .و به جهت اینکه در َمس َ
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مالکی که در عمل به آن ااتال

فیش نمی آید را بیان کردند .و اجماعی هم که در آن زمان هکل

گرفته است ،به همین رور ،است.
به همین جهت نظرا ،ایشان و همچنین اجماع فقهای گ ته در این مساله آسیبی به بحث مها
نمی زند و نمی توان آن را در مقابل نظر این مقاله دیهد؛ چراکهه موضهوع بحهث در ایهن دو زمهان
متفاو ،است.
در زمان حاظر ،قالبه ی علمائ یعه رط تقصیر رالة را لی هشت فرسخ می داننهد کهه بهه
زعم نگارنده عدوک از ظاهر روایت است زیرا روایاتی که گ ت ،رریح در این مساله اسهت کهه
ِ
ريَُي َريريمي» می با د و علت عدوک از ظاهر روایت ،به االر تحفظ بر هر ،فتوائیهه
مالک ارلی « َمس َ
است.
ت کر :متاسفانه یکی از مشکال ،فقه یعه در زمان ما این است که در اروک ثابت هده اسهت
که هر ،فتوائیه هیچگونه دلیلیتی ندارد .در عین حاک جال

است که بعضا درفقهه حجیهت آن از

احادیث متواتر هم بیشتر ده است و چنان قدرتی فیدا کرده ،که بر اساس آن روایا ،رهریح نیهز
رد یا توجیه می وند! مه االس

کسی هم اجازه مخالفت با هر ،فتوائیه را به اهود نمهی دههد

که این اود نوعی تهافت و تناقض در مبانی است؛ به این معنا که چیزی را که در مبنها رد کهردیم،
در عمل به آن فایبند هستیم!
البته نظریه فوق در زمان حاظر نیز موافقینی دارد:
 آیت اهلل بیری زنجانی (رساله توضیح المسائل ،ص:)211ایشان از کسانی هستند که در رساله عملیه اود در رایط کسته دن نماز ،مسیره یوم را هم
در کنار هشت فرسخ بیان می کنند .هرچند که به مسیره یوم فتوا نداده اند لکن احتیاط واج

کرده

و فرموده اند " :از رایط کسته دن نماز آن است که سفر او کمتر از هشت فرسخ رعی نبا د
و فرسخ رعی تقریبا فنج کیلومتر است و همچنین بنابر احتیاط نباید مقدار سفر از مسافتی کهه بهه
لور متعار

در ی

روز فیموده می ود کمتر با د .امروزه مسیر یه

روز حهدود  511کیلهومتر

است .بنابراین نماز مسافر در سفر کمتر از حدود  11کیلومتر ،تمام و در سفر بهیش از حهدود 511
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کیلومتر ،کسته است و در بین این دو مسافت بنابراحتیاط باید بهین نمهاز تمهام و کسهته جمهه
کند".
 -آیت اهلل هادوی تهرانی:

ایشان نیز مالک ارلی تقصیر راله را َم ِس ََُي َريمي میداند .در استفتائا ،ایشان آمده:
بسمه تعالی .معیار سفر رعی که موج
وجوب روزه می ود« ،ی

کسهته هدن نمهاز یها سهقوط

روز راه» است .مهراد «روز» در مقابهل « ه »

است و بر کوتاه ترین روز نیهز رهادق اسهت و مقصهود از «یه
مسافتی است که وسائل نقلیه عمومی در مد ،ی

روز راه»

روز به رور ،متعار

لی می کنند .این مسافت در هر زمان براساس وی گی ههای وسهائل نقلیه
عمومی متفاو ،می ود( .آیت اهلل هادوی تهرانی .استفتائا ،،نماز مسافر)

نتیجه
با توجه به مطال



گفته ده در ف وهش حاضر نتایج زیر ارائه می ود:

در این نو تار تأثیر مبانی کالمی و میزان تأثیر گ اری آن را بر استنباط نمایان کردیم.
ِ
ريَُي َريريمي» اسهت و هشهت فرسهخ
مشخص د که مالک ارلی حد تقصیر از نظهر هارع « َمس َ
عنوان تطبیقی آن ،در زمان ارع میبا د .البتهه الزم اسهت همانگونهه کهه هارع در زمهان
اود

این مالک را تطبیق داده و حدی برای آن مشخص نموده تا ااهتال

فهیش نیایهد،

اکنون هم حاکم رع ایهن وظیفهه را انجهام داده و عنهوان تطبیقهی آن را در زمهان حاضهر
مشخص نماید.


س ََُي َريمي» در این زمان حدود  851کیلومتر است.
بر اساس تحقیقا ،ما ،تطبیق « َم ِي
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