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چکيده
محاذات ميقات ،مسافتي عرفي ـ از راست و چپ ـ است که در امتداد و همراستاي ميقات
قرار داشــته باشــد؛ بهگون هاي که اگر از آن مکان به طرف مقصد (مکه) حرکت شود ،ميقات
پشــت قرار گيرد .حجگــزاران و عمرهگزاراني که به هر دليل به يکي از ميقاتهاي منصوص
پنجگانه نروند ،حتي در صورت توانايي نيز لزومي ندارد به مواقيت بازگشــته و ميتوانند از
محاذات مواقيت ،که محيط بر حرم هستند ،احرام ببندند.
به استناد صحيح عبداهلل بن سنان ،جواز احرام از ميقات مسجد شجره ثابت است و حکم
جواز احرام از محاذات به ساير ميقاته ا نيز سرايت ميکند .اصل عدم وجوب رفتن به ميقات
ديگر و اختصاص مواقيت منصوص ،براي افرادي که از آنجا عبورميکنند ـ و نه تمامي مکلفين
ـ مؤيد نظريه جواز احرام از محاذات است .در تشخيص فرايند حکم احرام از محاذات مواقيت،
شناخت موقعيت جغرافيايي محاذات و شعاع آن ضروري است .در اين پژوهش کتابخانهاي،
با کمک نقشــههاي برخط و ماهوارهاي ،بر اساس فرضيه مقبول محيط ميقاتي ،فاصله بين
تمامي ميقاتها ،دقيقاً اندازهگيري شده و براي نخستين بار مالک در تحقق محاذات عرفي را
نصــف بزرگترين ضلع اين محيط معرفي کردهايم؛ يعني حد فاصل ميقات جحفه تا ميقات
يلملم ـ که بيشترين فاصله بين دو ميقات را از آن خود کردهاند ـ را معيار قرار داده و نصف آن
را مالک در فاصله با ميقات در تحقق محاذات عرفي معرفي کردهايم.
کليدواژه :حج ،احرام ،ميقات ،محاذات ،مسجد شجره.
* دانشآموخته سطح چهارم حوزه علميه قم ()hajj.ir@gmail.com

مقدمه

افرادي که براي انجام حج يا عمره به مکه ميروند ،از يکي از ميقاتهاي پنجگانه

ـ مسجد شجره ،جحفه ،عقيق ،قرن المنازل و يلملم ـ احرام ميبندند( .عالمه حلي،
 ،1414ج ،10ص )172چه آنکه مشــهور فقهاي شيعه و اهل سنت ميقات کساني
که محل سکونتشان از مکه بيش از شانزده فرسخ (حدود نود کيلومتر) فاصله دارد

را آن پنج مکان دانســتهاند( .بحراني ،1405 ،ج ،14ص455؛ ابن قدامه ،1388 ،ج،3

ص )116حال اگر کســي به هر دليلي از راه متعارف ،که ميقات در مسيرش باشد،
نگذرد ،وظيف هاش چيست؟ آيا شــارع به غير احرام از اين مواقيت ،راه جايگزيني
تعيين کرده است؟ آيا اساس ًا ميتوان از محاذات و همراستاي ميقاتها احرام بست؟
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ادله و مباني احرام از محاذات مواقيت چيست؟ مفهوم و ماهيت محاذات چيست؟

مباني تشخيص محاذات چيست؟

نخســتين عمل در حج و عمره احرام است .ميان فقيهان اماميه اجماع است که

احرام بايد در مکانهايي که شارع تعيين کرده ،انجام پذيرد .بنابراين احرام فقط در
ميقات منعقد ميشود( .نراقي ،1415 ،ج ،11ص )191بدين جهت ،شناخت مواقيت،

مقدمه علمي براي احرام حج و عمره اســت .در واقع اگر مواقيت شــناخته نشود،
امکان احراز امتثال وجود نخواهد داشــت؛ پس وجوب تعلم و شــناخت مواقيت،

 80عقلي و شرعي طريقي است.

افرادي که منازلشان دورتر از مواقيت معروف پنجگانه است و در اصطالح فقهي

به آنان «نائي» گفته ميشــود به هر عنوان (چه حج و چه عمره) که بخواهند وارد
شهر مکه شوند ،مسلم ًا نميتوانند بدون احرام از ميقات بگذرند و در صورت مرور
از ميقــات ،بايد در آنجا احرام ببندند .بنابراين افراد آفاقي در حالت طبيعي از يکي

از ميقاتهاي منصوص احرام ميبندند .روشن است اين ميقاتها براي افرادي قرار
داده شده است که از آنجا عبور کنند؛ اما اگر کسي به هر دليل ،خواه اختيارا ً و خواه

اضطرارا ً از اين ميقاتها عبور نکند ،حکم وجوب احرام از آن مواقيت بر وي تعلق

نخواهــد گرفت .اينان ميتوانند به گونهاي ديگــر نيز وظيفه خود را انجام دهند و
به ديدگاه مشــهور فقيهان حتي ،در صورت تمکن ،لزومي به عبور از اين ميقاتها

نيست( .طوسي ،1387 ،ج ،۱ص۳۱۳؛ شــهيد اول ،1417 ،ج ،۱ص۳۴۱؛ موسوي

عاملي ،1411 ،ج ،۷ص)۲۲۳

هرچند تبيين موضوع بر حکم تقدم رتبي دارد ،ولي ما در اينجا برخالف قاعده

طرح نظريه نو در آن باره خواهيم پرداخت.
حکم احرام از محاذات

بحثي ميان فقيهان اماميه مطرح است که آيا مواقيت محيط بر حرم بوده و از هر

راهي که عازم مکه شويم ،با مواقيت يا محاذات آن روبهرو ميشويم يا اينکه هنگام
ورود به حرم در برخي از زوايا ميقات يا محاذي شرعي وجود ندارد؟

نظريه نخســت :صاحب مستند (نراقي ،1415 ،ج ،11ص ،)283صاحب رياض

(طباطبائــي ،1418 ،ج ،6ص ،)170صاحب جواهر (صاحب جواهر ،1404 ،ج،18

ص )118و صاحــب عروه (يــزدي ،1420 ،ج ،4ص )639برآنند ،مواقيت در همه
اطراف ،محيط بر حرم قرار گرفته است .بدينسان که اگر به فرض خطوط دائرهاي

بر اطراف حرم کشــيده شود ،هر نقطهاي روي اين خطوط دائرهاي يا ميقات است
يا محاذي ميقات .بنابرايننميتوان نقطهاي را تصور کرد که نه ميقات و نه محاذي

ميقات باشد؛ تا جايي که صاحب مستند (نراقي ،1415 ،ج ،11ص )283فرض اينکه
کســي بتواند از ميقات يا همراستاي آنها نگذرد را لغو دانسته است؛ چراکه معتقد
است چنين موضوعي وجود خارجي ندارد و اساس ًانميتوان نقطهاي پيدا کرد که نه

ميقات و نه محاذي ميقات باشد.
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نظريه دوم :عدهاي از انديشمندان ،همچون آقاضيا عراقي ،مرحوم نائيني ،آيتاهلل

بروجردي و محقق خوئي در حاشــيه خود بر عروة الوثقــي (يزدي ،1420 ،ج،4

ص )639معتقدند :هرچند مواقيت محيط به حرمهســتند ،وليميتوان نقطهاي را
فرض کرد که نه ميقات و نه محاذي ميقات باشــد .اگر مالک در شناخت محاذات
دقت علمي و عقلي باشد ،نظريه اول صحيح است؛ زيرا مالک در محاذات عرف عام

است (يزدي ،1420،ج ،۴ص)۶۳۷؛ همانگونه که محقق خوئي (خوئي ،المعتمد في

شرح العروة الوثقي ،ج ،2ص)378بيان داشته :در عرف عام ،مسافت زياد نسبت به
ميقات يا اساس ًا به آن محاذي گفته نميشود يا مطابق ديدگاه مرحوم حکيم (حکيم،

 ،1416ج ،۱۱ص )278اگر هم محاذي باشد ،حکم محاذات را ندارد .توضيح آنکه:
با دقت در نقشــه مواقيت درمييابيم که حدودا ً چهار ميقات در يکچهارم از دائره
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فرضي محيط بر حرم و در ســهچهارم باقيمانده فقط يک ميقات ـ يلملم ـ وجود
دارد؛ اگرچه به حسب قواعد علمي و ثبوت ًا ،فاصله طولي بين «يلملم» و «عقيق» از
نظر محاذات ،ميقات است؛ اما با اين فاصله زياد ميان اين دو ميقات ،عرف ًا محاذات
صدقنميکند و اگر هم صدق کند ،حکم ميقات را ندارد و اثبات ًا دليل شــرعي بر

موضوعيت چنين محاذاتي مشکل است .بنابراين به راحتيميتوان نقاطي را يافت
که نه ميقات و نه محاذي ميقات باشد.

به نظر ميرســد ،ديدگاه دوم صحيح است؛ زيرا مواقيت در نيمدايره شرقي مکه

 82واقع شــدهاند و نه دور تا دور حرم؛ طبيعي است که در نيمدايره غربي ـ در طرف
درياي سرخ ـميتوان نقط ه يا نقاطي را فرض کرد که نه ميقات و نه محاذي ميقات
باشد .از طرفي با توجه به امکان استفاده از پروازهاي هوايي ،تصور ورود به منطقه

بدون عبور از ميقات و همراستاي آنها ملموستر است .اما به فرض اگر کسي ميزان
را دقت عقلي بداند يا مالک را عرف دانسته و بپذيرد که دوري و نزديکي دخالتي
در صدق محاذات ندارد و همچنين مسافت زياد را ضرري به صدق محاذات نداند

يا محاذات هوايي را هم محاذات بشمرد ،نظريه اول برتريمييابد.

پس از طرح اين مسئله مقدماتي بايد حکم احرام از محاذات را با توجه به اقوال

و ادله شرعي بررسي کنيم.
 .1اقوال فقها

در ايــن زمينه دو نظريه کلي (جواز و عدم جواز احرام از محاذات) ميان فقيهان

وجود دارد:

شيخ طوسي (طوسي ،1387 ،ج ،۱ص )۳۱۳نخستين فقيه شيعي است که مسئله

محاذات را عنوان ،و آن را پذيرفته است .ابن ابيمجد حلبي (حلبي ،1414 ،ص)125
جواز صحت احرام در محاذات را به حالت ضرورت اختصاص داده ،ولي ديگران

بــه طور مطلق آن را پذيرفتهاند .ابن ادريس (ابــن ادريس ،1410 ،ج ،۱ص،)۵۲۹
ابن ســعيد حلي (ابن سعيد حلي ،1405 ،ج ،۱ص ،)۱۸۱عالمه حلي (عالمه حلي،

 ،1413ج ،1ص( ،)416همو ،1414 ،ج ،۲ص ،)۶۷۱شهيد اول (شهيد اول،1417 ،

ج ،۱ص ،)۳۴۱شــهيد ثاني (شــهيد ثاني ،1413 ،ج ،2ص )216و ديگران بر اصل
صحت احرام از محاذات تصريح دارند؛ تا جايي که برخي (طباطبايي ،1418 ،ج،۶

ص۱۹۴؛ نراقــي ،1415 ،ج ،11ص187؛ صاحــب جواهر ،1404 ،ج ،18ص115؛
حکيم ،1416 ،ج ،۱۱ص )۲۷۴قائل به وجود شهرت قوي بين فقها در اصل صحت
احرام از محاذات مسجد شجره ميباشند.

به طورکلي در اصل جواز احرام از محاذات ،ميان فقيهان همه مذاهب اسالمي شبه

اجماع وجود دارد .همه فقهاي اماميه (نراقي ،1415 ،ج ،11ص )187و فقهاي اهل سنت

(ابــن حزم ،1366 ،ج ،7ص73؛ ابن قدامه ،1388 ،ج ،3ص )113قائل به جواز احرام از
محاذات مسجد شجره هستند و مخالفي گزارش نشده است .ديدگاه اکثر فقيهان اماميه

(نراقي ،1415 ،ج ،11ص )188و اتفاق فقيهان حنفي (كاساني ،1409 ،ج ،2ص164؛ ابن
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عابدين ،1412 ،ج ،2ص ،)524حنبلي (مرداوي ،1997 ،ج ،3ص ،)427مالکي (حطاب
الرعيني ،1416 ،ج ،4ص )47و شــافعي (الرافعي ،ج ،7ص )85نيز بر صحت احرام در
محاذات ساير ميقاتها (جحفه ،عقيق ،يلملم و قرن المنازل) است.
ب) عدم جواز احرام از محاذات
هرچند در جواز احرام از محاذات مســجد شجره ميان فقيهان اتفاق است ،ولي

در مورد تسري حکم محاذات شجره به ديگر ميقاتها ميان فقيهان اماميه اختالف
اســت .نخســتين بار مرحوم محقق به اجمال ،با انتســاب ديدگاه جواز احرام از
محاذات به «قيل» ،ظاهرا ً به نوعي قائل به توقف در مسئله شده است( .محقق حلي،
 ،1389ج ،1ص )241مقــدس اردبيلي (مقدس اردبيلي ،1406 ،ج ،6ص )186و به
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پيروي از ايشان صاحب مدارک (موســوي عاملي ،1417 ،ج ،7ص ،)223مرحوم

سبزواري (محقق سبزواري ،ج ،۳ص ،)۵۷۷محدث بحراني (بحراني،140 ،1405 ،

ج ،14ص )452و آيــتاهلل خوئي (خويي ،1419 ،ج ،2ص370؛ يزدي ،1420،ج،4

ص )635احرام از محاذات ساير مواقيت ـ به غير از مسجد شجره ـ را نپذيرفتهاند.
 .2ادله مسئله
الف) ادله جواز احرام از محاذات
دليل اول :صحيح عبداهلل بن سنان

صحيح «عبداهلل بن سنان» داللت روشن بر صحت احرام از محاذات دارد .در اين

روايت آمده است:

حممد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد عن احلسن بن حمبوب عن
عبداهلل بن سنان عن أيبعبداهلل قالَ « :م ْن َأ َقا َم بِ ْالَ ِدينَة َش ْهر ًا َو هُ َو ُيرِيدُ ْ َ
ال َّج ُث َّم َبدَ ا

ي َط ِر ِ
َل ُه َأنْ َ ْي ُر َج ِف َغ ْ ِ
رية ِس َّتة
يق َأ ْهلِ ْالَ ِدينَة ا َّل ِذي َي ْأ ُخ ُذو َن ُه َف ْل َي ُك ْن إِ ْح َر ُام ُه ِم ْن َم ِس َ

ال َف َي ُكونُ ِح َذ َاء الشَّ َج َرة ِم َن ا ْل َب ْيدَ ِ
َأ ْم َي ٍ
اء( ».کليني ،1411 ،ج ،4ص)321

عبداهلل بنســنان گويد :امام صادق 7فرمود« :هرکه در مدينه يک ماه اقامت

کرد و خواست در حج شرکت کند ،آنگاه تصميم گرفت که از راه غير اهل
مدينه برود ،احرام او از شش ميلي و از بيداء مقابل مسجد شجره خواهد بود».

در مورد ســند روايت ،طريق کليني به احمد بن محمد بن عيســي و احمد بن

ص)271؛ چه آنکه اگر همه نيز مجهول باشــند ،باز ضرري به «عدة من أصحابنا»

نميزند؛ چون قطع ًا يک عده تواطي بر کذب نميکنند .ســاير روات نيز همگي از
اجال هستند و توثيق خاص دارند( .نجاشي ،1407 ،ص 214 ،83 ،76و )349

اين روايت ميفرمايد :کســي کــه يک ماه در مدينه اقامت داشــته و هماکنون

ميخواهد حج انجام دهد ،اما تصميم گرفته از جاده اصلي ،که مردم مدينه براي حج
ميروند و از کنار مسجد شجره ميگذرد ،نرفته و از جاده ديگري برود ،بايد وقتي
به شش ميل رسيد ،آنجا محرم شود تا محاذات و همراستاي شجره از بيدا باشد.

توضيــح آنکه :از آن جهت که راه معمول آن روزگار از مدينه منوره تا مســجد

شــجره شش ميل بوده ،اين روايت ميفرمايد :کسي هم که ميخواهد از جاده دوم
برود ،بايد پس از گذشت شش ميل ،احرام ببندد تا همراستاي مسجد شجره باشد.
در اين روايت موضوع و محور صدق محاذات اســت ،نه پيمودن شــش ميل؛ چه

آنکه اگر کســي بخواهد به فرض از راه فرعي و متمايل برود ،عليالقاعده بيش از
شش ميل را بايد طي کند تا به محاذات مسجد شجره برسد( .سبحاني ،1426 ،ج،2

ص)528

آنگونه که اکثــر فقها (صاحب جواهــر ،1404 ،ج ،18ص )117فرمودهاند :از

روايت استفاده ميشــود ،هرچند فرد توان عبور از مسير شجره را داشته باشد ،اما
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محمد بن خالد برقي صحيح اســت (نجاشي ،1407 ،ص378؛ عالمه حلي،1381 ،
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احرام از «محاذات» کفايت مىکند .اطالق صحيح عبداهلل بن سنان بر جواز احرام از
محاذات مسجد شجره ،حتي در صورت تمکن ،تام است و با توجه به اطالق ،ديگر

اخذ به قدر متيقن ـ آنگونه که کاشــف الغطــا (يزدي ،1420 ،ج ،4ص )636بيان
داشته ـ پذيرفتني نيست .الزمه سخن ايشان اين است که در صورت عذر نميتوان

از محاذات احرام بست!

گفتني اســت در مجامع روايي ،روايت ديگري (طوسي ،1365 ،ج ،5ص )57به
همين مضمون موجود است که راوي و مرويعنه هر دو يکسان است و ظاهرا ً هر

دو يک روايت هستند ولي در الفاظ کمي متفاوتاند.
دليل دوم :اصل عدم وجوب رفتن به ميقات ديگر
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن

همانطور که صاحب مدارک (موســوي عاملي ،1411 ،ج ،7ص ،)224صاحب

ذخيره (محقق ســبزواري ،ج ،3ص ،)577صاحب رياض (طباطبائي ،1418 ،ج،6
ص ،)193صاحب جواهر (صاحب جواهر ،1404 ،ج ،18ص )115و ديگران بيان
داشتهاند ،اصالت برائت بر احرام از محاذات داللت دارد .بدينسان که شک داريم آيا

بايد براي احرام به مواقيت رجوع کرده و مسافتي بيشتر از نقطه محاذات طي کرد يا

همان ميزان کفايتميکند ،اصل عدم رجوع زيادتر است .يا آنکه به قاعده الحرج
تمسک کرده و بگوييم رفتن به ميقات ديگر واجب نيست( .طباطبائي ،1418 ،ج،۶

 86ص)۱۹۴

نقد و بررسي

با وجود ادله اجتهاديه و صحيح عبداهلل بن سنان ،نميتوان به اصل برائت رجوع

کرد؛ اين اصل در طول ادله لفظيهبوده و حتي اگر شکي هم باشد ،بايد به اطالقات
مراجعه شــود .در واقع ،اينجا شــک در اصل تکليف نيست که اصل برائت جاري

شود؛ بلکه شک در مکلفبهاســت؛ يعني اين فردميداند که بايد محرم شود؛ اما

نميداند که آيا ميتواند از محاذات محرم شود يا بايد به يکي از ميقاتهاي پنجگانه
برود .بنابراين بايد قاعده اشتغال جاريشود.

همچنين تمسک به الحرج نيز صحيح نيست؛ چراکه مفاد الحرج ،حکمي نفياي

است و قدرت اثبات جواز احرام از محاذات را ندارد .بديهي است ،حکم جواز نياز

بــه دليل دارد .هر چند الحرج ميتواند رفتن به ميقات را به خاطر حرج ،نفي کند؛

ولي هيچگاه توان اثبات حکم جواز احرام از محاذات را ندارد.

دليل اول :انحصار احرام در مواقيت منصوص

به روايات فراواني استناد ميشود؛ از جمله حلبي گويد که امام صادق 7فرمود:
ول اهللَِ 9ال َي ْن َب ِغي ِ َ
خ َســة َو َّقت ََها َر ُس ُ
يت َ ْ
ا ِ
اج َو َال ِ ُل ْع َت ِم ٍر َأنْ ُ ْي ِر َم
إل ْح َر ُام ِم ْن َم َو ِاق َ
ل ٍّ
َق ْب َل َها َو َ
ال َب ْعدَ هَ ا( .کليني ،1411 ،ج ،4ص)319

احرام از پنج ميقات اســت که رســول خدا 9قرار داده که براي حجگزار و

عمرهگزار شايسته نيست که پيش از آن و پس از آن محرم شود.

صحيح معاوية بن عمار:

ِم ْن َ َتا ِم ْ َ
يت ا َّلتِي َو َّقت ََها َر ُس ُ
ال ِّج َو ا ْل ُع ْم َرة َأنْ ُ ْت ِر َم ِم َن ْالَ َو ِاق ِ
ول اهللَِ 9و َال ُ َتا ِو َزهَ ا

م ِرم( .کليني ،1411 ،ج ،4ص)318
إِ َّال َو َأن َْت ُ ْ

از تماميت حج و عمره آن اســت کــه از ميقاتهايي احرام ببندي که پيامبر

خدا 9تعيين کرده است و جز با حالت احرام از آنها نگذري.

و روايت علي بن جعفر :مواقيت منحصر در ميقاتهاي مشــخص شده توسط

رسول خداست( .حميري ،1413 ،ص)245

به اقتضاي اطالق ايــن روايات ،احرام در غير از ميقاتهاي پنجگانه و از جمله
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ب) ادله عدم جواز احرام از محاذات
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احرام از محاذات مواقيت جايز نخواهد بود .گفتني است ،عدم اعتنا به اين اطالقات

نيازمند دليلي قاطع است که موجود نيست( .خوئي ،1419 ،ج ،2ص)371
نقد و بررسي

اين روايات وظيفه کســاني را مشخص کرده که براي حج و عمره از ميقاتهاي

پنجگانه عبور کنند و بديهي اســت که بايد از مواقيت احرام ببندند؛ ولي داللت بر
انحصار عبور از اين پنج مکان را ندارد.

بــه فرض اگر اطالق اين روايات را بپذيريم ،ايــن اطالق به روايت صفوان بن

يحيي تقييد خواهد خورد؛
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن
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صفوان بن يحيى گويد که طى نامهاى به امام رضا 7نوشتم« :بعضي از دوستان

شما در بصره از وســط ميقات عقيق محرم ميشوند .در آنجا آب و منزل نيست و
آنها در آنجا به مشقت و سختى مىافتند و همراهان و شتردارانشان آنها را به عجله

وامىدارند و پس از بطن عقيق ،به فاصله پانزده ميلي ،منزلي اســت كه در آن آب

اســت و آن منزلى اســت كه در آن فرود مىآيند .آيا اجازه مىفرماييد كه از آنجا

كه آب اســت ،محرم شوند تا به آساني و راحتي انجام دهند»؟ حضرتش در پاسخ

نوشت:

َأنَ َر ُس َ
يت ِ َل ْه ِل َها َو ِلَ ْن َأ َتى َع َل ْي َها ِم ْن َغ ْ ِ
ي َأ ْه ِل َها َو ِف َيها ُر ْخ َصة ِلَ ْن
ول َاهللِ َو َّق َت َا ْلَ َو ِاق َ
َكا َن ْت بِ ِه ِع َّل ٌة َف َ
ات إِ َّ
ال ِم ْن ِع َّل ٍة( .کليني ،1411 ،ج ،4ص)323
ال ُ َيا ِو ِز َا ْلِي َق َ

رســول خدا 9ميقاتها را براي مردمان آنها قرار داد و همينطور براي غير
مردمان آن ميقاتها ،که از آن بگذرد و اگر كسي بيمار باشد ،براي او رخصت

داده شده است و بنابراين كسي نميتواند [بدون احرام] از ميقات بگذرد؛ مگر
اينکه بيمار باشد.

از اين صحيحه برداشت ميشود که مواقيت به افرادي که از مردمان اين ميقاتها

يا افرادي که از آن مواقيت عبور کنند ،اختصاص دارد؛ اما نســبت به افرادي که از
راهي بگذرند که اساس ًا از ميقات نگذشته باشند ،ساکت است و نميتوان حکم الزام

احرام از ميقات را شامل آنان دانست .همچنين اگر آن روايات داراي اطالق باشند،
بايــد بپذيريم که مردمان هر منطقه فقــط و منحصرا ً از همان ميقات خويش احرام
ببندند که اين نکته نيز با روايت صفوان بن يحيي و سيره همخواني ندارد.

دليل دوم :انحصار صحيح عبداهللبنسنان به مسجد شجره

را ميپذيريم؛ اما تســري حکم آن به ساير مواقيت پذيرفتني نيست .در اين روايت

پنج قيد «اقامت»« ،مدينه»« ،ماه قمري»« ،عدم قصد از ابتدا» و «مسجد شجره» وجود
دارد .اگر اين قيود را احترازي بپنداريم ،حکم محاذات ،تسري به ساير ميقاتها پيدا

نميکند؛ ولي اگر قيود را غالبي بدانيم ،حکم به ســاير مواقيت سرايت پيدا خواهد
کرد؛ براي نمونه يکي از قيود ،ثبوت حکم براي افراد مقيم در مدينه است .پس اگر

متوطن باشد ،نميتواند از همراستاي شجره محرم شود يا در قيد ديگر آمده که فرد
يک ماه در مدينه اقامت داشــته باشد و طبيعت ًا اگر کمتر از يک ماه باشد ،نميتواند
از محاذات عبور کند.

آنگونــه که محقق اردبيلــي (مقدس اردبيلــي ،1403 ،ج ،6ص )186به عنوان

احتمال ،صاحب حدائق به عنوان اشکال (بحراني ،1405 ،ج ،14ص )452و محقق

خوئــي (خوئي ،1419 ،ج ،2ص )370به طور قطعي گفتهاند :شــجره قيد موضوع
اســت؛ زيرا اصل در قيود احترازي بودن اســت؛ خصوص ًا با توجه به اينکه احرام
از محاذات خالف قواعد اســت .لذا بايد اين خصوصيت دخالت در مالک شــارع
داشته باشد و موضوع حکم باشد؛ به ويژه با توجه به اينکه قيد در کالم سائل نبوده
و بلکه در کالم معصوم اســت .قابل دقت اســت که صرف احتمال دخالت شجره
در موضوع ،براي حکم به عدم جواز کافي است؛ در نتيجه احرام از محاذات ساير
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هرچند به استناد صحيح عبداهللبنسنان صحت جواز احرام از ميقات ذيالحليفه
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مواقيت جايز نيست.
آيــتاهلل خوئي (يزدي ،1420 ،ج ،4ص )635همچنين معتقد اســت :مســجد

شجره داراي خصوصيت ويژهاي است که ساير ميقاتها فاقد آن هستند؛ در ميقات
ذيالحليفه مســتحب است احرام در مســجد منعقد شده وليکن تلبيه در بيدا گفته
شــود .پس بعيد نيست جواز صحت محاذات فقط در همين ميقات باشد ،نه ديگر
ميقاتها.

نقد و بررسي

عنوان شــجره هيچ خصوصيتي ندارد؛ بلکه ذکر شــجره از باب غالب است؛ از

مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن

آ ن جهت که نوع ًا مردم از مســجد شــجره محرم ميشوند و با توجه به اينکه خود

حضرت هم مدني بوده و ســخندانان ،تا اقرب است ،حکم ابعد را بيان نميکنند و

با توجه به اينکه مخاطب نيز اهل مدينه است ،همگي قرينهاندکه بيان شجره از باب
تغليب بوده است؛ وگرنه خصوصيتي در پي ندارد.

بنابراين قيد مسجد شجره ظهور در احترازيت ندارد و اگر هم فيالجمله ظهوري

داشته باشد ،به قرينه وحدت سياق در روايت از اين ظهور رفع يد ميشود؛ چه آنکه
در چهار قيد ديگر (اقامت ،مدينه ،ماه قمري ،عدم قصد از ابتدا) اختالفي نيســت.

 90بنابراين حمل بر قيد غالبي بودن مسجد شجره نيز برتري مييابد.
گفتني است آنگونه که آيتاهلل خوئي مدعي اختصاص حکم براي ميقات شجره
شــدهاند ،ثابت نبوده و داراي نقض اســت؛ چه آنکه در ميقات عقيق نيز به استناد
صحيح هشــام بن حکم (شيخ صدوق ،1404 ،ج ،2ص )208استحباب بر تفکيک
احرام و تلبيه است و مهمتر آنکه بين اين فارق و جواز احرام از محاذات عالقهاي
وجود ندارد( .سيستاني ،1437 ،ج ،10ص)561

همچنين اختصاص حکم محاذات بــراي آنکه قبل از رفتن به مکان محاذي به

مدينه آمده باشد (حسيني روحاني ،1419 ،ج ،2ص )23پذيرفتني نيست؛ زيرا عبور

از مدينه موجب تعيين احرام از شــجره نخواهد بــود و مکلف مختار به احرام به
ميقاتي دگر است( .سيستاني ،1437 ،ج ،10ص)558

برخــي از بزرگان به گونههايي ديگر نيز حکم جواز احرام از تمامي ميقاتها را

اثبات کردهاند :آيتاهلل فياض (فياض ،ج ،10ص )10بر آن اســت که متفاهم عرفي
از صحيح عبداهلل بنســنان ،به تناسبت حکم و موضوع ،آن است که محاذات تمام
آيتاهلل حکيم (حکيم ،1416 ،ج ،11ص )276نيز معتقد اســت :صحيح عبداهلل

بن سنان بر جواز احرام از محاذات شجره داللت دارد و از آن جهت که کسي قائل

به تفاوت بين شجره و ديگر مواقيت نيست ،بنابراين حکمش شامل ديگر مواقيت
نيز است.

آيــتاهلل محقق داماد (محقق داماد ،1401 ،ج ،1ص )616از روشــي ديگر بهره

گرفته است .ايشان ميگويد« :سيره عامه صحت احرام از محاذات است و اگر اين

عمل مشــروع و مجزي نبود ،قطع ًا ردع و نهياي از طرف ائمه :به ما ميرسيد.
بنابراين اين خود نشانگر موافقت آنان بر جواز احرام از محاذات است».

شــايد بتوان پذيرفت که متفاهم عرفــي از روايت به ضميمه فضاي فقهي رايج

در زمان ائمه :ـ جواز احرام از محاذات ـ  ،بيان محاذات مســجد شجره خواهد
بود و در واقع تطبيق براي کبراي کلي جواز احرام از مواقيت است .بنابراين عنوان

ذيالحليفه خصوصيتي در حکم جواز احرام از محاذات در صحيح عبداهلل بن سنان
ندارد( .سيستاني ،1437 ،ج ،10ص)562

دليل سوم :روايت ابراهيم بن عبدالحميد

صاحــبذخيره (ســبزواري ،ج ،3ص )577و صاحبحدائق (بحراني،1405 ،
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موضوع حکم است و عنوان شجره به عنوان يک فرد از موضوع کلي است.
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ج ،14ص )452بــهروايت ابراهيمبنعبدالحميد بر عدم جواز عدول از مســجد

شجره استدالل کردهاند:

ن حممدبنحکيم عن
ى بنالقاسم عن جعفرب 
حممدبناحلســن باسناده عن موس 
يد َع ْن ِاب ْ َ
عبد ْ َ
وســى َق َ
ال ِم ِ
يم بن ِ
إ ْب َر ِ
«س َأ ْل ُت ُه َع ْن َق ْو ٍم َق ِد ُموا ْالَ ِدينَة
اه َ
الَ :
ال َس ِن ُم َ
ب ِد َو َكثْرة َ
األ َّيا ِم َي ْعنِي ا ِ
إل ْح َرا َم ِم َن الشَّ َــج َرة َف َأ َر ُادوا َأنْ َي ْأ ُخ ُذوا ِم ْن َها
َف َخا ُفوا َكث َْرة ا ْل َ ْ
َ

ات ِع ْر ٍق َف ُي ْح ِر ُمــوا ِم ْن َهاَ ،ف َق َ
إِ َل َذ ِ
س َل ُه َأنْ
الَ :ال َوهُ َو ُمغْ َض ٌب َم ْن َد َخ َل ْالَ ِدينَة َف َل ْي َ
ُ ْي ِر َم إِ َّ
ال ِم َن ْالَ ِدينَة»( .طوسي ،1365 ،ج ،5ص)57

ابراهيم بن عبدالحميد گويد :از امام کاظم 7در مورد تکليف گروهي پرسيدم

که وارد مدينه شده و به جهت ســرماي زياد و طوالني شدن ايام در صورت
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن
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احرام از شجره ،ميخواهند از آنجا گذشته و در ذات عرق احرام ببندند .فرمود:
«جايز نيست و مورد غضب است .هرکس داخل مدينه شود ،بايد از همان مدينه

محرم شود».

ن محمدبنحکيم الخثعمي» معتبر است؛
تمامي ســند روايت ،به جز «جعف ر ب 

ايشــان نيز گرچه در اســناد کامل الزيارات قرار دارد ،چون به ديدگاه پذيرفته شده
فقط اساتيد بالواسطه ابنقولويه ثقه هستند ،نه جميع وسائط اسناد کامل الزيارات،

توثيق خاص ندارد.

به هر حال ،اطالق روايت عبدالحميد بر عدم جواز عدول از مسجد شجره داللت

دارد.

همچنين به گفته کاشــف اللثام (فاضل هنــدي ،1416 ،ج ،5ص )224روايتي ـ

هرچند مرسله ـ که مرحوم کليني پس از صحيح عبداهلل بن سنان نقل کرده «حيرم من

الشجرة ثم يأخذ أى طريق شاء» (کليني ،1413 ،ج ،4ص )321بر عدم جواز عدول از

مســجد شجره داللت دارد .در نتيجه نميتوان از محاذات مسجد شجره و به طريق

اولي از محاذات ساير ميقاتها احرام بست.

نقد و بررسي

اوالً ايــن دو روايت ضعيف بوده و فقهــا از آن روي گرداندهاند .در نتيجه توان
معارضه با صحيح عبداهلل بن ســنان را ندارند( .طباطبائــي ،1418 ،ج ،6ص194؛
حکيم ،1416 ،ج ،11ص)275
ثاني ًا جواز احرام از محاذات را اصل برائت از لزوم رفتن به ميقاتها ،نفي حرج
 ،1415ج ،11ص188؛ طباطبائي ،1418 ،ج ،6ص)194
ثالثــ ًا روايت ابراهيم بن عبدالحميد را ميتــوان حمل بر کراهت کرد( .صاحب
جواهر ،1404 ،ج ،18ص)112
رابع ًا اساس ًا تعارضي بين روايت ابراهيم بن عبدالحميد و عبداهلل بن سنان وجود
ندارد؛ چه آنکه يا بگوييم :روايت ابراهيم بر منع عبور از شــجره و رفتن به ميقات

ديگر داللت داشته و طبيعي است هرگاه فرد رأس ًا از محاذات احرام ببندد ،شامل اين
منع نخواهد بود( .خوئي ،1419 ،ج ،2ص )269يا آنکه بگوييم :در اين روايت ،نهي
از احرام غير شجره شده است؛ يعني مکلف حق ندارد از چهار ميقات ديگر محرم

شــود و اساســ ًا روايت ناظر به احرام از محاذات نبوده است؛ زيرا محاذات ميقات
نيست يا اينکه معتقد شويم :رابطه اين دو روايت از نوع حکومت به صورت توسعه
اســت؛ يعني يک روايت بيانگر لزوم احرام از شجره و روايت ديگر ،قلمرو احرام
را گسترش داده و مصداق ديگر (محاذات) را در دايره حکم جواز احرام قرار داده
است( .سيستاني ،1437 ،ج ،10ص)563
کوتاه ســخن آنکه :همانطور که جواز احرام از محاذات ميقات مســجد شجره
ثابت اســت ،جواز احرام از محاذات ســاير مواقيت نيز ،به دليل غالبي بودن قيود
صحيح عبداهلل بن سنان ،ثابت است.

پژوهشنامه حج و زيارت شماره ششم پاييز و زمستان 1397

در اسالم ،به ويژه در مناسک حج و شهرت فراوان فقيهان پشتيباني ميکند( .نراقي،
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حقيقت محاذات

پس از روشن شدن ادله شرعي و ديدگاه فقيهان درباره صحت و جواز احرام از

محاذات ميقاتها ،بايد درباره تعريف همراســتا و محاذي ميقات ـ که داراي چند

تفسير متنوع نيز هست ـ به بحث و بررسي بنشينيم:

صاحب عروه (يزدي ،1420 ،ج ،4ص )635احتمال داده که مراد از همراســتا و

محاذي ،مکاني است که مسافت بين آن مکان و مقصد (مکه) به مقدار و مساوي با
مسافت بين آن ميقات تا مقصد (مکه) باشد؛ مث ً
ال اگر مسافت شجره تا مکه مکرمه
چهارصد کيلومتر باشد ،اگر به مکاني رسيديم که مسافت آن مکان تا مکه چهارصد

کيلومتر اســت ،اين مکان نامش محاذي شجره خواهد بود .در اين تعريف ،مقصد
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن

مالک قرار گرفته است و در واقع ،بايد ميزان فاصله بين مسجد شجره تا مکه را با

خطي مستقيم مشخص کرد؛ سپس هرگاه فرد از هر راه ديگري به مکه رهسپار شود،

به مجرد رسيدن به نقطهاي که فاصلهاش تا مکه به مقدار فاصله مسجد شجره تا مکه
باشد ،محاذات مسجد شجره خواهد بود.

در نقد اين معيار ميتوان گفت :ضابطه طرح شــده داراي نقض مصداقي فراوان

اســت؛ در برخي موارد معيار قاعده وجود دارد ،اما محاذات صدق نميکند؛ براي

نمونه ،اگر دايرهاي را فرض کنيم که مکه در مرکز آن واقع شــود و مســجد شجره

 94روي خــط دايره قرار گيرد ،هرگاه در هر جاي از اين دايره خطي کشــيده شــود،
فاصل هاش با مکه مســاوي با فاصله مسجد شــجره با مکه است؛ هرچند اين نقطه
دقيق ًا مقابل مســجد شجره باشــد( .حکيم ،1416 ،ج ،۱۱ص۲۷۷؛ خوئي،1419( ،

ج ،۲ص )۲۹۵به بياني ديگر ،به نقاط روي دايره ،که در فاصله  180درجه با مسجد

شــجره قرار دارند نقاط مقابل و روبهرو گفته ميشود ،نه محاذات( .يزدي،1420 ،
ج ،۴ص ۶۳۵ـ ۶۳۷؛ حکيم ،1416 ،ج ،۱۱ص )۲۷۸به طورکلي به مکاني که بيشتر
از  45درجه با مســجد شجره اختالف داشته باشد ،عرف ًا اطالق محاذات نميشود؛

حــال آنکه در اين تعريف ،نقاط فراواني همفاصله با مرکز دايره فرض ميشــود و

مطابق اين مالک و معيار ،محاذات است!

شايد در پاسخ بتوان گفت :روشن است که در اين تعريف به نوعي تسامح عرفي

بــه کار رفته و در واقع مراد از ضابطه ،افرادي اســت که در يک جهت قرار گرفته
باشند( .سبحاني ،1426 ،ج ،2ص )535بنابراين اين اشکال اساس ًا تحقق نمييابد.
مرحوم ســيد طباطبايي يزدي در ادامه ديدگاه ديگــري را طرح کرده و فرموده

محاســبه ميشود»؛ به عبارت ديگر وقتي فرد به مکاني رسيد که فاصله آن مکان تا
ميقات از بقيه مکانهايي که در مسير است ،کمتر باشد ،محاذات تحقق مييابد.

اکثر حاشيهنويسان عروه (يزدي ،1420 ،ج ،4ص )635بر اين معيار ـ نزديکترين

راه بين شــخص تا ميقات ـ افزودهاند که محاذات ،در راســت و چپ ميقات قرار
ميگيرد؛ به گون هاي که اگر از آن مکان به طرف مکه حرکت شــود ،ميقات پشــت
قرار خواهد گرفت.

گفتني اســت ،از جهت لغوي (طريحي ،1362 ،ج ،1ص ،)97محاذي به دو مکان

کنار يکديگر گفته ميشود ،ازاينرو به پشت يا جلو محاذات اطالق نميگردد .همچنين

از روايات کتاب الصالة وسائل الشيعه(حر عاملي ،1403 ،ج ،8ص ،)406که در مورد
محاذي مأموم با امام وارد شــده ،ميتوان سود جست؛ در روايتي ،راوي از حضرت
سؤال کرده است« :کسي وارد مسجد ميشود و صفوف پر است؛ آيا ميتواند در يک

صف به تنهايي بايستد»؟ حضرت فرمودند« :ميتواند کنار و به حذاي امام بايستد».

با توجه به اينکه خلف امام جا وجود ندارد ،مشخص ميشود که مراد از حذاي

امام ،راست و چپ است.

به نظر ميرسد ،تفسير دوم با روايت عبداهلل بن سنان سازگاري بيشتري دارد؛ چه

آنکه فرد پس از خروج از مدينه و پيمودن شش ميل ،همراستاي شجره قرار ميگيرد؛
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اســت« :کوتاهترين فاصل هاي که شــخص با ميقات ميتواند داشته باشد ،محاذات
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يعني اگر خط مســتقيم عرفي از آنجا تا شجره کشيده شود ،در امتداد يکديگر قرار
دارند .بنابراين بايد به اندازه فاصله مســجد شجره با مدينه طي مسافت شود تا در

امتداد و همراستاي شجره قرار گيرد .در اين تفسير قبليت و بعديت مطرح نيست و
همين که فرد از راست يا چپ ،در امتداد مسجد شجره قرار گيرد ،کفايت ميکند.

آيتاهلل سيســتاني آورده اســت« :اگر دو خط متقاطع را فــرض کنيم که زاويه

قائم هاي را تشکيل ميدهند و يکي از آنها از مکه ميگذرد و ديگري از ميقات ،نقطه
تقاطع ،محل محاذات با ميقات است و معيار در اين امر صدق عرفي است؛ نه دقت

عقلي»( .پژوهشکده حج ،1386 ،ص)213

نکته قابل توجه اين اســت که برخي از فقيهان ،معيار محاذات را فاصله ميقات تا

مقصد (مکه) عنوان کردهاند ،درحاليکه ظاهر روايت عبداهلل بن ســنان ،فاصله مدينه
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن

(مبدأ) تا ميقات را بيان داشته است .بنابراين هرگاه ما از راهي ديگر به غير از راه معمول

از مدينه به طرف مکه رويم و به ميزان فاصله معمول مدينه تا ميقات شــجره را طي
کنيم ،طبيعي است به محاذات ذيالحليفه خواهيم رسيد و احرام در آن جايز است.
عرفي بودن محاذات

همانگونه که ســيد يزدي (يزدي ،1420 ،ج ،۴ص ،)۶۳۷مرحوم نائيني (حکيم،

 ،1416ج ،۱ص )۱۰۹و ديگران فرمودهاند :مراد از محاذات ،همراســتايي «عرفي»

 96است و طبيعي است که در محاذات عرفي ،دقت عقلي جايگاهي ندارد؛ يعني همين
که فرد ،عرف ًا در طرف راســت يا چپ ميقات قــرار گيرد ،کفايت ميکند؛ هرچند
با دقت علمي پشــت ميقات محســوب گردد و اگر خط مستقيمي کشيده شود ،به
نقطــه قبل از ميقات برخورد خواهد کرد؛ ولي اگر عرف ًا اين نقطه راســت يا چپ
ميقات به حســاب آيد ،کافي بوده و همراستا و محاذات محسوب ميشود؛ چراکه

هر مفهومي که موضوع براي حکم قرار ميگيرد ،اگر حقيقت شــرعيه در آن وجود

نداشــته باشد ،بايد به عرف عام مراجعه شود .چپ و راست در صدق محاذات نيز

از مسلمات عرفي است( .حکيم ،1416 ،ج ،۱۱ص )۲۷۸هرچند امروزه ميتوان از

تکنولوژيهاي جديد ،در تعيين دقيق همراستايي ميقات بهره برد؛ ليکن عرف معيار،
عرف زمان و مکان تشريع حکم است و بايد تسامح عرفي را حتي در تعيين دقيق
علمي در نظر داشت.

حال که معيار در تحقق محاذات ،صدق عرفي است ،نه دقت عقلي ،روشن است

و چپ خط مســتقيم فرد به ميقات باشد ،وسيعتر خواهد بود؛ ولي از آنجهت که

محاذات عرفي بر مسافت طوالني صدق نميکند ـ درحاليکه محاذات عقلي صدق
ميکرد ـ بنابراين مبنا محدودتر است( .يزدي ،1420 ،ج ،4ص)636

در ادامه بايد بررسي کرد که آيا نزديکي و دوري نقطه محاذي با ميقات ،در صدق

عرفي محاذات دخالت دارد يا خير؟ يعني همانطور که پنج کيلومتري مسجد شجره
را عرف ًا محاذي ميدانند ،آيا دويست کيلومتري مسجد را هم عرف ،محاذات ميداند؟
در رابطه با ميزان فاصله محاذات( ،دور ـ نزديک) دو نظريه کلي ارائه شده است:
الــف) محاذات در فاصله زياد نيز صدق ميکنــد؛ همانگونه که آمد ،برخي از

فقيهــان (نراقي ،1415 ،ج ،11ص283؛ طباطبائــي ،1418 ،ج ،6ص170؛ صاحب

جواهــر ،1404 ،ج ،18ص118؛ يزدي ،1420 ،ج ،4ص )639برآنند که مواقيت در
همه اطراف ،محيط بر حرم قرار دارند و طبيعي اســت که اينان هرچند تصريح به

صدق محاذات در فاصله دور نيز نکنند ،الزمه نظرشــان پذيرش محاذات از فاصله

دور است .اين ديدگاه نظر مشهور فقيهان اماميه و نظر همه فقيهان اهل سنت است.
ب) محاذات فقط در نزديک صدق ميکند؛ مرحوم آيتاهلل حکيم معتقدند :نزديکي

و دوري دخالتــي در صدق محاذات ندارد و فقط از آنجهت که روايت عبداهلل بن
ســنان در مورد محاذات نزديک است ،اعتقاد به مطلق محاذات عرفي ،بدون پشتوانه
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که محاذات عرفي از آن جهت که ديگر نياز نيســت در امتداد دقت علمي راســت
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خواهد بود( .حکيم ،1416 ،ج ،۱۱ص )۲۷۸برخي نيز مانند آيتاهلل خوئي ميگويند:
محاذات در فاصله زياد صدق نميکند و عليالقاعده فاصله نبايد بيش از مقداري باشد

که به طور طبيعي ـ بدون در نظر گرفتن پســتي و بلندي يا وجود درختان و غيره ـ

ميقات ديده نشود( .خوئي ،1419 ،ج ،2ص378؛ يزدي ،1420 ،ج ،4ص)635

قابل ذکر اســت :بنابر فرمايش هر دو بزرگوار ،اختالفي در حکم مذکور نيست؛

هرچنــد آقاي حکيم برآنند که در فاصلــه دور نيز ،همانند نزديک ،محاذات صدق
ميکند ،ولي معتقدند شرع ًا حکم محاذات را نداشته و احرام در آن صحيح نيست.
آقاي خوئي نيز اساس ًا فاصله بعيد را محاذات ندانسته و بنابراين هر دو قائل به عدم

جواز احرام از فاصله دور هستند.
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن
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البته ميتوان به اين نظريه اشــکال کرد :چه آنکه محدود کردن محاذات به اين
فاصله اندک ،دور از تصور بوده و عم ً
ال فايده عمدهاي بر آن مترتب نيســت .ورود

فردي که تا چند کيلومتري مسجد شــجره به ذيالحليفه آمده ،کار سختي نيست.
اين ديدگاه با فلســفه تشريع محاذات براي ســهولت در حج همخواني ندارد .از
جهتي ديگر ،جواز احرام از محاذات در فاصله دورتر ،اولي از جواز احرام از فاصله

چندکيلومتري است؛ فردي ميتوانسته از شجره محرم شود و سپس از هر راهي که

خواست ،به مکه برود؛ اما امام 7نفرمود که از شجره محرم گردد؛ پس ديگران که
دور از ميقات هستند ،به طريق اولي ميتوانند از محاذات محرم شوند.

روشــن است که تعيين ميزان قرب و بعد و مسافت بر عهده مکلف و تشخيص

عرف و کارشناســان است؛ ولي از آنجهت که اين مسئله ،از مصاديق موضوعات

مشکله است ،ضروري است درباره تعيين مسافت محاذات شرعي با عنوان عرف و
نه فقه ،اظهار نظر شود .از طرفي اين بخش بسيار کاربردي بوده و به نوعي ماحصل

مبحث محاذات در آن تجلي مييابد؛ اما کتب فقهي به اندک به آن پرداختهاند.

در قديم مسافتها بر اساس ميزان حرکت معمول کاروانها گزاراش ميشد و برخي

از عناوين شــرعي ،مانند احکام مسافر ،ناظر بر آن است؛ مث ً
ال مسافتي برابر با يک روز

حرکت آن زمان را «منزل» ميگفتند که معادل چهار فرسخ ،يعني  22کيلومتر است .هر
«مرحله» نيز دو منزل و معادل هشت فرسخ و  44تا  45کيلومتر است .دو مرحله نيز برابر

با نود کيلومتر خواهد بود .گفتني است ،فاصله مدينه تا مکه هشت مرحله و فاصله جحفه
تا مکه سه مرحله و فاصله سه ميقات ديگر ـ يلملم ،قرن المنازل و عقيق (ذاتغمره) ـ
دو مرحله بوده است .مقدار فاصله دو مرحله را اقربالمواقيت ميگويند.

يک ـ ميزان مســافت بهمقداري است که ميقات ديده شود؛ همانند مقداري که

در حد ترخص گفته ميشــود .بنابراين حداکثر در حد  4تا  5کيلومتر خواهد بود.
ميتوان آيتاهلل خوئي را قائل به اين ديدگاه دانست( .خوئي ،1419 ،ج ،2ص378؛

يزدي ،1420،ج ،4ص)635

دو ـ با توجه به صحيح عبداهلل بن سنان ،ميزان مسافت را حداکثر تا « ِستَّة أَ ْميَال»
(يازده کيلومتر) بدانيم.
سه ـ ميزان مسافت به مقدار يک مرحله ( 45کيلومتر) باشد.
چهار ـ ميزان مســافت به مقدار دو مرحله (نود کيلومتر)باشد .اين مسافت برابر

با اقربالمواقيت است.

پنج ـ ميزان خاصي تعيين نميشود و در فاصله زياد نيز محاذات تحقق مييابد؛

به گونهاي که مواقيت محيط بر حرم فرض ميشود و راهي را نميتوان تصور کرد
که به ميقات يا محاذي ميقات برخورد نکند .صاحب مســتند (نراقي ،1415 ،ج،11

ص )283و صاحــب جواهر (صاحب جواهــر ،1404 ،ج ،18ص )118و ديگران
(طباطبائي ،1418 ،ج ،6ص170؛ يزدي ،1420 ،ج ،4ص )639بدين نظريه تصريح
دارنــد .همچنين فقيهانــي که قائل به جواز احرام مبحرين در دريا هســتند ،عم ً
ال
محاذات از فاصله دور را پذيرفتهاند( .طوســي ،1378 ،ج ،1ص313؛ محققحلي،
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براي تعيين ميزان مسافت بين ميقات تا تحقق محاذات ،چند احتمال قابل طرح است:

99

 ،1389ج ،1ص241؛ عالمه حلي ،1413 ،ج ،1ص)416
نگارنده ،بر اساس فرضيه مقبول محيط مواقيت بر حرم ،با خط فرضي ميقاتها
را به يکديگر وصل نموده و فاصله بين هر دو ميقات را اندازهگيري کرده است .نقطه
وسط بين هر دو ميقات نيز حداکثر فاصله تحقق محاذات عرفي در آن شعاع خواهد
بود؛ روشــن است که مقدار کمتر مشکلي براي تحقق محاذات عرفي نيست؛ اما ما
درصدد معرفي حداکثر ميزان مسافت صدق عرفي محاذات هستيم .بنابراين با توجه
به دو طرف قرار داشتن ميقات در هر ضلع ،معيار در تعيين حداکثر مسافت ،نصف
بزرگترين ضلع خواهد بود .در مرحله بعد ،فاصله بين تمامي ميقاتها را با کمک
نقشههاي ماهوارهاي و نرمافزارهاي اينترنتي به دقت محاسبه ،و مطابق قاعده ،نصف
بزرگترين ضلع اين محيط را مالک در تحقق محاذات معرفي ميکنيم.
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن

توضيــح آنکه :فاصله ذيالحليفه تا جحفــه  194کيلومتر ،جحفه تا يلملم 236
کيلومتــر ،يلملم تا قرنالمنازل  116کيلومتر ،قرنالمنازل تا ذات عرق  33کيلومتر و
ذات عرق تا شــجره  290کيلومتر است .نصف بزرگترين ضلع اين محيط ،يعني
جحفه تا يلملم را مالک قــرار داده و در نتيجه حداکثر  120کيلومتر فاصله تحقق
محاذات عرفي معرفي ميشــود .علت معيار نصف قرار دادن فاصله بين دو ميقات
نيز ،آن اســت که حداکثر نقطه فاصله در صدق تحقــق محاذات عرفي را در نظر
بگيريم و بدين سبب مقدار فاصله را تقسيم بر دو کردهايم .گفتني است هرچند ضلع
ذات عرق تا شــجره بزرگترين ضلع است ،ولي با دقت در نقشه و در مسير بودن
100
محاذات ميقات جحفه در آن ميان ،همان ضلع جحفه تا يلملم حداکثر مالک خواهد
بــود .بنابراين حداکثر فاصله در صدق تحقق محاذات عرفي تا هر يک از ميقاتها
 120کيلومتر خواهد بود و بيش از آن عرف ًا محاذات محسوب نميشود.
بــه طور کلي ،به نظر ميرســد که انصراف روايت صحيح عبداهلل بن ســنان به

محاذات نزديک و معيار قرار دادن رؤيت ميقات ،در صدق عنوان محاذي پذيرفتني

نيست؛ چه آنکه دليل يا قرينهاي آن مدعا را پشتيباني نميکند.

پژوهشنامه حج و زيارت شماره ششم پاييز و زمستان 1397

بديهي است از آن جهت که طرح اين ميزان مسافت براي نخستين بار تحديد و
براي نقد و ابرام تقديم پژوهشگران شده است ،امکان اشکال در صغرا و کبراي آن
يا طرح ميزان و مسافتي جديد ،مفتوح خواهد بود.
نظريه دوم نيز خالي از اشکال نيست؛ زيرا در صحيح عبداهلل بن سنان « ِستَّة أَ ْميَال»
(کليني ،1411 ،ج ،4ص )321شــش ميل مسافت آن روز مدينه (مبدأ) تا شجره را
بيان کرده اســت؛ نه ميزان مسافت شرعي براي صدق محاذي؛ به بيان ديگر ،در آن
روزگار کسي که از مدينه به سوي مکه در حرکت بوده ،پس از شش ميل به مسجد
شجره ميرسيده اســت؛ روايت داللت ندارد فاصله کسي که در موازي و محاذي
(چپ يا راســت) مسجد تا شش ميل قرار گرفته ،شــرع ًا محاذي اطالق ميشود.
بنابراين شرع در مورد مقدار قرب و بعد محاذي ساکت است.

به زعم نويسنده ،ديدگاه سوم يا حتي چهارم ،عرف ًا معقو ل و پسنديدهتر به نظر ميرسد؛
اما نه قرينهاي آن را تأييد ميکند و نه در بين قدما قائلي بر آن يافت ميشــود .فقيهاني
(عالمه حلي ،1413 ،ج ،4ص43؛ شــهيد ثاني ،1413 ،ج ،2ص216؛ موسوي عاملي،
 ،1411ج ،7ص )223هم که مسافت اقربالمواقيت ـ دو مرحله و عم ً
ال به ميزان همان
ديدگاه چهارم ـ را در برخي مباحث طرح کردهاند ،مرادشــان اين فاصله با مکه است؛
نه اين فاصله بين دو ميقات .ظاهرا ً در مجموع با توجه به متفاهم عرفي و فضاي فقهي
زمان صدور روايت (سيستاني ،1437 ،ج ،10ص )572ديدگاه پنجم ارجح است؛ البته با
101
محاسبه صورت گرفته حداکثر تا مسافت  120کيلومتر فاصله محاذي با ميقات است و
در فاصله بيش از اين مقدار محاذات و همراستايي صدق نميکند و اگر هم ثبوت ًا محاذات
باشد ،اثبات ًا حکم ميقات را ندارد؛ زيرا صحيح عبداهلل بن سنان ،که مهمترين و تنها دليل
بر جواز احرام از محاذات است ،شامل اينگونه محاذات نيست.
محاذات در فضا

آيا محاذات در فضا نيز صدق ميکند؟ آيا ميتوان با پرواز از فراز مواقيت ،احرام

بست و اساس ًا صدق محاذات دارد؟
هرگاه منظور از محاذات در فضا ،نقطه مقابل محاذات در زمين و از فاصله اندک

باشد ،عليالقاعده حکمش تابع حکم محاذات از زمين و صحيح است؛ اما اگر مراد
از احرام در محاذات در فضا ،با فاصله زياد و پروازهاي کنوني هوايي باشد ،ميتوان
بدان اشکال کرد که اينگونه احرامها اوالً مستلزم استظالل است؛ ثاني ًا اساس ًا فرض

مسئله قابل تصور نيست؛ چه آنکه زمان عبور از مسجد شجره با هواپيما بسيار کوتاه
اســت و در اين زمان کوتاه نميتوان محرم شد؛ ثالث ًا صدق عرفي محاذات از فوق
دچار ترديد جدي است؛ چه آنکه فاصله محاذات بايد نزديک و در چپ و راست

باشد( .حسيني روحاني ،1419 ،ج ،2ص)26
در پاسخ ميتوان گفت:
مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن

يک ـ مشــکل اســتظالل را ميپذيريم؛ اما بنا بر مبناي اينکــه علم به ارتکاب

محرمات موجب بطالن احرام نيســت و فقط ثبوت کفاره الزم ميآيد ،احرام چنين
فردي اشکال ندارد و فقط بايد کفاره بپردازد.

دو ـ هرچند با توجه به ســرعت بسيار زياد هواپيما ،فرض انعقاد احرام از فوق

مشــکل است ،ولي از آن جهت که وظيفه فقيه تبيين احکام احتمالي است و شايد

با پيشرفتهاي آينده چنين فرضي تحقق يابد ،هماکنون نيز امکان توقف در هوا با

بالگرد ممکن اســت .قابل ذکر است در ميقات عقيق ـ که وسيعترين ميقات است
102
ـ عادت ًا ميتوان در فاصله عبور محرم شــد يا آنکه تلبيه را تکرار و نيت کند هرگاه
محاذي ميقات واقع شد ،همان تلبيه اصلي باشد.

ســه ـ ميزان ارتفاع هواپيماها کمتر از  10تا  12کيلومتر است و همان طور که

روي زمين اين مقدار فاصله را براي صدق محاذات کافي ميدانيم ،عليالقاعده در

آســمان نيز مشکلي نخواهد داشت .از جهت يمين و يسار نيز هرچند لغويون بر
آن تأکيد داشتهاند ،در روايت مرسله صدوق (شيخ صدوق ،1385 ،ج ،2ص433

و  )434آمده است که حضرت رسول 9در شب معراج از محاذات شجره احرام
بست.

کوتاه سخن آنکه هرچند به برخي از اشکاالت ميتوان جواب متقن دارد و برخي

همچون آيتاهلل گلپايگاني (يزدي ،1420 ،ج ،4ص )638در صورت احراز و تمکن

از احرام ،قائل به جواز شدهاند ،ولي از آن جهت که شمول روايت عبداهلل ابن سنان
ِ
محاذات از فوق ســاکت است ،تعميم روايت به محاذات از باال ،حتي در فاصله
بر
نتيجهگيري

جواز احرام از محاذات ميقات مسجد شجره ميان مسلمين اتفاقي ،و جواز احرام

از محاذات ساير مواقيت داراي شهرت قوي ميان فقهاست .به دليل غالبي بودن قيود

صحيح عبداهلل بن ســنان ،ديدگاه مشهور پسنديدهتر است .اين جواز به طور مطلق

اســت؛ يعني چه فرد تمکن عبور يا بازگشت به ميقات را داشته باشد و چه نداشته

باشد .مراد از محاذات و همراستاي ميقات ،که امري عرفي و نه عقلي و با محاسبه
دقيق رياضي اســت ،به گون هاي اســت که اگر از آن مکان به طرف مقصد (مکه)
حرکت شود ،ميقات در سمت راست يا چپ و پشت قرار گيرد.

بر اساس فرضيه مقبول محيط ميقاتي ،ما براي نخستين بار با محاسبه فاصله بين

مواقيت به اين نتيجه رسيديم که محاذات حداکثر تا  120کيلومتر تحقق مييابد؛ چه

آنکه فاصله جحفه تا يلملم ،که بيشترين مسافت بين دو ميقات غير متداخل است را
مبنا قرار داده و نصف آن را معيار در تعيين صدق محاذات عرفي معرفي کردهايم؛ در
نتيجه اگر کسي بيش از اين مقدار ادعاي محاذات کند ،ثبوت ًا قابل پذيرش است؛ ولي

اثبات ًا حکم ميقات را ندارد؛ زيرا صحيح عبداهلل بن سنان ،که مهمترين دليل بر جواز
احرام از محاذات اســت ،شامل اينگونه محاذات نيست .در احرام از باالي ميقات
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زياد ،مشکل است.

103

نيز ،هرچند در صورت احراز و تمکن از احرام ميتوان قائل به جواز شــد ،از آن

جهت که شمول روايت بر محاذات از فوق ساکت است ،تعميم روايت به محاذات
از باال ،حتي در فاصله زياد مشــکل است و احراز شمول ادله بر تحقق محاذات از

فوق ثابت نيست.

مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن
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مفهومشناسى محاذات و حکم احرام از آن
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5.5ابــن عابديــن1412( ،ق ،).الدر المختار

وحاشــية ابن عابديــن (رد المحتار)،

بيروت ،دار الفكر.

6.6ابــن قدامه مقدســي ،عبداهلل بــن أحمد،
(1388ق ،).المغنـــي والشـرح الكبيـر،
قاهرة ،دارالحديث.

7.7بحراني ،يوســف بن احمــد1405( ،ق،).

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة،

محمدتقي ايرواني و سيدعبدالرزاق مقرم،

قم ،دفتر انتشارات اسالمي.

8.8بروجردي ،مرتضي( ،بيتا) ،مستند العروة
الوثقي ،دارالمورخ العربي.

9.9حر عاملي ،محمد بن حسن1403( ،ق،).
وســائل الشــيعة ،عبدالرحيم شيرازي،
بيروت ،داراحياء التراث.

1010حســيني روحاني ،محمــد1419( ،ق،).
المرتقي الي الفقه االرقي ،عبدالصاحب

الحکيم ،بيروت ،دارالجلي.

1111حکيم ،سيدمحســن1416( ،ق ،).دليل
الناســک (تعليقة وجيزة علي مناسك

الحج للنائيني) ،مدرسة دارالحکمة.

1212ـــــــــــــــ 1416( ،ق ،).دليــل
الناسك ،قم ،مؤسسه المنار.

1313ـــــــــــــــ 1416( ،ق ،).مستمسك
العروة الوثقي ،چاپ اول ،قم ،مؤسســه

دارالتفسير.

1414حلبي ،علي بن حسن1414( ،ق ،).إشارة

السبق ،ابراهيم بهادري ،قم ،مؤسسة النشر
االسالمي.

1515حميري ،عبداهلل بــن جعفر1413( ،ق،).
قرب االسناد ،قم ،مؤسسه آل البيت.:

1616حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و
زيارت1386( ،ش) ،مناسک حج محشي،

نشر مشعر.

1717خوئي ،ابوالقاســم1419( ،ق ،).المعتمد
في شــرح العروة الوثقــي ،محمدرضا

موسوي خلخالي ،قم ،لطفي.

1818ـــــــــــــــ 1419( ،ق ،).المعتمد
في شرح المناســک ،رضا خلخالي ،قم،
منشورات مدرسه دارالعلم ،لطفي.

1919رافعي ،عبدالكريم بن محمــد1417( ،ق،).

العزيز شرح الوجيز ،تحقيق علي معوض و
عادلعبدالموجود،بيروت،دارالكتبالعلمية.

2020ـــــــــــــــ ( ،بيتــا) ،فتح العزيز،
دارالفكر.

2121رعيني ،الحطــاب1416( ،ق ،).مواهب
الجليل ،كريا عميرات ،بيروت ،دارالكتب

العلمية.

الشريعة االســامية الغراء ،قم ،مؤسسه
امام الصادق.7

2323سيستاني ،محمدرضا1437( ،ق ،).بحوث
في شرح مناسک الحج ،امجد رياض و
نزار يوسف ،بيروت ،دارالمورخ العربي.

2424شــهيد اول ،محمد بن مكي (1417ق،).
الدروس الشــرعية في فقهاإلمامية ،قم،
دفتر انتشارات اسالمي.

2525شيخ صدوق ،محمد بن علي1385( ،ق،).
علل الشــرائع ،تحقيق سيدمحمدصادق

بحرالعلوم ،نجف.

2626ـــــــــــــــ 1404( ،ق ،).کتاب من
ال يحضره الفقيه ،به كوشش غفاري ،قم،
نشر اسالمي.

2727صاحب جواهر ،محمدحســن بن باقر،

(1418ق ،).رياض المسائل في تحقيق
األحكام ،محمد بهرهمند ،محسن قديري،
كريم انصاري و علي مرواريد ،قم ،مؤسسه

آل البيت.:

2929طريحــي ،فخرالديــن بــن محمــد،
(1362ق ،).مجمع البحرين ،ســيداحمد
حسيني ،انتشارات مرتضوي.

3030طوسي ،محمد بن حســن1342( ،ق،).
رجال الطوســي ،تصحيح جواد قيومي
اصفهاني ،دفتر انتشارات اسالمي.

3131ـــــــــــــــ 1365( ،ش ،).تهذيب
االحكام ،موســوي و آخونــدي ،تهران،
دارالكتب االسالمية.

3232ـــــــــــــ 1387( ،ق ،).المبسوط في
فقهاإلمامية ،سيدمحمدتقي كشفي،تهران،
المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية.

3333عاملــي ،زينالدين بن علــي بن احمد

(شهيد ثاني)1413( .ق ،).مسالك األفهام

إلي تنقيح شــرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسه
معارف اسالمي.

3434عالمــه حلــي ،حســن بن يوســف،
(1381ق ،).خالصــة االقوال ،مشــهد،
آستان قدس رضوي.

(1404ق ،).جواهــر الكالم في شــرح

3535ـــــــــــــ 1411( ،ق ،).خالصة االقوال

دارإحياء التراث العربي.

3636ـــــــــــــــ 1413( ،ق ،).قواعــد

شرائع اإلسالم ،عبــاس قوچاني ،بيروت،

في معرفة أحوال الرجال ،قم ،دارالذخائر.

پژوهشنامه حج و زيارت شماره ششم پاييز و زمستان 1397

2222ســبحاني ،جعفر1426( ،ق ،).الحج في

2828طباطبائــي ،ســيدعلي بــن محمــد،
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انتشارات اسالمي ،قم ،انتشارات اسالمي.

3737ـــــــــــــــ 1413( ،ق ،).مختلف
الشيعة في أحكام الشريعة ،دفتر انتشارات
اسالمي ،قم ،انتشارات اسالمي الفقهية.

3838ـــــــــــــ 1414(،ق،).منتهيالمطلب

مؤمــن1381( ،ش ،).كفاية الفقه (کفاية
االحــکام) ،مرتضي واعظــي اراکي ،قم،

انتشارات اسالمي.

4747ـــــــــــــ ( ،بيتا) ،ذخيرة المعاد في
شرح االرشــاد ،قم ،مؤسسة آل البيت:

إلحياءالتراث.

في تحقيــق المذهب ،مجمــع البحوث

4848مرادوي ،علي بن سليمان ،االنصاف في

3939فاضل هندي ،محمد بن حسن بن محمد،

االمام أحمد بن حنبل ،منشورات محمد

اإلسالمية ،مشهد ،آستان قدس رضوي.

(1416ق ،).كشــف اللثام و اإلبهام عن
قواعد األحكام ،قم ،نشر اسالمي.
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4040فياض ،محمد اســحاق( ،بيتا) ،تعاليق
مبسوطة علي العروة الوثقي ،محمدکاظم
ابن عبدالعظيم يزدي ،قم ،محالتي.

4141کشــي ،محمد بن عمــر1348( ،ش،).
اختيار معرفة الرجال ،تصحيح حســن
مصطفوي ،مشهد مقدس ،دانشکده الهيات

و معارف اسالمي.

4242کليني ،محمد بن يعقــوب1413( ،ق،).
فروع من الکافي ،داراالضواء.

4343 108الكاساني ،عالءالدين1409( ،ق ،).بدائع
الصنائع ،پاكستان ،المكتبة الحبيبية.

4444محقق حلي ،جعفر بن حسن1389( ،ق،).
شرائع االسالم ،نجف اشرف ،طبع آداب.

4545محقق دامــاد ،محمد1401( ،ق ،).كتاب
الحج ،قم ،چاپخانه مهر.

4646محقق ســبزواري ،محمدباقر بن محمد

معرفة الراجح من الخالف علي مذهب
علي بيضون ،دارالكتب العلمية.

4949مقــدس اردبيلــي ،احمد بــن محمد،

(1403ق ،).مجمع الفائدة و البرهان في
شرح إرشــاد األذهان ،مجتبــي عراقي،

شــيخ عليپناه اشتهاردي و حسين يزدي

اصفهاني ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.

5050موسوي عاملي ،محمد بن علي1411( ،ق،).
مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع

اإلسالم ،بيروت ،مؤسسه آل البيت.:

5151نجاشي ،أحمد بن علي1407( ،ق ،).رجال
النجاشي ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي.

5252نراقي ،احمد بن محمدمهدي1415( ،ق،).
مستند الشــيعة في أحكام الشريعة ،قم،
مؤسسه آل البيت.:

5353نووي  ،يحيي بن شرف( ،بيتا) ،المجموع
شرح المهذب ،بيروت ،دارالفكر.

5454يــزدي ،ســيدمحمدكاظم1420( ،ق،).
العروة الوثقي ،قم ،النشر االسالمي.

