


پيش از حاکميت وهابيان بر عربس��تان، هر يك از مذاهب چهارگانه، بخش��ي از 
مس��جد الحرام را در اختيار داش��تند و در آن نماز مي گزاردند؛ به گونه اي که هر 
ضلع کعبه، ازآِنِ يكي از مذاهب چهارگانه بود و امام هر مذهب، در محدودة خود 

قرار مي گرفت و نمازگزاران به وي اقتدا مي کردند.
پس از آن که وهابيان حاکميت را در دست گرفتند، جايگاه هاي چهارگانه را برچيدند 
و هم��ه را به يك جايگاه، آن هم تنها براي امام حنبلي ها تبديل کردند و از اين زمان 

بود که نماز جماعت در صفوفي به شكل دايره اي، پيرامون کعبه برگزار گرديد.
اين مسأله که در کتاب هاي علماي پيشين آمده و مورد توجه آنان بود، بار ديگر 
به موضوع بحث ميان فقهاي ما بدل گرديد. پيش از بررس��ي صّحت و سقم دليل 

مسأله، به شرح چند موضوع مي پردازيم :

آیت اهلل جعفر سبحانی

نماز جماعت پیرامون کعبه
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1 . تاریخ برپایي نماز جماعت دایره اي
از نوش��ته هاي ازرقي در كتاب »تاريخ مكة مكرمه« بر مي آيد: نخستين كسي كه صفوف 

نماز پيرامون كعبه را به صورت دايره تشكيل داد، خالد بن عبد اهلل قسري بود. او مي گويد:
در ماه رمضان، مردم در باالترين نقطة مسجد الحرام می ايستادند و نيزه اي در پشت مقام؛ 
محل ربوه قرار مي دادند، در اين هنگام، امام در پشت نيزه می ايستاد و مردم پشت سر او قرار 
می گرفتن��د؛ به گونه اي كه برخي به دلخواه خود همراه ام��ام نماز مي گزاردند و برخي ديگر 
مش��غول طواف می شدند و نمازشان را در پش��ت مقام اقامه مي كردند. اين روند ادامه داشت 
تا اين كه خالد بن عبداهلل قس��ري از سوي عبد الملك بن مروان، حاكم مكه شد. خالد در ماه 
رمضان به ائمة جماعت دستور داد تا جلو بروند و در خلف مقام نماز بگزارند؛ به اين ترتيب 
خالد بن عبداهلل قس��ري، صف��وف پيرامون كعبه را به صورت داي��ره، مرتب كرد و اين بدان 
جهت بود كه قسمت بااليي مسجد، گنجايش جمعيت را نداشت و همين امر خالد را به چنين 

اقدامي وا داشت.
به خالد گفتند: طواف را به خاطر مسأله اي غير واجب، قطع مي كني؟! وي در پاسخ ايشان 
گفت: براي حّل اين مش��كل، مردم در فاصلة هر دو ترويح، هفت بار طواف كنند. پس مردم 

در فاصلة دو ترويح، طواف هفتگانه به جا مي آوردند.
همچنين گفته شد: افرادي از نمازگزاران يا غير آنان، در انتهاي كعبه و پيرامون آن هستند 
ك��ه از پايان ط��واف آگاهي ندارند و به همين خاطر خود را ب��راي اقامة نماز آماده مي كنند، 
براي حل اين مش��كل چه بايد كرد؟ خالد به خادمان كعبه دستور داد: فرياد تكبير سر دهند و 
بگويند: »الحمد هلل و اهلل اكبر« و هر گاه در طواف ششم به ركن اسود رسيدند ميان دو تكبير، 
س��كوت كنند؛ يعني اهلل اكبر را بالفاصله بعد از الحم��د هلل نگويند تا مردِم حاضر در حجر و 
اطراف مس��جد الحرام؛ اعم از نمازگزاران و غير آنان، از آمادگي الزم بر خوردار ش��وند و 
از قطع ش��دن تكبير متوجه پايان طواف گردند. از آن پس، نمازگزاران، نمازش��ان را كوتاه و 
مختص��ر به جا مي آوردند و پس از آن، بار ديگر نداي تكبير س��ر مي دادند تا طواف هفتگانه 
به پايان رس��د و يكي از حضار با گفتن »الصالة رمحكم اهلل« مردم را از آغاز نماز بعدي آگاه 

مي كرد.
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ازرق��ي مي گويد: وقتي عط��اء بن ابي رباح، عمرو بن دينار و ديگ��ر عالمان اين منظره را 
مي ديدند، به آن اعتراض نمي كردند.

ازرقي به نقل از ابن جريج مي نويس��د: از عطا پرسيدم: اگر مردم حاضر در مسجد الحرام 
اندك باش��ند، آيا ترجيح مي دهي نماز را در پش��ت مقام بخوانند و صف واحدي را پيرامون 

كعبه تشكيل دهند؟
وي گفت: آري، ترجيح مي دهم صف واحد باشد و آنگاه اين آيه را تالوت كرد:

)َو َتَرى الَْالِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرش ...1(.2
از س��خنان ازرقي برداش��ت مي ش��ودكه گنجايش اندك مس��جد الحرام در هنگام نماز 
تراويح، دليل اقامة دايره وار نماز پيرامون كعبه بوده وپيش از وي س��ابقه  نداشته است. گفتني 
است: عبدالملك در سال 65 هجري، پس از درگذشت پدرش مروان بن حكم، زمام خالفت 

را به دست گرفت و در سال 86 هجري از دنيا رفت.
از آنج��ا كه در دوران خالفت عبدالملك بن مروان مكة مكرمه در اختيار عبداهلل بن زبير 
بوده و اين شهر تا زمان قتل عبداهلل بن زبير )در سال 73 قمري( از دسترس عبدالملك به دور 
ب��ود؛ بنابراين، نماز جماعت به حال��ت دايره اي پيرامون كعبه، در س��ال هاي 73 تا 86 قمري 
برگزار ش��ده و در ص��ورت آگاهي از تاريخ حكمراني خالد بن عبداهلل قس��ري، تاريخ دقيق 

برگزاري نماز استداره اي نيز روشن می شد.

 2 . نخستین عالم شیعي که به موضوع نماز استداره اي پرداخت
پيش از ابن جنيد، هيچ يك از علماي شيعه به اين مسأله نپرداخته اند و او براساس اطالعات 
ما  نخستين كسي است كه اين مسأله را مورد بحث قرار داده است. عالمه به نقل از وي گفته 
اس��ت: ابن جنيد گويد: هرگاه امام در مس��جدالحرام نماز بگزارد، نمازگزاران پيرامون كعبه 
می ايس��تند؛ به گونه اي كه امام از همة آن ها به كعبه نزديك تر اس��ت. علماي ما اين مطلب را 

نگفته اند و احتمال درست تر آن است كه همگان پشت سر امام بايستند.3
بر اين اساس  و به رغم اختالف موجود در مورد شرط  مالك تأّخر مأموم از امام و يا عدم 
تق��ّدم او بر امام، اين اس��ت كه فاصلة مكاني مأموم با كعب��ه بيش از فاصلة مكاني امام با كعبه 

باشد؛ بنابراين، اقامة نماز به صورت دايره  البته با رعايت اين شرط  جايز می باشد. 18
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ب��راي نمونه، اگ��ر امام در برابر مقام ابراهيم بايس��تد، فاصلة او با كعب��ه تقريباً دوازده متر 
خواهد بود؛ بنابراين، الزم اس��ت فاصلة مكانِي كاماًل دايره اي، بيش از اين مقدار باشد تا قرار 
گرفتن مأموم در پش��ت س��ر امام و يا به عبارتي عدم تقّدم مأموم بر امام محّقق شود. در ادامه 

خواهيم گفت كه اين شرط نه در همة موارد بلكه تنها در برخي موارد، محقق می شود. 
هي��چ يك از علم��اي پس از ابن جنيد تا عصر عالّمة حلّي اين مس��أله را مورد توجه قرار 
نداده ان��د وكتاب هاي ش��يخ طوس��ي و علماي بع��د از وي، همانند ابن براج، اب��ن زهره، ابن 
ادريس، محّقق و ديگران، اش��اره اي به اين مس��أله نكرده اند. اكنون به نقل گفته هاي ديگران 

 

می پردازيم:

3. نقل گفته هاي دیگر عالمان
عالمه مي گويد: نمازگزاري كه در بيرون كعبه اس��ت و آن را می بيند، مي تواند به دلخواه 
خود در مقابل هر يك از ديوارهاي كعبه بايستد. اين مسأله در مورد نمازگزاراني كه در حكم 
بيننده هستند نيز صدق مي كند. حال اگر تعداد نمازگزاران زياد باشد و آنها درصدد اقامة نماز 
جماعت باش��ند، نماز دايره وار آنان پيرامون كعبه داراي اش��كال است اما اگر نماز را فرادي 

اقامه كنند، اشكالي متوجه مسأله نيست.4
به نظر مي رس��د عالمه و ابن جنيد وجه اشكال را يكس��ان ندانسته اند؛ زيرا ابن جنيد وجه 
اشكال را در اين مي بيند كه برخي مواقع، مأموم جلوتر از امام قرار مي گيرد و به همين خاطر 
معتقد است كه اگر فاصلة مكاني كعبه با مأموم، بيش از فاصلة مكاني كعبه با امام باشد، اقامة 

نماز به صورت كاماًل دايره وار جايز است.
در حالي كه عالمه وجه اش��كال را در مس��ألة »تقابل« جس��تجو مي كند؛ زيراكه مأموم در 

قسمت نيم دايره، در مقابل امام قرار می گيرد و اين مسأله اي غير عادي است. 
پس تنها در يك جهت است كه مأموم پشت سر امام و يا همراه او مي ايستد و در قسمت 

نيم دايره، رو در روي امام قرار مي گيرد و اين مسأله اي غير متعارف است. 
عالم��ه در »منتهي« اين موضوع را به صراحت بيان كرده، مي گويد : اگر امام در مس��جد 
الح��رام به طرف يكي از جهات كعبه نماز بگ��زارد ومأمومين به صورت دايره، پيرامون كعبه 
19بايس��تند، تنها نماز آن دسته از مأمومان صحيح است كه پشت سر امام ايستاده اند و بر خالف 
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ديدگاه ش��افعي و ابوحنيفه، تفاوتي نمي كند كه فاصلة مأمومين حاضر در سمت ديگر كعبه، 
از فاصلة امام با كعبه كمتر باشد يا بيشتر.

ديدگاه ما: ايس��تادن مأموم در كنار امام يا پش��ت س��ر او، تنها در يك جهت و يك سوي 
كعبه امكانپذير است. بنابراين، نماز مأمومين حاضر در جهت مقابل، باطل است؛ چرا كه آن ها 

رودر روي امام قرار مي گيرند و نمازشان باطل می شود.5
عبارت كس��ي كه تقابل مأموم و امام ونه جلوتر بودن مأموم  را وجه اش��كال مي داند، در 

حكم صريح است؛ چنانكه به صراحت مي گويد:
 »زيرا آن ها در روبه روي امام قرار می گيرند.« 

از آنچه نقل كرديم مشخص مي شود كه مشكل نماز دايره اي ريشه در دو چيز دارد:
1.  لزوم جلوتر بودن مأموم از امام در برخي موارد.

2.  برابر هم قرار گرفتن امام و مأموم در برخي حاالت.
از نوش��ته هاي ش��هيد اول در كتاب »البيان« چنين بر مي آيدكه وي جنبة نخس��ت را مانع 
صح��ت نماز داي��ره اي مي داند و مي گويد: اگ��ر نماز جماعت را به جا آورن��د، مي توانند به 
صورت دايره اي گرداگرد كعبه بايستند و نبايد فاصلة مأموم با كعبه كمتر از فاصلة امام با آن 

باشد.
همچنين از نوش��ته هاي وي در كتاب »دروس« نيز مشخص مي شود كه مانع را، همان مانع 
ياد ش��ده در »البيان« مي داند و مي گويد: نبايد مأموم با عقب خود، جلوتر از امام قرار گيرد و 
س��جدگاه او اهميتي ندارد مگر در مورد آن دسته از مأمومين كه دايره وار پيرامون كعبه نماز 

مي گزارند، به گونه اي كه مأموم از امام به كعبه نزديكتر نيست.6
وي در كتاب »الذكري « نوشته است: 

»لو استطال صف الأمومني مع الشاهدة حتى خرج عن الكعبة، بطلت صالة 
اخل��ارج، لعدم أجزاء اجلهة هنا. و لو اس��تداروا صّح، لإلمجاع عليه عمال يف 
كّل األعصار الس��الفة. نعم، يشرتط أن ال يكون الأموم أقرب إىل الكعبة من 

اإلمام«.7
»اگر صف مأمومين با رعايت مس��ألة مش��اهده، طوالني شود و تا خارج 
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کعبه گس��ترش يابد نماز مأموميِن حاضر در خارج کعبه باطل می شود؛ 
چرا که در اين حالت، جهت، کفايت نمي کند، اما اگر نماز را دايره وار اقامه 
کنند صحيح اس��ت؛ چون در دوره هاي گذش��ته، اين موضوع به صورت 
عملي، مورد اجماع قرار گرفته اس��ت. البته به شرط آن که مأموم از امام 

به کعبه نزديكتر نباشد.«

از اين مطالب در مي يابيم كه ش��هيد اول، علت اش��كال را در تقّدم مأموم بر امام جستجو 
می كند، لذا اين شرط را مطرح مي كند كه مأموم از امام به كعبه نزديكتر نباشد.

از گفته هاي ش��هيد ثاني چنين برمي آيد كه وي نيز علت اش��كال را تقّدم مأموم بر امام در 
نماز دايره اي مي داند. وي مي گويد:

اين س��خن محّق��ق كه: »و ال جيوز أن يق��ف الأموم قّدام اإلمام «8 بدان معناس��ت كه هنگام 
ايستادن، پاها در يك خط مساوي قرار گيرند . . . وي افزوده است:

»و أم��ا يف حال الرك��وع فظاهرهم أنه كذلك، و أن��ه ال اعتبار بتقدم رأس 
الأموم. و كذا حال الس��جود و التشهد، فيجوز تقدم رأس الأموم على رأسه، 
لكن يس��تثنى منه ما لو كانت الصالة حول الكعب��ة، فإنه ال جيوز أن يكون 

مسجد الأموم أقرب إليها«.
 »به نظر مي رسد که در حال رکوع نيز همين قاعده مورد پذيرش علماست 
و جلوتر بودن سر مأموم اهميتي ندارد. درحال سجده و تشّهد نيز همين 
امر صدق مي کند؛ بنابراين، جايز اس��ت س��ر مأموم، جلوتر از سر امام 

اما اگر نماز را دایره وار اقامه کنند صحیح است؛ چون 
در دوره هاي گذش�ته، این موضوع به ص�ورت عملي، مورد 
اجماع قرار گرفته است. البته به شرط آن ک�ه مأم�وم از امام 

به کعبه نزدیكتر نباشد.
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باش��د، اما اقامة نماز پيرامون کعبه از اين قاعده مستثنا است؛ زيرا جايز 
نيست سجدگاه مأموم از سجدگاه امام به کعبه نزديكتر باشد.«9

محمد بن علی عاملی جبعی )صاحب مدارك األحكام(، نوة دختري ِ ش��هيد ثاني، هر دو 
اش��كال را مورد اش��اره قرار داده است؛ به گونه اي كه ابتدا س��خنان ابن جنيد و شهيد اول در 
»الذكري« را، كه حاكي از تأكيد بر اشكال نخست است، ذكر نموده و آنگاه گفته هاي عالّمه 
در »تذكره« و »منتهي« را كه بيانگر اش��كال دوم مي باش��د، نقل كرده است. نوة وي در پايان 

سخن خود مي نويسد: 

»و مل أق��ف يف ذلك على رواية من طرق األصحاب. و الس��ألة حمل تردد، و 
الريب أن الوقوف يف جهة اإلمام أوىل و أحوط«.10

»من در اي��ن مورد از طريق اصحاب به هيچ حديث��ي برخورد نكرده ام و 
مسأله، محل ترديد است اما شك ندارم که ايستادن در جهت امام، بهتر و 

به احتياط نزديكتر است.«

شيخ بزرگ، كاشف الغطا، تنها اشكال نخست را مورد توجه قرار داده و مي نويسد:

»و حول الكعبة يصّح الدوران يف الصف، و مقابلة الوجوه الوجه، بشرط أن 
تكون الفاصلة من جانب الأمومني أوسع«.11

 »تش��كيل صف به ش��كل دايره، در پيرامون کعب��ه و روبه روي هم قرار 
گرفتن امام و مأموم، اش��كالي ندارد، به ش��رط آن که فاصلة مأمومين با 

کعبه، بيش تر از فاصلة امام با کعبه باشد.«

درآينده، به ميزان فاصله ميان امام وكعبه و نيز ميان كعبه و مأموم، خواهيم پرداخت.
در اين مورد، سخنان ديگري نيز از سوي علما و فقهاي گذشته و معاصر، مطرح شده كه 

شايد در ضمن استدالل به حكم اين مسأله، به برخي از آن سخنان اشاره شود.

4 . اصل در مسأله چیست؟
اصل در اين  مسأله فساد است مگر آنكه نشانه  و دليلی به خالف آن گواهي دهد؛ چراكه 
عبادات، اموري توقيفي هس��تند كه عقال هيچ نقشي در آن ندارند. بنابراين، اگر انجام كاري 
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به وسيلة فردي خاص، محل شك و ترديد باشد، اصل بر فساد است.
به عبارت ديگر، مش��روعيت عب��ادات، امري توقيفي اس��ت؛ به طوري ك��ه هرآن چه كه 
مش��روعيت آن محرز گردد مشروع است و هر آنچه مش��روعيتش محل شك و ترديد باشد 
ممنوع است. در اين مورد، می توان به روي هم گذاشتن دست ها )نهادن دست راست بر روي 
دس��ت چپ و به عبارتي، تكتف( در حال نماز اشاره كرد؛ زيرا نماز، دو مصداق دارد؛ يكي 
اقامة نماز به حالت انداختن دس��ت ها و آويختن آن ها و ديگري اقامة نماز در حالت گذاشتن 
دس��ت راست بر روي دست چپ. ش��ك و ترديد در مورد جواز حالت دوم به خودي خود، 
نشان مي دهد كه اين حالت، بدعتي است كه نماز را باطل مي كند و در چنين جايي، اصل بر 

فساد است.
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ممكن اس��ت برخي در چنين جايي اصل را بر صّح��ت بگذارند و بگويند : نماز جماعت 
در حقيقت خود، موازي با واجب تخييري و در عرض آن است و اين مسأله از مبطالت اصل 
نماز محس��وب نمي ش��ود. بنابراين، بحث بر سر دو چيز اس��ت؛ يكي »فرادي بودن واجب« و 
»مطلق جماعت« و ديگري »فرادي بودن واجب« و »جماعِت مقيّد به استداره اي نبودن صفوف 

نماز«. در اينجا بايد گفت كه مقتضاي اصل، برائت از اين تقييد است.12
اِش��كال تصّور باال اين اس��ت كه در اينجا به ماهيت نماز دستور داده شده و نماز فرادي و 
جماعت، از مصاديق اين واجب به ش��مار مي آيند. بنابراي��ن، انتخاب يكي از دو مصداق، نه 
شرعي كه عقلي است. بنابراين، علت شك و ترديد به سقوط ماهيت با فرد خاص برمي گردد 
و اصل، خالف اين را مي رس��اند؛ زيرا قاعدة اش��تغال به قوت خود باقي اس��ت تا امتثال ثابت 

گردد. 
و خالص��ه، بايد گفت: اگ��ر ماهيت يك واج��ب، داراي مصاديق متعّدد باش��د و انجام 

 

)و امتثاِل( برخي از مصاديق، به طور يقين ثابت شود و امتثال برخي ديگر، محل ترديد باشد، 
در اين حالت، مقاِم مورد نظر، محكوم به اش��تغال اس��ت؛ چرا كه از قبيل ش��ك در س��قوط 
محس��وب می ش��ود؛ بنابراين، اگر خداوند دس��تور دهد كه نجاس��ت با آب تطهير مي شود و 
صّحت تطهير با آب گوگرد محل ترديد باش��د، تا زماني كه يك اطالق لفظِي حاكم بر اصل 

وجود نداشته باشد، اشتغال پا برجا و ثابت است.
آيت اهلل حكيم= با بيان ديگري مطالب فوق را ذكر نموده و مي گويد:

»تارة يكون الشك يف الصحة حدوثًا، و اخرى: يكون فيها بقاًء؛ فإن كان األول 
فالرج��ع أصالة عدم انعق��اد اجلماعة، ألن انعقادها إّن��ا يكون  جبعل اإلمامة 
لإلمام من الأموم يف ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شّك يف شرطية شي ء مفقود، 
أو مانعية شي ء موجود - لإلمام أو الأموم أو االئتمام - فقد شك يف االنعقاد، 
الالزم للش��ك يف حصول اإلمامة لإلمام و الأمومية للمأموم، و األصل العدم 
يف مجي��ع ذلك و بعبارة أخرى: الش��ك يف الق��ام يف ترتب األثر على اجلعل 

الذكور و مقتضى األصل عدمه«.
24
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»گاهي شك در مورد صّحت جماعت، شِك حادث است و گاه، شك باقي؛ 
در حالت نخس��ت، »اصِل عدم انعق��اد جماعت« ثابت اس��ت؛ زيرا انعقاد 
جماعت، تنها از طريق »تعيين امامت« اس��ت براي امام از س��وي مأموم 
و در ص��ورت فراهم بودن همة ش��رايط، انجام می پذي��رد. بنابراين، اگر 
شرطّيت چيِز معدوم يا مانعّيِت چيِز موجود  براي امام يا مأموم، يا اصل 
اقتدا  محّل شك و ترديد باشد، انعقادِ همراه با ترديد دربارة تحّقق امامت 
براي امام و تحّقق مأموميت براي مأموم نيز مورد ش��ك قرار مي گيرد و 
در همة اين موارد، اصل بر عدم است؛ به عبارت ديگر در اين مقام، ترتيب 
اثر دادن به »تعيين مذکور« محّل شك و ترديد است و مقتضاي اصل، بر 

عدم مي باشد.«13

ش��ايد تصور ش��ود كه اصل عملي، محكوم اطالقات وارده در نماز جماعت اس��ت؛ زيرا 
مقتضاي اطالقات وارده در نماز جماعت، اين است كه تأّخر و يا عدم تقّدم مأموم بر امام، به 
عنوان ش��رط مطرح نش��ود. نتيجة نهايِي تصّور فوق اين است كه اگر نماز تنها در يك جهت 
و تنها در يك خط مس��تقيم انجام پذيرد، بايد تأّخر يا عدم تقّدم مأموم بر امام به عنوان ش��رط 
رعايت ش��ود، اما اگر نماز دايره وار در همة جهات )چهارگانه(، امكان پذير باشد، اطالقات 
مطرح ش��ده در مس��ألة جماعت، محكم و پابرجاست و هيچ چيز  نه تقّدم و نه تأّخر  به عنوان 

شرط، مطرح نيست.
ايراد وارده به تصّور پيش گفته اين است كه: مقصود از اطالقات در اين مقام چيست؟

آيا مقصود تأكيدهايي  اس��ت كه دربارة اس��تحباب آن در فريضه ذكر شده؛ همان كه حّر 
عاملي بابي را با عنوان »باب استحباب مؤكد جماعت در فرايض« به اين موضوع اختصاص 
داده اس��ت؟ روشن اس��ت كه اطالقات ياد ش��ده در مسألة اس��تحباب، در صدد بيان شرايط 
جماعت نيست و همة روايات وارد در مسألة »تشويق جماعت« مانند اين سخن امير مومنان7 

است كه می فرمايد:

»َمْن َسَِع النَِّداَء َفَلْم جيِْبُه ِمْن َغْيِ ِعلٍَّة َفاَل َصاَلَة َلُه«.
 »هر کس نداي جماعت را بش��نود و بي علت از اجابت آن س��ر باز زند، 

25نماز او پذيرفته نيست.«
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يا مقصود از تصّور باال اين جمله است كه:

»َأنَّ َأَقلَّ َما َتْنَعِقُد ِبِه اجْلََماَعُة اْثَنان «.
 »کمترين تعداد براي اقامة جماعت، دو نفر است«

 همانند سخن زراره در اين حديث كه:

 »ُقْل��ُت أَلِبي َعْبِد اهلِل7 : الرَُّجاَلِن َيُكوَناِن مَجَاَعًة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َو َيُقوُم الرَُّجُل 
َعْن يَِنِي اإِلَمام «.

»به امام صادق7 گفتم: آيا مي ش��ود که دو مرد تش��كيل جماعت دهند؟ 
حضرت فرمودند: آري، مرد دوم در سمت راست امام مي ايستد.«14 

پس بايد گفت كه اين روايات و مانندآن، مس��ألة تش��ريع جماعت و استحباب مؤكد آن 
را مورد توجه قرار مي دهند و در صدد بيان شرايط و اجزا نيستند. بنابراين، نمي توان در مورد 

شك در بارة نفي جزئيت، به آن ها استناد كرد.
از آنچه گذشت اين دو برداشت به دست مي آيد: 

1. اصل نخس��تين بر فساد است؛ چرا كه آن، از قبيل شك در انجام )امتثال( و يا شك در 
انعقاد جماعت است.

2. اين اصل، محكوم اطالقات نيس��ت؛ زيرا در اينج��ا هيچ اطالقي در مورد اصل، صدق 
نمي كند و بايد در اين مقام به ادلة شروط استناد كرد.

اكنون به بيان مسأله مي پردازيم:
همانگونه كه گذشت اشكال اين موضوع در دو حالت، خالصه مي شود:

الف: اشكاِل »تقّدم مأموم بر امام در برخي حاالت.«
ب: اشكاِل »تقابل مأموم با امام در برخي موارد.«

بررسي دو اشكال:

الف : شرطیت عدم تقّدم مأموم بر امام 
محق��ق گوي��د: »و ال جيوز أن يقف الأموم قدام اإلمام« ؛ »جايز نيس��ت مأموم جلوتر از امام 

بايستد.«15  26
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براي اثبات اين امر، به عدم اختالف علماي ش��يعه اس��تدالل ش��ده و اجماع يكساِن همة 
علماي پيش��ين و معاصر، مورد اس��تناد قرار گرفته است. همچنين برخي از علما با صراحت بر 
اين باورن��د كه در عبادت توقيفي بايد به افعال يقيني پيامب��ر9 ، ائمه: ، اصحاب، تابعين، 
تابعيِن تابعين و س��يرة ديگر مذاهب اس��المي، در همة زمان ه��ا و مكان ها اكتفا كرد؛ چرا كه 

اطالقات مطرح شده در غير اين مسأله، نمي تواند ابعاد مسأله را روشن نمايد.16
ظاهر سخنان محّقق، مانند ظاهر سخن ديگران است كه مي گويند : »هيچ گونه دليل لفظي 
مبني بر جايز نبودن تقّدم مأموم بر امام وجود ندارد و اگر هم وجود داش��ته باش��د، به صورت 
اش��اره و تلميح است، اما عقيدة اجماع، همة موارد چه در مسجدالحرام وچه در ديگر اماكن  

را در بر مي گيرد.
نمي توان گفت: اجماع، دليلي لبّي )عقلي( اس��ت كه درآن به مقدار يقيني يعني اقامة نماز 

در جهت واحد اكتفا می شود.
اين امر مي تواند از س��خنان امام نيز آش��كار شود؛ زيرا امام، پيش��وايي است كه گفتار و 
كردار او الگوي ما اس��ت و الزمة اين امر آن اس��ت كه مأموم، جلوتر از امام قرار نگيرد. به 

همين خاطر در روايات آمده است: از امام7 پرسيدند:
»اگر مردي امام جماعت گروهي باشد و پس از خواندن يك رکعت از نماز 
جماعت، بميرد، تكليف چيست؟ امام7 فرمودند: بايد مرد ديگري را جلو 
بيندازند تا نماز را ادامه دهد. در اين حالت بايد ميت را در پشت سر خود 

بگذارند و هرکه او را لمس کرد، غسل کند.«17

به هرحال در هيچ يك از حاالت يا مس��اجد، نمي توان در مورد شرطيت عدم تقّدم مأموم 
بر امام، ترديد كرد اما جايز نبودن تساوي امام و مأموم، جاي بحث و بررسي دارد.

اكنون كه اين مطلب دانس��ته ش��د، الزم اس��ت محور و مالك تقّدم )جلوتر بودن امام از 
مأموم( تبيين شود.

اگر مالك تقّدم و تأّخر، نزديكتر نبودن مأموم از امام به كعبه باش��د، به گونه اي كه يا در 
ي��ك خط قرار گيرند و يا مأموم در مقايس��ه با امام، دورتر از كعبه بايس��تد. در اين صورت، 
صّحت نماز دايره اي ثابت مي ش��ود، به ش��رط آن كه دايرة محل ايستادن امام، همان دايره اي 
27نباش��د كه مأموم بر روي آن ايستاده اس��ت و دايرة دوم )دايرة مأموم( دورتر از دايرة نخست 
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)دايرة امام( باش��د تا از اين طريق، فاصلة مأموم با كعبه در همة موارد، بيش��تر از فاصلة امام با 
كعبه باشد.

اين امر از آن جهت اس��ت كه كعبه، چهارگوش و مستطيل است و اگر دايره اي پيرامون 
آن كش��يده ش��ود، فاصلة خطوط اين دايره تا كعبه، يكسان نيست بلكه طبيعتاً خطوط موازي 
ب��ا زوايا در مقايس��ه با خطوط موازي با اضالع، به كعب��ه نزديكترند؛ زيرا كعبه چهارگوش و 
مس��تطيل است و همانگونه كه در شكل زير پيداست، ضرورتاً خط موازي با ضلع در مقايسه 

با خط موازي با زاويه، از كعبه دورتراست.
بنابراي��ن، بايد دايرة محل ايس��تادن مأموم از دايرة محل ايس��تادن امام بزرگتر باش��د و به 
عبارت ديگر، در همة نقاط، دورتر از كعبه قرار گيرد؛ زيرا در غير اين صورت  همانگونه كه 
از سخنان گذشته پيدا است دورتربودن فاصلة مكانِي مأموم با كعبه در مقايسه با فاصلة مكاني 
امام با كعبه، به تنهايي كفايت نمي كند بلكه اين فاصله بايد در همة موارد رعايت شود و اين 

موضوع در شكل زير نشان داده شده است.
بنابراين، شرط عدم تقّدم مأموم بر امام بايد در همة موارد رعايت شود.

با ش��رحی كه گذش��ت، روشن مي شودكه قرارگرفتن مأموم در پش��ت سر يا كنار امام  به 
حالت دايرة پرگاري  به تنهايي نمي تواند نزديكتر نبودن او به كعبه در مقايسه با امام را تضمين 
كند؛ چراكه كعبه جوانب فراوان دارد. بنابراين، بايد دايرة محل ايستادن مأموم از دايرة محل 
ايس��تادن امام بزرگتر باشد؛ به گونه اي كه  طبق ش��كل باال  امام در همه حال از مأموم به كعبه 

نزديكتر است.
پس اگر معيار و ميزان در تقدم امام و تأخر مأموم، همان محل ايس��تادن امام باش��د، بدون 
اين كه نزديكي يا دوري به كعبه را مالك قرار دهيم، در اين حالت، ايستادن مأموم در همان 
دايره اي كه امام بر روي آن ايس��تاده، عدم تقّدم مأموم بر امام را محرز مي كند و اين مس��أله 
نياز به توضيح ندارد. براي نمونه، اگر افسري به سربازان دستور دهدكه به شكل دايره بايستند 
وآنان نيز دوش��ادوش و در كنار هم، بر روي يك خط دايره اي بايس��تند، عدم تقّدم آن ها بر 

يكديگر محرز است.
صاحب جواهر نيز به همين نكات اش��اره مي كند و مي گويد: احراز ايستادن در پشت سر يا 
كنار امام، ادعايي اس��ت محقق؛ زيرا اين دو مسأله )قرار گرفتن در پشت سر يا كنار امام( حتي  28
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اگر دايرة پرگاري مد نظر باشد، در مورد هر يك بر اساس خود آن در نظر گرفته مي شود.18
از عموم اجماعات و اش��ارات موجود در روايات، چنين برمي آيد كه مالك مقدم نبودن 
مأموم از جايگاه و محل ايس��تادن امام اس��ت و جهتي كه نمازگزاران به سوي آن می ايستند، 

اهميتي ندارد.
ب��ه عبارت ديگ��ر، همة فقها ب��ر اين نظريه ان��د كه محّل ايس��تادن امام و مأم��وم در غير 
مسجدالحرام، مالك تحّقق اين ش��رط است. بنابراين، همين مالك بايد در مسجدالحرام نيز 

رعايت شود و در غير اين صورت، الزم مي آيد به يكي از دو مورد زير تمسك شود:
1. در غير مس��جد الحرام، »محل ايستادن امام و مأموم« مالك و معيار در نظر گرفته شود 
اما در مس��جدالحرام، مالك تحّقق ش��رط ياد شده، كعبه باش��د؛ يعني مأموم از امام به كعبه 

نزديكتر نباشد.
2. هر دو مسأله مراعات شود.

مورد نخست معمول نيست؛ زيرا در اينجا دليلي بر تفاوت ميان مسجدالحرام و اماكن ديگر 
نداريم. مورد دوم موافق با احتياط است اما رعايت هر دو مسأله، دليل محكمي می خواهد كه 

در اينجا موجود نيست.
از آنچه گذش��ت، روشن مي شود كه مشكل تقّدم مأموم بر امام در نماز دايره اي  البته در 
صورت مالك قرار دادن محل ايس��تادن امام يا در اصل وجود خارجي ندارد و يا اين كه در 

برخي دايره ها بروز پيدا مي كند و در برخي ديگر خير.

ب: اشكال تقابل )در برابر هم قرار گرفتن امام و مأموم (
اشكال دوم در نماز استداره اي، تقابل است؛ يعني مأموم به جاي آن كه در پشت سر يا كنار 
امام باشد، در برابر او قرار مي گيرد. در حالي كه تقابل و رو به رو بودن امام و مأموم، در نيمة 
دوم دايره، آشكارا ديده مي شود و اين مسأله اي است غير معمول. از همين رو است برخي از 
كساني كه اين مسأله را جايز شمرده اند، شرط كرده اند كه امام و مأموم به يك سو، رو كنند؛ 
زيرا اگر اين مسأله به طور مطلق، جايز شمرده شود، الزم مي آيد كه نماز جماعِت متقابل )رو 
در رو( در داخل كعبه جايز باشد و چهرة امام و مأموم در برابر همديگر قرار گيرد، اما چنين 

تقابلي را نمي توان به رسميت شناخت.19
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بايد گفت اين اش��كال، شايستة تأمل است و داليل جايز بودن اقامة نماز جماعت، به فرد 
شايع مربوط مي شود اما اطالق ادله  به فرض موجود بودن ربطي به اين فرد نادر ندارد.

ممكن اس��ت گفته شود: از آن زمان كه كعبه به دس��ت پيامبر خدا ابراهيم7 بنا گرديد، 
شكل هندسي مسجدالحرام به صورت دايره اي بود؛ زيرا طواف كعبه كه خداوند عّز وجّل در 
وَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعتيِق(20 از زبان ابراهيم خليل، آن را مورد تأكيد قرار داده است  بر  آية )َو ْلَيطَّ
دايره اي بودن مسجدالحرام صحه مي گذارد. درست است كه اقامة نماز به شكل دايره اي، در 
برخي موارد مس��تلزم تقابل و رو به روي هم قرار گرفتن امام و مأموم است اما آيا مطالب ياد 

شده از قراين جايز بودن اقامة نماز جماعت دايره اي محسوب نمي شود؟
در پاس��خ بايد گفت: شكي نيس��ت كه طواف دايره اي صورت می پذيرد اما نشانه اي در 
دست نيست كه ثابت كند مسجدالحرام در عصر ابراهيم7 به شكل دايره بنا نهاده شده است 

و حتي اگر چنين باشد دليل جايز بودن نماز جماعت به صورت دايره اي به شمار نمي آيد.
تا اينجا دو اش��كال از اشكاالت ياد شده در كالم فقها، بررسي گرديد، اما اشكال سّومي 

نيز وجود دارد و آن اين كه:

ج: نباید حائلي میان امام و مأموم قرار گیرد
از ش��رايط صحت نماز جماعت اين اس��ت كه در ميان امام و مأموم، حائلي مانع از ديدن 

امام نشود.
محّقق مي گويد: اگر در ميان امام و مأموم حائلي باش��د كه مانع از ديدن امام گردد، نماز 

جماعت صحيح نيست.
  صاح��ب جواه��ر مي گوي��د: ب��ه نظ��ر مي رس��د اين مس��أله م��ورد اجماع اس��ت و در

»الذخيرة«، »صريح الخالف«، » المنتهي« و » المدارك« به آن اشاره شده است.
رواي��ت صحي��ح زراره از امام باقر7 اي��ن مطلب را تأييد مي كن��د. در اين روايت آمده 
اس��ت: »اگر قومي نماز بگزارند و ميان آن ها و امام حائلي غير قابل عبور قرار گيرد، آن امام 
صالحيت امامت آن ها را ندارد و هر صفي كه افراد آن به امام جماعت اقتدا كنند و ميان آن ها 
و صف جلو، حائلي غير قابل عبور باش��د، نمازش��ان صحيح نيست؛ اگر در ميان نمازگزاران، 

پوشش يا ديواري باشد، نمازشان صحيح نيست مگر كساني كه از حائل هاي در باشند.«
30

به
کع

ن 
مو

یرا
ت پ

اع
جم

از 
نم

13
88

ز  
ایی

- پ
 69

ره 
شما



زراره مي گوي��د: ام��ام7 فرمودند: »اين حجله ه��ا در هيچ زماني وجود نداش��ته اند بلكه 
جب��اران آن را ب��ه وجود آورده اند و نمازگزاري كه در پش��ت اين حجله ها بايس��تد و به اماِم 

حاضر در داخل اين حجله ها اقتدا كند، نمازش صحيح نيست.«21
علت اش��كال اين است كه كعبة معظمه به عنوان حائل در ميان امام و بسياري از مأموميِن 
حاض��ر در نيم��ة دوم دايره، عم��ل مي كند؛ ب��ه گونه اي كه اين دس��ته از مأمومي��ن، امام را 

نمي بينند.
مي توان گفت  : مشاهدة امام از سوي همة مأمومين، ضرورتي ندارد بلكه مشاهدة برخي از 

مأمومين  به رغم تعدد واسطه ها  كفايت مي كند.22 
مأمومي ك��ه در نيمة دوم دايره اس��ت، ام��ام را نمي بيند؛ زيرا كعبه در مي��ان آن ها حايل 
مي شود، اما مي توان گفت كه مأموم، امام را از راه واسطه مي بيند. اين وضعيت، قابل مقايسه 
ب��ا نماز امام در حجله نيس��ت؛ زيرا حجلة مس��جد به گونه اي بوده كه مان��ع از ورود ديگران 
می ش��ده و امام به هيچ وجه قابل مش��اهده نبوده بلكه مأمومين تنها از طريق مكبّر از ركوع و 

سجود او مطلع مي شده اند.
عالوه بر اين، داليل عدم وجود حائل، شامل اين نوع حائل نمي شود؛ چرا كه ماهيت نماز 

جماعت در كعبه، چنين حائلي را به وجود آورده است.
تا اينجا اشكاالت سه گانة مربوط به نماز جماعت استداره اي را بررسي كرديم و دانستيم 
كه اش��كال دوم از اشكال نخست و سوم، قوي تر است: بنابراين، احوط آن است كه در اقامة 

نماز جماعِت دايره وار، طوري عمل شود كه هيچ كدام از موانع سه گانه به وجود نيايد.

استدالل به سیره در اثبات صحت نماز جماعت دایره اي:
برخي از فقها، براي اثبات صحت نماز جماعت به حالت دايره اي، به س��يره استناد كرده اند. 
سرآمد اين فقها شهيد اول است كه در كتاب »الذكري« می نويسد: نماز جماعِت دايره وار، صحيح 

است؛ چرا كه در همة دوران هاي گذشته، اجماع عملي در اين مورد وجود داشته است.23
در تأييد سيره چنين گفته اند كه اصحاب پيامبر9 هنگام فتح مكه، ده هزار نفر و بلكه بيشتر 

بوده اند. پس چگونه توانسته اند نماز را به صورت خط مستقيم در مسجدالحرام اقامه كنند؟
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باالتر اين كه تعداد همراهان پيامبر9 در حّجة الوداع به صد هزار نفر مي رسيد.
و امامان ش��يعه اعتراضي به اين س��يره نكرده اند و اين عدم اعتراض، بهترين دليل پذيرش 

آن، از سوي ائمه: ، محسوب مي شود.24
 در نقد ديدگاه باال بايد گفت: تمام آنچه در مورد سيره گفته اند، ازعدم آگاهي به تاريِخ 
»آغاز نماز به شيوة دايره اي« نشأت مي گيرد. دانستيم كه خالد بن عبداهلل قسري نخستين كسي 
ب��ود كه نماز جماع��ت دايره اي را رواج داد و علت رواج چنين نم��ازي اين بود كه كعبه در 
هنگام برپايي نماز تراويح، گنجايش همة مردم را نداش��ت. ش��ايان ذكر است كه اين مالك 

)اقامة دايره وار نماز جماعت( در مورد نمازهاي يوميه رواج نداشته است.
درس��ت است كه مسجدالحرام گنجايش هزاران زائر را به صورت همزمان نداشته اما اين 
امر، دليل اقامة نماز در مس��جدالحرام محس��وب نمي شود بلكه احتمال دارد كه پيامبر9 نماز 
را در بيرون مس��جدالحرام اقامه كرده باش��د، به ويژه آن كه پيامبر9 در خارج از مكه اقامت 
داشت. از آن حضرت پرسيدند: چرا در خارج از مكه اقامت گزيده اي؟ فرمود: عقيل خانه اي 

در مكه براي ما باقي نگذاشته است.
حقيقت كالم اين اس��ت كه : مس��جدالحرام گنجايش فعلي را نداش��ته و حتي در صورت 

اقامة دايره وار نماز جماعت توسط پيامبر9 نيز كفاف جمعيت را نداشت.
ابن جوزي در توصيف س��اختمان مس��جدالحرام مي گويد: مسجدالحرام، كوچك بود و 
در پيرامون آن ديواري وجود نداش��ت، بلكه خانه هاي اطراف، مشرف بر مسجدالحرام بودند 
و در ميان خانه ها درهايي وجود داش��ت كه راه ورود مردِم نواحي مختلف، محسوب مي شد. 
روند مذكور ادامه داش��ت تا اين كه محدوديت مكانِي مسجدالحرام براي مردم، آشكار شد؛ 
بنابراي��ن، عمر بن خطاب، برخي خانه هاي اطراف را خري��د و آن ها را ويران كرد و آنگاه با 
ديواري كوچك، مس��جدالحرام را محصور س��اخت. بعدها عثمان بن عفان مسجدالحرام را 

توسعه داد و برخي ديگر از خانه هاي اطراف را خريد.
ابن زبير نيز در توسعة مسجدالحرام كوشيد؛ به طوري كه برخي خانه ها را خريد و ضميمة 
مس��جدالحرام كرد. وليد بن عبدالملك نخستين كسي بود كه مسجدالحرام را به اسطوانه هاي 
مرمرين آراس��ت و آن را با چوب تزيين شدة درخت ساج، مسقف كرد. بعدها منصور بخش 
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شامي مسجدالحرام را توسعه داد و مهدي نيز در همين مسير گام برداشت. در اين دوران، كعبه 
در كنار مس��جدالحرام قرار داش��ت اما مهدي مايل بود كه كعبه در وسط مسجدالحرام باشد. 
بنابراين، خانه هاي مردم را خريد و به مس��جد الحرام افزود و كعبه را در وس��ط مسجدالحرام 
قرار داد. توس��عة مس��جدالحرام در دوره هاي بعد نيز اس��تمرار يافت و اي��ن روند تا به امروز 

همچنان ادامه دارد.25 
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