
● مهدی رهبر
دانشيار گروه فقه و حقوق اماميه دانشگاه مذاهب اسالمی

rahbarmahdi@yahoo.com
تاريخ دريافت: 1396/12/27، تاريخ پذيرش: 1398/4/1

چکیده
از جمله شرايط صحت نماز جماعت، اتصال بين صفوف نماز است. از نظر فقه اماميه، صفوف نماز نبايد بيش 
از يك قدم متعارف يا مقداری كه عرفًا نزديك محسوب می شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و مأموم 
در يك مكان مانند مسجد باشند، يا مكان متعدد باشد. روايات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از 
جمله ادله ديدگاه اماميه می باشد. فقهای اهل سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت 
اتحاد مكان نماز، امكان آگاهی مأموم از نماز امام جهت تبعيت از او كفايت می كند و اگر نماز در مسجد اقامه 
شود، با فاصله زياد بين صفوف نيز نماز جماعت صحيح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی 
رعايت فاصله كمتر از 300 ذراع و برخی نزديكی عرفی را الزم می دانند و گروهی نزديكی صفوف را الزم 
نمی دانند. در اين مقاله با روش توصيفی ـ تحليلی و با استفاده از منابع كتابخانه ای و با هدف دستيابی به 
حكم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبيين مقدار فاصله بين صفوف، به بررسی و تحليل ديدگاههای 
مختلف در اين زمينه پرداخته می شود. طبق يافته های تحقيق و ديدگاه نگارنده، لزوم رعايت فاصله يك قدم 
متعارف بين صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتياط در شبهه وجوبی كه دائر بين اقل و 

اكثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مكان نماز در اين حكم مدخليتی ندارد.

اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز 
جماعت از منظر فقه مذاهب اسالمی

کلیدواژه ها: نماز جماعت، اتصال صفوف، امام و مأموم، اتصال عرفی، اتحاد مکان.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 20-27 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
آيين اسالم، با عنايت به بركات و آثار وحدت، تجمع و 
يكپارچگی، از ابعاد اجتماعی مهمی برخوردار است و 
در بسياری از برنامه هايش بر آنها، تكيه و تأكيد كرده 
است. برگزاری نمازهای روزانه واجب نيز به صورت 
جماعت و گروهی، يكی از اين برنامه ها است. قرآن 
نماز را به جماعت كه  كريم دستور داده تا مسلمانان 
خداوند  بخوانند.  است،  آن  شكل  زيباترين  و  بهترين 
َكاَة َواْرَكُعوا َمَع  َلَة َوَآُتوا الزَّ می فرمايد: »َوَأِقیُموا الصَّ
اِكِعیَن«؛1 »نماز را برپا داريد، و زكات بپردازيد و با  الرَّ

ركوع كنندگان ركوع كنيد«.
نيز، نماز جماعت مورد تأكيد  در اديان قبل از اسالم 
و  پاداش  درباره  اسالمي  روايات  است.  بوده  خداوند 
ارزش نماز جماعت فراوان است. در حديث معروفي 
پيامبر)ص( به نقل از جبرئيل مي فرمايد: خداوند متعال 
وعده داده است چنانچه عدد حاضران در نماز جماعت 
بيش از 10 نفر باشد، اگر تمام درياها مركب و درختها 
نتوانند  شوند،  نويسنده  مالئكه  و  انس  و  جن  و  قلم 
احاديث  براساس  بنويسند.  را  آن  ركعت  يك  ثواب 
نماز  بر  كوتاه و مختصر،  نماز جماعت  معصومان)ع(، 
»در  فرمود:  پيامبر)ص(  نيز  و  دارد،  برتري  طوالني 
نماز جماعت حاضر شويد، اگرچه با دشواري و سختي 

باشد«.2
بر  كه  متعددی  آثار  و  جماعت  نماز  واالی  جايگاه 
آن مترتب می شود، مربوط به جماعتی است كه طبق 
دستور شارع و به طور صحيح اقامه شود، بنابراين الزم 
مورد  جماعت  نماز  به  مربوط  شرعی  احكام  است 
از شروط صحت  يكي  گيرد.  قرار  نظر  دقت  و  توجه 
نماز جماعت، اتصال بين مأموم و امام و بين صفهاي 
مأمومين است، به طوري كه اگر اتصال رعايت نشود، 
نماز جماعت باطل خواهد بود. در جزئيات اين مسئله 
بين فقه شيعه و اهل سنت اختالفهايي وجود دارد كه به 

1. بقره، 43.
2. وسائل الشيعة، ج5، ص377.

تبيين و تحليل آنها پرداخته می شود.

نظرات فقهای امامیه
از نظر فقه شيعه، الزم است بين صفوف نماز جماعت 
دو صورت  به  اتصال  اين  مالك  باشد.  برقرار  اتصال 
بين  فاصله  معتقدند  فقها  از  عده ای  است:  شده  بيان 
و  جلو  صف  ايستادن  محل  با  نمازگزار  سجده  محل 
امام جماعت،  ايستادن  با محل  مأمومين  محل سجده 
بيش از مقدار يك قدم متعارف نباشد.3 برخی ديگر از 
فقها بدون بيان مقدار فاصله، معتقدند فاصله صفوف از 
جمله موضوعاتی است كه تشخيص آن به عهده عرف 
نهاده شده و اين فاصله بايد به اندازه ای باشد كه عرفًا 
اين  غير  در  و  شود  محقق  اقتدا  و  محسوب  نزديك 
صورت، اتصال مختل شده و جماعت باطل می شود؛ 
زياد  فاصله  با  عبادت  تصحيح  برای  مصححی  زيرا 
وجود ندارد.4 آنچه فقهای اماميه بر آن متفق هستند، 
بيشتر  عرفی  حد  از  صفوف  فاصله  اگر  كه  است  اين 
شود و بر دوری صدق كند، نماز جماعت باطل است. 

ادله اماميه از اين قرارند:
1( روایات

و  صفوف  اتصال  به  جماعت،  نماز  باب  روايات  در 
مقدار فاصله مأموم با امام و صفهای ديگر اشاره شده 
است. عبداهلل بن سنان از امام صادق)ع( نقل می كند كه 
َعْنٍز  َمْربُِض  الِْقْبَلِة  بَْيَن  َو  بَْينََك  يَُكوُن  َما  فرمود: »أَقَلُّ 
َو أَْكثَُر َما يَُكوُن َمْربُِض فََرٍس «؛5 »كمترين فاصله بين 
مأموم و امام به اندازه مكان نشستن بز و بيشترين آن 

به اندازه مكان نشستن اسب می باشد«.

3. رياض المسائل، ج1، ص230؛ تحرير الوسيلة، ج 1، ص269؛ منهاج 
الصالحين، خويی، ج 1، ص216.

4. كتاب الصالة، ج 2، ص345؛ المختصــر النافع، ج1، ص46؛ منتهی 
المطلب، ج1، ص375؛ رياض المسائل، ج1، ص230؛ جامع المدارك، 
ج1، ص475؛ منهاج الصالحين، خويــی، ج1، ص215؛ هداية العباد، 
موسوي گلپايگانی، ج1، ص244؛ منهاج الصالحين، حسينی سيستانی، 
ج1، ص263؛ هداية العباد، صافــي گلپايگانی، ج1، ص207؛ مفاتيح 

الشرائع، ج 1، ص161؛ الحدائق الناضرة، ج 11، ص106.
5. وسائل الشيعة، ج 8، ص411.
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»يَْنبَِغي  فرمود:  كه  می كند  نقل  باقر)ع(  امام  از  زراره 
ُفوِف أَْن تَُكوَن تَامًَّة ُمتََواِصَلًة بَْعُضَها إِلَی بَْعٍض َو اَل  لِلصُّ
ی يَُكوُن قَْدُر َذلَِك َمْسَقَط  فَّْيِن َما اَل يُتََخطَّ يَُكوَن بَْيَن الصَّ
َجَسِد إِنَْساٍن إَِذا َسَجَد«؛6 »سزاوار است كه صفوف نماز 
مقداری  دو صف  بين  و  باشد  متصل  هم  به  جماعت 
نمازگزار  از فاصله يك قدم؛ معادل مقداری كه  بيش 

در حال سجده اشغال می كند، نباشد«.
در حسنه زراره به نقل از امام باقر)ع( آمده است: »إِْن 
ی فََلْيَس َذلَِك  َصلَّی قَْوٌم َو بَْينَُهْم َو بَْيَن اإْلَِماِم َما اَل يُتََخطَّ
اإْلَِماُم لَُهْم بِِإَماٍم َو أَیُّ َصفٍّ َكاَن أَْهُلُه يَُصلُّوَن بَِصاَلِة إَِماٍم 
ی  قَْدَر َما اَل يُتََخطَّ ُمُهْم  يَتََقدَّ َِّذی  ال فِّ  بَْيَن الصَّ بَْينَُهْم َو  َو 
فََلْيَس تِْلَك لَُهْم فَِإْن َكاَن بَْينَُهْم ُسْتَرٌة أَْو ِجَداٌر فََلْيَسْت 
فاصله ای  مأموم  و  امام  بين  »اگر  بَِصاَلٍة«؛7  لَُهْم  تِْلَك 
امام  مأمومين،  برای  امام  آن  باشد،  قدم  يك  از  بيش 
بين صفوف جماعت  فاصله  اگر  و  نمی شود  محسوب 
نيز بيش از يك قدم باشد يا بين امام و مأمومين ديوار 
يا حائلی باشد، آن نماز، نماز )جماعت( نخواهد بود«.
بين  روايات،  اين  از  مستفاد  شرعی  حكم  مورد  در 
معتقدند  برخی  دارد.  وجود  اختالف نظر  اماميه  فقهای 
آن  ترك  و  واجب  قدم،  اندازه يك  به  فاصله  رعايت 
را  آن  ديگر  برخی  و  است  جماعت  مبطل  و  حرام 
مستحب و تركش را مكروه می دانند و معتقدند مالك 
در صحت جماعت آن است كه عرفًا بين صفوف فاصله 
زياد نباشد. قائالن به استحباب چنين استدالل می كنند:
به خصوص  ندارند،  وجوب  در  ظهور  روايات،   -1
روايت زراره كه در آن از كلمه »ينبغی« استفاده شده 

كه ظهور در عدم لزوم دارد.8
2- كلمه »ينبغی« گرچه در مواردی با وجود قرينه به 
معنای لزوم استعمال شده، اما كثرت استعمال در معنای 
استحباب و تناسب استحباب با معنای لغوی اين كلمه، 
از قرائنی است كه ظهور در استحباب را تأييد می كند.9

6. همان.

7. همان.
8. كتاب الصالة، ج 2، ص346؛ رياض المسائل، ج1، ص230؛ مجمع 

الفائدة و البرهان، ج 3، ص279.
9. كتاب الصالة، ج 2، ص346.

به  استحباب  در  »ينبغی«  ظهور  كه  بپذيريم  اگر   -3
ظهور،  دو  تساوی  است،  وجوب  در  آن  ظهور  اندازه 
نمی توان  قرينه  بدون  و  تساقط هردو می شود  موجب 
برای  روايت  اين  بنابراين  داد،  ترجيح  را  ظهور  يك 

اثبات استحباب يا وجوب قابل استناد نيست.
4- اگر فاصله صفوف در نماز جماعت به اندازه عرفی 
باشد و شك كنيم كه آيا چنين جماعتی صحيح است 
يا اينكه بايد فاصله به اندازه يك قدم باشد، با استناد به 
»اصالة الصحة« می توان به صحت جماعت حكم كرد.

می كنند،  جماعت حكم  نماز  اقامه  به  كه  اوامری   -5
بيان  را  قدم  يك  فاصله  كه  رواياتی  و  هستند  عام 
جماعت  بنابراين  دارند،  استحباب  در  ظهور  می كنند، 
با فاصله عرفی تحت عموم اوامر قرار گرفته و صحيح 

می باشد.10
6- در حسنه زراره كه نماز با فاصله بيش از يك قدم 
را نماز نمی داند، ماهيت نماز نفی نشده است، بلكه به 
قرينه كلمه »ينبغی« در روايت ديگر زراره كه ظهور در 
استحباب دارد، می توان گفت: مراد از نفی، نفی كمال 
است، نه نفی ماهيت. بنابراين نماز جماعت با فاصله 
بيش از يك قدم صحيح است، ولی درجه كمال و ثواب 

آن از نماز با فاصله يك قدم كمتر است.11
قائالن به وجوب به داليل زير استناد می كنند:

وجوب  معنای  به  روايت  اين  در  »ينبغی«  كلمه   -1
معنای  به  روايات  در  كلمه  اين  استعمال  زيرا  است؛ 
وجوب، شايع و مشهور است، مانند روايت »اَل يَْنبَِغي 
معنای  بر  »ينبغی«  كه  َطيِّبٍَة«  بِِريٍح  َذ  يَتََلذَّ أَْن  لِْلُمْحِرِم 
الزامی داللت دارد. با توجه به شيوع استعمال، می توان 
در موارد مشكوك، كلمه را بر معنای شايع آن حمل 

كرد.12
2- كلمه »ينبغی« بر لزوم داللت دارد؛ زيرا سياق آن با 
مانعيت حائل كه بعد از آن آمده، متحد است، بنابراين 
همان طور كه حائل، مانع تحقق جماعت است، فاصله 

10. مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص279.
11. كتاب الصالة، ج 2، ص346.

12. الحدائق الناضرة، ج 11، ص106.
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بيش از يك قدم نيز مانع صحت جماعت است.13
3- در حسنه زراره، نماز با فاصله بيش از يك قدم 
را نماز نمی داند كه ظهور در نفی ماهيت نماز جماعت 
اين  در  بَِصاَلٍة«،  لَُهْم  تِْلَك  »لَْيَسْت  عبارت  زيرا  دارد؛ 
روايت، بر نفی طبيعت مدخول خودش داللت می كند 
كه نفی طبيعت گاهی حقيقی و گاهی ادعايی است؛ نفی 
طبيعت به صورت حقيقی، همان نفی ماهيت است، ولی 
نفی طبيعت به صورت ادعايی، نفی صحت يا نفی كمال 
است. آنچه اواًل و بالذات با نفی طبيعت مالئمت دارد، 
وجود  ادعايی  نفی  بر  دليلی  مگر  است،  حقيقی  نفی 

داشته باشد.
مقتضای  با  اواًل؛  زيرا  است؛  وجيه تر  وجوب  قول 
احتياط تناسب دارد و رعايت احتياط در موارد مشتبه 
به حكم عقل و نقل، نيكو است. ثانيًا؛ با علم به تكليف 
و اينكه اتصال در نماز جماعت الزم است و شك در 
مقدار فاصله، می توان اين مورد را از مصاديق دوران 
كه  دانست  وجوبی  شبهه  در  ارتباطی  اكثر  و  اقل  بين 
در اين قسم، سه قول مطرح است: يك( جريان برائت 
دو(  اكثر،  به  تكليف  تعّلق  به  نسبت  شرعی  و  عقلی 
اكثر،  به  تكليف  تعّلق  به  نسبت  شرعی  برائت  جريان 
بر  اين سه قول، چه  به  با توجه  احتياط.14  لزوم  سه( 
مبنای برائت و چه احتياط، رعايت اقل كه همان فاصله 

يك قدم می باشد، الزم است.
2( مقتضای قضاوت عرف متشرعه

اگر نتوان روايات را ناظر بر بيان وجوب يا استحباب 
درك  برای  صورت  اين  در  دانست،  قدم  يك  فاصله 
خالل  از  می كنيم.  مراجعه  عرف  به  جماعت  مفهوم 
و  است  مأموم  بر  امام  تقديم  از  كه حاكی  ادله  برخی 
چپ  و  راست  سمت  يا  امام  سر  پشت  مأموم  اينكه 
استنباط كرد.  را  باشد، می توان همراهی و معيت  وی 
آن  افراد  كه  است  اتصالی  هيئت  نوع  يك  جماعت 
نسبت به يكديگر به گونه ای هستند كه گويا همه يك 
گروه را تشكيل داده اند و اين حالت با تفرق و فاصله 

13. جامع المدارك، ج1، ص475.
14. فوائد األصول، ج4، ص151.

زياد بين افراد ايجاد نمی شود. تركيب افراد در جماعت 
و  كند  صدق  همراهی  عرفًا  كه  باشد  گونه ای  به  بايد 
نمی شود و عرف  معيت محقق  باشد،  فاصله زياد  اگر 
بودن  نزديك  و  اتصال  به  جماعت  مقتضای  لحاظ  با 

صفوف به يكديگر حكم می كند.
3( اجماع

شيخ انصاری در كتاب الصالة خود می نويسد: اقتدای 
مأموم به امام جماعت با فاصله زياد و بدون وساطت 
مسئله خالفی  اين  در  و  نبوده  ميانی، صحيح  صفهای 
نيست.15 صاحب رياض المسائل ضمن نقل اجماع در 
مسئله، آن را به جماعتی از اصحاب نسبت می دهد.16 
البته با وجود روايات و ساير ادله در اين مسئله، استناد 
اجماع  باب  از  و  نمی رسد  نظر  به  وجيه  اجماع  به 
مدركی محسوب می شود، ولی در حد مؤيد برای ادله 

ديگر می توان از آن استفاده كرد.

نظرات فقهای اهل سنت
به صورت كلي فقهاي اهل سنت، امكان آگاهي مأموم 
راه  از  راه رؤيت وي و چه  از  ـ چه  را  امام  نماز  از 
مأموم  و  امام  بين  كه  صورتی  در  ـ  صدايش  شنيدن 
اقتدا  صحت  شرط  باشد،  داشته  وجود  مكانی  اتحاد 
مكاني  اتحاد  اهل سنت،  علماي  از  مي دانند.17 هركدام 
را به نحوي تفسير كرده اند كه موجب اختالف فتاواي 
آنان در اين زمينه شده است. اين اختالف نظر ناشی از 

مكانی است كه در آن نماز اقامه می شود.
1( اقامه نماز در مسجد

مأموم در  امام و  اگر  معتقدند  اهل سنت  فقهای  تمامی 
نماز، يك مكان محسوب  نماز بگزارند، محل  مسجد 
مي شود و حتي اگر فاصله بين آنان بيش از 300 ذراع 
هم باشد، اشكال ندارد؛ زيرا اتحاد مكاني بين مأموم و 
امام حفظ شده است، بنابراين اگر امام در آخر مسجد و 
مأموم در اول مسجد قرار گيرد، نمازشان صحيح است.

15. كتاب الصالة، ج 2، ص345.
16. رياض المسائل، ج1، ص230.

17. فتح العزيز، ج4، ص343؛ فتح الوهاب، ج1، ص116.
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معتقدند شرط  مالكيه،  از  اهل سنت غير  فقهاي  تمامي 
صحت جماعت در مسجد، اين است كه حائلي وجود 
نداشته باشد كه مانع از امكان دسترسي مأموم به امام، 
بدون پشت كردن به قبله باشد، مانند در بسته شده. اما 
مالكيه نماز جماعت در مسجد را حتی با وجود حائل 

صحيح می دانند.
فقهای شافعی در كتب فقهی خود به مطلب فوق اشاره 
بيان  را  اتصال  بدون  جماعت  نماز  صحت  و  كرده 
المبسوط  در  احناف  فقهای  از  سرخسی  نموده اند.18 
می نويسد: اگر نماز جماعت در مسجد اقامه شود، بدون 
مكانی  اتحاد  زيرا  است؛  صحيح  جماعت  نيز  اتصال 
وجود دارد.19 ابن قدامه از فقهای حنابله در زمينه اتحاد 

مكانی، نظری شبيه نظر شافعيه بيان می كند.20
و  امام  مكان  اتحاد  فرض  در  معتقدند  مالكيه  فقهای 
مأموم، اگر مأموم تكبيرة االحرام امام را بشنود، اقتدا 
صحيح است، اگرچه بين آن دو، حائلي باشد و اتصال 
برقرار نباشد، مگر در نماز جمعه كه اتصال الزم است.21

به اين ترتيب ادله اهل سنت از اين قرار است:
1- مسجد برای اقامه نماز بنا شده و هر جای مسجد 
صالحيت اقامه نماز را دارد، بنابراين هنگام جماعت 
در هر مكانی از مسجد می توان ايستاد، چه اتصال باشد 

چه نباشد.22
2- صحت نماز جماعت در مسجد بدون اتصال و با 

فاصله زياد، مورد اجماع مسلمانان است.23
در نقد ادله فوق می توان گفت:

1- اگر عموم ادله مربوط به نماز جماعت را در نظر 
بگيريم، نمی توان بين مسجد و غير آن تفاوتی قائل شد 

18. الفقه علی المذاهب األربعــة، ج1، ص415؛ روضة الطالبين، ج1، 
صص361-364؛ اإلقناع، ج1، ص154؛ مغنی المحتاج، ج1، ص248.
19. المبسوط، ج2، ص117؛ البحر الرائق، ج1، ص635؛ الدر المختار، 

ج1، ص627؛ رد المحتار، ج1، ص631.
20. المغنی، ج2، ص152؛ كشاف القناع، ج1، ص598؛ الشرح الكبير، 

ج2، ص74.
21. الفقه علی المذاهب األربعــة، ج1، ص415؛ مواهب الجليل، ج2، 

ص451؛ المدونة الكبری، ج1، ص151.
22. فتح العزيز، ج4، ص345.
23. المجموع، ج4، ص301.

اتصال  از جمله  احكام جماعت  آنچه در مورد  و هر 
صفوف در خارج از مسجد بيان می شود، به مقتضای 
عموم ادله، برای داخل مسجد نيز قابل ذكر می باشد.24

2- اگر بپذيريم كه در لسان شرع برای مقدار فاصله 
اندازه ای بيان نشده، ناگزير برای درك مفهوم جماعت 
و چگونگی تحقق آن به عرف متشرعه مراجعه می كنيم. 
عرف در اين زمينه تفاوتی بين مسجد و غير آن قائل 
دور  و  اجتماع  به  منوط  را  جماعت  تحقق  و  نيست 

نبودن مأمومين از يكديگر می داند.
3- وضع مساجد به عنوان محل عبادت مقتضای آن 
به  خواند،  نماز  بتوان  آن  از  قسمتی  هر  در  كه  است 
نحوی كه ثواب نماز در مسجد بر آن مترتب شود. اين 
مقتضا ناظر بر اقامه نماز در مسجد است و ظهوری در 

اتصال يا عدم اتصال در نماز جماعت ندارد.
4- فقهای اماميه چه در مسجد و چه غير مسجد، قائل 
به لزوم اتصال صفوف می باشند، بنابراين نمی توان در عدم 

لزوم اتصال در مسجد، به اجماع مسلمانان استناد نمود.
2( اقامه نماز در خارج از مسجد

اگر امام و مأموم در خارج از مسجد اقامه نماز كنند، 
صحت جماعت آنها نزد فقهای اهل سنت منوط به امور 

مختلفی شده است:
شافعيه معتقدند در صورتي كه فاصله بين آن دو، بيش 
از 300 ذراع )هر ذراع دو وجب( تقريبي نباشد، نماز 
آنچه  نوع  از  حائلي  اينكه  بر  مشروط  است،  صحيح 

گفته شد، در بين نباشد.25
از منظر فقهای حنفی، الزم است در خارج از مسجد، 
اتحاد  اتصال صفوف،  به سبب  و  رعايت شود  اتصال 
زمينه  در  احناف  از  برخی  می شود.26  ايجاد  مكانی 
بيان  اندازه ای  مسجد،  از  خارج  در  فاصله  مقدار 
امام ـ  از حال  اگر مأموم  اين صورت كه  به  كرده اند؛ 

24. نهاية األحكام، ج2، ص120.
25. الفقه علــی المذاهب  األربعة، ج1، ص415؛ روضة الطالبين، ج1، 

ص364؛ اإلقناع، ج1، ص154؛ مغنی المحتاج، ج1، ص248.
26. المبسوط، ج2، ص117؛ البحر الرائق، ج1، ص635؛ الدر المختار، 

ج1، ص627؛ رد المحتار، ج1، ص631.
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از راه رؤيت يا شنيدن صداي او يا رؤيت ديگر اقتدا 
كنندگان ـ آگاه باشد و فاصله اي در حد عبور و مرور 
ماشين يا رودخانه قابل كشتيراني در بين نباشد، نماز 
صحيح است و اگر فاصله زياد باشد، تعدد مكانی ايجاد 

می شود و جماعت صحيح نيست.27
حنابله بيان می دارند اگر امام و مأموم هردو در خارج 
از مسجد باشند، نبايد بين آنها فاصله به اندازه ای باشد 
كه عرفًا دور حساب شود و تحديد اين مقدار به 300 

ذراع دليلی ندارد.28
امام  اگر مأموم تكبيرة االحرام  معتقدند  فقهای مالكی 
را بشنود، اقتدا صحيح است، اگرچه بين آن دو، حائلي 
كه  جمعه  نماز  در  مگر  نباشد،  برقرار  اتصال  و  باشد 

اتصال الزم است.29
ادله اهل سنت در اين باره عبارتند از:

فاصله صفوف  مقدار  برای  لسان شرع  كه در  آنجا  از 
كه خارج مسجد حكم  آنجا  از  و  نشده  بيان  مقداری 
مسجد را ندارد، بنابراين با استناد به دليل عرف می توان 
گفت: مأمومين بايد به گونه ای بايستند كه از نظر عرف 
 300 معتقدند  شافعيه  شود.  محقق  جماعت  متشرعه 
ذراع مقداری است كه از نظر عرف، مخل به جماعت 

نيست.30
يا  ماشين  مرور  و  عبور  در حد  را  فاصله  اين  حنفيه 
فاصله  معتقدند  و  می دانند  كشتيراني  قابل  رودخانه 
تحقق  مانع  و  مكان  تعدد  موجب  مقدار،  اين  از  بيش 
پيامبر)ص(  از  اين روايت  به  جماعت می شود. حنفيه 
استناد می كنند: »من كان بينه و بين اإلمام نهر أو طريق 
أو صف من النساء فال صالة له«؛31 »كسی كه بين او و 
امام جماعت، به اندازه رود يا راه عبور يا يك صف از 

27. الفقــه علی المذاهب األربعــة، ج1، ص415؛ بدائع الصنائع، ج1، 
ص146.

28. المغنی، ج2، ص152؛ كشاف القناع، ج1، ص598؛ الشرح الكبير، 
ج2، ص74.

29. الفقه علی المذاهب األربعــة، ج1، ص415؛ مواهب الجليل، ج2، 
ص451؛ المدونة الكبری، ج1، ص151.

30. روضة الطالبين، ج1، ص361.
31. بدائع الصنائع، ج1، ص145.

زنان فاصله باشد، نمازی )جماعت( برای او نيست )و 
جماعتش باطل است(«.

و  می دانند  عرفی  بودن  دور  را  فاصله  مالك  حنابله 
شرط  مالكيه  اما  نمی كنند.  تعيين  آن  برای  اندازه ای 

اتصال را الزم نمی دانند.
در نقد ادله فوق می توان گفت:

برای  متعدد  فاصله های  عرف،  به  استناد  با  اگر   -1
در  كه  است  آن  احتياط  مقتضای  شد،  بيان  صفوف 
دوران بين اقل و اكثر، در شبهات وجوبيه كه موجب 
به  آنها  كمترين  به  می شود،  تكليف  امتثال  به  اطمينان 
عنوان اقل رجوع نمود. به همين دليل فاصله يك قدم 

متعارف كه اماميه بدان معتقد است، اوجه است.
2- روايتی كه حنفيه بدان استناد نموده اند، احتمال دارد 
ناظر بر رود يا مسيری باشد كه عرفًا فاصله زيادی بين 
باشد،  صحيح  احتمال  اين  اگر  می كند،  ايجاد  صفوف 
مالك اتصال، نزديك بودن عرفی است و رود يا مسير 

عبور موضوعيت ندارد.
3- با وجود احتمال فوق در روايت، نمی توان آن را 
حمل بر معنايی ديگر نمود، مگر آنكه احتمال مذكور 
با دليل مقبول، دفع شود. بنابراين استناد حنفيه به اين 
حديث برای بيان مقدار خاص موجه نيست؛ زيرا »إذا 

جاء اإلحتمال بطل اإلستدالل«.
4- روايت مذكور كه در قالب إخبار بيان شده، ظهوری 
در بطالن جماعت ندارد و در جمله »ال صالة له« دو 
احتمال مطرح است: اول؛ احتمال نفی طبيعت و ماهيت 
كه  كمال  نفی  دوم؛  است،  جماعت  بطالن  مستلزم  كه 

اثبات نفی طبيعت جماعت نياز به دليل دارد.
بطالن  و  الزامی  حكم  بيان  در  حديث  ظهور  عدم 
جماعت و اينكه در جمله »ال صالة له« به جای ضمير 
جمع كه ناظر بر امام و مأمومين باشد، از ضمير مفرد 
كه ناظر بر مأموم است، استفاده شده، قرائنی هستند كه 

نفی كمال را تأييد می كنند.
5- سخن مالكيه كه اتصال را الزم نمی دانند، مخالف 
مشهور فقهای اسالم و مخالف متفاهم عرفی از جماعت 
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و اجتماع می باشد كه الزمه آن نزديكی عرفی است و 
به همين دليل مرجوح و قابل اعتنا نمی باشد.

به اين ترتيب، با توجه به ناتمام بودن ادله اهل سنت و 
اشكاالتی كه بر آنها وارد است و با توجه به مطلوبيت 
احتياط و لزوم اخذ به اقل در دوران بين اقل و اكثر در 
شبهه وجوبيه، قول به رعايت اتصال و فاصله يك قدم 
متعارف در نماز جماعت در هر مكانی كه اقامه شود، 

وجيه تر به نظر می رسد.

نتیجه گیري
نظرات  جماعت،  نماز  صفوف  اتصال  مورد  در   .1
مختلفی از سوی فقهای اسالم بيان شده است. از نظر 
فقه اماميه الزم است بين صفوف نماز جماعت، در هر 
مكانی كه جماعت اقامه می شود، اتصال برقرار باشد و 
نبايد فاصله صفوف از حد عرفی بيشتر شود، به نحوی 
كه بر دوری صدق كند، در اين صورت نماز جماعت 
باطل است. فقهای اماميه با استناد به روايات، اجماع و 

عرف متشرعه قائل به لزوم اتصال شده اند.
2. از نظر نگارنده، از ميان آراي فقهای اماميه در مورد 
مقدار فاصله صفوف كه برخی آن را به اندازه نزديكی 
دانسته اند،  متعارف  قدم  اندازه يك  به  برخی  و  عرفی 
آنچه وجيه تر به نظر می رسد، آن است كه مقدار فاصله 

صفوف نبايد از فاصله يك قدم متعارف بيشتر باشد.
3. فقهاي اهل سنت به صورت كلي، امكان آگاهي مأموم 
از نماز امام راـ  چه از راه رؤيت وي و چه از راه شنيدن 
صدايش ـ در صورتی كه بين امام و مأموم اتحاد مكانی 

وجود داشته باشد، شرط صحت اقتدا مي دانند.

4. تمام فقهای اهل سنت معتقدند اگر امام و مأموم در 
نماز، يك مكان محسوب  نماز بگزارند، محل  مسجد 
مي شود و حتي اگر فاصله بين آنان بيش از 300 ذراع 
هم باشد، اشكال ندارد؛ زيرا اتحاد مكاني بين مأموم و 
امام حفظ شده است، بنابراين اگر امام در آخر مسجد و 
مأموم در اول مسجد قرار گيرد، نمازشان صحيح است.

5. شافعيه معتقدند اگر امام و مأموم در خارج از مسجد 
اقامه نماز كنند، در صورتي كه فاصله بين آن دو، بيش 
از 300 ذراع )هر ذراع دو وجب( تقريبي نباشد، نماز 

صحيح است.
6. حنفيه معتقدند اگر مأموم از حال امام ـ از راه رؤيت 
يا شنيدن صداي او يا رؤيت ديگر اقتدا كنندگان ـ آگاه 
باشد و فاصله اي در حد عبور و مرور ماشين يا رودخانه 

قابل كشتيراني در بين نباشد، نماز صحيح است.
در  هردو  مأموم  و  امام  اگر  می دارند  بيان  حنابله   .7
خارج از مسجد باشند، نبايد بين آنها فاصله به اندازه ای 

باشد كه عرفًا دور حساب شود.
8. فقهای مالكی معتقدند اگر مأموم تكبيرة االحرام امام 
را بشنود، اقتدا صحيح است، اگرچه بين آن دو، حائلي 

باشد و اتصال برقرار نباشد.
9. با توجه به ناتمام بودن ادله اهل سنت و اشكاالتی كه 
بر آنها وارد است و با توجه به مطلوبيت احتياط و لزوم 
اخذ به اقل در دوران بين اقل و اكثر در شبهه وجوبيه، 
متعارف در  قدم  فاصله يك  اتصال و  به رعايت  قول 
اقامه شود وجيه تر به  نماز جماعت در هر مكانی كه 

نظر می رسد.

- قرآن كريم.
احمد  بن  محمد  أبی شجاع،  ألفاظ  حل  في  اإلقناع   -

خطيب شربيني، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم 

ابن نجيم مصری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 

كاسانی، پاكستان، المكتبة الحبيبية، 1409ق.
دارالعلم،  قم،  روح اهلل خمينی،  الوسيلة، سيد  تحرير   -

  کتابنامه
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1379ش.
- جامع المدارك في شرح المختصر النافع، سيد احمد 

موسوی خوانساری، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق.
- الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن 

احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1369ش.
علی  بن  محمد  األبصار،  تنوير  شرح  المختار  الدر   -

حصكفی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1423ق.
عمر  بن  محمدامين  المختار،  الدر  علی  المحتار  رد   -

ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
شرف  بن  يحيی  المفتين،  عمدة  و  الطالبين  روضة   -

نووی، بيروت، المكتب اإلسالمی، 1412ق.
- رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل، سيد علی 
البيت)ع(  آل  مؤسسة  قم،  طباطبايی،  محمدعلي  بن 

إلحياء التراث، 1404ق.
- الشرح الكبير علي متن المقنع، عبدالرحمن بن محمد 

مقدسی، بيروت، دارالكتاب العربی، بی تا.
محمد  بن  عبدالكريم  الوجيز،  بشرح  العزيز  فتح   -

رافعی، بيروت، دارالفكر، بی تا.
بن محمد  زكريا  الطالب،  منهج  بشرح  الوهاب  فتح   -

انصاری، بيروت، دارالفكر، 1414ق.
جزيری،  عبدالرحمن  األربعة،  المذاهب   علی  الفقه   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.
به  نائينی،  محمدحسين  تقريرات  األصول،  فوائد   -
انتشارات  دفتر  قم،  خراسانی،  كاظمی  محمدعلی  قلم 

اسالمی، 1376ش.
قم،  انصاری،  محمدامين  بن  مرتضی  الصالة،  كتاب   -

كنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، 1415ق.
يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف   -

بهوتی، بيروت، دارالفكر، 1420ق.
بيت  عمان،  سرخسی،  احمد  بن  محمد  المبسوط،   -

األفكار الدولية، 2009م.
األذهان،  إرشاد  شرح  فی  البرهان  و  الفائدة  مجمع   -
انتشارات  دفتر  قم،  اردبيلی،  مقدس  محمد  بن  احمد 

اسالمی، 1418ق.

نووی، شرف  بن  يحيی  المهذب،  شرح  المجموع   - 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

قم،  حلی،  محقق  حسن  بن  جعفر  النافع،  المختصر   -
مؤسسة المطبوعات الدينی، 1418ق.

دارالفكر،  بيروت،  انس،  بن  مالك  الكبری،  المدونة   -
1411ق.

- مغنی المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد 
بن احمد خطيب شربيني، بيروت، دارالفكر، 1430ق.

مكتبة  قاهره،  ابن قدامه،  احمد  بن  عبداهلل  المغنی،   -
القاهرة، 1388ق.

- مفاتيح الشرائع، محمدمحسن بن شاه مرتضی فيض 
كاشانی، قم، مجمع الذخائر اإلسالمية، 1401ق.

- منتهی المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف 
قدس  آستان  اسالمي  پژوهشهاي  بنياد  مشهد،  حلی، 

رضوی، 1412ق.
مدينة  قم،  ابوالقاسم خويی،  سيد  الصالحين،  منهاج   -

العلم، 1410ق.
قم،  الصالحين، سيد علی حسينی سيستانی،  منهاج   -

دفتر آية اهلل سيستانی، 1414ق.
بن  محمد  مختصر خليل،  في شرح  الجليل  مواهب   -

محمد حطاب، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
- نهاية األحكام فی معرفة األحكام، حسن بن يوسف 

حلی، قم، اسماعيليان، 1410ق.
- هداية العباد، سيد محمدرضا موسوي گلپايگانی، قم، 

دارالقرآن الكريم، 1371ش.
- هداية العباد، لطف اهلل صافی گلپايگانی، قم، دارالقرآن 

الكريم، بی تا.
محمد  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلی  الشيعة  وسائل   -
العربی،  التراث  بيروت، دارإحياء  بن حسن حرعاملی، 

1412ق.
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