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Abstract
The study seeks to investigate the legal ruling of driving roofed vehicles in Mecca or
crossing over the tunnels during the day by men in the state of ihram (muhrim). The
results of this research, obtained through library resources and software, show that
the mentioned ruling depends on the criterion inferred by the jurist. It means that if
the criterion of the jurist is the prohibition of using shadow by the muhrim during
his travel, moving by a roofed car and crossing the tunnel permitted in Mecca. But,
if the criterion of the jurist is the prohibition of using shadow when moving through
any kinds of vehicles or using animals it is not permitted. Of course, he can cross the
tunnels on foot. It seems that according to the indications in Islamic traditions it can
be said that the criterion of sanctity is only creating a shadow by the muhrim on
himself during the day and his stopping or moving has no effect in this ruling.
Therefore, using the existed shadows or entering the house, tent, tunnel and the like
is permitted for the man in the state of ihram, since he does not make a shadow on
himself. According to this criterion, men in the state of ihram are not allowed to
travel by roofed car in Mecca during the day, because it is an instance of shadowing.
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 Corresponding Author, Email: msoltanifar@yahoo.com

پژوهاهای فقهی ،دورۀ  ،18دمارۀ  ،1بهار 1401
یفحات ( 119-144مقاله پژوهشی)

بازپژوهی در حکم استظالل مُحرم و تردد در مکة مکرمه
2

مهدی ساجدی ،*1محمدرسول آهنگران

 .1استادیار ،دانشکده علوم و معارر اسالمی ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران
 .2استاد ،دانشکدۀ الهیات ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1399/01/20 :؛ تاریخ پذیرش)1399/08/17 :

چكیده
تحقیق حاضر دریدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ م ق

در دهر مکه یا عبور از تونلهای این دهر در روز

برای مردان مُحرم ،است .نتایج این پژوها که بهیورت کتابخانهای و نرمافزاری یورت گرفته ،حاکی از این است کته
حکم مزبور ،تابع مالکی است که فقیه ،از روایات استنباط میکند .بدینمعنا که اگر فقیته متالک حرمتت را بهتره بتردن
مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد ،تردد در مکه با مادین م ق

و از تونلها ،جایز است؛ اما اگتر متالک حرمتت،

استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب بادد ،تردد فوق مجاز نی ت ،اما میتوانتد پیتاده از تونتل عبتور کنتد.
بهنظر می رسد قرائن موجود در روایات داللت دارد بر اینکه تنها مالکِ حرمت ،ایجاد سایه در روز توسس مرد مُحرم بتر
خود است و سیر و توق  ،در حکم م ئله دخالتی ندارد .بنابراین برای مُحرم استفاده از سایههای موجود و داخل دتدن
در خانه و خیمه و تونل و مانند آن بهسبب عدم یدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ م تق

در

روز در دهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است ،جایز نی ت.

واژگان کلیدی
تظلیل ،سیر ،دهر مکه ،منزل ،وسایل نقلیۀ م ق .
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 .1مقدمه
یکی از محرمات احرام برای مردان حج گزار ،استفاده از سایه در حال حرکت و سیر استت
و در حرمت استفاده از سایه در حال سیر ،تفاوتی بین آنچه باعتث ایجتاد ستایه متیدتود،
وجود ندارد .البته چنانچه در منزل و محلی توق

کنند ،میتوانند از سایۀ خیمه ،ستاختمان

و درختان استفاده کنند (سبحانی1426 ،ق ،ج 509 :3؛ مظاهری.)184 :1397 ،
امروزه حجاج و عمره گزاران پس از پیمودن م تیر میقتات تتا دتهر مقتدس مکته ،در
هتلهای این دهر اسکان داده می دوند ،اما با توجه به توسعۀ کنونی که در دهر مکه ماننتد
سایر دهرها روی داده ،الزم است برای رفتن به م جدالحرام یا عرفتات یتا ادنتی الحتل و
انجام طوار و مناسک حج یا عمره ،از وسایل نقلیۀ م ق

استفاده کنند.

بهعبارت دیگر از یک طرر ،دهر مکه و هتلهای محل اسکان آنان ،از محلهای توق
حجاج ،مح و

میدود و از طرر دیگر ،رفتن به م جدالحرام یا ادنی الحل یتا سترزمین

عرفات از هتل محل اسکان در مکه ،م تلزم طتی م تافت طتوالنی استت و معمتوالً ایتن
ترددها باید با وسایل نقلیۀ م ق

یورت پذیرد .در این یورت آیا در دتهر مکته متردان

مُحرم حجگزار نمیتوانند از سایهای که توسس مادین م ق
دهر مکه ،منزل و محل استراحت مح و

ایجاد میدود ،استفاده کنند یا

میدود و تردد در آن با استفاده از وسایل نقلیۀ

م ق  ،مجاز است؟
از آنجا که پاسخ به پرسا مذکور مبتنی بر رودن ددن مالکی استت کته دتار بترای
حرمت استفادۀ مُحرم از سایه قرار داده ،الزم است پژوها را با واکاوی نصوص وارددتده
در خصوص حرمت استتظالل ،ستامان دهتیم و پتیا از آن مناستب استت دربتارۀ حکتم
استظالل برای مردان مُحرم ،نظرهای فقها مورد تتبع قرار گیرد.
 .2اقوال فقها
در خصوص حکم استفادۀ مرد مُحرم از سایه ،دو نظریه به منصۀ ظهور رسیده است:
ال ) نظریۀ مشهور فقیهان امامیه که معتقدند برای مرد مُحرم در حتال ستیر قترار دادن

بازپژوهی در حکم استظالل مُحرم و تردد در مکة مکرمه 121 

سایه بر خود جز در ضرورت جایز نی ت ،اما میتواند از سایۀ خیمته ،ستاختمان ،دیتوار و
مانند آن بهره برد (طوسی ،1387 ،ج322 :1؛ ابنادریتس حلتی1410 ،ق ،ج547 :1؛ دتهید
اول1417 ،ق ،ج378 :1؛ اردبیلی1403 ،ق ،ج321 :6؛ موسوی عاملی1411 ،ق ،ج 363 :7و
364؛ فاضتتل هنتتدی1416 ،ق ،ج397 :5؛ بحرانتتی1405 ،ق470 :15 ،؛ طباطبتتایی1418 ،ق،
ج303 :6؛ کاد الغطاء1423 ،ق ،ج155 :2؛ یزدی1428 ،ق ،ج420 :2؛ خمینی ،بیتتا ،ج:1
427؛ یافی1423 ،ق ،ج.)283 :3
این حکم همانگونهکه بیان دد ،در بین فقهای امامیه مشتهور بتوده و حتتی برختی در
مورد آن ادعای اجما نمودهاند (عالمته حلتی1412 ،ق ،ج78 :12؛ نراقتی1415 ،ق ،ج:12
 .) 25نظر فقیهان معایر نیز بر عدم جواز استظالل ن بت بته مُحترم استتواری یافتته استت
(مظاهری.)184 :1397 ،
) نظریۀ برخی فقها که معتقدند استفادۀ مرد مُحرم از سایه ،در حتال حرکتت مکتروه
است (عالمه حلی1413 ،ق84 :؛ نقل کراهتت از ابتنجنیتد؛ متدنی کادتانی1411 ،ق ،ج:3
162؛ از عبارات یاحب ذخیره نیز تمایل ایشان به جواز استفاده میدود 1.ر.ک :بته محقتق
سبزواری1247 ،ق ،ج.)598 :2
 .3مستند اقوال
م تند فقیهان امامیه روایات ذیل است:
یک .روایت یحیم عبداهلل بن مغیره از امام کاظم( ):
به حمرت عرض نمودم :درحالیکه مُحرمم میتوانم بر خود سایه قرار دهم؟ فرمودنتد:
«نه»؛ گفتم :آیا می توانم بر خود سایه قرار داده و کفاره دهتم؟ فرمودنتد« :نته»؛ گفتتم :اگتر
مریض بادم چه؟ فرمودند« :بر خود سایه قرار ده و کفاره نیز بررداز»؛ سرس فرمودنتد« :آیتا
« .1و یمکن الجمع بین األخبار بوجهین حدهما حمل خبار المنع على األِضلیۀ و یؤید نَّ النها و ما ِا مَنعا غیعر
واضح الد لۀ على التحریم ِا خبار هل البیت ع کما ذکرنا کثیرا». ...
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نمیدانی رسول خدا یلیاهلل علیه و آله فرمودند :هیچ حجگزاری نی ت که لبیکگویتان در
مقابل خوردید قرار میگیرد تا اینکه خوردید غرو

کند مگر اینکه بتا غترو

خوردتید،

گناهانا نیز ناپدید میدود( 1».حر عاملی1409 ،ق ،ج.)516 :12
م تفاد از این روایت ،امور ذیل است:
 .1برای مُحرم ایجاد سایه بر خود در حال اختیار بهطور مطلق جتایز نی تت؛ ختواه در
حال حرکت بادد یا در حال توق

و استراحت و خواه با ایجاد سایه بر خود ،کفتاره دهتد

یا نه؛
 .2ایجاد سایه برای مُحرم در حال ضرورت مانند مریمی با ادای کفاره جایز است؛
 .3ایجاد سایه ،جهت جلوگیری از قرار گرفتن در معرض تتابا خوردتید متورد نهتی
است.
دو .روایت یحیم هشام بن سالم از امام یادق( ):
از حمرت دربارۀ حکم مُحرمی سؤال کردم که در کنی ه (سایهبان قرارگرفته بر محمل)
سوار میدود؟ فرمودند« :نه ،اما برای زنان جایز است( 2».حر عاملی1409 ،ق ،ج.)516 :12
روایت مذکور ظهور دارد در اینکه ایجاد سایه در حال حرکت و سیر برای مردان مُحرم
جایز نی ت ،زیرا قطعاً استفاده از کنی ه موضوعیت ندارد و آنچه نهی دده ،این استت کته
مُحرم بر خود با سوار ددن در کنی ه سایه ایجاد کند.
سه .روایت یحیم حلبی از امام یادق( ):
از حمرت دربارۀ حکم مُحرمی سؤال کردم که در قبه (نوعی سایهبان بر محمل) ستوار
 .1وَ بِإِسْنَاأِ ِ عَنِ الَََبَّاسِ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الَمُغِیرَۀِ قَالَ :قُلَتُ لَِْبِا الَحَسَنِ الََْوَّلِ علیه السالمُ :ظَلِّلُ وَ َنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ« :لَا»
قُلَتََُُِْ :ظَلِّلُ وَ ُکفِّرُ؟ قَالَ« :لَا» قُلَتَُِ :إِنَ مَرِضَتُ؟ قَالَ« :ظَلِّلَ وَ کفِّرَ» ثُمَّ قَالََ « :مَا عَلِمْتَ َنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلا اهلل علیه
حتَّا تَغِیبَ الشَّمْ ُ،إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَََهَا».
و نله قَالَ مَا مِنَ حَاجٍّ یضَحَا مُلَبِّیاً َ
 .2وَ بِإِسْنَاأِ ِ عَنَ مُوسَا بْنِ الَقَاسِمِ عَنَ صَفَوَانَ عَنَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ :سََْلَتُ َبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنِ الَمُحْرِمِ یرَکبُ
ِِا الَکنِیسَۀِ َِقَالَ« :لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ».
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می دود؟ فرمودند« :خودحال نمیدوم از این کار مگر اینکه مریض بادتد(1».حتر عتاملی،
1409ق ،ج.)517 :12
ممکن است از روایت مذکور چنین استفاده دود که استفادۀ مُحرم غیرمعذور از سایهبان
در حال حرکت مکروه است ،زیرا ارتکا

حرام موجب نهتی استت نته عتدم خودتحالی،

دریورتیکه اگر حرام بادد باید امام( ) بهیراحت از آن نهی کنند ،مگر اینکه گفتته دتود
مراد حمرت از این جمله ،عتدم خودتحالی از ارتکتا

محرمتات احترام جتز در فترض

ضرورت ،توسس مُحرم بوده است ،اما بهنظر میرستد استتعمال چنتین ترکیبتی بترای بیتان
حرمت ،کافی نی ت ،مگر درایس تقیه باعث دده بادد تا حمرت ،حرمت را بدیننحو بیان
کنند (سبحانی1427 ،ق ،ج.)522 :3
چهار .روایت یحیم عبدالرحمن بن حجاج از امام کاظم( ):
از حمرت در مورد مُحرمی سؤال کردم که اگر در معترض تتابا آفتتا

قترار گیترد،

برایا مشقت دادتته و موجتب ستردرد او متیدتود ،ازایتنرو از تتابا آفتتا
میپوداند؛ فرمودند« :او به احوال خویا آگاهتر است ،اگر میداند توان ندارد آفتا
بتابد باید از تابا آفتا

ختود را
بتر او

در سایه قرار گیرد( 2».حر عاملی1409 ،ق ،ج.)517 :12

پنج .روایت موثق اسحاق بن عمار از امام کاظم( ):
از حمرت در مورد مُحرم سؤال کردم که آیا میتواند در حال احرام بر خود سایه قترار
دهد .فرمودند« :نباید چنین کند مگر مریض ،معلول و ک ی که نمیتوانتد تتابا آفتتا

را

تحمل کند»( 3حر عاملی1409 ،ق ،ج.)517 :12
 .1وَ عَنَهُ عَنِ ابْنِ َبِا عُمَیرٍ عَنَ حَمَّاأٍ عَنِ الَحَلَبِا وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنِ الَحَلَبِا قَالَ :سََْلَتُ َبَا عَبْدِ اللَّهِ علیعه
السالم عَنِ الَمُحْرِمِ یرَکبُ ِِا الَقُبَّۀِ؟ َِقَالَ« :مَا یَْجِبُنِا ذَلِک إِلَّا َنَ یکونَ مَرِیضاً».
 .2وَ عَنَهُ عَنِ النَّخََِا عَنَ صَفَوَانَ عَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الَحَجَّاجِ قَالَ :سََْلَتُ َبَا الَحَسَنِ علیهالسالم عَنِ الرَّجُعلِ الَمُحْعرِمِ وَ
کانَ إِذَا َصَابَتَهُ الشَّمْ ُ،شَقَّ عَلَیهِ وَ صُدِّعَ َِیسْتَتِرُ مِنَهَا َِقَالَ« :هُوَ َعْلَمُ بِنَفَسِهِ إِذَا عَلِمَ َنَّهُ لَا یسْتَطِیعُ َنَ تُصِعیبَهُ الشَّعمُْ،
َِلَیسْتَظِلَّ مِنَهَا».
 .3وَ عَنَهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَۀَ عَنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنَ َبِا الَحَسَنِ علیهالسالم قَالَ :سََْلَتُهُ عَنِ الَمُحْرِمِ یظَلِّلُ عَلَیهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ؟
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دا .روایت یحیم اسماعیل بن عبد الخالق از امام یادق( ):
از حمرت سؤال نمودم که آیتا مُحترم متی توانتد از تتابا آفتتا

ختود را برودتاند؟

فرمودند« :نه ،مگر پیرمرد یا معلول بادد»( 1حر عاملی1409 ،ق ،ج.)518 :12
هفت .روایت محمد بن منصور از امام رضا( ):
از حمرت در مورد سایه برای مُحرم سؤال کردم ،فرمودند« :بر خود ستایه قترار ندهتد
مگر به سبب علیلی یا بیماری»( 2حر عاملی1409 ،ق ،ج.)517 :12
م تفاد از روایات مذکور ،موارد ذیل است:
 . 1همۀ روایات مذکور جز روایت اخیر از سند قابل قبتولی برختوردار استت ،روایتت
اخیر نیز اگرچه بهدلیل نادناخته بودن محمد بن منصور ضعی

است (خویی ،بیتتا ،ج:18

 ،)292بهدلیل یک ان بودن محتوای آن با روایات قبل میتوان از ضع

سندش چشمپودی

کرد.
 .2همۀ روایات ظهور دارد در اینکه قرار گرفتن در سایه تنها برای مُحرم معتذور جتایز
است .البته احتمتال دارد موضتو روایتت عبتدالرحمن بتن حجتاج ،پودتاندن ستر بترای
جلوگیری از تابا م تقیم آفتا

بادد ،زیرا سخن از ستردرد و استتتار از خوردتید در آن

مطرح است ،در این یورت از محل گفتوگو خارج است.
 .3روایتهای پنجم و هفتم بر حرمت ایجاد سایه داللت دارد ،اما موضتو حرمتت در
روایت دشم حرمت استتار از خوردید است که داللت دارد مُحرم بهطتور مطلتق نبایتد در
سایه قرار گیرد.
قَالَ« :لَا إِلَّا مَرِیضٌ َوْ مَنَ بِهِ عِلَّۀٌ وَ الَّذِی لَا یطِیقُ الشَّمْ».َ،
 .1وَ عَنَهُ عَنَ عَلِا بْنِ الَحَکمِ عَنَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الَخَالِقِ قَالَ :سََْلَتُ َبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم هَلَ یسْعتَتِرُ الَمُحْعرِمُ مِعنَ
الشَّمِْ،؟ َِقَالَ« :لَا إِلَّا َنَ یکونَ شَیخاً کبِیراً َوْ قَالَ ذَا عِلَّۀٍ».
 .2وَ بِإِسْنَاأِ ِ عَنَ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَا عَنَ عَلِا بْنِ َحْمَدَ عَنَ مُوسَا بْنِ عُمَرَ عَنَ مُحَمَّعدِ بْعنِ مَنَصُعورٍ عَنَعهُ علیعه
السالم قَالَ :سََْلَتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلَمُحْرِمِ؛ َِقَالَ« :لَا یظَلِّلُ إِلَّا مِنَ عِلَّۀٍ َوْ مَرَفٍ».
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 .4همۀ روایات جز روایت اخیر داللت دارد بر اینکته حرمتت استتفادۀ مُحترم از ستایه
مختص به روز است ،زیرا در این روایات حکم استتار از خوردید یا استفاده از سایه بترای
ک ی که تا

تحمل تابا آفتا

ندارد یا با تابا آفتا

دچار سردرد میدود ،مورد سؤال

قرار گرفته است .ازاینرو معلوم میدود مالک در حرمت ایجاد ستایه و آنچته متورد نهتی
است ،پرهیز از قرار گرفتن در معرض تابا خوردید است و نته یترفاً استتفاده از ستایه،
حتی زمانیکه تابا آفتا

نبادد (مانند زمانیکه هوا ابری است).

هشت .روایت یحیم جمیل بن دراج از امام یادق( ):
حمرت فرمودند« :ادکالی در مورد استفادۀ بانوان از سایه نی ت و هتر آینته در متورد
استفاده از سایه برای مردان ترخیص یورت گرفته استت( 1».حتر عتاملی1409 ،ق ،ج:12
.)518
این روایت به قرینۀ مقابله ،ظهور دارد در اینکه استفاده از ستایه بترای متردان مُحترم
دارای ادکال و حرام است ،زیرا در مقابل عدم ادکال به طور مطلق ،ادکال دادتن بهطور
مطلق قرار می گیرد ،بنابراین تعبیر «رُخص» نمی تواند بتر تترخیص مطلتق داللتت دادتته
بادد ،و اال مقابله بی معنا خواهد بود ،ازاین رو باید ترخیص یورت گرفته در برخی موارد
بادد و چون سؤال از سایه است و روایت بیتان متی کنتد در خصتوص ستایه تترخیص
یورت گر فته است و نه مُحرمین ،فهمیده می دود استفاده از سایه در موارد خایی که از
سایر روایات فهمیده می دود (سایۀ چیزهای ثابت مانند خیمه و دیوار) برای مردان مجاز
دده است.
نه .روایت یحیم عبداهلل بن مغیره از امام رضا( ):
از حمرت در مورد سایه برای مُحرم سؤال کردم فرمودند« :خود را در معترض آفتتا
قرار بده بهخاطر ک ی که برای او مُحرم ددهای» ،گفتم :من گرمایی ه تتم و حترارت مترا
 .1وَ بِإِسْنَاأِ ِ عَنَ سََْدٍ عَ نَ َبِا جََْفَرٍ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ َبِا عُمَیرٍ عَنَ جَمِیلِ بْنِ أَرَّاجٍ عَنَ َبِا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ« :لَا
بََْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ ِِیهِ لِلرِّجَالِ».
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میآزارد .فرمودند« :آیا نمیدانی خوردید همراه با گناه محرمها غرو

میکند؟ (با غترو

خوردید آنان آمرزیده میدوند)( 1».حر عاملی1409 ،ق ،ج.)518 :12
م تفاد از روایت این است که:
 .1قرار گرفتن مُحرم در معرض آفتا

واجب است .بنتابراین ،روایتت بتهطتور مطلتق

استفاده از سایه را برای مُحرم مجاز نمیداند.
 .2اگرچه حکمتی که برای قرار گرفتن در معرض تابا آفتا
است در نگاه اول با استحبا

در مورد مُحرم بیان دده

دوری از سایه نیز سازگاری دارد ،بهنظر میرسد حمرت بتا

عباراتی که در ذیل روایت آمده ،دریدد تشویق مُحرم بته تحمتل مشتقت در ادای واجتب
بودهاند ،زیرا لزومی در ترغیب به انجام م تحبی که مکل

رغبتی به انجام آن ندارد و برای

آن دچار مشقت است ،دیده نمیدود و اگر پرهیز از سایه م تحب بادد ،باید امام( ) آن را
با عباراتی منل «اگر خواستی انجام بده ولی بدان که در انجاما  »...گودزد کرده و پتس از
آن با بردمردن فمیلت پرهیز از سایه ،در مکل
امر به إضحاء ،ظهور در وجو

ایجاد انگیزه کنند .بنابراین بهنظر میرستد

دارد.

 .3حرمت استفاده از سایه مختص روز است ،زیرا اضحاء در دب بیمعناست.
ده .روایت قاسم بن ییقل
راوی نقل میکند« :ک ی را ندیدم که به اندازۀ امام جواد( ) در حال احرام از قترار گترفتن
در سایه پرهیز کند تا آنجا که فرمان میدادند سایهبان و چو های اطرار محمل (کته متانع از
سقوط م افر از طرفین میدود) را نیز بردارند»( 2حر عاملی1409 ،ق ،ج.)519 :12
 .1مُحَمَّدُ بْنُ یَْقُوبَ عَنَ عَلِا بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنَ َبِیهِ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الَمُغِیرَۀِ قَالَ :سََْلَتُ َبَا الَحَسَنِ علیه السالم عَنِ الظِّلَالِ
لِلَمُحْرِمِ َِقَالَ« :اضَحَ لِمَنَ َحْرَمْتَ لَهُ» قُلَتُ :إِنِّا مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الَحَرَّ یشَتَدُّ عَلَا َِقَعالََ « :مَعا عَلِمْعتَ َنَّ الشَّعمْ َ،تَغَعرُبُ
بِذُنُوبِ الَمُحْرِمِینَ».
 .2وَ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیا عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ َحْمَدَ عَنَ عَلِا بْنِ الرَّیانِ عَنَ قَاسِمِ بْنِ الصَّیقَلِ قَالَ :مَا رَ َیعتُ َحَعداً کعانَ َشَعدَّ
تَشَدِیداً ِِا الظِّلِّ مِنَ َبِا جََْفَرٍ علیه السالم کانَ یَْمُرُ بِقَلَعِ الَقُبَّۀِ وَ الَحَاجِبَینِ إِذَا َحْرَمَ.
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این روایت بهدلیل نادناخته بودن قاسم بن یتیقل ضتعی

استت .امتا از نظتر داللتت

میتواند بر حرمت استفاده از سایه برای مُحرم داللت دادته بادد ،زیرا:
اوالً :ددت اهتمام در دوری از سایه با حرمت ،سازگاری دارد ،و اال امر م تحب چنین
اهتمام ددیدی را الزم ندارد؛
ثانیاً :نشاندهندۀ این است که برای پرهیز از ارتکا

حرام ،آن حمرت کتاری بیشتتر از

سایرین انجام داده اند که مقدار بیشتر م تحب بوده است ،بهگونهای کته راوی از انجتام آن
توسس امام( ) ،اهتمام بیشتر حمرت در تحفظ از سایه بهعنوان یکی از محرمات احترام را
فهمیده است ،درحالیکه اگر در نظر راوی ایجاد سایه برای مُحرم حرام نبود ،ددت اهتمتام
را از این رفتار حمرت بردادت نمیکرد .همچنین از این روایت ،حرمت استتفاده از ستایه
در روز فهمیده میدود ،زیرا تشدید در ظل در دب بیمعناست.
یازده .روایت یحیم عنمان بن عی ی کالبی از امام کاظم( ):
به حمرت عرض کردم علی بن دها

از سرمای ددیدی که به سرش میرسد دتکوه

دارد و میخواهد مُحرم دود .فرمودند« :اگر همانگونهکه گمان میکند بادتد بایتد ختود را
بروداند ،اما تو به خاطر ک ی که برای او مُحرم دتدهای ختود را در معترض آفتتا

قترار

بده( 1».حر عاملی1409 ،ق ،ج.)519 :12
بهنظر میرسد دریورتیکه روایت میتواند بر حکم مُحرم در استفاده از سایه داللت دادته
بادد که پوداندن سر نیز نوعی استفاده از سایه بهح تا آیتد ،و اال تخصصتاً از محتل بحتث
خارج است ،زیرا مطابق با این روایت ،سرمای ددید مجوز استفاده از سایه است ،درحالیکه در
سایه بودن و نبودن ،نهتنها تفاوتی در محفوظ ماندن از آسیب سرما ندارد ،بلکه مُحرم را ن تبت
به سرما آسیبپذیرتر میکند و حتی باید گفت چنین فردی که از سرما متتأذی متیدتود ،بایتد
 .1وَ عَنَ عِدَّۀٍ مِنَ َصْحَابِنَا عَنَ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنَ عُثَمَانَ بْنِ عِیسَا الَکلَابِا قَالَ :قُلَتُ لَِْبِا الَحَسَنِ الََْوَّلِ علیه السعالم:
إِنَّ عَلِا بْنَ شِهَابٍ -یشَکو رَ َسَهُ وَ الَبَرَأُ شَدِیدٌ وَ یرِیدُ َنَ یحْرِمَ؛ َِقَالَ« :إِنَ کانَ کمَا زَعَمَ َِلَیظَلِّلَ وَ َمَّا َنَتَ َِاضَحَ لِمَعنَ
َحْرَمْتَ لَهُ».
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خود را در معرض تابا آفتا

و حرارت آن قرار دهد ،ازاینرو بهنظر میرستد بایتد مقصتود

سائل این بادد که آیا مُحرمی که از سرما اذیت میدود هم باید سر خود را بروداند یتا نته .در
این یورت موضو روایت ،سؤال از حکم پوداندن سر در حال احرام است.
دوازده .روایت یحیم بکر بن یالم از امام جواد( ):
به حمرت نامه نودتم و عرضه دادتم عمه ام با من همراه است و تحمل گرما بترای او
در حال احرام ددوار است ،آیا روا میدانید بر خودم و او سایه قرار دهم؟ حمرت نودتند:
«فقس بر او سایه قرار ده»( 1کلینی1407 ،ق ،ج.)352 :4
کلمۀ «وحدها» در این روایت ظهور دارد در اینکه ایجاد سایه فقتس بترای زنتان مُحترم
جایز است و در حرمت ایجاد سایه برای مُحرم فرقتی بتین حالتت ستیر و توقت

نی تت.

همچنین روایت بر حرمت ایجاد سایه در روز داللت دارد ،زیرا استفاده از سایهبان در دب،
تأثیری در تحمل گرما ندارد و چهب ا در دب گرمایی نبادد تا به ایجاد سایه نیاز دود.
سیزده .روایت یحیم محمد بن م لم از امام باقر یا امام یادق( ):
از حمرت در مورد مُحرم سؤال کردم که آیا جایز است بر قبه سوار دود؟ فرمودند :نه؛
عرضه دادتم :زن مُحرم چطور؟ فرمودند« :بله»(2حر عاملی1409 ،ق ،ج.)516 :12
این روایت نیز در عدم جواز استفاده مُحرم از سایهبان در حتال حرکتت و ستیر ظهتور
دارد ،زیرا به طور قطع ،قبه موضوعیت ندارد و نهی از سوار ددن بر قبه بته متالک حرمتت
ایجاد سایه است.
چهارده .روایت یحیم معلی بن خنیس از امام یادق( ):

 .1عِدَّۀٌ مِنَ َصْحَابِنَا عَنَ سَهْلِ بْنِ زِیاأٍ عَنَ بَکرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ :کتَبْتُ ِإلَا َبِا جََْفَرٍ علیه السالمَ :نَّ عَمَّتِعا مََِعا وَ هِعا
زَمِیلَتِا وَ الَحَرُّ تَشَتَدُّ عَلَیهَا إِذَا َحْرَمَتْ َِتَرَی لِا َنَ ُظَلِّلَ عَلَا وَ عَلَیهَا َِکتَبَ علیه السالم« :ظَلِّلَ عَلَیهَا وَحْدَهَا».
حدِ ِهمَا علیهما السالم
 .2مُحَمَّدُ بْنُ الَحَسَنِ بِإِسْنَاأِ ِ عَنِ الَحُسَینِ بْنِ سََِیدٍ عَنَ صَفَوَانَ عَنِ الَََلَاءِ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنَ َ َ
قَالَ :سََْلَتُهُ عَنِ الَمُحْرِمِ یرَکبُ الَقُبَّۀَ؟ َِقَالَ« :لَا» قُلَتَُِ :الَمَرَ َۀُ الَمُحْرِمَۀُ؟ قَالَ« :نَََمْ».
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حمرت فرمودند« :مُحرم نباید بالباس ،خود را بهطور کامل از تابا آفتا

بروداند ،امتا

پوداندن بخشی از بدن با ق متی از لباس یا بدن (اگر ضتمیر بته مُحترم برگتردد) ادتکال
ندارد»(1کلینی1407 ،ق ،ج.)352 :4
این روایت ظهور دارد در اینکه:
 .1جایز نی ت مُحرم خود را با لباس از آفتا

بروداند ،یعنی از لباس مانند ستایهبتان و

چتر استفاده کند یا به سر او بچ بد منل اینکه سر خود را در درون لبتاس فترو بترد تتا از
تابا آفتا

در امان بادد ،خواه مُحرم در حال حرکت یا در حال توق

بادتد؛ امتا استتتار

جزئی که با دست یا گودۀ لباس ایجاد میدود ،ادکالی ندارد.
 . 2استتار و استفاده از سایه در روز و پرهیز مُحترم از قترار گترفتن در معترض تتابا
خوردید ،مورد نهی است ،نه یرر استفاده از سایه ،خواه در دب یا زمانیکه تابا آفتا
در کار نبادد (مانند زمانیکه هوا ابری است).
پانزده .روایت یحیم معاویه بن عمار از امام یادق( ):
حمرت فرمودند« :ادکالی ندارد مُحرم دستا را برای جلوگیری از حترارت خوردتید
بر یورت بگذارد و ادکالی ندارد ق متی از بدن خود را برای جلوگیری از تابا خوردید
با ق مت دیگر بروداند»( 2حر عاملی1409 ،ق ،ج.)524 :12
م تفاد از روایت این است که:
 .1برای مُحرم ایجاد سایه جایز نی ت ،مگر سایهای که با اعمای بدن مانند دست ایجاد
دود و نیز در حرمت تظلیل فرقی بین دو حالت سیر و توق

نی ت.

 .1عِدَّۀٌ مِنَ َصْحَابِنَا عَنَ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الَحُسَینِ بْنِ سََِیدٍ عَنِ النَّضَرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنَ یحْیا الَحَلَبِعا عَعنِ الَمََُلَّعا بْعنِ
خُنَی ٍ،عَنَ َبِا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ« :لَا یسْتَتِرُ الَمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْ ِ،بِثَوْبٍ وَ لَا بََْسَ َنَ یسْتَتِرَ بََْضَهُ بِبََْضٍ».
 .2مُحَمَّدُ بْنُ الَحَسَنِ بِإِسْنَاأِ ِ عَنَ مُوسَا بْنِ الَقَاسِمِ عَنَ صَفَوَانَ عَنَ مََُاوِیۀَ بْنِ عَمَّارٍ عَنَ َبِا عَبْدِ اللَّهِ علیه السعالم قَعالَ:
«لَا بََْسَ بَِْنَ یضَعَ الَمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَا وَجْهِهِ مِنَ حَرِّ الشَّمْ ِ،وَ لَا بََْسَ َنَ یسْتُرَ بََْضَ جَسَدِ ِ بِبََْضٍ».
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 .2استفاده مُحرم از سایه در روز و در فرض تأذی از تابا آفتا

و نه بتهطتور مطلتق

(چه روز و چه دب ،چه در هوای یار و چه ابری) مورد نهی است.
دانزده .روایت یحیم علی بن جعفر از امام کاظم( ):
علی بن جعفر نقل میکند از برادرم سؤال کردم« :آیا میتوانم در حال احرام از سایه استفاده
کنم؟» فرمودند« :بله و باید کفاره دهی» .راوی :علی بن جعفر را دیدم که هنگام ورود بته مکته
دتری را به خاطر کفاره استفاده از سایه نحر مینمود( 1حر عاملی1409 ،ق ،ج.)97 :13
از روایت جواز استفاده از سایه در حال اختیار با دادن کفاره قابل استفاده نی تت ،زیترا
احتمال دارد علی بن جعفر در استفاده از سایه معذور بوده است .بهخصوص به قرینۀ اولین
روایت مورد بحث که بیان کرد حرمت تظلیل در حال اختیار با ادای کفاره از بین نمتیرود.
بله ممکن است گفته دود لزوم کفاره ،بر حرمت تظلیل برای غیرمعتذور داللتت دارد ،و اال
وجهی برای اثبات کفاره جهت ارتکا

فعلی که برای مُحرم حتالل استت وجتود نتدارد و

عذر نیز مانع از توجه حرمت به مُحرم معذور است.
هفده .روایت یحیم ابن بزیع از امام رضا( ):
به امام رضا( ) نامه نودته و سؤال کردم :آیا مُحرم میتواند زیر ستایه محمتل حرکتت
کند؟ حمرت نودتند« :بله» و مردی از ایشان در مورد سایه برای مُحرم بهدلیل اذیت بتاران
یا آفتا

سؤال کرد و من میدنیدم ،پس حمرت به او امر نمودند گوستفندی را بتهعنتوان
2

کفاره در منا ذبم کند( .کلینی1407 ،ق ،ج.)351 :4
م تفاد از روایت مذکور ،امور ذیل است:
 .1وَ عَنَهُ عَنَ عَلِا بْنِ جََْفَرٍ قَالَ :سََْلَتُ َخِا علیه السالم ُظَلِّلُ وَ َنَا مُحْرِمٌ؟ َِقَالَ« :نَََمْ وَ عَلَیک الَکفَّارَۀُ» قَالََِ :رَ َیعتُ
عَلِیاً إِذَا قَدِمَ مَکۀَ ینَحَرُ بَدَنَۀً لِکفَّارَۀِ الظِّلِّ.
 .2عِدَّۀٌ مِنَ َصْحَابِنَا عَنَ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ :کتَبْتُ ِإلَا الرِّضَا علیه السالم :هَلَ یجُعوزُ
لِلَمُحْرِمِ َنَ یمْشِا تَحْتَ ظِلِّ الَمَحْمِلِ؟ َِکتَبَ« :نَََمْ» قَالَ :وَ سََْلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلَمُحْرِمِ مِنَ َذَی مَطَرٍ َوْ شَمْ ٍ،وَ َنَعا
َسْمَعُ ََِْمَرَ ُ َنَ یفَدِی شَاۀً وَ یذَبَحَهَا بِمِنًا.
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 .1استفاده از سایه غیر از ایجاد سایه است و اولی جایز و دومی غیرجایز است.
 .2ایجاد سایه برای محرم معذور با پرداخت کفاره جایز است و همتین جتوازِ بتا ادای
کفاره ،بر حرمت ایجاد سایه برای مُحرم غیرمعذور داللت دارد.
 .3ایجاد سایه در روز جایز نی ت و بارش باران ،عذر استفاده از سایه در روز یا دتب،
با ادای کفاره است.
هجده .روایت یحیم عبداهلل بن سنان از امام یادق( ):
درحالیکه پدرم از گرمای خوردید به امام یادق( ) دکوه دادت و از آن اذیتت متیدتد
پرسید آیا جایز میدانید با گودۀ پیراهنم خود را از تابا آفتا

برودانم؟ آن حمرت فرمودند:

«مادامی که به سرت برخورد نکند ادکالی ندارد»( 1حر عاملی1409 ،ق ،ج.)525 :12
روایت حاکی از این است که:
 .1حرمت ایجاد سایه توسس مُحرم برای راوی م تلم بتوده استت ،امتا وی در اطتالق
م ئله و اینکه ایجاد سایه به هیچ دکلی جایز نی ت یا میتوان به دتکل خایتی ستایه را
ایجاد نموده و از آن بهره برد ،تردید دادته است .ازاینرو از حکم ایجاد سایه بتا بخشتی از
لباس سؤال نموده و حمرت آن را در فرضی که موجب ارتکا

مُحَرم دیگری از محرمات

احرام یعنی پودا سر نشود جایز دان تهاند.
 .2اطالق روایت مذکور بر حرمت ایجاد سایه برای مُحرم چه در حتال ستیر و چته در
حال توق

داللت دارد.

 .3حرمت تظلیل ،مختص به روز است.
نوزده .روایت یحیم محمد بن فمیل از امام کاظم( ):
محمد بن فمیل نقل میکند« :در داالن خانۀ یحیی بن خالتد در مکته بتودیم – و امتام

 .1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِا بْنِ الَحُسَینِ بِإِسْنَاأِ ِ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :سَمَِْتُ َبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم یقُولُ لَِْبِا وَ شَکا إِلَیعهِ
حَرَّ الشَّمْ ِ،وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ یتََْذَّی بِهِ َِقَالَ :تَرَی َنَ َسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِا؟ َِقَالَ« :لَا بََْسَ بِذَلِک مَا لَمْ یصِبْک رَ َسَک».
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کاظم( ) هم در آنجا حمور دادته و أبویوس

هم بتود -در ایتن هنگتام أبویوست

نتزد

حمرت رفته و چهارزانو مقابل ایشان نش ت و گفت :ای اباالح ن! فدایتان دتوم ،مُحترم
میتواند بر خودش سایه قرار دهد؟ فرمودند« :نه»؛ گفت :میتواند از سایۀ دیتوار و محمتل
بهره برد و در خانه و خیمه داخل دود؟ فرمودند« :بله» .در این هنگتام وی از روی استتهزا
خندهای کرد .امام با مشتاهدۀ خنتده او فرمودنتد« :ای أبویوست ! دیتن آنگونته کته تتو و
دوستانت قیاس میکنید مورد مقای ه قرار نمیگیرد ،...رسول خدا یلیاهلل علیه و الته حتج
بهجا آورد و مُحرم دد و بر خود سایه قرار نداد ،اما داختل خانته و خیمته دتد و از ستایه
محمل و دیوار بهره برد؛ پس ما همانگونه که رسول خدا یلیاهلل علیه و اله رفتار نمودنتد
بیان کردیم» .پس از آن وی سکوت اختیار کرد( ».حر عاملی1409 ،ق ،ج.)522 :12

1

آنچه از این روایت قابل استفاده است به قرار ذیل است:
 .1ایجاد سایه برای مُحرم جایز نی ت ،اما استفاده از سایۀ ایجاددده با خانه و خیمته و
مانند آن ادکال ندارد؛
 .2به قرینۀ سیاق یعنی پرسا از سایۀ دیوار فهمیتده متیدتود متراد از ستایۀ محمتل،
سایه ای است که با بودن محمل در مقابل نور آفتتا

بتر ک تی کته در کنتار آن قترار دارد

میافتد ،نه سایهای که با نش تن در محمل برای مُحرم ایجاد میدود؛
 .3از آنجا که عدم تظلیل پیامبر اکرم(ص) ،مقارن با احرام و دترو انجتام مناستک حتج
توسس ایشان بوده و الزمۀ انجام مناسک ،پیمودن م یر میقات تا مکه و از آنجا تا مشاعر حتج
است ،چنین فهمیده میدود که مُحرم مجاز نی ت برای خود در طتول زمتان انجتام مناستک
 .1عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ الَفُضَیلِ قَالَ :کنَّا ِِا أِهْلِیزِ یحْیا بْنِ خَالِدٍ بِمَکۀَ -وَ کانَ هُنَاک َبُو الَحَسَنِ مُوسَا علیه السعالم وَ َبُویوسُعفَ-
َِقَامَ إِلَیهِ َبُویوسُفَ وَ تَرَبَّعَ بَینَ یدَیهِ َِقَالَ :یا َبَا الَحَسَنِ جَُِلَتُ ِِدَاک! الَمُحْرِمُ یظَلِّلُ؟ قَالَ« :لَا»؛ قَالََِ :یسْتَظِلُّ بِالَجِدَارِ وَ الَمَحْمِلِ
وَ یدْخُلُ الَبَیتَ وَ الَخِبَاءَ؟ قَالَ« :نَََمْ»؛ قَالََِ :ضَحِک َبُویوسُفَ شِبْهَ الَمُسْتَهْزِئِ؛ َِقَالَ لَهُ َبُوالَحَسَنِ علیه السالم« :یا َبَایوسُعفَ إِنَّ
الدِّینَ لَی َ،یقَاسُ کقِیاسِک وَ قِیاسِ َصْحَابِک  ...حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلا اهلل علیه و نله ََِْحْرَمَ وَ لَمْ یظَلِّلَ وَ أَخَلَ الَبَیتَ وَ الَخِبَاءَ
وَ اسْتَظَلَّ بِالَمَحْمِلِ وَ الَجِدَارِ َِقُلَنَا کمَا َََِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلا اهلل علیه و نلهَِ ».سَکتَ.
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خواه در حال سیر و پیمایا م یر و خواه در حال توق  ،سایهبان قرار دهد ،اما میتوانتد در
حال توق

و استراحت ،از سایههای ایجاددده با چیزهای ثابت و غیرمتحرک ماننتد خیمته و

دیوار یا چیزهایی که بهطور موقت ،ساکن و غیرمتحرکاند ،مانند محمتل بهتره بترد؛ بنتابراین
مالک در حرمت سایه برای مُحرم ،ایجاد سایه است اعم از اینکه مُحرم ،پیاده یا سواره بادد؛
 . 4به قرینۀ مقابله ظهور دارد در اینکه استفاده از سایۀ خانه و خیمه در زمان استتراحت
اعم از وسس راه یا بعد از رسیدن به مقصد یعنی مکۀ مکرمه جایز است.
 .5از آنجا که سایه با تابا آفتا

در روز معنا پیدا میکند ،پس استفادۀ مُحترم از ستایه

در روز و در فرض تأذی از تابا آفتا

و نه بهطور مطلق (خواه دبانه مناسکا را انجتام

دهد یا روزانه) مورد نهی است.
بی ت .روایت محمد بن فمیل و بشر بن اسماعیل از امام کاظم( ):
جعفر بن مننی خطیب« :محمد بن فمیل به من گفت :ای پ ر مننتی تتو را دتاد کتنم؟
گفتم :بله و نزد او رفتم؛ گفت :این فاسق (أبویوس

قاضی از داگردان ابوحنیفه) داخل دد

و مقابل امام کاظم( ) نش ت ،سرس به حمرت عرضه دادت :ای ابالح ن نظرت در مورد
مُحرم چی ت؟ آیا می تواند بر محمل از سایه بهره برد؟ فرمودند« :نه» گفتت :متیتوانتد در
خیمه از سایه بهره برد؟ فرمودند« :بله»؛ پس سخن حمرت را از روی استهزا تکترار کترد،
درحالیکه میخندید و گفت :ای اباالح ن چه فرقتی بتین ایتن دو ه تت؟ فرمودنتد« :ای
ابایوس  ،همانا دین آنگونه که قیاس میکنید مورد قیتاس قترار نمتیگیترد ،دتما دیتن را
بازیچه قرار دادهاید ،ما همانطوری که رستول ختدا(ص) رفتتار نمتوده رفتتار کتردهایتم و
همانطورکه گفته بیان کردهایم ،رسول خدا(ص) بر مرکبا سوار میدتد و بتر آن از ستایه
بهره نمیبرد ،درحالیکه از خوردید اذیت میدد ،پس با ق متی از بدن خود ق مت دیگر
را میپوداند و چهب ا با دست یورتا را میپوداند و زمانیکه از مرکب پایین میآمتد از
سایۀ خیمه و خانه و دیوار بهره میبرد( 1».حر عاملی)520 :12 ،1409 ،
 .1عِدَّۀٌ مِنَ َصْحَابِنَا عَنَ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنَ جََْفَرِ بْنِ الَمُثَنَّا الَخَطِیبِ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ الَفُضَیلِ وَ بِشَرِ بْنِ إِسْعمَاعِیلَ
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روایت مذکور بهدلیل مجهول بودن جعفر بن مننی خطیب ضعی

است ،اما این روایت

و روایت قبل که از سند یحیحی برخوردار است ،هر دو توسس محمد بن فمیل نقل دده
و مممون نقلدده حاکی از یکی بودن واقعۀ مورد نقل استت .بتدینمعنتا کته یتک واقعته
توسس محمد بن فمیل از دو طریق نقل دده که نقل از یک طریق ،یحیم و از طریق دیگر
مورد خدده است .لکن چون حکایتِ یک واقعه و توسس یک راوی است ،باید محتوای دو
نقل بهگونهای بادد که با یکدیگر تماد و تناقض ندادته بادد.
بنابراین با مالک قترار دادن روایتت یتحیم در تطبیتق دو روایتت بتر موضتو متورد
گفتوگو باید گفت:
 .1در روایت اول با کلمۀ «یظلل» به معنای ایجاد سایه ،از حکم سایه ستؤال دتده کته
نشان می دهد مراد راوی در روایت دوم از عبارت «أَی ْتَظِلُّ عَلَی الْمَحْمِلِ» همان ایجاد سایه
با نش تن در محمل بوده است .در این یورت ،نهی در هر دو روایت ،بتر حرمتت ایجتاد
سایه برای مُحرم داللت دارد؛
 .2در روایت اول «استظالل بمحمل» در ردی

استظالل بته دیتوار ،متورد ستؤال قترار

گرفته که معلوم میدود مراد راوی ،استفاده از سایۀ بیرونی محمل در زمتان توقت

استت،

ولی در روایت دوم استفاده از سایه «محمل» در مقابل «خباء» به معنای خیمته متورد ستؤال
قرار گرفته که حاکی از این است که مراد راوی ،ایجاد سایه با نش تن در محمل هنگام طی
م یر بوده است؛
قَالَ :قَالَ لِا مُحَمَّدٌ َ لَا َسُرُّک یا ابْنَ مُثَنًّا؟ قَالَ :قُلَتُ :بَلَا وَ قُمْتُ إِلَیهِ؛ قَالَ :أَخَلَ هَذَا الَفَاسِقُ ننِفاً َِجَلَ َ،قُبَالَعۀَ
َبِا الَحَسَنِ علیه السالم ثُمَّ َقَبَلَ عَلَیهِ َِقَالَ لَهُ :یا َبَا الَحَسَنِ مَا تَقُولُ ِِا الَمُحْرِمِ َیسْتَظِلُّ عَلَا الَمَحْمِلِ؟ َِقَعالَ لَعهُ:
«لَا» قَالََِ :یسْتَظِلُّ ِِا الَخِبَاءِ؟ َِقَالَ لَهُ« :نَََمْ» ََِْعَاأَ عَلَیهِ الَقَوْلَ شِبْهَ الَمُسْتَهْزِئِ یضَحَک َِقَالَ :یا َبَا الَحَسَعنِ َِمَعا
َِرَقُ بَینِ هَذَا وَ هَذَا؟ َِقَالَ« :یا َبَا یوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَی َ،بِقِیاسٍ کقِیاسِکمْ َنَتُمْ تَلَََبُونَ بِالدِّینِ إِنَّا صَنََْنَا کمَا صَعنَعَ
رَسُولُ اللَّهِ صلا اهلل علیه و نله وَ قُلَنَا کمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلا اهلل علیه و نله کانَ رَسُولُ اللَّهِ صلا اهلل علیه و نله
یرَکبُ رَاحِلَتَهُ َِلَا یسْتَظِلُّ عَلَیهَا وَ تُؤَذِیهِ الشَّمَِْ ُ،یسْتُرُ جَسَدَ ُ بََْضَهُ بِبََْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِیدِ ِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ
بِالَخِبَاءِ وَ َِاءِ الَبَیتِ وَ َِاءِ الَجِدَارِ».
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 .3از آنجا که خیمه و خانه در زمان توق

و استراحت استتفاده متیدتوند و اغلتب از

محمل و سایه آن هنگام م افرت و پیمایا م یر استفاده میدتود ،ممکتن استت حرمتت
ایجاد سایه به زمان پیمایا م یر و سفر با مرکب اختصاص داده دود؛
 . 4از آنجا که در هر دو روایت برای مُحرم ،چه در هنگام توق

و استراحت و چته در

بین راه یا در مقصد ،فقس استفاده از سایۀ ثابت مجاز دان ته دده است ،بنابراین حتتی اگتر
مراد از سیر در این روایات ،سیر سفری بادد ،نمیتوان جواز استفادۀ مُحرم از سایۀ متحرک
در منزل و مقصد یا محل توق

در بین راه را از آن استنباط کترد ،مگتر اینکته گفتته دتود

ماحصل این دو روایت ،جواز استفادۀ مُحرم از سایه در زمان توق

در منزل ،مقصد و محل

استراحت و حرمت استفاده از سایه هنگام سفر است ،لکن استنباط این معنا م تتلزم الغتای
خصوییت از سایۀ خیمه و خانه و دیوار است.
 .4نقد و بررسی و بیان رأی مختار
در بررسی روایات مذکور باید گفت اگرچه برخی از آنها ازنظر سندی ضتعی انتد ،عمتدۀ
روایات از سند قابل قبولی برخوردارند .عالوهبر اینکته محتتوای روایتات ضتعی
روایات یحیم وجود دارد ،ازاینرو از ضع

نیتز در

سند بایتد چشتمپودتی و بتر نحتوۀ داللتت

تمرکز کرد.
بهنظر می رسد بتوان روایات را در یک تق یم کلی ،به دو دستته روایتات جتواز و منتع
تق یم کرد .البته روایات جواز در دو دسته و روایات منع نیز به سه دسته قابل تق یم است.
از دسته روایات جواز ،برخی بر جواز استفادۀ معذور از سایه داللت دارد و ممکن است
از جواز تظلیل برای معذور ،عدم جواز برای غیرمعذور را نیز استفاده کرد ،زیرا در غیر این
یورت ،استننای معذور بیمعنا خواهد بود .برخی نیز بر کراهت تظلیل داللت دارد ،زیرا در
فقرۀ «مایعجبنی» در روایت یحیم حلبی« ،ما» ظهور در نافیه بتودن دارد ،در نتیجته معنتای
فعل ،چنین میدود« :مرا خشنود نمیسازد» و این معنا در کراهت ظهور دارد ،همچنتین در
روایت یحیم جمیل ،تعبیر به ترخیص برای مردان در فقرۀ «و قد رخص فیته للرجتال» بتا
توجه به روایات فراوان ناهی از استظالل ،در کراهت ظهور مییابد ،امتا چنانکته برختی از
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فقیهان معایر نیز بدان اداره نمودهاند م ئله تقیه در آن جدی و قابل اعتناستت (ستبحانی،
1427ق ،ج.)499 :3
ترخیص بیاندده در مورد سایه برای مردان مُحرم در روایت هشتم نیز چنانکه گذدت،
بر حرمت تظلیل در موارد و مصادیق غیرترخیصی که از سایر روایات استفاده میدود ،قابل
حمل است .ازاینرو بهنظر میرسد حمل این روایت بر ضرورت یتا کنتار گذادتتن آن بته
جهت تعارض با سایر روایات و ترجیم روایات دال بر حرمت به مالک مخالفت با عامه که
در کالم برخی فقها آمده قابل پذیرش نی ت (یاحب جواهر1404 ،ق ،ج.)395 :18
پس روایات دال بر جواز ،منافاتی با روایات دال بر منع ندارد ،زیترا یتا جتواز را بترای
معذوران اثبات می کند یا بر تقیه حمل دده یا بته مصتادیق خایتی از ستایه ادتاره دارد و
میتواند اطالق ادلۀ منع را ن بت به این مصادیق ،مقید گرداند.
اما روایات دال بر منع نیز به سه ق م قابل تق یم است:
دستۀ اول روایاتی است که از ایجاد سایه توسس مُحرم نهی میکنتد .در ایتن روایتات،
گاهی از ایجاد سایه بهطور مطلق و گاهی از ایجاد سایه با سوار ددن بر محمل و ماننتد آن
نهی دده است .اگرچه در نگاه اول ممکن است گفته دتود در ایتن دستته ،قاعتدۀ ایتولی
اقتمای حمل مطلق بر مقید را دارد و باید ایجاد سایه با سوار ددن بتر محمتل و ماننتد آن
برای مُحرم جایز نبادد ،اما بهنظر میرسد قید «محمل» و مانند آن ،در حکم حرمت دخالت
ندارد و این قید ،یرفاً جهت تقریب به ذهن ن بت به نو تشکیل ستایه بتوده استت .ایتن
مطلب بهدلیل وجود قرائن ذیل ،از روایات قابل استفاده است:
 .1سؤال از ایجاد سایه با عباراتی مانند «أظلل» بدون آوردن قیدِ سیر یا توق

یا محمتل

در سؤال ،حاکی از این است که آنچه برای سائل اهمیت دادتته حکمتا را بدانتد ،ایجتاد
سایه بوده است ،نه یرر استفاده از سایۀ محمل یا در حال سیر و نفی جواز بهطور مطلتق
توسس امام( ) بدون هر گونه تفصیلی در م ئله و با وجود در مقام بیان بودن ایشان ،حاکی
از عدم تأثیر این قید در حکم م ئله است.
 .2آنچه موجب تعجب و ابهام مخالفان امام( ) بوده ،تفاوت بین حکم سایهای است که
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خود مُحرم بر خود ایجاد میکند و سایه موجود است که مُحرم از آن استفاده میکند؛ البتته
بهطور طبیعی چنین سایهای هنگام توق

قابل استفاده است ،کما اینکه به ایجاد سایه هنگام

سیر نیاز است ،یعنی از اینکه سایه دو حکم دادته بادد ،متعجب بودهاند نه از تفاوت حکم
سایه بر محمل یا در حال سیر و سایۀ ثابت .بنابراین بهنظر میرسد سیر یا توق  ،در حکتم
دخیل نبوده و فقس الزمۀ تحقق سایهای ه تند که مورد سؤال قرار گرفته است.
 .3سؤال از تظلیل با گودۀ لباس یا دست بدون قید سیر ،محمتل یتا توقت

در ستؤال

برخی روات ،نشاندهندۀ این است که راوی میدان ته ایجاد سایه برای محرم جایز نی تت
و ابهام او در این بوده که آیا ایجاد سایه با گودۀ لباس یا دست برای مدت محدود هتم در
گ ترۀ حرمت است یا نه و این بهخوبی حاکی از این است که موضو حرمت ،ایجاد سایه
بدون مدخلیت محمل ،سیر یا توق

است.

 .4سؤال از جواز و عدم جواز استفاده از سایه محمل هنگام حرکت بهیورت پیتاده در
کنار محمل ،ظهور دارد در اینکه نزد راوی حرمت ایجاد سایه که با سوار ددن بتر محمتل
محقق میدود ،م لم بوده و وی دریدد بوده بفهمد آیا این کار وی نیز مصداق ایجاد سایه
است یا نه و پاسخ امام( ) نیز داللت دارد بر اینکه استفاده از سایۀ محمل هنگام پیتادهروی
مصداق ایجاد سایه نی ت.
 .5در بیشتر روایات ،سؤال راوی یا پاسخ امام( ) با عبارت «أظلل» یا «یظلل» از ایجتاد
ستتایه استتت و حتتتی در متتواردی کتته از حکتتم ستتایه ستتؤال دتتده ،امتتام( ) بتتا عبتتارت
«الیظلل»«،ظلل» و مانند آن پاسخ دادهاند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت وجته مشتترکی کته
نهی دده ،ایجاد سایه است و سیر ،محمل یا توق  ،در حکم دخالتی ندارد.
دستۀ دوم روایاتی است که در آنها مُحترم بته «إضتحاء» و در معترض خوردتید قترار
گرفتن ،امر دده و اطالق این دسته داللت دارد بر اینکه مُحرم بایتد از مطلتق ستایه پرهیتز
کند .البته این اطالق با جواز استفادۀ مُحرم از سایۀ ثابت که در برخی روایات آمتده استت،
مقید میدود.
دستۀ سوم روایاتی را دامل است که از استتار مُحرم از خوردید نهی متیکنتد .اگرچته
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اطالق م تفاد از این روایات ،بر حرمت استفادۀ مُحرم از مطلق سایه داللتت دارد ،امتا ایتن
اطالق نیز با جواز استفادۀ مُحرم از سایۀ ثابت که در برخی روایات جواز آمده است ،قابتل
تقیید است.
نتیجۀ سه دستۀ اخیر ،وجو

قرار گرفتن مُحرم در معرض آفتتا

و حرمتت استتتار و

ایجاد سایه و مانع از این تابا جز ن بت به سایۀ ثابت است .همچنتین قترائن موجتود در
روایات ،دال بر حرمت تظلیل در روز و در هوای بتارانی اعتم از روز یتا دتب استت .امتا
چنانچه بودن سایه بان و نبودن آن تأثیری در ایجاد سایه ندادته بادد ،مانند زمتانیکته هتوا
ابری است ،حرمت تظلیل منتفی است (خویی1410 ،ق ،ج.)240 :4
بهنظر می رسد سیر و توق

در حکم م ئله تأثیری ندادته و متالک در حرمتت ،ایجتاد

سایه بوده است .ازاین رو باید گفت در موضو مورد گفتوگو ،استتفادۀ محترم از وستایل
نقلیۀ م ق

در روز برای تردد در دهر مکه یا رفتن به عرفات جایز نی ت .اما از آنجا کته

بر عبور از تونل های موجود در این دهر هرچند طوالنی ،ایجاد سایه یدق نمیکند ،عبتور
در حال احرام جایز است و حاکی به عدم یدق نیز فقیه است ،زیرا عرر در تطبیق مفهوم
تظلیل بر مصادیق آن معتبر نی ت و باید به کاردناسی فقیه مراجعه کرد و برای فقیه ممکن
است از روایاتی که گذدت ،استنباط کند که ایجاد سایهای که توستس مُحترم ایجتاد دتود،
جایز نی ت .عالوهبر اینکه هدر از ایجاد تونل ،کوتاه کردن م یر و آسانسازی تردد است
و ایجاد سایه ،الزمۀ انفکاکناپذیر آن است ،درحالی که نهی در روایات ،از قرار دادن چیزی
یا استفاده از چیزی مانند قبه ،باهدر خصوص ایجاد سایه است.
نکتۀ نهایی که الزم است مورد توجه قرار گیرد ،این است که برپا کردن خیمه در م تیر
میقات تا مکه یا در سرزمین عرفات و منتا ،ایجتاد ستایه نی تت ،بلکته برپتا کتردن محتل
استراحت موقت و قابل نقل است که الزمۀ انفکاکناپذیر آن ایجاد سایه بر ک انی است که
از آن استفاده میکنند .بهعبارت دیگر ،خیمه مانند چتر ،قبه و کنی ه یرفاً بتهمنظتور ایجتاد
سایه نی ت ،تا استفاده از آن ،مصداق ایجاد سایه بتوده و متورد نهتی قترار گیترد و تعبیتر
«تدخل البیت و الخباء» که در برخی روایات آمده است نیز مؤید همتین معناستت و نشتان
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میدهد راوی از تعبیر به خیمه که در ردی

خانه قرار داده ،استفاده از ستایۀ موجتود و نته

ایجاد سایه را قصد کرده است .عالوهبر این اگر برپایی خیمه بخواهتد ایجتاد ستایه بادتد،
ساختن ساختمان به طریق اولی ایجاد سایه بوده و بهر بتردن از ستایه ستاختمان نیتز نبایتد
مجاز بادد.
 .5نتیجه
نتایج این پژوها را میتوان در موارد ذیل خالیه کرد:
 .1مشهور فقیهان امامیه به حرمت تظلیل بترای متردان مُحترم در حتال ستیر معتقدنتد؛
اگرچه قول مقابل مشهور کراهت تظلیل است ،اسناد و نصوص دترعی مربتوط بته تظلیتل
مُحرم ،قائالن این قول را یاری نمیرساند.
 .2برخی قائالن به حرمت تظلیل بهدلیل وجود قرائنی در روایات معتقد ددهاند متراد از
سیر م تنبس از روایات ،سیر سفری است .مطابق با این دیدگاه ،تردد در دهر مکه با وسایل
نقلیۀ م ق

جایز است ،اما ک انی که تظلیل در مطلق سیر با مرکب را جتایز ندان تتهانتد،

تردد مزبور در دهر مکه را نیز مشمول حرمت میدانند.
 .3حکم عبور از تونل های دهر مکه نیز تابع نظر فقیه در مالک حرمتت تظلیتل استت.
بنابراین اگر فقیه ،تظلیل را در سیر سفری حرام بداند ،عبور از تونلهای دهر مکه به دتکل
پیاده یا سواره بهدلیل عدم یدق سیر سفری جایز است ،اما اگر مالک حرمت در نظر فقیته،
سیر با مرکب بادد ،تنها عبور به دکل پیاده جایز است.
 .4قرائنی در روایات با

تظلیل مُحرم وجود دارد که سبب میدود حرمت تظلیتل بته

حرمت ایجاد سایه تف یر دود و بهنظر می رستد ستیر یتا توقت  ،در حکتم م تئله دخیتل
نی تند .بر این اساس تردد در دهر مکه با وسایل نقلیۀ م ق

جایز نی ت ،اما از آنجتا کته

بر عبور از تونل به دکل پیاده ،ایجاد سایه بر خود یدق نمیکنتد ،عبتور از آن بترای مترد
مُحرم جایز است .عالوهبر اینکه هدر از ایجاد تونل ،کوتاه کردن م یر و آسانسازی تتردد
است و ایجاد سایه ،الزمۀ انفکاکناپذیر آن است ،درحالیکه نهی در روایات ،از قترار دادن
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چیزی یا استفاده از چیزی مانند قبه ،با هدر خصوص ایجاد سایه است.
 . 5همچنین قرائن موجود در روایات ،دال بر حرمتت ایجتاد ستایه در روز و در هتوای
بارانی اعم از روز یا دب است ،اما چنانچه بودونبود سایهبان تأثیری در ایجاد سایه ندادتته
بادد ،مانند تظلیل در هوای ابری ،حرمت تظلیل منتفی است.
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