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  چكيده

يكي از مسائل فقهي، تطبيق واحدهاي شرعي با واحدهاي استاندارد امروزي است و با توجه به روايات  

شود. تعيين مسافت منجر به  هاي مختلف استنباط، اختالفات جزئي در نتايج كار فقها ديده ميو شيوه

به شمار مي مسائل  اين دسته  از  نماز مسافر  و  قصر  انگيز  به كمك حديثي شگفت  گونه  اعجازرود. 

محاسبه و   1.71936Kmتوان طول يك مايل (ميل) شرعي را بر حسب قطر خورشيد به صورت مي

ساير واحدهاي شرعي مانند بريد، فرسخ، ذراع و وجب را از آن استخراج نمود. با توجه به تغييرات 

ان خواهند  ناچيز قطر خورشيد در طول زمان، كليه واحدهاي شرعي طول به صورت استاندارد قابل بي 

گيرد. مقادير بود. در اين مقاله صحت واحدهاي ارائه شده از طريق چند معيار مورد ارزيابي قرار مي

هاي استاندارد در دنيا، فاصله پياده بين مسجد الحرام تا عرفات، فاصله ظل عير تا ظل وعير در  مايل

افراد متوسط القامه در جهان    االرض مسجد الحرام تا مسجد االقصا و متوسط ذراع مدينه، فاصله طي

ارزيابينمونه اين  از  مياي  هستند.  دقيقه  ها  يك  در  نور  توسط  شده  مسافت طي  كه  داد  نشان  توان 

تعداد سوره   805×114×114 ارتباط  و  است  شرعي  رابطه  مايل  اين  در  نور  سرعت  با  قرآن  هاي 

آن   دارد و سرعت  براي صوت وجود  معتدل مشخص است. همچنين خصوصيت مشابهي  در دماي 

ذراع شرعي است و به صورت يك بريد شرعي بر دقيقه قابل تقريب است. به كمك  114متناسب با 

مقادير بدست آمده براي واحدهاي شرعي طول، احاديث و روايات حاوي اين واحدها با واحدهاي 

خواهند بود. قابل  شوند و به صورت كاربردي قابل ارزيابي و استفادهاستاندارد امروزي تطبيق داده مي 

بيني است كه با استفاده از اين مقادير محاسبه شده محل دقيق بسياري از نقاط مخفي در تاريخ پيش 

     انبيا و اوليا (مانند كوه جودي و سد ذوالقرنين) قابل رمزگشايي خواهد بود.

  يل شرعي، ذراع شرعي، قطر خورشيد، سرعت نور، نماز قصر امواژگان كليدي: 
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 مقدمه -١

هاي محاسبه  يكي از مسائل حوزه فقه، تطبيق واحدهاي اندازه گيري با واحدهاي استاندارد جديد است و با توجه به نحوه

به قصر نماز مسافر از اين دسته مسائل به  اختالفات جزئي در نتايج كار فقها ديده مي تعيين مسافت الزم منجر  شود، مثالَ 

هاي ريزتر مانند ذراع نيز وجود دارد. در اين مقاله ابتدا به دقيقترين تعريف براي  شمار مي رود. اين مشكل در مورد واحد

  ): ١٣٥٣واحدهاي شرعي مي پردازيم (اسماعيل خاروف، 

 ذراع: فاصله آرنج تا نوك انگشت افراد متوسط القامه  -

 ذراع  ٤٠٠٠ميل (مايل):  -

 مايل ٣فرسخ:  -

 مايل  ١٢فرسخ و برابر با  ٤بريد:  -

 بريد  ٢(مسير يك روز): مرحله  -

است  ميانى تا سر انگشت ميانى ديگر   انگشت  طور افقى، از سرمعمولى به مرد  باز دست  دو طول  اندازه  :باع -

 . است ذراع  چهارو معادل 

 وجب (شبر): معادل نيم ذراع -

 انگشت (اصبع): معادل يك دوازدهم وجب  -

فقها رابطه اين واحدها با يكديگر را از احاديث متعددي استنباط نموده اند. نمونه اي از اين روايات و نظات فقهي در  

شود،  (ع) آمده است: «هر كس مسافرت كند، ناتمام گزاردن نماز بر او واجب مي  امام رضا  در حديثي از ادامه ديده مي شود:  

راهي كه در آن،  : «ميزان  نويسد شيخ صدوق مي   است.»  بيست و چهار ميلد و آن  باش  دو بريد  يا  و  فرسخ  هشتاگر سفر او 

محقق    است.»  بريد چهار فرسخباشد و    يك روز راهشود، دو بريد رفت و برگشت است و آن  مي  نماز واجب  ناتمام گزاردن

  بيست و چهار ميل و   دو بريد، برابر با  يك روز راهنماز مسافر، شش شرط دارد، شرط نخست درازاي آن  : «نويسدمي  حلي

اما علماي ما (رض) بر اين رأي اتفاق دارند كه ناتمام گزاردن نماز در دو بريد، : «و  آمده است  بحر العلوم  در رساله   .» است

  باربر  هاي  حيوان  ، مانند سيرپيمودن مسير يك روز عاديبرابر با هشت فرسخ واجب است و در معناي هشت فرسخ است  

  قطار شتر»   و

معموال دو روش كلي براي محاسبه و انطباق واحدهاي شرعي با واحدهاي استاندارد امروزي وجود دارد. افرادي مانند  

آقاي قيصري نيا در اين زمينه مقاالت مفصلي ارائه نموده اند و ما در اين مقاله عالوه بر اشاره به نتايج كار ايشان، روش  

 ١٣٩١طي دو مقاله به اين موضوع پرداخته اند. (قيصري نيا،  قيصري نيا در مجله (تا اجتهاد)    جديدي ارئه خواهيم كرد. آقاي

  )  ١٣٩٦و 

روش اول استفاده از واحد ذراع و محاسبه واحدهاي بزرگتر بر اساس آن است. در اين روش محاسبه به صورت عرفي  

محاسبه مي شود و براي مقدار    Km 1.8دل  براي ذراع لحاظ شده است و در نتيجه يك مايل (ميل) معا  Cm 45عدد  
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مي رسيم. عمده مراجع تقليد از همين روش استفاده نموده اند با اين تفاوت كه مقدار ذراع عرفي    Km 43به عدد  مرحله  

لحاظ شده است. مشكل اين روش وابستگي به مفهوم عرفي ذراع    Cm 46توسط بعضي از ايشان اعداد بزرگتري مانند  

ادي در تعيين اين مقدار دخيل است: در كشورهاي اروپايي اين عدد بيشتر و در كشورهاي جنوب شرق  است. عوامل نژ

آسيا اين عدد كمتر است. حتي مردم يك كشور در طول تاريخ به علت عوامل محيطي و تغذيه حثه و قامت متفاوتي دارند  

  و مقدار ذراع در طول زمان نيز متغير خواهد بود.  

دست  ه  روش دوم استفاده از واحدهاي بزرگ مانند بريد است و با داشتن آن واحدهاي كوچكتر مانند ذراع و وجب ب

اهل بيت  در روايات  آيد. در اين روش الزم است مسافتهاي بعضي از مكانهاي مهم تاريخي را بر حسب بريد بدانيم.  مي

فاصله بين ظل عير  ،فاصله ذباب تا مدينه يك بريد  ،مدينه دو بريدفاصله بين ذي خشب تا   ،فاصله عرفات تا مكه يك بريد

در قديم اين مسافتها به صورت    .گزارش شده است  يك بريدفاصله بين بغداد تا نهروان    بريد وو ظل وعير در مدينه يك  

بين راه هاي مختلف    سال پيش شناخته شده بوده و اختالف مسافت  ١٤٠٠پياده طي مي شده و شروع و پايان آنها براي مردم  

ناچيز بوده است. امروزه با دو مشكل براي استفاده از اين روش مواجه هستيم. مشكل اول آن است كه نقاط شروع و پايان  

دقيق نيستند، مثالَ در قديم نقطه پايان منازل مردم مكه نزديك به قبرستان معالت بوده است اما در زمان حال به علت توسعه  

مكه ده ها كيلومتر از حرم دور شده است. همچنين مفهومي مانند (سايه كوه عير در شهر مدينه) نياز به  شهر، پايان شهر  

تفسير دارد. مشكل دوم آن است كه امروزه با مسطح سازي جاده ها و ايجاد راه هاي اتوباني و كمربندي، طول مسيرهاي  

در   يافت.  با مسيرهاي جديد، اختالف خواهد  قديمي  و خم  چند كيلومتر اختالف ديده  پرپيچ  تا  بريد  نتيجه در محاسبه 

(ويكي    شود.) نظر مراجع تقليد معاصر درباره طول يك بريد ديده مي١در جدول ()  ١٣٩٦و    ١٣٩١(قيصري نيا،  شود.  مي

  شيعه، واژه مسافت شرعي) 

 
  حد مسافت موجب قصرنظر مراجع تقليد در باره  -١جدول 

  مرحله تقريبي 

 (هشت فرسخ) 

  تقريبي بريد 

  (چهار فرسخ) 

  فرسخ تقريبي 

 (بر حسب كيلومتر) 

  مراجع عظام

حضرات آيات: امام، اراكي، فاضل، گلپايگاني، صافي، بهجت،   5.625 22.5 45

 خامنه اي، نوري 

 حضرات آيات: خويي، تبريزي، وحيد، سيستاني  5.5 22 44

 حضرت آيت اهللا مكارم  5.375 21.5 43

 زنجانيحضرت آيت اهللا  5 20 40

 
روش پيشنهادي ما در اين مقاله استفاده از يك معيار استاندارد دقيق و مستقل از شرايط محيطي و زماني است تا بتوان  

همين شكل   به  فيزيكي  استاندارد  واحدهاي  از  بسياري  امروزه  نمود.  بيان  بر حسب آن  را  واحدهاي شرعي طول  تمام 

  بارتند از: تعريف مي شوند. نمونه اي از اين تعاريف ع 
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  كيلومتر:  يك، ده هزارم فاصله استوا تا قطب شمال با گذر از نصف النهار پاريس. -

  ر يك به كسمايل دريايي: فاصله دو نقطه روي خط استوا كه طول جغرافيايي آنها يك دقيقه است. (معادل   -

  خط استوا)  از  21600

  كند. كيلومتر طي مي  299792.458ثانيه: مدت زماني كه طي آن نور به اندازه  -

لي (ع)، قطر خورشيد  خوشبختانه چنين معياري در روايات اهل بيت وجود دارد. در حديثي شگفت انگيز از حضرت ع 

بر حسب مايل بيان شده است. از روي اين حديث مي توان مقدار دقيق مايل شرعي را محاسبه و ساير واحدها را بر حسب 

  مايل بدست آورد.

با روشهاي متداول  نتايج را  فرعي،  از محاسبه واحدهاي  به بيان اين حديث مي پردازيم و پس  ابتدا  مقاله،   ادامه اين  در 

گيري واحدهاي شرعي مقايسه خواهيم كرد و اعتبار روش پيشنهادي را با مراجعه به احاديث و روايات و محاسبات  اندازه

    رياضي بررسي خواهيم نمود.

  
  محاسبه مقادير شرعي طول به كمك حديث قطر خورشيد -٢

العلم، حضرت اميرالمومنين (ع) مي پردازيم:   اينجا به حديثي بسيار موجز و معجز از باب  «سأل شخص اإلمام (ع) عن  در 

شخصي از امام (ع) پرسيد كه قطر خورشيد چقدر    » تسعمائة في تسعمائة ميل مقدار قطر الشمس ، فأجاب اإلمام (ع) مرتجال:  

   )٧ج شريف القرشي، (مود كه (نهصد در نهصد مايل) است و امام در پاسخ به صورت بداهه بيان فر

اين محاسبات به كمك مدت  است. 1392684130 Kmبرابر  دقيترين قطر كره خورشيد كه جديداْ محاسبه شده

 Marcelo etانجام شده و دقيقترين نتيجه ثبت شده است. (  2006تا    2003و شدت بازتابش سياره مريخ در سالهاي  

al, 2012  (  

سال در حدود يك متر است  ١٤٠٠جه به قانون تبديل ماده به انرژي، تغييرات قطر خورشيد بر اثر تبديل جرم به ماده در  با تو

كه نسبت به قطر خورشيد ناچيز است. جزئيات اين محاسبات در اينجا ذكر نشده است اما اگر ميزان تغييرات قطر خورشيد  

دقت  در  چنداني  تأثير  بود،  مي  هم  كيلومتر  خورشيد    چند  قطر  براي  تخمين  بهترين  حال  هر  در  داشت.  نخواهد  نتايج 

1392684 Km   20با خطاي كمتر از  (ع) خواهد بود. با اين حساب اندازه يك مايل مورد نظر امام Cm  است با: برابر 

Mil = 1392684 Km / (900  900) = 1.71936 Km 
(ع) اطالق مي كنيم. با توجه به تعاريف واحدهاي شرعي طول كه در مقدمه  از اين به بعد به اين مقدار، مايل (ميل) امام علي  

  بيان شد، ساير واحدها به شرح زير قابل محاسبه است:

 Farsakh = 1.71936 Km  3 = 5.1581 Kmفرسخ:  •

 Barid = 1.71936 Km  12 = 20.632 Kmبريد:  •

 Marhalah = 1.71936 Km  24 = 41.264 Kmمرحله (مسير يك روز):  •
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 Thera’ = 1.71936 Km / 4000 = 42.984 Cmذراع:  •

 Ba’ = 4  42.984 Cm = 171.936 Cmباع:  •

 Shebr = 42.984 Cm / 2 = 21.492 Cmوجب (شبر):  •

    Esba’ = 21.492 Cm / 12 = 1.791 Cmانگشت (اصبع):  •

حال سؤال اساسي آن است كه آيا مقدار ذراع، فرسخ و بريد شرعي همين مقادير محاسبه شده از روي مايل امام علي (ع)  

هستند و چقدر اين مقادير با تعاريف عرفي واحدها و روايات و احاديث وارده در اين خصوص همخواني دارند. در بخش  

   بعد به اين نتيجه خواهيم رسيد كه جواب مثبت است.

  

  ارزيابي صحت مقادير محاسبه شده     -٣
بررسي صحت واحدهاي استخراج شده از حديث حضرت مياين بخش  در   پردازيم و ميزان اختالف آنها را با ساير  به 

واحدهاي استاندارد طول بدست مي آوريم. در مواردي به كمك نقشه هاي دقيق جغرافيايي فواصل نقاط روي كره زمين  

با واحدهاي محاسبه شده از حديث حضرت امير (ع) منطبق مي شوند. در بعضي موارد احاديث ديگري از  اندازه گيري و  

را تأييد   امير (ع)  نه تنها حديث حضرت  بيت ذكر خواهد شد و خواهيم ديد كه اين احاديث  اهل  حضرت امير و ساير 

  گردند. كنند، بلكه خود آنها توسط اين حديث كليدي، تفسير ميمي

  

  مقادير مايل هاي استاندارد در دنيا   ١-٣
مفهوم مايل (ميل) از دوران باستان متداول بوده است. در جاده ها براي تخمين فاصله ستونهايي سنگي به فواصل يك مايل  

تعبيه مي شد تا بتوان مسافتها را اندازه گيري كرد. در دريانوردي نيز همين مفهوم تحت عنوان مايل (گره) دريايي وجود  

) در دوران اسالمي نيز تعاريف مختلفي از مايل وجود داشته است. در زمان مأمون مقدار مايل Wikipedia, Mileد. (دار

بر حسب ذراع اسود تعريف شده بود. ذراع اسود كمي از ذراع شرعي بزرگتر است و براي مقاصد تجاري و معامالت از  

أمون كمي از مايل شرعي بزرگتر است. نسخه ديگري از مايل در  آن استفاده مي شد. بالتبع مايل محاسبه شده در زمان م

 ,Kennedyدوره اسالمي با نام الفرغاني وجود داشته كه به كمك آن فواصل شهرها و قطر زمين تخمين زده شده است. (

1996) به هم٢) در جدول  پديا)  ويكي  از  (برگرفته  تا كنون  باستان  تاريخ  از  تعريف شده  مايلهاي  مهمترين  ميزان  )  راه 

انحراف آنها از مايل امام علي (ع) ديده مي شود. قابل مشاهده است كه مايل امام علي (ع) دقيقاَ مابين مايل انگليسي زميني  

امام علي (ع) نزديك است. از اين    1.796و مايل رادار است. متوسط دوازده رديف اين جدول برابر   است كه به مايل 

مقدار مايل ارائه شده در حديث امام علي (ع) تقريبي نيست بلكه كامالَ دقيق است و بايد تحليل مي توان نتيجه گرفت كه  

  كه مايل امام علي (ع) را با آنها مقايسه نمود.بقيه مايل ها را با آن سنجيد و نه اين 



  دومين مجموعه همايش هاي ملي علوم و حكمت اسالمي 

6 

 

دار متوسط بين  يك نحوه محاسبه مقدار بريد و مرحله در مسئله نماز مسافر از روي مقدار عرفي مايل است و بالتبع مق 

كيلومتر   21.5مقدار يك بريد حدود    1.796نظرات عرفي در دنيا بايد مالك عمل قرار گيرد. با احستاب مايل به اندازه  

  دهند. خواهد بود. در ادامه روشهاي ديگري ارائه خواهد شد كه مقدار مايل امام علي (ع) را مورد تأييد بيشتري قرار مي

  

  شهور در دنيا و مقايسه آنها با مايل امام علي (ع)انواع مايل هاي م -٢جدول 

 عنوان  فاصله بر حسب كيلومتر درصد انحراف 

 روم باستان 1.479 14-

 متريك (ورزشي)  1.500 12.8-

  لندني قديم  1.524 11.4-

 زميني انگليسي  1.609 6.4-

 اسكاتلندي  1.810 5.3

 فضا)-رادار (هوا 1.829 6.4

 دريايي انگليسي  1.852 7.7

  عثماني 1.894 10.1

 (المأمون)  عربي  1.925 12

 عربي (الفرغاني)  1.995 16

 ايرلندي 2.048 19.1

  پرتغالي 2.087 21.4

  

  فاصله پياده بين مسجد الحرام تا عرفات  ٢-٣
مراسم حج از مكه تا عرفات و  يكي از راه هاي تعيين حد قصر نماز مسافر، مسافت طي شده توسط پيامبر و اهل بيت در  

  بالعكس است. روايات متعددي از شيعه و سني در اين باره وجود دارد:

 در حجه الوداع  )عرفات(اول ) روايات متواتر شيعه و اهل سنت درباره نماز جمع و قصر پيامبر(ص) در مسجد نمره ١

يعني    اتموا)   منازلهم (ان اهل مكه اذا خرجوا حجاجا قصروا و اذا زاروا الي  روايت شده است كه:    ) از امام صادق (ع)٢

مردم مكه جهت خروج براي حج تمتع (و عزيمت به عرفات) نماز شكسته مي خوانند و موقع برگشت نماز را كامل ادا  

  كنند.مي

قديم باالتر از حرم و در فاصله    در حديث امام صادق (ع) مفهوم (منازل) ديوار آخرين خانه ها در شهر مكه است كه در

) محل قرار گرفتن پايان خانه هاي مكه در نقشه هاي قديمي نشان داده ١متري قبرستان معالت بوده است. در شكل (  صد

  ) موقعيت آن نقطه در نقشه جديد گوگل ارت جانمايي شده است.  ٢شده است و در شكل (

 عددي اندازه گيري و بر حسب كيلومتر بيان شده است: در سالهاي اخير، طول اين مسافت توسط افراد مت
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 كيلومتر بدست آورده است.   21.4ابراهيم رفعت پاشا در كتاب مرآه الحرمين: از باب بني شيبه تا اول عرفات را   •

كيلومتر با ماشين    21.8شيخ بدر (از علماي شيعه عربستان): از پاركينگ كنار مسجد الحرام تا كوه عرفات را طي   •

 )١٣٩١(قيصري نيا،  است. دهپيمو

المعاله ( به اعدادي مابين    ١٠٤٠اگر فاصله باب بني شيبه (نزديك كعبه) تا باب مقبره    20.8تا    20.4متر) را كم كنيم، 

عدد   و  رسيم  بررسي    20.632كيلومتر مي  به  هاي جديد گوگل  نقشه  به كمك  مقدار است. حال  دو  اين  دقيقاَ وسط 

  ن مكه تا عرفات مي پردازيم تا اعتبار ارقام فوق بررسي شود. مسيرهاي پياده و سواره بي

) كوتاه ترين مسير پياده از پايان منازل قديم تا اول عرفات و پاي كوه عرفات نشان داده شده است. كوتاهترين  ٣در شكل (

با توجه به توسعه    بدست مي آيد.   كيلومتر  20.9كوه عرفات   و تا    كيلومتر  19.5تا شمال شرق مسجد نمره  مسير پياده  

مسجد نمره، گوشه شرقي مسجد در زمان حال داخل محدوده حرم است و جزء عرفات نخواهد بود. از طرفي كوتاه ترين  

مسير پياده امروزي به علت تسطيح و بهبود راه ها نسبت به مسير كوهستاني و پر اعوجاج گذشته كمي كوتاه تر خواهد بود  

بالتبع طول مسير در زمانهاي به عدد    و  ) كوتاهترين مسير  ٤كيلومتر نزديك خواهد بود. در شكل (  20.632قديم بسيار 

  شمال شرق مسجد نمرهسواره از مكه تا عرفات نشان داده شده است. با توجه به اين شكل فاصله نقطه پايان منازل قديم تا  

بين اين دو مقدار قرار مي گيرد. البته امروزه    20.632بدست مي آيد و باز هم عدد    كيلومتر  20.8تا كوه عرفات   و    19.2

مسيرهاي طوالني تري جهت عبور خودروها (از طريق بزرگراه ها) وجود دارد كه زمان رسيدن كاهش مي يابد اما در اين  

  شكل كوتاه ترين مسير از لحاظ طول (بر حسب كيلومتر) لحاظ شده است. 

 
  ) ٢٠٠٦نقشه هاي قديمي از شهر مكه (مرزا،  -١شكل 
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 انطباق آخرين خانه هاي مكه قديم با نقشه جديد گوگل ارت  -٢شكل 

  

 
  كوتاه ترين مسير پياده از نقطه پايان منازل قديم مكه تا عرفات  – ٣شكل 
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  كوتاه ترين مسير سواره از نقطه پايان منازل قديم مكه تا عرفات – ٤شكل 

  
  فاصله ظل عير تا ظل وعير در مدينه ٣-٣

روش ديگري كه براي تعريف يك بريد وجود دارد و از روايات اهل بيت دريافت مي شود، فاصله ظل (سايه) كوه عير تا  

  آمده است: ابن ابي عمير ي ازدر روايت ظل كوه وعير در مدينه است. 

قال ما   ديفقال و كم البر  ديبر  يكم ذلك فقال ف   ي(ف ي:  قال له النب   ري بالتقص   لي جبرئ  ه ي (إن رسول اهللا لما نزل عل:  قال الصادق

ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة    لي فكان كل م  ال ي عشر م  ياثن  يثم جزءوه عل  -ةيفذرعته بنو أم  )ري وع   ء يف   يإل  ري ظل ع  ن ي ب

مسافر) را   ي(كوتاه ساختن نماز برا  ري بر رسول خدا نازل شده و حكم تقص  لي كه جبرئ  ينگامه(فرمود:    فراسخ؛ امام صادق

: دي آن حضرت پرس  .راه  ديبر  كي  يگفت: پس از ط   لي كرد؟ جبرئ  ديقصر با  يخدا به او فرمود: در چه مسافت  امبري آورد، پ

  يري گفاصله را اندازه  نيا  ه ياميپس بن   ر،ي كوه وع  هي تا سا  ري كوه ع  هي سا  ان ي است؟ عرض كرد: فاصله م  ي چه مسافت   ديبر  كي

بود كه عبارت   ديبر كيمعادل هزار و پانصد ذراع و آن   ل ي نمودند كه هر م  يگذاربخش و عالمت لي كرده و به دوازده م 

  ق)  ١٤١٤) (بروجردي، از چهار فرسخ است.

كوه عير، كوهي بلند و پهناور در جنوب غرب مدينه است و در شمال شرق آن ابيار علي، محل حفر چاه هاي آب شيرين  

المؤمنين (ع) قرار دارد كه خود يكي از معجزات ماندگار حضرت است. در كنار ابيار علي، مسجد   توسط حضرت امير 

شجره يا ميقات يا ذوالحليفه قرار دارد كه محل شروع احرام حجاج است. در شمال شرق مدينه نزديك فرودگاه در منطقه  

ه كنار آن محله (وعيره) يا (وعيره) نام دارد. سوالي كه وجود  اي كوهستاني، محله اي به نام (وعيره) وجود دارد و بالتبع، كو
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دارد آن است كه نقطه دقيق ظل عير و ظل وعير كجاست؟ با محاسبات رياضي مي توان اين دو نقطه را تخمين زد. در  

  ) مختصات جغرافيايي اين دو نقطه ديده مي شود. ٣جدول (

  

  عير در شهر مدينه تخمين مختصات جغرافيايي ظل عير و ظل و  -٣جدول 

A (24.4022, 39.5395)  غرب كوه عير 

B  (24.5334, 39.6834) شرق كوه وعير 

  

است و زاويه خط مستقيم رسم شده بين آنها دقيقا    Km 20.632جالبي اين دو نقطه آن است كه فاصله دو نقطه دقيقاً  

45   است. نقطه وسط اين خط دقيقا قبه الخضراء حرم نبوي است يعني مسير از دو فرسخ قبل از حرم شروع و تا دو فرسخ

بعد از حرم. نكته جالب ديگر آن است كه در اين مسير مستقيم هيچ كوه و مانعي وجود ندارد و در زمانهاي قديم امكان  

است. اگر حدود ساعت نه صبح از سايه (غرب) كوه عير شروع   حركت به صورت پياده بدون اعوجاج مسير وجود داشته

گيريم.  بعد از ظهر در سايه (شرق) كوه وعير قرار مي  ٣به حركت كنيم، نماز ظهر در حرم نبوي خواهيم بود و حدود ساعت  

را نشان مي دهد. در شكل ها  به كوه  نسبت  نقطه  به خوبي موقعيت ظاهري خورشيد و موقعيت دو  ) مسير  ٥(  تعبير سايه 

باالتر است و اگر منظور حديث امام   Aمستقيم دو نقطه ديده مي شود. در اين شكل ابيار علي مدينه چندصد متر از نقطه  

بين آن محل تا ظل وعير حدود   خواهد شد.  با احتساب    Km 20صادق (ع) از ظل عير، ابيار علي مدينه باشد مسافت 

بسيار باال    Km 20.632يار علي تا منطقه وعيره وجود دارد، احتمال مسافت  هاي كمي كه در مسير پياده بين اباج جاعو

 خواهد بود.  

ترين مسير پياده بين مسجد ميقات (ذوالحليفه) تا مركز محله وعيره (كنار كوه وعير) ديده مي شود. طول ) كوتاه ٦در شكل (

ر صحن حرم) در زمانهاي قديم، طول دقيق  است. به علت باز بودن محدوده حرم نبوي (نبود ديوا  Km 20.7اين مسير  

  Km 20.632متر نسبت به عدد محاسبه شده توسط نرم افزار گوگل، كمتر خواهد بود و باز مقدار    100مسير پياده حدود  

  گيرد.براي مسافت يك بريد، مورد تأكيد قرار مي
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-  

  مسير مستقيم الخط ظل عير تا ظل وعير -٥شكل 

  

 
  ترين مسير پياده از مسجد ذوالحليفه تا محله وعيره كوتاه  -٦شكل 
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  فاصله طي االرض مسجد الحرام تا مسجد االقصا   ٤-٣
آيه اول سوره (اسراء) به مسئله طي االرض شبانه پيامبر از مسجد الحرام به مسجد االقصا اشاره دارد. عمده مفسرين شروع 

معراج پيامبر را از مسجد االقصا به آسمان مي دانند. غير از اين آيه در سوره (نجم) و (تكوير) نيز به مسئله معراج پيامبر  

به مسئله طي االرض قبل از معراج نيز پرداخته شده است. در عمده تفاسير و روايات آمده  پرداخته شده اما در سوره اسراء  

  )١٣است كه وسيله سير پيامبر در آن شب، اسبي مخصوص به نام (براق) بوده است. (طباطبائي، الميزان، ج

من المسجد الحرام الي المسجد    خوانيم: (بسم اهللا الرحمن الرحيم، سبحن الذي اسري بعبده ليال در آيه اول اين سوره مي 

  االقصا الذي بركنا حوله لنريه من ايتنا انه هو السميع البصير  

اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد االقصي كه گرداگردش را پربركت پاك و منزّه است خدايي كه بنده

 شنوا و بيناست.)ايم حركت داد تا برخي از آيات خود را به او نشان دهيم؛ چرا كه او ساخته

در كتاب احتجاج طبرسي ضمن تفسير اين آيه حديث زيبايي به نقل از حضرت امير آمده است: (قال امير المومنين(ع): ... 

، وعرج به في ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف عام في  مسيرة شهر  أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى

 ى ساقِ العرش أقل من ثُلُث ليلة حتى انتهى إل

طول    يك ماهمسيري كه طي آن    - خداوند پيامبر را در كمتر از ثلث شب، از مسجدالحرام به مسجداالقصي حركت داد  

مسيري كه طي آن پنجاه هزار سال طول مي كشد.) (طبرسي، جلد   -و از آنجا به ملكوت آسمان و عرش باال برد    -كشد  مي

 ) ٢٢٠، ص ١

بزرگ شيعه (مانند محقق حلي) حكم نماز مسافر را يك مرحله (مسير حركت يك روز) يا دو  كه قبال گفتيم، فقهاي چنان

است. از اين رو معناي (مسيره شهر) به معني طي سفري پياده به مدت يك ماه است و   Mil 24دانند كه معادل  بريد مي

  مايل خواهد شد:  720قصا برابر با مرحله خواهد بود. پس كل مسير طي االرض مسجد الحرام تا مسجد اال  30معادل با 

D = 30  24 Mil = 720 Mil = 720  1.71936 Km = 1237.939 Km 
خواهيم ديد كه با كنار هم گذاشتن حديث اخير با حديث قطر خورشيد، اعتبار و اعجاز هر دو حديث با هم مورد تأكيد 

) ارائه شده  ٤رام و گنبد مسجد االقصا در جدول (گيرد. با مراجعه به گوگل ارت، مختصات كعبه در مسجد الحقرار مي

  است.

  مختصات جغرافيايي مسجد الحرام و مسجد االقصا  -٤جدول 

A (21.4225, 39.8262)  مسجد الحرام 

B  (31.7760, 35.2357)  مسجد االقصا  

  

در ابزارهاي آنالين نقشه، فاصله دو نقطه تعاريف مختلفي دارد. در اين ابزارها مي توان مسير پر پيچ و خم پياده يا سواره را  

گيري نمود و هم مي توان فاصله مستقيم الخط را براي يك پرنده (مانند هواپيما و موشك) اندازه گيري كرد. با توجه  اندازه
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نرم افزار    شش الخط بودن آن، فاصله دو نقطه مسجد الحرام و مسجد االقصا را به كمك    االرض و مستقيمبه مسئله طي

در محاسبه مسير مستقيم الخط اين دو    FreeMapTools) نحوه استفاده از ابزار  ٧مختلف ارزيابي كرده ايم. در شكل (

دهند. در  مايلي نشان مي  720اين ابزارها اختالف كمي (حداكثر دو مايل) را براي اين مسير  شود.  مسجد مقدس ديده مي

  ) نتايج اجراي اين ابزارها ديده مي شود.  ٥جدول (

كه در    WGS84بخشي از اختالف ابزارها در شكل مدلسازي و تقريب كره زمين نهفته است. در بعضي از مدلها (مانند  

شود) كره زمين به صورت بيضوي تقريب زده مي شود و شعاع زمين در استوا و قطبها با هم  مي ابزار گوگل ارت استفاده  

شود. عالوه بر  زمين به شكل كروي كامل در نظر گرفته مي  FreeMapToolsتفاوت دارند، اما در بعضي از ابزارها مانند  

مدل ديگر دارند و بالتبع در فواصل طوالني  اين در هر مدل شعاع زمين (در استوا و قطب ها) اختالف ناچيزي نسبت به  

  اختالف يكي دو مايل را در بين اين ابزارها شاهد خواهيم بود.

  
  محاسبه فاصله مستقيم الخط بين مسجد الحرام تا مسجد االقصا به كمك نرم افزارهاي مختلف -٥جدول 

 نرم افزار اندازه درصد اختالف 

0.28 % 1234.5 Google Earth (WGS84) 

0.07 % 1237.0 www.nhc.noaa.gov (FAI Sphere) 

0.006 % 1238.0 ScribbleMaps (Great Circle) 

0.014 % 1238.1 ScribbleMaps (Rhumb Line) 

0.12 % 1239.4 FreeMapTools 

0.12 % 1239.4 DaftLogic 

 

 
  مسجد االقصامحاسبه كوتاه ترين مسير مستقيم الخط مسجد الحرام تا  -٧شكل 
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نكته عجيب و قابل اعتنا در اين محاسبات آن است كه ابزار گوگل ارت كه عمدتاَ دقيق ترين جواب را در محاسبه فواصل  

  را نشان مي دهد:  دقيقا دو ميل اختالفدارد، 

(720-2)  1.71936 = 1234.50048 Km 
يك احتمال قابل تصور آن است كه محدوده مسجد االقصا در زمانهاي بسيار قديم، در حدود دو ميل بوده است و انتهاي  

ميل فاصله داشته است. احتمال دوم آن است كه مسجداالقصاي ساخته شده در زمان حضرت    720محدوده آن تا كعبه  

در منطقه اي پايين تر صورت گرفته است. در هر حال كل شهر  سليمان كمي باالتر بوده است اما بازسازي آن قرون جديد 

قدس، مقدس است و محدوده زيادي از شهر در حريم مسجد قرار داد. احتمال سوم آن است كه شروع طي االرض پيامبر  

وار بر براق از خانه پيامبر (كمي پايين تر از كعبه) رخ داده است. احتمال چهارمي نيز وجود دارد: در شب معراج، پيامبر س

ميل     720به ميزان يك ميل به آسمان باال رفته و در مسجد االقصا به اندازه يك ميل فرود آمده است و بالتبع كل مسير

  خواهد شد.

  
  متوسط ذراع افراد متوسط القامه در جهان   ٥-٣

در دوران خلفاي عباسي    داشته است.  Cm 52مقدار ذراع، در دوران باستان (در اقوام مصر و بابل) مقاديري در حدود  

) با اين حال بعيد  ١٣٥٣و بيشتر استفاده شده است. (اسماعيل خاروف،    Cm 49جهت داد و ستد از ذراع هايي با مقادير  

گيري از ذراع افراد مختلف مردم آن دوران محاسبه شده باشند. به احتمال قوي مقدار ذراع است كه اين مقادير با ميانگين 

د حاكم، قاضي يا سردار جنگي) به عنوان معيار لحاظ شده و سپس به تمام مردم بالد مختلف ابالغ  يك فرد مشهور (مانن 

  توان به كمك آمار و اطالعات، با دقت بيشتري مقدار ذراع را براي افراد متوسط القامه محاسبه نمود.گرديده. امروزه ميمي

به منظور شناسايي  ي) است كه به اندازه گيري اعضاي بدن (يكي از شاخه هاي فرعي آناتومي، علم پيكرسنجي (آنتروپومتر

مي پردازد. دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي زيادي در دنيا و خصوصاَ در داخل   )انسانهاهاي فيزيكي بنديها و دستهتفاوت

حرفه اي، پزشكي  كنند و داراي كاربردهاي متعددي در ارگونومي و طراحي صنعتي، بهداشت  كشور در اين حوزه كار مي

قانوني، جمعيت شناسي و باستان شناسي است. واحدهاي كوچك شرعي (مانند ذراع، باع، شبر و اصبع) داراي معادلي در  

انگليسي معادل  و  شود  مي  ديده  سرانگشت)  تا  آرنج  (فاصله  اصطالح  ذراع  براي  مثَال  هستند.  علم  (  اين  -Elbowآن 

Fingertip) يا (Forearm-Handسفانه به صورت جامع براي كل ملتهاي جهان با شرايط سني و جنسيتي و  ) است. متا

دوره هاي زماني مختلف، اعداد و ارقام دقيقي در دست نيست. عمده پژوهش ها به صورت محلي (براي يك طبقه جمعيتي  

  شود.  خاص و در يك كشور) صورت گرفته است و در مواردي مقايسه بين چند كشور محدود ديده مي

نشگاه هاي مختلف كشور در اين زمينه تحقيقاتي صورت گرفته از جمله خانم دكتر فاطمه صادقي و همكاران در  در دا

سال انجام داده اند و ميانگين و انحراف معيار طول ذراع    ٦٥تا   ٢٠نفر ايراني در سنين    ٣٧٢٠دانشگاه تهران تحقيقي بر روي  

  ) Sadeghi et al, 2015) قابل مشاهده است. (٦تحقيق در قالب جدول ( را براي اين افراد محاسبه نموده اند. نتايج اين 
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 ساله ايراني  ٦٥تا  ٢٠متوسط طول ذراع براي افراد  -٦جدول 

 زنان مردان 
th5 th50 th95 SD th5 th50 th95 SD 

402 468 560 45.4 390 426 461 24.9 

  

سال را در آمار    ٢٠البته اگر افراد بالغ زير    سانتي متر است.45 آيد كه مقدار ذراع مردم ايران تقريباَ  از اين تحقيق بر مي

يافت.   متوسط ذراع قدري كاهش خواهد  دنيا  دخالت دهيم، مقدار  مقدار ذراع در كشورهاي ديگر  به  اگر نگاهي  حال 

ن  ي ) متوسط ذراع براي افراد ب٧هد خورد. با مراجعه به جدول (بيندازيم، مقادير كمتر و بيشتر از اين مقدار نيز به چشم خوا

سانتي متر است.    42و در ژاپن    42.25، در هنگ كنگ  45.25، در انگليس   45.75سال در آمريكا در حدود  ٦٥تا    ١٩

)Chan, 1996   (  سانتي متر است و با    43.8متوسط اين چهار عدد (صرف نظر از نرخ جمعيت آن كشورها) در حدود

  اختالف دارد.  mm 8مقدار ذراع محاسبه شده از روي مايل امام علي (ع)، حدود 

  

 متوسط طول ذراع افراد بزرگسال در چهار كشور جهان  -٧جدول 

 
  

به نظر مي رسد كه متوسط ذراع در بين كل افراد بالغ جهان، به عدد محاسبه شده از روي مايل امام علي (ع) بسيار 

  نزديك باشد، زيرا: 

سال حذف شده است و   ١٩تا    ١٥ساله لحاظ شده و محدوده سني بين    ٦٥تا    ١٩ها افراد بين  گيريالف) در عمده اندازه

  بالغ از اعداد موجود در جداول قدري كمتر است.   بالتبع ميانگين براي كل افراد 

ب) عمده جمعيت دنيا در جنوب و شرق آسيا قرار دارد كه اندازه ذراع آنها نسبت به نقاط ديگر كمتر است و بالتبع با  

  وزن دادن مقادير بر اساس جمعيت كشورها، به اعداد كوچكتري براي ميانگين خواهيم رسيد.

شد، ذراع شرعي برابر با ذراع افراد متوسط القامه است اما در اين تعريف عرفي، اشاره صريحي به  همان طور كه قبال بيان  

اندازه گيري (مانند عصر پيامبر (ص) و اهل بيت(ع)) نشده است. هر چند كه ميزان تغذيه و بهداشت در هر دوره   زمان 
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تمال وجود دارد كه مقدار ذراع متوسط مردم جهان  تاريخي و براي هر قوم و ملتي داراي فراز و نشيب بوده است، اين اح

  در زمان پيامبر (ص) تفاوت محسوسي با زمان حال نداشته باشد. شواهدي در اين زمينه وجود دارد:

انگلالف)   مردان  قد  از    ٢١  يسي متوسط  سال  Cm 167.05ساله  سال    Cm 177.37به    ١٨٧٥  در   دهي سر  ١٩٧٥در 

بيشتر شده است. در حال    %5ال قد مردم انگلستان نسبت به قرن قبل، حدود  ) عم Hatton and Bray, 2010(است.

بوده است. با اين حال،    Cm 43است و در قرن گذشته احتماال كمتر از    Cm 45.25حاضر متوسط ذراع مردم انگلستان،  

) دچار كاهش قد شده اند. بعضي از مردم كشورهاي عربي (مانند عراق و ليبي) و آفريقايي (مانند اريتره و آفريقاي جنوبي

)Roser et al, 2013  (  

داشته است. مثال در اروپا، متوسط قد مردان طي    %2.4ب) مقدار قد افراد بشر در دو هزار سال اخير، نوساني در حدود  

بين   مختلف، عمدتاً  است.    172تا    168قرون  بوده  شناور  متر  (  (Clark, 2008)سانتي  ديده ٨در شكل  نوسان  اين   (

ميالدي است كه هم عصر زمان پيامبر (ص) است و در حال    ٦٠٠بيشترين ميزان قد در اروپا، در حدود سالهاي  شود.  مي

  ١٤٠٠، تقريبا با ذراع مردم  حاضر، دوباره به وضعيت قبلي خود برگشته است و بالتبع، مقدار ذراع مردم اروپا در زمان حال

افراد در حد   برابر است. تغييرات قد  پيش  افزايش يا  %2.4سال  را فقط در حدود يك سانتي متر  ، مقدار ذراع متوسط 

  دهد:كاهش مي

2.4% × 42.98 = 1.03 Cm  
اخير جهش محسوسي    سال  ١٤٠٠هر چند كه اين نمودار مربوط به كشورهاي اروپايي است، اما بعيد است كه اقوام ديگر در  

  در ميزان قد و ساير پارامترهاي پيكرسنجي (مانند ذراع) پيدا كرده باشند.   

  
  تغييرات قد متوسط مردم اروپا در دو هزار سال اخير -٨شكل 
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  ارتباط سرعت نور و سرعت صوت با مايل و ذراع شرعي   ٦-٣
  ) برابر است با:e, 2004Penrosسرعت نور بر طبق دقيق ترين محاسبات فيزيكي انجام شده (

C = 299792.458 Km/s 
  ثانيه) بر حسب مايل امام علي (ع) برابر است با: ٦٠مسافت طي شده توسط نور در يك دقيقه (

L1 = 299792.458 × 60 / 1.71936 = 10461769.193 Mil 
  است:  10-6فقط  1Lرا به صورت رابطه زير محاسبه كنيم، خطاي نسبي آن با   2Lاگر 

L2 = 114 × 114 × 805 = 10461780 Mil 
(تعداد سوره هاي قرآن) است. در استاندارد سازي مايل شرعي    114آن است كه دو بار ضريب    2Lخصوصيت جالب  

ميتوان به جاي قطر خورشيد، سرعت نور را جايگزين كرد. بدين معني كه مايل شرعي به صورت عبارت زير قابل تعريف  

  ) كند.) از يك دقيقه طي مي 1046178بر يك اي كه نور در كسر فاصله((  است:

  شرعي صورت گيرد، مقدار مايل شرعي با دقت نه رقم اعشار، به شكل زير قابل اصالح است: اگر چنين تعريفي از مايل  

Mil = 299792.458 × 60 / 10461780 = 1.719358224 km 
كيلومتر ايجاد مي كند كه در برابر قطر خورشيد، عدد بسيار    1.4تأثير اين تعريف در محاسبه قطر خورشيد فقط اختالف  

  به صورت زير قابل تجزيه است:  580ضريب در اين روابط  ناچيزي است.

805 = 5 × 7 × 23 
باشد:   داراي ظرايفي  پيامبر    23ممكن است اين ضرايب  انسان است و تعداد سالهاي رسالت  تعداد زوج كروموزومهاي 

و   ستابار  7تعداد دورها در طواف  ، مثال آمده است و روايات در جاهاي مختلفي از قرآن 7(ص) نيز هست. عدد مقدس 

 است.نيز  برابر تعداد اهل كساء  5عدد  .ع بر زمين قرار گيردموض ٧ بايد در سجده

  خطاي .  بررسي كردمسجد االقصا  را با فاصله مسجدالحرام تا  محاسبه شده  شرعي    مايلو صحت  توان دقت  مي  مجددا

  :زير يك متر استباز هم اين مقدار جديد براي فاصله اين دو مسجد، 

718×1.719358224 = 1234.499204832  1234.5 
)، سرعت صوت در هوا رابطه  Frey et al, 2000حال به بررسي سرعت صوت مي پردازيم. بر طبق دقيقترين منابع (

گراد  دماي هوا بر حسب درجه سانتي  Tمستقيمي با ميزان دماي هوا دارد و از فرمول تقريب زير تبعيت مي كند كه در آن  

  است:

cair  331.3 m/s + T × 0.606 (m/s)/C 
  درجه)، سرعت صوت برابر است با:  ٢٠در دماي معتدل (حدود 

cair  331.3 + 20 × 0.606 = 343.42 m/s 
  مسافت طي شده توسط صوت در يك ثانيه بر حسب ذراع برابر است با:

Q = 343.42 / 0.42984 = 798.9 Thera’ 
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  د: كن مايل يعني يك بريد را طي مي 12و بالتبع صوت در يك دقيقه اين مقدار در حدود خمس مايل شرعي است 

cair  1 Barid / minute 
از  خواهد بود.    ساعت، زمان الزم برابر يك  طي كند  عمال اگر صوت بتواند فاصله ميان مسجدالحرام تا مسجد االقصا را

  به صورت زير است: Qديگر، تقريبي براي  طرفي

Q  798 = 7 × 114 Thera’ 
قابل مشاهده است. بر طبق اين محاسبات، سرعت نور ضريب صحيحي از سرعت صوت    114و    7در سرعت نور نيز عوامل  

  خواهد بود:

C / cair = (114×114×805 / 60 Mil/s) / (7×114 / 4000 Mil/s) = 874000 
  

  گيري بحث و نتيجه -٤
در اين مقاله دو روش متداول در تطبيق واحدهاي شرعي طول با واحدهاي استاندارد امروزي مورد نقد و بررسي قرار گرفت  

و نشان داديم كه اين روشهاي محاسبه اختالفات جزئي در نتايج كار فقها ايجاد كرده است، مثالَ مسافت الزم منجر به قصر  

كيلومتر شناور است. به كمك حديث شگفت انگيز و اعجاز گونه    45تا    40از    نماز مسافر در نظرات مراجع تقليد معاصر

حضرت امير (ع) مي توان به روش سومي دست يافت كه وابسته به شرايط زماني و محيطي نباشد. به كمك اين حديث  

بدست مي آيد و ساير واحدهاي شرعي بزرگ    900×900طول يك مايل (ميل) شرعي با تقسيم قطر خورشيد بر عدد  

ناچيز قطر    فرسخ و به تغييرات  با توجه  بود.  قابل استخراج خواهد  آن  از  مانند ذراع و وجب  و واحدهاي كوچك  بريد 

  خورشيد در طول زمان، كليه واحدهاي شرعي طول به صورت استاندارد قابل بيان خواهند بود.  

تاريخ است. همچنين نشان داديم كه    نشان داديم كه مايل امام علي (ع) دقيقاَ مابين انواع مايل هاي تعريف شده در طول

فاصله پياده بين مسجد الحرام تا عرفات و همچنين فاصله ظل عير تا ظل وعير در مدينه دقيقاَ به اندازه يك بريد است. نتيجه  

اعجازگونه ديگري كه از احاديث حضرت امير (ع) بدست آمد، فاصله دقيق مستقيم الخط مسجد الحرام تا مسجد االقصا  

مايل امام علي (ع) بدست آمد. در اين مقاله نشان داديم كه متوسط ذراع افراد بالغ و متوسط القامه در    720ه دقيقاَ  بود ك

  جهان بسيار به عدد محاسبه شده از مايل امام علي (ع) نزديك است اما تعيين مقدار دقيق آن نياز به تحقيقات بيشتري دارد.

با مايل امام علي (ع) است، ميهمان طور كه فاصله دو نقطه مسجد الحر توان  ام تا مسجد االقصا داراي رابطه دقيقي 

حدس زد كه نقاط مهم جغرافياي تاريخ انبيا و اهل بيت، با واحدهاي طول محاسبه شده در اين تحقيق رابطه داشته باشند،  

ساير حرم هاي اهل بيت در ارتباط  مثَال ممكن است فاصله محل دقيق كوه جودي و سد ذوالقرنين با كعبه، مسجد االقصا و 

كه با ضرب آنها در مايل امام علي (ع) بريد و مرحله بدست مي آيد، ممكن است با ضرب   24و    12باشد. عالوه بر ضريب  

در طول مايل به واحدهاي كليدي جديدي برسيم و به كمك اين واحدها و كدهاي قرآني،    114ساير كدهاي قرآني مانند  
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مايل    114ريخ رمزگشايي شوند. شاهدي بر اين ادعا اين است كه سرعت نور به صورت ضريبي از  نقاط گمشده در تا

  شرعي قابل بيان است و سرعت صوت نيز خصوصيت مشابهي بر حسب ذراع شرعي دارد. 

  
  منابع 

ها با اوزان  هجري و مقايسه آن  ١٤تا    ١اوزان و مكاييل و مقاييس اسالمي از قرن  ،  ١٣٥٣،  اسماعيل خاروف، محمد احمد -

 و مكاييل و مقاييس بين المللي كنوني، پايان نامة دكتري دانشكدة الهيات و معارف اسالمي، دانشگاه تهران 

 العظمي المنتظري  اهللا الجمعه و المسافر، قم: مكتب آيت  الصالهالبدر الزاهر في  ق، ١٤١٤، بروجردي، سيدحسين  -

 ٧ج ، أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالمموسوعة اإلمام ، باقر، شريف القرشي -

دفتر انتشارات اسالمى،    ،يهمدان  يمحمدباقر موسو  ديس ، مترجم:  زاني ترجمه الم،  ١٣٧٤،  ن يعالمه محمدحس   ، يطباطبائ -

 ٥، ص١٣قم، ج

 ٢٢٠، ص ١، االحتجاج، جلد احمد بن علي بن ابيطالبطبرسي،   -

، صص  ٢شماره د)، تا اجتها ( مجلهي، سنجش امروز  يسخ بر واحدهاواحد سنجش فر قيتطب ، ١٣٩٦ اسر،ي ا،ين يصري ق -

٩٤-٦٣ 

 ٥٠-٣٥، صص ٢شماره د)، تا اجتها ( مجله، حد مسافت موجب قصر، ١٣٩١ اسر،ي ا،ين يصري ق -

 ٥٢٩ص  ،٦ج، ط اسالميه ،الكافي، محمّد بن يعقوب بن اسحاقكليني،  -

نواب،   - بن  معراج  مك ،  ٢٠٠٦مرزا،  خرائط  المنوفية مه،  المكر  هأطلس  اآلداب -جامعة  الجغرافية  -كلية  البحوث  مركز 

 والكارتوجرافية 

 ، مسير آنالين: )Mileويكي پديا، واژه ( -

https://en.wikipedia.org/wiki/Mile 
 ، مسير آنالين: )مسافت شرعي ويكي شيعه، واژه ( -

 https://fa.wikishia.net/view/ مسافت_شرعي 
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