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  چكيده 

، زكات، طهارت، نمازاين است كه آيا واژگان شرعي چون ، شودگرفته مي پرسشي كه در اين مقاله پي
م به همين معاني شرعي معهود كاربرد پيش از اسال، جز آنها كه در آيات قرآن به كار رفتهحج و ، روزه

بر اين نظرند كه برخي . اسالمي اختالف نظر استميان علماي  .اند داشته يا اين معاني را پس از اسالم يافته
 د به كارقصو  پاكي، اند؛ بلكه به معناي لغوي نظير دعا شرعي نداشته اين واژگان قبل از اسالم معناي

  . معاني شرعي را يافتند اين، رفتند و پس از اسالم مي
گيري شريعت قبل از شكل، واژگان شرعيآن است كه  علماي اسالمدر مقابل نيز ديدگاه برخي از 

اضافه  هر يكتنها شروطي به حقايق مربوط به ، به همين معاني شرعي معهود بودند و با ظهور اسالم، اسالم
  . شد و يا جزئياتي از آنها تغيير يافت

د آن است كه مؤي، عهدين و تاريخ قبل از اسالم، روايات، قوالت شرعي در آياتم ةپيشينبررسي 
كه بعد از ظهور اسالم حقيقت شرعي  نظريه اين و در نتيجة پيشينه دارند نيز قبل از اسالم، واژگان شرعي

  . رسدمردود به نظر مي، شدند
   .اصطالح، حقيقت شرعي، واژگان شرعي، معناشناسي: واژگان كليدي
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  طرح مسئله. 1
آنان اختالف نظر . حقيقت شرعي است، اسالميعلماي  نزاع ميان محلّ مسائليكي از 

اند يا از  سابقه داشتهقبل از اسالم ، خود ي شرعيابه همين معن، آيا مقوالت شرعيكه دارند 
كه  آن استشرعي  مراد از حقيقت. اندتبديل شدهبه حقيقت شرعي ) ص( سوي پيامبر اسالم

 عاملي( باشدشده استعمال ، ي شرعي استاي جديد كه همان معناز زبان شارع به معنلفظ ا
   ).239ص، 8ج، 1419، حسيني
كه اين با اعتقاد به اين. شوداين بحث در معناشناسي واژگان شرعي قرآن ظاهر مي ةثمر

 اسالم رفتند و خدا يا پيامبرواژگان پيش از اسالم و نزول قرآن به معناي شرعي به كار نمي
 اين واژگان بدون بيان پيامبر اسالم: بايد گفت، آنها را به معناي شرعي وضع كردند) ص(
نزول  قبل از كه اين واژگان پيش از اسالم واساس بر اين  اما؛ شودمحسوب ميمجمل ، )ص(

معناي اين واژگان براي عرب عصر : بايد گفت، رفتندقرآن هم به همين معناي شرعي به كار مي
  . ندداشتن) ص( پيامبر اسالمبه مراجعه نيازي به ، براي دانستن معناي آنهاول روشن بوده و نز

كي كه بسياري از مسائل فقهي و اصولي بر ثبوت يا نفي حقيقت شرعي متّ م استمسلّنيز 
بسياري از علماي اسالمي اصل را بر تشكيل حقيقت  ).251ص، 1415، فاضل توني( هستند

، آمدهدر آيه يا روايتى لفظي كه  ةنهند؛ يعني اگر دربارمي) ص( ر اسالمشرعي از سوي پيامب
 يحلّ( كنندحمل مى، شرعي معنايبر ، شرعي است يا عرفيترديد داشته باشند كه به معناي 

   ).29ص، تابي، عاملي/ 149ص، 2ج، تابي، سيوري
اش به كار شده ي وضعاكه اگر لفظ در معن است بر اينبناي بسياري از علماي اسالمي 

آن ، باشد) ص( خدا و پيامبر، مجاز و اگر واضع آن، حقيقت است و در غير اين صورت، رود
 است اميا حقيقت لغوي يا حقيقت عرفي خاص و يا ع گرنهلفظ حقيقت شرعي است و 

   ).118ص، 1ج، 1405، بحراني(
آن لفظ ، ار رودي شرعي به كادر معن، شارع اگر لفظي در زبانآنان بر اين باورند كه 

ي مطلق دعا و در شرع ادر لغت به معن، به باور آنانكه  »ةصال« حقيقت شرعي است؛ مانند لفظ
اين دسته از  ).239ص، 8ج، 1419، حسيني عاملي( است مشهور ي تكليف شرعيابه معن

به طريق نقل از ، ي شرعياكه آيا استعمال معن اختالف نظر دارندامر  در اين علماي اسالمي
 ابدين معن ؛يا به طريق مجاز است خواهد بود ـارع است كه در اين صورت حقيقت شرعي ش

اثر كثرت  بر، به مرور زمانو  كردهاستعمال  مجازاً، ي شرعي را به كمك قرينهاكه شارع معن
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ه حقيقت عرفي، ورتمتداول شده كه در اين صبه معناي شرعي عين در زبان متشرّ، استعمال
   ).226ص، 1ج، 1411، خاتون آبادي/ 118ص، 1ج، 1405، بحراني( شرعينه حقيقت  و است

شرعي  يقتدر اسالم حق يااالت است كه آؤصدد پاسخ به اين س اين مقاله در، به هر حال
از اسالم به  يشكه پ يافترا  يتوان اصطالح  يدر اسالم م ياآ، يگروجود دارد؟ به عبارت د

 يا يمطلق پاك يزكات به معنا: اندكه گفتهينا يرباشد؛ نظ اش كاربرد نداشتهياسالم يمعنا ينهم
 ومطلق امساك بوده  يصوم به معنا يامطلق قصد  يحج به معنا يامطلق دعا  معنايبه  ةصال
  استعمال كرده است؟، كه اكنون معهود ماست يديجد را به معاني آنهااسالم ، گاه آن

  بحث ةنيپيش. 2 
مورد تأكيد ، يرباز از سوي بسياري از علماي اسالميوجود حقيقت شرعي در اسالم از د

 محمدبن  باقر محمده كاند؛ چنان گرفته است تا جايي كه برخي آن را اجماعي دانستهقرار مي
به ) ع( باقر امامفاق نظر دارند كه حقيقت شرعي از زمان قين اتّمحقّ«: گويدأكمل بهبهاني مي

ال شده است كه آيا ؤس حضرتشاز ، كه در آنروايتي است  آنهابعد مطرح شد و دليل 
طهارت را  ةكلم امام، وايتدر اين ر: گويندتواند زمين نجس را پاك كند؟ اينان ميخورشيد مي

 اش به معني شرعي تغيير دادهاش استعمال ننموده؛ بلكه آن را از معناي لغويبه معناي لغوي
، ر نظر گرفتن معناي لغوي طهارتحقيقت شرعي است؛ چرا كه د، طهارت، ؛ بنابرايناست

، وي و نجاست شرعيال شرعي مناسب نيست و از ارتباط بين نظافت لغؤبراي پاسخ دادن به س
وجود حقيقت شرعي را به زمان ، قان با استناد به اين روايتاين محقّ. شوداي حاصل نمينتيجه
د نيز در كتاب ديگرش به نام خو، بهبهاني ).222ص، 1426، بهبهاني( ».رسانندمي) ع( باقر امام

، به بعد) ع( صادق امامو ) ع( باقر امامر شده كه حقيقت شرعي از زمان متذكّ، »الممصابيح الظّ«
   ).290ص، 5ج، 1424، واهم( مطرح شده است

لفظ طهارت به دليل ) ع( امامآن دو اهللا خويي نيز با اظهار اين مطلب كه در عصر آيت
كند كه وجود بيان مي، بدل شده استحقيقت شرعي به ، اششرعيكثرت استعمال در معناي 

اي وجود ندارد كه حقيقت هيچ مناقشه اما ثابت نيست؛) ص( حقيقت شرعي در زمان پيامبر
   ).244ص، 5ج، 1418، خويي( است ثابت) ع( امام شرعي از زمان آن دو

جم در تأليفات و آثار اصطالح حقيقت شرعي از قرن چهارم و پن، دهد ها نشان ميبررسي 
 يأ«ر كتاب د) ق 505 .م( ابن عطيه، ؛ چنانكه در اواخر قرن چهارمه استفقهاء مطرح شد
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ي خضوع و خشوع است و در اآورده كه ركوع در لغت به معن »املراد يف شرح مؤمتر علماء بغداد
قتي است حقي، مطلق دعاست و در شرع معنايركني از نماز است و نماز نيز در لغت به ، شرع

  . كه شامل اركان مخصوص است
لفظ ركوع به كار رفته كه مراد از آن معناي ، شود كه در آياتي از قرآنكر ميدر ادامه متذّ 
 م استنه معني لغوي؛ چرا كه حقيقت شرعي و عرفي بر حقيقت لغوي مقدو  عي آن استشر

   ).542ص، 1ج، 1423، ابن عطيه(
برخي در آثار خود  چنانكهواقع شد؛  توجههمچنان مورد  ،قرون بعد نيز حقيقت شرعي در

ق سبزواري در كتاب محقّ، »ءالفقها ةتذكر«ي در كتاب امه حلّعلّ: جملهاند؛ از به آن اشاره داشته
  . »ةالحدائق الناظر«بحراني در كتاب ، »المعاد في شرح االرشاد ةذخير«

سه ديدگاه  »اعتكاف، زكات، جح، صوم، ةصال«در خصوص برخي از واژگان شرعي مانند 
  : متفاوت وجود دارد

، ةصال«مانند واژگان شرعي كه ران بر اين نظرند تقريباً عموم قدما و برخي از متأخّ) الف
اند و چون از معناي لغوي به معناي  اي قبل از اسالم نداشته هيچ سابقه »حجو زكات ، صوم

از فقهاء به ثبوت حقيقت شرعي بودن برخي . حقيقت شرعي هستند، اندشرعي استعمال شده
، 1ج، 1383، رشب/ 57ص، 1ج، تابي، يي سيورحلّ(: اند؛ از جملهاين واژگان تصريح نموده

   ).21ص، 1ج، 1422، الغطاء  كاشف/ 11ص، 4ج، 1421، نجفي/ 95ص
و برخي از ) 416ص، 1ج، 1269، رازي: نك( اندكي از قدما نظير باقالني، در مقابل) ب
، رازي(: اند؛ از جملهرا نفي نموده واژگاننيز حقيقت شرعي بودن برخي از اين ن ريمتأخّ

، 6ج، 1402، مصطفوي/ 164ص، 1400، ملكي/ 557ص، 2ج، 1417، اشتهاردي/ همانجا
  . از معاصران شيعه) 275ص

 نجفي اس بن عليالغطاء عب  كاشف. اندران قائل به تفصيل شدهدر ميان متأخّافرادي ) ج
بسيار  واژگان شرعيو  حج، صوم، ةصال«كه حقيقت شرعي بودن الفاظي مانند  است معتقد
 ةحوز ةبرخي آن را دربار ).121ص، تا بي، كاشف الغطاء( نياز به بحث و بررسي دارد، »ديگر

الفاظ پركاربرد  ةبرخي نيز آن را دربار. اندانكار كرده، معامالت ةدر حوز امااند؛ عبادات پذيرفته
. اندانكار كرده، ساير الفاظ ةدربار امااند؛ قبول كرده »وضوء و غسل، صوم، زكات، ةالص«نظير 

) ع( باقر امامواژگان عصر  ةدر زمين امااند؛ پذيرفته) ص( واژگان عصر پيامبر ةبرخي هم دربار
   ).416ص، 1ج، 1269، رازي: نك( اندرد كرده) ع( صادق امامو 
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، زكات، صوم، طهارت، ةصال«يقت شرعي در واژگاني مانند دهد كه حقنشان مي، هابررسي
در ميان اديان آسماني پيشين  واژگانرد؛ بلكه اين وجود خارجي ندا، »و جز آنها اعتكاف، حج 

؛ بلكه تنها با دهرا تأسيس نكر آنها) ص( نيز متداول بوده و پيامبر جاهليتو در ميان اعراب 
  . امضاء نموده است را آنها، اين احكام اعمال تغيير در

ها كن و خانوادهماا، به حسب قبايل، جاهليتحاكم در زمان  قوانين، در تاريخ آمده است كه
ه و يثرب تفاوت داشت و به با احكام اهل مكّ، مي كه در يمن حاكم بوداحكا. متفاوت بود

ي كه تشكيل يك هيأت قضايي و تأسيس حكومت، اي حاكم بر جامعه آن عصرجهت نظام قبيله
ت فقه. حكمفرما نبود، ني باشدداراي قانون مدوشد و عان هر قوم وضع ميتوسط متشرّ جاهلي

از  كند كه اسالم برخيبيان مي )Goldziher( گلدزيهر. نمودبرخي از اين احكام را امضاء اسالم 
قه اهل ه و فپذيرفت و از قوانين اهل مكّ تعارض نداشت، اسالم احكام جاهليت را كه با مبادي

   ).480-470صص، 5ج، 1978، جوادعلي( احكامي را اخذ نمود، مدينه

  واژگان شرعيبرخي از در بررسي حقيقت شرعي . 3
: واژگان شرعي مانندكه  دهدنشان مي روايات و عهدين، آيات، بررسي تاريخ قبل از اسالم

، در ادامهه حقيقت شرعي نيستند ك »و جز آنها طهارت، اعتكاف، زكات، حج، صوم، ةصال«
  . آيدشرح آن مي

  ةصال حقيقت شرعي. 3-1
را حقيقت شرعي به شمار  »ةصال« انقكند كه اكثر محقّبيان مي »العرفان  كنز«صاحب 

، اولصورت : ثبوت حقيقت شرعي به دو صورت ممكن استآورند و بر اين باورند كه  مي
نقل كردم ) دعاء( ا از معناى لغوى آنر »ةصال«اعالم كرده باشد كه مثالً لفظ ) ص( پيامبركه اين

در نماز استعمال شده و استعمال ، با قرينه ةصال كه لفظديگر اين صورت. و براى نماز قرار دادم
نه دعاء؛ يعنى  و را فهميدند »نماز«، بدون قرينه »ةصال«ادامه داشته است تا آنجا كه همه از لفظ 

اگر چنين اتفاقى . در نماز حقيقت شده است خود به خود، بر اثر كثرت استعمال »ةصال«لفظ 
حقيقت شرعي ثابت ، رخ داده باشد) ع( يكى از معصومين يا) ص( در زمان رسول اكرم

   ).579ص، 1ج، تابي، سيوري يحلّ( ددگر مى
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 ةصالكنند كه بيان مياعتقادي ندارند و  »ةصال«اي به حقيقت شرعي بودن همقابل نيز عد در
به  ةصال؛ همچنين در لغت عبري و آرامي استعمال شده است، بل از اسالمق، به معناي عبادت

 استعمال شده، ل كه در اوايل بعثت نازل شدهممزّ ةدر ابتداي سور، ي شرعي و عبادي آنامعن
پرستان نيز  در بين يهوديان و بت ةصالافزايند كه و مي) 275ص، 6ج، 1402، مصطفوي( است

كند؛  مي سجود و خضوع، به سوي معبود خود بشر ذاتاً، بر اينه شرعي بود؛ عالو معنايداراي 
   ).164ص، 1400، ملكي( تواند حقيقت شرعي باشدبه معناي نماز نمي ةصالپس 

در  اماحقيقت شرعي است؛ ، ةصالكند كه بيان مي »جواهر الكالم«در كتاب خود ، نجفي
او . در تضاد است ةصالشرعي بودن يقت كند كه با اعتقاد او به حقبه مطالبي اشاره مي، ادامه
، نماز. به معناي شرعي خود وضع شده بودند، و حج قبل از شريعت اسالم ةصاللفظ : گويدمي

 ار عرب وجود داشت و تا قبل از پيامبرنصارا و همچنين كفّ، در ميان يهود، حج و ساير عبادات
اين  يي از اجزابرخ) ص( بركه پياماين عبادات داراي حقايقي بودند؛ جز اين) ص( اكرم

   ).11ص، 4ج، 1421، نجفي( عبادات يا بخش اعظمي از آن را تغيير داد
ديانت و اصلى ثابت داشته ، گذشتهع ينماز در شرارسد به نظر مي، بررسي انجام شده با

دخل و به آن ات مربوط اقسام و ديگر خصوصي، فروع ةاسالم آن را پذيرفته و تنها دربار
نظر گروه اخير را  آيدكه در ذيل مي داليلي ).64ص، 1ج، 1417، شهابي( ه استف كردتصرّ

  : ندنك تأييد مي
 نحميادر كتاب  چنانكه؛ ه استشرعي بودبه معناي قبل از اسالم ، در اديان آسماني ةصال

هاي دست، عزراء يهوه خداي عظيم را متبارك خواند و تمام قوم«: آمده است) 6 ةآي، 8 باب(
را  خداوند، آمين آمين و ركوع نمود و رو به زمين نهاده: برافراشته در جواب گفتند خود را

  . »سجده نمودند
 بقره 125 ةدر آي. آياتي از قرآن نيز به وجود نماز در اديان سابق اشاره شده است در

. ﴾ئفني والْعاكفني والركَّعِ السجودوعهِدنا إِىل إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّا...﴿: فرمايد مي
حكايت ان در ميان مكي) ع( اين آيه از وجود ركوع و سجود در نماز از زمان حضرت ابراهيم

يا مريم اقْنيت لربك واسجدي ﴿: ستآل عمران آمده اسورة مباركة  43 ةدر آي، همچنين. كندمي

عنياكالر عكَعي ماراز ركوع و سجود در نماز ) س( در اين آيه نيز خطاب به حضرت مريم .﴾و
  . ه استپيشين وجود داشت امماش در ميان ي شرعيانماز به معن، بنابراين؛ سخن رفته است
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 بهرا نسل ) ع( ابراهيم حضرت سنن جاهليتاعراب  كه روايت شده است) ع( باقر اماماز 
از حج و امر دين در ميان اعراب ) ع( ماعيل بن ابراهيمآنچه را اس: او فرمود. نسل حفظ كردند

گذشت تا  سپس زمان طوالني بر اعراب. به ميراث گذاشت تا زمان عدنان بن اُدد باقي بود
كردند و در دينشان بدعت نهادند؛ با اين حال سنن بسياري از  القلب شدند و فساد  كه قسياين

210ص، 4ج، 1367، ينيكل( ت در ميان آنان باقي مانده بودحنفي.(   
هستي  ةاهللا را به عنوان آفرينند بودند و) ع( اعراب جاهلي از سويي بر آيين حضرت ابراهيم

ال ؤهرگاه از آنان س، زمر آمده است 38 ةاز جمله آيه آيچندين ه در كچنان و شناختندمي
أَلْتهم من خلَق لَئن سو﴿: اهللا، گفتندمي، شد چه كسي آسمان و زمين را آفريده است مي

ها را شريك او قرار داده بودند و آنها بت، از سوي ديگر اما ؛﴾...رض لَيقُولُن اللَّهاْالو واتاالسم
بتي به رنگ آتش ساخته و ، براي خورشيد، جاهليتاند در زمان كه آوردهچنان. پرستيدند را مي

گذاري  نام »مسالشّ  بيت«به نام ، همان بت گويا به نامي بنا نهاده بودند كه خاص ةخان، براي آن
براي اين بت ، خدمتكاري نيز گماشته بودند و اعراب در سه نوبت، شده بود و براي آن خانه

خواندند و به هنگام طلوع خورشيد و هنگامي كه خورشيد در وسط آسمان بود و نيز نماز مي
و ) 337ص، 6ج، 1978، جوادعلي( اشتندگذسر به سجده مي، براي آن بت، به وقت غروب

، بنابراين ؛)56ص، 6ج، واهم( شناختاز جمله نمازهايي بود كه قريش آن را مي ضحية صال
  . معهود بود، جاهليتدر ميان اعراب ، آميز اش منتها به صورت شركي شرعيانماز به همان معن

 چنانكهبودند؛  نيز دست و موحافرادي يكتاپر، جاهليتدر ميان اعراب ، مقابل اين گروه در
ت بود و آنگاه كه ت و مسيحيزيد بن عمرو بن نفيل در جستجوي ديني غير از يهودي: اندآورده
را ) ع( من آيين ابراهيم: زيد گفت، را براي او توصيف كرد) ع( دين ابراهيم، مند مسيحيدانش
به طرف   جاهليتكنم و در مي سجده، را ابراهيم ساخته است جانب كعبه كه آنه و ب پذيرم مى

ابراهيم و  ةكعبه قبل: گفت مي و )144ص، 2ج، 1405، بيهقي( گذاشتكعبه سر به سجده مي
، 6ج، 1978، جواد علي( خوانم نمي كنم و براي آن نمازنگ را عبادت نميس، اسماعيل است

را ) ع( يماست كه زيد بن نفيل آيين ابراهآمده  همچنيناين گزارش تاريخي  در ).475ص
  . كردميو سجده گزارد ميبه طرف كعبه نماز ، پذيرفت و براي خدا

اللَّه لَهم  يوالَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَ﴿ ةكند كه آي زيد بن اسلم روايت مى

ال «: گفتند مى  جاهليتدوران  در مورد سه نفر نازل شد كه در) 17/ زمرال( ﴾فَبشر عباد يالْبشر
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ابن ( ابوذر غفارى و سلمان فارسى، زيد بن عمرو بن نفيل: از اند  آن سه تن عبارت. »اال اهللا اله
   ).3249ص، 10ج، 1419، حاتم ابي

در زمان ) س( و خديجه) ع( علي، )ص(اكرم  در روايات فراواني به نماز خواندن پيامبر
ه رفتم و در به مكّ  جاهليتدر زمان : گويد بن عفيف كندى مى يحيى. اشاره شده است جاهليت

من مشغول نگاه كردن به كعبه ، چون آفتاب باال آمد. ب وارد شدماس بن عبدالمطلّعب ةخان
ديدم جوانى آمد و چشمى به آسمان انداخت و سپس رو به كعبه ايستاد و طفلى آمد و ، بودم

شيد كه زنى آمد و در پشت سر آن دو ايستاد؛ آن در طرف راست او ايستاد و چيزى طول نك
طفل و زن ، جوان بلند شد از ركوع، جوان خم شد و ركوع كرد؛ طفل و زن هم ركوع كردند

، 1409، ماوردي( آن دو نيز به سجده رفتند، جوان خود را به سجده انداخت، هم بلند شدند
   ).320ص، 3ج، 1416، اميني/ 1ص، 1413، مفيد/ 240ص

 توجهبا . روايت نيز از وجود سجده و ركوع و قيام و قعود در نماز سخن رفته است در اين
به معناي مطلق دعا بوده و بعد ، چنين نبوده است كه نماز قبل از اسالم، هايي كه آمدبه گزارش
به عنوان يك عمل نماز ، به معناي شرعي به كار رفته باشد؛ بلكه پيش از اسالم، از اسالم
هاي ديگر نيز بوده و اسالم تنها با تود عرب عصر نزول و همچنين اديان و ملّمعه، عبادي

  . را به آن افزوده يا كاسته است مواردي، اعمال تغييرات

  طهارت حقيقت شرعي. 3-2
 »معالم الدين«صاحب . اختالف نظر وجود دارد، مورد حقيقت شرعي بودن طهارت نيز در

كند كه طهارت حقيقت بيان مي، ثابت است حقيقت شرعيوجود بعد از اشاره به اين مطلب كه 
حقيقت شرعي را بر حقيقت لغوي و برخي نيز  ).122ص، 1ج، 1418، عاملي( شرعي است
است حقيقت شرعي، نجاست ةدانند و بر اين باورند كه طهارت در ازالم ميعرفي مقد 

ص شود كه مراد از اگر مشخّ، است دق سبزواري نيز معتقمحقّ ).90ص، 1397، داماميرد(
، 1424، بهبهاني/ 72ص، 1ج، 1247، سبزواري( آن حقيقت شرعي است، غسل است، تطهير

   ).198ص، 1ج
غسل ، بن حسن عاملي بر اين نظر است كه اگر مراد از تطهير محمدابوجعفر ، مقابل در
، نابراينباست؛ ي غسل نيز ابه معن، بر حقيقت شرعي داللت ندارد؛ چون تطهير در لغت، باشد

   ).348ص، 2ج، 1419، عاملي( ل كردبودن آن تأم بايد در حقيقت شرعي
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با حقيقت شرعي بودن طهارت مخالف است و آن را امري ـ قدس سرُّه  ـخميني  امام
، تابي، خميني( حقيقت عرفي و لغوي است، كند كه طهارتداند و بيان ميغريب و بعيد مي

طهارت و  )6/ مائدهال( ﴾...فَاطَّهروا...﴿ ةبا استناد به آينيز  ميانجيملكي  ).247ص، 1ج
داند و آن را حقيقت مطلق و از پاكيزگي را از مفاهيم بديهي و روشن نزد تمام عقالء مي

   ).19ص، 1400، ملكي( آورد كه داراي حقيقت شرعي نيستبه شمار مي ات عقليمستقلّ
 تا قبل از بعثت حقيقت شرعي نيست، دهد كه طهارتنشان مي نجام شدههاي ابررسي

. وجود داشت جاهليتهمچنان در ميان اعراب ) ع( هاي ابراهيمسنّتبرخي از ) ص( پيامبر
 صادق امامه نقل است زنديقي از كطهارت بود؛ چنان، ها بنا بر روايات موجودسنّتيكي از اين 

 در زمان عرب: فرمودند) ع( امام بودند يا عرب؟تر  صواب بردينشان  در آيا مجوس :پرسيد) ع(
تر بود؛ چرا كه مجوس به تمام انبياء كافر نزديك به دين حنيف، نسبت به مجوس جاهليت

هاي بند بودند و غسل دادند؛ در حالي كه اعراب به آن پايبودند؛ غسل واجب را انجام نمي
   ).2ص، 2ج، 1414، يحر عامل( است هاي خالص شريعت حنيف سنّتواجب از 

مربوط مورد  پنج. شماردبر ميدر ده چيز را ت حنفي) ع( صادق امام، نيز روايت ديگري رد
 در ادامه در مورد طهارت جسم آنگاه. مربوط به طهارت جسم موردبه طهارت سر و پنج 

تشريع شد و تا ) ع( ابراهيم ةلت است كه به وسياز حنفي، غسل و طهارت با آب: فرمايد مي
در كه بود ) ع( هاي ابراهيمسنّترت از جمله طها، بنابراين ).2ص، واهم( شودنمي قيامت نسخ

پرست و هم اعراب كه هم اعراب بتحنفاء باقي مانده بود؛ چنان بويژه، جاهليتميان اعراب 
به طهارت لباس و جسم خود ، م و همچنين طواف كعبهالحرامسجد د به هنگام ورود به موح
  . ي داشتندخاص توجه

، هاي واجب تشريع شده بود و در آياتي از عهد قديمغسل، در اديان آسماني، بر اين وهعال
با ، همچنين. به احكام آن اشاره شده است، )30-20آيات ، 15باب ، از جمله سفر الويين(

رسد كه اعراب به نظر مي، بقره آمده است ةسور 222 يةه آنچه كه در شأن نزول آب توجه
همنشيني ، ي فراتر از آنشرط مباشرت و حتّ، حجاز ةمنطق يهوديان سنّتر تحت تأثي، جاهليت

در مورد سبب نزول اين آيه اكثر . دانستندطهارت و پاكيزگي مي منافي با زنان حائض را
در برخورد با حائض همان كاري ، عرب ساكن در مدينه و اطراف آنران بر اين نظرند كه مفس

، قرطبي( بقره نازل شد 222 ةآي، و به دنبال آن دادندانجام مي دادند كه يهوديانرا انجام مي
است كه يهود در خوردن و آشاميدن از حائض دوري كرده انس نقل  ).81ص، 3ج، 1364
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ال ؤس) ص( اصحاب از پيامبر، در اين مورد. بردندسر نمي كردند و در يك خانه با او به مي
، 1417، طباطبايي/ 246ص، 1ج، تابي، ي نيشابوريقشير( كردند و خداوند اين آيه را نازل كرد

رسد طهارت به به نظر نمي، به آيات و روايات اشاره شده توجهبا ، بنابراين ).215ص، 2ج
گونه كه برخي از علما بلكه همانرايج نبوده باشد؛ ، اش قبل از اسالم همان معناي شرعي

ي است كه در ميان تمام اديان و جوامع طهارت از جمله مقوالت عرفي و عقل، اند تصريح نموده
تنها آشنا به ، توان گفت كه عرب عصر نزولنمي، ر اين اساسب بشري وجود داشته است؛

لكه اين ؛ به استحقيقت شرعي آن شكل گرفت، معناي لغوي طهارت بود و با تشريع دين اسالم
  . ه استزسازي نمودفقط آن را امضاء و با) ص( و پيامبر هدر ميان آنان مرسوم بود سنّت

  زكات حقيقت شرعي. 3-3
برخي معتقدند كه زكات . مورد حقيقت شرعي بودن زكات نيز اختالف نظر وجود دارد در
تبيين شده ) ص( ط پيامبراي نداشته و حقيقت شرعي آن توسي شرعي آن هيچ سابقهابه معن

، 1421، هيد ثانيش( خمس و زكات حقيقت شرعي هستند: گويدكه شهيد ثاني مينست؛ چناا
كنند مي بر حقيقت لغوي و عرفي حمل، نيز زكات را مانند ساير عبادات برخي ).652ص، 1ج

   ).269ص، 1418، حائري يزدي/ 652ص، 1ج، تابي، آشتياني( دانندو آن را حقيقت شرعي نمي
كند كه زكات به معناي شرعي آن يعني پرداختن بخشي از يروشن م، بررسي انجام شده

زكات در ميان ساير اديان الهي وجود داشته . اي پيش از اسالم داردال براي نيازمندان سابقهامو
وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا و ﴿: فرمايدمريم مي 31 ةاز جمله آي بسياريو قرآن نيز در آيات 

   .﴾وكانوا لَنا عابِدين اةيتاَء الزكلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقام الصالة وإأَوحينا إِ

به حكم زكات اشاره ، 14 باب، و سفر تثنيه 25باب ، فر الوييندر آياتي از س، بر اين عالوه
كرد و س پرداخت ميالمقد  زكات را به صندوق بيت، كند كه يهودندوي بيان مي. شده است

بردند ت را نسل به نسل به ارث ميك دهم مخصوص آل هارون يا الوياني بود كه شغل كهاني
 اج بيتبه مناصب ديني بود و بخشي از زكات هم صرف اطعام حج قو يك شستم آن متعلّ

 136ص، 1415، حسني ندوي( شدس ميالمقد.(   
 ب به او و اجراي اوامرتقرّ، خدايانهر يك از اي خشنودي هيكي از راه، جاهليتزمان  در

پرداخت ، آنهاكه يكي از  كردجلوه ميهاي مختلف به صورتر اجراي اواماين . خداوند بود
كردند و زكات پرداخت مي، به معابد و رجال ديني، نجد و حجاز اطقاعراب من. زكات بود
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 ).186ص، 6ج، 1978، جوادعلي( دادندرا به معابد مي شر محصوالت و حيواناتها نيز عقتبي
اهل حجاز و  ).55ص، 8ج، 1423، طبري( بود هاق به خدا و بتشر محصوالت زراعي متعلّع

 هايي هم كه پيامبردر نامه. كردندعشر آن را پرداخت مي، مدينه نيز در روز برداشت محصوالت
ه و جرمز اي به جهنيه در نامهكتعبير عشر به كار رفته؛ چنان، كردها مكاتبه ميبه قبيله) ص(

ه علما كمراد از صدقه همان زكات يا عشر است؛ چنان. »رالعشفي الثِّمارِ  ةَقَدالص نَّا«: آمده است
، واجب باشد ةصدق، اند و زماني كه مرادگاهي صدقه و زكات را به جاي يكديگر به كار برده

   ).485ص، 7ج، 1978، جوادعلي( اندتعبير زكات را به كار برده
يك ، به هر جريب زمين ،ها قرار داد و در عراق خراج را بر زمين عمرنقل شده است كه 

  جاهليته در كچنان، به هر يك جريب زمين يك دينار، ر كرد و در مصر و نواحى آندرهم مقرّ
   ).337ص، 1ج، 1383، س اردبيليمقد( مرسوم بود

تواند زكات نيز مانند ساير احكام عبادي نمي، رسدبه نظر مي، چه كه ذكر شدبه آن توجه با
  . حقيقت شرعي باشد

  حقيقت شرعي صوم .3-4
ي مطلق ادر لغت به معن صوم، برخي معتقدند. در مورد روزه نيز اختالف نظر وجود دارد

ي امساك از موارد خاص است؛ نه مطلق امساك؛ از اين جهت اامساك است و در شرع به معن
نيز معتقدند  برخي ).483ص، 5ج، 1418، حائري طباطبايي( دانندروزه را حقيقت شرعي مي

توان آن را حقيقت شرعي نمي اما ، ي لغوي روزه با مفهوم عرفي آن متفاوت استاه معناگر چ
و مخلوق است كه  ميان خالق از آن جهت كه روزه از جمله وظايف خاصـ  به حساب آورد
، 7ج، تابي، آملي( جويندب ميبه خدا تقرّ، آن ةشناسند و به وسيلها آن را ميتمام ملل و نحله

   ).425ص
بقره در  183 ةآي چنانكهزه در ميان ملل و اديان قبل از اسالم متداول و شناخته شده بود؛ رو

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَی الَّذين من قَبلكُم ﴿: فرمايداين مورد مي

بلكه پيش  هين بار در دين اسالم تشريع نشداولبراي روزه ، كندمي نيه بيااين آ .﴾لَعلَّكُم تتقُونَ
تورات به كار نرفته؛ بلكه در اكثر موارد  روزه در اسفار خمسه لفظ. از اسالم نيز بوده است

 29 ةآي، 16باب ، در سفر الويين ).285ص، 1429، عمادعلي( آمده است »تذليل نفس«تعبير 
هاي خود را جان، ه در روز دهم از ماه هفتمدايمي باشد كة اين براي شما فريض«: آمده است
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. »ن و خواه غريبي كه در ميان شما مأوا گزيده باشدخواه متوطّ نيد؛كار مكذليل سازيد و هيچ 
فصل، 6باب ، يدر انجيل متّ. است لفظ روزه وارد شده نيز اسفار عهد قديم و جديد ةدر بقي  

عوض ، بيند پنهان راان است و پدر تو كه ميكه پنه دروزه بدار براي پدر خو«: آمده است، 10
  . »دهد به تو آشكارامي

عايشه . عاشورا در ميان آنان رايج بود ةنيز نقل شده است كه روز جاهليتمورد اعراب  در
ة ماه گرفت؛ تا اينكه وجوب روزعاشورا مي ةة جاهليت روزكه قريش در دورآورده است 

 ةروز: نويسدجوادعلي مي، از سوي ديگر ).276ص ،1ج، 1411، بخاري( تشريع شدرمضان 
 گرفتند گناهان خود و نيز براى استغفار روزه مى ةاركه براى كفّ بودهاى يهود  عاشورا از روزه

مرسوم بود و بسياري از ، عاشوراء ةروز، ميان يهوديان در ).342ص، 6ج، 1978، جوادعلي(
 اس نقل شده است كه پيامبرچنانكه از ابن عب ـ د بودندعاشوراء مقي ةعرب منطقه حجاز به روز

آن حضرت مناسبت . اند عاشورا گرفته ةوارد مدينه شد و مشاهده كرد كه يهوديان روز) ص(
جواب دادند كه در اين روز خداوند موسي و  ال كردند و آنهاؤاين روز را از يهوديان س ةروز
در چنين روزي روزه ، بزرگداشت آن روزيل را به سوي فرعون فرستاد و ما به خاطر ئاسرابني
تريم؛ آنگاه اصحاب را به روزه شايسته) ع( ما از شما به موسي: فرمودند) ص( پيامبر. گيريممي

   ).795ص، 2ج، تابي، قشيري نيشابوري( داشتن اين روز دستور داد
ت كه اين سزاوار آن اس، ثابت كنيم جاهليتاى براى  اگر بخواهيم روزه: گويدمي جوادعلي

دهد كه از ظاهر روايات وي ادامه مي. ثابت كنيم، ها را براى كسانى كه دين حنيف داشتند روزه
نوشيدن و مباشرت با زنان ، امتناع از خوردن ةروز، جاهليت ةآيد كه روزاهل اخبار به دست مي

   ).342- 339صص، 6ج، 1978، جوادعلي( ودب
به اين موضوع اشاره شده و آمده است كه طعام بعد نيز  سنّتبيشتر تفاسير شيعه و اهل  در

ام روزه حرام بود و براي مسلمانان رعايت كردن اين موارد از خواب و مباشرت با زنان در اي
خداوند بر آنان ، لذاشدند؛ به گناه مبتال مي، سخت و سنگين بود و چه بسا كه از رهگذر آن

دند بخشيد و حرمت آن را طبق شرايطي سان گرفت و گناهاني را هم كه مرتكب شده بوآ
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ ﴿: فرمودو ) 312ص، 6ج، 1383، دروزه/ 46ص، 2ج، 1417، طباطبايي( برداشت

متأَنو لَكُم باسل نه كُمفَثُ إِىل نِسائيامِ الرالص ونَ أَنتانخت متكُن كُمأَن اللَّه ملع نلَه باسل فَتاب كُمفُس

غتابو نوهراشفَالْآنَ ب كُمنفا ععو كُملَيعو لَكُم اللَّه بوا ما كَتتوا حبراشطُ  يكُلُوا ويالْخ لَكُم نيبتي

  . )187/ بقرهال( ﴾...اللَّيلِ يسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَالاْ يطبيض من الْخاْال
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 و همچنين ﴾أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِىل نِسائكُم﴿ ةجمل: فرمايندطباطبايي مي امهعلّ
خ دارند؛ از آن جهت كه مسلمانان به قانون داللت بر نس ﴾علم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم﴿

دانست كه اين بند نبودند و چون خدا ميياپ دان وضع شده بوو احكامي كه در ميان خودش
دچار ، بلكه به موجب آن، م نيستندآنان سخت و سنگين است و نه تنها بر آن مصم احكام بر
اخير  ةپس جمل. ﴾لَيكُم وعفا عنكُمفَتاب ع﴿: بعد فرمود ةخداوند در جمل، لذا، شوندگناه مي

  . داردداللت آشكار تسهيل آن  نيز بر نسخ احكام سابق و
يض باَلْيتبين لَكُم الْخيطُ ا ياشربوا حتوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا وابتغفَالْآنَ باشروهن و﴿ ةجمل

ورد بحث نيز داللت بر نسخ م ةيدر آ، ﴾اللَّيلِ يسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَالمن الْخيط اْ
شرت با زنان جايز نبود و خوردن و آشاميدن هم بعد امب، از آن جهت كه گويي در سابق - دارد

   ).46ص، 2ج، 1417، طباطبايي( حرام بود، از خواب شبانه
، ي شرعي آنابا روزه به معن جاهليتعراب رسد كه ابه نظر مي، با توجه به مطالب مذكور

 گرفتندچند روزي را روزه مي، از جمله بت خورشيد، هابراي بت چنانكه؛ نداهآشنا بود
با ، گرفتند؛ آنگاهروزه مي، به آداب آيين خود و حنفاء نيز) 337ص، 6ج، 1978، جوادعلي(

روزه نيز مانند ساير احكام ، بنابراين .برخي از احكام آن تسهيل يافت، ذكر شده ةنزول آي
  . تواند حقيقت شرعي باشدمين، عبادي كه تفصيل آن گذشت

  حقيقت شرعي حج. 3-5
برخي آن را حقيقت شرعي . نيز اختالف نظر است »حج« حقيقت شرعي بودن ةدربار

ي ابه معن، ي قصد براي هر چيزي است و در شرعابه معن، در لغت »حج«: انددانسته و گفته
بر) 340ص، 1ج، اتبي، جزري( است؛صي و مشخّن است كه داراي شروط معلوم قصد معي 
شهيد ( اندداللت حج بر مناسك خاص را حقيقت شرعي دانسته، ونبرخي از اصولي، اين اساس

46ص، 1ج، 1419، لاو.(   
مناسك حج به قبل از اسالم و آيين  ةرسد كه پيشينبه نظر مي، با بررسي انجام شده اما

  . باشد رعيتواند حقيقت شنمي، بدين ترتيب رسد ومي) ع( حضرت ابراهيم
ب به براي تقرّ، نهاي معيس در زمانهاي مقدرفتن به مكان، در اصطالح حج، از ديرباز

معروف ، حج به اين معنا در تمام اديان. رفته استس به كار ميخدا و صاحب آن مكان مقد
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 هايو در كتاب بودهاصيل  اين كلمه از كلمات ساميِ. ر كهن نزد ساميان استيبوده و از شعا
   ).347ص، 6ج، 1978، جوادعلي( وارد شده است ساموب به بنيهاي منستمختلف ملّ

روايت  چنانكهمناسك حج بود؛ ، جاهليتهاي مرسوم در ميان اعراب سنّتترين مهم از
ازدواج ، ختان سنّت سه مگر همه را تباه ساختند )ع( از آيين ابراهيمجاهليت شده است اعراب 

   ).414ص، 2ج، 1966، صدوق( ا ضايع نساختندآنها ركردند و ك ميتمس هاو حج كه به آن
ب آن خانه را اعرااللّه آن است كه   كعبه به بيت ةروايت شده است كه وجه تسمي 

بود و هيچ بتي را به اين  »اللّه«نزد عرب  خداوند اسم خاص اند و دانسته مخصوص خداوند مى
، 1421، بهبهاني( ناميدند مى »اللّه  بيت« جاهليتا در كعبه ر، ند و به اين سبب خواند نام نمي

كردند  شمردند و به آن سوگند ياد نمى حرم را بزرگ مى جاهليتاهل ، نينچهم ).116ص، 2ج
ولى  ؛كردند دند و هيچ حيوانى را از آن بيرون نمىنمو ض نمىو به كساني كه در آن بودند تعرّ

   ).759ص، 24ج، 1429، يدبروجر يطباطباي( شكستند حرمت خدا را در آن مى
 وجوب طهارت جسم و لباس بود، جاهليتترين اركان حج نزد اكثر اعراب مهم از

: كند كه فرمود روايت مى) ع( صادق امامابوبكر حضرمى از  ).395ص، 6ج، 1978، جوادعلي(
ير سا، قريش بودند و حل، حمس. حل و حمس: شدند به دو گروه تقسيم مى جاهليتعرب در 

براى خود داشت و اگر از اهل  -از حمس -شخصى از اهل حرَم، فراد حليك از ا هر. اعراب
  . مجبور بود برهنه اطراف كعبه طواف كند، كسى را نداشت -از حمس -حرَم
اهل  قاضىِ، جاهليتاض در عي. اض بن حمار مجاشعى بودعي و حرَمى) ص( پيامبر اكرم 
كرد و  دور مى ودلباس گناه و پليدى را از خ، شد ه مىوارد مكّ اض هنگامى كهعي. اظ بودعكّ

خدا  ةدور خان، آنگاه. پوشيد گرفت و بر تن مى اش مى را به خاطر پاكى) ص( هاى پيامبر لباس
، 1367، كليني( گرداند را باز مى) ص( هاى پيامبر لباس، كرد و پس از پايان طواف طواف مى

   ).5ص، 5ج
اعراب . حج در ميان اعراب بود كه با شرك به خدا آميخته شده بود رياز جمله شعا تلبيه
 تلبيه، خواندند و سپسنماز مي، ايستادندها ميدر مقابل بت، هقبل از ورود به مكّ جاهليت

، جوادعلي( تلبيه را با عقيده به توحيد باقي گذاشت، آميز گفتند و اسالم با نفي عقايد شرك مي
   ).379ص، 6ج، 1978
سعي صفا ، جاهليتروايت شده است كه از مناسك حج در ميان اعراب ) ع( صادق ماما از

خطاب به ) ص(اكرم  نقل است كه پيامبر، همچنين ).50ص، 9ج، 1408، نوري( و مروه بود
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ني نداشت و طواف كعبه تعداد معي، در ميان قريش، اي علي: فرمود) ع( عليحضرت 
: ندفرمود) ص( گاه پيامبرآن. نيز امضاء شد سالماد و در اقرار د سنّتب هفت دور را عبدالمطلّ
) ع( ابراهيم، من بر دين پدرم: گفتخورد و ميها را نميپرست نبود و ذبايح بتب بتعبدالمطلّ

س كه در شعائر حج هاي مقداز جمله مكاننين چهم ).366ص، 4ج، تابي، صدوق( تمهس
 كردندمينيز را  هاديگر بود كه در حج قصد آنجاهاي مزدلفه و مكان، مني، عرفه، وجود داشت

   ).379ص، 6ج، 1978، جوادعلي(
به جهت عالقه به پرستش  يماندند و گاه ياز ظهر تا وقت غروب م اتاج در عرفحج
 شدند يرهسپار مزدلفه م، كرد يغروب م ديخورش يبودند و وقت اتتا غروب در عرف ديخورش

 يتا به رم رفتند يم يبه من، خورشيد ز آنجا به هنگام طلوعو ا گذراندند يو شب را در آنجا م
كه به هنگام  نيتا ا كردند يحركت نم ديتا طلوع خورش انمشرك. بپردازند يجمرات و قربان

، 6ج، او هم(داد  رييبا آن مخالفت كرد و آن را تغ) ص( امبريآن را بپرستند؛ اما پ، ديطلوع خورش
  ).384ص

ند و ماندرفتند؛ بلكه در مزدلفه يا همان مشعرالحرام ميفات نميبه عر قريش، يانمدر اين 
سورة بقره به  199ة منطقشان اين بود كه ما اهل حرم نبايد از حرم دور شويم و خداوند در آي

ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفاض الناس و ﴿ .آنها دستور داد كه مانند ساير مردم به عرفات كوچ كنيد

رفغتوااس حيمر غَفُور إِنَّ اللَّه 10ص، 10ج، 1408، نوري/ 383ص، 6ج، اوهم( ﴾اللَّه.(   

اند  گزارانكه از عمرهبه نشانه اينسرهايشان را ، عمرهمراسم جاهليت در  اعراب، همچنين
يعني همان ، ام تشريقزمان جاهليت در اي در ).393ص، 6ج، 1978، جوادعلي( تراشيدند مي

سورة  200كردند و خداوند آية  مفاخر آباى خود را ياد مى، ماندندمي يكه در منسه روزي 
فَإِذا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ﴿: بقره را خطاب به آنان نازل كرد

، 1414، اولمجلسي ( ﴾ما لَه في الْآخرة من خالقٍا ودنيمن يقُولُ ربنا آتنا في ال ذكْراً فَمن الناسِ
   ).49ص، 7ج

قبل از اسالم وجود نداشته ، توان گفت كه حج به معناي شرعي آننمي، فوق استنادات بنابر
  . شكل گرفته است، و حقيقت شرعي آن با تشريع اسالم
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  حقيقت شرعي اعتكاف. 3-6
؛ مانند اند برخي معتقد به حقيقت شرعي بودن آن ي است كهاتجمله عباد نيز از اعتكاف

ف كردن طوالني است و در عرف ماندن و توقّ، اعتكاف در لغت: گويدشيخ طوسي كه مي
، طوسي( در يك مكان با رعايت شروط است، ت طوالنيبه معناي عبادت كردن به مد، شرع

ه حقيقت لغوي و ايشان در ضمن تقسيم اعتكاف ب، رسدنظر مي به ).289ص، 1ج، 1387
  . داندآن را حقيقت شرعي مي، حقيقت شرعي

ةبا استناد به آي ياهعد ﴿...و نوهراشبال تواللَّه وددح لْكت ساجِدي الْمفُونَ فعاك متأَن...﴾ 
جز با حضور در مسجد و ، حقيقت شرعي اعتكاف ان اين مطلب كهو با بي) 187 /بقرهال(

، تابي، اردبيلي( به حقيقت شرعي بودن اعتكاف معتقدند، شودق نميمحقّ، يگررعايت شروط د
   ).366ص، 5ج، 1403 و 749ص

اعتكاف معمول بوده  سنّت، در اكثر شرايع، برخي از آيات قرآن گواهي به، در عين حال 
هرا ماعيلَ أَنْ طَإِسإِبراهيم و عهِدنا إِىلو...﴿: ةمانند آي) 683ص، 6ج، 1414، لمجلسي او( است؛

و فنيالْعاكو فنيلطَّائل يتيبودجكَّعِ السي ااعتكاف به معندهد كه نشان مي )125/ بقرهال( ﴾الر
  . قبل از اسالم نيز وجود داشته است، آن شرعي

روايتي است كه ، دارد جاهليتاي كه داللت بر معمول بودن اعتكاف در زمان هاز جمله ادلّ 
 نذر كردم شبي در مسجد جاهليتدر زمان من : گفت) ص( ر آن ذكر شده كه عمر به پيامبرد
 قمحقّ/ 37ص، 1ج، تابي، ابن حنبل( كنبه نذرت وفا : فرمود) ص( پيامبر. الحرام معتكف شوم 

 جاهليتدهد در زمان شواهدي وجود دارد كه نشان مي، همچنين ).726ص، 2ج، 1407، حلي
، )پدري پيامبر اكرم جد(ب المطلّ عبد: كه نقل است شدند؛ چنانند كه معتكف مينيز افرادي بود

نخستين و . او شراب را بر خود حرام كرد. از جمله مردان بسيار حليم و حكيم قريش بود
، 1378، ريكعس( پرداخت مى)  ثحنّت( در كوه حراء به عبادتكسى بود كه بسيارى از شبها را 

از مردم كناره ، تشچندين سال قبل از نبو) ص( مده است كه پيامبرآ، همچنين ).302ص، 3ج
 يمشد؛ چرا كه او حنيف و بر دين ابراهگرفت و چند روزي را به عبادت خدا مشغول ميمي

   ).129ص، 3ج، 1306، حامد حسين( بود) ع(
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وجود خارجي ، حقيقت شرعي بودن اعتكاف توان گفتمي به شواهد ذكر شده توجه با
، اش قبل از اسالم نيز وجود داشته و با تشريع اسالم ي شرعياد؛ چرا كه اعتكاف به معنندار

مشروط به رعايت شروطي شد، ت اعتكافتنها صح .  

  گيري نتيجه
ميان علماي اسالمي اختالف نظر وجود ، بودن برخي از واژگان در خصوص حقيقت شرعي

قبل از پيش از اسالم و  ...روزه و، حج، كاتز، اي معتقدند كه واژگاني مانند نمازهعد. دارد
بر ) ص( ط خدا و پيامبرتوسپس از اسالم ن حقيقت لغوي بوده و تنها متضم، نزول قرآن كريم

در مقابل نيز برخي از علما بر اين باورند كه اين الفاظ قبل از نزول . اندمعناي شرعي وضع شده
  . اندقرآن نيز داراي معناي شرعي بوده

مبني ، كنندمي بيان »حقيقت شرعي«رسد آنچه برخي از علماي اسالمي در زمينه ر مينظ به
اعتكاف و جز آنها به همين معناي ، حج، زكات، طهارت، ةبر اينكه واژگاني نظير صال

ن حقيقت شرعي متضم، سقبل از اسالم وجود نداشته و از سوي شارع مقد، اشان شرعي
، تاريخ قبل از اسالم، عهدين و همچنين، روايات، ررسي آياتبا ب زيرانباشد؛  اند صحيح شده

شان قبل از اسالم و در ميان اديان آسماني نيز شود كه اين واژگان به معناي شرعيروشن مي
را تأسيس  آنها) ص( و پيامبر شدهو مراسم موسوم به آنها كم و بيش اجرا مي اندمتداول بوده

در معناشناسي ، اينبربنا. ه استرا امضاء نمود آنهادر اين احكام نكرد؛ بلكه تنها با اعمال تغيير 
  . توان بدون درنگ آنها را بر همين معناي معهود شرعي حمل نمود چنين واژگاني در قرآن مي
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