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٢لیال حسینی

چکیده 
، زکات، طهارت، نمازاین است که آیا واژگان شرعی چون ، شودگرفته میپرسشی که در این مقاله پی

سالم به همین معانی شرعی معهود کاربرد پیش از ا، جز آنها که در آیات قرآن به کار رفتهحج و ، روزه
بر این نظرند که برخی . اسالمی اختالف نظر استمیان علماي .اندداشته یا این معانی را پس از اسالم یافته

د به کارقصو پاکی، اند؛ بلکه به معناي لغوي نظیر دعاشرعی نداشتهاین واژگان قبل از اسالم معناي
. ین معانی شرعی را یافتندا، رفتند و پس از اسالممی

گیري شریعت قبل از شکل، واژگان شرعیآن است که علماي اسالمدر مقابل نیز دیدگاه برخی از 
اضافه هر یکتنها شروطی به حقایق مربوط به ، به همین معانی شرعی معهود بودند و با ظهور اسالم، اسالم

. شد و یا جزئیاتی از آنها تغییر یافت
د آن است که مؤی، عهدین و تاریخ قبل از اسالم، روایات، مقوالت شرعی در آیاتۀپیشینبررسی 

که بعد از ظهور اسالم حقیقت شرعی نظریهاینو در نتیجۀپیشینه دارندنیزقبل از اسالم، واژگان شرعی
. رسدمردود به نظر می، شدند

.اصطالح، حقیقت شرعی، واژگان شرعی، معناشناسی: واژگان کلیدي

jnekoonam@gmail.com/ )نويسنده مسئول(دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم. ١

hossinigh@yahoo.com/کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم. ٢
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طرح مسئله. 1
آنان اختالف نظر . حقیقت شرعی است، اسالمیعلماي نزاع میانمحلّمسائلیکی از 

اند یا از سابقه داشتهقبل از اسالم ، خودي شرعیابه همین معن، آیا مقوالت شرعیکه دارند 
که آن استشرعی مراد از حقیقت. اندتبدیل شدهبه حقیقت شرعی ) ص(سوي پیامبر اسالم

عاملی(باشدشده استعمال ، ي شرعی استاي جدید که همان معنااز زبان شارع به معنلفظ
).239ص، 8ج، 1419، حسینی
که این با اعتقاد به این. شوداین بحث در معناشناسی واژگان شرعی قرآن ظاهر میةثمر

بر اسالمرفتند و خدا یا پیامواژگان پیش از اسالم و نزول قرآن به معناي شرعی به کار نمی
این واژگان بدون بیان پیامبر اسالم: باید گفت، آنها را به معناي شرعی وضع کردند) ص(
نزول قبل ازکه این واژگان پیش از اسالم واساس بر این اما؛ شودمحسوب میمجمل ، )ص(

معناي این واژگان براي عرب عصر : باید گفت، رفتندقرآن هم به همین معناي شرعی به کار می
. ندداشتن) ص(پیامبر اسالمبه مراجعه نیازي به ، براي دانستن معناي آنهانزول روشن بوده و 

کی که بسیاري از مسائل فقهی و اصولی بر ثبوت یا نفی حقیقت شرعی متّم استمسلّنیز 
بسیاري از علماي اسالمی اصل را بر تشکیل حقیقت ).251ص، 1415، فاضل تونی(هستند

، آمدهدر آیه یا روایتى لفظی که ةنهند؛ یعنی اگر دربارمی) ص(مبر اسالمشرعی از سوي پیا
یحلّ(کنندحمل مى، شرعیمعنايبر ، شرعی است یا عرفیتردید داشته باشند که به معناي 

).29ص، تابی، عاملی/ 149ص، 2ج، تابی، سیوري
اش به کار ضع شدهي واکه اگر لفظ در معناستبر اینبناي بسیاري از علماي اسالمی 

آن ، باشد) ص(خدا و پیامبر، مجاز و اگر واضع آن، حقیقت است و در غیر این صورت، رود
استامیا حقیقت لغوي یا حقیقت عرفی خاص و یا عگرنهلفظ حقیقت شرعی است و 

).118ص، 1ج، 1405، بحرانی(
آن لفظ ، کار رودي شرعی بهادر معن، شارعاگر لفظی در زبانآنان بر این باورند که 

ي مطلق دعا و در شرع ادر لغت به معن، به باور آنانکه »ةصال«حقیقت شرعی است؛ مانند لفظ
این دسته از ).239ص، 8ج، 1419، حسینیعاملی(استمشهوري تکلیف شرعیابه معن

به طریق نقل از، ي شرعیاکه آیا استعمال معناختالف نظر دارندامر در اینعلماي اسالمی
ابدین معن؛یا به طریق مجاز استخواهد بود ـشارع است که در این صورت حقیقت شرعی 

اثر کثرت بر، به مرور زمانو کردهاستعمال مجازاً، ي شرعی را به کمک قرینهاکه شارع معن
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ه حقیقت عرفی، ورتمتداول شده که در این صبه معناي شرعی عین در زبان متشرّ، استعمال
).226ص، 1ج، 1411، خاتون آبادي/ 118ص، 1ج، 1405، بحرانی(ت شرعینه حقیقواست

شرعی یقتدر اسالم حقیااالت است که آؤصدد پاسخ به این ساین مقاله در، به هر حال
از اسالم به یشکه پیافترا یتوان اصطالحیدر اسالم میاآ، یگروجود دارد؟ به عبارت د

یایمطلق پاکيزکات به معنا: اندکه گفتهینایرته باشد؛ نظاش کاربرد نداشیاسالميمعناینهم
ومطلق امساك بوده يصوم به معنایامطلق قصد يحج به معنایامطلق دعا معنايبه ةصال

استعمال کرده است؟، که اکنون معهود ماستیديجدرا به معانیآنهااسالم ، گاهآن

بحثۀنیپیش. 2
مورد تأکید ، دیرباز از سوي بسیاري از علماي اسالمیوجود حقیقت شرعی در اسالم از

محمدبن باقرمحمده کاند؛ چنانگرفته است تا جایی که برخی آن را اجماعی دانستهقرار می
به ) ع(باقرامامفاق نظر دارند که حقیقت شرعی از زمان قین اتّمحقّ«: گویدأکمل بهبهانی می

ال شده است که آیا ؤسحضرتشاز ، ت که در آنروایتی اسآنهابعد مطرح شد و دلیل 
طهارت را ۀکلمامام، وایتدر این ر: گویندتواند زمین نجس را پاك کند؟ اینان میخورشید می

اش به معنی شرعی تغییر دادهاش استعمال ننموده؛ بلکه آن را از معناي لغويبه معناي لغوي
، در نظر گرفتن معناي لغوي طهارتحقیقت شرعی است؛ چرا که، طهارت، ؛ بنابرایناست

، وي و نجاست شرعیال شرعی مناسب نیست و از ارتباط بین نظافت لغؤبراي پاسخ دادن به س
وجود حقیقت شرعی را به زمان ، قان با استناد به این روایتاین محقّ. شوداي حاصل نمینتیجه

خود نیز در کتاب دیگرش به نام ، بهبهانی).222ص، 1426، بهبهانی(».رسانندمی) ع(باقرامام
، به بعد) ع(صادقامامو ) ع(باقرامامر شده که حقیقت شرعی از زمان متذکّ، »الممصابیح الظّ«

).290ص، 5ج، 1424، واهم(مطرح شده است
لفظ طهارت به دلیل ) ع(امامآن دو اهللا خویی نیز با اظهار این مطلب که در عصر آیت

کند که وجود بیان می، بدل شده استحقیقت شرعی به ، اشي شرعیکثرت استعمال در معنا
اي وجود ندارد که حقیقت هیچ مناقشهاماثابت نیست؛) ص(حقیقت شرعی در زمان پیامبر

).244ص، 5ج، 1418، خویی(استثابت) ع(امامشرعی از زمان آن دو
پنجم در تألیفات و آثار اصطالح حقیقت شرعی از قرن چهارم و ، دهدها نشان میبررسی

يأ«ر کتاب د) ق505.م(ابن عطیه، ؛ چنانکه در اواخر قرن چهارمه استفقهاء مطرح شد
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ي خضوع و خشوع است و در اآورده که رکوع در لغت به معن»املراد يف شرح مؤمتر علماء بغداد
قتی است حقی، مطلق دعاست و در شرعمعنايرکنی از نماز است و نماز نیز در لغت به ، شرع

. که شامل ارکان مخصوص است
لفظ رکوع به کار رفته که مراد از آن معناي ، شود که در آیاتی از قرآنکر میدر ادامه متذّ

م استنه معنی لغوي؛ چرا که حقیقت شرعی و عرفی بر حقیقت لغوي مقدو عی آن استشر
).542ص، 1ج، 1423، ابن عطیه(

برخی در آثار خود چنانکهواقع شد؛ توجههمچنان مورد ، یقرون بعد نیز حقیقت شرعدر
ق سبزواري در کتاب محقّ، »ءالفقهاةتذکر«ی در کتاب امه حلّعلّ: جملهاند؛ از به آن اشاره داشته

. »ةالحدائق الناظر«بحرانی در کتاب ، »المعاد فی شرح االرشادةذخیر«
سه دیدگاه »اعتکاف، زکات، حج،صوم، ةصال«در خصوص برخی از واژگان شرعی مانند 

: متفاوت وجود دارد
، ةصال«مانند واژگان شرعی که ران بر این نظرند تقریباً عموم قدما و برخی از متأخّ) الف

اند و چون از معناي لغوي به معناي اي قبل از اسالم نداشتههیچ سابقه»حجو زکات ، صوم
ی از فقهاء به ثبوت حقیقت شرعی بودن برخ. حقیقت شرعی هستند، اندشرعی استعمال شده

، 1ج، 1383، رشب/ 57ص، 1ج، تابی، يی سیورحلّ(: اند؛ از جملهاین واژگان تصریح نموده
).21ص، 1ج، 1422، الغطاءکاشف/ 11ص، 4ج، 1421، نجفی/ 95ص

و برخی از ) 416ص، 1ج، 1269، رازي: نک(اندکی از قدما نظیر باقالنی، در مقابل) ب
، رازي(: اند؛ از جملهرا نفی نمودهواژگاننیز حقیقت شرعی بودن برخی از این رین متأخّ

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

نجفیاس بن علیالغطاء عبکاشف. اندران قائل به تفصیل شدهدر میان متأخّافرادي ) ج
بسیار واژگان شرعیو حج، صوم، ةصال«که حقیقت شرعی بودن الفاظی مانند استدمعتق

ةحوزةبرخی آن را دربار).121ص، تابی، کاشف الغطاء(نیاز به بحث و بررسی دارد، »دیگر
الفاظ پرکاربرد ةبرخی نیز آن را دربار. اندانکار کرده، معامالتةدر حوزامااند؛ عبادات پذیرفته

. اندانکار کرده، سایر الفاظةدربارامااند؛ قبول کرده»وضوء و غسل، صوم، زکات، ةصال«نظیر 
) ع(باقرامامواژگان عصر ۀدر زمینامااند؛ پذیرفته) ص(واژگان عصر پیامبرةبرخی هم دربار

).416ص، 1ج، 1269، رازي: نک(اندرد کرده) ع(صادقامامو 
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، زکات، صوم، طهارت، ةصال«حقیقت شرعی در واژگانی مانند دهد که نشان می، هابررسی
در میان ادیان آسمانی پیشین واژگانرد؛ بلکه این وجود خارجی ندا، »و جز آنهااعتکاف، حج

؛ بلکه تنها با دهرا تأسیس نکرآنها) ص(نیز متداول بوده و پیامبرجاهلیتو در میان اعراب 
. را امضاء نموده استآنها، این احکاماعمال تغییر در

ها کن و خانوادهماا، به حسب قبایل، جاهلیتحاکم در زمان قوانین، در تاریخ آمده است که
ه و یثرب تفاوت داشت و به با احکام اهل مکّ، می که در یمن حاکم بوداحکا. متفاوت بود

متی که تشکیل یک هیأت قضایی و تأسیس حکو، اي حاکم بر جامعه آن عصرجهت نظام قبیله
تفقه. حکمفرما نبود، نی باشدداراي قانون مدوشد و عان هر قوم وضع میتوسط متشرّجاهلی

از کند که اسالم برخیبیان می)Goldziher(گلدزیهر. نمودبرخی از این احکام را امضاء اسالم 
فقه اهل ه وپذیرفت و از قوانین اهل مکّتعارض نداشت، اسالماحکام جاهلیت را که با مبادي

).480-470صص، 5ج، 1978، جوادعلی(احکامی را اخذ نمود، مدینه

واژگان شرعیبرخی از در بررسی حقیقت شرعی . 3
: واژگان شرعی مانندکه دهدنشان میروایات و عهدین، آیات، بررسی تاریخ قبل از اسالم

، در ادامهکه حقیقت شرعی نیستند»و جز آنهاطهارت، اعتکاف، زکات، حج، صوم، ةصال«
. آیدشرح آن می

ةصالحقیقت شرعی. 1- 3
را حقیقت شرعی به شمار »ةصال«انقکند که اکثر محقّبیان می»العرفانکنز«صاحب 

، اولصورت : ثبوت حقیقت شرعی به دو صورت ممکن استآورند و بر این باورند که می
نقل کردم ) دعاء(را از معناى لغوى آن»ةصال«اعالم کرده باشد که مثالً لفظ ) ص(پیامبرکه این

در نماز استعمال شده و استعمال ، با قرینهةصالکه لفظدیگر اینصورت. و براى نماز قرار دادم
نه دعاء؛ یعنى ورا فهمیدند»نماز«، بدون قرینه»ةصال«ادامه داشته است تا آنجا که همه از لفظ 

اگر چنین اتفاقى . ود در نماز حقیقت شده استخود به خ، بر اثر کثرت استعمال»ةصال«لفظ 
حقیقت شرعی ثابت ، رخ داده باشد) ع(یکى از معصومینیا) ص(در زمان رسول اکرم

).579ص، 1ج، تابی، سیوريیحلّ(ددگرمى
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ةصالکنند که بیان میاعتقادي ندارند و »ةصال«اي به حقیقت شرعی بودن همقابل نیز عددر
به ةصال؛ همچنین در لغت عبري و آرامی استعمال شده است، قبل از اسالم،به معناي عبادت

استعمال شده، ل که در اوایل بعثت نازل شدهممزّةدر ابتداي سور، ي شرعی و عبادي آنامعن
پرستان نیز در بین یهودیان و بتةصالافزایند که و می) 275ص، 6ج، 1402، مصطفوي(است

کند؛ میسجود و خضوع، به سوي معبود خودبشر ذاتاً، بر اینوه شرعی بود؛ عالمعنايداراي 
).164ص، 1400، ملکی(تواند حقیقت شرعی باشدبه معناي نماز نمیةصالپس 

در اماحقیقت شرعی است؛ ، ةصالکند که بیان می»جواهر الکالم«در کتاب خود ، نجفی
او . در تضاد استةصالشرعی بودن حقیقت کند که با اعتقاد او به به مطالبی اشاره می، ادامه
، نماز. به معناي شرعی خود وضع شده بودند، و حج قبل از شریعت اسالمةصاللفظ : گویدمی

ار عرب وجود داشت و تا قبل از پیامبرنصارا و همچنین کفّ، در میان یهود، حج و سایر عبادات
این يی از اجزابرخ) ص(امبرکه پیاین عبادات داراي حقایقی بودند؛ جز این) ص(اکرم

).11ص، 4ج، 1421، نجفی(عبادات یا بخش اعظمی از آن را تغییر داد
دیانت و اصلى ثابت داشته ، گذشتهع ینماز در شرارسد به نظر می، بررسی انجام شدهبا

دخل و به آن ات مربوط اقسام و دیگر خصوصی، فروعةاسالم آن را پذیرفته و تنها دربار
نظر گروه اخیر را آیدکه در ذیل میدالیلی).64ص، 1ج، 1417، شهابی(رده استف کتصرّ

: ندنکتأیید می
نحمیادر کتاب چنانکه؛ ه استشرعی بودبه معناي قبل از اسالم ، در ادیان آسمانیةصال

هاي دست، عزراء یهوه خداي عظیم را متبارك خواند و تمام قوم«: آمده است) 6ۀآی، 8باب(
را خداوند، آمین آمین و رکوع نمود و رو به زمین نهاده: را برافراشته در جواب گفتندخود 

. »سجده نمودند
بقره125ۀدر آی. آیاتی از قرآن نیز به وجود نماز در ادیان سابق اشاره شده استدر

. ﴾ائفني والْعاكفني والركَّعِ السجودوعهِدنا إِىل إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّ...﴿: فرمایدمی
حکایت ان در میان مکی) ع(این آیه از وجود رکوع و سجود در نماز از زمان حضرت ابراهیم

يا مريم اقْنيت لربك واسجدي ﴿: ستآل عمران آمده اسورة مبارکۀ 43ۀدر آی، همچنین. کندمی
عنياكالر عكَعي ماراز رکوع و سجود در نماز ) س(در این آیه نیز خطاب به حضرت مریم. ﴾و

. ه استپیشین وجود داشتامماش در میان ي شرعیانماز به معن، بنابراین؛ سخن رفته است
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بهرا نسل ) ع(ابراهیمحضرتسننجاهلیتاعراب کهروایت شده است) ع(باقراماماز 
از حج و امر دین در میان اعراب ) ع(اسماعیل بن ابراهیمآنچه را : او فرمود. نسل حفظ کردند

گذشت تا سپس زمان طوالنی بر اعراب. به میراث گذاشت تا زمان عدنان بن اُدد باقی بود
کردند و در دینشان بدعت نهادند؛ با این حال سنن بسیاري از القلب شدند و فسادکه قسیاین

210ص، 4ج، 1367، کلینی(ت در میان آنان باقی مانده بودحنفی.(
هستی ةاهللا را به عنوان آفرینندبودند و) ع(اعراب جاهلی از سویی بر آیین حضرت ابراهیم

ال ؤهرگاه از آنان س، زمر آمده است38ۀاز جمله آیه آیچندین ه در کچنانوشناختندمی
سأَلْتهم من خلَق لَئنو﴿: اهللا، گفتندمی، شد چه کسی آسمان و زمین را آفریده استمی

ها را شریک او قرار داده بودند و آنها بت، از سوي دیگراما؛﴾...رض لَيقُولُن اللَّهاْالوواتاالسم
بتی به رنگ آتش ساخته و ، براي خورشید، جاهلیتاند در زمان که آوردهچنان. پرستیدندرا می

گذاري نام»مسالشّبیت«به نام ، همان بته گویا به نامی بنا نهاده بودند کخاصۀخان، براي آن
براي این بت ، خدمتکاري نیز گماشته بودند و اعراب در سه نوبت، شده بود و براي آن خانه

خواندند و به هنگام طلوع خورشید و هنگامی که خورشید در وسط آسمان بود و نیز نماز می
و ) 337ص، 6ج، 1978، جوادعلی(گذاشتندسر به سجده می، براي آن بت، به وقت غروب

، بنابراین؛)56ص، 6ج، واهم(شناختاز جمله نمازهایی بود که قریش آن را میضحیة صال
. معهود بود، جاهلیتدر میان اعراب ، آمیزاش منتها به صورت شركي شرعیانماز به همان معن

چنانکهبودند؛ نیزدپرست و موحافرادي یکتا، جاهلیتدر میان اعراب ، مقابل این گروهدر
ت بود و آنگاه که ت و مسیحیزید بن عمرو بن نفیل در جستجوي دینی غیر از یهودی: اندآورده
را ) ع(من آیین ابراهیم: زید گفت، را براي او توصیف کرد) ع(دین ابراهیم، مند مسیحیدانش
به طرف جاهلیتکنم و در ده میسج، را ابراهیم ساخته استجانب کعبه که آنه و بپذیرممى

ابراهیم و ۀکعبه قبل: گفتمیو)144ص، 2ج، 1405، بیهقی(گذاشتکعبه سر به سجده می
، 6ج، 1978، جواد علی(خوانمنمیکنم و براي آن نمازنگ را عبادت نمیس، اسماعیل است

را ) ع(اهیماست که زید بن نفیل آیین ابرآمده همچنیناین گزارش تاریخی در).475ص
. کردمیو سجده گزارد میبه طرف کعبه نماز ، پذیرفت و براي خدا

اللَّه لَهم يوالَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَ﴿ۀکند که آیزید بن اسلم روایت مى
ال «: گفتندمىجاهلیتدر دوران در مورد سه نفر نازل شد که ) 17/ زمرال(﴾فَبشر عباديالْبشر
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ابن (ابوذر غفارى و سلمان فارسى، زید بن عمرو بن نفیل: ازاندآن سه تن عبارت. »اال اهللاله
).3249ص، 10ج، 1419، حاتمابی

در زمان ) س(و خدیجه) ع(علی، )ص(اکرم در روایات فراوانی به نماز خواندن پیامبر
ه رفتم و در به مکّجاهلیتدر زمان : گویدیى بن عفیف کندى مىیح. اشاره شده استجاهلیت

من مشغول نگاه کردن به کعبه ، چون آفتاب باال آمد. ب وارد شدماس بن عبدالمطلّعبۀخان
دیدم جوانى آمد و چشمى به آسمان انداخت و سپس رو به کعبه ایستاد و طفلى آمد و ، بودم

نکشید که زنى آمد و در پشت سر آن دو ایستاد؛ آن در طرف راست او ایستاد و چیزى طول 
طفل و زن ، جوان بلند شد از رکوع، جوان خم شد و رکوع کرد؛ طفل و زن هم رکوع کردند

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

توجهبا . ین روایت نیز از وجود سجده و رکوع و قیام و قعود در نماز سخن رفته استدر ا
به معناي مطلق دعا بوده و بعد ، چنین نبوده است که نماز قبل از اسالم، هایی که آمدبه گزارش
به عنوان یک عمل نماز ، به معناي شرعی به کار رفته باشد؛ بلکه پیش از اسالم، از اسالم

هاي دیگر نیز بوده و اسالم تنها با تعهود عرب عصر نزول و همچنین ادیان و ملّم، عبادي
. را به آن افزوده یا کاسته استمواردي، اعمال تغییرات

طهارتحقیقت شرعی. 2- 3
»معالم الدین«صاحب . اختالف نظر وجود دارد، مورد حقیقت شرعی بودن طهارت نیزدر

کند که طهارت حقیقت بیان می، ثابت استحقیقت شرعید وجوبعد از اشاره به این مطلب که 
حقیقت شرعی را بر حقیقت لغوي و برخی نیز ).122ص، 1ج، 1418، عاملی(شرعی است

استحقیقت شرعی، نجاستۀدانند و بر این باورند که طهارت در ازالم میعرفی مقد
ص شود که مراد از شخّاگر م، استدق سبزواري نیز معتقمحقّ).90ص، 1397، دامامیرد(

، 1424، بهبهانی/ 72ص، 1ج، 1247، سبزواري(آن حقیقت شرعی است، غسل است، تطهیر
).198ص، 1ج

غسل ، بن حسن عاملی بر این نظر است که اگر مراد از تطهیرمحمدابوجعفر ، مقابلدر
، بنابرایناست؛ي غسل نیز ابه معن، بر حقیقت شرعی داللت ندارد؛ چون تطهیر در لغت، باشد

).348ص، 2ج، 1419، عاملی(ل کردبودن آن تأمباید در حقیقت شرعی
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با حقیقت شرعی بودن طهارت مخالف است و آن را امري ـ قدس سرُّه ـخمینی امام
، تابی، خمینی(حقیقت عرفی و لغوي است، کند که طهارتداند و بیان میغریب و بعید می

طهارت و )6/ مائدهال(﴾...فَاطَّهروا...﴿ۀز با استناد به آینیمیانجیملکی ).247ص، 1ج
داند و آن را حقیقت مطلق و از پاکیزگی را از مفاهیم بدیهی و روشن نزد تمام عقالء می

).19ص، 1400، ملکی(آورد که داراي حقیقت شرعی نیستبه شمار میات عقلیمستقلّ
تا قبل از بعثتحقیقت شرعی نیست، رتدهد که طهانشان مینجام شدههاي ابررسی

. وجود داشتجاهلیتهمچنان در میان اعراب ) ع(هاي ابراهیمسنّتبرخی از ) ص(پیامبر
صادقامامه نقل است زندیقی از کطهارت بود؛ چنان، ها بنا بر روایات موجودسنّتیکی از این 

در زمانعرب: فرمودند) ع(امامبودند یا عرب؟تر صواببردینشان درآیا مجوس:پرسید) ع(
تر بود؛ چرا که مجوس به تمام انبیاء کافر نزدیکبه دین حنیف، نسبت به مجوسجاهلیت

هاي بند بودند و غسلدادند؛ در حالی که اعراب به آن پايبودند؛ غسل واجب را انجام نمی
).2ص، 2ج، 1414، یحر عامل(استهاي خالص شریعت حنیفسنّتواجب از 

مربوط مورد پنج. شماردبر میدر ده چیز را ت حنفی) ع(صادقامام، نیزروایت دیگريدر
در ادامه در مورد طهارت جسمآنگاه. مربوط به طهارت جسمموردبه طهارت سر و پنج 

تشریع شد و تا ) ع(ابراهیمۀلت است که به وسیاز حنفی، غسل و طهارت با آب: فرمایدمی
در که بود ) ع(هاي ابراهیمسنّترت از جمله طها، بنابراین).2ص، واهم(ودشنمیقیامت نسخ

پرست و هم اعراب که هم اعراب بتحنفاء باقی مانده بود؛ چنانبویژه، جاهلیتمیان اعراب 
به طهارت لباس و جسم خود ، م و همچنین طواف کعبهالحرامسجد د به هنگام ورود به موح

. ی داشتندخاصتوجه
، هاي واجب تشریع شده بود و در آیاتی از عهد قدیمغسل، در ادیان آسمانی، بر اینالوهع

با ، همچنین. به احکام آن اشاره شده است، )30- 20آیات ، 15باب ، از جمله سفر الویین(
رسد که اعراب به نظر می، بقره آمده استةسور222یۀه آنچه که در شأن نزول آبتوجه

همنشینی ، ی فراتر از آنشرط مباشرت و حتّ، حجازۀمنطقیهودیانسنّتثیر تحت تأ، جاهلیت
در مورد سبب نزول این آیه اکثر . دانستندطهارت و پاکیزگی میمنافیبا زنان حائض را

در برخورد با حائض همان کاري ، عرب ساکن در مدینه و اطراف آنران بر این نظرند که مفس
، قرطبی(بقره نازل شد222ۀآی، و به دنبال آندادندان انجام میدادند که یهودیرا انجام می

است که یهود در خوردن و آشامیدن از حائض دوري کرده انس نقل ).81ص، 3ج، 1364
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ال ؤس) ص(اصحاب از پیامبر، در این مورد. بردندسر نمیکردند و در یک خانه با او بهمی
، 1417، طباطبایی/ 246ص، 1ج، تابی، یري نیشابوريقش(کردند و خداوند این آیه را نازل کرد

رسد طهارت به به نظر نمی، به آیات و روایات اشاره شدهتوجهبا ، بنابراین).215ص، 2ج
گونه که برخی از علما بلکه همانرایج نبوده باشد؛ ، اش قبل از اسالمهمان معناي شرعی

قلی است که در میان تمام ادیان و جوامع طهارت از جمله مقوالت عرفی و ع، اندتصریح نموده
تنها آشنا به ، توان گفت که عرب عصر نزولنمی، ر این اساسببشري وجود داشته است؛

لکه این ؛ به استحقیقت شرعی آن شکل گرفت، معناي لغوي طهارت بود و با تشریع دین اسالم
. ه استبازسازي نمودفقط آن را امضاء و ) ص(و پیامبرهدر میان آنان مرسوم بودسنّت

زکاتحقیقت شرعی. 3- 3
برخی معتقدند که زکات . مورد حقیقت شرعی بودن زکات نیز اختالف نظر وجود دارددر
تبیین شده ) ص(ط پیامبراي نداشته و حقیقت شرعی آن توسي شرعی آن هیچ سابقهابه معن

، 1421، شهید ثانی(خمس و زکات حقیقت شرعی هستند: گویدکه شهید ثانی مینست؛ چناا
کنند میبر حقیقت لغوي و عرفی حمل، نیز زکات را مانند سایر عباداتبرخی).652ص، 1ج

).269ص، 1418، حائري یزدي/ 652ص، 1ج، تابی، آشتیانی(دانندو آن را حقیقت شرعی نمی
کند که زکات به معناي شرعی آن یعنی پرداختن بخشی از یروشن م، بررسی انجام شده

زکات در میان سایر ادیان الهی وجود داشته . اي پیش از اسالم داردموال براي نیازمندان سابقها
وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا و ﴿: فرمایدمریم می31ۀاز جمله آیبسیاريو قرآن نیز در آیات 

.﴾وكانوا لَنا عابِديناةإيتاَء الزكلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقام الصالة وأَوحينا إِ
به حکم زکات اشاره ، 14باب، و سفر تثنیه25باب ، فر الوییندر آیاتی از س، بر اینعالوه

کرد و س پرداخت میالمقدزکات را به صندوق بیت، کند که یهودندوي بیان می. شده است
بردند انت را نسل به نسل به ارث میک دهم مخصوص آل هارون یا الویانی بود که شغل کهی

اج بیتبه مناصب دینی بود و بخشی از زکات هم صرف اطعام حجقو یک شستم آن متعلّ
136ص، 1415، حسنی ندوي(شدس میالمقد.(

ب به او و اجراي اوامرتقرّ، خدایانهر یک از اي خشنودي هیکی از راه، جاهلیتزمان در
پرداخت ، آنهاکه یکی از کردجلوه میهاي مختلف به صورتامر اجراي اواین . خداوند بود
کردند و زکات پرداخت می، به معابد و رجال دینی، نجد و حجازاطقاعراب من. زکات بود
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).186ص، 6ج، 1978، جوادعلی(دادندرا به معابد میشر محصوالت و حیواناتها نیز عقتبی
اهل حجاز و ).55ص، 8ج، 1423، طبري(ها بودق به خدا و بتشر محصوالت زراعی متعلّع

هایی هم که پیامبردر نامه. کردندعشر آن را پرداخت می، مدینه نیز در روز برداشت محصوالت
ه و جرمز اي به جهنیه در نامهکتعبیر عشر به کار رفته؛ چنان، کردها مکاتبه میبه قبیله) ص(

ه علما کمراد از صدقه همان زکات یا عشر است؛ چنان. »رالعشفي الثِّمارِةَقَدالصنَّا«: آمده است
، واجب باشدۀصدق، اند و زمانی که مرادگاهی صدقه و زکات را به جاي یکدیگر به کار برده

).485ص، 7ج، 1978، جوادعلی(اندتعبیر زکات را به کار برده
یک ، به هر جریب زمین، قها قرار داد و در عراخراج را بر زمینعمرنقل شده است که 

جاهلیته در کچنان، به هر یک جریب زمین یک دینار، ر کرد و در مصر و نواحى آندرهم مقرّ
).337ص، 1ج، 1383، س اردبیلیمقد(مرسوم بود

تواند زکات نیز مانند سایر احکام عبادي نمی، رسدبه نظر می، چه که ذکر شدبه آنتوجهبا
. حقیقت شرعی باشد

حقیقت شرعی صوم. 4- 3
ي مطلق ادر لغت به معنصوم، برخی معتقدند. در مورد روزه نیز اختالف نظر وجود دارد

ي امساك از موارد خاص است؛ نه مطلق امساك؛ از این جهت اامساك است و در شرع به معن
نیز معتقدند برخی).483ص، 5ج، 1418، حائري طباطبایی(دانندروزه را حقیقت شرعی می

توان آن را حقیقت شرعی نمیاما، ي لغوي روزه با مفهوم عرفی آن متفاوت استاچه معناگر
و مخلوق است که میان خالقاز آن جهت که روزه از جمله وظایف خاصـ به حساب آورد

، 7ج، تابی، آملی(جویندب میبه خدا تقرّ، آنۀشناسند و به وسیلها آن را میتمام ملل و نحله
).425ص

بقره در 183ۀآیچنانکهروزه در میان ملل و ادیان قبل از اسالم متداول و شناخته شده بود؛ 
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَی الَّذين من قَبلكُم ﴿: فرمایداین مورد می

بلکه پیش هین بار در دین اسالم تشریع نشداوله براي روز، کندمینیه بیااین آ.﴾لَعلَّكُم تتقُونَ
تورات به کار نرفته؛ بلکه در اکثر موارد روزه در اسفار خمسهلفظ. از اسالم نیز بوده است

29ۀآی، 16باب ، در سفر الویین).285ص، 1429، عمادعلی(آمده است»تذلیل نفس«تعبیر 
هاي خود را جان، که در روز دهم از ماه هفتمدایمی باشدۀ این براي شما فریض«: آمده است
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. »ن و خواه غریبی که در میان شما مأوا گزیده باشدخواه متوطّنید؛کار مکذلیل سازید و هیچ 
فصل، 6باب ، یدر انجیل متّ. استلفظ روزه وارد شدهنیزاسفار عهد قدیم و جدیدۀدر بقی

عوض ، بیند پنهان رانهان است و پدر تو که میکه پدروزه بدار براي پدر خو«: آمده است، 10
. »دهد به تو آشکارامی

عایشه . عاشورا در میان آنان رایج بودةنیز نقل شده است که روزجاهلیتمورد اعراب در
ة ماه گرفت؛ تا اینکه وجوب روزعاشورا میةة جاهلیت روزکه قریش در دورآورده است 

ةروز: نویسدجوادعلی می، از سوي دیگر).276ص، 1ج، 1411، بخاري(تشریع شدرمضان 
گرفتندگناهان خود و نیز براى استغفار روزه مىةارکه براى کفّبودهاى یهود عاشورا از روزه

مرسوم بود و بسیاري از ، عاشوراءةروز، میان یهودیاندر).342ص، 6ج، 1978، جوادعلی(
اس نقل شده است که پیامبرچنانکه از ابن عبـد بودندعاشوراء مقیةعرب منطقه حجاز به روز

آن حضرت مناسبت . اندعاشورا گرفتهةوارد مدینه شد و مشاهده کرد که یهودیان روز) ص(
جواب دادند که در این روز خداوند موسی و ال کردند و آنهاؤاین روز را از یهودیان سةروز
در چنین روزي روزه ، ر بزرگداشت آن روزیل را به سوي فرعون فرستاد و ما به خاطئاسرابنی
تریم؛ آنگاه اصحاب را به روزه شایسته) ع(ما از شما به موسی: فرمودند) ص(پیامبر. گیریممی

).795ص، 2ج، تابی، قشیري نیشابوري(داشتن این روز دستور داد
است که این سزاوار آن ، ثابت کنیمجاهلیتاى براى اگر بخواهیم روزه: گویدمیجوادعلی

دهد که از ظاهر روایات وي ادامه می. ثابت کنیم، ها را براى کسانى که دین حنیف داشتندروزه
نوشیدن و مباشرت با زنان ، امتناع از خوردنةروز، جاهلیتةآید که روزاهل اخبار به دست می

).342-339صص، 6ج، 1978، جوادعلی(ودب
ز به این موضوع اشاره شده و آمده است که طعام بعد نیسنّتبیشتر تفاسیر شیعه و اهل در

ام روزه حرام بود و براي مسلمانان رعایت کردن این موارد از خواب و مباشرت با زنان در ای
خداوند بر آنان ، لذاشدند؛ به گناه مبتال می، سخت و سنگین بود و چه بسا که از رهگذر آن

بودند بخشید و حرمت آن را طبق شرایطی سان گرفت و گناهانی را هم که مرتکب شده آ
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ ﴿: فرمودو ) 312ص، 6ج، 1383، دروزه/ 46ص، 2ج، 1417، طباطبایی(برداشت

متأَنو لَكُم باسل نه كُمفَثُ إِىل نِسائيامِ الرونَ أَالصتانخت متكُن كُمأَن اللَّه ملع نلَه باسل فَتاب كُمفُسن
غتابو نوهراشفَالْآنَ ب كُمنفا ععو كُملَيعو لَكُم اللَّه بوا ما كَتتوا حبراشطُ يكُلُوا ويالْخ لَكُم نيبتي

. )187/ بقرهال(﴾...اللَّيلِيسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَالاْيطبيض من الْخاْال
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و همچنین﴾أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِىل نِسائكُم﴿ۀجمل: فرمایندطباطبایی میامهعلّ
خ دارند؛ از آن جهت که مسلمانان به قانون داللت بر نس﴾علم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم﴿

دانست که این بند نبودند و چون خدا مییاپددشان وضع شده بوو احکامی که در میان خو
دچار ، بلکه به موجب آن، م نیستندآنان سخت و سنگین است و نه تنها بر آن مصماحکام بر
اخیر ۀپس جمل. ﴾لَيكُم وعفا عنكُمفَتاب ع﴿: بعد فرمودۀخداوند در جمل، لذا، شوندگناه می

. داردداللت آشکار تسهیل آن ونیز بر نسخ احکام سابق 
يض باَلْيتبين لَكُم الْخيطُ اياشربوا حتوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا وابتغفَالْآنَ باشروهن و﴿ۀجمل

مورد بحث نیز داللت بر نسخ ۀیدر آ، ﴾اللَّيلِيسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَالمن الْخيط اْ
شرت با زنان جایز نبود و خوردن و آشامیدن هم بعد امب، از آن جهت که گویی در سابق-دارد

).46ص، 2ج، 1417، طباطبایی(حرام بود، از خواب شبانه
، ي شرعی آنابا روزه به معنجاهلیتعراب رسد که ابه نظر می، با توجه به مطالب مذکور

گرفتندچند روزي را روزه می، از جمله بت خورشید، هابراي بتچنانکهند؛ اهآشنا بود
با ، گرفتند؛ آنگاهروزه می، به آداب آیین خودو حنفاء نیز) 337ص، 6ج، 1978، جوادعلی(

روزه نیز مانند سایر احکام ، بنابراین.برخی از احکام آن تسهیل یافت، ذکر شدهۀنزول آی
. تواند حقیقت شرعی باشدنمی،عبادي که تفصیل آن گذشت

حقیقت شرعی حج. 5- 3
برخی آن را حقیقت شرعی . نیز اختالف نظر است»حج«حقیقت شرعی بودنةدربار

ي ابه معن، ي قصد براي هر چیزي است و در شرعابه معن، در لغت»حج«: انددانسته و گفته
بر) 340ص، 1ج، تابی، جزري(است؛صی و مشخّن است که داراي شروط معلوم قصد معی

شهید (اندداللت حج بر مناسک خاص را حقیقت شرعی دانسته، ونبرخی از اصولی، این اساس
46ص، 1ج، 1419، لاو.(

مناسک حج به قبل از اسالم و آیین ۀرسد که پیشینبه نظر می، با بررسی انجام شدهاما
. باشدشرعیتواند حقیقتنمی، بدین ترتیبرسد ومی) ع(حضرت ابراهیم

ب به براي تقرّ، نهاي معیس در زمانهاي مقدرفتن به مکان، در اصطالححج، از دیرباز
معروف ، حج به این معنا در تمام ادیان. رفته استس به کار میخدا و صاحب آن مکان مقد
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اي هو در کتاببودهاصیل این کلمه از کلمات سامیِ. ر کهن نزد سامیان استیبوده و از شعا
).347ص، 6ج، 1978، جوادعلی(وارد شده استساموب به بنیهاي منستمختلف ملّ

روایت چنانکهمناسک حج بود؛ ، جاهلیتهاي مرسوم در میان اعراب سنّتترین مهماز
ازدواج ، ختانسنّتسهمگرهمه را تباه ساختند)ع(از آیین ابراهیمجاهلیت شده است اعراب 

).414ص، 2ج، 1966، صدوق(ا ضایع نساختندآنها رکردند و ک میمستهاو حج که به آن
ب آن خانه را اعرااللّه آن است که کعبه به بیتۀروایت شده است که وجه تسمی

بود و هیچ بتی را به این »اللّه«نزد عرب خداونداسم خاصاند ودانستهمخصوص خداوند مى
، 1421، بهبهانی(نامیدندمى»اللّهبیت«جاهلیترا در کعبه، ند و به این سببخواندنام نمی

کردند شمردند و به آن سوگند یاد نمىحرم را بزرگ مىجاهلیتاهل ، نینچهم).116ص، 2ج
ولى ؛کردنددند و هیچ حیوانى را از آن بیرون نمىنموض نمىو به کسانی که در آن بودند تعرّ

).759ص، 24ج، 1429، يدبروجراییطباطب(شکستندحرمت خدا را در آن مى
وجوب طهارت جسم و لباس بود، جاهلیتترین ارکان حج نزد اکثر اعراب مهماز

: کند که فرمودروایت مى) ع(صادقامامابوبکر حضرمى از ).395ص، 6ج، 1978، جوادعلی(
سایر ، قریش بودند و حل، حمس. حل و حمس: شدندبه دو گروه تقسیم مىجاهلیتعرب در 

براى خود داشت و اگر از اهل -از حمس-شخصى از اهل حرَم، فراد حلیک از اهر. اعراب
. مجبور بود برهنه اطراف کعبه طواف کند، کسى را نداشت-از حمس-حرَم

اهل قاضىِ، جاهلیتاض در عی. اض بن حمار مجاشعى بودعیوحرَمى) ص(پیامبر اکرم
کرد و دور مىودلباس گناه و پلیدى را از خ، شده مىکه وارد مکّاض هنگامى عی. اظ بودعکّ

خدا ۀدور خان، آنگاه. پوشیدگرفت و بر تن مىاش مىرا به خاطر پاکى) ص(هاى پیامبرلباس
، 1367، کلینی(گرداندرا باز مى) ص(هاى پیامبرلباس، کرد و پس از پایان طوافطواف مى

).5ص، 5ج
اعراب . ر حج در میان اعراب بود که با شرك به خدا آمیخته شده بودیاز جمله شعاتلبیه
تلبیه، خواندند و سپسنماز می، ایستادندها میدر مقابل بت، هقبل از ورود به مکّجاهلیت

، جوادعلی(تلبیه را با عقیده به توحید باقی گذاشت، آمیزگفتند و اسالم با نفی عقاید شركمی
).379ص، 6ج، 1978
سعی صفا ، جاهلیتروایت شده است که از مناسک حج در میان اعراب ) ع(صادقاماماز

خطاب به ) ص(اکرم نقل است که پیامبر، همچنین).50ص، 9ج، 1408، نوري(و مروه بود
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نی نداشت و طواف کعبه تعداد معی، در میان قریش، اي علی: فرمود) ع(علیحضرت 
: ندفرمود) ص(گاه پیامبرآن. نیز امضاء شدسالمداد و در اقرارسنّتب هفت دور را عبدالمطلّ
) ع(ابراهیم، من بر دین پدرم: گفتخورد و میها را نمیپرست نبود و ذبایح بتب بتعبدالمطلّ

س که در شعائر حج هاي مقداز جمله مکاننین چهم).366ص، 4ج، تابی، صدوق(تمهس
کردندمینیز را هاي دیگر بود که در حج قصد آنجاهامزدلفه و مکان، منی، عرفه، وجود داشت

).379ص، 6ج، 1978، جوادعلی(
به جهت عالقه به پرستش یماندند و گاهیاز ظهر تا وقت غروب ماتاج در عرفحج
شدندیرهسپار مزدلفه م، کردیغروب مدیخورشیبودند و وقتاتتا غروب در عرفدیخورش

یتا به رمرفتندیمیبه من، خورشیداز آنجا به هنگام طلوعوگذراندندیو شب را در آنجا م
که به هنگام نیتا اکردندیحرکت نمدیتا طلوع خورشانمشرک. بپردازندیجمرات و قربان

، 6ج، اوهم(داد رییبا آن مخالفت کرد و آن را تغ) ص(امبریآن را بپرستند؛ اما پ، دیطلوع خورش
).384ص

ند و ماندرفتند؛ بلکه در مزدلفه یا همان مشعرالحرام میعرفات نمیبه قریش، یانمدر این 
سورة بقره به 199ۀ منطقشان این بود که ما اهل حرم نباید از حرم دور شویم و خداوند در آی

ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفاض الناس و ﴿.آنها دستور داد که مانند سایر مردم به عرفات کوچ کنید
فغتوااسرحيمر غَفُور إِنَّ اللَّه 10ص، 10ج، 1408، نوري/ 383ص، 6ج، اوهم(﴾اللَّه.(

اند گزارانکه از عمرهبه نشانه اینسرهایشان را ، عمرهمراسم جاهلیت در اعراب، همچنین
یعنی همان ، ام تشریقزمان جاهلیت در ایدر).393ص، 6ج، 1978، جوادعلی(تراشیدندمی

سورة 200کردند و خداوند آیۀ مفاخر آباى خود را یاد مى، ماندندمییي که در منسه روز
فَإِذا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ﴿: بقره را خطاب به آنان نازل کرد

، 1414، اولمجلسی (﴾ما لَه في الْآخرة من خالقٍيا ودنمن يقُولُ ربنا آتنا في الذكْراً فَمن الناسِ
).49ص، 7ج

قبل از اسالم وجود نداشته ، توان گفت که حج به معناي شرعی آننمی، فوقاستناداتبنابر
. شکل گرفته است، و حقیقت شرعی آن با تشریع اسالم



1391، بهار فصلنامه کتاب قیم، سال دوم، شمارة پنجم50

50

50
50

حقیقت شرعی اعتکاف. 6- 3
؛ مانند اندکه برخی معتقد به حقیقت شرعی بودن آنی است اتجمله عبادنیز ازاعتکاف

ف کردن طوالنی است و در عرف ماندن و توقّ، اعتکاف در لغت: گویدشیخ طوسی که می
، طوسی(در یک مکان با رعایت شروط است، ت طوالنیبه معناي عبادت کردن به مد، شرع

به حقیقت لغوي و ایشان در ضمن تقسیم اعتکاف، رسدنظر میبه).289ص، 1ج، 1387
. داندآن را حقیقت شرعی می، حقیقت شرعی

ۀبا استناد به آیياهعد﴿...و نوهراشبال تواللَّه وددح لْكت ساجِدي الْمفُونَ فعاك متأَن...﴾
جز با حضور در مسجد و ، حقیقت شرعی اعتکافان این مطلب کهو با بی) 187/بقرهال(

، تابی، اردبیلی(به حقیقت شرعی بودن اعتکاف معتقدند، شودق نمیمحقّ، دیگررعایت شروط
).366ص، 5ج، 1403و749ص

اعتکاف معمول بوده سنّت، در اکثر شرایع، برخی از آیات قرآنگواهیبه، در عین حال
هرا سماعيلَ أَنْ طَإِإِبراهيم وعهِدنا إِىلو...﴿: ۀمانند آی) 683ص، 6ج، 1414، لمجلسی او(است؛

و فنيالْعاكو فنيلطَّائل يتيبودجكَّعِ السي ااعتکاف به معندهد که نشان می)125/ بقرهال(﴾الر
. قبل از اسالم نیز وجود داشته است، آنشرعی

روایتی است که، داردجاهلیتاي که داللت بر معمول بودن اعتکاف در زمان هاز جمله ادلّ
نذر کردم شبی در مسجدجاهلیتدر زمان من : گفت) ص(در آن ذکر شده که عمر به پیامبر

قمحقّ/ 37ص، 1ج، تابی، ابن حنبل(کنبه نذرت وفا : فرمود) ص(پیامبر. الحرام معتکف شوم
جاهلیتدهد در زمان شواهدي وجود دارد که نشان می، همچنین).726ص، 2ج، 1407، حلی

، )پدري پیامبر اکرمجد(ب المطلّعبد: که نقل استشدند؛ چنانودند که معتکف مینیز افرادي ب
نخستین و . او شراب را بر خود حرام کرد. از جمله مردان بسیار حلیم و حکیم قریش بود

، 1378، ريکعس(پرداختمى) ثحنّت(در کوه حراء به عبادتکسى بود که بسیارى از شبها را 
از مردم کناره ، تشچندین سال قبل از نبو) ص(آمده است که پیامبر،همچنین).302ص، 3ج

یمشد؛ چرا که او حنیف و بر دین ابراهگرفت و چند روزي را به عبادت خدا مشغول میمی
).129ص، 3ج، 1306، حامد حسین(بود) ع(
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وجود خارجی ، حقیقت شرعی بودن اعتکافتوان گفتمیبه شواهد ذکر شدهتوجهبا
، اش قبل از اسالم نیز وجود داشته و با تشریع اسالمي شرعیاارد؛ چرا که اعتکاف به معنند

مشروط به رعایت شروطی شد، ت اعتکافتنها صح .

گیرينتیجه
میان علماي اسالمی اختالف نظر وجود ، بودن برخی از واژگاندر خصوص حقیقت شرعی

قبل از پیش از اسالم و ...روزه و، حج، زکات،اي معتقدند که واژگانی مانند نمازهعد. دارد
بر ) ص(ط خدا و پیامبرتوسپس از اسالم ن حقیقت لغوي بوده و تنها متضم، نزول قرآن کریم

در مقابل نیز برخی از علما بر این باورند که این الفاظ قبل از نزول . اندمعناي شرعی وضع شده
. اندقرآن نیز داراي معناي شرعی بوده

مبنی ، کنندمیبیان»حقیقت شرعی«رسد آنچه برخی از علماي اسالمی در زمینه نظر میبه
اعتکاف و جز آنها به همین معناي ، حج، زکات، طهارت، ةبر اینکه واژگانی نظیر صال

ن حقیقت شرعی متضم، سقبل از اسالم وجود نداشته و از سوي شارع مقد، اشانشرعی
، تاریخ قبل از اسالم، عهدین و همچنین، روایات، بررسی آیاتبازیرانباشد؛ اند صحیحشده

شان قبل از اسالم و در میان ادیان آسمانی نیز شود که این واژگان به معناي شرعیروشن می
را تأسیس آنها) ص(و پیامبرشدهو مراسم موسوم به آنها کم و بیش اجرا میاندمتداول بوده

در معناشناسی ، اینبربنا. ه استرا امضاء نمودآنهار در این احکام نکرد؛ بلکه تنها با اعمال تغیی
. توان بدون درنگ آنها را بر همین معناي معهود شرعی حمل نمودچنین واژگانی در قرآن می
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