
  
 
 

 و اسم مصدری وضوتاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری 
 

 2، احمد عابدی1احسان مهرکش 
 )٣٠/٣/٩٥: مقاله پذیرش تاریخ  ـ٤/٧/٩٤:مقاله دریافت تاریخ(

 
 چکیده

دارای معنای اسم مصدری » وضوء«چه بین فقهای امامیه معروف است، این است که  آن
غسالت و (یعنی بر اساس رای مشهور، طهارت حاصل شده از افعال وضو  است،

در مقابل این دیدگاه برخی از اصولیین بر این باورند . معنای وضو است )ثهمسحات ثال
در این مقاله از یک سو دالیلی که هر یک از دو گروه . معنای مصدری دارد» وضوء«که 

شود و از سوی   می، ذکرتوان ارائه کرد اند و یا می برای اثبات مدعای خود ارائه کرده
از این دو مبنا دارند زمینه را برای تحقیق در برخی دیگر با طرح آثاری که هر کدام 

» اخذ اجرت بر واجبات«ی  و مسأله» داللت نهی بر فساد«ی  مسائل اصولی نظیر مسأله
  کند و در نهایت عالوه بر تقویت معنای مصدری برای طهارت و شاهد آوردن  میفراهم

 مصدری و اسم بر این مدعا، صحت و عدم صحت نتایجی که معنای» پیرس«نظریه 
  .دهد  میمصدری در برخی مسائل به همراه دارد را نیز مورد بررسی قرار

  
  .وضوء ،مقدمه مقارن، نظریه پیرس  مصدر،،اسم مصدر، شروط عبادی :ها کلید واژه
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  مقدمه
اگر وضوء را نفس شستن و مسح کشیدن اعضاء بدانیم، وضوء معنای مصدری خواهد 

شود حمل   میرا بر اثری که از شستن و مسح کشیدن حاصلچه وضوء  و چنان. داشت
مدعیان دیدگاه اول برای اثبات رأی . گیرد  مینمائیم، وضوء معنای اسم مصدری به خود

تمسک » و ان کنت علی وضوء«مائده و روایاتی از قبیل ی   سوره٦ی  خود به ظاهر آیه
؛ ١٠[نده مشهور اصولیونند نموده اند و در مقابل طرفداران دیدگاه دوم که تشکیل ده

  .دانند  می، روایات نواقض وضوء را مثبت ادعای خود]٢٢١ص 
دانند که برای استدالل آوردن بر شیئی و اثبات نمودن   میآشنایان به مباحث منطقی

، امّا در این میان ]٣٠[وجود دارد » تمثیل«و » استقراء«، )برهان(» قیاس«آن سه روش 
به .  نظریه چهارمی ارائه داده است ـن گذار نشانه شناسی جدیدـ یکی از دو بنیا 1پیرس

 وجود داردکه از آن قیاس پیش فرضنظر وی نوع بسیار مهم دیگری از استنتاج به نام 
  ].٢٩٠؛ ص ٢٢[ در تفکر بشر داردای  شود و جایگاه ویژه  می  نیز تعبیر به فرضیه

روه، معنای مصدری را با توجه کوشد ضمن ارائه نمودن دالیل هر دو گ  میاین مقاله
به نظریه پیرس برای وضوء به اثبات رساند و در نهایت ثمراتی که بر این دو دیدگاه 

  .شود را متذکّر شود  میمترتب
 یعنی   سوره مائده در ابتدا باید با طرق استدالل٦برای فهم معنای مصدری از آیه 

همچنین با توجه به مؤثر .  شویمآشنا» قیاس پیش فرض«و » تمثیل«، »استقرا«، »قیاس«
ید مالحظه کرد، معانی با» اسم مصدر«و» مصدر«، »وضوء«های،  بودن مفهوم شناسی واژه

   .شود  میهای فوق کدام است که به صورت اجمالی بررسیلغوی واژه
  

  »تمثیل«و » استقراء«، »قیاس«تعریف . ١
 باته مطلبی را به اثقیاس قولی است تشکیل شده از قضایای مختلفی که به ذات

به عبارت دیگر قیاس، استدالل از حالت کلّی به حالت . ]١٥٨ـ١٥٧؛ ص ٤[ .نشاند می
  .]١٢٩؛ ص ١٨[شود   میست یعنی با بررسی حال کلّی، حال جزئی درک اجزئی

د و در شو  می استداللی است که با بررسی جزئیات، کلّی استنتاج،امّا برعکس استقراء
 ـ١٩٥؛ ص ٤[» ثبات حکم کلیاالستقراء تصفح الجزئیات ال«بر : تعریف آن گفته اند

را بررسی نمایم و دریابیم به عنوان مثال چنان چه جویدن تعدادی از انواع حیوان . ]١٩٦
توان حکم نمود   میدهند  میی انواع حیوان هنگام جویدن فک اسفلشان را تکانکه همه

  .دهند  میکانان را تحیوانات هنگام جویدن فک اسفلشی  همه

                                                                                                                                                                             
1. pierce 



  ١٩٥ تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

و چنانچه ذهن از حکم یکی از دو شیء ـ به دلیل جهت اشتراکی که میان آن دو 
وجود دارد ـ به حکم دیگری برسد آن را تمثیل گویند، به عنوان مثال چنانچه ثابت 
 شود نبیذ در تاثیر گذاری بر اسکار مشابه خمر است و حرمت خمر نیز ثابت باشد،

   .]٢٩[مت نبیذ را ثابت نمود توان به وسیله تمثیل حر می
 
  »قیاس فرضی«تعریف . ٢

در این نوع . فرآیند قیاس فرضی کامال متفاوت ـ از قیاس و استقرا و تمثیل ـ است
 کلی را پیشای  استنتاج، تنها مورد جزئی در دست است و برای تبیین آن قائده

پیرس . ]٢٩٠ ص؛٢٢[. است) فرضیه(نتیجه محصول تلفیق آن مورد و قاعده . کشیم می
بینیم آنجا   میشویم و  میفرض کنید وارد اتاقی. دهد  میبا مثالی قیاس فرضی را توضیح

روی میز . تعدادی کیف وجود دارد که درون هر یک از آنها لوبیاهای متفاوتی هست
بینیم فقط در یکی از آن   میبعد از اندکی جستجو. مشتی لوبیای سفید وجود دارد

زنیم که مشتی لوبیا که روی میز هست از   میدفعتا حدس. د هستها لوبیای سفی کیف
اول ی   است که در وهلهقیاس فرضی استنتاج  این نوع. آن کیف بیرون ریخته است
   ].٢٢، ٥ [ممکن است تعجّب آور باشد

  :گیریم  میدر فرضیه یا قیاس فرضی از قاعده، مواردی را نتیجه
  .لوبیاهای این کیف سفیدندی  همه .١
  .این لوبیاها سفیدند .٢
  .احتماالً این لوبیاها از این کیف هستند .٣

رود که با   میبنابراین، قیاس فرضی، استنتاجی ترکیبی است و در جایی به کار
  ].٢٢[ پذیریم  میشویم و برای تبیین آن فرضی را  میپیشامدی غیرعادی مواجه

ارای نقص بنیادین منظور از ترکیبی بودن این است که قیاس پیش فرض هنوز د
است و نیازمند توجیه و دلیل است یعنی باید با تعضّد و تضمیم امور دیگر به حدّی 

کما این که در ادامه توضیح آن در مقوله (برسد که قابل استناد و شاهد واقع شدن باشد 
  ).ابداکسیون خواهد آمد
انتظار ندارد با فالن اول ی  عادی این است که مستنبط در وهلههای غیرو منظور از پیشامد

  .تواند به اموری دیگر رهنمود شود  مینشانه برخورد نماید اما وقتی با آن نشانه برخورد نمود
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  ها و ارکان قیاس پیش فرض مولفه. ٢ .١

قیاس «های  شود را به عنوان مؤلفه  میدر ابتدا اهم نکاتی که از نظریه پیرس استفاده
ضیح نظر پیرس و چگونگی استفاده از آن در کنیم و سپس به تو  میذکر» پیش فرض

  :پردازیم  میرسیدن به مطلوب
 اطالعاتی را به دست داده و به نوعی نشانه محسوبای  ـ هر شیئی به هر گونه١
شود   می)مثل امور حقیقی و قرار دادی(شود و این تعبیر نه تنها شامل امور بیرونی  می

  .گیرد  می اشاره را نیز در بربلکه اموری مانند افکار، احساسات، زبان و
  .شود  میـ در برخی موارد نشانه منجر به فعل خاص٢
تواند مراتب تفسیری مختلفی داشته باشد به   میـ بر اساس این قیاس هر نشانه٣

تواند از لحاظ هنری و   میآید ـ هم  میعنوان مثال ردّ پا ـ که در توضیح عبارات فوق
تواند برای پیگرد قاتل از آن بهره جست؛ مهم   می همتجسیمی مورد بررسی قرار گیرد و

  .آن است که بدانیم جستجو کننده در پیِ یافتن چه مطلبی است
شویم و ممکن است   میاجهرود که با امر غیر عادی مو  میـ نشانه در جایی به کار٤

  .]٣٥٦ ـ ٣٣٥؛ ص ٢٤[ی اول از آن تعّجب نماییمدر وهله
لی را ـ مانند مثال لوبیاها ـ مطرح کرده است که در پیرس در توضیح نظر خود مثا

توضیح این که به نظر پیرس .  شهرت یافته است»1ابداکسیون«ی  زبان شناسی به مساله
 در ادراک انسان نهفته اند و حال ها  فورا قابل ادراک نیستند بلکه بسیاری از آنها نشانه

و یکی از اهداف او تبیین این که خود فرد ممکن است به آن آگاهی نداشته باشد  آن
دال بر چیزی «ی  آگاه به مرحلهنهفته و نای   از مرحلهها مطلب است که چگونه نشانه

وی برای پاسخ دادن به این مطلب کلیدی در نشانه شناسی، به وجود . رسند  می»بودن
ف را مختلهای  کند تا وابستگی میان نشانه  میاشاره» ابداکسیون«نحوه استداللی به نام 

 مانند مثال لوبیاهایِ  ـبرای درک ابداکسیون در نشانه شناسی پیرس مثالی. بیان نماید
رد پای روی اند به این نحو که اگر کسی به  ردهروی میز ـ که قبال عنوان شد مطرح ک

 این است ها مختلفی تحلیل نماید،یکی از آنهای  هگونتواند آن را به   میشن برخورد کند
در این مورد و برای . گیردب پیدا نمودن قاتل در نظر برایای  ه عنوان نشانهکه رد پا را ب

برخورد کننده با رد پا این گونه «: شود  میمطلوب ابداکسیون مطرحی  رسیدن به نتیجه
 نشانه و عالمتی است برای این که قاتل از همین "رد پای مذکور"گیرد که   مینتیجه

                                                                                                                                                                             
1. abduction 



  ١٩٧ تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

 کسی که به دنبال قاتل است بر همین استدالل ده است، بر این اساسکرمکان عبور 
شایسته ذکر این ی  نکته( هدد  میعمل نموده و در همین راستا جستجوی خود را ادامه

که توضیح آن در  سوره مائده نیز به همین نحو عمل شده ٦است که در بر خورد با آیه 
  .]١٩؛ ص  ٥) [ادامه خواهد آمد

سیبون مبتنی بر یک دانش علمی نیست بلکه در اثر جا باید توجه شود که ابداک در این
ی  شویم، در وهله  میشود و آن امری که با آن روبه رو  مییک وضعیت خاص به کار گرفته

مهمی های  اندیشهی  او را ـ که در بر دارندهی  اول تعجّیب آور است و کار چند جانبه
است ـ ) »قیاس محتمل« (ها فرضیهی  ه و تولید خلّاقانها کاربرد بین االذهانی نشانهی  درباره

  ].٢٠٢ـ٢٦٣؛ ص ١[ کرد توان خالصه  میبه سختی
 
  چگونگی استفاده از قیاس پیش فرض. ٢ .٢

ممکن است سؤال شود چه دلیلی بر صحت این قیاس وجود دارد و آیا اساسا استفاده از 
ضح تر ممکن رسد صحیح است؟ به عبارت وا از جزئیّات بهره برده و به کلی میامری که

قیاس پیش «برای دلیل واقع شدن مفید نیست » تمثیل«طور که  است اشکال شود همان
  .نیز از واقع شدن برای دلیل ناتوان است» فرض

گوییم هیچ دلیلی بر صحت قیاس پیش فرض وجود ندارد و   میدر جواب سوال فوق
کند،   مییتبودن قیاس پیش فرض کفانآشناییِ اجمالی با کتب منطقی برای صحیح 

ی زبان شناسان این قیاس در عرض سایر مطلب را باید پذیرفت که در السنهولی این 
این ی از آن در این مقاله ثیل ـ ذکر شده است و علت استفادهبرهان، استقراء و تم  ادله ـ

ی زبان و به ویژه در فلسفه تحلیلی و علم تفسیر متون، است که زبان شناسان در فلسفه
شوند و به   میاند که با اهدافی غیر از هدفهای عالم اصولی مطرح ا مطرح کردهمباحثی ر

اصولی مطرح های   را در پژوهشها هر حال وجوه مشترکی دارند و شایسته است ما آن
توضیح این که در . ]٦؛ ص ٢٧) [مانند نظریه پیرس(آن را نپذیریم نماییم هر چند 

أسّفانه در زمان ما تحقیقات ارائه شده مغرب زمین مباحث مهمی صورت گرفته و مت
دانند  حوزوی نمیرو افراد غیر ، از اینبدون بیان نسبتشان با اندیشمندان علوم دیگر است

، »تر شدن دایره تحقیقات حوزوی فعّال«گونه مباحث موجب  رد و اینذگ  میدر حوزه چه
م کلی بین حوزه و تفاه«، »ود داردجتولید کارهای نو در جاهایی که مسائل تطبیقی و«

  .]٢٧ [دشو  می»ایجاد انگیزه در محصل علم اصول و فقه«و » دانشگاه
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ه است، نگارندگان حال در این مقاله که به بررسی یکی از آیات االحکام پرداخت
نشینند و مدعیِ این مطلبند که نظریه پیرس   میی مطرح بر ادعای خود را به اثبات ادله

فهمِ عدمِ صحتِ ای  ه شد توجه اجمالی به کتب منطقی برـ هر چند صحیح نیست وگفت
آن کافی است ـ در اتخاذ مطلوبشان که همان معنای مصدری وضو باشد جریان دارد که 

  .چگونگی جریان آن را در طول مقاله مالحظه خواهید نمودی  نحوه
 
   »وضوء«معنای لغوی . ٣

  ].١٩، ٦[ است گرفته شدهبه معنای حسن و نظافت » الوَضاده«وضو از 
است و از لحاظ صرفی » وَضوء«، یعنی »واو«به فتح » وضو«باید دانست که ضبط کلمه 

» ضم«به » وضوء«اما . گردد  میگیرند اطالق  میباشد، و به آبی که با آن وضوء  میمصدر
 دهد  میفعلی که مکلّف انجام]نیز از لحاظ صرفی مصدر بوده و منظور از آن همان فعل 

 و جایز ، آب است»واو«، عمل و به فتح »واو«به ضم » وضو«خالصه این که  ،]٢[است [
 ].٦، ٢[ هم معنای آبهم معنای عمل اراده شود و [ »وُضو«و» وَضو«یعنی] است از آن دو

 
  »وُضوء«تعریف اصطالحی . ٣ .١

، در صورت مشخص ]٣؛ ص ٣٢، ٨؛ ص ٢٨[رای وُضوء جا که طهارت اسم است ب ناز آ
فقها برای تعریف اصطالحی . گردد  میهارت، تعریف وضوء نیز مشخصشدن تعریف ط

ه اند که به ادعای شهید ثانی بهترین تعریف عبارت کردطهارت تعاریف مختلفی ارائه 
»  مشروط به نیّت]مثل آب[ استعمال کردن طهور :استعمال طهور مشروط بالنیه«

  .]١٢؛ ص ١١[ ستشهید اوّل ارائه شده ای  است که این تعریف از ناحیه
 
  معنای لغوی و اصطالحی مصدر. ٤

، ٢[ است» جایگاه«و » موضع«گرفته شده است و به معنای »صدر«ی  از ماده» مصدر«ی  کلمه
اصل » مصدر«از همین جا است که گفته شده ] ٩[ باشد  میو از لحاظ صرفی اسم مکان] ٦

اصطالحاً، مصدر اسم حدثی و اما ] ٢[شود  میکلمه است چرا که از آن مصادر افعال، صادر
 منظور از مصدر، مصدر غیر  ـشود، و به عبارت واضح تر، مصدر  میاست که بر فصل جاری

نماید و   می آن اسمی است که داللت بر حدث مجرد ـمؤول، غیر میمی و غیر صناعی است
  . ]٢٠٧؛ ص ٩[شود است   میکه فعلِ ماضی از آن اخذای  شامل تمام حروف اصلی و زیادی



  ١٩٩ تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

  معنای اسم مصدر. ٥

که حاصل محبت است  »حُب«: نماید مانند  میاست که داللت بر حاصل و نتیجه مصدرای  کلمه
اسم مصدر دارای وزن قیاسی . که حاصل غَسل است» غُسل«ضه است وکه حاصل بَغا» بُغض«و 

صدر یعنی این چنین نیست که هر فعلی، عالوه بر مصدر، اسم م(نیست و مقصور بر سماع است 
  ].٢٠٩؛ ص ٩[شود   میو از همین جا تفاوت آن با مصدر معلوم) نیز داشته باشد

اسم مصدر با مصدر در داللت بر معنا، با «: در تعریف اصطالحی اسم مصدر گفته اند
هم مساوی اند و اختالف آن دو به این است که اسم مصدر لفظاً یا تقدیراً از بعضی 

» عطاء«ی  شود، مانند کلمه  نمیزین و عوض آنحروف عامل خالی است و چیزی جایگ
وّلی را ندارد و چیزی ای  مساوی است، لکن همزه» اعطاء«ی  که در داللت بر معنا با کلمه

  .]٩[شود  عوض آن نمی
تعریف فوق هر چند از جهاتی فرق میان اسم مصدر و مصدر را آشکار ساخت لکن 

از همین روی نحویان در فرق .  استفرق میان آن دو از جهاتی نیازمند توضیح بیشتر
الفرق بینهما انّ المصدر فی الحقیقه هو الفعل الصادر عن االنسان «: اند میان این دو گفته

فرق میان آن دو این : و اسم المصدر اسم للمعنی الصادر عن االنسان و غیره...و غیره
 اسم مصدر اسم است که مصدر در حقیقت فعلِ صادر شده از انسان و غیر انسان است و

  . ]٢٠٩؛ ص ٩[»  و غیر انسان استبرای معنای صادر شده از انسان
 
  دالیل معنای مصدری داشتن وضوء. ٦

منظور از معنای مصدری داشتن وضوء این است که نفس شستن و مسح کشیدن همان وضوء 
 .شود نفس غسالت ثالثه و مسحات ثالثه است  میاست، به دیگر بیان آن چه وضوء محسوب

  :تواند اقامه شود امور پیش رو است  میآن چه به عنوان دلیل برای این معنا اقامه شده و یا
 
  لغت : دلیل اول. ٦ .١

» واو« به فتح و ضم  ـ عنوان شد که وضو ـ ابن منظور و زبیدی ـقبالً از زبان لغویین
 د کهشوتواند مستمسک واقع شده و ادعا   میحال همین مطلب. ]٦، ٢[مصدر است 

  .معنای مصدری برای وضوء، مطابق با معنای لغوی آن است
  پیرامون استناد به دلیل اول ممکن است اشکال شود این که وضو هم به ضم و هم

به فتح مصدر است دلیل بر معنای مصدری نیست در جایی که نامی از وضو نیامده 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمبانی حقوق اسالمی، سال فقه و م      ٢٠٠

 معنای اسم مصدری است، لذا باید همان معنایی که با ظاهر آیه سازگار تر است ـ یعنی
گوییم جای   میکه اثر حاصل از غسالت و مسحات باشد ـ را اتخاذ نمود؛ ولکن در جواب

تردید نیست که معنای لغوی وضو همان مصدر است و این اشکال که نشات گرفته از 
دید عرفی است ـ و مورد قبول نگارندگان نیز هست ـ و حال آن که بحث ما در این 

بایست بر لغت وارد شود و آن را   می است نه عرف، پس سوالقسمت معطوف به لغت
مورد خدشه و نقاش قرار دهد ـ و حال آن که این کار در سوال فوق صورت نگرفته است 

.  سوره مائده هماهنگ نیست٦ـ نه این که دید عرفی مطرح شده و گفته شود با آیه 
ابی «، »الیزیدیّ «]٦٦٣ ص ؛٢١[ »فیومی«ن ـ نظیر مضافا به این که بسیاری از لغویو

  .]١١٤٤؛ ص ٧[ ند وضو مصدر استا گفته» جوهری«و » عمرو بن العالء
 
  سوره مائده ٦ی  آیه: دلیل دوم. ٦ .٢

یا ایهاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا «
  .»برؤسکم و ارجلکم الی الکعبین

شریفه نفس شستن ی  ای مصدری وضوء سازگار است چرا که آیهظاهر این آیه با معن
نماید؛ کما اینکه آقای   میصورت و دستان و مسح سر و پاها را به عنوان وضوء معرفی

  .]٢٥؛ ص ٢٠[ری وضوء است خوئی مدعی است، این آیه دال بر معنای مصد
 مصدریِ وضو، ظهور این آیه در معنای مصدری تا به آن جا است که حتی منکرین معنای

] ٥٨٣؛ ص ٢٣[ شوند رسند متعرض ظهور آیه در معنای مصدری نمی  میوقتی به این آیه
  ].٢٣[ گویند معنای مصدری با روایات نواقض وضو و دید عرفی منافات دارد  می فقط بلکه

 
  روایات: دلیل سوم. ٦ .٣

  ]٢٥٦ ؛ ص٨[» به طهارتشود مگر   واقع نمیصالة االبطهور، صالةال«روایت ـ ١
  .]٨[» ر استوضو بر وضو نور بر نو: الوضوء علی الوضوء نور علی نور«روایت ـ ٢

تواند معنای مصدری وضوء را تقویت نماید،   می ـ یعنی دو روایت فوق ـاین دو بیان
چرا که این دو روایت ظهور در این مطلب دارند که وضوء اسم برای نفس غسالت است 

استعمال الماء «: فرمود  مینای اصطالحی برای طهارت کهبا توجه به در نظر گرفتن مع(
اند برای  گفتنی است فقهایی که قائل به معنای مصدری وضوء شده). »مشروط بالنیّه

  .]٢٥؛ ص ٢٠[اند  اد کردهه دو روایت اخیر استناثبات مدعای خود،ب



  ٢٠١ تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

 جوارح وارد شده است و در آن سرّ وضوء دادنِ» علل الشرایع«روایتی که در کتاب ـ ٣
 بیان شده  ـ که بیانگر معنای مصدری است ـ، سر و پاهاها چهارگانه یعنی صورت، دست

امره بغسل الوجه، لما نظر الی الشجره و امره بغسل الیدین الی المرفقین لما ... «: است
تناول منهما و امره بمسح الرأس لما وضع یده علی ام رأسه و امره بمسح القدمیمن لما 

  .]٨٨٤؛ ص ١٢[» لی الخطیئهمشی بهما ا
و چون به درخت نگریست به او امر کرد که صورتش را بشوید، و چون با دستها از ... 

 را تا آرنج بشوید، و بخاطر آن که دست بر ها درخت تناول نمود او را مأمور ساخت که آن
ن سر نهاد مسح سر را بر او واجب نمود، و چون با پاها به طرف لغزش رفت، مسح قدمی

  .را بر او الزم نمود
 ـ این است که طور که از ظاهر آن هویدا است  ـ همانتحلیل علمی روایت فوق

تشریع وضو، شستن جوارحی است که به ی  جا که در این حدیث فلسفه از آن: بگوئیم
السالم با دو  مثالً چون حضرت آدم علیه(ته است  خطا صورت گرفها آنی  وسیله

د و یا چون مثالً به شه تناول نمود، شستن دستان تشریع منهیی  دستشان از شجره
لذا این ) پاهایش به سمت خطا حرکت کرد، مسح کردن پاها الزم گردیدی  وسیله

توان آنرا بر اثری که از  عضاء همان معنای مصدری است و نمیشستن و مسح کشیدن ا
  .حمل نمود) یعنی معنای اسم مصدری(شود   میوضوء حاصل

عضا و جوارح توسط حضرت آدم شود منظور روایت از شستن اشاید گفته 
ایجاد طهارت باطنی برای حضرتشان بوده است، پس روایت با معنای اسم » السالم علیه«

گوییم روایت ظهو، بلکه نص در   میمصدری هماهنگی بیشتری دارد؛ ولی در جواب
امر کرد او را به : امره بغسل الوجه«: معنای مصدری است چون در روایت آمده است 

و این معنا ظهور و بلکه نص در معنای مصدری است و این اشکال » شستن صورت
معنای اسم مصدری اولی است چون با «: گوید  مینشأت گرفته از دید عرفی است که

» شود  میحاصل» السالم علیه«عنوی و باطنی برا حضرت آدم غسالت و مسحات طهارت م
طلبی، سوال و اشکال باید روایت را تخطئه کرده و مورد ولی به جای تمسک به چنین م

  .نقاش قرار دهد نه این که استناد به حالت معنوی نمایند
 
  دالیل معنای اسم مصدری داشتن وضو. ٧

شود، معنای اسم مصدری وضوء است،   میاثری که از شستن و مسح کشیدن حاصل
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  معنای اسم مصدری وضویعنی طهارت حاصل شده از غسالت ثالثه و مسحات ثالثه،
منظور از غسالت ثالثه، شستن صورت و دو دست است کما این که منظور از . (باشد می

تواند به خوبی معنای اسم مصدری وضو   میچه  آن )مسحات ثالثه مسح سر و دو پا است
و برخی » نواقض وضو«اول ارتکاز عرفی، و دوم روایات باب : را اثبات نماید، دو دلیل است

 .»استحباب تجدید وضوء«ایات باب رو
 

  دلیل اول؛ ارتکاز عرفی. ٧ .١

دانند که مرجع در تعیین مفاهیم تصوری   میآشنایان به مبانی شناخته شده اجتهاد
 معنای این سخن آن ]٣٨٥؛ ص ١٧[آن، عرف عام است واژگان نصوص و مفاد تصدیقی 

 بازار هستند، برداشتی است که چون مخاطبان نصوص شرعی، مکلّفان و مردم کوچه و
نمایند، حجت است، اعم از این که داللت نصوص در معنا   میکه ایشان از نصوص شرعی

  .]١٧[ و مقصود، صریح و روشن باشد و یا ظاهر
گوئیم، عرف با معنای اسم مصدری وضو هماهنگ است و وضو   میبا توجّه به مطالب فوق

  ].٢٣[ داند نه نفس غسالت و مسحات  میثهرا اثر حاصل شده از غسالت ثالثه و مسحات ثال
 
  دلیل دوم؛ روایات. ٧ .٢

 :بر معنای اسم مصدری دو دسته از روایات داللت دارند
  
  اول از روایاتی  دسته. ٧ .٢ .١

نماز ظهر و عصر را خواندم و نزد » السالم علیه«گوید در محضر امام ابی الحسن   میسماعه
و نماز مغربت را ]  حضرت به من فرمودند وضوء بگیرایشان نشستم تا این که مغرب شد،

و ان کنت علی « : وضو دارم، حضرت در جواب فرمودندبه ایشان عرض کردم [بخوان
روشن است که منظور امام (. هر چند که بر وضو هستی ولی دوباره وضوء بگیر: »وضوء
  ].٢٦٤ـ٢٦٣ ؛ ص٨) [اب استاستحب

 شده از غسالت و مسحات تفسیر شده است و مطابق این روایت، وضوء، بر اثر حاصل
رساند، یعنی منظور امام از عبارت  حال معنوی که از آن اعمال حاصل میشود را به ظهور می

  .باقی ماندن بر همان حالت حاصل شده از غسالت و مسحات، است» و ان کنت علی وضوء«
 



  ٢٠٣ تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

  »نواقض وضوء«روایات باب : دومی  دسته. ٧ .٢ .٢

کند، مگر حدث، و خواب   نمیوضو را نقض:  اال حدث و النوم حدثالینقض الوضوء«
  ]٢٢١٢؛ ١٦، ١٥٣٤؛ ص ١٥[ »تحدث اس

» لیس ینقض الوضوء اال ماخرج من طرفیک االسفلین الذین انعم هللا علیک بهما«
: ]١٥٢٤؛ ص ١٥[» مالینقض الوضوء اال ماخرج من طرفیک او النو« یا ]٣٦٢؛ ص ٢٦[

 به شود یا  میآن چه از دو طرف انسان خارجی  به واسطهشود مگر   نمیوضوء نقض
  ].٥٨٤ـ ٥٨٣ ؛ ص٢٣[ خوابی  وسیله

: فرمایند  میاتخاذ معنای مصدری برای وضو با این طایفه از روایات منافات دارد، زیرا این که امام
ناظر به این است که حدث بر اثر حاصل شده از » حدثی  شود مگر به وسیله  نمیوضوء نقض«
نه بر نفس ) معنای اسم مصدری(= شود   میمال وضوء که همان غسالت و مسحات باشد وارداع

بر نفس افعال وضوء » نقیض«تر، معنا ندارد که  به بیان واضح) معنای مصدری(سحات غسالت و م
 .گردد  میوارد شود بلکه نقیض بر اثر حاصل شده از افعال وضوء عارض

  
   معنای مصدریتحلیل دو دیدگاه فوق و تقویت. ٨

جا که معنای مصدری و اسم مصدری از  در تحلیل و بررسی دالیل هر دو گروه باید گفت، از آن
مخترعات شارع نیست و بطور صریح در روایات به آن اشاره نشده است، لذا مالک عمل، آن 

حال ممکن است در تأیید معنای اسم مصدری گفته . فهمد  میچیزی است که عرف از روایات
کند   میشود را درک  می، اثری که از غسالت ثالثه و مسحات ثالثه حاصل»وضوء« عرف از شود

نماید که این معنا همان   میشود حمل  میو آن را بر حالت معنوی که از افعال وضوء حاصل
پس علّت انتخاب این نظر، برداشت عرف از روایات وارد شده در . معنای اسم مصدری است

  :ست لذا ضروری است ذکر شود کهابواب مختلف وضوء ا
دینی است نه کارایی های  منظور از عرف، کارایی ابزاری آن برای درک مؤلفه

  :استقاللی عرف
با » کارایی استقاللی عرف« یکی دانستن ها از اشتباهات آشکار در برخی نوشته

است، در کارایی اول عرف منبع کشف و استنباط حکم است، » کارایی ابزاری عرف«
گونه که قرآن و حدیث و عقل منبع اند، در حالی که در کارایی دوّم، عرف  انهم

است در خدمت سایر ادلّه و خود ـ بذاته ـ مرجعیّتی ندارد، منظور از مراجعه به ای  وسیله
  .]٢٣؛ ص ١٧[ ارایی دوّم استعرف در فهم قرآن و حدیث، ک

  :گوئیم  میفوقی   نکته با توجه به



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمبانی حقوق اسالمی، سال فقه و م      ٢٠٤

شود مرجع در مفاهیم   میات مختلفی دارد مثالً وقتی گفتهعرف، نمودها و ظهور
موضوعاتی که اصطالح خاص شرعی ندارد، عرف است، یا در برداشت از ادله و مستندات 

این موارد عرف، ی  احکام باید به عرف رجوع کرد، یا میزان در ظهور عرف است، در همه
شود، پس عرف در   میاهرفهم نوعی و مطّرد مردم است و عرف در شکل چنین فهمی ظ

فهم یا بناء یا داوری «: توان عرف مصطلح را به  میبنابر این... جا یک فهم است این
» د نگرفته باشدمستمر و ارادی مردم که بصورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها به خو

 و از آنجا که مسلم است در دانش اصول فقه، همگان بر ]٦١ـ٦٠؛ ص١٧[تفسیر نمود 
کفایت قانون در قالب ظهور اتفاق دارند ـ به همین دلیل احدی از اصولیان قائل به لزوم 

آن جز داوری مردم به کفایت ی  بیان صریح و قطعی از سوی قانون گزار نیست و ریشه
ر بیان قوانین در قالب الفاظ بیان در قالب ظاهر نیست و گرنه چنانچه عادت مردمان ب

بریم که  ـ لذا پی می]٢٩١؛ ص ١٧[نمود  میگزار نیز متابعت نصریح و قطعی بود، قانو
و این معنا ) معنای اسم مصدری(معنای وضوء طهارت حاصل شده از افعال وضوء است 

  .با برداشت عرف از روایات وارد شده در ابواب مختلف وضو هماهنگ است
یا » نواقض وضوء«ه شد که بر اساس برخی روایات ـ نظیر روایات باب در گذشته اشار

رسد، لکن   میـ معنای اسم مصدری برای وضوء به اثبات... و ان کنت علی وضوء« روایت 
از اموری که رعایت آن بر هر محققی الزامی است، تتبع در مجموع مصادری است که او 

بر این بنیان . دهد  میع مورد بحث سوقرا به برداشتی صحیح و تعریفی روشن از موضو
این حق هر محققی است که مجموع مصادر مورد تحقیق را بررسی کرده و سعی نماید 

حال هر چند برخی .  آن چه به ظاهر نزدیک تر است را انتخاب نمایدها از مجموع آن
ولی روایات، مفهم معنای مصدری برای وضوء است و یا ارتکاز عرفی مساعد این معناست 

 وقتی مجموع روایات وارد شده در ابواب مختلف وضوء و آیه شریفه مورد نظر را بررسی
شود نه معنای اسم مصدری و این برداشت بر   میمعنای مصدری برداشت ،کنیم می

بر خالف قیاس، استقراء و  گفتیم بر اساس نظریه پیرس. نیز هماهنگ است پیرسنظریه
حال . شود  میت و با بررسی آن قاعده کلّی استنتاجتمثیل تنها مورد جزئی در دست اس

ی  در موضوع مورد بحث ما نیز مطلب از همین قرار است یعنی وقتی آیه شش سوره
زند که   میمائده وضو را به معنای مصدری تعریف نموده است، متکفّل استنباط حدس

  .رساند  میاساساً آیه همان معنای مصدری را به منصه ظهور
 توجه داشت که به اعتقاد پیرس نمایه یک نوع ارتبات علی معلولی میان البته باید
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، یعنی آیه مورد نظر علت انتخاب معنای ]٣٣؛ ص ١٤[ کند  میدال و مدلول ایجاد
علی و معلولی از باب رابطه علی و معلولی در علم منطق ی  مصدری است،ولی این رابطه

 نوعی نقص بنیادین وجود دارد یعنی برای نیست چرا که به گفته خود او در نشانه همواره
درک .وجود داشته باشد "توضیح یا دلیل"امکان کاربرد یک نشانه همواره باید نوعی 

دیگری است، به این صورت که ی  در صورت نشانه» تفسیر گذار«مدلول نیازمند نوعی 
ضیح در نوع سازد و از آن جا که همین تو  میدیگری رای  نشانه و توضیح آن با هم نشانه

   ].٤٠؛ ص٢٥[ آید نیازمند توضیح دیگری است   میخودش یک نشانه به حساب
مائده به همین منوال ی   سوره٦ی  گوییم در برخورد با آیه  میبا توجّه به نکته فوق

زند و   میعمل شده است یعنی متتبع در مواجه با این آیه معنای مصدری را حدس
دری است ولی این نشانه در ابتدا دارای نقص برد وضو دارای معنای مص  میگمان

بنیادین است و ارتکاز عرفی و یا برخی روایات آن را برنمی تابد و به خاطر همین ممکن 
تعجّب نماید، ـ ) معنای مصدری(اول از معنای ارائه شده در آیه ی  است متتبع در وهله

شد ـ اما وقتی آن کما اینکه قبالً یکی از خصایص نظریه پیرس همین مطلب عنوان 
 یا روایت» علل«نشانه یا دالیل دیگر که همان لغت و روایات ـ مانند روایت وارد شده در 

گردد و متتبع از حالت   میشود، تقویت  میـ باشد در نظر گرفته» ان کنت علی وضو«
  .رسد  میحدس به حالت علم

کال شود همان به دیگر بیان نظریه پیرس، دلیل اثبات معنای مصدری نیست تا اش
طور که تمثیل منطقی مفید اثبات حکم نیست قیاس پیش فرض نیز برای اثبات حکم 
ناتوان و قاصر است؛ بلکه ما مدعی هستیم قیاس پیش فرض در مانحن فیه جریان دارد 

کند همان طور که در مساله ابداکسیون   میو چنین قیاسی صرفا نقش یک شاهد را ایفا
 مثال ردّ پا، پلیس با دیدن رد پا حکم به قاتل بودن متهمدر . توضیح آن بیان شد

زند و وجود ردّ پا صرفا یک   میکند، بلکه با دیدن رد پا، قاتل بودن متهم را حدس نمی
 یعنی پلیس سعی. وسیله و راهنما است تا پلیس بتواند سایر ادله بر قتل را پیدا نماید

و مانند آن دالئل » اثر انگشت«و یا » عترافگرفتن ا« یا  »پیدا نمودن شاهد«نماید با  می
 چنین مواردی حکم به قاتل بودن متهمی  بر قتل را پیدا نماید، لذا پلیس به واسطه

شود که او به دنبال سایر ادله   مینمابد نه به دلیل وجود ردّ پا و ردّ پا فقط انگیزه می
حکم به معنای حال در موضوع مورد گفتگو ما به صرف قیاس پیش فرضی . بگردد

زند   مینماییم بلکه متکفل استنباط با دیدن معنای مصدری در آیه، حدس  نمیمصدری
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وضو دارای معنای مصدری است و بعد این که این معنا را حدس زد به سراغ سایر ادله 
 رود و نظر پیرس را صرفا به عنوان شاهد ذکر  می»لغت«و » روایات«، »آیه قرآن«نظیر 

زند   مینماید بلکه فقط حدس  نمی پلیس که با دیدن رد پا حکم به قتلنماید مانند می
 قاتل آن متهم است و بعد از آن حدث به سراغ سایر ادله ـ مانند شهادت و اثر انگشت ـ

توان گفت نقص نشانه فوق با توجّه به دلیل برطرف شده و آن نشانه یا   میرود، پس می
  .گردد  میدلیل دیگر مستند
عمل، کند این است که به نظر پیرس ما در   میی فوق را تقویتآن چه ادعا

، که ]٢٩٢؛ ص ٢٢[کنیم   میتخاب را انها ترین و کارآمدترین و طبیعی ترین فرضیه ساده
 سوره مائده همین روش به کار رفته است، یعنی درست است که ٦در برخورد با آیه 

 اما قیاس فرضی به روش ساده رساند  میعرف و یا برخی روایات معنای اسم مصدری را
  .دهد  میمعنای مصدری را به دست

نواقض «ایات باب یعنی روـ مضافاً به این که برخی روایات مورد استناد این گروه 
 مثبت معنای اسم مصدری برای وضو نیستند -»...و ان کنت علی وضوء«یا روایت » وضو
به عبارت دیگر ادعای ظهور دو  اتخاذ نمود، ها توان معنای مصدری را از آن  میبلکه

 روایت مورد استناد در معنای مصدری بعید نیست به این دلیل که بسیاری از محققین
 به دیگر بیان ]٢١٠؛ ص٩[ نماید  میگویند اسم مصدر مباشرتاً داللت بر لفظِ مصدری می
ر چه به عنوان دلیل ادعای فوق عنوان شد، توجّه به معنای ادبی مصدر و اسم مصد آن

در » اسم مصدر«و » مصدر«است، به این معنا که با توجّه به تعریفِ ارائه شده از معنای 
است و هر دو مباشرتاً و بدون » مصدر«مانند » اسم مصدر«شود که   میخالل بحث، معلوم

حال وقتی این دو معنا فرق چندانی با ) همان(نمایند  میواسطه داللت بر حدث مجرد
 سوره مائده ـ و روایات وارد شده ٦د معنایی که با ظاهر آیه هم نداشته باشند، بای

سازگاری بیشتری دارد اتخاذ شود و از آن جا که آیه شریفه و برخی روایات مفهم معنای 
مصدری است و از طرف دیگر معنای اسم مصدری در داللت به معنا، مساوی معنای 

 .مصدری است، باید گفت وضوء معنای مصدری دارد
 

  یج و آثار معنای مصدری و اسم مصدری وضونتا. ٩

  متقدّم و مقارنی  در مقدمه: اثر اول. ٩ .١

. کند  میفوق، خودنماییی  وضوء به معنای مصدری و اسم مصدری در دو مقدمه
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است که وجود و تحقق آن زماناً پیش از ذی المقدمه باشد ای  متقدم مقدمهی  مقدمه
است که وجود و تحقق ای  مقارن، مقدمهی  دمهمق. مثل ایجاب و قبول نسبت به ملکیت

  .آن زماناً با ذی المقدمه مقارن باشد مانند ستر و استقبال قبله
متقدم است ی  گوئیم وضوء برای نماز مقدمه  میبا توجه به تعریف این دو مقدمه

مقارن است بنابر ی  بنابراین مبنا که وضوء نفس شستن و مسح کشیدن باشد، و مقدمه
  .]٢٦٩؛ ص ٣١[کشیدن باشد ا که وضوء اثر حاصل از شستن و مسح این مبن

 
  اثر دوم. ٩ .٢

میرزای نائینی در دو جا، عبادات و از جمله وضوء را به معنای مصدری و اسم مصدری 
داللت «ی  و دوم در مسأله» اخذ اجرت بر واجبات«ی  ده است، اول در مسألهکرتقسیم 

 :»نهی بر فساد
  
  مسأله داللت نهی بر فساد: موضع اول. ٩ .٢ .١

تقسیم : گوید  می»تعلق نهی به شرط یا جزء عبادت«ایشان در مسأله فوق در ضمن بحث 
شروط، به شروط عبادی و غیر عبادی باطل است و این مطلب بر اساس معنای اسم 

  :توضیح مطلب.مصدری برای طهارت است
وع کند، حکم آن، حکم اگر نهی از شرط یا وصف عبادت به نهی از نفس عبادت رج«

به قرائت که در حقیقت رجوع بر نهی از » اجهار«نهی از نفس عبادت است، مانند نهی از 
خاصّه از مطلق قرائت ی  نماید، زیرا قرائت جهریه ـ به ما أنّها ـ حصّه  میقرائت جهریه

یزی باشد، و یا چنین چ  میخاصّهی  است و نهی از اجهار به قرائت نهی از نفس آن حصّه
شود، البته اگر قرائت بنفسه عبادت مستقلی باشد اما در   میمندرج در باب نفس عبادت

نهی از شرط یا ) که به نفس عبادت رجوع نمایدای  یعنی در غیر نهی(غیر این مورد 
 شود، زیرا نهی از شرط یا وصف، اصالً به عبادت رجوع  نمیوصف موجب فساد عبادت

وصف باید گفت عدم البطالن در نهی از وصف روشن است، نماید، در مورد نهی از  نمی
اسم «شرط عبادت چیزی است که از آن به معنای : اما در نهیِ از شرط علّتش این است

شود، اما متعلق نهی معنای مصدری دارد حال آن چیزی که متعلق   میتعبیر» مصدری
باشد،   نمیهینهی است شرط عبادت نیست، و آن چیزی که شرط عبادت است متعلق ن

 مشروط به ستر است، اگر فرض کنیم پوشیدن لباس خاص حرام باشد، پس صالةمثالً 
 نیست، صالة با آن نباشد، چنین نهی موجب بطالن صالةاگر نهی از آن لباس، نهی از 
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 مغایرت دارد لذا حال چنین نهی ای، صالةچرا که فرض بر این است متعلق نهی با 
  ». استصالةه اجنبیه در اثناء مانند حال نهی از نظر ب

شود، زیرا   میو از همین مطلب بطالن تقسیم شرط به تعبدی و غیرتعبدی معلوم
  مقارنصالة، طهارت است که مراد از آن معنای اسم مصدری است و زماناً با صالةشرط 

باشد، امّا افعال خاصه از وضوء و تیمم و غسل، مانند غسالت و مسحات ثالثه شرط  می
  باشند، پس آن چه که عبادت است ـ  می محصل برای وضوءها  نیستند بلکه آنةصال

 ـ شرط صالة نیست، و آن چه که شرط صالة استمنظور از آن نفس اعمال است ـ 
ی  شود، بلکه حال آن، حالِ بقیه منظور از آن نفس طهارت است ـ عبادت محسوب نمی

ه خاطر همین مطالب در مورد کسی که و ب. باشد  میشرائط در عدم اعتبار قربت در آن
کند،   میخواند و در مقترن بودن نماز به طهارت شک  میدر حال غفلت از طهارت نماز

  ].٢٢١ـ٢١٩ ؛ ص١٠. [شود  میه صحتحکم ب
  :آید، نکات پیش رو است  میآن چه از تحقیق ارائه شده به دست

ه مفاد مصدر است در حقیقت نهی تعلق گرفته به شیء، به نهی از چیزی ک: اوّل
یعنی آن چیزی که نهی بر آن اصابت (نماید، و مفروض این است که آن چیز   میرجوع
 و آن معنایی  ـشود  میشود، و آن چیزی که شرط محسوب  نمیشرط محسوب) کرده

  . منهی عنه نیست ـاست که مفاد اسم مصدر است

  .ی مصدریوضو، غسل و تیمم به معنای اسم مصدری شرط است نه معنا: دوم

  .اندهمگی شرائط نماز توصلی : سوم

اما برعکس اگر معنای اسم مصدری برای طهارات را نپذیرفتیم و قائل به معنای 
  :مصدری برای طهارات شدیم، تمام مطالب فوق قابل مناقشه خواهد بود

اگر میرزای نائینی از مصدر و اسم مصدر مقدمه و آن چه از آن : اوّلی  اما نکته
اند، به این دعوی که نهی تعلق گرفته به مقدمه موجب فساد  شود را ارائه نموده  میمتولد

شود، مانند نهی از غسل   نمیگردد  میشود و بر آن مترتب  میآن چیزی که از آن متولد
لباس یا بدن با آب غصبی، و بعد گرفتن این نتیجه که وضوء با آن آب موجب فساد 

 استداللی امکان مساعدت بر آن وجود ندارد و طهارت حاصل شده از آن نیست، چنین
علّت آن همه این است که بر اساس اتخاذ معنای مصدری برای طهارت، اسم مصدر با 

شود مغایرت ندارد مگر به اعتبار، لذا مصدر به اعتبار   میمعنایی که از آن به مصدر تعبیر
آن به نفسش، و ی  افهاضافهی آن به فاعل معنا پیدا میکند و اسم مصدر به اعتبار اض
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مصدر و اسم مصدر از قبیل مثال مذکور نیست، زیرا آن مثال جزء سبب و مسبب و علت 
باشد و روشن است که مصدر، علت و سبب اسم مصدر نیست، زیرا علیّت و   میو معلول

سببیّت اقتضای اِثنیّت و تعدّد به حسب وجود خارجی دارد و مفروض این است که بین 
  .مصدر اثنیّت و تعدد وجود نداردمصدر و اسم 

و اگر میرزای نائینی از مصدر و اسم مصدر واقع موضوعی آن دو را اراده کرده باشند، 
د شو  میهمان مطلبی که در باال ذکر کریم مورد مناقشه واقعی  چنین مطلبی به وسیله

اشند و با ب  میکه گفتیم مصدر و اسم مصدر حقیقتاً و ذاتاً متحدند و باالعتبار مختلف
چنین فرضی معقول نیست که یکی از آن دو مأمور به و دیگر منهی عنه باشد و این 

که از (آن به فاعل تعلق گرفته ی  ، به اعتبار اضافه)شرط(دعوی ـ که نهی به آن شیء 
آن به نفسش تعلق ی  و امر به آن شیء به اعتبار اضافه) شود  میآن به مصدر تعبیر

ن دو تنافی وجود دارد ـ جداً خاطئ و قطعاً غیرمطابق با واقع گرفته است، لذا بین آ
  .شود  نمیاست، چرا که شیء واحد به تعدد اضافه متعدد

اساس این دعوی بین مصدر و اسم مصدر تفاوتی وجود ندارد و با چنین فرضی و بر
  .دچگونه معقول است که مأمور به و منهی عنه، با هم در زمان واحد محبوب و مبغوض باشن

 نیست صالة اساس این دیدگاه، طهارت حاصل از افعال، شرط ر ب:دومی  اما نکته
  . است که قبالً دالیل این گروه بیان شدصالةبلکه نفس این افعال شرط 

از مطالب ارائه شده عدم پذیرش این ادعا که میرزای نائینی : سومی  اما نکته
اساس اتخاذ ا معلوم شد که برد، زیرشو  میفرمودند همگی شرائط توصلی اند معلوم

اند نه توصلِی، بنابر این تقسیم  اند و آنها تعبدی صالةمعنای مصدری، نفس افعال، شرط 
  ].٢٥ـ٢٢؛ ص ٢٠[ اه صحیح است، به تعبدی و توصلی بر اساس این دیدگصالةشرائط 

که در این ثمره ارائه ای  شایسته است گفته شود معنای مصدر و اسم مصدر به گونه
، محور گفتگوی ما نیست، چرا که تحقیق حول آن و اثبات عدم صحت تقسیم شد

این مقاله خارج است، بلکه غرض ی  شروط نماز، به عبادی و غیرعبادی به کلّی از حوصله
حضور معنای مصدری و اسم مصدی از نگاه اصولیین ی  از ذکر این ثمره بررسی نحوه

  .مختلف در مسائل مربوط به آن است
 
  مسأله اخذ اجرت بر واجبات: موضع دوم. ٩ .٢ .٢

  :گویند  میقائلین به معنای اسم مصدری ـ مثل میرزای نائینی ـ
فروش طعام هنگام ضرورت مردم به «واجب گاهی دارای معنای مصدری است مانند 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمبانی حقوق اسالمی، سال فقه و م      ٢١٠

با فرض بقاء مال و عمل بر » مانند صناعاتی که نظام عالم متوقف بر آن است«و یا » آن
گاهی واجب دارای معنای اسم مصدری است که به حسب این معنا عمل و . مملوکیّت

ی  در مورد واجبات دسته. شود، مانند صالة و صوم  میمملوک خداوند تبارک و تعالی واقع
دوم، ی  اول باید گفت وجوب آن عمل اصالً موجب منع اخذ اجرت نیست، اما واجبات دسته

باشد، مانند صالة اخذ اجرت بر آن جایز نخواهد این چنین نیستند، بلکه اگر آن واجب عینی 
 به گونهای که ثواب و اطاعت ا زآن -بود، اما گر واجب کفائی و قابلیت نیابت را داشته باشد

  . مانند نیابت در حج، اخذ اجرت بر آن جایز است-مستنیب محسوب شود
بگوئیم در تمام این مطالب، حالِ واجب نفسی بود، اما در مورد واجبات غیری باید 

جمیع مطالب فوق تابع واجب نفسی است، لذا از جهت وجوبش مانعی از اخذ اجرت 
  :فشارد نکات زیر است  می آن چه این فقیه بر آن پای]. ٣٥٨ـ٣٥٧؛ ص ١٠[ارد وجود ند

 در صورتی که واجب دارای معنای مصدری باشد آن عمل بر مالیّت باقی: اوّل
ضرورت، چرا که در این جا بر فروشنده چیزی واجب مانند فروش طعام هنگام . ماند می

نیست، مگر اعطاء مال به معنای مصدری، اما نفس مال بر مالیّت باقی است و قهراً اخذ 
  .اجرت در مقابل آن جایز خواهد بود

 اگر واجب معنای مصدری داشته و عینی باشد، آن عمل از مالیّت ساقط: دوم
  .آن جایز نخواهد بودشود، و لذا اخذ اجرت در مقابل  می

  .اگر واجب کفائی باشد و قابل نیابت نباشد اخذ اجرت جایز نیست: سوم

در واجب غیری، از جهت وجوبش مانعی از اخذ اجرت وجود ندارد و در : چهارم
  .جمیع مطالب تابع واجب نفسی است
  :توان وارد نمود، موارد زیر است  میاشکاالتی که به تحقیق ارائه شده

اگر . ین که فرمودند واجب عینی، ملک پروردگار است، معنای محصلی نداردااوالً؛ 
منظور ایشان از این مطلب ملکیت اعتباری است، کدام دلیل بر این مطالب داللت دارد؟ 

و اگر ایشان از ملک پروردگار بودن، . تواند دلیل آن محسوب شود  نمیو نفس ایجاب
اشند، چنین معنایی اصالً منافات با جواز اخذ ملکیت به معنای احاطه را اراده نموده ب

  .]٣٥٠؛ ص ٣٣[ی ثابت است اجرت ندارد، چرا که چنین معنایی در هر شیئ

ی  وجود دلیل بر عدم اخذ اجرت بر واجب نفسی و القاء مالیّت از آن از ناحیهثانیاً؛ 
جرت شارع، موجب عدم جواز اخذ اجرت در مقدمه نیست، و باید برای عدم جواز اخذ ا

  ]٣٥٨ـ٣٥٧ ؛ ص١٠[مه شود دلیل دیگری غیر از آنچه میرزای نائینی ارائه نمودند، اقا
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مطالب ارائه شده بر اساس پذیرش معنای اسم مصدری برای برخی از واجبات بود، 
  : در این رابطه نظر دیگری دارند ـ یعنی معنای مصدری ـامّا طرفداران به دیدگاه دوّم

 مصدری ذاتاً یکی است و فرق میان آن دو فقط اعتباری معنای مصدری با معنای اسم
است، لذا دیگر وجهی برای تعلّق وجوب به معنای مصدری یا اسم مصدری وجود ندارد، بلکه 

شود، لکن تعلّق الزام   میمطلوب در جمیع واجبات وجود فعل خاصی است که از مکلّف صادر
یست، هم چنین تعلّق الزام به آن به آن فعل خاص، موجب سلب مالیّت از آن فعل خاص ن

سلب مالیّت شود، ) گیرد  میکه در ازاء آن قرار(شود که از مال خارجی   نمیفعل خاص باعث
حال اگر دلیل خارجی مثل اجماع و نحو آن بر عدم جواز اخذ اجرت قائم شود که هیچ و الّا 

آن واجب عینی مقتضای قاعده این است که اخذ اجرت بر جمیع واجبات جایز است، چه 
 ]١٠. [باشد و چه کفائی و چه آن واجبات نیابت بردار باشد یا نباشد

  
  نتیجه

متقدّم نماز است، زیرا وضوء طبق ی  اگر وضوء معنای مصدری داشته باشد، مقدمهـ ١
این مبنا همان غسالت ثالثه و مسحات ثالثه است و وجود و تحقّق آن، زماناً پیش از 

ی  نماز مقدمه چه وضوء دارای معنای اسم مصدری باشد، برای انباشد، امّا چن  میصالة
که در این صورت وضوء اثر حاصل شده از غسالت ثالثه و  شود چرا  میمقارن محسوب
  مقارن خواهد بود صالةباشد لذا وجود و تحقّق آن زماناً با   میمسحات ثالثه

ست که به صورت ـ یکی از شواهد اتخاذ معنای مصدری برای وضو نظریه پیرس ا٢
    .رساند  میکامال ساده، کار آمد، و طبیعی این معنا را به منصه ظهور

اگر نهی به شرط » تعلّق نهی به عبادات«اساس نظر میرزای نائینی، در مسأله ـ بر٣
موجب ای  عبادت اصابت کند ـ مانند نهی از پوشیدن لباس خاصی در نماز ـ چنین نهی

ن چه متعلّق نهی است شرط عبادت نیست و آن چه که باشد زیرا آ  نمیصالةبطالن 
شرط عبادت است متعلّق نهی واقع نشده است چرا که شروط عبادت معنای اسم 

  .مصدری دارند و حال آن که متعلّق نهی دارای معنای مصدری است
اگر واجب دارای معنای مصدری باشد، وجوب آن مانع اخذ اجرت نیست مانند ـ ٤

ضرورت مردم به آن، و اگر دارای معنای اسم مصدری باشد، اخذ فروش طعام هنگام 
  .اجرت در مقابل آن در صورتی بالمانع است که آن واجب نیابت بردار باشد

 جا که میرزای نائینی، معنای اسم مصدری را برای طهارت اتخاذ کردند ـ از آن٥
اینکه بر همین کما(شروط عبادی و غیرعبادی باطل است تقسیم شروط به : فرمایند می

  ).اساس قائل به عدم بطالن عمل منهی عنه شدند
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ـ درست است که در تحقیق ارائه شده معنای مصدری برای طهارت مورد تأیید ٦
قرار گرفت لکن معنای مصدری با اسم مصدری تغایری ندارد مگر باالاعتبار، لذا نهی 

  .گردد  میتعلّق گرفته به شرط، موجب بطالن عمل
 تحقیق ارائه شده عالوه بر اینکه موجب تبیین معنای مصدر و اسم توجّه بهـ ٧

د، تمهید برای فهم صحیح این دو دیدگاه در مباحث اصولی را ـ شو  میمصدر در طهارت
    .کند  میـ نیز فراهم... متقدّم و ی  نظیر مقدمه
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