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 چکیده
مشهور در میان اغلب علمای مذاهب اسالمی  نظر، از قرون نخستین

 ناپاک دانسته، ستابرخورد با نج پس ازقلیل  آب این بوده است که

یر تغی آب رنگ، بو و طعمیعنی آن گانه سه شود، حتی اگر اوصافمی

در  ویژهبه امامیهفقهای شماری از  این شهرت، نظر رغمبهاما  نکند؛

ت. اسخالف قول مشهور بوده رو نیز نظر مالکیه ب قرون متأخر و معاصر

« الحدیثفقه»با روش امامیه در این حوزه را رو روایات پژوهش پیش

در گیری از مفهوم علمی نسبت، با بهرهمورد بازخوانی قرار داده و 

که نظر غیر مشهور  دست یافته است ایمالک یا قاعدهخصوص به این

د. نمایامامیه در این حوزه را که مطابق با نظر مالکیه است، تأیید می

ناپاک دانستن آب به مقدار آن بستگی ندارد، بلکه به ، اساساین بر 

بستگی دارد. در نتیجه، آب چه قلیل باشد،  میان نجاست و آبنسبت 

 ر آبد ناپاکینسبت شود که چه کثیر، تنها هنگامی نجس دانسته می

  ود.آب ش گانهسهخصوصیات اوصاف یا حدی برسد که سبب تغییر به
 

 ،طهارت ،مالکیه ،روایات امامیه ،الحدیثفقهواژگان کلیدی: 

 .قاعده نسبت ،ر آبتَغَیُّ

 

  
Abstract 

Since the early centuries, the generally accepted 

(mashūr) view among most of the scholars of 

Islamic schools of thought has been that scant 
(qalīl) water is considered impure after coming 

into contact with impure objects, even if its three 

qualities, i.e. the color, smell and taste of the 
water, do not change; but despite this accepted 

view, some opinions of Imāmī jurists, especially 

in the later and contemporary centuries, as well as 
Mālikīs’ opinion, have been contrary to the 

generally accepted view. The present research has 

reappraised the Imāmī traditions in this field with 
fiqh al-ḥadīth (science of tradition 

comprehension) method and by using the 

scientific concept of proportion in this regard has 
reached a criterion or rule that confirms the 

unpopular opinion of the Imāmīs in this area, 

which is in accordance with the opinion of 
Mālikīs. On this basis, considering water as 

impure does not depend on its quantity, but rather 
on the proportion of impurity in the water. As a 

result, whether the water is scant or abundant 

(kathīr), it is considered impure only when the 
proportion of impurity in the water reaches such a 

level that it changes the three qualities of water. 

Keywords: fiqh al-ḥadīth, Imāmī traditions, 
Mālikīs, purity, water transformation, rule of 

proportion. 
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 مقدمه

آب قلیل یعنی آب کمتر از کُر با  کهاینق( علمای امامیه اتفاق دارند بر 627به گزارش عالمه حلی )د

عقیل بنا جزبهبشود و چه نشود؛  )تغییر رنگ یا بو یا طعم( شود، چه دچار تغیّرمالقات نجاست، نجس می

اشد، چه کم ب؛ تغیّر شود دچارنجاست در اثر  کهاینشود، مگر ق( که معتقد است که آب نجس نمی923)د

 ق،4124؛ مغنیه، 4/467 ،ق4149این قول مالک بن انس بوده است )حلی،  اهل سنتچه زیاد و از میان 

 کندق(، فقیه مصری، در کتاب الفقه علی المذاهب االربعۀ بیان می4971جزیری )دالرحمن عبد(. 4/43

شود؛ چه یکی از اوصاف آن تغییر کند، چه نکند. او که آب پاک اندک در برخورد با نجاست، نجس می

گانه اند که آب پاک در برخورد با نجاست، به شرط عدم تغییر اوصاف سهکند که مالکیه گفتهاضافه می

(. 4/11 ق،4121، شود؛ اگرچه از باب مراعات خالف، استعمال آن کراهت دارد )جزیرین نجس نمیآ

به تقریر دیگر، نظر مذهب مالکیه این است که آبِ قلیل، آبی است که رنگ یا طعم یا بوی آن تغییر کند 

 (.93/973 ق،4121 الموسوعۀ الفقهیۀ، و اگر تغییر نکند، کثیر است )

های جاری، آب مطلق به آب تقسیمی مطلق و مضاف و ، تقسیم آب به دو دستهمعاصر دوران در

(؛ آب قلیل 4/79 ق،4143شهرت دارد )یزدی،  میان امامیه درچشمه غیر جاری، چاه، باران، کُر و قلیل 

( و بنا بر قول مشهور به محض برخورد با نجاسات، 4/01 ق،4143یزدی، ) آبی است که کمتر از کُر باشد

قائل به این نیز  اناین شهرت، برخی از معاصر رغمبهاما  ؛(67-4/61 ق،4143)یزدی،  شودمینجس 

 ،ش4902 ،فیض)د نشو، نجس نمیعدم تغیّر به شرطت، اقلیل در برخورد با نجاس هایآب اند کهنظر بوده

 (.12 ،ش4960؛ صادقی تهرانی، 712و  711

پژوهش دیگر نیز های اخیر دو با نجاست، در سالقلیل در مالقات  آب نجاستعدم در خصوص 

دگان به ادعای نویسن -و با رویکرد فطری و عقالیی همنظر فقه امامیای که از است. نخست، مقالهمنتشر 

ده به این نتیجه رسی ،قول ادله هر دوشماری از پرداخته و پس از بررسی بررسی و نقد هر دو قول  به -آن

 دیدش ولی استفاده از آن کراهت کنندهنجساست و نه  نجس، نه نجاستبا  در برخوردآب قلیل است که 

بررسی روایات مشهور در این  بهدیگر نیز  پژوهش(. 413-17 ،ش4937دارد )برزگر و امامی پناه، 

پرداخته و راه منطقی جمع بین ادله را در  حوزه و نیز بررسی و تحلیل ادله فقها بر تنجیس آب قلیل

از اما  (.67-417 ،ش4939و  6-94 ،ش4937مرادخانی و رحیمی، است )دانسته  آن کراهت استعمال

اند، تنها به روایات مشهور در کتب فقهی اکتفاء کرده و نیز به آنجا که این دو پژوهش رویکرد فقهی داشته
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با و  «الحدیثفقه»روش به رو پیشپژوهش  اما ؛اندتر پرداختهکمالحدیث حوزه فقه یهاظرافت از برخی

و از ابواب مختلف جوامع روایی استخراج را  موضوع ، تمامی روایات مرتبط بانگرجامعرویکردی 

به  4میلمفهوم ع یک مبنای بار بر ای نخستینبرت مرتبط روای هاده راستااین در است.  نموده بازخوانی

مورد  زیرگروهداللت روایات هر و شده بندی دستهو چندین زیرگروه دو گروه اصلی موافق و مخالف 

یاضی ر و محاسبات تناسبات گیری ازبهره حاضر، مقاله از وجوه تمایزهمچنین  .ه استقرار گرفت واکاوی

درخور اهمیت  شناسی در حوزه فهم احادیث نیزتواند از حیث روشکه می است موضوعبرای تبیین 

 باشد.

 در روایات آب تَغَیُّرمفهوم  -2

را نجس رسد، چیزی آنآب به مقدار کُر میهنگامی که  در منابع امامیهبر اساس روایات منقول 

است که  ئیدارای استثنا(. این ویژگی 936و 937، 934ح ،470-4/471 ق،4113 عاملی، کند )حرمین

ه دچار ک یآبهر  این دسته از روایات، . بر مبناییاد شده است)تغییرپذیری(  رتغیُّدر روایات از آن به 

 ق،4113 حر عاملی،ه نیست )، برای شرب، وضو و غسل، قابل استفاد)کم باشد یا زیاد( شود تغیّر

 (.993و  990، 997 ،991ح ،4/411-497

 ق،4113 حر عاملی،آب مطلق به این معنا است که رنگ یا طعم یا بوی آب )ابواب در روایات  تغیّر

 ق،4113 حر عاملی،) ، خمر و امثال آن تغییر کند( در اثر ورود مردار، بول، خون991ح، 4/497

 . (912، 993، 997ح ،4/493-496

 نجاست مفهوم نسبت )غلظت( -3

جس ن قاعده یا مالکو سپس ایده این پژوهش برای  (غلظتنسبت )کلی در این بخش، ابتدا مفهوم 

 .تبیین خواهد شد ،آب دانستن

 تمفهوم غلظ -3-1

 ماده حل شونده گویند )مورتیمر، 2ال را غلظتشده در مقدار مشخصی از حلّمقدار ماده حلدر علم شیمی، 

 نامند )ماهان،یک جسم را غلظت می مقدار نسبیدر یک محلول،  به تعبیر دیگر(. 407 /4ش، 4901

                                                           
 علم شیمیمفهوم غلظت در  .4

2. Concentraiton 
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ای در آب استفاده مقدار نسبی هر ماده مشخص کردنتوان برای از این مفهوم می(. 467 /4ش، 4964

ترتیب غلظت یا مقدار همین  هگرم بر لیتر است. ب 7 گرم نمک در یک لیتر آب، 7 غلظتمثال  برایکرد. 

 خون بر لیتر آب است. لیترمیلی 7 ع ناپاک مانند خون در یک لیتر آب نیزاز یک مای لیترمیلی 7نسبی 

، به جای واژه غلظت از ه منظور رعایت تناسب با حوزه واژگان علوم انسانیباز این پس در این مقاله 

 استفاده خواهد شد. «نسبت»واژه 

  نسبتقاعده  -3-2 

از روایات ابواب آب مطلق شکل گرفت.  یبا تأمل در تعداد در این پژوهش، نخست نسبت قاعده

و  رنداشاره داآب  حکم استفاده از رد ناپاکیتأثیر مقدار ، به نوعی به سر این ابوابروایاتی که در سرا

 سبتن، محاسبه نسبتقاعده . دیگر زمینه پیدایش ایده در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 هایی است که در ادامه خواهد آمد:ها در نمونهو مقایسه آن آنو آب کمتر از مصطلح نجاست در آب کُر 

مقداری آب، معادل با یک کُر مصطلح ادرار )معادل یک لیوان( در  لیترمیلی 271: اگر مقدارنمونه اول

ادرار  نسبت(،  242و  433 :ش4934 لیتر )نوری، 901ریخته شود. با توجه به مقدار مشهور کُر یعنی 

که این آزمایش خارجی نشان داد  4.آب( است لیترمیلیادرار بر  لیترمیلی) 11177/1ای، در چنین نمونه

 .تچنین آبی پاک اس، مشهوردهد و بنابراین طبق نظر نمیار، رنگ یا طعم یا بوی آب را تغییر رمقدار اد

که جرم حجمی ادرار به انداخته شود، با توجه به این : اگر یک قطره ادرار در یک لیتر آبنمونه دوم

 نسبتورت صحجم دارد، در این لیترمیلیقطره ادرار در حدود یک  21تقریب با آب برابر است، هر 

جا که این آب قلیل از آن 2.آب( است لیترمیلیادرار بر  لیترمیلی) 11117/1 ایادرار در چنین نمونه

ی نجس چنین آب ،مشهورتغییر نکرده است، بنا بر نظر  آنوجه رنگ یا بو یا طعم ، هر چند که به هیچاست

 خواهد بود. 

 )طبق نظر در نمونه اول یعنی نمونه پاک نجاست نسبتدهد که مقایسه این دو نمونه نشان میاما 

ای که طبق نظر به عبارت دیگر نمونه 9.است ناپاکبرابر نمونه دوم، یعنی نمونه  49، بیش از مشهور(

 از نمونه ناپاک است! ترآلودهدر واقع، بسیار  مشهور پاک است،

                                                           
 271÷901111= 11177/1محاسبه:  .4
 4÷21÷4111=11117/1محاسبه:  .2
 11177/1÷11117/1= 49محاسبه: . 9
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پیشنهادی  اعدهق، شودمیو نیز بر مبنای روایاتی که در ادامه تبیین  آشکاربا در نظر داشتن این تناقض 

ثرت یعنی قلت یا کآب آب، به مقدار  دانستن ناپاک»کند که بیان می «نسبتقاعده »در این مقاله یعنی 

ر آب، تَغَیُّ و «بستگی دارد نجاست نسبت جاست در آب یا همانمقدار نسبی نبه بستگی ندارد، بلکه  نآ

 معیاری برای کشف این نسبت است. 

  نسبتقاعده  مؤیدروایات  -4

ابواب آب مطلق از روایت )با تکرار(  437از میان  این پژوهش یایده مؤید، روایات این بخشدر 

ر ها بداللت آنوجه بندی و روایت از سایر ابواب، دستهچند ( و 211-499 /4 ق،4113 )حر عاملی،

 . خواهد شد تبیین نسبت قاعده تأیید

 تغیّرآب، مشروط به عدم طهارت ت روای -4-1

 ،آبرسول خدا )ص( فرمود: کند که نقل میبدون سند در کتاب السرائر ق( 730ادریس حلی )دابن

 [ که مزه یا رنگ یا بویناپاکیکند، مگر آن ]نجس نمیرا چیزی آن ؛پاک و پاک کننده آفریده شده است

 .(4/71 ق،4141ادریس حلی، ابن) تغییر دهدآب را 

معیار  ،کند و بر اساس آننقل می این روایت را در المعتبرق( 767)دحلی  محققادریس، ابنپس از 

فیض  .(4/11، ق4116 )حلی،نجاست بر آب دانسته است  یمزه آب را استیالء رنگ، بو یا ناپاکی

معیار نجس دانستن آب را چه  ،هاآب از ابوابدر الوافی با ذکر این روایت در شرح حدیثی  نیز کاشانی

  .(7/40 ،ق4117داند )فیض کاشانی، رنگ یا بو یا طعم نجاست بر آب می، غلبه کثیرباشد و چه  قلیل

از  السننکتاب در حدیثی مشابه با حدیث مذکور را  ق(269)د قزوینیماجه ابن نیز اهل سنتدر منابع 

از امام  این حدیثهمچنین  .(4/461 تا،بی ماجه،ابن) نقل کرده است ، صحابی پیامبر )ص(أمامه باهلیابو

 که: باشد )ص(حدیث منسوب به پیامبر مضمونمؤید تواند میصادق )ع( 

قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى»

 دِ نْ حَرِیزِ بْنِ عَبْأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَ

کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِیحِ الْجِیفَۀِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ فَإِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ أَوْ  اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 

م صادق )ع( نقل کند که حریز از اما» ؛(4/247ق، 4116)طوسی،  «تَغَیَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ 

 آن تغییر طعم یاهر جا که آب بر بوی مردار غالب بود، از آن آب وضو بگیر و بنوش. پس هرگاه آب 
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جلسی، مبنابر تحقیق عالمه مجلسی سند روایت در رتبه صحیح قرار دارد ) .«نمود، وضو مگیر و ننوش

امام صادق )ع(  صحیح روایت و )ص( نبویمرسل روایت  در شود کهمالحظه می(. 6/862ق، 6041

، است آن دانسته شده تَغَیُّرو تنها معیار برای کشف نجاست آب، آب نشده  کثرتیا  قلتای به هیچ اشاره

 معیاری برای بیان نسبت نجاست در آب است.به منزله  تَغَیُّربر مبنای ایده این پژوهش، 

 روایات مردار -1-2

شود. آب بیان میدر این روایات، حکم افتادن مردار در آبگیر و یا ظروف بزرگ حمل و نگهداری 

 است: زیر ه از امام باقر )ع( به شرحرت این گروه، روایت زراترین روایکامل

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ »

یْتَۀً قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِیَۀٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَ

صُبَّهَا وَ إِْن کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَیْتَۀَ إِذَا فِیهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ 

 عقَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَخْرَجْتَهَا طَرِیَّۀً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَۀُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَۀِ الْمَاءِ 

ى رِیحِ ءَ لَهُ رِیحٌ یَغْلِبُ عَلَءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ یَجِیإِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَۀٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ 

که  آبای از راویهم باقر )ع( پرسیدم در مورد از اماکه  گویدزراره » ،(4/142ق، 4116)طوسی،  «الْمَاءِ

ای )نوعی گنجشک( در آن افتاد، فرمود: اگر متالشی شده است، ننوش موشی کوچک یا بزرگ یا صعوه

اگر متالشی نشده بود، بنوش و وضو بگیر و مردار را دور بینداز، هنگامی  و وضو مگیر و آب را بریز، و

آب بیش از ود: هرگاه و فرم آن مانند ظرفیجَرّه و حُب و قِربه و هر  که تازه باشد. چنین است حکم

وی ب کهاین کند، چه در آن متالشی شده باشد چه نشده باشد، مگررا نجس نمیای بود، چیزی آنراویه

 .«مردار بر آب غالب شود

، ق4117این روایت را در رتبه ضعیف قرار داده است )مجلسی، سند عالمه مجلسی  بررسیاگرچه 

 ،است سلسله سند آن کامل لیو مذکورحدیث  ای ازچکیده حدیث دیگری که متن آن،(؛ لیکن 9/401

دو حدیث عالمه مجلسی  . همچنین(4/407، ق4117حسن قرار دارد )مجلسی، در مرتبه بیان شده که 

 حیحو ص موثق هایدر رتبه و مذکور هستندکه به لحاظ مفهوم نزدیک به حدیث را نیز ذکر نموده   دیگر

 . (240و  4/246ق، 4117)مجلسی،  دارندقرار 

 تغیّرجانداران کوچک مانند موش تا زمانی که ایجاد  مردارِ کهکند داللت می بر این اما ظاهر روایت

 دنمتالشی ششود. شیخ طوسی در ذیل روایت، راویه را به کُر و نمی راویهکند، باعث نجاست آب یک ن
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ا مردود ندانسته است )طوسی، روایت ررا به تغیّر حمل کرده و احتمال کُر بودن سایر ظروف نامبرده در 

در  کهچرا ؛دانددانستن راویه را محل بحث میمجلسی اما کُر  .(4/12، ق4116طوسی، ؛ 4/6، ق4931

که روایت، . حال آنشودمیاین صورت تفاوت میان راویه و مقادیر بیش از آن در روایت مشخص ن

ر ، تنها با تغیّراویهشود ولی بیش از یک شده نجس میراویه با مردارِ متالشی کهاینبه صراحت دارد 

 (.9/401ق، 4117)مجلسی،  شودنجس می

دهد که کُر پنداشتن راویه، جای تأمل ها نیز نشان میاما عالوه بر استدالل مجلسی، بررسی واژه

به ظرف آن نیز راویه  ]مجازاً[ کند و به این سببدر اصل شتری است که آب را حمل می «راویه»دارد. 

، ق4124أزهری، کند )ر می(. هر راویه دو قُلّۀ )کوزه بزرگ( را پ47/227ُق، 4124 ،أزهریشود )گفته می

ق، 4113از طرفی بر اساس روایات، هر حُب معادل با دو قُلّۀ یا دو جَرّه است )حر عاملی،  (.0/292

 حُبهر راویه معادل یک بنابراین . (9/94 ق،4113 اند )فراهیدی،حُب را جَرّه بزرگ دانسته (.4/477

ند صد رطل تواجا که بر اساس یک روایت، جَرّه میاز آن داشته است. گنجایشجَرّه یا دو دو قُلّۀ یا 

رطل باشد. بر اساس  211تواند (، پس هر راویه می902ح، 4/479 حر عاملی،گنجایش داشته باشد )

رطل  711و بنابراین هر راویه،  است (17 ق،4124 )علی جمعه، رطل عراقی 271نظر دیگری، هر قُلّۀ 

، ق4116طوسی، رطل عراقی است ) 4211نظر شیخ طوسی،  در کُرجا که مقدار اما از آن باشد؛میعراقی 

 گنجایش داشته باشد.د نظر شیخ طوسی تواند به مقدار یک کُرِ موردر هر صورت، راویه نمی ،(4/19

راکنده پای بمیرد، پیش از حیوان کوچکی در کوزهبر اساس این روایت اگر نکته مهم دیگر این است که 

با  اما ؛شودمی، آب نجس ندر همه آب نجاست نسبتزایش افو به تعبیر دیگر پیش از  آنشدن ذرات 

آب نسبت نجاست در همه ، مردارو تعفن  مردار یا اجزاء حاصل از تجزیه متالشی و پخش شدن اجزاء

 ایتِکه در انتهای رو دهدنشان می تغییر بوی آبدر  این افزایش نسبت نجاست، خود را. یابدمی افزایش

 به آن اشاره شده است. راویه 

آب غلبه دارد،  گفته شده که اگر بوی بد بر( 4/246ق، 4117)مجلسی، موثقی  روایتدر همچنین 

ق، 4117)مجلسی،  در روایت صحیح دیگری یا ( و4/493 ق،4113حر عاملی، وضو مگیر و منوش )

حر )یر وضو بگاز آن دهد، دارد و بوی بد نمی «غلبه» بر مردارآب ر اگ ده است کهآم (240و  4/246

وجود ندارد و قلت یا کثرت آب ی برای اهیچ قرینه، اخیر روایت هر دودر  (.4/414 ق،4113 عاملی،
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وصیات خص یرر تغیرا د این نسبت خود شود.بیان میب در آی نجاست نسبمقدار حکم آن تنها بر اساس 

 دهد.آب نشان می گانهسه

 روایات جانب آبگیر -4-3

کند ت میروای عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ  ازیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ازمُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ از عَلِیِّ بْنِ ِإبْرَاهِیمَ 

راً سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ غَدِیرٍ أَتَوْهُ وَ فِیهِ جِیفَۀٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِ » که گفته است:

حضور نزد امام صادق )ع( من » ؛(917، ح4/414ق، 4113)حر عاملی،  «وَ لَا تُوجَدُ مِنْهُ الرِّیحُ فَتَوَضَّأْ

امام فرمود: اگر آب  .، سوال کردافتاده استدر مورد آبگیری که در آن مرداری  ایشانمردی از که  داشتم

یح بنا بر بررسی مجلسی، صح حدیثاین سند  .«کنی، وضو بگیرغلبه دارد و از آن بویی استشمام نمی

و  آبگیر، بدون اشاره به وسعت شودگونه که مالحظه میهمان( و 61/84ق، 6040مجلسی، است )

، بتنس. بر مبنای قاعده شودمینشده است، پاک دانسته  تغیّردچار آبگیر  تا زمانی که آبِمقدار آب، 

ا ب اما اگر گفته شود که ؛آب استنجاست در  نسبت شدنزیاد تجزیه مردار و نشانه در آب  تغیّر ظهور

سخ این است که پا .است بیرون از آبگیر مورد نظر بوده، قرار داشتن مردار در «جانب» توجه به عبارت

، رآبگیمقدار آب بدون اشاره به  ،در دو روایت دیگرهمچنین  دارد. اشارهگیر بدرون آ به «فیه»عبارت 

 ،4/474 ق،4113حر عاملی، شود )بیان می« ساکن آبِ»برای  ،دیگر گرفتن از جانبِحکم جواز وضو

 (. 119، ح4/472 و 933ح

گیر نجاست در آب نسبتآب نقش دارد،  دانستن ناپاکدر که  چهآنبر مبنای روایات جانب،  نتیجهدر 

ر نکردن تغیی ،در روایات نجاست نسبتحد قابل قبول برای  گونه که بیان شدهمان ، ونه وسعت آن ؛است

 گانه آب است. صوصیات سهخ

 روایات آبِ چاه -4-4

 ق،4113 ،حر عاملیشود )پاک میکشیدنِ حجم مشخصی از آب،  باایات، آب چاه بر اساس کثیری از رو

مقدار مشخصی از آب، چاه دوباره با منابع کشیدن و  ناپاکیپس از خارج کردن  کهچرا ؛(4/463-211

تا هفتاد دلو( دلو ری )از یک شود. این حجم مشخص در روایات، با مقادیر متغیّزیر زمینی آب، پُر می

، 4/402 ق،4113حر عاملی، شود ) کشیدهبیان شده است. در مواردی نیز گفته شده که باید کل آب چاه 

 (. 171ح ،4/401 و 177ح
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شیخ همچون  (211-4/463 ق،4113حر عاملی، ) در وسایل الشیعۀرا روایات آب چاه  حُر عاملی

اس با آب چاه قرار نوع نجاستی که در تم ( بر اساس17-4/91، ق4931، )طوسی االستبصارطوسی در 

وی دهد که الگیکرده است. بررسی این ابواب در هر دو کتاب نشان م بندیباببندی و گیرد، دستهمی

تقیم از مس طور. این الگو بهوده استنوع و مقدار یا بزرگی شیء نجس ب تابعبندی، حاکم بر این دسته

و ) ناپاکیبر اساس نوع  آب کشیدن از چاه حکمِنیز در این روایات  کهچرا ؛شده اخذمتن روایات امامیه 

نمونه، هر دو کتاب روایات مربوط به مردار حمار، گاو و  برای( بیان شده است. ناپاکیبه تبع آن مقدار 

اند. وردهآده و گوسفند را در باب دیگری گردشتر را در یک باب و روایات مربوط به مردار مرغ، کبوتر، پرن

 :گردندهستند، تبیین می نسبتقاعده  با موافقترین روایات آب چاه که در ادامه، مهم

للَّهِ حُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ الْ»

هِ یمُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِعَنْ أَحْمَدَ بْنِ 

عَمَّا  (ع)تُ أَبَا جَعْفَرٍسَأَلْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ:

حِمَارَ وَ الْجَمَلَ حَتَّى بَلَغْتُ الْیَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَى الشَّاةِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ نَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ 

(؛ 4/297ق، 4116)طوسی،  «ٌرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدفَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْ

افتد از موش و گربه تا چه که در چاه میاز امام باقر )ع( پرسیدم در مورد آنسعید گوید که عمربن»

شود(؛ تا به حمار و گوییم که هفت دلو )آب کشیده میگوسفند، امام )ع( فرمود: در همه این موارد می

شود( و فرمود: کمترین چیزی که در چاه تر رسیدم، پس امام فرمود: به قدر کُری از آب )کشیده میش

 .«شودافتد، گنجشک است که برای آن یک دلو آب کشیده میمی

و همه راویان آن در کتب رجالی ممدوح یا مذکور ند کامالً مست اخیر روایاین پژوهش،  بر اساس بررسی

سعید این روایت را تضعیف نموده است )حلی، بن ی با فطحی دانستن عمرواگرچه محقق حل ؛هستند

سعیدِ فطحی مذهب را از بن عمرووالد خود، نظر تأیید  ضمنعالمه مجلسی  (؛ لیکن4/70ق، 4116

یزید )از بن عمر وی از روایتبر اساس حدیث را سعید در این داند و عمرو بنمی اصحاب امام رضا )ع(

 حیحکالص شخص دیگری دانسته و در نتیجه روایت را به رتبه حسن ،(صادق و امام کاظم )ع(اصحاب امام 

   داده است.ارتقاء 
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شود: به سه دسته تقسیم می از چاه کشیدن آب مقدارو به تبع آن  ناپاکیمقدار یا بزرگی در این روایت 

خیلی  -9)موش، گربه و گوسفند( با هفت دلو، تا بزرگ متوسط  -2کوچک )گنجشک( با یک دلو،  -4

ردار م برای که کندآب. مشابه با این مضمون، روایتی است که بیان می ی ازبزرگ )شتر و حمار( با کُر

حیوان کوچک، چند دلو، برای غسلِ جنابت در چاه، هفت دلو و برای مردار شتر، کل آب چاه کشیده 

(. در روایتی دیگر، برای حیوان کوچک و غسلِ جنابت، 113ح، 4/401 ق،4113 ،حر عاملیشود )می

 (. 111ح، 4/463 ق،4113حر عاملی، شود )آب چاه خارج می همههفت دلو و برای مردار گاو، 

نا به این مع ؛کنندپیروی می ناپاکیها از الگویِ مقدار آن همگیکه  نمایدآشکار میاین روایات تأمل در 

تر زرگبه غیر از باما ؛ شودمینیز بیشتر  از چاه آب خارج کردند، مقدار بیشتر شو ناپاکیمقدار ه هرچه ک

پخش شدن آن در چاه، افزایش به سبب  ناپاکی نسبت، گاه چنین است که ناپاکیشدن اندازه مردار یا 

 نجاست، تنها در اطراف نجاست نسبتتا زمانی که نجاست در چاه پخش نشده است،  کهچرا ؛کندمیپیدا 

این آن در همه چاه زیاد خواهد شد.  نسبت، شودمیزیاد است ولی هنگامی که نجاست در چاه پخش 

 مطلب در روایت بعدی مورد توجه قرار گرفته است:

سَنِ للَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ ا»

ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ 

)طوسی،  «مْسُونَ دَلْواًسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَ... 

که در  ای(کثافتی )عذرهدر مورد سؤال کردم از امام صادق )ع( ابوبصیر گوید که » ،(4/211، ق4116

شود ولی اگر در چاه پخش شده باشد، چهل یا پنجاه : ده دلو آب کشیده میاست. امام فرمود چاه افتاده

 .«دلو

 قضاوت(. این 2/913ق، 4117مجلسی، )ف آورده است این روایت را در رتبه ضعیسند عالمه مجلسی 

 «عیدسحسین بن»شخصیت تعدد و ابهام در در کتب رجال یا  «بحرعبداهلل بن»ممکن است به ضعف 

ر قرا صحیحسند در مرتبه  با رویکرد وثوقاگرچه این حدیث  (.993-7/999ق، 4931ی، خویبازگردد )

ای از روایات هماهنگ با خود که در شدن در مجموعهعواقسبب به  وثوق صدوربا رویکرد ؛ اما گیردمین

. اشدبقابل پذیرش تواند به خوبی می، حدیث( قرائن بیرون منزلهبه )این پژوهش ذکر شده و خواهد شد 

 قرینه عقلی نیز مؤید آن است.ویژه که به



 

 نوین مالک یک تبیین آب؛ طهارت حوزه در امامیه روایات بازخوانی / 088

 

در چاه این نجاست که  وقتیتا عقالً . استدر چاه نجاست جامد افتادن ، صحبت از این حدیثدر   

رو پس از تنها در اطراف آن و در بخش کوچکی از چاه زیاد است و از این ،نجاست نسبت، پخش نشده

ر د نجاستدن ش شپخولی  شودمیکافی دانسته  ،چاه شدنپاک  ده دلو برایکشیدن نجاست،  خروج

از چاه را به  دنکشی آبافزایش در همه چاه است، ضرورت  ناپاکینسبت زیاد شدن به معنای که چاه 

چاه )چهل یا  خارج کردن آب ازمقدار بیان شده برای  روایتدر این  ،همراه داشته است. از سوی دیگر

اهش نسبت نجاست در آب تا زمان از بین رفتن بو نیست و روشن است که به کپنجاه دلو(، مقدار دقیقی 

 اشاره دارد.

 ؛برقرار استنیز تغیّر در مورد آب چاه  معیار دهد کهروایات ابواب چاه نشان میدر مجموع، بررسی 

آب چاه تا هنگامی  ،(97و  23، 49/27، ق4111صحیح یا حسن )مجلسی،  در برخی از روایات کهچرا

(. بر همین 127، 129، 122ح، 461-4/464ق، 4113، حر عاملیشود )تغیّر نشده، پاک دانسته میمکه 

شود که در صورت بر ، گفته میخارج کردن آباساس در دو روایت دیگر پس از مشخص کردن مقدار 

 و 117ح، 4/463 ق،4113حر عاملی، ادامه یابد ) تغیّر تا رفعِ خارج کردن آبنشدن تغیّر،  طرف

یک مورد که در آن بدون ذکر مقدار، آب چاه  جزبه(. همچنین در روایات این ابواب 179ح، 4/401

ای (، در سایر روایات هیچ اشاره120ح، 4/462 ق،4113حر عاملی، کلی زیاد دانسته شده است ) طوربه

، ق4931روایات )طوسی، در این  رو کُر پنداشتن آب چاهیا گنجایش چاه نشده است. از این به مقدار آب

داشته باشد، مبنای روایی  آبرطل عراقی یا هر ابعاد معینی،  4211چاه معادل با که  ( به این معنا4/12

و منطقی ندارد. به عالوه با توجه به حفر چاه در عمق زمین، پی بردن به مقدار آب درون چاه، آسان 

 رسد. نظر نمیبه

در  ،آب چاه شدنک پاذکر مقادیر مختلف دلو برای در احادیث چاه، شود که روشن می ،به این ترتیب  

 انندِ و ماست ، صورت گرفته در چاه نجاست نسبتتناسب با مقدار نجاست و با هدف اطمینان از کاهش 

در چاه است. در  ناپاکی نسبتدر نجس شمردن آب چاه نقش دارد،  چهآن جانب آبگیرو  مردارروایات 

 است.  چاه آب گانهسهتغییر خصوصیات ، عدم ناپاکی نسبتاینجا نیز حد قابل قبول برای 
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  1آب استنجاءپاک بودن روایات  -4-5

که اگر پس از استنجاء، لباس شخص در آب استنجاء بر ایند نکنداللت میاحادیث این باب به وضوح 

نجس یا ( و 770و  777، 777ح، 229-4/222ق، 4113حر عاملی، ، اشکالی بر آن نیست )فرو رود

به اعتقاد کند که بیان می احادیثاین ذیل در . مجلسی (773ح، 4/229 ق،4113حر عاملی، شود )نمی

 اند که نجاست آن عفو شده استاما برخی گفته ؛امامیه شهرت دارداستنجاء در میان علمای آب طهارت 

. به گزارش مجلسی، علمای امامیه برای پاک دانستن آب استنجاء، (917-4/911ق، 4117مجلسی، )

، عدم تماس با نجاست خارجی و مشخص گانهتغییر خصوصیات سهاند، مانند: عدم هایی را ذکر کردهشرط

 (. 66/47، ق4119نبودن اجزاء نجاست در آب )مجلسی، 

که از منظر این پژوهش اهمیت دارد، علت پاک دانستن  چهآننظر از اقوال مختلف در این موضوع، صرف

اب کتشیخ صدوق در  این روایت راآب استنجاء است که در یکی از روایات این باب بیان شده است. 

 به شرح زیر نقل نموده است:در بیان علت حکم علل الشرائع 

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ  أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ»

دَخَلْتُ َعلَى أَبِی  عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَنِ العنزا ]الْعَیْزَارِ[ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ 

الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی فَیَقَعُ ثَوْبُهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی یَسْتَنْجِی بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ وَ  ... :(ع)عَبْدِ اللَّهِ 

ق، 4907بابویه، )ابنتَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَا َو اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَاءَ أَْکثَرُ مِنَ الْقَذَر 

کند در مورد فردی که استنجاء می کردمسؤال وارد شدم و امام صادق )ع(  براحول گوید که » ،(4/206

انی که دفرمود: آیا می : اشکالی ندارد. سپسفرمود .کندافتد که با آن استنجاء میمیو لباسش در آبی 

 .«زیرا آب بیشتر از آلودگی )نجاست( است دارد؟شکال نچرا ا

ه ( در مرتببه سبب وجود دو فرد مجهول در سلسله سند )مرد مشرقی و عنزا یا عیزار فوق روایتسند 

ی، )خوی از اصحاب اجماع و ثقه استو فقیه، که عبدالرحمن  گیرد؛ اگرچه وجود یونس بنقرارمیمجهول 

شیخ صدوق در صدر روایت، وجود پدر  ودر اسناد  از این افراد مجهول پیش، (241-24/213ق، 4931

یز به ن در میان علمای امامیه ثمتن حدیموافق با  فتوایشهرت  همچنین .کننده سند استجبرانی تا حد

 کند.توثیق آن کمک می

                                                           
 (.4/67ق، 4127آب استفاده شده در تطهیر مخرج بول و مدفوع )هاشمی شاهرودی،  .4
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بر اساس آخرین عبارت حدیث، علت پاک دانستن آب استنجاء )یا عدم نیاز به تطهیر لباس آلوده به آن(، 

نجاست نسبت به آب کم باشد و چه آب نسبت به روشن است که چه . است ناپاکیکثرت آب نسبت به 

علت  یزن . به تصریح این روایتنجاست در آب خواهد بود نسبت، نتیجه آن کم بودن نجاست زیاد باشد

کم بودن  ر،عبارت دیگبه و  ناپاکیآب نسبت به  بیشتر بودننجاست آن، عفو شدن پاک دانستن آب و یا 

 بآتوان احتمال داد که نمی به هیچ روی روایتباید توجه داشت که در این  .در آب است ناپاکی نسبت

عیار یا مروشن است که بر اساس سایر روایاتی که در بخش اول بیان شد، همچنین  باشد. کثیر ،استنجاء

 آب است. گانهتغییر خصوصیات سهحد قابل قبول در اینجا نیز عدم 

 نجاست نسبتبررسی روایات معارض با قاعده  -5

اندکی از روایات ابواب آب مطلق در نگاه نخست با ایده تبیین شده در این پژوهش یعنی قاعده  تعداد

لول مدبندی و ترین روایات معارض، دستهمهم ،رسد. در این بخشنظر مینجاست در تعارض به نسبت

 گیرد:قرار می واکاویمورد ها آن

 احادیث قطره -5-1

رین بارزت که ت، حکم افتادن یک قطره خون، شراب و یا بول در چاه آب، بیان شده استدر این روایا

 آنها حدیث زیر است:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا  ادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهالْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ»

کردویه »، (4/97ق، 4931)طوسی،  «أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً قَطْرَةُ دَمٍ 

ر دیا شراب ای از خون یا بول قطرهدر مورد چاهی که  -(موسی بن جعفر)ع -از امام ابوالحسنگوید که 

 .«شوداز آن کشیده می سی دلو: فرمودو ایشان  کردمسؤال افتد، آن می

جا که در شمار روایات معارض از آنولی  ؛(2/213ق، 4117حدیث مجهول است )مجلسی، این سند 

 .گیرددر ادامه مورد بررسی قرار می ،با فرض وثاقت سند، قرار دارد

 ترینرسد که حدیث فوق از میان تمام روایات ابواب آب مطلق، بیشنظر میبهدر نگاه نخست 

در یک چاه با مقدار متعارفی از آب، ورود یک قطره بول یا شراب  کهچرا ؛دارد نسبتتعارض را با قاعده 

ی دلو سخارج کردن آن نیاز به  پاک کردنبرای  کهاین، چه رسد به شودمیآب ن تغیّربه هیچ روی باعث 

م های قبل به آن اشاره شد، یعنی عدنجاست که در بخشنسبت باشد. بنابراین حد قابل قبول برای  آب
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رح به ش مجموعه روایات مرتبطبررسی اما  ؛ل این روایت، زیر سؤال خواهد رفتآب، با فرض قبو تغیّر

 باشد:تواند نقض کننده قاعده این روایت نمیدهد که نشان می زیر

مجلسی، ) صحیح روایتیک در  کهچرا ؛با روایات مشابه، در تناسب نیست ظاهر این روایت -الف

 چند دلوخارج کردن چکد، با آن می گفته شده که چاهی که قطرات بول و خون در (8/166ق، 6041

ق، 6041مجلسی، )موثق (. همچنین در روایت112ح، 4/467 ق،4113 ،حر عاملیشود )می ، پاکآب

 ق،4113حر عاملی، دانسته شده است ) چهل دلوبول انسان بالغ،  ازچاه  پاک کردن آبدیگری،  (8/141

 (. 174ح، 4/404

گونه که ذکر شد، در روایات در تناسب نیست. هماننیز ت با سایر روایات ابواب چاه ظاهر این روای -ب

قادیر کمتری بیان شده مردار موش، گربه، سگ و امثال آن، با م برایچاه  از مقدار آب کشیدنمتعددی 

 تا(. در یکی از روای172و  174، 170، 171، 110ح، 401-4/401 ق،4113حر عاملی، است )

شود آب، کافی دانسته می چند دلومردار سگ، کشیدن تنها  برای، (8/822ق، 6041مجلسی، )صحیح

حیوانات و مدفوع سگ دچار  ادرار(. همچنین چاهی که در اثر 174ح، 4/409 ق،4113حر عاملی، )

 (.172ح، 4/404 ق،4113حر عاملی، شود )می پاک سی دلوتعفن شده است، با 

 لوده د، میت و گوشت خوک، شرابقطره بول یا  برایچاه  آب کشیدن ازبر اساس روایتی دیگر،  -ج

ت چنان بوی نجاسدلو آب، هم بیستگفته شده که اگر بعد از کشیدن  روایتاما در ادامه  ؛شودبیان می

در . (4/97ق، 4931)طوسی،  یابدچاه تا از بین رفتن بوی آن ادامه می از خارج کردن آب، داردغلبه 

برای مردار یا گوشت خوک یا یک قطره بول یا شراب یکسان در نظر  خارج کردن آبروایت مقدار این 

 تروشن است که اگر یک قطره بول یا شراب در چاهی بیفتد، موجب تغییر خصوصاگرفته شده است. 

، شراب ادرارکثرت نسبی که آب چاه به دلیل  و این روایت اشاره دارد به هنگامی شودمیظاهری آب ن

 شده باشد.  تغیّرو یا مردار، دچار 

که در بخش خود بیان شد، روایات قطره و همچنین روایات چاه  گروه در نظر داشتنبا در مجموع 

ث که باع نحویبه تمرار نزول قطراتاسها در آناست که ترین احتمال در مورد روایات قطره این طقیمن

از چاه در همه این  خارج کردن آبمقدار همچنین . تغییر خصوصیات آب شود، مورد نظر بوده است

یاد در نتیجه به احتمال ز یابد.است و تا رفع تغیّر آب ادامه می روایات، تابع مقدار نسبی نجاست در آب
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 نقل به معنا ،(اشتباه در نگارشتصحیف )تقطیع سبب نزول، مانند  هاییعلل یا آسیببا ت مذکور اروایدر 

و  «قطره»ی هادر واژه یا نقل به معنا اشتباه در نگارشمانند ؛ روبرو باشیملفظی و از این قبیل علل 

در این روایات نیز در تناسب با  (بیست، سی و یا چهل دلومختلف دلو )چند دلو،  یر. ذکر مقاد«قطرات»

 سبتنتوانند ناقض قاعده است و در نتیجه، روایات قطره نمیآب بوده  تغیّرو با هدف رفع  ناپاکیمقدار 

 باشند.

 (إناءظرف آب )احادیث  -5-2

ظرف )إناء( و یا تماس آب ظرف یک در این روایات، حکم افتادن یک قطره نجاست به درون آب 

 با نجاست، به شرح زیر بیان شده است:

نْ عَسَأَلْتُهُ ... قَالَ:  )ع(مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ »

، (9/61ق، 4116)کلینی،  «رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَیَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا

 که در شخصیدر مورد  کردمسؤال  -موسی بن جعفر)ع( - امام ابوالحسن ازجعفر گوید که علی بن»

 ؛یا وضوی او صحیح استآ که چکدای خون در ظرف او میقطرهشود و وضو دچار خون دماغ میحال 

 .«: خیرفرمود

 عاملی، موارد مشابه با آن )حردر همه و ( 49/214ق، 4111است )مجلسی، روایت صحیح این سند 

درون ظرف )اناء( به (، حکم افتادن قطره خون 909، 904، 960، 966، 967ح، 474-4/477 ق،4113

شود. در تمامی این روایات، گفته شده که ، بیان مینجاست، منی و ادرارآب و یا تماس آب درون آن با 

 باید از آب ظرف )اناء( اجتناب نمود. 

 تنسبدرون ظرفی از آب، یا مانند آن در  ای خونقطره که آیدنظر در نگاه نخست بهکه ممکن است 

بنابراین در ظاهر، فرمایش امام )ع(  و آب شود گانهسهتواند باعث تغییر خصوصیات اندکی دارد و نمی

ت یک نجاس نسبتقاعده گونه که بیان شد، هماناما  ؛کندرا نفی می نسبتو، قاعده مبنی بر بطالن وض

  .است بستگی دارد و هم به مقدار آبمعیار نسبی است که هم به مقدار نج

این واژه به معنای مطلق ظرف نیست و دهد که نشان می «اناء»کلیدی  یواژهتأمل در بر این اساس 

 ، به معنای جام یا کاسه بوده استشود بلکه با توجه به کاربرد آن در جملهشامل ظروف بزرگ نمی

بررسی این ه همین ترتیب، ب(. 2/4410م، 4300 درید،ابن؛ 7/276 و 2/433ق، 4113 )فراهیدی،
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ه به کاند کار بردهبه یرا برای آن دسته از ظروف« اناء»واژه  شناسان متقدم،لغت دهد کهنشان میپژوهش 

 همچنین .(4/409م، 4300 درید،ابن)رود ر میکاشراب و امثال آن، به منظور استفاده نهایی از آب، طعام،

 )حر تاساستفاده شده هستند، کاسه جام یا معادل دیگری که های مشابه دیگر از واژه روایتیک در 

 .(907ح، 4/471ق، 4113عاملی، 

شود، به روشن است که رنگ یک قطره خون در ظرف کوچکی از آب که برای وضو استفاده می

نجس  گرااما  ؛بوده است آبتغیّر به سبب  باطل دانستن وضو ابل تشخیص بوده و در نتیجهراحتی ق

چنان ظرفی حتی در  آب، مورد پذیرش قرار نگیرد و بیان شود که آبِ تغیّردلیل دانستن آب اناء به

ینجا نیز نمایان در ا 2-9های بخش تناقض ذکر شده در نمونه ، نجس خواهد بود؛تغیّرصورت عدم 

لیتر )معادل دو لیوان( فرض  نیمبه تقریب، حجم اناء وضو را برای نمونه دوم،  اگر کهچرا ؛خواهد شد

 در نتیجه، 4.آب( است لیترمیلیبر  نجاست لیترمیلی) 1114/1در آن  نجاستیک قطره  نسبت کنیم؛

اول پاک و  نمونه، مشهوراما بنا بر نظر  2؛دوم است نمونهبرابر شش بیش از اول  نمونهدر  نجاست نسبت

 !شوددانسته می ناپاکدوم  نمونه

 هاحادیث اُوقی -5-3

که مقدار یک اُوقیه از خون یا بول در آن  ایحکم کوزهها این گروه شامل دو حدیث است که در آن

 شود:ریخته شده است، بیان می

 تَسَعُ نِ الْجَرَّةِرَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ»

سعید اعرج » ،(4/29ق، 4931)طوسی،  «فِیهَا أُوقِیَّۀٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَامِائَۀَ رِطْلٍ یَقَعُ 

یک که صد رطلِ آب گنجایش دارد و به مقدار  ایکوزهدر مورد  کردمسؤال مام صادق )ع( از اگوید که 

 .(4/29ق، 4931)طوسی،  «خیر: فرمود. قابل شرب و وضو استآیا  که اوقیه از خون در آن ریخته شده

مشابه با ( 9/437ق، 4117مجلسی، اند )در رتبه موثق قرار داده و تر از صحیحپایین این حدیث راسند 

بیان فوق، روایتی است از امام کاظم )ع(، با این اختالف که به جای خون، در مورد بول سؤال شده است 

 (. 931ح، 4/477 ق،4113 عاملی، )حر
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ه ک حجم کوزه کهچرا ؛نظر آیددر تعارض به نسبتت با قاعده نخست، ممکن است این دو رواینگاه در 

آب کوزه دچار تغیّر شود،  کهاینت صد رطل بیان شده، مقدار قابل توجهی بوده و شاید بدون ادر روای

 حکم اجتناب از آن صادر شده است. 

 ناسانشد. لغتو نسبت میان آن دو بستگی دار طلاُوقیه و رَ مقادیرفهم این دو روایت به دانستن اما 

 ق،4967 جوهری، ؛49/247 ق،4124 اند )أزهری،هر رطل را برابر با دوازده اُوقیه دانسته متقدم

ادرار یا خون در  نسبتنتیجه  اُوقیه و در 4211ذکر شده در روایت، معادل با  . بنابراین کوزه(1/4713

 2/1که شود ، زمانی ایجاد مینسبتآید که این دست میبهبا محاسبه معکوس  4.است 1101/1آن 

قطره در حدود یک  21هر با تقریب اگر و  2ریخته شود (لیترمیلی 271)آب در یک لیوان خون  لیترمیلی

 . آزمایش خارجی، معادل است با چهار قطره خون یا ادرار در یک لیوان آبدر نظر گرفته شود لیترمیلی

 در شود.می بآ نرنگ و کدر شد رتغییریختن چهار قطره خون در یک لیوان آب، باعث نشان داد که 

، در احادیث اوقیه نیز برقرار است و این روایات نه تنها آب تغیّرمعیار آن یعنی و  نسبتقاعده  نتیجه،

 .شمار آیندبهنیز مؤید در میان روایات توانند میبلکه  ،ندمخالف قاعده نیست

 آب کُراحادیث  -5-4

ر حکند )را نجس نمیر آب به مقدار کُر باشد، چیزی آندر شماری از روایات امامیه گفته شده که اگ

(. در تعدادی از روایات نیز مقدار چنین آبی با یکی 936، 932، 934ح، 470-4/471ق، 4113عاملی، 

بیان شده است های بسیار آن هم با مقادیری متعدد و اختالف ،از سه روش ابعاد، حجم ظروف و رَطل

حر رسد که مجموعه این روایات )نظر می(. به147، 141، 110ح، 471-4/476 ق،4113حر عاملی، )

یر آب کث -گیری دوگانه آب قلیل( بیش از هر علت دیگری سبب شکل470-470 /4 ق،4113عاملی، 

این حوزه یعنی نجس شدن آب قلیل تر بیان شد، نظر مشهور در گونه که پیشو همان در میان امامیه بوده

 ت.داشته اسبه دنبال خورد با هر مقداری از نجاست را در بر

که اصطالح  داده است کُر و رَطل نشان هایواژهدر خصوص پژوهش دیگری های جامع اما بررسی

 مقدارِ آب یک حوض یا آبگیر یا امثال آن است کمترینکُر در روایات امامیه یک معیار تقریبی برای بیان 
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پاک  ،گانه آبسهتغییر خصوصیات که در برخورد با مقادیر متعارف و معمول نجاست، مشروط به عدم 

داللت این گروه از روایات، (. به تعبیر دیگر، 26-73 ،ش4930، و احمدنژاد پوررحمانخواهد ماند )باقی 

 وو جانوران  انساناستعمال تردد و شود که در اثر کثرت آن محدود میتنها به حوزه آبگیرها و امثال 

 رخوردب که گرفت نتیجه روایات این از توانشود. بنابراین نمیبرخورد با نجاسات معمول دچار تغیّر می

 وصیاتخص تغییر موجب کهاین مگر ،کندمی نجس راآن ،آبگیر یک از کمتر هایآب با نجاست اندک مقادیر

 شود. آب گانهسه

ما را به  ،که تفاوت بسیار در تعیین مقدار کُر در روایات نمودباط نتوان چنین استدیگر می سویاز 

ا آب قلیل در مالقات ب نجاستالزامی بودن تفاوت میان کُر و قلیل و در نتیجه عدم استحبابی و غیر

 (.411-411 ش،4937پناه، )برزگر و امامی سازدنمون میره ،نجاست

 کمتر هایآب با نجاست ندکا مقادیر برخورد که گرفت نتیجه ،روایات از گروه این از توانبنابراین نمی

 آب اتیروا نتیجه در کند.می ناپاک راآن نشده، آب گانهسه خصوصیات تغییر موجب که هنگامی تا کُر از

 نیستند. نسبت قاعده ناقض نیز آن مقدار و کُر

 گیرینتیجه  -6

مالک یا بر آب  طهارتروایات امامیه در حوزه ، پژوهشالحدیثی این های فقهبر اساس بررسی

جس ن ی این قاعده،مبنابر شد.  نهادهنام « نسبتقاعده » د که در این پژوهشنکنداللت می ای عملیقاعده

ت و آب بلکه به نسبت میان نجاس ؛آب بستگی نداردبه مقدار مطلق  ،ه کثیرچه قلیل باشد، چآب  دانستن

 طعم( ا بو یا)رنگ ی آبگانه اوصاف سهتغییر و  بستگی دارد« نجاست در آب نسبت»به  دیگرو به تعبیر 

 «بتنسقاعده » در نتیجه،است. معرفی شده  نسبتمعیاری برای کشف این به مثابه در روایات امامیه، 

 د.نماینظر غیر مشهور امامیه در این حوزه را که مطابق با نظر مالکیه است، از منظر دیگری تأیید می
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 .6-94(: 27) 6 .لسفیمطالعات فقهی و ف

بیروت: دار احیاء  .چاپ دوم .جمعی از محققان :تحقیق .األنوار بحار. ق(4119)مجلسی، محمد باقر. 

 .التراث العربی

 العقول. تحقیق: رسولی محالتی. چاپ دوم. تهران: دارالکتب االسالمیۀ.  ق(. مرآة4111. )ـــــــ 

 نجفی. قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی .رجایی :تحقیق .مالذ األخیار. ق(4117). ـــــــــ 

 دار -التیار الجدید بیروت: دار چاپ دهم. .الفقه علی المذاهب الخمسۀ. ق(4124)جواد. مغنیه، محمد

 الجواد.
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 الکویت. -وقاف و الشئون اإلسالمیۀوزارة األق(. چاپ اول. کویت: 4121) .الموسوعۀ الفقهیۀ

 تهران: نشر علوم دانشگاهی.. چاپ هشتم .یاوری :ترجمه .عمومیشیمی . ش(4901) مورتیمر، چارز.

 .434-217 :(2) 0 .های فقهیپژوهش .«های تشخیص آب کرراه»ش(. 4934)حسین، نوری، سید

قم: مؤسسه  .فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السالمق(. 4127هاشمی شاهرودی. )

 .)ع( المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیتدائرة

قم:  .سبزواریمحسنی  :تحقیق .العروة الوثقی )المحشی(. ق(4143). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی،

 .دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین

 

 

 

 

  


