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؛ ق١٤١٢ ســالمي،اال نشــرال قــم،، .)ق٧٢٦.م(

 الموسـوي  علي بن محمد سيد :االحكام مدارك

ــاملي ــم،، .)ق١٠٠٩.م( العـ ــت قـ  ،:آل البيـ

ــة؛ ق١٤١٠ ــر المدون ــك :يالكب ــن مال ــس ب  ان

المرتقي الي  ؛السـعاده  مطبعة مصر، ،.)ق١٧٩.م(

سيد محمد حسيني قمي، تهـران،   :الفقه االرقي

 ؛ق١٤١٩ ه،مؤسسة الجليل للتحقيقـات الثقافيـ  

 الجواد فاضل :االحكام آيات الي االفهام مسالك

 زاده، شـريف  كوشـش  به، .)ق١٠٦٥.م( الكاظمي

 الي ماالفها مسالك؛ ش١٣٦٥ مرتضوي، تهران،

 الثــاني  الشــهيد :شــرائع االســالم  تنقــيح

؛ ق١٤١٦ اســـالمي، معـــارف قـــم،، .)ق٩٦٥.م(

 حكـيم  محسـن  سيد :الوثقي العروة مستمسك

ــم،، .)ق١٣٩٠.م( ــة ق ــي، مكتب ؛ ق١٤٠٤ النجف

 قم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقي احمد :الشيعه مستند

مطالب اولي النهي في ؛ ق١٤١٥ ،:آل البيـت 

ــي  ــة المنته ــرح غاي ــطفي ا :ش ــيوطي مص لس

ــق، .)ق١٢٤٣.م( ــالمي،  ال، دمشـ ــب االسـ مکتـ

ــد ؛م١٩٦١ ــروة معتم ــوثقي الع ــرات :ال  محاض

دار  مدرسـة  قم، الخلخالي،، .)ق١٤١٣.م( الخوئي

مصـطلحات و االلفـاظ   المعجم ؛ ق١٤٠٤ علـم، ال

 عبـداهللا  :المغنـي  ؛محمود عبدالرحمن :الفقهيه

 كتـــبدار ال بيـــروت،، .)ق٦٢٠.م( هقدامـــ بـــن

 :ي تاريخ العرب قبل االسـالم المفصل ف ؛العلميه

 ؛ق١٤٢٢سـاقي،  دار ال، .)ق١٤٠٨.م(جواد علـي  

 بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :الفقيـه  يحضره ال من

؛ ق١٤٠٤ اســالمي، نشــر قــم، غفــاري، كوشــش

، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العالمــة :المطلــب منتهــي

 الرعينـي  الحطـاب  :الجليل مواهب ؛سنگي چاپ

 روت،بيـ  عميـرات،  زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

 :الـرحمن  مواهـب ؛ ق١٤١٦ ه،العلمي كتبدار ال

 اهل مؤسسه بيروت، السبزواري، عبداالعلي سيد

ــأ؛ ق١٤٠٩ ،:بيــت ــن مالــك :الموطّ  انــس ب

، دار بيـروت  فؤاد، محمد كوشش به، .)ق١٧٩.م(

مهـذب االحکـام   ؛ ق١٤٠٦ العربي، التراث حياءا

سـيد عبـداالعلي    :و الحـرام في بيـان الحـالل   

ــار، .)ق١٤١٤.م(ســبزواري  ــم، المن  ؛ق١٤١٣، ق

 بــه، .)ق٤٨١.م( البــراج ابــن القاضــي :المهــذب

 اسـالمي،  نشـر  قـم،  جمعي از محققان، كوشش

ــاد؛ ق١٤٠٦ محمــد حســن نجفــي  :نجــاة العب

ــوي .)ق١٢٦٦.م( ــش رض ــه کوش ــليل و ، ب  و س

نهاية المحتاج الي  ؛ق١٣١٨صدرالدين و يزدي، 

الرملـي  العبـاس   ابـي  محمـد بـن   :شرح المنهاج

 نيـل  ؛ق١٤٠٤فکـر،  دار ال، بيروت، .)ق١٠٠٤.م(

ــار ــوكاني :االوط ــروت،، .)ق١٢٥٥.م( الش دار  بي

 العـاملي  الحـر  :الشـيعه  وسائل؛ م١٩٧٣ جيل،ال

ــم،، .)ق١١٠٤.م( ــت قـ ؛ ق١٤١٢ ،:آل البيـ

ــيلة ــي الوس ــل ال ــيله ني ــن :الفض ــزه اب  حم

 مكتبـة  قـم،  الحسـون،  كوشـش  به، .)ق٥٦٠.م(

  .ق١٤٠٨ النجفي،

  حميدرضا خراساني

���  

دهي آن در  ديه جراحت و سازمان :اشناق

  روزگار جاهليت در مکه

ــنَق  ــع شَـ ــناق جمـ ــاي درازي  ١اَشـ ــه معنـ   بـ

  سر هنگـام بـاال بـردن آن و هـر چيـز ممتـد در      

ــا . حــال آويختگــي اســت  ــه ريســماني کــه ب   ب

  آويزنـد و  بندنـد و مـي   را مـي مشـك  آن دهانه 

  نيـز . شـود  نيز افسار چارپايـان شـناق گفتـه مـي    

  هايي که موجـب قصـاص نبـود    حتبه ديه جرا

  و از ديــه کامــل انســان کمتــر بــود، اشــناق     
                                                                       

ــه، ج   .١ ــاييس اللغ ــم مق ــرب، ج ٢١٩، ص٣معج ــان الع ، ١٠؛ لس

.»شنق«، ٥٤٧، ص٢؛ مجمع البحرين، ج١٨٩ص
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گويا پيوستگي و آويختگـي آن   ١.شد گفته مي

. گـذاري بـوده اسـت    به ديه کامل، مايه اين نام

در روزگار جاهليت، ايـن واژه در همـين معنـا    

دار  و نيز بر منصـبي کـه عهـده    ٢رفت به کار مي

  ٣.شد تعيين ديات بود، اطالق مي

اندازه اشـناق ثابـت نبـود و صـاحب اشـناق       

برخي اشناق را بـه   ٤.کرد مقدار آن را معين مي

اين منصب در اختيار  ٥.دادند شتر اختصاص مي

 اي ابـوبکر بـن   تيره تَيم از قريش بود و در برهه

ــي ــر عهــده داشــت   اب ــه رياســت آن را ب  ٦.قحاف

ها بـر   قريش هنگام اختالف در ديات و غرامت

ــر او  ــاس نظ ــي  اس ــل م ــد عم ــه   ٧.کردن ــر پاي ب

ــوالي    ــه امـ ــردم مکـ ــريش از مـ ــي، قـ گزارشـ

دادند  گرفتند و در اختيار متولي آن قرار مي مي

تا از جانب کسي کـه از پرداخـت ديـه نـاتوان     

٨.بود، بپردازد

بعدها همچنين اشناق بر مقداري که از حـد  

نصاب زکات چارپايان کمتر باشد و نيز آن چه 

                                                                       

؛ تاج ١٨٩-١٨٨، ص١٠؛ لسان العرب، ج١٥٠٣، ص٤الصحاح، ج .١

.»شنق«، ٢٥٥، ص١٣العروس، ج

  .١٠، ص١٩ ؛ نهاية االرب، ج٣٣٥، ص٣٠تاريخ دمشق، ج .٢

  .١١٨، ص٢٤؛ تاريخ دمشق، ج٢٦٧، ص٣العقد الفريد، ج .٣

.٢٤٨، ص٩المفصل، ج .٤

  .٣١٢، ص٩المفصل، ج .٥

؛ زعماء ٢٤، ص١؛ الرحيق المختوم، ج١١، ص١٩نهاية االرب، ج .٦

.١٦مکه، ص

ــتيعاب، ج .٧ ــق، ج ٩٦٦، ص٣االسـ ــاريخ دمشـ ؛ ١١٨، ص٢٤؛ تـ

.١٤٩، ص٤االصابه، ج

.٢٧٢، ص١٠المفصل، ج .٨

ــال  ــت، اط ــاب اس ــان دو نص ــدمي ــامبر  ٩.ق ش پي

در نامــه خــود بــه وائــل بــن حجــر   9گرامــي 

مقدار زکات، بـه شـناق اشـاره     دربارهحضرمي 

شـتر   ۱۰کرده که به معنـاي افـزون بـر پـنج تـا      

  ١٠.است

  منابع �

 كوشـش  به، .)ق٤٦٣.م( ابن عبدالبر :االستيعاب

 :االصـابه ؛ ق١٤١٢ ،بيروت، دار الجيل البجاوي،

 كوشـش  بـه  ،.)ق٨٥٢.م( العسـقالني  ابن حجـر 

ــي ــد عل ــب   و محم ــروت، دار الكت ــران، بي ديگ

ــه، ــاج؛ ق١٤١٥ العلمي ــروس ت ــدي :الع  الزبي

شـيري، بيـروت،    علـي  كوشش به، .)ق١٢٠٥.م(

 ابـن  :دمشـق  مدينة تاريخ؛ ق١٤١٤ دار الفكـر، 

شــيري،  علــي كوشــش بــه، .)ق٥٧١.م( عسـاكر 

ــذكرة؛ ق١٤١٥ بيــروت، دار الفكــر، ــاء ت  :الفقه

، :آل البيـت  قـم، ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العالمة

ــوم؛ ق١٤١٤ ــق المخت ــرحمن  :الرحي صــفي ال

 :زعماء مکـه  ؛فوري، بيروت، دار الهالل المبارک

، به .)ق٣٩٣.م(الجوهري  :الصحاح ؛نجاح الطائي

 ،كوشــش العطــار، بيــروت، دار العلــم للماليــين

ــات؛ ق١٤٠٧ ــري الطبقـ ــعد  :الكبـ ــن سـ  ابـ

 :الفريـد  العقـد ؛ ، بيروت، دار صـادر .)ق٢٣٠.م(

ــد ــن  احم ــهب ــه، .)ق٣٢٨.م( عبدرب ــش ب  كوش

بيــروت، دار الكتــاب  تــدمري، عمــر و االبيــاري

 الحلــي العالمــة :االحكــام قواعــد؛ العربــي

 لسـان ؛ ق١٤١٣ قم، نشر اسـالمي، ، .)ق٧٢٦.م(

 قم، ادب الحوزه،، .)ق٧١١.م( ابن منظور :العرب

ــع؛ ق١٤٠٥ ــرين مجمــ ــي :البحــ  الطريحــ

                                                                       

؛ قواعــد ٨٦، ص٥؛ تــذکرة الفقهــاء، ج ٥٠٥، ص٢النهايــه، ج .٩

.٣٣٧، ص١االحکام، ج

.٣١٣، ص٩؛ المفصل، ج٢٨٧، ص١الطبقات، ج .١٠
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ــه، .)ق١٠٨٥.م( ــش ب ــيني، كوش ــران،  الحس ته

 :معجم مقاييس اللغه؛ ق١٤٠٨ هنگ اسالمي،فر

ــارس    ــن ف ــد ب ــش  .)ق٣٩٥.م(احم ــه کوش ، ب

 ؛ق١٤٠٤عبدالسالم، مکتبة االعـالم االسـالمي،   

جواد علي، دار الساقي، مکتبة المدينـة   :المفصل

ــوره،  ــة ؛ق١٤٢٢المن ــد :االرب نهاي ــن احم  ب

دار  قــاهره،، .)ق٧٣٣.م( النــويري عبــدالوهاب

 ابــن اثيــر :النهايــه ؛ق١٤٢٣کتــب و الوثــائق، ال

ــارك ــن مب ــد ب ــزري محم ــه، .)ق٦٠٦.م( الج  ب

 قـم، اسـماعيليان،   ،الـزاوي و الطنـاحي   كوشش

  .ش١٣٦٧

محمود گودرزي

���  

  هاي مخصوص حج ماه :اَشهر معلومات

» شَـهر «جمع » اَشْهر«اين ترکيب از دو کلمه 

ــات«و  ــع » معلوم ــ«جم ــده  » همعلوم ــه ش برگرفت

و روشــني  در لغــت بــر وضــوح» شــهر«. اســت

ماه، يك روز، برابر با  ۳۰و به هر  ١داللت دارد

گـذاري آن اسـت    وجه اين نـام  ٢.گويند» شهر«

هاي سال ميان مـردم وضـوح و شـهرت     که ماه

ــد ــوم« ٣.دارن ــد   » معل ــم، ض ــول از عل ــم مفع اس

ــات« ٤.اســت» جهــل« ــاي » أشــهر معلوم ــه معن ب
                                                                       

؛ لسـان  ٢٢٣، ص٣، جهمقاييس اللغمعجم ؛ ٤٠٠، ص٣العين، ج. ١

.»شهر«، ٤٣١، ص٤العرب، ج

، ٦٧ص ،٧؛ تـاج العـروس، ج  ٢٢٣، ص٣مقاييس اللغه، جمعجم . ٢

  .»شهر«

.»شهر«، ٤٣٢، ص٤لسان العرب، ج. ٣

.»علم«، ٤١٧، ص١٢؛ لسان العرب، ج١٥٢، ص٢العين، ج. ٤

ــاه ــت  م ــهور اس ــاي مش ــن   ٥.ه ــطالح، اي در اص

خصــوص حــج داللــت هــاي م ترکيــب بــر مــاه

» أشـهر حـج  «معادل بـا  » أشهر معلومات« ٦.دارد

  . رود و مصداق هر دو يکي است به کار مي

بار در قرآن کريم به کار   يكاين اصطالح 

 ۲/بقـــره ۱۹۷خداونـــد در آيـــه . رفتـــه اســـت

هاي معين است و در آن  حج در ماه: فرمايد مي

نبايد با زنان آميزش کرد و نيز از گناه و جدال 
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ــج*  �ــف   }اَ ــه، وص ــن آي ــات«در اي ــه » معلوم ب

هنگامي معين بـراي انجـام فريضـه حـج اشـاره      

دهد کـه اعمـال حـج همچـون      دارد و نشان مي

و در غيــر ايــن  ٧اردنمــاز، اوقــات مخصــوص د

بـر پايـه روايـات، حـج     . گردد ها محقق نمي ماه

هايي انجام گيرد کـه   دقيقاً بايد در همان هنگام

آورد و پـيش و پـس    حج را به جا مي 9پيامبر

پــس تقــدير آيــه چنــين  ٨.در آن جــايز نيســت

وقـت  «يـا  » اشهر الحج، اشهر معلومـات «: است

مـه  بـر پايـه روايتـي، ه    ٩».الحج اشهر معلومات
                                                                       

  .»شهر«، ٤٣١، ص٤لسان العرب، ج. ٥

؛ معجم ٢٨، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٣٣٨، ص١کشف الرموز، ج. ٦

  .٧٠، صءلغة الفقها

  .١٧١، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج١٨٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٧

؛ ٢٣٦؛ االنتصـــار، ص٤٥٧، ص٢ال يحضـــره الفقيـــه، ج مـــن. ٨

  .٥١، ص٥التهذيب، ج

؛ تـذکرة الفقهـاء،   ٢٧٢، ص١؛ فقـه القـرآن، ج  ٢٣٦االنتصار، ص. ٩

.١٨٥، ص٧ج


