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بازخواین واژههای «ک» و «رطل» با تأکید بر روایات امامیه
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چکیده

 .1تاریخ دریافت89/5/9 :
 .2دکترای تخصصی الهیات و معارف اسالمی (نویسندۀ مسئول).
 .3استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

بنابر نظر مشهور ،مقدار آب کُر در روایات امامیه با دو روش حجمی و وزنی بیان شده است
و با استفاده از مقیاسهای ذکر شده در روایات ،میتوان مقدار آب کُر را به طور دقیق به
دست آورد .همچنین ،رَطل یک مقیاس وزنی دانسته شده و برای محاسبۀ مقدار کُر ،از
مقدار معادلِ رطل به مثقال بهره گرفته شده است.
در پژوهش پیشرو ،برای بررسی واژههای کُر و رَطل ،به محدودۀ روایات ابواب کُر ،اکتفا
نشده و این واژهها از سه منظرِ لغوی ،روایی و کاربرد آنها در مذاهب اسالمی با رویکرد
فقه حدیث ،مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،در روایات
امامیه مقدار آب کُر با سه روشِ ابعادی ،ظروف و رطل بیان شده است .اما روشهای ابعادی
و ظروف در ذات خود غیر دقیق است و حداکثر میتواند تقریبهایی برای رسیدن به حدود
آب کُر باشد .همچنین در روش رطل ،بهترین شیوه برای رسیدن به مقدار کُر بر حسب
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معیارهای امروزی ،بهرهگیری از مقادیر معادل رطل به درهم است ،که در این صورت،
مقدار به دست آمده برای آب کُر با مقدار مشهور ،تفاوت چشمگیری پیدا میکند.
از سوی دیگر ،ادعای محاسبۀ دقیق مقدار کُر (به هریک از سه روش) ،ادعای درستی نیست
و به نظر میرسد که اصطالح کُر در روایات امامیه یک معیار تقریبی برای بیان حداقل
مقدار آب یک آبگیر یا معادل آن است که در مالقات با نجاست ،مشروط به عدم تغیّر،
پاک خواهد ماند .از این رو ،برای پی بردن به مفهوم آب کُر نباید در سودای محاسبات
دقیق گرفتار آمد.
واژگان کلیدی :کُر ،رطل ،آب کُر ،درهم.

مقدمه

ُ ُ
ُ
مقدار الکر» و نظایر
تعبیر آب کر در روایات رسییده از ائمۀ شییع  ،باعث شکلگیری ابواب «
ُ
آن در منابع روایی شییع بوده 1و در روایات این ابواب ،مقدار و ویژگی آب کر بیان شیده اس ..از
ُ
بررسییی این روایات ینین ب دسیی .میآید ک مفهوم آب کر در برابر مفاهیمی یون نجاسیی .و
ُ
آلودگی معنا مییابد .همینین از آنجا ک در برخی از روایات ،مقدار آب کر با معیار یا مقیاسی ب
ُ
نام َرطل بیان شده اس ،.بدون شناخَ .رطل نمیتوان ب شناخ .درستی از کر دس .یاف..
ُ
مقدار یا ّ
کمی .آب کر در برخی از روایات با مقیاس ابعاد ،مانند «وجب» و «ذراع» و در
روایات دیگر با مقیاس « َرطل» بیان شده اس ..اما عدم ذکر نوع رطل در روایات ،باعث بروز
ُ
بحثها و اختالفهایی در برآورد مقدار کر شده اس.؛ یرا ک مؤلفان جوامع روایی متقدم،
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دس.کم خبر از وجود س نوع رطل عراقی ،مکی و مدنی دادهاند.
ُ
بنابر نظر مشهور در روزگار معاصر ،رطل یک واحد وزن بوده و بنابر این مقدار کر در

روایات با دو روش وزنی و حجمی بیان شده اس 2..این در حالی اس .ک در برخی از
ُ
روایات ،مقدار آب کر گاه با معیار ظروف نگ داری آب ،مانند انواع کوزهها نیز بیان میشود.
ُ
عالوه بر اختالف در روشهای بیان مقدار آب کر ،در روایات مربوط ب هر روش نیز اختالف
ُ
وجود دارد .ب عنوان مثال در روش ابعادی ،آب کر در روایتی با ابعاد س وجب و نیم 3و در

 . 1برای نمون  :طوسی ،االستبصار ،ج ،2ص21؛ حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.264
 . 2یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص55؛ امام خمینی ،تحریر الوسیلة ،ج ،2ص29؛ نوری ،پژوهشهای فقهی ،ص.285
 . 3حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.266
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روای .دیگری با ابعاد س وجب 1معرفی میشود.

ُ
یکی از پژوهشهای صورت گرفت در خصوص آب کر ،مقال ای اس .ک ب بررسی راههای
ُ
ُ
تشخیص آب کر میپردازد 2و نتیج گیری میکند ک آب کر با دو روش وزنی و مساحتی 3و ب
طور دقیق تقدیر میشود .آن پژوهش ،با حذف برخی از روایات معارض ب دلیل ضعف سند و
ُ
ُ
تکی بر روایات دیگر ،نظر مشهور را ک مقدار کر مساحتی برابر با  45وجب در همۀ ابعاد و کر

وزنی برابر با  2111رطل عراقی 4،معادل با  594کیلوگرم اس ،.تأیید مینماید و در انتها ،اصل
ُ
ُ
را بر کر وزنی قرار داده و کر مساحتی را برای تسهیل دانست اس..
ُ
اما باید توج داش .ک امکان اندازهگیری دقیق مقدار آب کر با در نظر گرفتن روایات
ُ
روایات ابعادی آب کر ،اندازۀ ذراع و وجب
ابعادی وجود ندارد؛ یرا ک عالوه بر اختالف در
ِ
میان اشخاص مختلف ،بسیار متغیر اس ،.تا آنجا ک اگر وجب شخصی  11سانتیمتر و
ُ
وجب شخص دیگری  12سانتیمتر باشد ،نتیجۀ محاسبۀ مقدار آب کر (با روای .س وجب
ُ
و نیم) ،بیش از  51لیتر (یا کیلوگرم) تفاوت پیدا میکند .همینین اگر کر بر اساس نظر مشهور
 594لیتر باشد ،با محاسبۀ معکوس (بر اساس روای .س وجب و نیم) ،هر وجب 11/77
سانتیمتر ب دس .میآید .اما اگر هر وجب تنها  1/77سانتیمتر کویکتر ،یعنی 11
ُ
سانتیمتر باشد ،مقدار آب کر  41لیتر کاهش خواهد یاف..
ُ
ُ
همینین با فرض محاسبۀ کر با دو روش وزنی و حجمی ،مقدار کر با روش وزنی ب طور
دس .برای وجب نمودن ،مقدار آن را ب شدت تغییر میدهد .این در حالی اس .ک بررسی
ُ
این پژوهش نشان میدهد ک ادعای محاسبۀ دقیق مقدار کر با روش ب اصطالح وزنی نیز ب
دالیلی ک خواهد آمد ،ادعای درستی نیس..

تالشهای صورت گرفت در دوران متأخر 5،بر مبنای برابری رطل با مقیاسهای رایج در

 . 1همان ،ص.265
 . 2نوری ،پژوهشهای فقهی ،ص.125-282
 .3البت اصطالح صحیح آن حجم اس ،.ن مساح..
 . 4ببینید :یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص.55
 . 5ببینید :مجلسی ،أوزان المقادیر ،ص 245و عاملی ،رسالة فی الکر ،ص.155

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

دقیق محاسب شده اس ..اما روش دیگر ب قدری تقریبی اس .ک حتی میزان کشش انگشتان
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ُ
ُ
دوران صفوی شکل گرفت و کر را بر این مبنا و در محدودۀ روایات ابواب کر محاسب نموده
اس ..اما در پژوهش پیشرو ،آرای متقدمان و مقیاسهای آنان مورد توج بوده و واژههای
ُ
ُ
مرتبط با آب کر مانند کر و رطل مورد واکاوی دقیق قرار خواهد گرف ..همینین ب خالف
ُ
پژوهش ذکر شده 1،در مقالۀ حاضر برای بررسی واژههای کر و َرطل ب محدودۀ روایات ابواب
ُ
منظر لغوی ،روایی و کاربرد آنها در مذاهب اسالمی
آب کر ،اکتفا نشده و این واژهها از س
ِ
با رویکرد فق حدیث مورد بررسی قرار خواهد گرف..
از آنجا ک از میان جوامع روایی شیع  ،کتاب وسایل الشیعة اثر شیخ حر عاملی ،جامع
احادیث کتب اربع و کتب معتبر شیع در زمینۀ احکام اس .و از زمان نگارش ،همواره مورد
توج

علما بوده و در این زمان یکی از منابع اصلی استنباط احکام از روایات اهل بی.

اس ،.در پژوهش حاضر ،بیشتر روایات ب این کتاب ارجاع خواهد شد.

رویکرد فقه معاصر به مسأله

ُ
تعارضیات پیشگفت در روایات کر و روشهای اندازهگیری آن ،تا روزگار معاصر همینان ب
صورت یک مسألۀ اختالفی و قابل تأمل در میان فقیهان باقی مانده اس ..رفع این تعارضات،
بیشیتر بر بررسیی سند و تضعیف یک یا یند حدیث ،اخذ قول مشهور و یا روشهای جمع

روایات (همیون حمل مطلق بر مقید) استوار بوده اس 2..در ادام نیز ب اختصار ،مهمترین
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نظرات فقهای معاصر در برخورد با مسأل و فتاوای ایشان ،تبیین میگردد.
ُ
محقق خویی با این پیشفرض ک کر در روایات ب دو روش وزنی و مساحتی بیان شده
ُ
اس ،.اضاف میکند ک نظر مشهور در مقدار کر وزنی 2111 ،رطل عراقی اس.؛ ولی
سیدمرتضی و شیخ صدوق آن را  2111رطل مدنی برابر با  2911رطل عراقی دانست اند .او
ُ
سپس ب بررسی سندی و اصولی روایات پرداخت و در نهای .کر وزنی را  611رطل مکی و

بر مبنای قول مشهور ،معادل با  2111رطل عراقی دانست اس 3..وی با همان شیوه ،روایات
ُ
کر مساحتی و دیدگاههای ذیل آنها را نیز بررسی میکند و قول  17وجب (بر اساس روای.
 .1نوری ،پژوهشهای فقهی ،ص.125-282
 . 2همان.
 . 3خویی ،موسوعة اإلمام الخویی ،ج ،1صص.257-252
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ُ
س وجب در همۀ ابعاد) را میپذیرد 1.در نظر محقق خویی مقدار کر برابر با  181/5حقۀ

استانبول یا  577کیلوگرم یا  5وجب در همۀ ابعاد اس 2..او در بیانی ک در نسب .میان دو
ُ
روش وزنی و مساحتی دارد ،معتقد اس .ک کر مساحتی ب مقدار  17وجب [مکعب]
ُ
4
نزدیکتر اس 3.و نظر مشهور یعنی  45وجب ،با مقدار وزنی کر اختالف زیادی دارد.
ُ
آی.الل صافی نیز ب همان طریق و با گرفتن مؤید از شهرت و اجماع ،کر را  2111رطل
عراقی میداند؛ ولی با تکی بر روش سندی و احتمال وقوع اشتباه در نقل روایات ذراع ،در

مجموع ،مقدار  5/5وجب در همۀ ابعاد ،یعنی  45وجب [مکعب] را بر گزیده اس 5..او
ُ
سپس ب اختالف در مقادیر کر ک ب دو روش وزنی و مساحتی ب دس .میآید ،میپردازد و
ُ
میکوشد تا راهکاری فقهی برای این اختالف بیان نماید .در نگاه او مقدار وزنی کر ،حد واقعی
و مقدار وجبی آن ،حد ظاهری اس .و اصل با حد واقعی اس .و حد ظاهری ،روش و

نشانهای برای رسیدن ب حد واقعی (وزنی) اس 6..در نهای .او نیز بدون اشاره ب روش
ُ
7
محاسب  ،مقدار کر رطلی را  181/5حقۀ استامبول اعالم مینماید.
ُ
ُ
آی.الل بهج .نیز مقدار وزنی کر را همان قول مشهور میداند؛ ولی کر مساحتی را بنابر احوط
 56وجب و احوط از آن را  45وجب میداند .اگری در نظر او اقوی کفای 17 .وجب اس..
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آی.الل شبیری پس از بیان اینک مقدار  2111رطل عراقی محل اشکال و اختالف نیس،.

بعضی از اهل تحقیق مقدار آن را  461/77و بعضی دیگر آن را  479/5کیلوگرم دانست اند.

 . 1همان ،ص.272-271
 . 2همو ،منهاج الصالحین ،ج ،2ص.29
 .3البت این نظر تنها هنگامی درس .اس .ک هر وجب در حدود  14/2سانتیمتر باشد.
 . 4خویی ،موسوعة االمام الخویی ،ج ،1ص.271
 . 5صافی گلپایگانی ،ذخیرة العقبی ،ج ،2صص.525-515
 . 6همان ،ص.524
 . 7همان ،ص.526
 . 8بهج ،.وسیلة النجاة ،ص.15
 . 9شبیری ،المسائل الشرعیة ،صص.21-22
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ب این نکتۀ مهم اشاره میکند ک اختالف میان علما ناشی از تبدیل آن مقدار ب مقادیر وزنی
ُ
معاصر اس ..او اضاف میکند ک اگری مقدار مشهور کر در حدود  577کیلوگرم اس،.

31

ب این ترتیب ،مالحظ میگردد ک در مهمترین نظرات فقهای معاصر ،دو برابر دانستن
گنجایش رطل مکی نسب .ب رطل عراقی ،رفع کنندۀ مشکل تعارض در روایات رطل بوده و
در خصوص روایات ب اصطالح مساحتی نیز تالش شده اس .تا با شیوههای خاص ،همیون
ُ
محاسبۀ تقریبی مقدار کر ب وجب (مانند آنچ ک محقق خویی بیان کرده اس ).و یا شیوههای
رایج ،مانند بررسی سندی و کنار گذاشتن تعدادی از روایات و یا احتمال وقوع خطا در برخی
از روایات ،تعارضات مذکور برطرف گردد .اما ب رغم همۀ این تالشها ،هیچ اجماعی در
خصوص روایات مساح .حاصل نشده و حتی در بخش اجماعی موضوعف یعنی روایات
رطل ،تبدیل مقادیر رطل ب کیلوگرم ،اختالفهای قابل توجهی را ب همراه داشت اس..

روایات آب کُر

ُ
مؤلفان جوامع روایی شیییع ب منظور رفع تعارضییات پیشگفت در روایات مرتبط با آب کر،

ذیل برخی از احادیث ب بیان ریشییۀ اختالف و شیییوۀ رفع آن پرداخت اند 1.حمل یک یا یند
روای .بر تقی  ،استحباب و یا احتیاط و نیز مطرح کردن یک یا یندین احتمال برای مفهوم یا

منطوق روای ،.از شیوههای متداول برای حل تعارض این روایات بوده اس ..البت هیچ یک
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از این احتمالها غیر قابل خدش نیس ..ب عنوان مثال ،شیخ حر عاملی ذیل یک روای ،.در
ُ
توجی نجس نشیدن آب دلوی ک طناب آن از موی خو بافت شده ،احتمال کر بودن دلو را
ُ
3
مطرح میکند 2.در حالی ک این موضییوع بر اسییاس روایاتی ک مقدار کر را بیان مینماید،
عجیب ب نظر میرسیید؛ یرا ک با در نظر گرفتن روای .سیی وجب در هر ُبعد ،وزن ینین
دلوی حداقل  155کیلوگرم خواهد بود 4.مثال دیگر ،ذیل روایتی اس .ک او احتمال میدهد
ُ
5
ک منظور از آب قلیل در متن روای ،.آب کر باشد.
ُ
ُ
شیخ طوسی در استبصار در باب ّ
کمیة الکر 6 ،روای .را ک در آنها مقدار کر با وجب،

 . 1برای نمون  :طوسی ،االستبصار ،ج ،2ص7؛ شیخ صدوق ،الفقیه ،ج ،2ص5؛ حرعاملی ،وسایل الشیعة،
ج ،2ص.267
 . 2حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.272
 . 3همان ،ص.265
 .4جرم حجمی (دانسیت ) آب حدود یک کیلو گرم بر لیتر در نظر گرفت میشود.
 . 5حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.255
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ذراع و رطل بیان شده ،نقل نموده اس 1..بنابر گزارش شیخ طوسی در خالف ،علمای امامی
ُ
روش رطل و وجب بیان نمودهاند 2.شیخ حر عاملی در وسائل الشیعة،
مقدار کر را با دو ِ
ُ
ُ
روایات مقدار کر را ب دو دست تقسیم نموده اس ..او در یک باب ،روایات مقدار آب کر با

وجب (و ذراع) ،شامل  9روای 3.و در باب دیگر ،روایات رطل ،شامل  5روای .را گرد آورده
ُ
ُ
5
اس 4..امروزه نیز این دو تقسیمبندی ب کر وزنی و کر مساحتی شناخت میشود.

ب نظر میرسد ک نحوۀ گزینش و دست بندی روایات ،موجب شکلگیری این اندیش بوده
ُ
ک در روایات ائم  ،مقدار کر ب دو روش مساح .و وزن بیان شده اس ..حال آنک بررسی
ُ
این پژوهش نشان میدهد ک مقدار آب کر ب منزلۀ آبی ک نجس نمیشود 6،در مجموع
روایات امامی با س مقیاس یا معیار بیان شده اس .2 :.وجب ،ذراع و مانند آن (ابعاد)؛ .1
ظروف متعارف نگهداری آب مانند کوزه و دلو؛ َ .5رطل.
 .1روایات ابعاد
ُ
مقدار آب کر در این دسییت از روایات با یهار روش بیان میشییود .1 :دو ذراع عمق در یک
ذراع و یک وجب مسییاح.؛  .2دو ذراع و یک وجب در همۀ ابعاد؛  .3سیی وجب در همۀ
ابعاد؛  .4س وجب و نیم در همۀ ابعاد.

7

بنابر نظر مشهور ،یک ذراع ،فاصلۀ انتهای مرفق (آرنج) تا نو انگش .وسطی اس..

8

نگاه فراهیدی ب دلیل وضوح ،نیاز ب توضیح ندارد 15.اما پس از وی ابندرید فاصلۀ میان دو

 . 1طوسی ،االستبصار ،ج ،2ص.21
 . 2همو ،الخالف ،ج ،2ص.281
 . 3حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.264
 . 4همان ،ج ،2ص.267
 . 5یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص55؛ نوری ،پژوهشهای فقهی ،ص.282
 .6حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ح.582
 . 7همان ،صص.266-265
 . 8فراهیدی ،العین ،ج ،1ص86؛ أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،1ص.298
 . 9حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.265
 . 10فراهیدی ،العین ،ج ،6ص.159

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

9
(شبر) در
اما شیخ حر بر اساس روایات ،هر ذراع را برابر با دو قدم میداند .همینین ،وجب ِ
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1

پهلوی انگش .ابهام و انگش .کویک را وجب معرفی میکند.
َ
گفت شده ک گذشتگان نوعی از ذراع ب نام ذراع ع َمل را  5وجب دانست اند 2.اما بر مبنای
نظر مشهور ک هر ذراع را فاصلۀ میان آرنج تا نو انگش .وسطی میداند ،یک ذراع را میتوان
ب تقریب ،ییزی در حدود  1/5وجب در نظر گرف ..در این صورت ،مقادیر ابعادی پیشگفت
ُ
برای آب کر بر اساس روایات ،بر حسب وجب با محاسبۀ این پژوهش ب شرح زیر اس:.
 .2دو ذراع عمق در یک ذراع و یک وجب مساح :.الف .اگر مساح .سطح مربع در
نظر گرفت شود 62.15 :وجب مکعب؛ ب .اگر مساح .سطح مستدیر در نظر گرفت شود:

 49.19وجب مکعب3؛

 .1دو ذراع و یک وجب در در دو ذراع و یک وجب 56 :وجب مربع بدون مشخص بودن
عمق؛
 .5س وجب در همۀ ابعاد 17 :وجب مکعب؛
 .4س وجب و نیم در همۀ ابعاد 41.8 :وجب مکعب.
ُ
ب این ترتیب ،با فرض اینک هر ذراع حدود دو و نیم وجب باشد ،مقادیر ابعادی کر در
حال.ها ب هم نزدیک اس ..البت این نتیج خارج از انتظار نیس.؛ یراک وجب و ذراع،
مقیاسهای متعارف آن روزگار بوده و گاه ب جای یکدیگر کاربرد داشت اند .اما باید توج
داش .ک این مقادیر ب طور کامل وابست ب اندازههای وجب و ذراع اس .و اند اختالف در
سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1398

برآورد آنها میتواند اختالفهای یشمگیری را ب بار آورد.
بنابر این ،اگری معیار ابعاد ،میتواند تقریب خوبی برای پی بردن ب حدود حجم آب
باشد ،اختالف در روایات و نیز عدم وجود وجب و ذراع معیار ،امکان اندازهگیری دقیق آب
ُ
کر با استفاده از این روش را از میان میبرد.

 . 1ابندرید ،جمهرة اللغة ،ج ،2ص.522
 . 2دانشنامۀ جهان اسالم ،مدخل ذراع.
 .3این عدد با محاسبۀ حجم استوآنهای ب قطر یک ذراع و یک وجب و ارتفاع دو ذراع ب دس .آمده اس..
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 .2روایات ظروف متعارف نگهداری آب
ُ ُّ
ُ
ُ
ّ
کمیی .آب کر در این رواییات ،معیادل ییک حیب ییا دو قلة (قلتین) یا معادل دو َجرة بیان

میشیود 1.در یک روای .هم گفت میشود ک اگر مقدار آب از راوی ای بیشتر بود ،ییزی آن
2

را نجس نمیکند.
ُ
ُ ُ
حب ،قلة و َجرة ،کوزههای نگ داری آب بوده و از یک روای .ب دس .میآید ک قلة و َجرة،
ُ
ُ
4
همحجم بودهاند 3.از آنجا ک در روای .دیگری مقدار آب کر معادل یک حب دانست میشود،
ُ
ُ
ُ
5
میتوان قلة و َج ّرة را معادل با نیم حب دانس ..فراهیدی نیز حب را َجرة بزرگ میداند.
ب منظور تطبیق روایات ابعاد (بخش )2با روایات ظروف ،میتوان ینین تصور نمود ک حجم
ُ
یک حب ،مقداری در حدود مقادیر ذکر شده در روایات ابعاد بوده اس ..ب عنوان مثال ،ممکن اس.
ُ
حجم یک حب ،در حدود دو ذراع عمق در یک ذراع و یک وجب مساح .بوده باشد.
اما باید توج داش .ک گنجایش ظروف یا کوزههای نگ داری آب ،با توج ب ساختار و
ُ
سازنده آن متنوع اس ..ب عنوان مثال ،اگر ب جه .سادگی محاسب و تقریب ب ذهن ،حب را
کوزهای استوان ای ب شعاع قاعدۀ  51سانتیمتر و ارتفاع  2متر در نظر بگیریم ،کاهش تنها 5
سانتیمتر از شعاع ظرف ،منجر ب کاهش بیش از  91لیتر از حجم آن میگردد.

وجود مقیاسی دقیق و یکنواخ .در آن روزگار ،انتظار درستی نیس ..بنابر این ،روش ظروف
را نیز باید روشی تقریبی و حدودی دانس..
 .3روایات رَطل
ُ
6
آب کر در این روایات با معیار «رطل» و با دو مقدار آمده اس1255 .1 :.رطل؛  655 .2رطل.
 . 1حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.266
 . 2همان ،ص.241
 . 3همان ،ح.425
 . 4همان ،ح.424
 . 5فراهیدی ،العین ،ج ،5ص.52
 . 6حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2صص.269-267

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

در نتیج  ،روایات ظروف نیز مانند روایات ابعاد تنها میتواند تقریب خوبی برای مشخص
ُ
کردن حجم آب باشد و نمیتواند امکان اندازهگیری دقیق مقدار کر را فراهم سازد .البت انتظار
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شیخ حر تعارض میان این دو دست از روایات را با نقل قولی از شیخ طوسی ینین رفع
کرده اس .ک مراد از  2111رطل ،رطل عراقی و مراد از  611رطل ،رطل مکی اس.؛ یراک
هر رطل مکی معادل دو رطل عراقی اس 1..این مدعا و مقدار هر َرطل در بخش بعد مورد
بررسی قرار میگیرد.

ُ
در مجموع ،اگری بر اساس روایات ،مقدار آب کر با س روش متفاوت بیان شده اس.؛
ُ
اما ب دلیل تقریبی بودن هر یک از این روشها و نیز تعارض در روایات ،اندازهگیری آب کر با

مشکل روب رو میشود .البت ادعا شده ک مشکل تعارض میان روایات قابل حل اس.؛ ب این
ُ
ترتیب ک با مشخص شدن مقدار « َرطل» ،کر ب اصطالح وزنی محاسب میگردد و تعارض
میان روایات ابعادی نیز با روش بررسی سند و خارج کردن برخی از روایات ضعیف و اخذ
ُ
قول مشهور مرتفع میگردد 2.بر این اساس ،کر ب اصطالح وزنی ،برابر با  594کیلوگرم (یا
ُ
 594لیتر) و کر مساح( .ابعادی) ،معادل با  45وجب [مکعب] خواهد بود 3.همینین برای
ُ
رفع تعارض مفهومی میان این دو روش ،گفت شده ک بر اساس منطوق روایات ،دو قسم کر
ُ
ُ
وجود دارد ،اما اصل بر کر وزنی اس .و کر مساح .برای تسهیل مردم اس 4..بر این مبنا
ُ
ُ
گری تعارض میان کر مساحتی (حجمی) و کر ب اصطالح وزنی ،ب لحاظ عملی (فقهی)
حل میشود؛ اما اساس مشکل همینان باقی اس.؛ یرا ک وجب و ذراع معیارهایی دقیق و
ب طور کامل مشخص نیستند و بر اساس آنچ ک در ادام بیان خواهد شد ،معیار رطل هم
سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1398

نمیتواند آن دق .ادعا شده را فراهم آورد .افزون بر آن ،تکلیف روایات ظروف (کوزه و امثال
آن) نیز ب درستی مشخص نمیشود.

بررسی واژههای کُر و رَطل

در این بخش هر یک از واژههای ُکر و َ
منظر لغوی ،روایی و کاربرد در مذاهب
سیی
از
طل
ر
ِ
اسالمی مورد بررسی قرار میگیرد.

 . 1همان ،ص269؛ طوسی ،االستبصار ،ج ،2ص.22
 . 2نوری ،پژوهشهای فقهی.282 ،
 . 3همان.121 ،
 . 4همان.

36

 .1مفهوم کُر
 .1/1کُر در کتب لغت

ُ
فراهیدی (د155ق) ،نخستین لغتنامۀ مدون عربی ،کر را مکیال (پیمان ) اهل عراق معرفی

میکند 1.اهمی .گزارش او از آنجا اس .ک مؤلف آن در عصر امامان صادقین میزیست
ُ
و در حالی ک ب نظر میرسد ،در روایات ایشان مفهوم خاصی از کر بیان شده باشد ،فراهیدی

اشارهای ب آن مفهوم نکرده اس..
ْ
َ
یندی پس از فراهیدی ،ابوعبید ،قاسمبنسالم (د114ق) ،الک ّر را معادل « ِح ْسی»
ُ
میداند و «الک ُّر من الماء» را مکانی در وادی معرفی میکند ک با کندن آن ،آب آشکار
میگرددِ 2.ح ْسی ،خود ب معنای محل پستی اس .ک آب در آن جمع میشود 3.ابوعبید در
ِ ُ
جایی دیگر ب نظر برخی اشاره میکند ک کر را ب آبی تفسیر کردهاند ک در حوضی بزرگ یا
در یک آبگیر (غدیر) ب حدی از کثرت برسد ک حرک .یک سم .آن ،موجب حرک .سم.
ُ
دیگر آن نشود ،آنگاه ینین آبی نجس نمیشود .از نگاه آنان کر ،آبی اس .ک «یکر بعض علی
4

 . 1فراهیدی ،العین ،ج ،5ص.177
 . 2ابوعبید ،الغریب المصنف ،ج ،1ص.457
 . 3فراهیدی ،العین ،ج ،5ص.172
 . 4ابوعبید ،غریب الحدیث ،ج ،1ص.159
 . 5ابندرید ،جمهرة اللغة ،ج ،2ص.216
 . 6فراهیدی ،العین  ،ج ،2ص.272
 . 7أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،8ص.517

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

بعض»؛ [موج] بخشی از آن بر بخش دیگر باز میگردد.
ِ
ُ
ُ
مستنقعات آب
واد ذو ِکرار» را جایی ک در آن
غدیر پر آب و « ٍ
ِ
ابندرید (د512ق) ،کر را ِ
6
5
مجتمع اس..
وجود دارد میداند.
ِ
مستنقع خود ب معنای ِ
َ
أزهری (د571ق) ،کر را ب معنای ِح ْسی (محل پس .تجمع آب) و جمع آن را ِکرار
ِ
ُ
ُ
میداند .بنابر گزارش او ب ِح ْسی ،کر نیز میگویند 7.او همینین اشاره میکند ک کر ،مکیال
َ
ُّ
ُ
اهل عراق اس .و میکوشد تا مقدار این کر را با معیارهای رایج دیگر یعنی قفیزَ ،مکو و
َ
ُّ
ُّ
ُ
صاع توضیح دهد .او کر را برابر با  61قفیز ،هر قفیز را َ 9مکو و هر مکو را  2/5صاع
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ُ
دانست اس 1..ب این ترتیب ،هر کر برابر با  711صاع خواهد بود .أزهری در جایی دیگر ،این
2
نکت را متذکر میشود ک قفیز ،مکو ُ ،مد و صاع همگی کیل یا پیمان هستند.
ُ
این احتمال مطرح شده ک «کر» از واژۀ «کور» ک در زمان هخامنشیان در بابل ،واحدی

برای اندازهگیری حبوبات و غالت بوده اس ،.اخذ شده باشد 3.بنابر گزارش مشکور،
َ
ُ
زبانشناس معاصر ،ک ّر (جمع :اکرار) ،پیمانهای برای سنجش خوار و بار ،معادل با بار  6خر

و یا  61قفیز و تلفظ عبری آن « »korبوده اس 4..بر اساس گزارش او معادلهای آرامی،
ُ
ُ
یونانی واژه نیز تلفظهایی شبی ب کر دارند .همینین ک ّر (جمعِ :کرار) ،با تلفظ عبری
سریانی و
ِ
« »karب معنای یاه آب ) ،(wellحوض) (cisternو یا یراگاه اس 5..گزارش اخیر اما نیاز
ب بررسی بیشتری دارد ک در ادام خواهد آمد.
در مجموع کتابهای معروف ب عهد قدیم ،موارد زیادی از ب کارگیری واژههایی در معنای
حوض یا منبع و یا یشم و یاه آب ب یشم میخورد 6.در این میان ،واژۀ عبری «ּבֹור» یکی

از واژههای معادل با « 7،»cisternبا تلفظ « ،»borب معنای منبع مصنوعی نگهداری آب و یا
یاه شبی ب گودال اس 8..اما نکتۀ مهم اینجاس .ک واژۀ «ּבֹור» از ریشۀ «בור»
شکاف یا ِ

گرفت شده ک تلفظ آن « »korو ب معنای «حفر کردن گودال» بوده و بنابر این در عبری کهن ب

صورت « »korتلفظ میشده اس 9..این واژه در عبری ب معنای حفر کردن (فعل) ،گودال یا
15

سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1398
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حوض (اسم) ،ظرف سفالین پخ .غذا و واحدی برای اندازهگیری بوده اس..
ُ
در مجموع ،ب نظر میرسد ک واژۀ کر ریش در زبان عبری یا دیگر زبانهای سامی داشت
 . 1همان ،صص.519-517
 . 2همان ،ج ،21ص.284
 . 3دیان ،.فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها ،ص568؛ هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ص.69
 . 4مشکور ،فرهنگ تطبیقی عربی با زبآنهای سامی و ایرانی ،ج ،1ص.751
 . 5همان.
 . 6مانند :فصول پیدایش ،12:28 ،دوم پادشاهان ،29:52 ،امثال ،5:25 ،جامع  ،21:6 ،اشعیا 56:26 ،و
ارمییا.1:25 ،
.MICHEL JOSEPHS, AN ENGLISH AND HEBREW LEXICON, P.45 . 7
.)BENNER, ANCIENT HEBREW DICTIONARY, P.74 . 8
.BENNER, ANCIENT HEBREW DICTIONARY, PP.2-3 . 9
.BENNER, ANCIENT HEBREW LEXICON OF THE BIBLE, P.153 . 10

و تا حدود زیادی با همان معانی ب زبان عربی منتقل شده اس ..از نظر لغ.شناسان متقدم،
ُ َ
کر یا کر در دو معنا ب کار میرود .نخس ،.پیمانۀ مشخص در منطقۀ عراق و دیگری آبگیر یا
ُ
برک  .این دو معنا گری از جهاتی با معنای کر در روایات امامی قراب .دارد؛ اما تا آنجا ک در
این پژوهش بررسی شد ،ب جز ابوعبید ،دیگر لغ.شناسان متقدم ب معنای روایی آن اشارهای
نکردهاند .حتی صاحببنعباد (د595ق) ،لغ.شناس منسوب ب تشیع نیز در ذیل این واژه
ُ
1
ب نظرات سایر لغ.شناسان در خصوص مفهوم کر ،هیچ نیفزوده اس..
 .1/2کُر در مذاهب اسالمی

ُ
همانگون ک ذکر شد ،کر در مذهب امامی بر مبنای کاربرد روایی آن ،معنا و مفهوم خاصی
ُ
ب خود گرفت اسی.؛ اما در میان مذاهب یهارگانۀ اهل سن ،.اگری کر پیمانهای معروف
اسی ،.در شمار مقادیر یا معیارهای شرعی ب حساب نمیآید 2و هیچ یک از احکام شرعی

3

ب آن منوط نشده ،جز اینک گاه در مثالهای مبحث بیع المثل از آن کمک گرفت شده اس..
ُ
محمد عماره (معاصر) ،کر را ب عنوان پیمانۀ اقتصادی اهل عراق ،در کوف و بصره ،برابر

با  61قفیز و در عراق میان و ب قولی بصره ،برابر با  211قفیز میداند 4.وی مقادیر مختلفی را
برای قفیز بیان میکند .او اختالف در مقدار قفیز را ب زمان ،مکان و موزون (وزن شونده)
5

فاقد پیشین نبوده اس ..این پیشین ب ذکر یند حدیث موقوف در مصنفات پیش از صحاح
ست  ،یعنی المصنف عبدالرزاق (د122ق) و المصنف ابنابیشیب (د155ق) خالص
ُ
6
میگردد .بر اساس موقوف ابراهیم ،هرگاه آبی کر باشد ،ییزی آن را نجس نمیکند.
 . 1ببینید :صاحببنعباد ،المحیط فی اللغة ،ج ،6ص.259
 . 2ببینید :العمری ،المجلة األردنیة فی الدراسات اإلسالمیة ،صص.155-112
 . 3الموسوعة الفقهیة ،ج ،59ص.512
 . 4عماره ،قاموس المصطلحات االقتصادیـة ،ص.478
 . 5همان ،صص.464-465
 . 6عبدالرزاق ،المصنف ،ج ،2ص.164
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ارتباط میدهد.
ُ
ب رغم اینک کر در میان غیر امامی یک معیار یا پیمانۀ شرعی نیس ،.بررسی پژوهش
ُ
حاضر نشان میدهد ک واژۀ کر ب منزلۀ آبی ک نجس نمیشود ،در منابع روایی اهل سن.
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ُّ
ابنابیشیب در بابی با عنوان «آب ،هرگاه دو قل (کوزه بزرگ) یا بیشتر باشد» ،یازده حدیث را
ُ
نقل میکند ک از آن میان در س حدیث موقوف ،واژۀ کر ذکر شده اس:.
ُ
َ
َ َ َ َََ َ َ َ َ ُ َ
َ َ
حمل ن ِجسا؛ هرگاه آب ب حد کری
عن النبي قال :إذا بلغ الماء أن یکون کرا لم ی ِ
رسید ،نجس نمیشود.

1

حدیث موقوف در مصنفات مذکور ،نتوانس .موجب رواج واژۀ
ب هر روی ،نقل این یند
ِ
ُ
ُ
کر ب منزلۀ یک مقدار شرعی در فق مذاهب اربع گردد .اما اگری لفظ کر در بین آنان ،ب
ُ
معنای شیعی آن ب کار نرفت  ،مفهوم کر یعنی آبی ک ییزی آن را نجس نمیکند ،در فق اهل
سن ،.ذیل احکام طهارت با معیارهای دیگری بیان شده اس..
غزالی (د515ق) بیان میکند ک آب قلیل با واقع شدن نجاس .در آن نجس میگردد،
ََ
حتی اگر دیار تغ ُّیر (تغییر در طعم یا رنگ یا بو) نشود؛ 2اما اضاف میکند ک بنابر نظر
مالکبنانس ،آب (صرف نظر از مقدار آن) نجس نمیشود ،مگر اینک طعم یا رنگ یا بوی
ُّ
آن تغییر کند .غزالی حد آب قلیل را بر اساس حدیث نبوی ب مقدار قل َتین (دو کوزه
ُّ
بزرگ) دانست  3و ب اقوال مختلفی ک مقدار دو قل را برابر با  611 ،511و یا  2111رطل
4

دانست اند ،اشاره کرده اس..
ُّ
عبدالرحمن جزیری (د2561ق) ،فقی و عالم حنفی مذهب مصری مقدار دو قل را حدود
 446رطل مصری میداند.

5
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علی جمع محمد (معاصر) ،استاد فق در دانشگاه االزهر ،کوشیده اس .تا مقادیر و
ُّ
پیمان های شرعی را با مقیاسهای استاندارد امروزی بیان کند .ب بیان او مقدار هر قل
(کوزهای بزرگ برابر با  151رطل عراقی) نزد حنفی  212/56و نزد جمهور 85/615

کیلوگرم اس .6.او هر رطل عراقی را نزد حنفی و جمهور ب ترتیب 416/15 ،و  591/5گرم

 . 1ابنابیشیب  ،المصنف ،ج ،2ص 141و مانند آن :همان ،ج ،2صص.145-141
 . 2غزالی ،الوسیط فی المذهب ،ج ،2ص.266
 . 3همان ،ص.269
 . 4همان ،ص.271
 . 5جزیری ،الفقه علی المذاهب األربعة ،ج ،2ص.59
 . 6علی جمع  ،المکاییل و الموازین الشرعیة ،ص.46
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1

و هر رطل مصری را حدود  451گرم دانست اس..
ُ
ب این ترتیب ،کر در فق مذاهب اربع  ،وج شرعی نیافت و بیشتر ب منزلۀ یک پیمانۀ
اقتصادی شناخت شده اس ..اما مفهوم آن (بدون ذکر منطوق) بر اساس روای .نبوی با
ُّ
مقدار دو قل یا  511رطل عراقی یا  446رطل مصری 2یا حدود  111کیلوگرم تحقق پیدا
ُ
نصف کر مشهور در میان شیعۀ معاصر اس..
کرده اس ..این مقدار در حدود ِ
 .1/3کُر در روایات امامیه

ُ
در رواییات منقول از ائمی  هنگیامی کی آب بی مقدار کر میرسیید ،ییزی آن را نجس
ََ
نمیکند 3،مگر اینک بر اسیاس دستۀ دیگری از روایات ،دیار تغ ُّیر شود ،یعنی رنگ یا بو یا
4

طعم آن تغییر کند.
ُ
در بخش نخس .بیان شد ک بر اساس بررسی این پژوهش ،مقدار آب کر در مجموع
روش ابعاد ،ظروف و َرطل ،تبیین شده اس ..البت در برخی از این
روایات ابواب طهارت با س
ِ
ُ
ُ
روایات واژۀ کر ب کار نرفت و تنها ب مفهوم یا ویژگی آب کر اشاره شده اس 5..اما از منظر
ُ
اصطالحشناسی میتوان روایاتی ک در آنها واژۀ کر ب کار رفت اس .را ب دو گروه تقسیم نمود:
ْ ُ
ُ
الف .روایات مقدار :کر در این گروه ب شکل معرف (الک ّر) آمده و این روایات ب تشریح
ُ
مقدار آب کر ب یکی از س روش ذکر شده پرداخت اند:

ُ
ب .روایات بدون مقدار :در این گروه از روایات ،واژۀ کر ،بدون ذکر مقدار آن ،در

 . 1همان ،ص.51
ُّ
ُّ
 . 2محاسب  :مقدار دو قل بر اساس رطل مصری= (گرم)  446*451=111711و بنابر این هر قل  211551گرم اس..
 . 3برای نمون  :حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ح 585 ،582و.587
 . 4مانند :همان ،ح.556
 . 5برای نمون  :همان ،ح  419 ،585 ،556و .425
 . 6همان ،ح .422
 . 7همچنین ببینید :همان ،ح 427 ،426 ، 425 ،424 ،425 ،421 ،421 ،418و .429
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عن محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن البرقی عن ابنسنان عن إسماعیلبنجابر عن
َ َ ّ َ َ
ََ َ َْ َ
ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
أ ِبیع ِ
بدالل ِ قال ...:قل .و ما الکر قال ثالثة أشب ٍار ِفي ثالث ِة أشبار؛ از امام صادق
ُ
76
پرسیدم ک کر ییس ،.فرمود س وجب در س وجب .
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ُ ٍّ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ 1
در ک ٍّر» 2ب کار رفت اس ..از آن جمل  ،روای .ابیبصیر
عبارتهای «کر ِمن ماء» و « الماء ق
ُ
اس .ک در راه سفر ،ب کری از آب گذر کرده اس:.

َ َ َْ َ
بإسناده عن الحسینبنسعید عن عثمانبنعیسی عن سماعة عن أبیبصیر قالَ :سأل ُت ُ ع ْن
َ ْ ٌ َ ْ ٌ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ
َ َْ َ
ُ
ُ
ََ
ک ٍّر ِم ْن َم ٍاء َم َر ْرت ِب ِ َو أنا ِفي َسف ٍر قد َبال ِفی ِ ِح َم ٌار أ ْو َبغل أ ْو ِإن َسان قال ال ت َوضأ ِمن ُ َو ال
َْ
ُ
ْ
تش َر ْب ِمن ُ ؛ از امام پرسیدم در مورد کری از آب ک در سفر بر آن گذر کردم ،در حالی
3
ک االغ یا قاطر یا انسان در آن ادار کرده اس ..فرمود :از آن وضو مگیر و آن را ننوش.

در این روای .با توج ب وجود قرین های سفر و ادرار یهارپایان روشن اس .ک منظور
ُ
سؤال کننده از کر ،برک ای آب در بیابان بوده اس ..همانگون ک در بخش  2/2بیان شد ،یکی
ُ
از معانی کر نزد لغ.شناسان متقدم ،غدیر یا «آبگیر ُپر آب» بوده اس ..در دو روای .دیگر
ُ
ُ
نیز ک عبارت «ک ٍّر ِم ْن َماء» ب کار رفت اس ،.با توج ب سیاق ،معنای آبگیر برای واژۀ کر
ُ
4
غدیر ِم ْن َماء» در
بسیار محتمل اس ..کاربرد کر در این سیاق ،مانند کلمۀ غدیر در عبارت « ٍ
یکی از روایات ابواب تیمم اس:.
َ َ ّ
الل َق َالَّ :
الت َی ُّم ُم ِبال َّص ِع ِید
محمدبنمسعود العیاشي فی تفسیره عن أبيأیوب عن أ ِبیع ِبد ِ
َ
ْ َ َ َّ َ َ
ِل َم ْن ل ْم َی ِج ِد ال َم َاء ک َم ْن ت َوضأ ِم ْن غ ِد ٍیر ِم ْن َماء ...؛ تیمم با خا برای کسی ک آب نیافت
اس ،.مانند کسی اس .ک از آبگیری از آب وضو بگیرد.
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َْ ُ َ َ ُ
در ک ٍّر» ب کار رفت اس ،.اگری در نگاه
همینین در روایاتی ک عبارت «[الماء] ق
ُ
نخس ،.معنای ظاهر برای واژۀ کر ،مقدار یا حجم مشخصی از آب اس.؛ ولی ب نظر میرسد
ک با توج ب سیاق ،معنای آبگیر ،معنای راجح باشد:
بإسناده عن محمدبنعلیبنمحبوب عن العباس یعني ابنمعروف عن عبدالل بنالمغیرة
َ ُ
َ َ ّ َ َ ُْ ُ َ َْ
ْ
عن أبیأیوب عن محمدبنمسلم عن أ ِبیع ِبدالل قال :قل .ل ُ الغ ِد ُیر ِفی ِ َم ٌاء ُمج َت ِم ٌع ت ُبول
ْ َ
ْ ُ
َّ َ ُّ َ َ ُ
ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ٍّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ 6
اب َو تلغ ِفی ِ ال ِکال ُب َو َیغ َت ِسل ِفی ِ الجنب قال ِإذا کان قدر کر لم ینجس شيء؛
ِفی ِ الدو
 . 1همان ،ح 597 ،541و .449
 . 2همان ،ح  585 ،581 ،582و .586
 . 3همان ،ح .541
 . 4ببینید :همان،ح  597و .449
 . 5حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،5ص.579
 . 6همان ،ج ،2ح.585
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5

محمدبنمسلم گف :.از امام صادق پرسیدم در مورد غدیر آبی ک حیوانات در آن
ادرار میکنند و سگان از آن مینوشند و جنب در آن غسل میکند .فرمود :اگر ب اندازۀ
ُ
1
کری باشد ،ییزی آن را نجس نمیکند.

در این روای ،.شخص سؤال کننده در مورد غدیری ک حیوانات ب آنجا تردد دارند ،سؤال
ُ
میپرسد و امام با توج ب پیشفرض او در مورد آبگیر ،با واژۀ کر ک آبگیری پرآب اس،.
پاسخ میدهند.
 .1/4نتیجهگیری مبحث کُر

ُ
بر مبنیای بررسیییهای لغوی ،مذهبی و روایی واژۀ کر ،بعید اسیی .ک این واژه در روایات

امیامیی ب معنای پیمان یا مکیال اهل عراق ب کار رفت باشیید؛ یراک  .1 :در روایات مقدار
ُ
(گروه الف) ،کر ب منزلۀ مقداری از آب اس .ک ییزی آن را نجس نمیکند ،ن ب منزلۀ یک

مصییطلح اختالف بسیییار دارد و از سییوی دیگر ب سییبب بزرگی اعداد ،با معیارهای ابعاد
ُ
(وجب) و ظروف (کوزهها) نیز هیچ تناسیبی ندارد (محاسبۀ ک ِر پیمان بر مبنای شص .قفیز
ُ
نیز همین نتیایج را در بر دارد)؛  .4هیچ یک از مقادیر رطلی ذکر شییده برای کر در روایات

 . 1همچنین ببینید :همان ،ح 581 ،582و .586
 . 2أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،8ص.519
 . 3علی جمع  ،المکاییل و الموازین الشرعیة ،ص.41
 . 4هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ص68-69
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پیمان  .ب عبارت دیگر ،امامان معصییوم در هیچ یک از روایات در جایگاه تبیین مقدار و
ُ
گنجیایش ییک پیمیانیۀ معروف ب نام کر نبودهاند؛  .2در برخی از روایات ابواب آب مطلق
ُ
(گروه ب) ،دیگر معنای لغوی کر یعنی «آبگیر پر آب» ،معنای ظاهرتری اس.؛  .3بر مبنای
ُ
نظر برخی از لغ.شناسان متقدم ،پیمانۀ کر  725صاع اس 2..با در نظر گرفتن مقدار صاع
ُ
در مذاهب ،ک ِر پیمان نزد حنفی  2345و نزد جمهور  1468/8کیلوگرم اس 3..اما بر اساس
ُ
مشییهور صییاع نزد شیییعیان (حدود  3کیلوگرم) ،کر حدود  2155کیلوگرم (یا لیتر)
مقدار
ِ
ُ
خواهید بود .گزارش والتر هینس (د1992م) ،ک ِر پیمیانی را در قرن یهارم هجری قمری در
ُ
بغیداد و کوفی  2755و ییا  2925کیلوگرم (گنیدم) اعالم میکنید 4.همیۀ این مقادیر با کر
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ُ
امامی  ،یعنی  655یا  1255رطل ،با مقادیر ذکر شده برای ک ِر پیمان در تناسب نیس( ..این
موضوع در بخش بعد تبیین میشود).
 .2مفهوم رَطل
 .2/1مفهوم تکییل و توزین

بر اسییاس گزارشهیا ،مردمیان روزگار پیامبر در معامل و تجارت ،میان تکییل (پیمان

کردن) و توزین اشیا و در نتیج ابزار تکییل و توزین ،تمایز قائل بودهاند .أزهری در ذیل واژۀ
ُ ُ ْ َْ َ َ ُ ُ ْ
وه ْم ُیخ ِس ُرون 1 ب نقل قولی از ابوعبید میپردازد ک
کیل با اشاره ب آیۀ َ و ِإذا کالوهم أو وزن
(پسوند) قفیز ،مکو ُ ،مد و صاع همراه باشد ،کیل یا پیمان و هر ییزی
اسم
ِ
هر ییزی ک با ِ
ُ
2
اسم رطل و اوقی همراه باشد ،وزن اس..
ک با ِ
ابوعبید این نکت را در کتاب غریب الحدیث در شرح حدیثی از پیامبر بیان نموده اس..

حدیثی ک در نظر او اساس هر مطلبی در مورد کیل و وزن اس 3..نقل ابوعبید ینین اس:.

َّ
َ
َّ
کی ُال َأهل ْال َمد َینة َو ْالم َیزان َ
ْالم ْک َیال م َ
میزان أهل َمکة؛ در حدیث
ِ ِ
ِ
ِ
ِفي ح ِدیث الن ِبيِ 
پیامبر اس .ک پیمان (کیل) بر مبنای پیمانۀ اهل مدین و میزان (ترازو) بر مبنای
میزان اهل مک در نظر گرفت شود.

4

نسائی (د515ق) در سنن ،همین حدیث را با اندکی تفاوت از ابنعمر نقل نموده اس..
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ابوعبید در شرح ذیل حدیث بیان میکند ک [اندازهگیری] خرما نزد مردم مدین  ،پیمانهای
اس ،.حال آنک در بسیاری از شهرها وزنی اس ..همینین روغن (سمن) نزد آنان وزنی

اس ،.در حالی ک در بسیاری از شهرها پیمانهای اس 6..او اضاف میکند ک روغن را در
اصل با وزن آن میسنجند ،مگر اینک مراد از رطل ،پیمان باشد ک در این صورت آن پیمان

 .1سورۀ مطففین ،آیۀ .5
 . 2أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،21ص.284
 . 3ابوعبید ،غریب الحدیث ،ج ،5ص.42
 . 4همان ،ص.41
 . 5نسائی ،سنن النسائی ،ج ،7ص.115
 . 6ابوعبید ،غریب الحدیث ،ج ،5ص.42
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5

را رطل مینامند 1.أزهری معتقد اس .ک این دستور پیامبر برای جلوگیری از ربا بوده؛
یرا ک در تبدیل کیل ب وزن امکان کم و کاس .وجود دارد.

2

آنچ ک از گزارش ابوعبید در پژوهش حاضر اهمی .دارد ،دانستن این موضوع اس .ک
اگری مردم آن روزگار میان توزین و تکییل اشیای گوناگون تفاوت قائل بودهاند؛ اما هیچ اتفاق
نظری در این خصوص در بین شهرهای مختلف وجود نداشت اس ..همینین اینک ابوعبید
رطل را در شمار معیارهای توزین آورده اس ،.بدان معنا نیس .ک رطل یک معیار مشخص
و استاندارد ،مشاب با معیارهای امروزی توزین بوده اس ،.بلک همانطور ک وی اشاره نموده،
رطل ،خود پیمانهای برای سنجش برخی از اشیا (مانند روغن) بوده اس ..این مدعا در ادامۀ
پژوهش مورد واکاوی قرار میگیرد.
 .2/2رَطل در کتب لغت

گفت شییده ک این واژهّ ،
معرب و مقلوب کلمۀ «لیتر» با تلفظ یونانی « »litraاسیی ..البت
3

روشن اس .ک با توج ب گذر زمان و تغییر ابزار و روشهای اندازهگیری ،نباید انتظار داش.
ک َرطل ،معادل با لیتر امروزی باشید .تلفظ سیریانی این واژه نیز بسیییار شبی ب تلفظ َرطل
گزارش شده اس..

4

کار میرود 6.باهلی ،شاعر جاهلی ،رطل را ب عنوان ابزار پیمان کردن ب کار برده اس.7.
ُ
ُ
أزهری ،هر رطل را برابر با  21اوقی و هر اوقی را برابر با  41درهم و در نتیج هر رطل را

 . 1همان ،ص.41
 . 2أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،21ص.284
 . 3دیان ،.فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها ،صص.148-149
 . 4مشکور ،فرهنگ تطبیقی عربی با زبآنهای سامی و ایرانی ،ج ،2ص.185
 . 5فراهیدی ،العین ،ج ،7ص.425
 . 6ابندرید ،جمهرة اللغة ،ج ،1ص759؛ أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،25صص.127-126
 . 7أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،5ص.47

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

فراهیدی رطل را برابر با نیم َمن میداند 5.گفت شده ک رطل ،ابزاری اس .ک ب وسیلۀ آن
ُ ُ
وزن یا پیمان میشود و در حال .فعل َ(رطل ،.أرطل َ ،رطال) ب معنای سنجش وزن شیء ب
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برابر با  491درهم دانست اس 1..اما جوهری (د585ق) ک لغ.شناسی همعصر با أزهری
ُ
اس ،.بیان میکند ک اوقی بر اساس حدیث نبوی و در گذشت  41درهم بوده اس.؛ ولی در
این روزگار (قرن یهارم) ،اوقیۀ متعارف برابر با ده و پنج هفتم درهم اس..

2

از توضیحات جوهری مشخص نمیشود ک ی زمانی این تغییر روی داده و آیا مقدار

ُ
اوقی تغییر یافت اس .یا درهم .اما از آنجا ک او نیز در بیان معادلهای رطل تأیید میکند ک
ُ
هر رطل 21 ،اوقی اس 3،.پس یک رطل در حدود  219/4درهم خواهد بود .این در حالی
ُ
5
اس .ک با محاسبۀ معادلهای متوالی ک او بر حسب اوقی  ،إستار 4و مثقال بیان میکند،
مقدار هر رطل حدود  211درهم ب دس .میآید .این اختالف ک شاید خود او نیز متوج آن
نبوده ،ممکن اس .ب خطا در بیان معادل هر یک از معیارهای ذکر شده ،باز گردد.
خوارزمی (د597ق) نیز در کتاب مفاتیح العلوم ،ن از منظر یک لغ.شناس ،بلک در
ُ
تشریح اصطالحات علمی آن روزگار ،با نظر جوهری در مقدار هر اوقی هم نظر اس .و هر
6

رطل را  219درهم میداند.
ُّ
ابنعبد رب (د519ق) ،ادیب اندلسی ،در آنجا ک از مکاییل عرب سخن میگوید ،مد را
کویکترین کیل مشهور عرب و مقدار آن را نزد اهل حجاز ،یک و یک سوم رطل و نزد اهل

عراق ،دو رطل میداند 7.گزارش جوهری نیز همین مقادیر را تأیید میکند 8.بنابر این با فرض
ّ
ثاب .بودن مقدار ُمد ،هر رطل حجازی حدود یک و نیم رطل عراقی خواهد بود.
سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1398
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ب این ترتیب ،بر مبنای نظر لغ.شناسان متقدم ،رطل ابزاری برای پیمان کردن یا معیاری
ُ
برای توزین و مقدار مشهور آن  21اوقی بوده و تا قرن یهارم هجری دس.کم دو نوع رطل
(حجازی و عراقی) در میان لغ.شناسان شهرت بیشتری داشت اس..
 . 1همان ،ج ،25ص.126
 . 2جوهری ،الصحاح ،ج ،6ص.1519
 . 3همان ،ج ،4ص.2618
 . 4هر اوقی یک و یک سوم استار و هر استار یهار و نیم مثقال اس ..جوهری ،الصحاح ،ج ،4ص.2618
 . 5همان.
 . 6خوارزمی ،مفاتیح العلوم ،ص.16
 . 7ابنعبد رب  ،العقد الفرید ،ج ،9ص.71
 . 8جوهری ،الصحاح ،ج ،1ص.557

 .2/3رطل در روایات امامیه

ُ
اخبار مقدار کر ،روای 1255 .رطل را
شیخ طوسی در االستبصار ب منظور رفع تعارض در ِ

ب رطل عراقی و روای 655 .رطل را ب رطل مکی حمل کرده اس ..در نظر او هر رطل مکی
ُ
برابر با دو َرطل عراقی اسی 1..از توضیحات او ینین استفاده میشود ک ما در روایات کر و
صاع (زکات) ،با س نوع رطل مدنی ،مکی و عراقی روب رو هستیم.
کلینی (د518ق) در باب فطره ،روایتی را نقل میکند ک امام ،هر صاع را برابر با 6

رطل مدنی و یا  8رطل عراقی دانست اند 2.توضیحات شیخ مفید (د425ق) در ذیل روایات
صاع نیز ب همین مقدار اشاره دارد.

3

بر اساس روای .اخیر ،هر رطل مدنی ،یک و نیم رطل عراقی محاسب میشود .پیشتر
بیان شد ک بنابر گزارش ابنعبد رب و جوهری هر رطل حجازی ،حدود  2/5رطل عراقی ب
دس .میآید .بنابر این ممکن اس .ک منظور از رطل مدنی ،همان رطل حجازی بوده باشد.
ُ
قول شیخ طوسی خالی از تأمل نیس ..همانگون ک بیان شد ،در روایات کر هیچ
تصریحی ب مکی ،عراقی و یا مدنی بودن رطل نشده اس ..بررسی این پژوهش نشان میدهد
ک در سایر روایات نیز تنها دو نوع رطل عراقی و مدنی مطرح بوده و احکام شرعی ،بیشتر با
ِ
رطل عراقی بیان شده اس 4..ب این ترتیب ،وجود رطل مکی ک معادل با دو برابر رطل عراقی
یعنی در اقوال فراهیدی ،ابندرید ،أزهری و دیگران نیز هیچ پیشین ای برای آن یاف .نمیشود.
بنابر این ب نظر میرسد ک رطل مکی ،رطلی مشهور نبوده و علمای امامی ب ویژه متأخران

5

بر مبنای قول شیخ طوسی و شهرت آن ،رطل مکی را برابر با دو رطل عراقی دانست اند.
اما با بررسیهای پژوهش حاضر ،قدری از ابهام این رطل کاست شد؛ یرا ک مشخص
صوفی پرورش یافت در شهر مک در قرن یهارم هجری،
گردید ،ابوطالب مکی (د596ق)،
ِ
 . 1طوسی ،االستبصار ،ج ،2ص ،22ح 4و .6
 . 2کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.271
 . 3مفید ،المقنعة ،ص.152
 . 4مانند :حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص 114و ص 492و ج ،8ص.295
 . 5مانند :طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،4ص561؛ مجلسی ،مالذ األخیار ،ج ،2ص.281
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باشد (قول شیخ طوسی) ،در روایات امامی هیچ مؤیدی ندارد .همینین ،در کتب لغ .متقدم
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ضمن شرح یک حدیث در کتابی اخالقی ،مقدار هر رطل مکی را  5رغیف (جمع :أرغفة) و
ُ
ُ
مقدار هر رغیف را  9اوقی بیان میکند 1.در نتیج مقدار هر رطل مک  14 ،اوقی بوده اس..
ُ
پیشتر بیان شد ک در میان کتب لغ ،.مقدار رطل ب  21اوقی  ،شهرت دارد .در این صورت
اگر آن رطل مشهور را رطل عراقی بدانیم ،نظر شیخ طوسی در خصوص رابط میان رطل مکی
و عراقی ،درس .خواهد بود و احتمال او مبنی بر اینک حدیث  2111رطل بر مبنای رطل
عراقی و حدیث  611رطل ،موافق با ذهنی .سؤال کننده از رطل شهر مک صادر شده باشد،

2

قابل پذیرش خواهد بود.

ُ
دستهبندی روایات رطل :صرف نظر از ابواب مقدار کر ،سایر روایاتی ک در آنها واژۀ

رطل ب کار رفت را میتوان بر اساس کاربرد واژۀ رطل در سیاق ،ب دو گروه تقسیم کرد:
الف -رطل ب منزلۀ معیار توزین :حدیثی ک در آن مقادیری از گوش .و نان با مقیاس
4

رطل بیان میشود 3و روایاتی ک رطل با کلمات وزن و توزین همراه شده اس..
ب -رطل ب منزلۀ پیمان  :روایتی ک گنجایش (سعة) یک کوزه َ
5
(ج ّره) را صد رطل میداند

و روایاتی ک در آنها مقدار آب غسل با معیار رطل و در مقایس با صاع بیان میشود؛ 6یرا ک

صاع یک پیمانۀ معروف اس 7.و روایاتی ک در متن آنها مقدار مشخصی از آب برای طبخ
مورد نظر اس 8..از سیاق برخی از روایات دیگر نیز میتوان معنای پیمان را از واژۀ رطل برداش.
نمود ،گری نمیتوان ب طور قطع معنای دیگر ،یعنی معیار توزین را در این روایات نفی کرد.
سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1398
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9

مقدار رطل در روایات امامیه :بر اساس حدیثی ک از امام حسن عسکری در ابواب
فطره نقل شده اس ،.هر صاع برابر با  6رطل مدنی و هر رطل مدنی ،معادل  285درهم بیان

 . 1ابوطالب مکی ،قوت القلوب ،ج ،1ص.195
 . 2طوسی ،االستبصار ،ج ،2ص.21-22
 . 3مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،52ص.5
 . 4حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،8ص541؛ ج ،27ص567؛ ج ،19ص.147
 . 5همان ،ج ،2ص.255
 . 6همان ،صص.491-492
 . 7ابندرید ،جمهرة اللغة ،ج ،1ص.2176
 . 8حرعاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،14ص287؛ ج ،15صص 198و.595
 . 9روایات زکات و زکات فطره :همان ،ج ،8ص295؛ ج ،8ص554

میشود 1.بنابر این هر صاع در آن روزگار برابر با  2271درهم بوده اس..
مجلسی (د2221ق) ،در ذیل این روای .ب اختالف آن با روایتی از امام کاظم میپردازد
2

ک هر صاع در عصر پپامبر در روایات غسل 2411 ،درهم بیان میشود.
درنظر مجلسی ُمد ،صاع و رطل در اصل پیمان هایی بودهاند ک مقادیر آنها با هدف
مصون ماندن از تغییر ،ب وسیلۀ درهم بیان شده اس ..اما از آنجا ک وزن اجسام مختلف در
یک پیمانۀ معین ،متفاوت اس ،.مقدار صاع آب با صاع گندم و جو تفاوت دارد و ب دلیل
ثقیلتر بودن آب ،مقادیر َرطلُ ،مد و صاع در روایات وضو ،غسل و امثال آن سنگینتر از آن
ییزی اس .ک در روایات فطره و نصاب آمده اس..

3

نکتۀ قابل توج این اس .ک مجلسی ،مقدار رطل و امثال آن را با موزون (وزن شونده)،
جرم حجمی کمک بگیرد؛
مرتبط میداند و کوشیده اس .تا برای رفع تعارض روایات از مفهوم ِ
یرا ک اگر رطل ،پیمانهای ُپر با حجم ثاب .در نظر گرفت شود ،جرم (وزن) اجسام مختلف
در آن یکسان نیس ..این نکت با توج ب جرم حجمی گندم ک در حدود  11تا  51درصد

کمتر از آب اس 4،.میتواند توجی کنندۀ اختالف در روایات باشد .اما اگر هر صاع نبوی
 2411درهم در نظر گرفت شود ،هر رطل مدنی حدود  155درهم خواهد شد ک مقدار
ناشناخت ای اس ..همینین در یکی از خطب های منسوب ب امام علی ،موضوع تغییر صاع
در عهد خلفا مورد اشاره قرار گرفت اس 5..بنابر این ممکن اس .ک اختالف در روایات ب

اما در خصوص مقدار درهم ،روایتی از امام صادق نقل شده ک با دق .در آن مشخص
میشود ک وزن  7درهم در دوران منصور عباسی (د259ق) برابر با  6درهم در دوران پیش از
وی و  5درهم در عهد پیامبر بوده 6و ب عبارت دیگر وزن درهم در دوران منصور ،حدود

 . 1همان ،ص.541
 . 2شیخ صدوق ،الفقیه ،ج ،2ص.54
 . 3مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،77ص.555-554
 . 4رجوع کنید ب  :استاندارد ملی ایران ،شمارۀ  ،214تجدید نظر پنجم ،آبان .2582
 . 5کلینی ،الکافی ،ج ،9ص.58
 . 6همان ،ج ،5ص.517
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تغییر صاع یا درهم باز گردد ،ن ب جرم حجمی موزون.
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 51درصد نسب .ب عهد نبوی کاهش یافت اس ..این تغییر ناشی از متحد سازی درهم بوده
ک یک بار در روزگار خلیفۀ دوم 1و بار دیگر در نیمۀ دوم قرن نخس .هجری ب دستور

عبدالملک مروان (د96ق) صورت گرفت اس..

2

خوشبختان تغییرات مقدار درهم ب گون ای نبوده ک نتوان ب هیچ روی مقدار آن را محاسب
نمود؛ یرا ک پیشینیان کوشیدهاند تا ب منظور حفظ مقدار درهم آن را با معیارهای ثاب.تری
مانند دانق (دانگ) و حبۀ جو بیان نمایند .در روایتی از امام کاظم مقدار هر درهم 6 ،دانق
و مقدار هر دانق  6حب و مقدار هر حب  1 ،حبۀ جو بیان میشود 3.در نتیج هر درهم7171 ،

حبۀ جو اس ..اما جوهری هر درهم را  6دانق ولی برابر با  49حبۀ [جو] میداند 4.شیخ مفید

(د425ق) و ابنادریس حلی (د589ق) نیز قول جوهری را برگزیدهاند 5.همینین مجلسی
در شرح روای .امام کاظم ،ب شهرت مقدار  49حب اشاره میکند 6.بنابر این بعید نیس.
ک روای .امام کاظم دیار نوعی تصحیف باشد.
حال اگر رطل بغدادی ب وزن  251درهم را همان رطل عراقی ذکر شده در روایات ائم



بدانیم ،از آنجا ک بر اساس روای 7،.هر رطل مدنی برابر با یک و نیم رطل عراقی اس ،.هر
رطل مدنی برابر با  285درهم خواهد بود ک ب

طور دقیق مطابق با روای .امام عسکری

اس ..ب این ترتیب 251 ،درهم بودن رطل عراقی یا بغدادی ،ب تأیید روایات امامی نیز میرسد.
سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1398
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 .2/4رطل در مذاهب اسالمی

در میان مذاهب اهل سن .از رطل برای بیان مقدار صاع ،در تعیین زکات فطره ،نصاب زکات

و مقدار آب وضو و امثال آن استفاده میشود 8.پیشتر (در بخش  )2.2بیان شد ک بر اساس

 . 1دیان ،.فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها ،ص.112
 . 2بالذری ،فتوح البلدان ،صص.449-447
 . 3شیخ صدوق ،الفقیه ،ج ،2ص.54
 . 4جوهری ،الصحاح ،ج ،4ص.2618
 . 5مفید ،المقنعة ،ص152؛ ابنادریس ،السرائر الحاوی ،ج ،2ص.468
 . 6مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،77ص.551
 . 7کلینی ،الکافی ،ج ،4ص ،271ح.8
 . 8الموسوعة الفقهیة ،ج ،59ص.519

برخی از گزارشهای متقدم ،رطل مشیهور  128درهم بوده اس ..ابناخوه (د729ق) ،فقی
شییافعی در قرن هشییتم ،مقیادیر رطل حجازی را  125درهم و رطل بغدادی را  135درهم
گزارش نموده اس..

1

امروزه رطل (بغدادی) نزد مذاهب یهارگانۀ اهل سن 219 .یا  251درهم اس .و سایر

انواع رطل در فق مذاهب عام کاربردی ندارد 2.رطل فقهی یا همان رطل عراقی نزد حنفی

برابر با  251درهم (هر درهم 5/215 :گرم) معادل با  416/15گرم و نزد جمهور برابر با 219
درهم (هر درهم 1/875 :گرم) معادل با  591/5گرم در نظر گرفت شده اس..

3

در میان امامی  ،ب رغم پذیرش شهرت رطل عراقی ب  4،251نظر مشهور این اس .ک
ُ
 2111رطل عراقی (مقدار کر) برابر اس .با  181/5حقۀ استانبول (هر حقۀ استانبول 191
مثقال) و بر حسب من شاهی (هر من شاهی 2191 :مثقال) برابر اس .با  64من ،بیس.

مثقال کم 5.مشهور اس .ک این مقادیر در حدود  594کیلوگرم وزن دارد 6.بر این اساس هر
ُ
کر  92811مثقال در نظر گرفت شده و با محاسبۀ معکوس ،هر رطل  511گرم ب دس .میآید.
بر اساس بررسی این پژوهش ب نظر میرسد ک برآوردهای اخیر در گزارشهای بهاءالدین
عاملی (د2151ق) و محمدباقر مجلسی (د2221ق) ریش داشت باشد .مجلسی  2111رطل

 586کیلوگرم ب دس .میآید.

 . 1ابناالخوه ،المعالم القربة فی طلب الحسبة ،ص.91
 . 2ببینید :الموسوعة الفقهیة ،ج ،59صص.519-517
 . 3علی جمع  ،المکاییل و الموازین الشرعیة ،ص 28و  18و نیز ببینید :هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم،
ص.48
 . 4طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،5ص594؛ مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،2ص.278
 . 5نوری ،پژوهشهای فقهی ،ص289؛ یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص.55
 . 6نوری ،پژوهشهای فقهی ،ص.288
 . 7مجلسی ،اوزان المقادیر ،ص 245و نیز ببینید :عاملی ،رسالة فی الکر ،ص.155
 . 8هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ص .51

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

عراقی را برابر با  218111مثقال شرعی یا  92811مثقال صیرفی دانست اس ..اگری بر
ُ
حسب من شاهی ،مقدار کر را  69/15اعالم نموده اس 7..در نتیج با در نظر گرفتن مقدار
ُ
من شاهی از گزارش والتر هینس (حدود  5/9گرم) 8،مقدار کر مورد نظر مجلسی در حدود

51

از گزارشهای عاملی و مجلسی ب روشنی میتوان دریاف .ک آنان بدون در اختیار داشتن
ُ
پیمانهای ب نام رطل ،بر اساس گزارش پیشینیان از نسب .میان درهم و مثقال ،مقدار رطل و کر

را محاسب نمودهاند؛ یرا ک جوهری هر مثقال را حدود  2/45درهم دانست اس 1،.حال اگر هر
ُ
کر  218111مثقال شرعی باشد (طبق نظر عاملی و مجلسی) ،با محاسبۀ معکوس ،هر رطل

 251/25درهم ب دس .میدهد 2ک با تقریب خوبی ،همان رطل مشهور عراقی اس..

اما باید توج داش .ک مثقال و درهم جدید (صیرفی) در دوران صفوی وضع شده و مثقال

و درهم پیش از آن ب «شرعی» ،شهرت داشت اس 3،.بنابر این گزارش عاملی و مجلسی ،تنها
با این فرض قابل پذیرش اس .ک مقدار مثقال و درهم شرعی از دوران متقدم تا دوران صفوی ،
بدون تغییر در نظر گرفت شود.
ُ
از سوی دیگر ،روشن اس .ک عدد  594کیلوگرم (کر مشهور) از ضرب ( 92811مثقال)
در ( 4/698گرم) ب دس .آمده اس ..ب این ترتیب ،ینین تلقی شده ک هر مثقال صیرفی
مورد اشارۀ مجلسی  4/698گرم وزن دارد .در حالی ک بنابر گزارشی ،در قرن دهم و یازدهم
هجری قمری ،نوعی از مثقال رایج در ایران در حدود  4/6گرم وزن داشت اس 4.و سایر

گزارشها نیز هر مثقال صیرفی را  4/9گرم 4/994 5،گرم 6و  4/165گرم 7اعالم نمودهاند .در
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نتیج  ،نمیتوان پذیرف .ک با مبنا قرار دادن گزارش عاملی و مجلسی و استفاده از معیار
ُ
مثقال ،مقادیر َرطل و کر با دق .ب دس .آمده اس ..ب عنوان مثال اگر هر مثقال صیرفی
ُ
 4/165گرم در نظر گرفت شود ،وزن کر  548کیلوگرم ب دس .میآید.
در میان امامی  ،سیدمحمد صدر (د2577ش) روش دیگری را برای محاسبۀ مقادیر رطل

ُ
و کر برگزیده اس ..او بر این اساس ک مقدار هر صاع در حدود  5کیلوگرم محاسب شده ،با
کمک برخی از نسب.های پیشگفت  ،مقادیر ارطال را ینین محاسب نموده اس :.رطل عراقی=
 . 1جوهری ،الصحاح ،ج ،4ص.2618
 .2محاسب .218111÷2111*2.45=251.25 :
 . 3بیاضی ،األوزان و المقادیر ،ص.225
 . 4هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ص.8
 . 5بیاضی ،األوزان و المقادیر ،ص.226
 . 6صدر ،ماوراء الفقه ،ج ،1ص.65
 . 7شاهرودی و دیگران ،فرهنگ فقه ،ج ،5ص.696

52

ُ
 555گرم ،رطل مکی=  666گرم و رطل مدنی=  511گرم .در نتیج  ،او مقدار کر را حدود
 411کیلوگرم ب دس .آورده اس..

1

اما اشکال وارد بر محاسبۀ صدر این اس .ک وی مقدار صاع را مبنای محاسبۀ رطل قرار
داده اس ..ب نظر میرسد ک مبنای محاسبۀ او گزارش بیاضی (د2595ش) باشد ک هر صاع

را  812.5درهم و هر درهم را  5.1گرم دانست اس 2..در حالی ک از آنجا ک هر مکو
َ َ
ُ
معادل مکو مانند کییلج  ،من و اوقی
برابر با  2/5صاع بوده اس 3،.با بهرهگیری از مقادیر
ِ

4

هر مکو  2211یا  2458درهم (بست ب مقدار رطل) ب دس .میآید .در نتیج هر صاع

حدود  749یا  871درهم خواهد بود .پیشتر نیز بیان شد ک

بر اساس حدیث امام عسگری

هر صاع 2271 ،درهم محاسب میشود .ب این ترتیب مالحظ میشود ک همۀ این مقادیر با
صاع مفروض صدر تفاوت دارد.
 .2/5نتیجهگیری مبحث رطل

بر اساس بررسی منابع لغوی و روایی ،رطل را باید در اصل ،مکیال یا پیمانهای دانس .ک

ب منزلۀ معیار توزین نیز مورد اسییتفاده قرار میگرفت اسیی .و پیشییینیان ب منظور پی بردن ب
گنجایش یک رطل و شییاید حفظ و یکنواخ.سییازی آن ،رطل را با معیار درهم سیینجیده و

منطقی ب نظر نمیرسد ک وزن یک آبگیر مورد نظر احادیث بوده باشد ،بلک رطل در این
ُ
روایات ،یک «معیار حجمی تقریبی» برای مشخص کردن حدود مقدار آب کر اس..
ُ
از سوی دیگر ،نمیتوان پذیرف .ک هدف از بیان مقدار کر ب وسیلۀ رطل ،این باشد ک
شخص در برخورد با یک حوض یا آبگیر یا ظرف آب ،ابتدا ب تکییل یا توزین آن بپردازد و سپس

 . 1صدر ،ماوراء الفقه ،ج ،2صص.79-76
 . 2ببینید :بیاضی ،األوزان و المقادیر ،ص.78
 . 3أزهری ،تهذیب اللغة ،ج ،8ص.519
 . 4جوهری ،الصحاح ،ج ،4ص.2618

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

مقدار آن را گزارش کردهاند.
ُ
مقدار آب کر ،بیش از آنک یک واحد توزین باشد،
روایات
ب نظر میرسد ک رطل در
ِ
ِ
ُ
یک پیمان اس( .مانند روایات گروه ب) .ب ویژه ک با در نظر گرفتن مفهوم آبگیر برای کر،
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ب تکلیف معین شده ،عمل نماید؛ یراک این کار در اکثر مکانها ن ممکن اس .و ن معقول.
از این رو ب نظر میرسد معیار رطل برای زمانی بیان شده ک پر کردن حوض یا آب انبار در میان
بوده و ی بسا خود رطل ب منزلۀ یک ظرف برای حمل آب ،مورد استفاده قرار میگرفت اس..
اما برای محاسبۀ مقدار رطل باید ب این نکت توج داش .ک پیشینیان ،مقدار رطل را ب طور
درهم آن روزگار ،مقدار رطل بدون
مستقیم با درهم بیان نمودهاند .پس با مشخص شدن مقدار ِ
نیاز ب معیارهای واسط  ،همیون مثقال و حق با روش اطمینانبخشتری محاسب خواهد شد.

اکنون اگر با توج ب شهرت در میان مذاهب و وجود مؤید در روایات امامی  ،هر رطل
عراقی یا بغدادی ،حدود  251درهم در نظر گرفت شود ،از آنجا ک مقدار هر درهم اسالمی
بعد از اصالحات عبدالملک مروان بر اساس گزارشهای منابع تاریخی با دق .باالیی در

2

حدود  5گرم محاسب  1و مقدار آن در میان مذاهب اربع نیز حدود  5گرم پذیرفت شده اس،.
ُ
هر رطل ،حدود  581گرم و در نتیج مقدار آب کر بر اساس روای 2111 .رطل ،حدود 469

3

کیلوگرم ب دس .میآید .حتی با کمترین مقدار معتبر گزارش شده برای درهم ( 1/91گرم)،
ُ
مقدار آب کر ،حدود  441کیلوگرم خواهد بود .روشن اس .ک این مقادیر با مقدار مشهور
آن ( 594کیلوگرم) اختالف بسیار دارد.
ُ
در نهای ،.ب رغم اینک مقدار  469کیلوگرم برای کر بر اساس مبانی استوارتری محاسب
ُ
شده اس ،.نمیتوان ادعا نمود ک مقادیر رطل و آب کر ،ب طور دقیق و بدون خطا ب دس.
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آمده اس.؛ یرا ک حتی اگر همۀ گزارشهای پیشینیان هم درس .و فاقد خطا باشد ،تنها
اختالفی جزئی در برآورد مقدار درهم ب میزان  1/1گرم (مانند مقدار درهم در گزارش
ُ
بیاضی) ،میتواند مقدار کر را تا  52کیلوگرم (یا لیتر) تغییر دهد 4.ب عالوه ،در تطبیق میان
روش رطلی با روش ابعادی ،این نکت جالب توج اس .ک مقدار  469کیلوگرم (یا لیتر)
ُ
برای آب کر ،تنها زمانی تحقق پیدا میکند ک بر اساس روای .س وجب و نیم در همۀ ابعاد،
 . 1ببینید :زراء نژاد ،فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران ،ص56؛ دیان ،.فرهنگ تاریخی سنجشها و
ارزشها ،ص115؛ هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ص1؛ دانشنامۀ جهان اسالم ،مدخل درهم.
 . 2علی جمع  ،المکاییل و الموازین الشرعیة ،ص.28
 . 3هینس ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ص.1

 .4محاسب  52111 :گرم=  2111رطل* 251درهم* 1/1گرم.

54

مقدار هر وجب ب طور دقیق  11/29سانتیمتر و برای مقدار  594کیلوگرم ،زمانی اس .ک
هر وجب  11/76سانتیمتر باشد .ناگفت روشن اس .ک اند تغییری در مقدار وجب ک
ممکن اس .در اثر میزان کشش انگشتان و یا تفاوت وجب اشخاص ب وجود آید ،تا ی اندازه
میتواند نتیجۀ برآوردها را تغییر دهد.

جمعبندی و نتیجهگیری

ُ
نظر مشهور آن اس .ک مقدار آب کر در روایات امامی ب دو روش حجمی و وزنی بیان شده
ُ
اسی.؛ اما دقیقتر این اسی .ک در روایات امامی مقدار آب کر با س روش بیان شده اس:.

ابعادی ،ظروف و پیمانهای (رطل).
ُ
کر در روایات ب یکی از معانی لغوی آن یعنی آبگیر یا محل تجمع آب ،نزدیکتر اس..
ُ
رطل در اصل پیمانهای برای اندازهگیری بوده اس .و در روایات آب کر ،رطل یک معیار
ُ
حجمی تقریبی برای مشخص کردن حدود آب کر اس ..مشهورترین رطل ،رطل عراقی و
مقدار آن بر اساس برابری با درهم ب تقریب 411 ،گرم ب دس .میآید ،حال آنک بر اساس
ُ
مقدار کر مشهور ،هر رطل  511گرم فرض شده اس..
ُ
بهترین و اطمینانبخشترین روش ب دس .آوردن مقدار کر ،استفاده از مقادیر رطل و

ب رغم همۀ تالشهای صورت گرفت  ،ادعای ب دس .آوردن دقیق و بدون خطای مقادیر
ُ
ُ
کر ،ادعای درستی نیس.؛ یرا ک از س روش بیان مقدار کر ،دو روش ابعادی و ظروف ،در
ذات خود تقریبی هستند و با توج ب روشهای ساخ .پیمان ها و ضرب مسکوکات در روزگار
قدیم ،نمیتوان از روش رطلی نیز دق .باالیی را انتظار داش ..ب عالوه ،تبدیل رطل ب
واحدهای امروزی ،تقریبهای دیگری را ب همراه دارد .ب عبارت دیگر ،صحیحتر آن اس.
ُ
روش بیان مقدار کر را تقریبی بدانیم.
ک هر س
ِ
ُ
نتیج اینک اصطالح کر در روایات امامی یک معیار تقریبی برای بیان حداقل مقدار آب

بازخوانی واژههای «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

درهم اس .ک بر مبنای گزارشهای متقدمان و بهرهگیری از روایات امامی استوار اس ..البت
ُ
در این صورت مقدار آب کر با مقدار مشهور آن تفاوت یشمگیری پیدا میکند.

خصوصیات آن،
یک آبگیر یا معادل آن اس .ک در مالقات با نجاس ،.مشروط ب عدم تغییر
ِ
پا باقی خواهد ماند و برای پی بردن ب مقدار آن نباید در ورطۀ محاسبات دقیق گرفتار آمد.
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* قرآن کریم
 .2ابنابیشیب  ،عبدالل بنمحمد ،المصنف ،أسامةبنابراهیم ،قاهرة :الفاروق الحدیثة2419 ،ق.
 .1ابناالخوه ،محمدبنمحمد ،المعالم القربـة فی طلب الحسبة ،کمبردج :دار الفنون[ ،بیتا].
 .5ابنادریس حلی ،محمدبناحمد ،السرائر الحاوی ،موسوی ،چ ،1قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ
مدرسین2421 ،ق.
 .4ابنبابوی  ،شیخ صدوق ،محمدبنعلی ،کتاب من ال یحضره الفقیه،غفاری ،چ ،1قم :دفتر انتشارات
اسالمی جامعۀ مدرسین2425،ق.
 .5ابندرید ،محمدبنحسن ،جمهرة اللغة ،چ ،2بیروت :دارالعلم للمالیین2899 ،م.
 .6ابنعبد رب  ،احمدبنمحمد ،العقد الفرید ،قمیح  ،چ ،5بیروت :دارالکتب العلمیة2417 ،ق.
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