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نگرشی انتقادی بر جر یان حدیثساالر ی

در ایجاد رابطه معنایی بین «شهید» و «مقتول فی سبیل اهلل» در متن قرآن
تاریخ دریافت1396/4/12 :
تاریخ پذیرش1397/1/22 :

رحیم خاکپور
آمنه شاهنده

1
2

چکیده

حههدیثسههاالری یهها تههرجیح مقتضههای احادیههث بههر مقتضههای ظههاهر آیههات قههرآن کههریم ،در

بسیاری از تفسیرها و تعبیرهای مفسران و محققان علوم قرآنی دیده میشود کهه در مفههوم

نظهری و از حیههث مصههدا و نمونههه نیازمنههد بررسههی اسههت .در زمینههه مصههدا یههابی ،شههاید
بتوان پذیرش رابطه معنایی را بین دو اصطال قرآنی «شهید» و «مقتول فهی سهبیل اهلل» در

متن قرآن ،یکهی از بهارزترین مصهادیقی برشهمرد کهه ریشهه در حهدیثسهاالر ی دارد .قهرآن بها

وجود فراوانی اسهتعمال دو اصهطال «شههید» و «مقتهول فهی سهبیل اهلل» ،ههیچ گونهه رابطهه
ّ
ّ
معنایی همچون تناظر ،تالزم ،ترتب ،تقدم ،مجاورت ،تکمیل ،همنشهینی و یاجانشهینی
بین این دو ایجاد نکرده است .بهه عکهس ،در روایهات ،صهبغه اصهلی اصهطال «شههید»،
معنای «مقتول فی سبیل اهلل»است .صهرفنظهر از مباحهث مربهوط بهه نقهد متهون ایهنگونهه

احادیث ،سیطره این مفهوم از شهید بر اذهان مفسران و محققهان و تسهری معنهای مقتهول

فههی سههبیل اهلل بههر اصههطال شهههید را در خههود قههرآن میتههوان حههدیثسههاالر ی در فهههم قههرآن
برشمرد .روش پژوهش در این تحقی  ،کیفهی و از نهو توصهیفی _ تحلیلهی بهوده و بها ههدف

بررسی و اثبات عدم رابطه معنایی بین دو اصهطال «شههید» و «مقتهول فهی سهبیل اهلل» در
متن قرآن صورت گرفته اسهت تها از ایهن رهگهذر یکهی از مصهادی حهدیثسهاالر ی در فههم

قرآن ،تبیین گردد.
کلیذذدواژههذذا :حههدیثسههاالر ی ،شهههید ،مقتههول ف هی سههبیل اهلل ،معنههای قرآن هی ،نقههد تفسههیر
روایی.
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 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور )(khakpoor.pnumah@yahoo.com

 .2استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور (نو یسندۀ مسئول) ()shahande_a@pnu.ac.ir

حدیثسهاالر ی 3آفتهی اسهت کهه گهاه متعهرض فههم قهرآن شهده اسهت .صهرفنظهر از مباحهث

نظههری مههرتبط ،مثالههها و مصههادی آن ،میتوانههد بههه صههورت عملههی و عینههی نشههان دهنههده وقههو

حههدیثسههاالر ی در بههاب فهههم قههرآن باشههد .حههدیثسههاالر ی بههه دو شههکل کلههی بههر فهههم قههرآن اثههر
می گههذارد :مسههتقیم و غیههر مسههتقیم .منظههور از اثرگههذاری مسههتقیم ،وجههود روایههاتی اسههت کههه بههه
صههورت مشههخص یکههی از اصههطالحات قرآنههی را بههه گونهههای معنهها کههرده باشههد کههه پههذیرش آن
معنا،مستلزم انعطاف در برداشت مفسر از قرآن گردد .به دیگر سخن ،فهم و برداشتی از قرآن کهه

شکلگیری و یا ترجیح آن مبتنی بر احادیث باشد ،فهم حدیثساالرانه از نو مستقیم را نشهان
میدهد.

در شکل غیر مستقیم ،روایات به صورت صریح ی

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

مقدمه

اصطال  ،تعبیهر و یها آیهه قرآنهی را تفسهیر

نکردهانههد ،بلکههه اثرگههذاری غیههر مسههتقیم زمههانی صههورت میپههذیرد کههه اصههطال مشههترکی در دو

دستگاه زبانی قرآن و حدیث استعمال شهده و مفههوم حهدیثی آن بها معنها و مفههوم قرآنهی همهان

اصهطال مغههایرت داشههته باشههد .چنانچههه معنههای حههدیثی آن اصههطال بههه مههرور فهههم مفسههران،
محققهان و عمههوم مسههلمانان از همهان اصههطال در قههرآن را تحهت تههأثیر قههرار دههد ،اثرگههذاری غیههر

مسهتقیم نامیههده میشهود .ذکههر نمونهه و مثههال بهرای ایههن دو نهو اثرگههذاری بایهد بهها احتیهاط انجههام

شود .از بارزترین مصدا ها ،دو اصطال قرآنی «ظلم» (به شکل مستقیم) و «شهید» (به شهکل

غیر مستقیم) است که تحت تأثیر احادیهث قهرار گرفتهانهد .در ایهن مجهال کوتهاه «شههید»بررسهی
شده است.

4

پیشینه تحقیق

چند قرن نخست اسالم عرصه ظهور ،شکلگیری و تضاربدو جریان اههل رأی [بها مرکز یهت

عهرا ] و اههل حهدیث [بها مرکز یهت حجهاز] بهوده اسهت 5.در ایهن دوران ،از اصهحاب رأی کسهانی
ظهههور کردنههد کههه بههه تعبیههر شههافعی کههل اخبههار [و احادیههث] را انکههار می کردنههد 6.در مقابههل ،اهههل

حدیث ،به صراحت ،دیدگاه خود را در این باره ابراز می کردند که« :ضعی

الحدیث اقوی من

 .3مفهههوم حههدیثسههاالر ی در ای هن مقالههه،تههرجیح هههر گونههه اقتضههای حههدیثی بههر اقتضههای قرآن هی اسههت .بنههابراین ،اصههطال
حدیثساالر ی ،در این نوشتار ،معنایی گستردهتر از حدیثزدگی دارد.
« .4ظلم»در مقالهای جداگانه بررسی شده است.
 .5فجر االسالم ،ص.243
 .6االم ،ج ،7ص.287
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الرأی».

7

از همان ابتدا ،احادیث از دو جهت بر تفسیر و مباحهث مهرتبط بها آن سهایه سهنگینی افکنهده

بودند :اول ،اینکه تفسیر به عنوان یکی از ابواب حدیثی تبلهور یافهت و دوم ،ایهنکهه اولهین شهیوه
ا
تفس ههیر پردازی ،ک ههامال اث ههری ب ههود و مح ههدثان بزرگ ههی چ ههون یز ی ههد ب ههن ه ههارون س ههلمی (م،) 117
شههعبةبن حجههاج (م ،) 160وکیههع بههن جههرا (م ) 197و سههفیان بههن ُع َی َینههة (م ) 198اولههین
مجموعههههههای روایههات تفسههیری را گههردآوری کردنههد 8.در ایههن دوران ،تفسههیر قههرآن بههه غیههر سههنت،

نوعی بدعت [مذموم] تلقی میشد و ناپسند بود.

9

اعتماد بیش از حد محدثان به حدیث و اعتقهاد بهه کسهب یقهین و علهم قطعهی از احادیهث

10

نیز عامل دیگری بود که نقش بسیار مهمی در بسترسازی برای حدیثساالر ی در تفکهر اسهالمی
و مطالعات قرآنی را ایفا کرده است.

باالترین مرتبه قابل تصور برای حجیت سنت این است که نیاز قرآن به سنت را بیش از نیاز

سنت به قرآن بدانیم؛ یعنهی چنانچهه سهنت بتوانهد عمهوم قهرآن را تخصهیص ،مطله آن را قیهد،

مجمل آن را تبیین و مشکل آن را توضیح دهد 11و بلکهه آن را منسهوخ سهازد 12،در ایهن صهورت،

سنت تعیین کننده حدود معنا و مفهوم قرآن خواهد بود.

در قهدیمیتههرین نقههلهها ،اوزاعههی از دو تههن از اسههاتید خهود ،تعههابیری نقههل می کنهد کههه بهها وجههود

تفههاوت در الفههاظ ،مفهههوم مشههابهی دارنههد و هههر دو حههدیثسههاالر ی را در بههاالترین مرتبههه ممکههن
نشان میدهند .یکی از این تعابیر را از مکحول نقل کرده که می گوید:

ُ
ُ
ب؛ََ13
الکت ِ َ
بَأحَ ُ .
الکت ُ َ
جَإلََالس ِ ََم َالس َإلَ ِ
ِ
کتاب [= قرآن] به سنت نیازمندتر است تا سنت به کتاب.

و در روایت دیگری اوزاعی ،از یحیی بن ابی کثیر نقل می کند که می گوید:
ُ ُ
بَق ض ای َعیََ ُ
الس ِ َ؛ََ14
بَ ِ َ
الس ََق ِضی ََعیََ ِکت ِ َ
الکت ُ َ ِ
اَّللَوََلیسََ ِ
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 .7اعالم الموقعین ،ج ،1ص.88
 .8التفسیر و المفسرون ،ج ،1ص.140
 .9جامع بیان العلم و فضله ،ج ،2ص.231
 .10االحکام فی اصول االحکام ،ج ،1ص.123
 .11الموافقات ،ج ،4ص.310
 .12االصول العامه للفقه المقارن ،ص 245ه .246
 .13جامع بیان العلم و فضله ،ج ،2ص308؛ مفتا الجنه ،ص43؛ الکفایه ،ص.14
 .14االبانة الکبری ،ج ،1ص253؛ ذم الکالم و اهله ،ج ،2ص.58

ایههن تعههابیر _ کههه تبلههور آن بههه شههکل ی ه

گفتمههان و سیسههتم اندیشهههورزی بههه عهههد تههابعین

برمی گههردد _ توسههط بعضههی از علمههای معاصرشههان همچههون احمههد بههن حنبههل جسههارت بههر قههرآن
تلقی شده است 15،ولی تعداد چشمگیری از علمای اهل سهنت ،بهه جهای ایهنکهه ایهن تعهابیر را
جسارت بر قرآن بدانند ،در تحکیم آن کوشهیدند و بهه تأو یهل و توجیهه آن روی آورده 16و بهه نقهض

ادله مخالفان پرداختند.

17

مجموعههه ایههن اخبههار و آثههارو توجیههه آن باعههث حههدیثزدگههی تعههدادی از علمهها در فهههم دیههن و

بهاألخص تفسهیر قهرآن شهده و حهدیثسههاالر ی در مطالعهات اسهالمی را سهبب شهده اسهت .ایههن
مقاله به شکل موردی به ی

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

سنت حاکم بر قرآن است و نه قرآن بر سنت.

نمونه از آثار حدیثساالر ی بر فهم و تفسیر قرآن میپردازد.

شهید در لغت

ریشههه «ش هه ه د » در لغههت ،کلمهههای متشههکل از دو رکههن معنههایی اسههت و ایههن دو معنهها _ کههه

مفهوم کلمه «ش ه ه د » را تشهکیل دادهانهد _ حضهور و نظهر هسهتند .بهه عبهارت دیگهر« ،شههد» دو
معنای «حضور در کنار چیزی» و «نظهر کهردن بهه آن» را یکجها جمهع کهرده اسهت و شهاهد و شههید

یعنی کسی که حاضهر و نهاظر اسهت .لغهتشناسهان نیهز بهدون تعهرض بهه بافهت درونهی کلمهه ،یها
ورود به بحث ساختار معنایی آن ،ارکان تشکیل دهنده معنای این کلمه را به خوبی و البته بهه

شکل پراکنده بیان کهردهانهد و اشهارات گسهترده و صهریحی بهه ههر دو رکهن معنهایی ایهن کلمهه در
َ
َ َ
کت ههب لغهههت مش هههود اسهههت؛ از جمل ههه« :شههههد» ب ههه معنهههای « َحض ه َهر» ،یعنهههی حاض ههر شهههد.
ََ
المشه َ
َ
المعای َنههة» 19،یعنههی دیههدن بهها چشههم سههر و « ُ
هاهدات» در معنههای
هاهدة» بههه معنههای «
«المشه
َ َ
هدرک ُ
« ُ
المه َ
ّ
هالحواس»،آنچههه بهها حههواس درک میشههود 20و «شهههد» بههه معنههای « َعله َهم» ،یعنههی
ات به

18

دانست.

21

ارکان معنایی حضور و نظر در تعبیر « َم َ
شهد» با وضو تمهام بهه چشهم مهیخهورد؛ « َمش َههد» بهه

 .15الکفایه ،ص14؛ جامع بیان العلم و فضله ،ج ،2ص.369
 .16الموافقات ،ج ،4ص.310
 .17محاسن التأویل ،ج ،1ص.107
 .18تهذیب اللغه ،ج ،6ص50؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.253
 .19لسان العرب ،ج ،3ص239؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.256
 .20تکملة المعاجم العربیه ،ج ،6ص.369
 .21تهذیب اللغه ،ج ،6ص47؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.259
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جمع من ّ
معنای « َم َ
الناس» ،یعنی تجمع و یا محل تجمع مهردم 22و جهایی کهه مهردم همهدیگر را

در آنجا میبینند.

23

نکتههه دیگههری کههه در بررسههی و تحلیههل سههاختار ایههن واژه آشههکار مههیشههود ،ایههنکههه «شهههد» دو

مصدر دارد؛ «شهود» و «شهادة».

 -مصدر «شهود» به معنای آ گهاهی یهافتن دقیقهی اسهت کهه نتیجهه حضهور و نظهر باشهد .ایهن

معنا در موارد استعمال فو  ،به چشم میخورد .بدیهی است کهه شههود ،دو نهو شههود مهادی و

شهود معنوی و یا معنایی دارد و مراد از شهود معنوی ،حضور قلب و نظر با چشم دل است.

 -مصدر «شهادة» یعنی بازگو کردن دقی آ گاهی کامل حاصل از شهود برای دیگران ،طوری

کههه شههنونده نیههز در کسههب ایههن آ گههاهی دقی ه بهها شههاهد شههری گههردد .ایههن معههانی در اظهههارات
َّ
َ َ
لغهتشناسهان کههامال مشههود اسههت؛ «الشهه َادة» بههه معنهای خبههر قهاطع 24و «شهههد» یعنهی گههواهی
ُ
َ
َ
داد؛ 25مانند «شهد فالن ب َحه ّ فههو شهاهد و شههید»« 26.استشههد» بهه معنهای درخواسهت اقامهه
َ َ
گههواهی 27و «شهههد» بههه معنههای « َبه َّهی َن» و «اظهههر»؛ یعنههی بیههان کههرد و اظهههار نمههود 28و آنچههه را کههه
میداند ،بیان کرد.

29

«شهد» در شعر جاهلی

در شعر جاهلی نیز معنای حضور و نظر ،هنگام استعمال کلمه «شهد» کامال مشههود اسهت.

در معلقه عنتره بن شداد 30آمده است:
َ َ َّ
ُی ْخبه ه ه ه ْهرک َمه ه ه ه ْهن َشه ه ه ههه َد َ
الوقی َعه ه ه ههة أنن ه ه ه هی

َْ
َ ّ
َ ْ ْ
أغ َشه ه ههی اله ه ههوغی َو أعهه ه ه عنه ه ههد ال َمغه ه ه َهنم

یعنههی ا گههر از سههوارکاران حاضههر در میههدان کههارزار در بههاره مههن بپرسههی ،کسههی کههه حضههور داشههته

باشد ،خواهد گفت که هنگام نبرد ،در برابر غرش من هیچ صهدایی شهنیده نمهیشهود و هنگهام
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 .22کتاب العین ،ج ،3ص398؛ تهذیب اللغه ،ج ،6ص48؛ لسان العرب ،ج ،3ص240؛ تاج العروس من جواهر القهاموس ،ج،8
ص.260
 .23جمهره اللغه ،ج ،2ص.653
 .24لسان العرب ،ج ،3ص239؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.252
 .25کتاب العین398 ،؛ تهذیب اللغه ،ج ،8ص48؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.261
 .26تهذیب اللغه ،ج ،6ص.48
 .27تهذیب اللغه ،ج ،6ص48؛ لسان العرب ،ج ،3ص239؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.253
 .28تهذیب اللغه ،ج ،6ص47؛ لسان العرب ،ج ،3ص.239
 .29لسان العرب ،ج ،3ص239؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.254
 .30شر المعلقات السبع ،ص ،258بیت .46

32

یعنی او (مراد عمرو بن هند) پادشاه و شاهد بود که چقدر خهوب در آن جنهگ بسهیار سهخت

(جنگ بسوس) مبارزه کردیم.

33

استعمال و مفهوم شهید در قرآن

اسلوب رایج قرآن در واژهگزینی و استعمال کلمات ،حفهظ معنهای اساسهی و لغهوی ههر واژه و

همزمان ،ترقیآن به ی

سطح عالی و یه

بسهتر دینهی متعهالی اسهت .در مهورد واژه «شههد» نیهز

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

توزیع غنایم از آن روی میگردانم.
ّ
َ
و در بیت آخر از معلقه حارث بن حلزة آمده است:
ْ
ّ ُ َ
َ
الء ب ُ
م الح َی َار ین و ال َب ُ
ُه َو ّ
الء
الشهید َعلی َی ْو
الر ّب و
31

ایههن مسههأله صههاد اسههت و در همههه مههوارد اسههتعمال قرآنههی ،دو رکههن معنههایی «حضههور» و «نظههر»
ّ
وجود دارد .در قرآن ،این واژه ،همچون بیشتر واژگان قرآنی ،ترقی و تعالی یافتهه اسهت؛ شههود بهه

معنای علم قطعی یافتن به حقانیت دیهن اسهالم اسهت و شههادت معنهای «گهواهی قاطعانهه بهر
ُ
درستی دین خداوند» را پیدا کرده است؛ مانندَ :م ْن َشه َد ب ْال َح ّ  34و یا َلکهن ُ
اهلل َی ْش َههد ب َمها
َْ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ ا
ون َوکفی باهلل شهیدا  35.طبری می گوید:
أنزل إلی أنزله بعلمه والمال ئکة یشهد
حق ُ ََدعوا ؛َ36
َِ
الشهی ُ ََ ُیس یَب َالش ه ُ ََعیَ
لغیر ِ ََمب َ ُی ِ
الیشءَ ِ
شخص گواه بر چیزی که ادعای دیگری را ثابت می کند،شهید نامیده میشود.

در قهرآن _ کههه کلمههه شهههادت بههه معنههای «گهواه حقانیههت دیههن خداونههد» تعههالی یافتههه اسههت -

الجرم عنصر علم اهمیت مضاعفی مییابد و بنابراین صاحبان علم در مرتبهه بعهد از خداونهد و

مالئکه گواهان وحدانیت خداوند خواهند بود:

ُ ُ ُ
ط َ37.
اَّللَأن ُ ََالََ ِإل ََ ِإالََ ُهوََوََامل َِئکَ ََوََأولوَال ِعا ِ ََق ِ اِئ َ ِب ل ِقس ِ َ
ش ِه ََ ُ َ

و نیز شهید بودن خداوند ،به صورت تضمینی ،معنای «علم محیط» را در بر دارد.

38

 .31همانجا.
 .32همان ،ص ،286بیت .82
 .33همانجا.
 .34سوره زخرف ،آیه .86
 .35سوره نساء ،آیه .166
 .36جامع البیان فی تأویل القران ،ص.377
 .37سوره آل عمران ،آیه .18
 .38سوره نساء ،آیه 33و  79و 166؛ سوره احزاب ،آیه 55؛ سوره فتح ،آیه 28؛ سوره یونس ،آیه 29؛ سوره رعد ،آیه 43؛ سوره
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یکی از موارد استعمال دیگر قرآن _ که دو رکهن معنهایی «حضهور» و «نظهر» را هنگهام اسهتعمال

«شهد» به صورت واضحتر مدنظر قرار داده است _ مسأله اتهام زنا و شاهدان آن هستند:
ُ
ُ
وََال ِ َکی ََیَر ُم.نََ ُ
مثَلََیَأ ُتواَ ِبأُ بع ِ ََشه اءَ َ39.
املحص ِ ََ َ

این شهادت باید بر حضور و رؤ یهت دقیه مترتهب باشهد .گهواهی اعضها و جهوار آدمهی علیهه

صاحب خود در قیامت 40نیز که از آن به شهادت یاد شده ،به دلیل حضور اعضا و علهم قطعهی

بههه ارتکههاب گناهههان اسههت .قههرآن گواهههان امههت اسههالم و نیههز گواهههان سههایر امههتههها را شهههید
مینامد.

41

آنچه محل نزا و مدنظر ایهن نوشهتار اسهت ،ادعهای ارتبهاط معنهایی بهین «مقتهول فهی سهبیل

اهلل»و «شهید» در خود قرآن اسهت .در ز بهان عر بهی و قبهل از نهزول قهرآن ،ههیچ گونهه رابطهه معنهایی
بین «شهید» و «مقتهول» وجهود نداشهته اسهت .قهرآن نیهز بها وجهود اسهتعمال ز یهاد ههر دو اصهطال

«شهید» و «مقتول فی سبیل اهلل» هیچ گونه ارتباط معنایی بین ایهن دو ایجهاد نکهرده اسهت و در

هیچ جای قرآن ،به صهراحت و یها حتهی بهه شهکل اشهاره ،ایهن دو اصهطال نهاظر بهه ههم،در جهوار

یکدیگر ،جانشین،همنشین و یا مکمهل همهدیگر ،یها بهه عنهوان الزم و ملهزوم ،یها مقدمهه و نتیجهه

استعمال نشدهاند.

ایههنکههه در روایههات از بههاب توسههعه معنههایی _ بههه فههرض ثبههوت اصههالت متههون ایههن روایههات و

اغماض از نقل به معنا در احادیث ه کلمه «شهید» بهه معنهای «مقتهول فهی سهبیل اهلل»اسهتعمال

شده است ،نباید باعث شود که این مفهوم روایی بر قرآن نیز تحمیل گردد؛ چرا که این تحمیهل

معنا ،تعبیر دیگری از حدیثساالر ی است که این نوشتار درصدد معرفی و نقد یکی از انهوا آن

است.

نسبت بین «شهید» و «مقتول فی سبیل اهلل» در قرآن

قرآن مشتقات واژه «شهد» را  160مرتبه به کار گرفته است .کلمه «قتل» بها تمهام مشهتقات آن

نی هز در هم هین حههدود و  164مرتبههه اسههتعمال شههده اسههت .البتههه تنههها مشههتقاتی از «قتههل» مههدنظر
است که در قالب تعبیری «مقتول فی سبیل اهلل» اسهتعمال شهده اسهت .قیهد اخیهر «فهی سهبیل
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اسراء ،آیه 96؛ سوره عنکبوت ،آیه 52؛ سوره مائده ،آیه .117
 .39سوره نور ،آیه .4
 .40سوره فصلت ،آیه .20
 .41سوره بقره ،آیه 143؛ سوره نساء ،آیه 41و  84و .89

کشته شدهاند ،ولی این قید برایشان ذکر نشده است 42.استعمال «قتل» به همهراه قیهد مهذکور و

یا ملحوظ «فی سبیل اهلل» در قرآن کمتر از بیست مورد است.

از اشتقاقات ریشه «ش هه د» _ که در روایات با تعبیر «مقتهول فهی سهبیل اهلل» ارتبهاط معنهایی

یافتهاند _ چهار مورد در خهود قهرآن فهراوان اسهتعمال شهدهاند کهه مهوارد عمهده اسهتعمال آنهها در
قرآن به شکل زیر است:

« .1شهادة» :در تعابیر «شهادة بینکم»« 43،کتمان شهادت» 44،سایر شههادتهای روزمهره در

بحه ههث خه ههانواده 45،بحه ههث ارث 46،در زمینه ههه فعالیتهه ههای اقتصه ههادی 47و در بسه ههتر مسه ههائل

اعتقادی 48و از جمله به صورت بارز در تعبیر «الغیب و الشهادة» 49استعمال شده است.

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

اهلل» ممکن است مذکور و یا ملحوظ باشد؛ همچون انبیای مقتهول بنهی اسهرائیل کهه در راه خهدا

« .2شهید» :در تعبیهر «خداونهد شههید» 50کهه یکهی از مهوارد اسهتعمال فهراوان ایهن واژه اسهت و

همچنانکه لغتشناسان تأ کید کردهاند ،عنصهر «علهم» در معنهای شههید بهودن خداونهد بسهیار
پر رنگ است 51.عالوه بر آن ،در تعابیر «شهید در دنیا» به معنای شهاهد مطلهع 52و همچنهین بهه
صورت مشخص ،شاهد َدین 53،شهادت پیامبران بر مردم« 54،شهید در قیامت» 55و شههادت
پیامبر

در قیامت 56استعمال شده است.

« .3شهداء» :جمع شهید که در معنای حاضهران مطلهع 57،گواههان بهر دیگهران در زمینهههای

 .42سوره آل عمران ،آیه 181؛ سوره نساء ،آیه .155
 .43سوره آل عمران ،آیه 98؛ سوره انعام ،آیه ؛ سوره یونس ،آیه 46؛ سوره مائده ،آیه ؛ سوره انعام ،آیه .106
 .44سوره بقره ،آیه  140و 283؛ سوره سوره مائده ،آیه .106
 .45سوره نور ،آیه  6 ،4و 8؛ سوره طال  ،آیه .2
 .46سوره مائده ،آیه .108 – 105
 .47سوره بقره ،آیه .282
 .48سوره انعام ،آیه 19؛ سوره زخرف ،آیه 19؛ سوره معارج ،آیه .33
 .49سوره انعام ،آیه 73؛ سوره توبه ،آیه  94و 105؛ سوره رعد ،آیه .9
 .50سوره آل عمران ،آیه 98؛ سوره انعام ،آیه ؛ سوره یونس ،آیه 46؛ سوره مائده ،آیه .
 .51لسان العرب ،ج ،3ص238؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.254
 .52سوره نساء ،آیه 72؛ سوره  ،آیه .37
 .53سوره بقره ،آیه .282
 .54سوره بقره ،آیه 143؛ سوره مائده ،آیه 117؛ سوره حج ،آیه .78
 .55سوره فصلت ،آیه 47؛ سوره  ،آیه 21؛ سوره نساء ،آیه  41و 159؛ سوره نحل ،آیه و 89؛ سوره قصص ،آیه .75
 .56سوره نساء ،آیه 41؛ سوره نحل ،آیه .89
 .57سوره بقره ،آیه 133؛ سوره انعام ،آیه .144
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دینی 58،گواهان در امهور روزمهره 59،عالمهان و آ گاههان 60و بهه صهورت اخهص مؤمنهان 61اسهتعمال
شده است.

« .4استشهههاد»تنههها بههه معنههای طلههب شهههادت و گههواهی در زمینههه امههور اقتصههادی اسههتعمال

شده است.

62

بههدیهی اسههت کههه از چهههار اشههتقا فههو « ،الشهههادة» و «استشهههاد» اگرچههه در دسههتگاههههای

زبانی بعد از قرآن ارتباط معنایی وثیقهی بها کشهته شهدن در راه خهدا یافتهانهد ،ولهی حتهی کسهانی

که شهید را به معنای مقتهول فهی سهبیل اهلل مهیداننهد ،در مهوارد اسهتعمال ایهن دو تعبیهر در مهتن

آیات قرآن ،ادعا نکردهاند که رابطه معنهایی بهین «الشههادة» و «استشههاد» بها «قتهل» وجهود دارد.
بنابراین نیازی به بررسی بیشتر این دو مورد استعمال نیست.

دو استعمال «شهید» و جمع آن «شههداء» نیهز بهه خصهوص زمهانی کهه در یهاره خداونهد و یها در

بسههتر آخههرت اسههتعمال شههدهاند،ارتباط معنههایی بهها «مقتههول فههی سههبیل اهلل» ندارنههد .برخههی از
ّ
مفسههران ،در مههواردی دیگههر بهها ت هأثر از احادیههث و بههدون ارائههه قههرائن ز بههانی و یهها قرآنههی ،ایههن ارتبههاط
معنایی را ادعا کردهاند .در حهالی کهه بها وجهود اسهتعمال فهراوان دو اصهطال «شههید» و «مقتهول

ف هی سههبیل اهلل» در قههرآن ،رابطههه و نسههبت مشخص هی ب هین ایههن دو اصههطال در خههود قههرآن وجههود

ندارد ،در هیچ جای قرآن به جای یکدیگر ،ناظر به یکدیگر ،در جوار یکدیگر و یها حتهی در اشهاره

غیر صر یح به یکدیگر استعمال نشدهاند 63.قرآن هنگام ذکر انبیهای مقتهول بنهی اسهرائیل 64و در
ماجرای توطئه قتل حضهرت عیسهی

شههدن تعههداد ز ی هادی از صههحابه پیههامبر
قرآن« ،شهید» بر هیچ ی

 65از تعبیهر «شههید» اسهتفاده نمهیکنهد .بها وجهود کشهته

در صههدر اسههالم و نههزول آیهاتی نههاظر بههه آنههها ،در خههود

از ایهن مهوارد اطهال نشهده اسهت؛ حتهی در سهوره نسهاء (آیهه  )72و در

سههیا و بسههتر میههدان قتههال بهها دشههمنان ،واژه شهههید بههه معنههای حضههور اسههتعمال شههده اسههت.
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 .58سوره بقره ،آیه 143؛ سوره نساء ،آیه 135؛ سوره مائده ،آیه 8؛ سوره حج ،آیه 78؛ سوره انعام ،آیه .150
 .59سوره بقره ،آیه 282؛ سوره نور ،آیه  6 ،4و .13
 .60سوره بقره ،آیه 23؛ سوره آل عمران ،آیه .99
 .61سوره حدید ،آیه .19
 .62سوره بقره ،آیه 282؛ سوره نساء ،آیه .15
 .63ر.ک :همه آیاتی که در این مقاله بدان استناد و یا اشاره شده است به همراه آیاتی درباره «مقتول فهی سهبیل اهلل» (سهوره
آل عمران ،آیه  157و 169؛ سوره حج ،آیه 58؛ سوره محمد ،آیه .)4
 .64سوره آل عمران ،آیه 181؛ سوره نساء ،آیه .155
 .65سوره نساء ،آیه .157

«شهید» تفسیر کردهاند و گاهی نیز «شهداء» را به «مقتولین فی سبیل اهلل» تفسیر کردهاند.

ادعای ارتباط معنایی بین «شهید» و «مقتول فی سبیل اهلل»

مفسههران مشههتقات ریشههه «ش ههه د»،را بههه اقتضههای کههالم ،بههه یکههی از معههانی گههواهی ،حضههور،

علم ،دیدن ،خبر یافتن و نشانه تفسیر کردهاند؛ به جز تعبیر «شهید» و جمع آن ،یعنهی «شههداء»

که گاه به «مقتول فی سبیل اهلل» تفسیر کردهاند 66و از طرف دیگر ،تعبیر «مقتول فی سبیل اهلل» را

نیهز در مهواردی بهه «شههید» تفسههیر نمودهانهد 67و مهمتهر ایهنکههه معنهای اصهلی «شههید» در قههرآن را
«مقتول فی سبیل اهلل» میدانند« :شهداء» جمع «شهید» ،به کسهی گفتهه میشهود کهه در میهدان

نبرد به شمشیر کفار کشته شود.

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

بنههابراین تأمههل برانگیههز اسههت کههه مفسههران ،گههاهی تعبیههر «مقتههول فههی سههبیل اهلل» را در قههرآن بههه

68

برخی از مفسهران در آیهاتی از قهرآن ،بهه صهورت صهریح« ،شههید» را بهه «مقتهول فهی سهبیل اهلل»

معنا کردهاند ،از جمله:

ُ
الصد ِ َی َِق ََوََ
اَّللَعاَ ِ َ
 َ.1وََم ََ َُی ِط ِ ََاَّللََوََالر ُس.لََفأول َِئ ََم ََال ِ َکی ََأنع ََ ُ َ
هی ََ ِم ََال َِب ِید ََوََ ِ
ُ
ُ
ا
ل ََوََحَ ُس ََأول َِئ ََر َِفیق َ69.
اءَوََالص ِ ِ َ
الشه ِ َ
ُ ُ
اء َ70.
ک ََشه َ
اَّللَال ِ َکی ََآم ُ واَوََیَت ِخکََ ِم َ َ
 َ.2وََ َِلیَعا ََ ُ َ

 .66جامع البیان فی تأویل القهرآن ،ج ،7ص393؛ لبهاب التأویهل فهی معهانی التنزیهل ،ج ،1ص316؛ التبیهان فهی تفسهیر القهرآن ،ج،3
ص46؛ مجمع البیان فی تفسهیر القهرآن ،ج ،2ص442؛ تفسهیر نهورالثقلین ،ج ،1ص409؛ کنهز الهدقائ  ،ج ،2ص278؛ محاسهن
التأویل ،ج ،1ص438؛ فتح القدیر ،ج ،1ص 185و .435
 .67تعدادی از مفسران و لغویون به بیان وجوه تسمیه «مقتول فی سبیل اهلل» به «شهید» پرداختهانهد (جهامع البیهان فهی تأویهل
القرآن ،ج ،8ص532؛ مفاتیح الغیب ،ج ،9ص374؛ التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص250؛ مجمع البیان فهی تفسهیر القهرآن،
ج ،3ص 216و ج ،7ص393؛ لسان العرب ،ج ،3ص243؛ تاج العروس من جهواهر القهاموس ،ج ،8ص254؛ لبهاب التأویهل
فی معانی التنزیل ،ج ،1ص316؛ التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص46؛ مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن ،ج ،2ص442؛ تفسهیر
نور الثقلین ،ج ،1ص409؛ کنز الدقائ  ،ج ،2ص278؛ محاسن التأویل ،ج ،1ص440؛ فتح القدیر ،ج ،1ص.)185
 . 68گاهی در این مفهوم مبالغه شده و کسانی از بنهی اسهرائیل کهه در پهی شهرک و بهه دسهتور خداونهد کشهته شهدند ،شههید
تلقی شدهاند (البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،1ص .)325در بیانی تامل برانگیزتر ،کسی کهه بهدون خلهوص نیهت در نبهرد
کشته شود،نیز شهید نامیده شده است (عنایه القاضی و کفایه الراضی علی تفسیر البیضاوی ،لباب التأویل فی معانی التنزیهل،
ج ،1ص302؛ مفاتیح الغیب ،ج ،9ص374؛ فتح البیان فی مقاصد القهرآن ،ج ،2ص341؛ ایسهر التفاسهیر لکهالم العلهی الکبیهر،
ج ،1ص505؛ عنایه القاضی و کفایه الراضی علی تفسیر البیضاوی ،ج ،2ص.)39
 .69سوره نساء ،آیه 69؛ جامع البیهان فهی تأویهل القهرآن ،ج ،8ص532؛ مفهاتیح الغیهب ،ج ،9ص374؛ التبیهان فهی تفسهیر القهرآن،
ج ،3ص250؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص126؛ النکت و العیون ،ج ،1ص504؛ تفسیر الماتریدی ،ج.248،3
 .70سوره بقره ،آیه ؛ سوره آل عمهران ،آیهه 140؛ جهامع البیهان فهی تأویهل القهرآن ،ج ،3ص 218و ج ،7ص243؛ مجمهع البیهان فهی
تفسیر القرآن ،ج ،2ص400؛ کنز الدقائ  ،ج ،2ص239؛ الجامع الحکام القران ،ج ،4ص218؛ البحر المحیط فی التفسیر ،ج،2
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ُ
ُ
ُ
ُ
اءَ ِع ََُ ِ ِِب َ ََ71.
الص ِ َیق.نََوََالشه ُ َ
 َ.3وََال ِ َکی ََآم ُ واَ ِب ِ َ
َّللَوََ ُر ُس ِا ِ ََأول َِئ ََه ُ ََ ِ

طبری سه دیدگاه در معنای شهدا نقل می کند :همه مؤمنان ،انبیا و مقتولین فی سبیل اهلل.

سپس همین قول اخیر را ترجیح میدهد.

72

مفسههران در آیههات دیگههری تعبیههر «مقتههول فههی سههبیل اهلل» را بههه «شهههید» تفسههیر کردهانههد ،از

جمله:

ُ ُ
ُ
اَّللَأمو اات َب ََأحَیَ ءََ ِع ََُ ِ ِِب ََ َُیح زق.نَ َ73.
یفَس َِبی ِ ََ ِ َ
 َ.1وََالََتسبََال ِ َکی ََق ِتاواَ ِ َ
ُ ُ
ُ
ک ََالََتش ُع ُح ونَ َ.
اَّللَأموا ََب ََأحَیَ ءََوََلَ ِ َ
یفَس َِبی ِ ََ ِ َ
 َ.2وََالََتقولواَ ِمل ََ َُیقت ََ ِ َ

جزایری می گوید:
شهید کسی است که در میدان معرکه بمیرد و ماننهد اوسهت کسهی کهه بها حجهت و
74
برهان بر صحت اسالم شهادت دهد.
بههه ایههن ترتیههب ،معنههایی کههه برخههی مفسههران از اصههطال شهههید در قههرآن اسههتنباط می کننههد،

وارون ههه ش ههده اس ههت و معن ههای اص ههلی «ش هههید» را «مقت ههول ف ههی س ههبیل اهلل» میدانن ههد و دالل ههت
«شهههید»بههر معنههای «گههواه حقانیههت» را ،معنههای ثههانوی و تبعههی برشههمردهاند .ایههن تغییههر نگههرش،

نتیجه حدیثساالر ی در فهم و تفسیر قرآن است.
استعمال و مفهوم «شهید» در روایات

حمل معنای «مقتول فی سبیل اهلل» بر «شهید» _ که در تفسیر برخهی از آیهات قهرآن کهریم روی

داده است _ ریشهه در روایهات فراوانهی دارد کهه شههید را در معنهای کشهته شهده در راه خهدا بهه کهار
بردهاند .صرفنظر از انتقاداتی کهه میتوانهد متوجهه متهون ایهن احادیهث باشهد ،ایهن احادیهث در

ایجاد ارتباط معنهایی بهین دو اصهطال «شههید» و «مقتهول فهی سهبیل اهلل» هنگهام فههم و تفسهیر
متن قرآن ،نقش اصلی و کلیدی داشتهاند .داللت اصطال «شهید» در روایهات بهر «مقتهول فهی
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ص52؛ فی ظالل القرآن ،ج ،1ص.144
 .71سوره حدید ،آیه 19؛ الکشاف ،ج ،6ص478؛ فی ظالل القرآن ،ج ،6ص.349
 .72جامع البیان فی تأویل القرآن ،ص193؛ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص.39
 .73سوره آل عمران ،آیه ؛ جامع البیان فی تأویهل القهرآن ،ج ،7ص393-387؛ لبهاب التأویهل فهی معهانی التنزیهل ،ج ،1ص316؛
التبیان فی تفسهیر القهرآن ،ج ،3ص46؛ مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن ،ج ،2ص442؛ تفسهیر نهور الثقلهین ،ج ،1ص4098؛ کنهز
الدقائ  ،ج ،2ص278؛ محاسن التأویل ،ج ،1ص440؛ فتح القدیر ،ج ،1ص 185و .435
 .74ایسر التفاسیر لکالم العلی الکبیر ،ج ،1ص.504

خههود ،ابههواب مختلف هی در مههورد جوانههب و مسههائل مههرتبط بهها «مقتههول ف هی سههبیل اهلل» آورده و در
عنهوانگههذاری آن ابههواب از کلمههه «شههید» اسههتفاده کردهانههد75و در ذیههل ایهن عنههاوین نیههز روایههات

متعههددی مشههتمل بههر اصههطال «شهههید» در معنههای «مقتههول فههی سهبیل اهلل» ثبههت نمودهانههد؛ بههه
َ َ
ُ
76
دون َمظلمههة فهههو شهههید»،
عنههوان مثههال ،چنههد مههورد از ایههن ابههواب عبارتنههد از« :بههاب مههن قتههل
الشهههداء»« 77،بههاب َتأ ُّک هد اسههتحباب ز ی ه َارة ُق ُبههور ّ
المشههاهد و ُق ُبههور ّ
78
«بههاب إتی هان َ
الشهههداء ،»...
َ
ّ ُ
ههید َیشه َهفع»« 80،بههاب فههی ثههواب ّ
«بههاب ّ
الشهههید»« 81،بههاب أیه َهن ُیههدف ُن
الشهههید»« 79،بههاب الشه
المالئکة علی ّ
العمل فی َغسل ّ
ّ
الشهید»« 83،باب ظ ّل َ
الشهید»« 82،باب َ
الشهید» 84و «بهاب مها
َ
ّ
ّ ُ
85
الر َ
هید من ّ
جعةالی الدنیا».
َی َت َم ّنی الش

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

سبیل اهلل» به حدی شایع بوده و بدیهی فرض شده است کهه عمهوم محهدثان در کتهب حهدیثی

وجود این ابواب و ابواب متعدد دیگر ،در این کتب مشههور حهدیثی مها را از ذکهر احادیهث و یها

توضیح بیشتر در این باره بینیاز میسازد .شاید بتوان ادعا کرد که ههیچ جهامع حهدیثی تهألی

نشده ،مگر ایهنکهه مشهتمل بهر احهادیثی اسهت کهه در آن اصهطال «شههید» نهاظر بهه «مقتهول فهی

سههبیل اهلل» بههه کههار رفتههه اسههت و همههین کثههرت اسههتعمال باعههث شههده کههه «شهههید» در معنههای
«مقتول فی سبیل اهلل» به ی

تعبیر دینی و شرعی تبدیل شود:

ُ ُُ
ُ ُ ا
سا ََط ِهرََب ِلغََع ِق َق ِت َظام َََ86.
الشهی ََ َک ََ ُحرََ ُم ِ

و حتی به کتب لغت نیز تسری یابد:
 .75البته این بدان معنا نیست که در همه روایات ،شهید در معنهای مقتهول فهی سهبیل اهلل اسهتعمال شهده اسهت .بلکهه در
روایاتی شهید،معنای گواه حقانیت دین خداوند را میرساند (الکافی ،ج ،1ص .)190ولهی آنچهه در مهتن نوشهتار مفههوم
روایی شمرده شده است،ناظر به استعمال شایع و عمده کلمه «شهید» در این دستگاه زبانی است.
 .76همان ،ج ،5ص.52
 .77همان ،ج ،4ص.560
 .78تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،14ص.357
 .79السنن الصغیر ،ج ،2ص.29
 .80سنن ابوداوود ،ج ،4ص.176
 .81الجامع الکبیر ،ج ،3ص.239
 .82السنن الکبری ،ج ،2ص.454
 .83الموطا ،ج ،2ص.463
 .84صحیح البخاری ،ج ،4ص21؛ فتح الباری فی شر صحیح البخاری ،ج ،6ص.32
 .85مسند الدارمی ،ج ،3ص.1560
 .86انیس الفقها ،فی تعریفات االلفاظ المتداوله بین الفقها ،ج ،1ص.42
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اَّللَ87.
الش ِ َهی َیفَالشح ِع؛َالق َِتی َیفَس َِبی ِ ََ ِ َ
ُ
اَّلل َمعروفَََ88.
الشهی ََیفَسبی ِ ََ ِ
ا
ُ
ق ِت ََشهی َاَ89.
ا
ُ
ُ
شه َ َف نََفهوَشهی ََاذاَم ََشهی َاََ90.
ف ست ِ
ُ
ا
ُ
ُ
ُ
اَّلل َمثََات ِس د ََفی د َفددأط ِا ََعددیَم د َسدد َ
الشد ِ َدهی َیفَاِلص د َم د َق ِت د ََ جُم ِه د َاَیفَسد َِدبی ِ ََ ِ
ال َوَغیره ؛ََ91
قَوَال ِر ِ َ
ب َ ِم َاملب ُط.نَوالغ ِر ِ َ
ال ُ َ
قَوَص ِح َاُل َوَذا ِ ََ ج
شهههید در اص هل بههه کس هی گفتههه مههیشههود ک هه در راه خههدا جهههاد ک هرده و کشههته شههده

است .سپس معنهای آن توسهعه پیهدا کهرده و بهه مهوارد دیگهری نیهز اطهال شهده کهه

پیامبر ا کرم

آنها را نیز به عنوان شهید نام بردهاند؛ از جمله مبطون ،غهر شهده

در آب ،کشته شده در اثر سوختگی ،کشته شهده بهه خهاطر ر یهزش آوار و کسهی کهه از

پهلودرد بمیرد و افراد دیگری که حضرت

بیان فرمودهاند.

92

در مورد اخیر کسهانی معرفهی شهدهانهد کهه در راه خداونهد کشهته نشهدهانهد ،ولهی شههید نامیهده

مههیشههوند و ایههن امههر نشههان از شههیو اسههتعمال واژه «شهههید» در معنههای «مقتههول ف هی سههبیل اهلل»

است .در برخی از کتب حدیثی این موضو  ،ابوابی را به خود اختصاص داده است؛ از جملهه:
َ ُ َ َ
ّ
93
غیر القتیل فی َسبیل اهلل».
الشهید الذی یکون
«باب ذ ُکر َوص
ارتباط معنایی بین «شهید» و «مقتول فی سبیل اهلل» در بوته نقد

از نظر ز بهانی و در ادبیهات فهرا دینی،نمیتهوان ادلهه و یها حتهی قرائنهی مبنهی بهر ارتبهاط معنهایی

بههین دو کلمههه «شهههید» و «مقتههول» ارائههه کههرد .ادعههای ایههن رابطههه نیازمنههد دلیههل و مسههتند ز بههانی
اسهت .در داخهل دیهن و در دسههتگاهههای ز بهانی درون دینهی و بههه عنهوان مثهال در دسهتگاه ز بههانی

حدیث نیز اگر «شهید» بهه معنهای «مقتهول فهی سهبیل اهلل» اسهتعمال شهده باشهد ،از بهاب ابهدا
اصطال خاص ی
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دستگاه زبانی است .همچنانکه اصهطالحات «صهلوة» «زکهوة»« ،حهج» و

 .87تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.254
 .88جمهرة اللغه ،ج ،2ص.653
 .89اساس البالغه ،ج ،1ص.524
 .90تهذیب اللغه ،ج ،6ص.48
 .91لسان العرب ،ص242؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،8ص.255
 .92فتح الباری فی شر صحیح البخاری ،ج ،6ص.44
 .93صحیح ابن حبان ،ج ،7ص.461

خاص دینی ندارند و «حقیقت شرعیه» نامیهده میشهوند 94.ابهدا اصهطالحات نهوین در زمینهه

فراتهههر از احکهههام نیهههز همچهههون وضهههع شهههرعی در ذات خهههود اشهههکال نهههدارد و بلکهههه در مهههواردی

اجتنابناپذیر است.

توسعه معنایی در یه

دسهتگاه ز بهانی نسهبت بهه دسهتگاه ز بهانی متقهدم نیهز نهه تنهها اشهکال

ندارد ،بلکه امری کامال طبیعی است .آنچه ناپسند است ،تسری معنای یه
متأخر(مانند حدیث) به دستگاه متقدم (مانند قرآن) است.

کلمهه از دسهتگاه

به هر حال ،در تحلیل ارتباط معنایی «شهید» و «مقتول فهی سهبیل اهلل» در داخهل مهتن قهرآن

توجه به نکات و ایرادات زیر ضروری است:

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

 ..اصهطالحات ابهداعی در شههریعت هسهتند کهه در ز بههان عر بهی سهابقه اسههتعمال در ایهن معنههای

 .1معنههای «مقتههول فههی سههبیل اهلل» بههرای کلمههه «شهههید» ،اصههطال رایههج روایههات اسههت و نههه

آیات .صاحب المیزان در ذیل حدیث نبوی مبنی بر شفاعت شهدا در روز قیامت می گوید:

ُ
ُ
ُ
نَاالخب د َِرَوَالَ
دروفَیفَ ِلس د ِ َ
لَکم د َهددوَاملعد َ
القت د ِ َ
اءَشدده ُ َ
هرَأنََاملددرادََب لشدده ِ َ
الظ د َُ
اءَمعرک د ِ ََ ِ
ُ ُ
ُ
رآن؛ََ95
احَالق ِ َ
لَکم َهوَ ُمصط َ
اءَاالعم ِ َ
شه ُ َ

از ظهاهر عبههارت روایههت اسهتنباط میشههود کههه مههراد از شههدا کسههانی هسههتند کههه در
میدان نبرد کشته میشوند؛ همچنانکه در بیان روایات این معنا رایج است و مراد
از شهدا ،گواهان اعمال مردم نیست؛ آنچنانکه در قرآن مصطلح و رایج است.

بنابراین ،قدر متیقن ،اینکه معنهای «مقتهول فهی سهبیل اهلل» بهرای «شههید» در قهرآن ،معنهای

اصلی و اولیه نیست.

 .2حمل معنای «مقتول فی سبیل اهلل» بر «شهید» مخال

استعمال رایج قرآن است .قهرآن

بهها وجههود کثههرت تکههرار ،بههه تصههریح و یهها بههه صههورت ضههمنی ایههن ارتبههاط معنههایی را ایجههاد نکههرده
اسههت .بنههابراین از منظههر قههرآنپژوهههی ادعههای ایههن رابطههه معنههایی در آیههات ،خههالف اصههل بههوده و
نیازمنههد دلیههل اسههت .عالمههه طباطبههایی صههریحتر از همههه مفسههران ،رابطههه معنههایی بههین ایههن دو

اصطال در قرآن را انکار کرده و آن را مخال

استعمال رایج قرآن میشمارد:

ُ
ُ
ُ
درآنَوَإّند َهدوَ ِمد َ
یفَالق ِ َ
اسدتعم ل َ ِ َ
القتد ِ َ
أم َالشه ُ َ
لَفد َیَعهد َ ِ
اءَ ِمبعد َاملقتدول ََیفَمعرکد ِ ََ ِ
ظَ ُ
املستَح ث ِ ََاالس میَ ِ َ؛ََ96
اال لف ِ َ

 .94مبادی اصول ،ص.39
 .95المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.179
 .96همان ،ج ،4ص.29
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و اما اینکه شهدا به معنای کشته شهدگان در میهدان نبهرد باشهد،مطاب اسهتعمال

قرآنی نیست و قرآن آن را به این معنا استعمال نکرده است و ایهن معنها از مفهاهیم
نوظهور در اسالم است.

 .3پیامبر اکرم

نخستین تربیت یافتهه مکتهب قهرآن و در مرحلهه بعهد ،مب ّهین و ّ
مفسهر قهرآن

بودند .تالش برای استقرار مفاهیم واالی قرآنی بنا نهاده شده بر بنیانهای دستگاه زبانی عرب
جههاهلی یکههی از عرصههههای اصههلی تبیههین و تفسههیر قههرآن اسههت .ادعههای تفههاوت مفهههوم یهه
اصههطال مشههترک بههین قههرآن و حههدیث،مخال
مخال

اصههل «ش هأن تفسههیری پیههامبر ا کههرم

اصل «قرآن ،مال ک صحت اخبار» است .قرآن هم به عنوان یه

» و نیههز

دسهتگاه ز بهانی و ههم

از حیث حجیت و اعتبهار دینهی بهر احادیهث مقهدم اسهت .بنهابراین اصهالت الفهاظ احادیهث در

چنین مواردی نیازمند بازنگری مجدد است.

 .4الفاظ احادیث ناظر به این بحث ،چه اصیل و صحیح باشند و چه غیهر اصهیل و نتیجهه

نقل به معنا ،آنچه در فهم اصطال قرآنهی «شههید» و «مقتهول فهی سهبیل اهلل» روی داده و باعهث
ادعهای ارتبههاط معنههایی بههین ایهن دو اصههطال در داخههل قههرآن شهده اسههت،از بههارزترین مصههادی

حدیثساالر ی در فهم قرآن شمرده میشود.

 .5چنانچههه معنههای حههدیثی «شهههید» بههه عنههوان معنههای ابههداعی در دیههن و مشههابه «حقیقههت
ا
شرعیه» کلمه تلقی شود ،در این صورت ایرادات زیر وارد است :اوال ،برای تبدیل بهه «اصهطال
اصهطال از مفههوم حهدیثی شایسهتهتر اسهت؛

دینی» و یها «حقیقهت شهرعیه» ،مفههوم قرآنهی یه
ا
ثانیهها« ،اصههطال دینههی» مههورد ادعهها بایههد بههه تأییههد قههرآن برسههد و حههداقل انتظههار ایههن اسههت کههه بهها
ا
استعماالت قرآن در تناقض نباشهد؛ ثالثها ،معنهای ابهداعی بایهد ارتبهاط وثیقهی بها معنهای لغهوی
کلمه داشته باشد ،همچنانکه در مورد سایر اصهطالحات خهاص شهرعی نیهز ارتبهاط «حقیقهت
ا
شرعیه» با معنای لغوی کلمه وجود دارد؛ 97رابعا ،این معنای جدید نباید بر فههم صهحیح قهرآن

اثر سوء بگذارد.

 .6چنانچههه معنههای حههدیثی «شهههید» ،از بههاب توسههعه معنههایی کلمههه «شهههید» در احادیههث
ا
باشد،در این صورت نیز ایرادات ز یهر وارد اسهت :اوال ،توسهعه معنهایی در احادیهث نبایهد نهاقض
ا
مفهوم قرآنی کلمه باشد،بلکه آن را توسعه دهد؛ ثانیا ،به فرض قبول توسهعه معنهایی مهورد نظهر،
ّ
معنای جدید نباید بر قرآن (دستگاه زبانی متقدم) حمل و تطبی گردد.
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 .97مبادی اصول ،ص.39

معنای «گواه حقانیت» نیز به عنهوان دیهدگاه ضهعی

و مرجهو و بلکهه گهاهی بهه عنهوان دیهدگاه

راجههح توسههط برخههی از مفسههران بیههان شههده اسههت؛ در حههالی کههه ایههن دیههدگاه مرجههو  ،از نظههر
مفسران ،به دلیل مطابقت با اصول زبانی و همسویی با استعمال قرآنی ،تقویت شده و تهرجیح

مییابههد و دیههدگاه مقابههل بههه دالیههل مههذکور در ایههن نوشههتار تضههعی

می گههردد .بنههابراین تفسههیر

«شهههید» بههه «گههواه حقانیههت دیههن خداونههد» دیههدگاه ابههداعی و نوظهههور نیسههت ،بلکههه دیههدگاهی
ّ
است که با وجود ادعای مرجو بودن آن از نظر تعداد زیادی از مفسران ،این نوشتار با ارائهه ادلهه
متقن در صدد تقویت آن و تضعی

دیدگاه مخال

است.

 .8خداوند متعال در مواردی «مقتولین فی سبیل اهلل» را مد و خلوص ّنیت ایشان را تأیید

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

 .7در اکثههر مههوارد اسههتعمالی _ کههه «شهههید» بههه «مقتههول فههی سههبیل اهلل»تفسههیر شههده اسههت _

میفرماید .با این وجود،در اشاره به ایشان از تعبیر «شهید» استفاده نمی کند؛ مانند آیه شریفه:

ُ ُ
ُ
اَّللَأموا ََب ََأحَیَ ءََوََلَ ِکَ ََالََتش ُع ُح ونَ ؛ََ98
یفَس َِبی ِ ََ ِ َ
وََالََتقولواَ ِمل ََ َُیقت ََ ِ َ
کسههانی کههه در راه خههدا کشههته شههدهاند،مردگان مخوانیههد ،اینههان زندهانههد ولههی شههما

درک نمی کنید.

99

با این وص  ،چگونه میتوان «شهید» را بر همهه کشهته شهدگان در راه خداونهد ،چهه آنهان کهه

طالب رضای خداوند باشند و چه غیر ایشان ،اطال کرد؟

 .9حمهل معنههای «مقتههول فههی سههبیل اهلل» بههر شههید در قههرآن مثههال نقههض فههراوان دارد .یکههی از

مهمتهر ین مهوارد اسهتعمال شههید ،بیهان وصه

شههید بهرای خداونهد اسهت 100کهه بهدون تردیهد،

ارتباطی بها «مقتهول فهی سهبیل اهلل» نهدارد .اسهتعمال پربسهامد دیگهر ،تعبیهر «الغیهب و الشههادة»

است 101که باز هم با معنای روایی و نوظهور شهید ارتباط ندارد .مثال نقهض دیگهر،اطال لفهظ
شهید در قهرآن بهر کسهانی اسهت کهه زندهانهد؛ ماننهد وصه

یهه ههود 103،کسه ههانی که ههه در همه ههاوردی به هها قه ههرآن به ههه کم ه ه

پیهامبر ا کهرم

بهه شههید 102،احبهار

فراخوانه ههده میشه ههوند

 .98سوره بقره ،آیه .154
 .99البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،2ص.52
 .100سوره آل عمران ،آیه 98؛ سوره انعام ،آیه ؛ سوره یونس ،آیه 46؛ سوره مائده ،آیه .
 .101سوره انعام ،آیه 73؛ سوره توبه ،آیه  94و 105؛ سوره رعد ،آیه .9
 .102سوره بقره ،آیه ؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.145
 .103سوره مائده ،آیه 44؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،10ص.344
 .104سوره بقره ،آیه 23؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.377

104

و شه ههاهدان
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معاملههه ...105بهها وجههود ایههن همههه مثههال نقههض در خههود قههرآن ،آیهها اصههرار بههر ارتبههاط معنههایی بههین

«شهید» و «مقتول فی سبیل اهلل» در خود قرآن،حدیثساالر ی در فهم قرآن تلقی نمیشود؟

 .10شهههادت مرتبههه بزرگههی از دیههنداری اسههت؛ در حههالی کههه کشههته شههدن توسههط کفههار شههرف

چندانی ندارد؛زیرا این موهبت ممکن است برای فاسقان و مؤمنان کممرتبه نیز تحق یابد.

106

یابههد 106.بنههابراین شهههید دانسههتن هههر کسههی کههه در راه خداونههد کشههته شههود ،صههحیح نیسههت .بههه

عالوه ،مؤمنان دعا می کنند که به شهادت نایل آیند .اگر شهادت عبارت باشد از کشته شدن

توسط کفار ،درخواسهت آن از خداونهد نهاروا خواههد بهود؛ چهرا کهه درخواسهت کشهته شهدن توسهط
کفار ،به تعبیر فخر رازی کفر است.

107

« .12شهههید» در روایههات نههه تنههها بههر مقتههولین اطههال میشههود ،بلکههه بههر کسههی کههه از شههکم درد

میمیرد و کسی که در آب غر میشوند و امثال آنها نیهز اطهال می گهردد 108.اضهافه شهدن ایهن

موارد به مصادی شهید در روایات ،گویای این امر است که «شهید» نامیهده شهدن «مقتهول فهی

سبیل اهلل» بیش از آنکه به دلیل لمس مفههوم «گهواه حقانیهت» در کلمهه باشهد ،از بهاب عظمهت
فداکاری و ایثار است و این امر فاصله بین معنهای «شههید» در آیهات و روایهات را بیشهتر نمهوده و

امکان جمع بین مفهوم قرآنی و مفهوم روایی را مشکلتر میسازد.

 .13شهههید در همههه عرصهههها گههواه حقانیههت دیههن خداونههد و بههه تعبیههر برخههی از مفسههران بههه

«القائم بدینه» است 109.یکی از این عرصهها ،عرصهه قتهال بها دشهمنان دیهن خداسهت؛ چهه در

ایهن راه کشههته شههود و چههه کشههته نشههود .شخصهی کههه در زنههدگیاش گههواه حقانیههت دیههن خداونههد
ا
نباشهد ،بهها تقههدیم جهان خههود در راه خداونههد بههه فضهیلت بزرگههی نایههل آمههده اسهت ،ولههی الزامهها بههه
مرحله ایمانی «شهادت» دست نمییابد .بنابراین ،تفسیر فخر رازی 110و رشهید رضها 111در ایهن

باره کهه «مقتهول فهی سهبیل اهلل» بها اههدای جهان خهود بهر حقانیهت دیهن خداونهد و بطهالن غیهر آن

شههادت میدههد و بهها کسهب ایههن شایسهتگی ،در آخههرت نیهز از زمههره گواههان خواهههد بهود ،تفسههیر

دقیقههی نیسههت و بلکههه تالشههی اسههت بههرای جمههع بههین اسههتعمال متفههاوت «شهههید» در آیههات و
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 .105سوره بقره ،آیه 282؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص.60
 .106جامع العلوم فی اصطالحات الفنون ،ج ،2ص164؛ انیس الفقهاء فی تعریفات االلفاظ المتداوله بین العلماء ،ج ،1ص.42
 .107مفاتیح الغیب ،ج ،10ص135؛ تفسیر القرآن الحکیم ،ج ،5ص.200
 .108مفاتیح الغیب ،ج ،10ص135؛ تفسیر القرآن الحکیم ،ج ،5ص.199
 .109تفسیر الماتریدی ،ج ،3ص.248
 .110مفاتیح الغیب ،ج ،10ص.135
 .111تفسیر القرآن الحکیم ،ج ،5ص.200

نتیجهگیری

 .1حدیثساالر ی یکی از آسیبهای جدی در فهم و تفسیر قرآن کهریم اسهت کهه در دو حهوزه

نظری و مصداقی نیازمند تأمل و بازنگری است.

 .2قرآن با وجود کثرت استعمال دو اصهطال «شههید» و «مقتهول فهی سهبیل اهلل» ،ههیچ گونهه

رابطه معنایی صریح و یا ضمنی بین این دو ایجاد نکرده است.

 .3در متون روایی به صورت عمده و شایع ،استعمال «شهید» در معنای «مقتول فهی سهبیل

اهلل» آشههکار اسههت کههه همههین امههر عامههل اصههلی و کلیههدی ادعههای ارتبههاط معنههایی بههین ایههن دو
اصطال در خود قرآن نیز شده است.

 .3حمل معنهای ابهداعی واژ گهان در یه

زبانی متقدم (مانند قرآن) صحیح نیست.

نگرشی انتقادی بر جریان حدیثساالری در ایجاد رابطه معنای ...

روایات .و اهلل اعلم

دسهتگاه ز بهانی متهأخر (ماننهد حهدیث) بهر دسهتگاه

 .4ادلههه متعههددی ادعههای ارتبههاط معنههایی بههین «شهههید» و «مقتههول فههی سههبیل اهلل» در داخههل

قرآن را نقض میکند؛ از جملهه :اسهتعمال رایهج قهرآن ،اصهل «شهأن تفسهیری پیهامبر

«قرآن :مال ک صحت و سنجش اخبار» ،تقدم زمانی و تقدم اعتبار شرعی قرآن و ...

» ،اصهل

 .5ش ههیو معن ههای «مقت ههول ف ههی س ههبیل اهلل» ب ههرای «ش هههید»در برخ ههی از آی ههات ،از مص ههادی

حدیثساالر ی در فهم قرآن است.
کتابنامه

قرآن کریم
َ َّ
_ اإلبانة الکبری .عبیداهلل بن محمد ابن بطة ،تحقی  :رضا معطی ،الریاض :دارالرایة.

_ اإلحکام فی أصول األحکام ،علی بن احمد بن حزم ،تحقی  :احمد محمد شهاکر ،بیهروت:دار
آفا الجدیدة.

_ اساس البالغة ،محمود بن عمهرو زمخشهری ،تحقیه  :محمهد باسهل عیهون السهود ،بیهروت :دار
الکتب العلمیة1998 ،م.

_ األصههول العامههة للفقههه المقههارن ،سههید محمههد تقههی حکههیم ،بیههروت :مؤسسههة آل البیههت
للطباعة و النشر ،الطبعة الثانیة1979 ،م.

_ اعالم الموقعین عن رب العالمین ،محمد بن ابی بکر بن قیم [الجوزیة] ،تحقی  :عبدالرحمن
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وکیل ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.

_ االم ( 8جلدی) ،محمد بن ادریس شافعی ،بیروت :دار المعرفة1990 ،م.

_ أنیس الفقههاء فهی تعریفهات االلفهاظ المتداولهةبین الفقههاء ،قاسهم بهن عبهداهلل قونهوی ،تحقیه :
یحیی حسن مراد ،بیروت :دار الکتب العلمیة1004 ،م.

_ أیسر التفاسیر لکالم العلهی الکبیهر ،جهابر بهن موسهی جزائهری ،المدینهة المنهورة :مکتبهة العلهوم و
الحکم ،پنجم2003 ،م.

_ البحههر المحههیط فههی التفسههیر ،ابوحیههان محمههد بههن یوس ه  ،تحقی ه  :صههدقی محمههد جمیههل،
بیروت :دار الفکر. 1420 ،

_ تههاج العههروس مههن جههواهر القههاموس ،محمههد بههن محمههد زبیههدی ،تحقی ه  :جمعههی از محققههین،
بیجا :دار الهدایة ،بیتا.

_ التبیان فی تفسیر القرآن ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،تحقیه و تصهحیح :أحمهد حبیهب قصهیر
العاملی ،بیجا :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.

_ تفسیر القرآن الحکهیم [تفسهیر المنهار] ،رشهید رضها ،القهاهرة :الهیئهة المصهریة العامهة للکتهاب،
1990م.

_ التفسیر القرآنی للقرآن ،عبدالکریم یونس خطیب ،قاهره :دار الفکر العربی ،بیتا.

_ تفسیر الماتریدی (تأویالت اهل السنة) ،محمد بن محمد ماتریدی ،تحقی  :مجدی باسلوم،
بیروت :دار الکتب العلمیة2005،م.

_ تفسههیر نههور الثقلههین ،عبههد علههی بههن جمعههه حههویزی ،تصههحیح و تعلی ه  :سههید هاشههم رسههولی
محالتی ،قم :موسسه اسماعیلیان ،چا

چهارم. 1412 ،

_ التفسههیر و المفسههرون ،محمههد حسههین ذهبههی ،القههاهرة :دار الکتههب الحدیثههة ،الطبعههة الثانیههة،
1976م.

_ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعة ،محمد بن حسهن حهر عهاملی ،تصهحیح و
ششم. 1403 ،

تحقی  :عبدالرحیم ربانی شیرازی ،تهران :کتابخانه اسالمی ،چا
_ تکملة المعاجم العربیة ،زینهارت بیتر آن ُدوز ی ،ترجمه (جلد ششم به عربی) :محمهد سهلیم
النعیمی ،بغداد :دار الرشید1980 ،م.

_ تهههذیب اللغههة ،محمههد بههن احمههد ازهههری ،تحقی ه محمههد عههوض مرعههب ،بیههروت :دار إحیههاء
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التراث العربی2001 ،م.

_ جامع البیان فی تأویل القرآن ،محمد بن جر یهر طبهری ،تحقیه  :احمهد محمهد شهاکر ،بیهروت:

_ الجههامع الکبیههر [= سههنن الترمههذی] ،محمههد بههن عیسههی ترمههذی ،تحقی ه  :بشههار عههواد معههروف،
بیروت :دار الغرب االسالمی1998 ،م.

_ جامع بیان العلم و فضله ،یوس

بن عبداهلل قرطبهی [ابهن عبهد البهر] ،تحقیه  :ابوعبهدالرحمن

فواز احمد زمرلی ،بیجا :موسسة الریان ه دار ابن حزم2003 ،م.

_ الجامع الحکام القرآن ،محمد بن احمد قرطبی ،تحقی  :هشام سمیر البخاری ،الر یهاض :دار
عالم الکتب2003 ،م.

_ جمهههرة اللغههة ،محمههد بههن حسههن بههن در یههد ،تحقی ه  :رمههزی منیههر بعلبکههی ،بیههروت:دار العلههم
للمالیین1987 ،م.
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الرسالة2000 ،م.

_ دسههتور العلمههاء= جههامع العلههوم فههی اصههطالحات الفنههون ،عبههدالنبی بههن عبدالرسههول نکههری،
ترجمه :حسن هانی فحص ،بیروت :دار الکتب العلمیة2000 ،م.

_ ذم الکالم و اهله ،عبداهلل بن محمد هروی ،تحقی  :عبهدالرحمن عبهدالعزیز الشهبل ،المدینهة
المنورة :مکتبة العلوم و الحکم ،الطبعة االولی1998 ،م.
_ سنن أبی داود ،ابوداود سلیمان بن اشعث ،تحقی َ :
شعیب أرنؤوط و محمهد کامهل قهره بللهی،
بیجا:دار الرسالة2009 ،م.

_ السههنن الصههغیر ،احمههد بههن حسههین بیهقههی ،تحقی ه  :عبههد المعطههی امههین قلعجههی ،کراچههی:
جامعة الدراسات االسالمیة1989 ،م.

_ السنن الکبری ،احمد بن شعیب نسائی ،تحقی  :حسن عبدالمنعم شهلبی ،بیروت:الرسهالة،
2001م.

_ شر المعلقات السبع ،حسین بن احمد زوزنی ،بیجا :دار احیاء التراث العر بهی ،چها
. 1423

اول،

_ صحیح ابن حبان ،محمد بن حبان ،تحقی  :شعیب أرنؤوط ،بیروت:الرسالة ،دوم1993 ،م.

_ صحیح البخاری [= الجامع المسهند الصهحیح  ،]...محمهد بهن اسهماعیل بخهاری ،تحقیه :
محمد زهیر بن ناصر ،بیجا :دار طو النجاة. 1422 ،

_ عنایةالقاضی و کفایة الراضی علی تفسیر البیضهاوی ،احمهد بهن محمهد خفهاجی،بیروت :دار
صادر ،بیتا.

_ فتح الباری شر صحیح البخاری ،احمد بن علی بن حجر ،تهرقیم :محمهد فهؤاد عبهدالباقی،
بیروت :دار المعرفة. 1379 ،
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_ فهتح البیهان فههی مقاصهد القههرآن ،محمهد صههدی خهان بههن حسهن ابوطیههب [قنهوجی] ،مراجعههه:
عبداهلل بن ابراهیم انصاری ،بیروت  /صیدا :المکتبة العصریة1992 ،م.

_ فجر االسالم ،احمد امین ،قاهرة :مکتبة النهضة المصریة ،الطبعةالتاسعة1964 ،م.

_ فی ظهالل القهرآن ،سهید قطهب ابهراهیم حسهین شهاربی ،بیهروت /قهاهره :دار الشهرو  ،هفهدهم،
. 1412

_ الکهههافی ،محمهههد بهههن یعقهههوب کلینهههی ،تصهههحیح :علهههی اکبهههر غفهههاری ،تههههران :دار الکتهههب
االسالمیة1363،ش.

_ کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،تحقی  :مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ،بهیجها:
دار و مکتبة الهالل ،بیتا.

_ الکشاف ،محمود بن عمرو زمخشری ،بیروت :دار الکتاب العربی ،چا

سوم. 1407 ،

_ الکفایة فی علم الروایة ،أحمد بن علی خطیب بغدادی ،تحقی  :ابوعبداهلل السورقی و ابراهیم
حمدی المدنی ،المدینة المنورة :المکتبة العلمیة ،بیتا.

_ کنز الدقائ  ،محمد بن محمدرضا مشهدی ،قم :موسسه النشر االسالمی. 1410 ،

_ لبههاب التأو یههل فههی معههانی التنز یههل ،علههی بههن محمههد خههازن ،تصههحیح :محمههد علههی شههاهین،
بیروت :دار الکتب العلمیة. 1415 ،

_ لسان العرب ،محمد بن مکرم ،بیروت :دار صادر ،سوم. 1414 ،
_ مبادی اصول ،سید محمد صدری ،تهران:دانشگاه پیام نور ،چا

نهم1389 ،ش.

_ مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن ،فضهل بهن حسهن طبرسهی ،تحقیه  :جمعهی از علمها ،بیههروت:
موسسة االعلمی للمطبوعات1995 ،م.

_ محاسههن التأو یههل ،جمههال الههدین بههن محمههد قاسههمی ،تحقی ه  :محمههد باسههل عیههون السههود،
بیروت:دار الکتب العلمیة. 1418 ،

_ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،ابن عطیه [اندلسی] ،تحقی  :عبدالسالم عبدالشافی
محمد ،بیروت :دار الکتب العلمیة1422 ،م.

_ محمههد بههن علههی شههوکانی ،فههتح القههدیر ،دمش ه  /بیههروت :دار ابههن کثیههر /دار الکلههم الطیههب،
. 1414

_ مسههند الههدارمی (معههروف بههه سههنن دارمههی) ،عبههداهلل بههن عبههدالرحمن دارمههی ،تحقیه  :حسههین
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سلیم أسد دارانی ،بیجا :دار المغنی2000 ،م.

_ معهالم التنز یهل فهی تفسهیر القهرآن (تفسهیر بغهوی) ،حسهین بهن مسهعود بغهوی ،تحقیه و تخههریج:

چهارم1997 ،م.

_ مفاتیح الغیب ،محمد بن عمر فخر رازی ،بیروت:دار إحیاء التراث العربی ،سوم. 1420 ،

_ مفتهها الجنههة فههی االحتجههاج بالسههنة ،عبههدالرحمن بههن ابههی بکههر سههیوطی ،المدینههة المنههورة:
الجامعة االسالمیة ،الطبعة الثالثة1989 ،م.

_ الموافقات ،ابراهیم بهن موسهی شهاطبی ،تحقیه  :أبوعبیهدة مشههور بهن حسهن ،بهیجها :دار ابهن
عفان ،الطبعة االولی1997 ،م.

_ موطأ االمام مال  ،مال
العربی1985،م.

بن انس ،تحقی  :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت :دار إحیاء التراث
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محمههد عبههداهلل نمههر ،عثمههان جمعههة ضههمیریة و سههلیمان مسههلم الحههرش ،بههیجهها :دار طیبههه،

_ المیههزان فههی تفسههیرالقرآن ،محمههد حسههین طباطبههایی ،قههم :انتشههارات جامعههه مدرسههین حههوزه
علمیه قم ،بی تا.

_ النکههت و العیههون ،علههی بههن محمههد مههاوردی ،تحقی ه  :السههید بههن عبدالمقصههود ،بیههروت :دار
الکتب العلمیة ،بیتا.
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