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چكيده
ــلمانان حجت و مالك  ــوان كتاب دينى و كالم خداوندى و منبعى فكرى و رفتارى، همواره براى عموم مس ــرآن به عن ق
ــوى ديگر ايثار، جهاد در راه آرمانها و اصول دينى و  ــت. از س ــه و عمل بوده و معيار و مبناى تعليم و تربيت اس انديش
ــالم به شمار مى رود. در زمان صدر اسالم كه مصادف بود با  ــير، از افتخارات پيروان اس ــهادت و بذل جان در اين مس ش
وقوع جنگهاى مسلمانان با كفار، تعداد زيادى از مسلمانان به شهادت رسيدند و كلمات شهيد و شهادت در معناى جديد 
ــايع شد و پيامبر اكرم(ص) نيز اين واژه ها را براى كشته شدگان  ــبيل اهللا) در ميان مردم ش و اصطالحى (يعنى: قتيل فى س
در راه خدا به كار برد، تا جايى كه امروزه از شنيدن اين كلمات ذهن انسان به همين معناى جديد متبادر مى شود. مقوله 
ــته شدن و از بين رفتن جسم يك انسان دين دار نيست، بلكه يك روند هدف دار و عقالنى است كه در  ــهادت، تنها كش ش
ــتارى در مبانى تربيتى شهادت  ــده، جس ــت. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته ش وراى آن مبانى تربيتى عميقى نهفته اس
ــت، به گونه اى كه از دو منظر مى توان به مبانى تربيتى شهادت در قرآن نگريست: منظر  ــى آيات قرآن اس از خالل بررس
ــهادت  ــت و مى تواند نقش مؤثرى در ايجاد فرهنگ ش ــهيدان ذكر گرديده اس اول؛ بيان خصوصياتى كه در قرآن براى ش
ــد. منظر دوم؛ بيان مصاديق شهيدان در قرآن و نقش تربيتى آنها. در اين نوشتار اين دو مقوله مورد  ــته باش در جامعه داش

مداقه قرار مى گيرد.

كليدواژه ها: قرآن، شهيد، قتيل، تربيت.

مبانى تربيتى شهادت در قرآن
بانگاهىبهتفاسيرفريقين
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مقدمه
ــت كه براى  ــى همه جانبه نگر و دقيق اس ــالم، آيين دين اس
ــان، برنامه و روش ارائه نموده  ــوه مختلف زندگانى انس وج
ــى و زمانه  ــا دوران رويش و بالندگ ــدو تولد ت ــت. از ب اس
ــش قرار مى دهد و  ــالگى آدمى را زير پوش ــوغ و ميان س بل
ــالم نه تنها  ــه پيرو مكتبى خود را رها نمى كند. اس گويى ك
ــراى جاودان هم  ــراى زندگى كه براى مردن و انتقال به س ب
ــت؛  برنامه دارد. برنامه دينى در قالب آموزش و تربيت اس
ــان  ــدن انس يعنى هم آموزش مى دهد و هم پيگير آماده ش
ــهاى دينى در اسالم در دو  ــدن او است. آموزش و تربيت ش
ــت: گفتار پروردگار در قرآن و  قالب گفتارى و رفتارى اس
ــيره  كالم معصومان(ع) و رفتار بزرگان دينى و مذهبى كه س
عملى آنها است. جمله اينها براى انسان مسلمان يك روش 

زندگى و الگوى او به شمار مى رود.
ــمانى و دفاع از اصول ناب آن،  ــالش براى تحقق دين آس ت
ــى از روند زندگانى يك مسلمان مقيد است كه در اين  بخش
ــمى، هجرت، جهاد و در نهايت بذل جان  ــش جس راه كوش
مى كند. بذل جان در راه آرمانهاى دينى در فرهنگ اسالمى، 
ــت. اما بايد توجه داشت كه شهادت،  شهادت نام گرفته اس
ــم يك انسان دين دار  ــدن و از بين رفتن جس ــته ش تنها كش
ــت، بلكه يك روند است كه در وراى آن مبانى تربيتى  نيس

عميقى نهفته است.
ــژه قيامها و  ــت كه وي ــهادت از جمله مفاهيم وااليي اس ش
ــالمي ما نيز از اين قاعده  ــت. انقالب اس انقالبهاي الهي اس
ــري از فرهنگ غني و متعالي  ــتثنا نبود، بلكه با بهره گي مس
ــت فراموشي سپرده  ــهادت را كه مي رفت به دس ــالم، ش اس

شود، روح و حياتي تازه بخشيد.
ــدا دارد، از روزي او بهره مند،  ــهيد، واالترين مقام را نزد خ ش
ــنود و مسرور است. شهادت  به فضل خدا راضي و از آن خش
ــود و بي نظير براي شهيد  ــت، معامله اي پرس پيمان با خدا اس
است و او نه تنها مورد مغفرت الهي قرار مي گيرد كه ديگران را 
نيز شفاعت مي كند. شهادت آن گونه كه در ادامه بيان مى شود، 

يك فرهنگ با چهارچوب دقيق عقالنى و منطقى است.
ــهيد و  ــته هاى موجود در زمينه ش ــى آثار و نگاش با بررس
شهادت مشخص مى گردد كه اين موضوع به صورت كلى و 
مختصر از منظر قرآن و روايات مورد تحقيق و بررسى قرار 

ــت. اگر بر اين مطلب رويكرد تربيتى را بيافزاييم  گرفته اس
ــده مى دهد، با  ــق و علمى را به نگارن ــه امكان تبيين دقي ك
كمبود آثار نگاشته شده به زبان فارسى در اين زمينه مواجه 
ــد. از جمله كارهايى كه در اين باره انجام گرفته  خواهيم ش
ــت، از اين قرارند: پايان نامه «شهيد و شهادت از ديدگاه  اس
ــكده الهيات  ــته طيبه على نژاد، دانش قرآن و حديث»، نوش
ــران، 1380ش؛ پايان نامه  ــگاه ته ــالمى دانش و معارف اس
ــبيل اهللا در قرآن و  ــل فى س ــهيد و قتي ــى ش «مفهوم شناس
ــگاه مذاهب  ــا پيرچراغ، دانش ــته محمدرض روايات»، نوش
ــهادة تأصيل ال إستئصال»،  اسالمى، 1390ش؛ كتاب «الش
اثر محمدقاسم مكى بغدادى، لبنان، داراالسالمية، 1413ق؛ 
كتاب «بررسى شهيد و شهادت از ديدگاه قرآن و حديث»، 
تأليف مرضيه قاسمى، نشر شاهد، 1386ش؛ كتاب «نگاهى 
ــر شاهد،  ــهادت»، تأليف محمود دياني، نش نو به فرهنگ ش
ــد، به صورت كلى بحث شهيد  1388ش. منابعى كه ذكر ش
ــى قرار داده اند، اما در  ــبيل اهللا را مورد بررس و قتيل فى س
ــت،  ــده اس ــهادت پرداخته نش هيچ كدام به مبانى تربيتى ش

بنابراين بحث در اين خصوص ضرورت دارد.

تعريف شهادت و شهيد
ــهادت و شهيد از مشتقات ماده «ش.ه.د» هستند.  كلمات ش
«َشِهَد» در بابهاى مختلف معانى متعددى دارد. علماى لغت 
ــه اى  ــف اين واژه، چنين مى گويند: «ش.ه.د» ريش در تعري
ــت كه بر حضور،1 علم2 و خبردادن، داللت دارد و تمام  اس
ــتقاِت اين ماده داراي ارتباط خاصي با سه اصل معنايي  مش
ــده مى باشند.3 «شهد باهللا» به معناى  يا يكي از معاني ياد ش
ــت.4 اين فعل معانِى «َخبََر»، «عايََن»،  ــوگند خوردن اس س
ــهادت» را نيز  َلَع َعَلْيه» و «اداى ش «ادَرك»، «َحَلَف»، «إطَّ
ــهد» به صيغه  ــهد» و «استش ــن رو دو فعل «اش دارد،5 از اي
مجهول به معناى كشته شدن در راه خدا هستند.6 «شهادة»، 

1 . فرهنگ جديد عربي- فارسي، ص292.
2 . المعجم الوسيط، ج1، ص497؛ قاموس قرآن، ج5، ص75.

ــي كلمات القرآن  ــة، ج3، ص221؛ التحقيق ف ــم مقاييس اللغ 3 . معج
الكريم ، ج6، ص128.

4 . المعجم الوسيط، ج1، ص497.
5 . المنجد فى اللغة، ص406.

6 . دائرة المعارف القرن العشرين، ج5، ص414.

49

تم 
هش

ل 
سا

13
92

ن 
ستا

-تاب
32

اره
شم



يكى از مصادر ماده «ش.ه.د» است كه هر سه معناى مذكور؛ 
يعنى حضور، علم و خبردادن7 در آن وجود دارد و همچون 
َشِهَد داراى معانى متعددى اعم از حاضر بودن و گواه بودنى 
است كه يا با چشم و يا با انديشه و بصيرت8 (حضور همراه 
ــرد و نيز به  ــا بصيرت) صورت مى گي ــاهده با بََصر يا ب مش
ــخن گفتن از روى علم و آگاهى كه از مشاهده و  معناى س
ــم حاصل مى شود، به كار  بصيرت يا ديدن با حواس و چش
ــت.9 «شهادة» همچنين به معنى اقرار، حكم و علم  رفته اس

هم مى آيد كه همه از شعبه هاى حضور و ديدن هستند.10
واژه شهيد از واژه هاي پراستعمال در فرهنگ اسالمي است 
ــران و ... در آثار خود  ــلمان از لغويان، مفس كه عالمان مس
ــه «شهد» و مصدر  به آن پرداخته اند. اين واژه همچون ريش
ــت؛ از جمله: 1. عالم  ــهادت» داراى معانى متعددى اس «ش
به امور ظاهري.11 2. محتضر؛ زيرا مالئكه موقع جان دادن 
ــوند.12 اين معنا از كالم الهي برگرفته  فرد، بر او حاضر مي ش
ُل َعَلْيِهُم الَمَالئَِكُة أالَّ  ــت، آنجا كه مي فرمايد: «ُتَنزِّ ــده اس ش
ــوا و َال َتْحَزنُوا ...»؛13 «مالئكه بر آنان فرود مي آيند و  َتَخاُف
ــيد». 3. گواه،  مي گويند: هان! بيم مداريد و اندوهگين نباش
ــي كه در شهادت خود امين  حاضر و عالم؛ همچنين به كس
ــود  ــچ چيز از او فوت نمي ش ــي كه علم هي ــت و به كس اس
ــود كه در اين  ــم دارد، نيز اطالق مى ش ــه هر چيزي عل و ب
معناي اخير، مراد خداوند متعال است؛ زيرا فقط او است كه 
ــت.14 4. از اسماى خداوند متعال؛ او  عالم به هر چيزى اس
كسى است كه هيچ چيز از علمش غايب و مخفى نيست، با 
ــهيد در روز قيامت براى مردم شهادت  اين وجود گاهى ش

مى دهد.15 5. ناظر، آگاه، نمونه و الگو.16
ــت كه هيچ چيز از علم او پوشيده  ــهيد به معني كسي اس ش
ــتفاد نيست و  ــت كه البته ظاهر عموم، از خود كلمه مس نيس

7 . لسان العرب ، ج3، ص240.
8 . مفردات الفاظ القرآن،  ص465.

9 . همان، ص465.
10 . قاموس قرآن، ج4، ص75.

11 . مفردات الفاظ القرآن، ص466.
12 . همان، ص486.

13 . فصلت، 30.
14 . لسان العرب، ج3، ص239.

15 . مجمع البحرين، ج3، صص80و81.
16 . حسين وارث آدم، ص156.

ــي حاضر هم به كار  ــت و به معن مفيد عموم كلمه ديگر اس
رفته است.17 معناى اصطالحى شهادت عبارت است از:

ــهادت به عملى اطالق مى شود كه فرد (شهيد) به خاطر  «ش
اعتقادات مذهبى و يا به خاطر داليل و اصول مهمى مى ميرد 

و يا خود را به رنج دچار مى كند».18
ــت  ــهيد معانى اصطالحى متعددى بيان گرديده اس براى ش
ــه در جنگ به  ــت ك ــى اس ــهيد كس كه از اين قرارند: 1. ش
ــود.19 2. شهيد از اسماي حسناي الهي  دست كفار كشته ش
است20 و در اصطالح رايج به كسى گفته مى شود كه در راه 
ــرخى تشبيه شده  ــود21 و شهادت به مرگ س خدا كشته ش
ــناخت آن را انتخاب مى كند و در  ــت، انسان آزاده با ش اس
ــود.22 3. شهيد به  راه عقايد و ايده ها و مرامش فدايى مى ش
ــود كه در جنگ به ظلم  ــلمان طاهر و بالغى گفته مى ش مس
ــهيد در اصطالح كسى است  ــت.23 4. ش ــيده اس به قتل رس
ــوم(ع) يا در جهاد  ــر(ص) يا امام معص ــه در ركاب پيامب ك
ــود.24 5. عالمه طباطبايي ذيل آيات 140  جايزى كشته ش
ــاء26 و 69 زمر27 مي نويسد كه منظور  آل عمران،25 69 نس
از شهيد و شهدا در قرآن، شاهدان اعمال است، نه كشتگان 
ــهيد به معناي كشته در راه خدا، اصطالحي  در راه خدا و ش
است كه در بين مسلمانان رايج شده است. همچنين شهادت 
ــر مبناى پيروى حق و به خاطر اظهار حق و  يك گواهى ب
ــهدا كسانى هستند  ــهيد و ش ــت.28 6. ش زنده كردن حق اس
ــدا و براى رضاى او و به منظور برقرارى حق  كه در راه خ

كشته شوند.29

17 . اقرب الموارد، ج1، ص617.
18 . “Martyrs”, V.3 (j-o).

19 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج2، ص324.
20 . لسان العرب، ج3، ص238؛ تاج العروس، ج2، ص391؛ فرهنگ 

الروس، ص726.
21 . لسان العرب، ج3، ص238.

22 . فلسفه شهادت، ص116.
23 . لغتنامه دهخدا، ج10، ص14629.

24 . مجمع البحرين، ج2، ص553.
25 . الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص29.

26 . همان، ج4، ص407.
27 . همان، ج17، ص296.
28 . همان، ج5، ص108.

29 . التبيان فى تفسير القرآن، ذيل آيه 69 نساء.
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تعريف قتيل فى سبيل اهللا
ــدگان در  در قرآن كريم و روايات به جاى ذكر نام كشته ش
ــهيد» و «قتيل فى سبيل اهللا» استفاده  راه الهى، از تعابير «ش
شده است. ماده «قتل» در قرآن كريم به دو معنا آمده است؛ 
ــَتْحُيوَن ِنساَءُكْم» ،30  ُلوَن َأْبناَءُكْم َو َيْس چنان كه در آيه «ُيَقتِّ
ــت؛ يعنى «زياد مي كشتند  «يقتلون» براى كثرت كشتار اس
ــتند زنانتان را»؛ ولى در آيه  ــرانتان را و زنده مي گذاش پس
ــَعْوَن ِفي  ــولَُه َو َيْس ــزاُء الَِّذيَن ُيحاِربُوَن اَهللا َو َرُس «ِإنَّما َج
ــوا ...»،31 ظاهراً منظور  ــوا َأْو ُيَصلَُّب ــاداً َأْن ُيَقتَُّل اْألَْرِض َفس

شدت قتل است.32
ــود دارد كه اگر هركدام از  ــرط وج  در اين اصطالح چند ش
ــبيل اهللا  ــود، ديگر نمى توان بر آن قتيل فى س آنها محقق نش
ــته شدن باشد. ثانيًا؛  اطالق نمود: اوًال؛ بايد اين مرگ با كش
ــد. آگاهانه بودن به اين معنا  ــدن آگاهانه باش ــته ش اين كش
ــِر اين نوع مرگ  ــان، خود با بصيرت انتخابگ ــت كه انس اس
ــد و شرط آگاهانه بودن آن است كه شهيد حق و باطل  باش
زمان خود را بشناسد و در زير لواى حق عليه باطل بجنگد. 
ــته شدن «في سبيل اهللا» باشد. قيد «في سبيل  ثالثًا؛ اين كش
ــگ عليه كفار  ــهيد در جن ــاره به هدف و جهت ش اهللا» اش
ــت كه جنگي داراي  ــركان دارد و بيانگر اين معنا اس و مش

ارزش است كه هيچ هدفي جز اهللا در آن نباشد.33

تعريف تربيت
ــد  تربيت مصدر باب تفعيل و از ماده «ربى، يربو» به معناى رش
يافتن و رشد دادن متربى است.34 تربيت، رشد دادن يك پديده از 
راه برطرف ساختن موانع و فراهم كردن زمينه رشد و شكوفايى 

استعدادها و به فعليت رساندن قواى نهفته در آن است.35
ــلمان براى  ــازى انسان مس ــالمى، علم آماده س تربيت اس
ــان و  ــت. آماده كردن كامل انس ــى دنيا و آخرت اس زندگ
ــتى، عقالنى، علمى، عقيدتى، معنوى، اخالقى،  تربيت بهداش
اجتماعى و ارادى در پرتو مبانى، ارزشها، روشها و شيوه هاى 

30 . اعراف، 141.
31 . مائده، 33.

32 . قاموس قرآن،  ج6، ص231.
33 . ر.ك: فرهنگ علوم سياسي، ص227.

34 . لسان العرب، ج1، ص405.
35 . مفردات الفاظ القرآن، ص184.

تربيتى كه اسالم بيان كرده است، صورت مى پذيرد.36

تعريف مبانى تربيت
ــى و امكانات و  ــت، از موقعيت آدم ــم و تربي ــى تعلي مبان
محدوديتهايش و نيز از ضرورتهايى بحث مى كند كه حياتش 
ــه قانون منديهاى  ــت.37 مجموع همواره تحت تأثير آنها اس
ــان است كه دو خصوصيت دارند:  مربوط به ويژگيهاى انس
ــتند. دوم اينكه به  ــانها صادق هس ــه در عموم انس اول اينك

شكل قضاياى دربر دارنده هستند.38

شهادت و شهيد در قرآن
ــهيد» از كلمات «قتيل فى  در قرآن كريم عالوه بر واژه «ش
ــبيل اهللا» و «قضى نحب»39 نيز براى مفهوم كشته شده در  س
ــت. واژه «قتيل فى سبيل اهللا» از  ــتفاده شده اس راه خدا اس
ــالم همان مفهوم دينى را داشت كه امروزه از  همان صدر اس
آن فهميده مى شود و در اصطالح رايج به كسى گفته مى شود 
ــود.40 به نظر مى رسد شهيد به طور  ــته ش كه در راه خدا كش
ــت؛ يعنى شهيد مصاديق  ــبيل اهللا اس كلى اعم از قتيل فى س
متعددى دارد و يكى از آن مصاديق، مى تواند قتيل فى سبيل 

اهللا باشد.
ــت دارد كه جداى  ــهادت آن قدر در قرآن، اهمي موضوع ش
ــاص يافته  ــتقلى به آن اختص ــاد، آيات مس ــث جه از مبح
ــت و موضوعاتى همچون جايگاه شهيد، فلسفه شهادت،  اس
شهادت طلبى، زمينه استقبال از شهادت، زمينه هاى شهادت، 
ــهيدان، علم شهيدان، مصاديق  پاداش شهيدان، خشنودى ش
شهيدان و ... در اين آيات به چشم مى خورد.41 الزم به ذكر 
است قرآن در كنار ساير امور مادى و معنوى كه به زندگى 
ــان مرتبط مى باشد، به بحث جهاد و متعاقب آن شهادت  انس
نيز پرداخته است، چنان كه آياتى در قرآن از فلسفه، هدف، 
انگيزه و ارزش جهاد سخن مى گويند و به بحث شهادت نيز 

36 . گامى به سوى نظريه پردازى در تعليم و تربيت اسالمى، ص72.
37 . تعليم و تربيت و مراحل آن، ص56.

38 . نگاهى دوباره به تربيت اسالمى، ص65.
39 . احزاب، 23.

40 . لسان العرب، ج3، ص238.
ــاء، 69؛ حج،  ــران، 157-195؛ نس ــره، 154؛ آل عم ــد بق 41 . همانن

58و59؛ احزاب، 23؛ محمد، 4-6 و ... .
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نظر دارند.42
ــيار گفته اند. شيخ  البته بزرگان از فضيلت جهاد در قرآن بس
بهايى مى گويد: «بدان كه جهاد از اعظم اركان اسالم است و 
ــيار در فضيلت جهاد و ترغيب بر  در آيات قرآنى مبالغه بس
آن و سرزنش آن كسانى كه بى مانعى جهاد نكنند، واقع شده 
است».43 اما سخن در اين مقال از صرف جهاد نيست، بلكه 
ــمن دين خداوند  ــى از روند جهاد و رويارويى با دش بخش

است كه منجر به شهادت مى شود.

مبانى تربيتى شهادت
در وراى آيات حوزه شهيد و شهادت، فرهنگ ايثار و مبانى 
تربيتى عميقى وجود دارد كه تنها بايد با چشمانى باز و دلى 
ــت تا آنها را دريافت. آنچه كه هدف اين مقاله  پاك نگريس
ــدن در راه آرمانهاى  ــهادت به معناى كشته ش ــد، ش مى باش
دينى و شهيد به مفهوم مقتول در راه خدا است، تا با بررسى 
آنها به مبانى تربيتى نهفته در اين آيات پى ببريم. از دو منظر 

مى توان به مبانى تربيتى شهادت در قرآن نگريست:
1) اثرات تربيتى شهادت در قرآن

ــهيدان ذكر گرديده است،  خصوصياتى كه در قرآن براى ش
ــهادت در جامعه  مى تواند نقش مؤثرى در ايجاد فرهنگ ش
ــته باشد و بنابراين بررسى اين ويژگيها در اينجا الزامى  داش

است.
الف) بهشت و رسيدن به مقام رضوان

ــت، به عنوان پاداش شهيدان  در تعدادى از آيات قرآن، بهش
ــت محل دريافت پاداش و داراى  ذكر شده است؛ زيرا بهش
باغهاى بسيارى است كه بر حسب مقام و منزلت و شايستگى 
ــت هستند، درجه بندى شده  افراد و گروههايى كه اهل بهش
ــت. از جمله آياتى كه بهشت را به عنوان پاداش شهيدان  اس

ذكر مى كند، موارد ذيل است:
ْنهاُر ...»؛44 «و  ــمْ َجنَّاٍت َتْجري ِمْن َتْحِتَها اْألَ ْدِخَلنَُّه «... َو َألُ
ــان ] آن نهرها روان  ــى كه از زير [درخت ــان را در باغهاي آن
َفها لَُهم »؛45 «و  ــت درمى آورم ...». «َو ُيْدِخُلُهُم الَْجنََّة َعرَّ اس

42 . همانند نساء، 74-96؛ مائده، 33و35؛ انفال، 72-75؛ آل عمران، 
195؛ حشر، 11؛ صف، 4و11 و ... .

43 . جامع عباسى، ص150.
44 . آل عمران، 195.

45 . محمد، 6.

ــتى كه براى آنان وصف كرده، آنان را درمى آورد».  در بهش
ــُهْم َو َأْموالَُهْم بَِأنَّ لَُهُم  رى  ِمَن الُْمْؤِمنيَن َأْنُفَس ــتَ «ِإنَّ اَهللا اْش
ــوَن َو ُيْقَتُلوَن ...»؛46 «در  ــبيِل اِهللا َفَيْقُتُل الَْجنََّة ُيقاِتُلوَن في  َس
ــان را به بهاى اينكه  ــت، خدا از مؤمنان، جان و مالش حقيق
ــانى كه  ــت، همان كس ــد، خريده اس ــت براى آنان باش بهش
ــوند ...».  ــته مى ش ــند و كش در راه خدا مى جنگند و مى ُكش
«لَُيْدِخَلنَُّهْم ُمْدَخًال َيْرَضْونَُه»؛47 «آنان را به جايگاهى كه آن 
ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه  را مى پسندند، درخواهد آورد». «ُيَبشِّ
ــان  َو ِرْضواٍن َو َجنَّاٍت لَُهْم فيها نَعيٌم ُمقيٌم»؛48 «پروردگارش
آنان را از جانب خود، به رحمت و خشنودى و باغهايى در 

بهشت  كه در آنها نعمتهايى پايدار دارند، مژده مى دهد».
ــيارى از آيات قرآن، سخن از نعمتهاى مادى  گرچه در بس
بهشت است: باغهايى كه نهرهاى آب جارى از زير درختان 
ــزه، ميوه هاى  ــران پاكي ــت، قصرها، همس آن در حركت اس
ــى در كنار اين  ــگ و مانند آن، ول ــگ، ياران همرن رنگارن
ــاره به نعمتهاى معنوى مهم ترى نيز شده است كه  نعمتها اش
ــت. از  ــهاى ما امكان پذير نيس ارزيابى عظمت آنها با مقياس
ــتى اگر كسى  ــت و به راس جمله آنها «رضوان» خداوند اس
ــاس كند خدا از او راضى است  ــد، كه احس به آن مقام برس
ــم از خدا راضى، همه لذتهاى ديگر را از ياد خواهد  و او ه
برد، تنها به او دل مى بندد و به غير او نمى انديشد. اين لذتى 
است روحانى، كه با هيچ زبان و بيانى قابل توصيف نيست. 
ــان،  ــجاد(ع) در جمالتى مى فرمايد: كمال نهايى انس امام س
ــان كامل مشتاق وصال خداوند است  قرب الهى است. انس
ــقها را نثار دوست مى كند.49 اين تعابير امام  و باالترين عش
ــت؛ زيرا  ــهادت از نگاه قرآن اس ــجاد در تبيين مفهوم ش س
شهيد در پى رسيدن به مقام وصل خداوند است و جان خود 

را به بهانه ايثار باالترين عشقها، نثار محبوب مى كند.
ب) دل بريدن از دنيا

جهاد در راه خدا مخصوص برخى از مؤمنانى است كه دنيا 
را به آخرت فروخته و از دنيا دل بريده و براي خدا از همه 
ــيده اند. قرآن كريم مى فرمايد: «َفْلُيقاِتْل في   ــت كش چيز دس
ْنيا بِاْآلِخَرِة َو َمْن ُيقاِتْل  ــُروَن الَْحياَة الدُّ ــبيِل اِهللا الَّذيَن َيْش َس

46 . توبه، 111.
47 . حج، 59.
48 . توبه، 21.

49 . صحيفه سجاديه، دعاهاى 21، 47و54. 
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ــبيِل اِهللا َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف نُْؤتيِه َأْجراً َعظيمًا»؛50  في  َس
«پس بايد كسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى كنند 
در راه خدا بجنگند و هركس در راه خدا بجنگد و كشته يا 

پيروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد».
ــمن  ــي از منافقان، مؤمنان را از جنگ و جهاد با دش گروه
ــد اين آيه را  ــتند. خداون ــارزه در راه خدا باز مي داش و مب
ــويق كند و  ــان را به جنگ و جهاد تش ــازل كرد، تا مؤمن ن
ــي منافقان توجهي  ــان بگويد كه به بازدارندگ خطاب به آن
ــطه اينكه دنيايشان  نكنند و در راه خدا بجنگند؛ زيرا به واس
ــي بزرگ و بهره اي فراوان  ــند، پاداش را به آخرت مي فروش

نصيبشان خواهد شد.51
پس مجاهد في سبيل اهللا تمام هدف و مقصد خود را خدا و 
سير و سلوك به سوى او قرار مي دهد و در جبهه ها فقط او 
ــدا به هيچ چيزي توجهي ندارد. به نظر  را مي بيند و غير خ
ــد، مهم ترين تأكيد آيه شريفه، اين است كه مجاهدان  مى رس
ــبيل اهللا به ميدان جنگ بروند،  در صورتى كه حقيقتًا فى س
ــند و چه كشته شوند، در هردو صورت  چه فاتح جنگ باش

پيروزند.52
عالمه طباطبايى نيز با پيوند بين اين آيات و آيات قبلى اش 
به نكته ظريفى اشاره مى نمايد: «عبارات «َفْلُيقاِتْل ِفي َسِبيِل 
ــِبيِل اِهللا»54  ــْم ال ُتَقاِتُلوَن ِفي َس ــا لَُك »53 و «َو م ــنَ اِهللا الَِّذي
ــه مؤمنان را از جهاد  ــر اينكه افراد منافقي ك ــت دارد ب دالل
ــت، جزء همان  ــخن به ايشان اس ــتند و روى س بازمى داش
ــردا مى كردند و جز به زبان  ــتند كه امروز و ف مؤمنانى هس
ايمان نياورده  بودند»؛55 چرا كه در دو آيه قبل جمله «َو ِإنَّ 
ــما كسى است كه در  َئنَّ ...»؛56 «و از ميان ش ِمْنُكْم لََمْن لَُيَبطِّ
ــده و ظاهر كلمه «منكم»  كارزار درنگ مى كند ...»، ذكر ش
ــي كه در آيه  ــر اينكه اين افراد منافق ــت دارد ب در آن دالل
ــان است، جزء همان مؤمنانى هستند كه  روى سخن به ايش
ــدر آيه قبلى اش با خطاب «يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا...»57  در ص

50 . نساء، 74.
51 .  التبيان فى تفسير القرآن، ج3، ص257.

52 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج3، صص115و116.
53 . نساء، 74.
54 . نساء، 75.

55 . الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص417.
56 . نساء، 72.
57 . نساء، 71.

مورد خطاب قرار گرفته اند.
ج) زنده جاودان

ــانى كه در راه اعتالى كلمه اهللا در روى زمين شهيد  آن كس
ــانهاى عزيز و پاكى هستند كه داراى كرامت  ــوند، انس مى ش
ــتند، بنابراين  ــانى هس ــى و تزكيه روحى و طهارت نفس قلب
اينان را نبايد مردگان خطاب كرد، كه مردن يعنى فنا و محو 
ــتند كه مفهوم  ــود، بلكه اينان زنده هس ــدن از صفحه وج ش

حيات، رشد و حركت به سوى پيشرفت است.58
ــبيِل اِهللا  ــد: «َوَال َتُقولُوْا لَِمْن ُيْقَتُل ِفي َس ــد مى فرماي خداون
ــُعُروَن»59 و در جاى ديگر  ــاء َولَِكن الَّ َتْش ــَواٌت بَْل َأْحَي َأْم
فرموده است: «َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل اِهللا َأْمَواًتا 
ِهْم ُيْرَزُقوَن».60 مقتول در راه خدا در اين  ــَد َربِّ بَْل َأْحَياء ِعن
ــهيد است و اين از تفاسير بزرگان مشهود است.61  آيات، ش
از همين رو است كه شهيد، همانند مردگان غسل ندارد62 و 
ــهيد قبل از شهادت خود  ــت كه ش كفن او همان لباس او اس
ــتان خود  ــى كرده و او در زندگانى خاندان و دوس را قربان

سهيم است.63
ــال بهتر از اين  ــان در پى كم ــدام مبناى تربيتى براى انس ك
ــان مجاهدى كه در راه خدا  ــت كه خداى بزرگ، از انس اس
ــده، به عنوان زنده جاودان ياد مى كند. در حقيقت  ــهيد ش ش
ــت.  ــهيد اس اين وصفى فخيم از جانب پروردگار در حق ش
بنابراين شهادت در اين مسير، فضيلتى مى شود كه هيچ چيز 

ديگرى با آن همسنگ نمى گردد.
ــت كه هر  ــى تربيتى اين آيات، اين اس ــه ديگر در مبان نكت
ــبت به مسئله اى شكل گرفت،  آنچه در گمان و ذهن ما نس
ــت. در آيات مذكور، قرآن مى فرمايد  اين عين واقعيت نيس
ــته شد، گمان مبريد و نگوييد  ــى در راه خدا كش كه اگر كس
ــما درك آن را  ــت. به صراحت مى گويد كه ش ــه مرده اس ك

نداريد.
ــهادت و  نكته ديگر در اين باب بحث زنده بودن پس از ش

58 . التفسير األثرى الجامع، ص252.
59 . بقره، 154.

60 . آل عمران، 169و170.
61 . جامع البيان فى تفسير القرآن، ذيل آيه 169 نساء.

62. توضيح آنكه شهيد در معركه به غسل و كفن نيازى ندارد، ولى اگر 
خارج از محل جنگ به شهادت برسد، غسل و كفن بر او الزم است.

ــين وارث آدم،  ــع، ج4، ص253؛ حس ــرى الجام ــير األث 63 . التفس
ص180.
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ــيار مهم  ــت. بس بقاى روح و متنعم بودن نزد پروردگار اس
ــان بداند اگر در مسير عشق و رضاى خداوند  است كه انس
ــه گونه اى  ــود، ب ــته ش ــردارد و به لحاظ فيزيكى كش گام ب
ــود كه مداوم متنعم هم خواهد بود و البته در  جاودانه مى ش
جايگاهى نزد خداوند كه مورد تكريم نيز قرار مى گيرد و از 

طرف حضرت حق مأجور است.64
ــت كه از پيامبر نقل شده است: هيچ كس  نكته ديگر اين اس
ــت مى شوند، آرزوى برگشتن به دنيا  از افرادى كه وارد بهش
ــه آرزو دارد به دنيا برگردد و 10  ــهيد ك را نمى كند، مگر ش
بار شهيد شود و اين به خاطر كرامتهايى است كه شهيد نزد 

خدا مى بيند.65
ــانهايى نيك انديش، گويندگان  ــهدا را انس امام على(ع)، ش
ــتم مى داند كه پيش از ديگران قدم  حق و ترك كنندگان س
ــت آوردن زندگى جاودان  ــذارده و در به دس ــت گ به راس
ــان بداند كه چنين عاقبت نيكويى  پيروز شده اند.66 اگر انس
ــود تجديد نظر  ــت، در زندگانى دنيايى خ ــارش اس در انتظ
مى كند و چه بسا به امور خوبى بپردازد كه تا قبل از اين به 
ــه و رفتارهاى خطا چشم بدوزد  فكرش نبوده و يا از انديش
ــت به فكر انجام آنها بوده باشد و تمامى اينها  كه ممكن اس

آثار تربيتى است.
د) پاداش الهى

ــَترى  ِمَن  ــت: «ِإنَّ اَهللا اْش ــوره توبه آيه 111 آمده اس در س
الُْمْؤِمنيَن َأْنُفَسُهْم َو َأْموالَُهْم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة ُيقاِتُلوَن في  َسبيِل 
ْنجيِل  ا ِفي التَّْوراِة َو اْإلِ ــوَن َو ُيْقَتُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحقًّ اِهللا َفَيْقُتُل
َو الُْقْرآِن َو َمْن َأْوفى  بَِعْهِدِه ِمَن اِهللا َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَّذي 
ــْم بِِه َو ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظيُم»؛67 «در حقيقت، خدا از  باَيْعُت
ــان را به بهاى  اينكه بهشت براى آنان  مؤمنان، جان و مالش
ــد، خريده است. همان كسانى كه در راه خدا مى جنگند  باش
ــوند. اين  به عنوان وعده حّقى در  ــند و كشته مى ش و مى ُكش
ــى از  ــت. و چه كس تورات و انجيل و قرآن بر عهده او اس
ــت؟ پس به اين معامله اى  خدا به عهد خويش وفادارتر اس
كه با او كرده ايد، شادمان باشيد، و اين همان كاميابى بزرگ 

64 . التفسير األثرى الجامع، ج4، ص253.
ــير األثرى الجامع،  ــيعه، ج13، ص12؛ التفس 65 . جامع االحاديث الش

ج4، ص270.
66 . نهج البالغه، خطبه 123.

67 . توبه، 111.

است».
ــريفه، خداوند متعال بعد از ذكر اينكه جانهاى  در اين آيه ش
ــت را روزى آنان  ــدارى و در عوض بهش ــان را خري مؤمن
ــتى را كه به مؤمنان  مى نمايد، بيان مى دارد ما اين وعده بهش
ــوده و بلكه ما آن  ــفاهى نب داده ايم، فقط صرف وعده اى ش
ــل و قرآن نيز ثبت  ــمانى تورات، انجي ــه كتاب آس را در س
ــر همگان اعالم  ــت وعده خود را ب ــم، تا اين قطعي نموده اي

كنيم.68
يكي از نكات جالب در اين آيه، اين است كه با بياني بسيار 
ــئله شهيد و شهادت را  لطيف و به صورت ضمني وجود مس
ــالم خبر مى دهد. البته به صراحت  در اديان قبل از دين اس
معلوم نيست كه اين موضوع با تعبير شهيد يا شهادت در بين 

اديان ديگر مرسوم بوده است يا نه؟
ــدد ديگري وجود  ــه، آيات و روايات متع ــالوه بر اين آي ع
ــبيل اهللا» و «قتل في  ــود مفهوم «مقتول في س ــه وج دارد ك
ــبيل اهللا» را در اديان ديگر و در مورد پيامبران گذشته و  س
يارانشان اثبات مى كند؛ آيه «َفَهَزُموُهْم بِِإْذِن اِهللا َو َقَتَل داُوُد 
ــاُء َو  ا َيش ــوَت َو آتاُه اهللاُ الُْمْلَك َو الِْحْكَمَة َو َعلََّمُه ِممَّ جالُ
ِت اْألَْرُض َو لِكنَّ  ــدَ لَْو ال َدْفُع اِهللا النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَس
ــس آنان را به اذن خدا  ــلٍ َعَلى الْعالَميَن»؛69 «پ اَهللا ُذو َفْض
ــت، و خداوند به او  ــت دادند، داوود، جالوت را كش شكس
پادشاهى و حكمت ارزانى داشت، و از آنچه مى خواست به 
او آموخت؛ و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى 
ــع نمى كرد، قطعًا زمين تباه مى گرديد؛ ولى خداوند  ديگر دف

نسبت به جهانيان تفّضل دارد»؛ از جمله آنها است.
ــرائيل سخن مي گويد،  خداوند در ضمن اين آيات از بني اس
ــي(ع) از پيامبر وقت خود  آن زماني كه پس از وفات موس
ــع يا شمعون)، تقاضا كردند كه رهبري بر آنها برگزيند  (يوش
ــان به آنها  ــا به امر او به جهاد در راه خدا بروند. پيامبرش ت
ــد، نافرماني  ــما واجب ش مي گويد كه مبادا اگر جهاد بر ش
كنيد؛ آنها هم در پاسخ مى گويند: چگونه مي شود كه دشمن، 
ما و فرزندان ما را به ظلم از ديارمان بيرون كرده باشد و ما 
به جنگ نرويم؟ حتمًا به جنگ خواهيم رفت. اما موقعي كه 
به درخواست خودشان حكم جهاد واجب شد، اكثر آنان به 
ــرآن، ج5، ص306؛ الصافى، ج2،  ــير الق ــى تفس ــان ف 68 . ر.ك: التبي

ص380؛ تفسير القرآن العظيم، ج4، ص191.
69 . بقره، 251.
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ــي از جهاد روي گردانيدند و آن گروه اندك  جز گروه اندك
همراه با فرمانده شان طالوت، به قتال و جهاد دشمنان روي 
ــدند و به راه خود  آوردند و در اين آزمايش الهي پيروز ش
ــت دادند. در آخر  ادامه و به ياري خداوند كافران را شكس
اين ماجرا خداوند فلسفه جهاد را ذكر مي كند و مي فرمايد: 
ِت اْألَْرُض َو  ــدَ ــْو ال َدْفُع اِهللا النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَس «َو لَ
ــَن»؛ «و اگر خداوند برخى  ــنَّ اَهللا ُذو َفْضٍل َعَلى الْعالَمي لِك
ــى ديگر دفع نمى كرد، قطعًا زمين  ــيله برخ از مردم را به وس
تباه مى گرديد. ولى خداوند نسبت به جهانيان تفّضل دارد». 
ــه اى پرورش دهد كه خود را  ــان را به گون اينكه قرآن، انس
ــى را طورى تربيت كند كه  ــالك حق و باطل بداند و آدم م
اليق پاداش بزرگ از جانب خدا شود، دقيقًا براساس همان 

مبناى تربيتى است.
ــى است براى آشكار  ــهادت، تالش امام على(ع) فرمود: «ش
ــده اند».70 آيا رفتار و  ــكار و كتمان ش ــردن امورى كه ان ك
ــين(ع) و  ــرد پيامبر(ص)، على(ع)، فاطمه(س)، حس عملك
ــانيت و عقالنيت از  ــش كه اخالق و انس ــر خوي ... در عص
ــوى عده اى انكار مى شد و حقايق كتمان شده بود، مفهوم  س
ــن نمى كند؟ آيا اين تصويرسازى از مفهوم  شهادت را روش
شهادت نمى تواند اثر تربيتى داشته باشد؟ اين است كه قرآن 
به صراحت مى گويد شهيد را نبايد مرده دانست. شهيد زنده 
ــت كه مى تواند عامل رشد جامعه و آشكار كننده حقايق  اس

پنهان باشد.
اينجا است كه شهادت اصلى برتر از جهاد مى شود. شهادت 
ــا اين تعابير  ــهادت ب ــالت و پيام مى گردد. آرى ش يك رس
ــت كه قابليت تربيتى دارد. نكته  قرآنى يك فرهنگ ناب اس
ــت كه شهادت بسان يك  ديگر تربيتى در اين آيات، اين اس
ــهيد جان مى دهد و خداى بزرگ آن را  ــت كه ش معامله اس
مى خرد و در آيه قرآنى، اين دادوستد، براى شهيد يك فوز 

عظيم و برد بزرگ حساب مى شود.
هـ) شادى و سرور

ــهيدان  خداوند متعال در قرآن كريم و به دنبال ذكر حيات ش
ــا آتاُهُم اهللاُ ِمْن  ــى دارد: «َفِرحيَن بِم ــزد پروردگار، بيان م ن
ــُروَن بِالَّذيَن لَْم َيْلَحُقوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم...»؛71  َفْضِلِه َو َيْسَتْبِش

70 . نهج البالغه، حكمت 252.
71 . آل عمران، 170.

ــادمان  ــت، ش ــه آنچه خدا از فضل خود به آنان داده اس «ب
ــانند و هنوز به آنان  ــانى كه از پى ايش ــتند و براى كس هس

نپيوسته اند، شادى مى كنند ...».
ــار حالتى است كه دل پر از شادى و سرور است، به  استبش
ــاش و باز مى شود و مقابل آن اشمئزاز  طورى كه چهره بّش
ــت كه دل پر از خشم و نفرت است، به طورى كه  حالتى اس
ــكار مى شود.72 بنابراين  گرفتگى و انقباض در صورت آش
ــدگان در راه خدا هم  ــته ش ــت كه كش معناى جمله اين اس
ــدا و ديدن آن فضل،  ــان به فضل خ ــيدن خودش از نظر رس
خوشحالى مى كنند و هم خودشان در طلب اين خبر خوش 
ــن فضل الهى  ــان نيز به اي ــتند كه رفقاى عقب مانده ش هس
ــند.73 شايد بتوان اين بشارت را از جهت ديگر نيز بيان  برس
ــارت و خوشحالي  ــهدا مي خواهند كه اين بش نمود؛ يعنى ش
ــده اند، «لَْم َيْلَحُقوا  ــاني كه به آنها ملحق نش ــود را به كس خ

بِِهْم» نيز برسانند.
ــانى هستند؟ در اين باره  منظور از «لَْم َيْلَحُقوا بِِهْم» چه كس
چند نظر بيان گرديده است: 1. مؤمنانى هستند كه مجاهدت 
مى كنند، ولى همراه آنان به شهادت نرسيدند و بعداً در جهاد 
ــد.74 2. برادران مجاهدى هستند كه جهاد  كشته خواهند ش
مي كنند در راه خدا، اما شهيد نشده اند و باقي مانده اند و بعد 
ــتر خواهند مرد.75 3. مؤمنانى هستند كه آنها را ترك  در بس
كردند76 و در فضل و مقام به آنها نرسيده اند، ولى به واسطه 
ــتند كه قبل از  ايمان مقامى عظيم دارند.77 4. برادران او هس
او به شرف شهادت رسيده اند و به جهت شادى آن متقّدمان، 
ــانى هستند كه مقام و  ــحال گردند.78 5. كس اينها نيز خوش

منزلت و فضل شهيدان را درك نكرده اند.79
ــير اين آيه مي گويد: بشارت شهيدان به  ــيد قطب در تفس س
ــت كه اوًال؛  ــان دهنده اين اس ــاني كه باقي مانده اند، نش كس

72 . تفسير جوامع الجامع، ج3، ص459.
73 . الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص60.

74 .تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص144؛ تفسير المراغي، ج 4، ص132؛ 
ر.ك: تفسير نمونه، ج2، ص271.

ــير القرآن العظيم، ج 2، ص335؛ تفسير منهج  75 . روح المعاني في تفس
الصادقين فى الزام المخالفين ، ج2،  ص378.

76 . الصافى، ج1، ص399.
77 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص884.

78 . ر.ك: تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ، ج2،  ص378.
79 . تفسير جوامع الجامع، ج1، ص220.
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شهيدان در فكر باقي ماندگان هستند و مي خواهند به ايشان 
ــت دارد. ثانيًا؛  ــدا از مجاهدان رضاي ــارت دهند كه خ بش
ــهيدان از برادران ديني خود  ــت كه ش ــان دهنده اين اس نش
جدا نشده اند و همان طور كه آنها (مجاهدان) زنده اند، شهدا 
ــارت مي دهند كه «َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم  نيز زنده اند و بش

َيْحَزنُوَن».80
ــهدا زندگى جمعى دارند، از  ــت: ش ــير نور آمده اس در تفس
هم رزمان خود دل نمى كنند و آينده خوب را به آنها بشارت 
ــوند و در انتظار ملحق  ــر ملحق مى ش ــد، به يكديگ مى دهن

شدن ديگران هستند.81
امام صادق(ع) در روايتى در مورد آيه «َو َيْسَتْبِشُروَن بِالَّذيَن 
ــاني كه  ــان (كس لَْم َيْلَحُقوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم» مي فرمايد: «ايش
ــم پيروان ما هستند كه هرگاه  بشارت مي دهند) به خدا قس
ــوند و با كرامات خدا روبه رو شوند، به  ــت داخل ش به بهش
ــتند و هنوز به آنها ملحق نشده اند،  ــاني كه در دنيا هس كس

مژده مى دهند كه هيچ خوف و حزني بر آنها نيست».82
2) مصاديق شهيدان در قرآن و نقش تربيتى آنها

ــو گرفتن از  ــم، به منظور الگ ــد متعال در قرآن كري خداون
ــيره شهدا، به معرفى كسانى مى پردازد كه جان خود را به  س
ــته اند. در ماجراى  ــهيد گش خداوند فروخته و در راه وى ش
هجوم بنى هوازن جز معدود مردانى از عاشقان راه پيامبر و 
پايدارانى در دفاع از او، تقريبًا تمام مردان سپاه فرار كردند، 
ــليم، ام سليط و ام حارث)،  دفاع چهار زن (ام عماره، ام س
ــول خدا، باعث  ــر و حلقه زدن آنان بر اطراف رس از پيامب
شرم فراريان و آسيب نديدن پيامبر شد.83 اين با چه معيار و 
منطقى قابل درك و فهم براى بشريت است. آيا اين نبود كه 
اين مردان و زنان از جان گذشته، تحت تأثير تربيت قرآن و 
ــالم اصيلى بودند كه الگوى برتر آن حضرت محمد(ص)  اس
ــت. اگر مصاديق شهيدان در قرآن شناسايى شوند، نقش  اس
ــيارى خواهد داشت؛ زيرا مى توان رفتار و كردار  تربيتى بس
ــهيدان در  آنها را الگوى خود قرار داد. برخى از مصاديق ش

قرآن عبارتند از:
80 .  فى ظالل القرآن، ج 1، ص518.

81 .  تفسير نور، ج2، ص198 .
ــير القرآن، ج 1،  ــان في تفس ــي، ج1، ص127؛ البره ــير القم 82 . تفس

ص712.
83 . السيرة النبوية، ج4، ص100.

الف) آسيه(س)
خداوند متعال در آيه 11 سوره تحريم، از حضرت آسيه(س) 
ــل ايمانش به خدا زير  ــر فرعون ياد مى كند كه به دلي همس
ــيد: «َو َضَرَب اهللاُ َمَثًال  ــكنجه هاى فرعون به شهادت رس ش
ــْت َربِّ اْبِن لي  ِعْنَدَك  ــَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قالَ ــَن آَمُنوا اْم لِلَّذي
ني  ِمَن  ــِه َو نَجِّ ــْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِل ني  ِم ــي الَْجنَِّة َو نَجِّ ــًا ِف بَْيت
الِميَن»؛84 «و براى كسانى كه ايمان آورده اند، خدا  الَْقْوِم الظَّ
ــه گفت: پروردگارا،  ــر فرعون را َمثَل آورده، آن گاه ك همس
ــت خانه اى برايم بساز و مرا از فرعون و  پيش خود در بهش

كردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر بَِرهان».
ــر فرعون آسيه بنت مزاحم بوده  ــت كه نام همس معروف اس
ــت؛ گفته اند آسيه(س) همسر فرعون، هنگامى كه معجزه  اس
موسى(ع) را در مقابل ساحران مشاهده كرد، اعماق قلبش 
ــد و از همان لحظه به موسى ايمان  ــن ش به نور ايمان روش
آورد. هنگامى كه فرعون از ايمان او باخبر شد، بارها او را 
ــت كه دست از دامن آيين موسى(ع)  نهى كرد و اصرار داش
ــتقامت  ــداى او را رها كند، ولى اين زن با اس ــردارد و خ ب
ــليم خواسته فرعون نشد. سرانجام فرعون دستور  هرگز تس
داد دست و پاهايش را با ميخها بسته، در زير آفتاب سوزان 
قرار دهند و سنگ عظيمى بر سينه او بيافكنند و هنگامى كه 
آخرين لحظه هاى عمر خود را مى گذارند، دعايش اين بود: 
ــت در جوار خودت  «پروردگارا! براى من خانه اى در بهش
بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش رهايى بخش و مرا از اين 

قوم ظالم نجات ده!»
ــن را اجابت فرمود و او را  ــد نيز دعاى اين زن مؤم خداون
ــار بهترين زنان جهان، مانند مريم قرار داد.85 چنان كه  در كن
ــم: «برترين زنان  ــول خدا(ص) مى خواني در روايتى از رس
ــتند: خديجه(س) دختر خويلد،  ــت چهار نفر هس اهل بهش
ــم(س) دختر عمران و  ــه(س) دختر محمد(ص)، مري فاطم

آسيه(س) دختر مزاحم همسر فرعون».86

84 . تحريم، 11.
ــرآن، ج10، ص54؛ الصافى، ج5، ص198؛  ــير الق 85 . التبيان فى تفس
ــرآن، ج10، ص479. در روايتى از امام  ــير الق ــى تفس ــع البيان ف مجم
ــُه اهللاُ لُِرقَيََّة بِْنِت  َ ــَذا َمثٌَل َضَرب ــه حضرت فرمود: «َه ــت ك صادق(ع) اس
َجَها ُعْثَماُن بُْن َعفَّان » (البرهان  َّتِي تََزوَّ ــوِل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َو آلِِه ال َرُس

فى تفسير القرآن، ج5، ص431؛ بحار االنوار، ج30، ص258).
86 . الدر المنثور، ج6، ص246.
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ب) انبيا(ع)
ــوره بقره، 21، 112و183  ــرآن كريم در آيات 61و91 س ق
ــاء و 70 سوره مائده به  ــوره نس ــوره آل عمران، 155 س س
روشنى برخى از انبياى الهى را ذكر مى كند كه به دست كفار 
بنى اسرائيل به شهادت رسيدند؛ براى نمونه: «َو ِإذا قيَل لَُهْم 
ــوا بِما َأْنَزَل اهللاُ قالُوا نُْؤِمُن بِما ُأْنِزَل َعَلْينا َو َيْكُفُروَن بِما  آِمُن
قًا لِما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَن َأْنِبياَء اِهللا  َوراَءُه َو ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ
ــود:  ــْن َقْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنيَن»؛87 «و چون به آنان گفته ش ِم
ــه آنچه خدا نازل كرده ايمان آوريد، مى گويند: ما به آنچه  ب
ــده ايمان مى آوريم و غير آن را  بر [پيامبر] خودمان نازل ش
انكار مى كنند. بگو: اگر مؤمن بوديد، پس چرا پيش از اين، 

پيامبران خدا را مى كشتيد؟».
ج) حضرت يحيى(ع)

ــوره مريم با ذكر عبارت  ــرآن كريم در آيات 12 تا 15 س ق
ــوُت َو َيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا»،  ــالٌم َعَلْيِه َيْوَم ُولَِد َو َيْوَم َيُم «َو َس
ــاره مى نمايد. در بيان  ــهيد شدن حضرت يحيى(ع) اش بر ش
ــوان گفت از  ــتن حضرت يحيى(ع)، مى ت ــهيد دانس علت ش
ــير آيات 154 سوره بقره و 169 سوره آل  آنجا كه در تفاس
عمران ذكر شده، كه شهدا مرده نيستند و بلكه زنده اند؛ «بَْل 
ــريفه هم بر زنده شدن حضرت يحيى  َأْحياٌء»،88 و اين آيه ش
ــهداى  ــن حضرت يحيى از مصاديق ش ــاره دارد؛ بنابراي اش

مطرح در قرآن است.
ــريفه مى گويد: «كلمه «حيًا» تأكيد  طبرسى ذيل اين آيه ش
ــى مى گويند اين تأكيد  ــت براى «يبعث» و بنابراين برخ اس
ــهيد بوده و با  ــه حضرت يحيى(ع) ش ــت ك به معنى اين اس
شهدا مبعوث مى شود؛ زيرا قرآن آنها را زندگان وصف كرده 

است».89
د) جادوگران فرعون

ــاد جادوگران  ــورد از ايمان و اعتق ــم در چند م ــرآن كري ق
ــاز  ــئله را زمينه س فرعون به خداوند ياد مى كند و همين مس
شهادت آنان مى داند. آيات 120 تا 126 سوره اعراف، 70 
ــعراء، بيانگر همين  ــوره ش ــوره طه و 46 تا 50 س تا 72 س
داً قالُوا آَمنَّا بَِربِّ هاُروَن  َحَرُة ُسجَّ ــت. «َفُألِْقَي السَّ مطلب اس
ــى . قاَل آَمْنُتْم لَُه َقْبَل َأْن آَذَن لَُكْم ِإنَُّه لََكبيُرُكُم الَّذي  َو ُموس

87 . بقره، 91.
88 . بقره، 154؛ آل عمران، 169.

89 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج6، ص782.

ــمْ َو َأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف َو  َعنَّ َأْيِدَيُك َقطِّ َر َفَألُ ــحْ َعلََّمُكُم السِّ
َبنَُّكْم في  ُجُذوِع النَّْخِل َو لََتْعَلُمنَّ َأيُّنا َأَشدُّ َعذابًا َو َأْبقى .  َألَُصلِّ
ناِت َو الَّذي َفَطَرنا  ــَن الَْبيِّ ــْن نُْؤِثَرَك َعلى  ما جاَءنا ِم قالُوا لَ
ْنيا»؛90 «پس  َفاْقِض ما َأْنَت قاٍض ِإنَّما َتْقضي  هِذِه الَْحياَة الدُّ
ــجده درافتادند. گفتند: به پروردگار موسى و  ساحران به س
ــون ] گفت: آيا پيش از آنكه به  هارون ايمان آورديم. [فرع
ــما  ــما اجازه دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعًا او بزرگ ش ش
ــت كه به شما سحر آموخته است، پس بى شك دستهاى  اس
شما و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ قطع مى كنم 
و شما را بر تنه هاى درخت خرما به دار مى آويزم، تا خوب 
بدانيد عذاب كدام يك از ما سخت تر و پايدارتر است. گفتند: 
ــوى ما آمده و [بر] آن  ــا هرگز تو را بر معجزاتى كه به س م
ــت، ترجيح نخواهيم داد، پس  كس كه ما را پديد آورده اس
هر حكمى مى خواهى بكن كه تنها در اين زندگى دنيا است 

كه [تو] حكم مى رانى».
هـ) مؤمن آل فرعون

ــوره غافر از مؤمن آل فرعون ياد مى شود كه به دليل  در س
ئاِت ما  ــهادت رسيد. «َفَوقاُه اهللاُ َسيِّ ايمانش به خداوند، به ش
ــوُء الَْعذاِب»؛91 «پس خدا او  ــُروا َو حاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُس َمَك
ــوء آنچه نيرنگ مى كردند حمايت فرمود، و  را از عواقب س
ــخت فرو گرفت». امام صادق(ع) در  فرعونيان را عذاب س
تفسير اين آيه شريفه بيان مى دارد كه اين آيه در مورد مؤمن 
ــت كه وى به دست فرعونيان قطعه قطعه شد،  آل فرعون اس

ولى خداوند دين او را حفظ نمود.92
و) مؤمن آل ياسين يا حبيب نّجار

ــهادت  ــوره يس از ش خداوند متعال در آيات 20 تا 26 س
حبيب نّجار توسط كافران پس از اظهار ايمان وى به خداى 
يكتا و دفاع از انبياى انطاكيه و تبليغ دين خدا خبر مى دهد 
و در ادامه اظهار تأسف وى را پس از شهادت از آگاه نبودن 
قومش به جايگاه بهشتى وى و آرزويش مبنى بر آگاه شدن 
ــمول آمرزش و كرامت الهى نسبت به وى پس  قومش از ش
از شهادت، به تصوير كشيده است. بسيارى از مفسران بيان 
ــريفه حبيب نّجار  ــد كه منظور از «َرُجٌل» در آيه ش مى دارن
ــت كه براى تبليغ دين الهى و حمايت از پيامبران الهى به  اس

90 . طه، 70–72.
91 . غافر، 45.

92 . تفسير نورالثقلين، ج 4، ص521.
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ــهر انطاكيه آمد و وقتى مردم قومش سخنانش را شنيدند،  ش
او را به طرز فجيعى به شهادت رساندند.93

ز) حمزة بن عبدالمطلب(ع)
ــانى، طبرسى و ...)  ــران (همچون فيض كاش برخى از مفس
ــوا ما عاَهُدوا اَهللا َعَلْيِه  ــل آيه «ِمَن الُْمْؤِمنيَن ِرجاٌل َصَدُق ذي
ــُه»94 بيان مى دارند؛ منظور از «َفِمْنُهْم  َفِمْنُهْم َمْن َقضى  نَْحَب
َمْن َقضى  نَْحَبُه» حضرت حمزه(ع) عموى پيامبر بوده كه در 

جنگ احد به شهادت رسيد.95
ح) جعفر بن ابى طالب(ع)

ــيد هاشم  ــران (همچون ابوالفتوح رازى و س برخى از مفس
ــى)، ذيل آيه 23 احزاب مقصود «ِمَن الُْمْؤِمنيَن ِرجاٌل  بحران
َصَدُقوا ما عاَهُدوا اَهللا َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقضى  نَْحَبُه» را عالوه 
بر حضرت حمزه، جعفر بن ابى طالب و همراهانش دانسته اند 

كه در غزوه موته به شهادت رسيدند.96
ط) اميرالمؤمنين على(ع)

تفاسير روايى و اجتهادى شيعه ذيل آيه شريفه «ِمَن الُْمْؤِمنيَن 
لُوا َتْبديًال»،97  ــُر َو ما بَدَّ ــاٌل َصَدُقوا ... َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظ ِرج
ــْن َيْنَتِظُر»، وجود  ــور از «َو ِمْنُهْم َم ــان مى دارند كه منظ بي
ــهادت  نازنين اميرالمؤمنين(ع) بوده كه همواره در انتظار ش

بودند و سرانجام با شهادت به لقاى الهى نائل گشتند.98
ى) شكنجه شدگان مؤمن

ــتان برخى  ــوره بروج، داس قرآن كريم در آيات 4 تا 10 س
ــردان و زنان مؤمن را ذكر مى كند كه به خاطر پايدارى  از م
ــان در مقابل كفار و ظالمان (اصحاب اخدود)، به  بر ايمانش

ــير نورالثقلين،  ــير القرآن، ج8، ص659؛ تفس 93 . مجمع البيان فى تفس
ج4، صص382-379.

94 . احزاب، 23.
95 . تفسير جوامع الجامع، ج3، ص309؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن، 
ــير القرآن، ج4،  ج8، ص549؛ الصافى، ج4، ص180؛ البرهان فى تفس
صص429-432. الزم به ذكر است در روايات مطرح شده كه حضرت 
ــير  جعفر بن ابى طالب(ع) نيز مصداق آيه قرار گرفته اند (التبيان فى تفس

القرآن، ج5، ص318).
ــير القرآن، ج15، ص380 ؛  ــان و روح الجنان فى تفس 96 .  روض الجن

البرهان فى تفسير القرآن،  ج4، صص432-429.
97 . احزاب، 23.

ــى، ج2، ص189؛ روض الجنان و روح الجنان  ــير القم 98 . ر.ك: تفس
ــير القرآن،  ج4،  ــرآن، ج15، ص380 ؛ البرهان فى تفس ــير الق ــى تفس ف
ــن، ج4،  ــير نورالثقلي ــى، ج4، ص180؛ تفس ــص429-432؛ الصاف ص

ص259.

شهادت رسيدند. «ُقِتَل َأْصحاُب اْألُْخُدوِد. النَّاِر ذاِت الَْوُقوِد. 
ــُهوٌد.  ــْم َعَلْيها ُقُعوٌد. َو ُهْم َعلى  ما َيْفَعُلوَن بِالُْمْؤِمنيَن ُش ِإْذ ُه
ــا نََقُموا ِمْنُهْم ِإالَّ َأْن ُيْؤِمُنوا بِاِهللا الَْعزيِز الَْحميِد. الَّذي لَُه  َو م
ــماواِت َو اْألَْرِض َو اهللاُ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َشهيٌد. ِإنَّ  ُمْلُك السَّ
ــَن َفَتُنوا الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت ُثمَّ لَْم َيُتوبُوا َفَلُهْم َعذاُب  الَّذي

َجَهنََّم َو لَُهْم َعذاُب الَْحريِق».99
ــانى بودند؟ اخدود به معنى گودال  اصحاب اخدود چه كس
ــت، و منظور در اينجا خندقهاى عظيمى  بزرگ يا خندق اس
ــكنجه گران مؤمنان را در  ــت كه مملو از آتش بود تا ش اس
آنها بيافكنند و بسوزانند. در اينكه اين ماجرا مربوط به چه 
زمان و چه قومى است، در ميان مفسران و مورخان اختالف 
ــت. معروف تر از همه آن است كه مربوط به «ذونواس»  اس
ــرزمين يمن است. ذونواس كه  ــاه حمير در س آخرين پادش
ــله گروه حمير بود، به آيين يهود درآمد  آخرين نفر از سلس
ــد، مدتى بر اين منوال  ــروه حمير نيز از او پيروى كردن و گ
ــرزمين نجران  ــد كه در س ــپس به او خبر دادن ــت. س گذش
ــتند،  ــمال يمن) هنوز گروهى بر آيين نصرانيت هس (در ش
ــه اهل نجران را  ــواس او را وادار كردند ك ــلكان ذون هم مس
مجبور به پذيرش آيين يهود كند. او به سوى نجران حركت 
ــن يهود را بر آنها  ــاكنان آنجا را جمع نمود و آيي ــرد و س ك
ــت و اصرار كرد آن را پذيرا شوند، ولى آنها ابا  عرضه داش
ــردن از آيين خود نبودند و  ــد و حاضر به صرف نظر ك كردن
ــدند. ذونواس دستور داد خندق  حاضر به قبول شهادت ش
ــى كندند و هيزم در آن ريختند و آتش زدند، گروهى  عظيم
را زنده زنده به آتش سوزاند و گروهى را با شمشير كشتند 
و قطعه قطعه كردند، به طورى كه عدد مقتوالن و سوختگان 

به آتش به 20 هزار نفر رسيد!100
ك) عدالت خواهان

ــوره آل عمران، از گروهى  قرآن كريم در آيات 21 و 22 س
ــيله كافران  ــه خاطر عدالت خواهى، به وس ــاد مى كند كه ب ي
بنى اسرائيل به شهادت رسيدند: «... َو َيْقُتُلوَن الَّذيَن َيْأُمُروَن 
ْرُهْم بَِعذاٍب َأليٍم»؛101 «و دادگستران  بِالِْقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّ

را به قتل مى رسانند، آنان را از عذابى دردناك خبر ده».

99 . بروج، 10-4.
100 . تفسير نمونه، ج 26، صص337و338.

101 . آل عمران، 21.
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ــر گفتم كدام  ــده كه به پيامب ــراح روايت ش ــده ج از ابى عبي
ــان از همه سخت تر است؟ حضرت  مردم در قيامت عذابش
ــخ فرمود: «مردمى كه پيامبران يا آمران به معروف  در پاس
ــه را خواند «َو  ــتند و بعد اين آي ــر را كش ــان از منك و ناهي
ــپس ادامه داد: اى اباعبيده  يَن بَِغْيِر َحقٍّ ...» و س َيْقُتُلوَن النَِّبيِّ
ــرائيل 43 پيامبر را در ساعت اول روز كشتند. 112  بنى اس
مرد از عابدان بنى اسرائيل به خاطر امر به معروف و نهى از 
ــا قيام كردند كه همه آنها را  ــر و اعتراض بر قاتالن انبي منك

نيز در آخر همان روز به شهادت رساندند».102

نتيجه گيرى
ــه اى است كه بر حضور، علم و خبردادن،  1. «ش.ه.د» ريش
داللت دارد و تمام مشتقاِت اين ماده داراي ارتباط خاصي 

با سه اصل معنايي يا يكي از معاني ياد شده مى باشند.
2. در اصطالح قتيل فى سبيل اهللا چند شرط وجود دارد كه 
ــود، ديگر نمى توان بر آن اين  اگر هركدام از آنها محقق نش
تعبير را اطالق نمود. اين شروط عبارتند از: بايد اين مرگ 
ــدن آگاهانه باشد و اين  ــدن باشد، اين كشته ش ــته ش با كش

كشته شدن «في سبيل اهللا» باشد.
ــالم كه مصادف بود با وقوع جنگهاى  3. در زمان صدر اس
ــهادت  ــلمانان به ش ــلمانان با كفار، تعداد زيادى از مس مس
ــاى جديد و  ــهادت در معن ــهيد و ش ــيدند و كلمات ش رس
ــايع  ــبيل اهللا) در ميان مردم ش اصطالحى (يعنى: قتيل فى س
ــد و پيامبر اكرم(ص) نيز اين واژه ها را براى كشته شدگان  ش
ــنيدن اين  ــدا به كار برد، تا جايى كه امروزه از ش در راه خ

كلمات ذهن انسان به همين معناى جديد متبادر مى شود.
4. شهيد به معناى گواه و شاهد است، ولى قتيل فى سبيل اهللا 

به معنى كشته شدن در راه خدا است.
ــَل از واژه هاى  ــتقات قَتِ ــالوه بر مش ــرآن كريم ع 5. در ق

«ُشَهَداء» و «قضى نَحْب» نيز استفاده شده است.
6. شهادت، تنها كشته شدن و از بين رفتن جسم يك انسان 
ــت، بلكه يك روند هدف دار و عقالنى است كه  دين دار نيس

در وراى آن مبانى تربيتى عميقى نهفته است.
ــاس آموزه هاى قرآنى يك مسئله فكرى،  ــهادت براس 7. ش
ــرآن، ج 1، صص605و606؛ مجمع  ــير الق 102 . ر.ك: البرهان في تفس

البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص720.

علمى و فلسفى مى باشد.
ــهادت در قرآن  ــر مى توان به مبانى تربيتى ش 8. از دو منظ
ــرآن؛ يعنى  ــهادت در ق ــرات تربيتى ش ــت: اول؛ اث نگريس
ــهيدان ذكر گرديده است،  خصوصياتى كه در قرآن براى ش
ــهادت در جامعه  مى تواند نقش مؤثرى در ايجاد فرهنگ ش
ــته باشد. دوم؛ مصاديق شهيدان در قرآن و نقش تربيتى  داش
ــه منظور الگو  ــد متعال در قرآن كريم، ب ــا؛ يعنى خداون آنه
ــهدا، به معرفى كسانى مى پردازد كه جان  گرفتن از سيره ش
خود را به خداوند فروخته اند و در راه وى شهيد گشته اند.

ــهيد، تمجيد خداوند از مقام  ــازى از شخصيت ش 9. الگوس
ــهيد، توجه به مفهوم شهادت به معناى كشته شدن در راه  ش
ــهيد  ــالى مبانى دينى و به خاطر رضاى حق و اينكه ش اعت
ــهادت به مثابه يك  ــخيص حق و باطل شود و ش معيار تش
ــود براى انسان، همگى از مبانى تربيتى موضوع  معامله پرس

شهادت در قرآن مى باشند.
ــهيدان از ديدگاه قرآن عبارتند از:  10. برخى از مصاديق ش
ــيه(س)، انبيا(ع)، حضرت يحيى(ع)، جادوگران فرعون،  آس
ــا حبيب نّجار، حمزة  ــين ي مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياس
ــب(ع)، اميرالمؤمنين  ــب(ع)، جعفر بن ابى طال بن عبدالمطل

على(ع)، شكنجه شدگان مؤمن و عدالت خواهان.
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1. قرآن كريم، ترجمه محمدمهدى فوالدوند.
ــى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم،  2. آلوس
ــارى عطية، بيروت، دارالكتب العلميه ،  تحقيق: على عبدالب

چاپ اول، 1415ق.
ــة، تصحيح:  ــس اللغ ــم مقايي ــد ، معج ــارس، احم 3. ابن ف
ــالمي،  ــالم محمد هارون، قم،  مكتب االعالم االس عبدالس

چاپ اول،   1404ق.
ــرآن العظيم،  ــير الق ــماعيل بن عمرو، تفس ــر، اس 4. ابن كثي
ــورات محمدعلى بيضون،  ــروت،  دارالكتب العلمية؛ منش بي

 1419ق.
ــرب ، تحقيق  ــان الع ــد بن مكرم،  لس ــور، محم 5. ابن منظ
ــروت ، دارالفكر،  ــن ميردامادى، بي ــح: جمال الدي و تصحي

1414ق.
ــيرة النبوية، بيروت، دارالكتاب العربى،  ــام، الس 6. ابن هش

1999م.
ــين بن على،  روض الجنان و روح  7. ابوالفتوح رازى، حس
ــق: محمدجعفر ياحقى و  ــير القرآن، تحقي ــان فى تفس الجن
محمدمهدى ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان 

قدس رضوى،  1408ق.
ــتانبول،  ــيط، اس 8. انيس، ابراهيم و ديگران، المعجم الوس

دارالدعوة، 1989م.
9. باقرى، خسرو، نگاهى دوباره به تربيت اسالمى، تهران، 

انتشارات مدرسه، 1376ش.
10. بحرانى، هاشم، البرهان فى تفسير القرآن،  تهران، بنياد 

بعثت،  1416ق.
ــيعه، قم،  ــع االحاديث الش ــين، جام 11. بروجردى، حس

انتشارات مهر، 1383ش.
ــي،  ــتاني، فؤاد افرام، فرهنگ جديد عربي ـ فارس 12. بس
ــالمي،  ــارات اس ــد بندرريگي، تهران، انتش ــه محم ترجم

1372ش.
ــر فراهانى،  ــى، تهران، نش 13. بهايى، محمد، جامع عباس

بى تا.
14. ُجر، خليل، فرهنگ الروس، پاريس، مكتبة الروس، 

1973م.
ــندگان، فرهنگ علوم سياسي، تهران،  15. جمعى از نويس

مركز اطالعات و مدارك علمي ايران، 1375ش.
16. خورى شرتونى لبنانى، سعيد، اقرب الموارد فى فصح 
العربية و الشوارد، لبنان، مكتبة لبنان، چاپ دوم، 1992م.

ــارات و  17. دهخدا، على اكبر، لغتنامه دهخدا، تهران، انتش
چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377ش.

ــردات الفاظ  ــين بن محمد، مف ــب اصفهانى، حس 18. راغ
القرآن،  بيروت،  دارالقلم، 1412ق.

ــارات  ــهادت، قم، انتش ــفه ش 19. رضوانى، على اكبر، فلس
هجرت، 1362ش.

ــن جواهر  ــاج العروس م ــى، ت ــدي، محمدمرتض 20. زبي
القاموس، بيروت، دارليبيا للنشر و التوزيع بنغازي، بي تا.

21. سيد رضى، نهج البالغه، ترجمه محمد دشتى، قم، دفتر 
مطالعات تاريخ و معارف اسالمى، 1384ش.

ــيوطى، جالل الدين، الدر المنثور فى تفسير المأثور،  22. س
قم، كتابخانه آيت اهللا مرعشى نجفى، 1404ق.

ــين وارث آدم، تهران، نشر قلم،  ــريعتى، على، حس 23. ش
1387ش.

ــين، تعليم و تربيت و مراحل آن،  ــكوهى، غالمحس 24. ش
مشهد، آستان قدس رضوى، 1373ش.

25. صحيفه سجاديه، ترجمه مهدى الهى قمشه اى، قم، آل 
طه، 1389ش.

26. طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، 
ــته به جامعه مدرسين حوزه  ــارات اسالمى وابس دفتر انتش

علميه قم، چاپ پنجم، 1417ق.
27. طبرسى، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع،  تهران، 
 انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم، چاپ 

اول،  1377ش.
ــرآن، تهران، ناصر  ــير الق ــو، مجمع البيان فى تفس 28. هم

خسرو، چاپ سوم ، 1372ش.
29. طبرى، محمد بن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، 

بيروت، دارالمعرفة،  1412ق.
30. طريحى، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، تحقيق 
ــران ، مرتضوى،  ــكورى، ته ــينى اش و تصحيح: احمد حس

 1375ش.
ــن،  التبيان فى تفسير القرآن،  ــى، محمد بن حس 31. طوس

  كتابنامه
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بيروت ، داراحياء التراث العربى ، بى تا.
ــؤاد، معجم المفهرس أللفاظ القرآن،  32. عبدالباقي، محمدف

تهران، انتشارات حر، 1383ش.
33. عروسى حويزى، عبدعلى بن جمعه، تفسير نورالثقلين، 
ــارات  ــى، قم، انتش ــولى محالت ــم رس ــيد هاش ــق: س تحقي

اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415ق.
ــوى نظريه پردازى  ــن، گامى به س 34. فتحى ملكاوى، حس
ــام خمينى،  ــه ام ــالمى، قم، مؤسس ــت اس ــم و تربي در تعلي

1380ش.
ــن، الصافى، تحقيق: حسين  ــانى، مال محس 35. فيض كاش

اعلمى، تهران، انتشارات صدر، چاپ دوم، 1415ق.
ــاح المنير في غريب  ــن محمد، المصب ــى، احمد ب 36. فيوم

الشرح الكبير، قم،  مؤسسه دارالهجرة، 1414ق.
ــران، مركز فرهنگى  ــير نور، ته ــن، تفس 37. قرائتى، محس

درسهايى از قرآن، 1383ش.
ــران،  دارالكتب  ــوس قرآن، ته ــر، قام ــى، على اكب 38. قرش

االسالميه، 1412ق.
ــروق،  ــالل القرآن، بيروت،  دارالش ــيد،  فى ظ 39. قطب، س

 1412ق.
ــي، تصحيح: طيب  ــير القم ــى، على بن ابراهيم، تفس 40. قم

موسوى جزائرى، قم، دارالكتاب،   1404ق.
ــير منهج الصادقين فى الزام  ــانى، مال فتح اهللا، تفس 41. كاش
ــى ،  ــن علم ــى محمدحس ــران ، كتاب فروش ــن ، ته المخالفي

1336ش.
42. مجلسى، محمدباقر، بحار االنوار، تحقيق: يحيى عابدي 
ــي، چاپ دوم،  ــاء التراث العرب ــران، بيروت، داراحي و ديگ

1403ق/ 1983م.
ــير المراغى، بيروت،  ــد بن مصطفى، تفس ــى، احم 43. مراغ

داراحياء التراث العربى، بى تا.
ــن ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،  44. مصطفوى، حس
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