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Abstract 

The Holy Qur'an, following the story of the fratricide of the Son of Adam, announces 

the writing of this allegory on the children of Israel that killing one person is like 

killing everyone. The Qur'anic narration considers the murder of the son of Adam 

as the reason for writing this allegory. The problem, then, is what is the relationship 

between the fratricide of the Son of Adam and the likeness of the murder of a person 

to the murder of all? And why does the Qur'an consider this analogy for the children 

of Israel among all nations?  The present study examines the background of the 

subject to unravel this analogy. According to the Torah, in the story of the fratricide 

of the Son of Adam, the cry of the blood of the victim was heard, In the main text of 

the Torah, the word blood is used in the plural. According to the "Mishnah", the 

Torah refers to the blood of the victim and his generation. Thus the murder of 

Adam's son had a characteristic that was the cry of blood, and because of this 

murder with that particular characteristic, God decreed for the children of Israel 

that killing a person is like killing everyone. 
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 چکیده

سر آدم، از نوشته شدن ا      تیحکا یدر پ میقرآن کر سرائ یبر بن لیتمث نیبرادرکشى پ که قتل یك  خبر داده است  لیا

اشکال    ان،یم نیدانسته است. در ا   لیتمث نیقرآن، قتل پسر آدم را سبب کتابت ا   تیتن، همانند قتل همگان است. روا 

همه   انیز مو چرا قرآن ا ست؟ یقتل فرد با قتل همگان چ یبرادرکشى پسر آدم و همانندانگار   انیآن است که نسبت م  

موضوع   نهیشیاز پ ه،یبتش نیاز ا ییگشاگره یحاضر برا قیبر بنى اسرائیل خبر داده است؟ تحق هیتشب نیا ریاقوام، از تقر

سر آدم، خون هاى مقتول به فریاد درآمد و بر وف   « تورات» ة. به گفتدیجو یمدد م   ،«شنا یم» قدر ماجراى برادرکشى پ

  هایخون ادیداشته است که فر یتیقتل پسرآدم، خصوص ساننبدی. است او نسل و مقتول خون ها،مراد تورات از خون

  یقتل فرد با قتل همگان را بر بن     یهمانندانگار    ،یژگیقتل با آن و   نیاو استتتت و خداوند به ستتتبب ا       هی مقتول و ذر

 مقرر نمود.        ل،یاسرائ

  پسرآدم. شنا،یقرآن، م قتل،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

اخالق با حفظ حقوق دیگران، پیوندی وثیق دارد و حق حیات از آشکارترین و بنیادی ترین حقوق آدمیان است. قتل  

شود    ست و اثر این تعدی به مقتول محدود نمی  ه  بلکه قاتل آرامش افراد جامعه را ب ،یك فرد تعدی به حق حیات او ا

  های مهم اخالقی درهمانند انگاری قتل یك تن با قتل همه مردمان، یکی از آموزه ستتتازد.میناامنی و دلنگرانی بدل 

آمده است و فهم نسبت این دو موضوع،       برادرکشى پسر آدم  قرآن است. این آموزه در سوره مائده، در پی حکایت   

 نیازمند کاوش است.  

بَأَ ابْنَیْ آدَمَ   »آیات   طبق بَا ُقْربَانًا فَتُُقبَِّل مِن َأَحدِِهمَا وَلَْم یُتََقبَّْل مَِن اآلَخِر قَاَل لَأَقُْتَلنََّك..            وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَ «  .بِالْحَقِّ إِْذ َقرَّ

لَهُ...       »(، 72)مائده/   تَْل أَِخیِه فَقََت لَُه نَفْستتتُُه َق عَْت  ثْ      »...( و 03)مائده/  « فَطَوَّ تَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِ   لَ هَذَا الْغُرَابِ قَالَ یَا وَیْلَ

صْبَحَ  أَخِی سَوْءه  فَأُوَارِیَ شتند    03)مائده/« النَّادِمِینَ مِنَ فَأَ سر آدم، قربانى عرضه دا شد  ؛( دو پ ز  ولی ا ،از یکى پذیرفته 

شد.   سری که دیگرى پذیرفته ن شد، قربانی پ شت! و نفس او،  اش پذیرفته ن او را به   به دیگری گفت که تو را خواهم کُ

 نادمان شد. کالغ، او را دفن کرد و در زمرةدرش راغب کرد و وى را کُشت و سرانجام، با الهام از رفتار قتل برا

سر آدم و قتل   تیپس از حکا ست د  یکیدو پ سْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَ »آیه  ،یگریبه د لَ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِ

بیان   (07مائده/)« وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیع ا... فِی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیع ا نَفْستت ا بِغَیْرِ نَفْسأ أَوْ فَستتَاد  

 انردمرا بکشد، چنان است که گویى همه م   گرىیاسرائیل مقرر داشتیم که هر کس د  یسبب، بر بن  نیبه ا دارد کهمی

گری  به همین سان، هر کس حیات دی  فساد در زمین واقع شود.   یقصاص یا به جزا  برایکه  یرا کشته باشد، مگر قتل  

 را حفظ کند، گویا همه مردمان را زنده داشته است.

عنی  متأخری یان آدم، به ناگاه به زمانه پسرقرآن از زمانه روایت چرا  ها مطرح است:پرسشاین آیات فوق،  ةدربار

سبب تقریر حکمى بر     و شود   منتقل مى زادگانیعقوبزمانه  سر آدم را  شان برادرکشى پ افزون بر  ؟معرفى مى کند ای

نسبتی میان    چه که قتل یك تن، همانند قتل همگان است؟  ه است چرا به سبب برادرکشى پسر آدم، مقرر گردید   این، 

اشتتته  وصتتیتی وجود دوجود دارد؟ آیا در این قتل، خصتت قتل همگانبا  فردقتل انگاری همانندو  برادرکشتتى پستتر آدم

 است که همانندانگاری مزبور از آن منتج شده است؟  

ضر برای گره  شبیه قرآنی    تحقیق حا شایی از ت ضوع در    «قتل همگانی»گ شینه مو شنا »، از پی جوید و از  می مدد« می

 گوید و نظرگاه بدیل را هم عرضه می دارد.    گرایی سخن میچالش محتمل در برابر این پیشینه

 در فضای نزول قرآن« میشنا»ه جایگا .1

شنا معادل واژه عبری  ست که در لغت، معنای تکرار و آموختن دارد )عبدالمعبود،  משנה می ( و 2ص ،3ج ،7332 ا



 1111 زمستان، چهارمتأمالت اخالقی، دورة دوم، شمارة   111

 

هاست که نسل به نسل در میان قوم یهود به صورت شفاهی انتقال یافته       در اصطالح، مجموعه ای از احکام و آموزه 

 ،3ج جمع و تنظیم گشته است )همان،« یهودا هنّاسی »و سرآغاز قرن سوم، توسط    است و در پایان قرن دوم میالدی  

 732تا  307از  اند و ستتتالیان زندگی اش راکننده میشتتتنا به شتتتکل نهایی دانستتتتهاو را گردآورنده و تحریر .(2ص

موستتتی، دو شتتتود که یده در میان یهود دیده میبا این همه، این عق .(37-33ص ،3ج )همان، میالدی شتتتمرده اند

ست )همان(              شنا ا شفاهی که می شریعتی  شد و  شریعتی مکتوب که تورات با شت؛  شرح و   .شریعت دریافت دا بر 

مجموع  .(32ص ،3ج استتت )همان،« کامل و تمام کردن»را نهادند که به معنای  «گمارا»، نام «میشتتنا»تفستتیر متن 

های دینی یهود، در بابل و فلسطین بوده است و بر   مراکز بحث .را تشکیل می دهند )همان( « تلمود»میشنا و گمارا،  

-31،ص3)همان،ج باشد« تلمود فلسطینی»و دیگری « تلمود بابلی»این اساس، دو تلمود شکل گرفته است که یکی 

شایع « تلمود بابلی» .(32 ست )همان( تر و متداولنزد یهود،  ست       .تر ا سان ا شنا در هر دو تلمود یک سان، می اما  ،بدین

   .)همان( استتفاوت مگمارا 

د، چنانکه  تواند با شین عبری برابری کن مییاد شده است. ثاء عربی   « میشنا »از « ةالمثنا»در روایات اسالمی، با تعبیر  

 است.   عبری (שום« )شوم»عربی، « ثوم» عبری و (שלושה) «هشْلوشَ»عربی،  «هثالث»عدد 

شان  گزارش ستین، اجماال    میهای تاریخی ن سلمانان نخ شنا »دهد که م نقل   عبداهلل بن العالءشناختند. از  میرا « می

ست که  سم   ا سم و چون   ]بن محمد بن ابی بکر[قا ست  مرا منع نمود که از او حدیث بنوی را   یثیاحادکه  کردمدرخوا

د را نز ثیاحاد را فراخواند تار مردم عُمَفراوان شتد و   ثیاحاد ،ابعُمَر بن خطّ هدر زمان ، قاستم گفت: امال کند منبر 

شند  اها رآنتا داد  فرمان، احادیث را به نزد وی آوردندچون  .ندرَاو بَ سپس گفت:  به آتش ک مانند  ه ییشنا یم ]این[. 

ای دوم بود که  در فرهنگ یهود، کتابی مکرر و نوشته  شنا یم .(310ص ،5 ج ،3133،سعد ابناهل کتاب است )  یشنا یم

شکل گرفته بود در کنار تو صورت کتاب دوم در    ؛ از این رو، خلیفه دومرات،  احادیث مکتوب را که محتمل بود به 

 شنای یهود تشبیه کرده است.   یکنار قرآن قرار گیرند، به م

  کوکارانیاست که ن  نآ امتیق یهاعالمتاز آمده است. به گفته وی،  « ةالمثنا»نیز نام عبداهلل بن عمرو در نقلی از 

شان   ان،مردمدر حضور  و  دهندمیقرار  را در مرتبه بلندو بدکاران را در مرتبه پایین  شود و  یمقرائت  «اةمثنال»میان ای

  ودشتتکتاب خدا نوشتتته  جزچه  آنچیستتت؟ گفت  «اةمثنال»از وی پرستتیدند  دهد.میهیچ کس آن وضتتع را تغییر ن

 .(331 ص ،31 ج ،3131 ،منظورابن)

ست گفت دهیابوعب وال  ئس  «اةمثنال» خواند، دربارهمیو  شناخت یرا م گذشته  یهاکتابکه از اهل علم  یاز مرد ه ا

  خواهان بودند، میان خداکتاب  برای آن چه جز ی،از موستت پس لیاستترائیبن هایو راهب حبرهاگفت:  وی  ،کردم

   .(373-331 ص ،31ج ،همان) باشد «اةمثنال»پدید آوردند که  یخود کتاب
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جمع  « یحالمصاب »، «المزمار»جمع « المزامیز»باشد، چنانکه  « ثانیّالمَ»به کسر میم و جمع آن،  « المثناة»رسد  میبه نظر 

ست. بر این فرض،  « المحراب»جمع « المحاریب»و « المصباح » شه  « المثناة»ا ست و تاء آن بدل از یاء   « ث ن ی»از ری ا

  «وَلَقَدْ آتَیْنَاكَ ستتتَبْع ا منَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ    »ستتتت و در آیه  دانستتتته ا « مثناة »را « مثانی »استتتت. ابوالهیثم، مفرد 

 .(331 ص ،31 ج ،3131 منظور،را آیات هفتگانه سوره حمد شمرده است )ابن    « سبعاً من المثانی »( مراد از 22)حجر/

صداق    و ابن عباسابناز  در نقلی سعود، م سبع المثانی »م سور «ال شده اند که بزرگ ق ة، هفت  ،  عمران آله، بقر لمداد 

ساء  شند )ابن  عراف وا ،نعاما ه،مائد ،ن سعود، انفال    .(020 ص ،0 ج ،3130 عطیه،انفال و برائت با نزد ابن عباس و ابن م

انگاشتتته   نسیواما ستتعید بن جبیر، ستتوره بزرگ هفتم را هفتمین ستتورة بزرگ قلمداد شتتده اند،  ،و برائت با یکدیگر

 .است )همان(

سوره   بر آ« سبعاً من المثانی »تطبیق  سوره حمد یا بر  ضعیف جلوه  یات هفتگانه  کند، زیرا  یمهای بزرگ هفتگانه، 

«  یستتبعاً من المثان»آشتتکار نیستتت. به عالوه، ستتوره حجر که در آن از « المثانی»ها به وجه تعبیر از آن آیات یا ستتوره

های هفتگانه بزرگ، در دوران  ای از ستتورهاما پاره ؛(312 ص ،7  ج ،3171 ،مقاتلستتخن رفته استتت، مکی استتت ) 

ست که   شناها »و به معنای « المثناة»جمع « المثانی»مدینه فرود آمده اند. از این رو، راجح آن ا شد. بر این فرض « می ،  با

سول خدا بیان   شناها هفت عدد عطا نمودیم. مراد از عدد هفت میآیه خطاب به ر رت  اند کثتومی دارد که به تو، از می

  همِائَ هلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِ هالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّ لمَثَ» ةچنانکه در آی ؛و فراوانی باشد

شه ( مراد از 713)بقره/«  ه...حَبَّ سَنَابِلَ   ) هفت خو ست که از قرآن یا برخی        (سَبْعَ  ست. ایرادی نی شه های فراوان ا خو

شود، چنانکه در عرف امامیه، از         سول خدا یاد  شده به ر شناهای عطا  سجادیه   »مقاطع آن با تعبیر می ا تعبیر  ب« صحیفه 

ر عهد   دتواند قطعات پراکنده قرآن    می« المثانی »کنند. علت جمع آمدن    مییاد  « انجیل اهل بیت   »یا  « زبور آل محمد »

شنا »ای نزد مسلمانان به سان   مکی باشد، گویا هر قطعه  شنا »نزد یهودیان بوده است. به عالوه،  « می به تورات،   نسبت « می

کِتَابأ مِنْ عِنْدِ    قُلْ فَأْتُوا بِ  »توان در چنین نستتتبتی با تورات تعریف کرد، چنانکه آیه     میکتابی مکرر بود و قرآن را هم  

صَادِقِینَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِ ضمیر  11)قصص/ « نْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ کُنْتُمْ  دهد و به ناباوران  میبه تورات و قرآن ارجاع « هما»( با 

ستید، ا   میخطاب  ستی ه شته ز جانب خدا کند که اگر بر را شد برتر ب نمایی،رهدر  ى بیاورید که از این دوانو تا پیرو   ا

( نیز از قرآن به عنوان  03)احقاف/...« ا کِتَاب ا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوستتَى مُصتتَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ  إِنَّا ستتَمِعْنَ  »...آن گردم. در آیه 

، قرآن ابر این مبندارد. میهای آسمانی پیش از خود را موید  کتابی فرود آمده پس از موسی یاد شده است که نوشته     

«  میشتتتنا»قدستتتیت آن خبر داده استتتت، چنانکه یهود نیز ادعا دارند که ، از «میشتتتنا»بر خالف نگاه منفی خلیفه دوم به 

شریعت شفاهی دریافت شده توسط موسی است. این شریعت شفاهی، در گذر زمان مکتوب گردیده است، به سان              

کِتَاب ا   اللَّهُ نَزَّلَ أَحستتَنَ الْحَدِیثِ»قرآن که نخستتت گفتاری شتتفاهی بود و ستتپس متن مکتوب گردید. بدینستتان در آیه 
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شَابِه ا مَثَانِیَ  ست که تقدیر  70)زمر/...« مُتَ شناها( باشد و مراد آن گردد که      « کالمثانی»، «مَثَانِیَ»( نیز محتمل ا سان می )به 

 ناها است.  شای همگون و به سان مییکتاخدا، بهترین سخن را فرود آورد که نوشته

اط نمود.  از جانب قرآن را استتتنب« میشتتنا»توان تأیید اجمالی میباشتتد، « میشتتناها»، «المثانی»اگر معنای تعبیر قرآنی 

ای از  ، جز آن که پارهشتتودمیستتخنی در قرآن دیده ن« میشتتنا»اگر این معنا پذیرفته نشتتود، درباره خاستتتگاه قدستتی  

نانکه  ، چسخن رود « میشنا »با قرآن مشابه است و محتمل است که در این مشترکات، از جنبه قدسی       « میشنا »مضامین  

 آمده است و به گفته قرآن، این تشبیه از جانب خدا بر یهود نگاشته شده بود.       « میشنا»تشبیه قتل همگانی در 

 «میشنا»در « قتل همگانی»پیشینه تشبیه قرآنی  .2

سرچشمه     تواندینفر م كتوان در میشنا بازیافت. در میشنا آمده است که ی   میهمانندانگاری قتل فرد با قتل همگان را 

  ییبه تنها -نخستین انسان-آدم دارد که میبه عالوه، میشنا بیان . (,Mishnah, Sanhedrin /4 (5 3باشد تیبشر  همه

کند که  می عتاباو را چنان  هیببرد، آ بینرا از  هودیاز قوم  سنفْ كیکه هر کس  اموزدیشتتد تا به شتتما ب   دهیآفر

آمد.   رونیجهان ب  جمعیت همه   و از او نفر بود كی آدم  که  بدان ستتتان  ؛جهان را نابود کرده استتتت   یك   ییگو

حفظ  ا ر جهان كی یید که گوبخشمی رزشاچنان به او  هی، آحفظ کندرا  هودینفر از قوم  كیهر کس  عکس،بر

 . )همان( 7است کرده

زدن   ت استتتت که در آن از فریادمقصتتتود از آیه در عبارت فوق، آیه دهم باب چهارم از ستتتفر پیدایش در تورا

شنا، د    خون   دروغ دهد، خون متهم و خون فردی گواهیاگر  ،احکام جزاییر های هابیل، سخن رفته است. به گفته می

سل  ست      که -او  ن شان را نیافته ا ستگی زادن ای شه ، -شای سبت م  اهدانش  گواهیبه  برای همی   که در نمونهچنان ؛دیابین

وی  از زمین به س برادرت های خون »: شود میبیان  ، چنیناو بارهدر و شت برادرش را کُکنیم که وی میمشاهده   لیقاب

صورت مفرد : دیگومین هیآ «زند.میمن، بانگ  صو ] «برادرت های خون»گوید: میبلکه  ، [خون برادرت ]به  رت  به 

 .)همان( 0یابدمی انتساب ،برادرش نسلهم خون برادرش و هم خون  لیکه به قاب آموزدمیبدینسان آیه . [جمع

                                                           
1. One person can be the source of all humanity 
2. Adam the first man was created alone, to teach you that with regard to anyone who destroys one soul 

from the Jewish people, i.e., kills one Jew, the verse ascribes him blame as if he destroyed an entire 

world, as Adam was one person, from whom the population of an entire world came forth. And 

conversely, anyone who sustains one soul from the Jewish people, the verse ascribes him credit as if he 

sustained an entire world. 
3. In cases of capital law, if one testifies falsely, the blood of the accused and the blood of his offspring 

that he did not merit to produce are ascribed to the witness’s testimony until eternity.   
The proof for this is as we found with Cain, who killed his brother, as it is stated concerning him: “The 

voice of your brother’s blood [demei] cries out to Me from the ground” (Genesis 4:10). The verse does 

not state: Your brother’s blood [dam], in the singular, but rather: “Your brother’s blood [demei],” in the 
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  هایخون »خالصتته آن که بر وفق تورات، در قصتته برادرکشتتی پستتر آدم، خطاب خداوند به قاتل آن استتت که  

واژه خون ها در متن اصتتیل تورات، جمع آمده استتت، گرچه گاه مفرد   « زند.میاز زمین به ستتوی من فریاد برادرت 

مقصود خون هابیل و نسل او است و بر    ها، استفاده کرده است که   از جمع بودن لفظ خون« میشنا »ترجمه شده است.   

ساس، مقرر   شهادت کذب خود، موجب قتل بی میاین ا ناه به  گگناهی گردد، نه تنها خون آن بیدارد که هر کس با 

یابد، بلکه حتی خون نسل او که از قدم نهادن به دنیا محروم مانده اند، به گواهی شاهدان دروغین منتسب     میاو نسبت  

 گردد.می

«  میشنا »ین پیشینه گفتاری که در سوره مائده، نگاشته شده از جانب خدا بر بنی اسرائیل معرفی شده است، در        بنابرا

ل  در قصتتته قت« خون های برادر»شتتتود و این گفتار، در تورات نیامده استتتت، گرچه تورات، با آوردن تعبیر میدیده 

 شده است.    « میشنا»هابیل، خاستگاه سخن 

  اشتتاره دارد به کتابت در تورات« ...کتبنا على بنی إستترائیل»چنین انگاشتتته استتت که عبارت   مقاتل بن ستتلیمان 

ار کرده  در تورات، اظه« قتل فرد به قتل همگان»نیز بر پایه عدم ذکر تشبیه   رشیدرضا   .(711 ص ،3 ج ،3171 ،مقاتل)

شان آن را از یاد برده اند، چون تورات          ست که ای سرائیل ا ست که این حکمت عالیه در زمره آن احکام دینی بنی ا ا

شتند        شتند، نگا سپس تنها آن چه را که از احکام آن به یاد دا شت و  شیدر )نزد آنان مفقود گ   ص ،1 ج ،3113 ،ضا ر

شبیه   این هویداست که   .(721 شنا آمده است و چنان      « قتل فرد به قتل همگان»سخن وجهی ندارد و ت به وضوح در می

 نیست که همه احکام یهود در تورات باشد، چنانکه همه احکام اسالمی در قرآن نیامده است.     

 با تکیه بر پیشینه  « قتل همگانی»فهم تشبیه قرآنی . 3

آورد. یمقرینه فراهم  جهتدر میشتتنا برای فهم آیه ستتی و دوم مائده از ستته « قتل همگان»تشتتبیه  خت پیشتتینةشتتنا

نخست آن که محتمل است تناسب آیه سی و دوم با آیات پیشین، فهمیده نشود و اشکال شود که چگونه قرآن از           

ست، به یك مقطع ت      سر آدم که در آغاز تاریخ آدمیان ا شی پ ور قوم یعنی زمانه ظه-اریخی متأخر حکایت برادرک

شود و آن حادثه برادرکشی در فجر تاریخ را سبب تشریع تمثیل قتل همگان بر بنی اسرائیل،  میمنتقل  -بنی اسرائیل

 کند؟  میمعرفی 

ستا ممکن است ادعا شود که آیه سی و دوم مائده در جای مناسب خود قرار ندارد و در چینش آیات،          در این را

زیرا در   د؛کند که شبهه مزبور وجهی ندارمیمدلل « یقتل همگان»رخ داده است. شناخت پیشینه تشبیه قرآنی  تحریفی

                                                           
plural. This serves to teach that the loss of both his brother’s blood and the blood of his brother’s 

offspring are ascribed to Cain. 
 

/topics/cain
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شبیه     شنا نیز از ت سجم و          « قتل همگان»می ست و این دو موضوع در مقطعی من سخن رفته ا سر آدم،  صه قتل پ در کنار ق

 واحد، جای دارند.   

ست که ذکر خاص بنی      شته ا سی چنین انگا سر آدم،            آلو شأ قتل پ ست که من ضع، از آن رو ا سرائیل در این مو ا

سرائیل غالب است         اما این مدعا   ؛(722 ص ،0 ج ،3135 ،آلوسی )حسدورزی برادر بوده است و حسد در میان بنی ا

شد. به           بی سایر اقوام با سرائیل بیش از  ست که حسد نزد بنی ا شده ا ست و دلیلی اقامه ن وجوب   ،خررازیه فگفتوجه ا

اما تشتتدید ذکر شتتده در حق بنی استترائیل یعنی همانند   ،قصتتاص قاتل در همه ادیان و مذاهب عمومیت داشتتته استتت

 .(010 ص ،33 ج ،3173 ،رازی)قلمداد کردن قتل فرد با قتل همگان در همه ادیان ثابت نیست 

  ؛دکن یمعرف لیاسرائ  یبر بن تمثیلی عیسبب تشر  را  ان آدمپسر در زمان  یاکه حادثه ست ابه هر تقدیر، بر قرآن رو

ای بر متون مقدس ادیان ابراهیمی نزول یافته استتتت و عموم حکایات تاریخی آن به ستتتان حاشتتتیه به دنبالزیرا قرآن 

در روایت تورات از تاریخ، پس از آدم و نوح، ستتتخن از ابراهیم، استتتحاق و استتتراییل   .حکایات معهود یهود استتتت

داند و بر یمشتوند. تورات بنی استرائیل را قوم یهوه   میو بنی استرائیل بر صتحنه تاریخ ظاهر   آید می)یعقوب( به میان 

زیرا قرآن  ؛ست ا لیاسرائ  یبنبیشترین سخن از    تمرکز دارد. در قرآن نیز از میان همه اقوام پیشین،  سرگذشت این قوم  

در امتداد تورات و برای بهسازی آن آمده است. از این رو، در خوانش قرآن، نباید شگفت زده شد که سیر سخن از         

ای توراتی است و شود. قصه برادرکشی پسر آدم، قصه منتقل لیاسرائیبن ، به ناگاه و بی هیچ مقدمه، بهلیاسرائیبن غیر

از قوم یهود ستتخن گفته استتت. به دیگر بیان، قتل برادر در حکایتی یهودی   قرآن پس از یادکرد این حکایت یهودی،

ست و تمثیل   شایستته            « قتل همگان»رخ داده ا سوره مائده،  سجام آیات  ست. بنابراین ان شده ا نیز بر قوم یهود، مقرر 

 تشکیك نیست.

«  ل ذلكمن أج»، [ی مدینه، نافع ]قاراهل فننقش آفرینی دوم میشنا، از جهت شناخت موضع وقف است. به گفته 

  أَجْلِ مِنْ»و  را محل وقف شتتمرده اند« النَّادِمِینَ»جمهور، اما  ،(13 ص ،3177 ،دانی) را محل وقف تام دانستتته استتت

سته اند « کَتَبْنا» به را متعلق «ذلِكَ س  .(323 ص ،7 ج ،3130 ،عطیهابن) دان ست که   یطبر مِنْ أَجْلِ  »بر ، نافعنقل کرده ا

  ابتداء جمله  «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  »اما عموم مفستتتران برآنند که     ،دادمیقرار جمله قبل    دنباله  کرد و آن را میوقف « ذَلِكَ 

 .(073 ص ،0 ج ،3135 ی،طبرس) است و به جمله پیشین، متصل نیست

  اصتتبح مِنَ» تعلق دارد و با جمله« أصتتبح»ه بلکه ب ؛تعلق ندارد« کتبنا»به « من اجل ذلك»، تعبیر «ذلك»با وقف بر 

نَا عَلَى بَنِی  کَتَبْ»مواجه هستیم؛ یعنی پسر آدم، به سبب آن قتل از جمله نادمان شد. سپس جمله « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ النَّادِمِینَ

س ا بِغَیْرِ نَفْسأ أَوْ فَسَاد  فِی األَرْضِ فَکَأَنَّ    ی جدید و مستقل   اآید که جملهمی« مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیع ا...إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْ

سخن         سرائیل  شبیه قتل فرد به قتل همگان بر بنی ا شدن ت ست و از مقرر  س میا بب تقریر  گوید، بی آن که قتل هابیل، 
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 این تشبیه بر بنی اسرائیل باشد.  

  دهد که علت ندامت، قصتته پیش گفتهمینشتتان « نفاصتتبح من النادمی»در جمله « فاء»حرف ، عاشتتورابن ةبه گفت

است  « کتبنا»رای گر علت ببلکه بیان ؛گردد« النادمین»گر علت برای بیان« مِنْ أَجْلِ ذلِكَ»بنابراین نیاز نیست که   ؛است 

مِنْ  »نیز  یزّجُابن .(325 ص ،1 ج ،3121 ،عاشور ابن) آغاز جمله بعد است « مِنْ أَجْلِ ذلِكَ» پایان جمله و« النَّادِمِینَ»و 

 .(701ص ،3ج ،3135 ی،زّجُابن) خواندمیمعرفی کرده است و قول مقابل را ضعیف « کتبنا»را متعلق به « أَجْلِ ذلِكَ

  ،7 ج ،تابی )بروستتوی، اندرا برای افاده حصتتر معرفی کرده« اکتبن»بر فعل « من اجل»برخی تقدیم جارّ و مجرور 

، علت نوشته شدن آن تشبیه بر بنی اسرائیل تنها همان حادثه قتل       بر این مبنا .(01 ص ،7 ج ،3131 ،یشوکان ؛ 021 ص

«  قتل»، اسم اشاره به مصدر    «من اجل ذلك»در تعبیر  پسر آدم بوده است و علتی دیگر در این میان، دخیل نبوده است.   

سبب    )به« من أجل هذا القتل»را « ن اجل ذلكم»مراد از ، شود، چنانکه قیسی  میفهمیده « قَتَلَ»گردد که از فعل میباز

ست     سته ا سی )این قتل( دان شر به گفته  .(3121 ص ،0 ج ،3171 ،قی شاره دارد     « ذلك»نیز  یزمخ شده ا به قتل ذکر 

 (. 172 ص ،3ج ،3132 ی،زمخشر)

ل باشد که   این اشکا  به عنوان محل وقف، دفع« ذلك»و پیشنهاد  « النَّادِمِینَ»رسد خاستگاه انکار وقف بر   میبه نظر 

سرائیل با قتل هابیل      شبیه قتل همگان بر بنی ا شریع ت سب و پیوندی ندارد و ن  ،ت شریع این      توان آن قتلمیتنا سبب ت را 

وقف کرده استتت تا این چالش را از استتاس منتقی ستتازد. بر وفق این وقف، دیگر قتل  « ذلك»تشتتبیه دانستتت. نافع بر 

 آید.       یمگانی بر بنی اسرائیل نیست و پرسش از وجه تناسب این دو موضوع، پیش نهابیل، سبب تشریع تمثیل قتل هم

زیرا در   ؛ناموجه استتت« ذلك»دهد که وقف بر مینشتتان  ،تاریخی تشتتبیه قرآنی قتل همگانی با این همه، پیشتتینة

ر متصل هستند.    وع به یکدیگمیشنا نیز از تشبیه قتل همگان در کنار قصه قتل پسر آدم، سخن رفته است و این دو موض       

ش  کند. بدینستتان نقمیبلکه وجه پیوند را هم مدلل  ،دهدمینه تنها پیوند این دو موضتتوع را نشتتان   ،رجوع به میشتتنا

سبت میان        شنا، آشکار کردن ن سوم می سر آدم   آفرینی  ست. این    گانقتل همبا  فردقتل انگاری همانندو  برادرکشى پ ا

 یت فزون تری دارد.  نقش از دو نقش پیشین، اهم

ا،  به فریاد درآمد و بر وفق یك نظریه تفستتتیری در میشتتتن« هاخون»بر وفق تورات، قتل هابیل، قتلی بود که در آن 

  ها به فریاد درآمد، بر بنیها، خون هابیل و نستتتل او استتتت. بنابراین به ستتتبب قتل هابیل که در آن، خونمراد از خون

سرائیل مقرر گردید که قتل یك   سبب فریاد خون    ا ست. قتل هابیل، به  سان قتل همه مردمان ا شان داد که   ها، نتن، به 

قتل فرد، از بین بردن زمینه پیدایش یك نستتل استتت. یك انستتان قابلیت آن را دارد که از او امتی بزرگ پدید آید،   

 چنانکه همه آدمیان از آدم پدید آمدند. 

  ةدارد که همه خالیق از شخصی واحد هستند، پس دربار   میبیان  ،جوزی در توضیح تشبیه قرآنی قتل همگانی  ابن
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شمار همه خلق      مقتول واحد ست که  صور ا شر گردد   قابل ت از  جوزى ابن .(513ص ،3ج ،3177 ،جوزیابن)از او منت

 سخن در میشنا ارجاع دهد.بى آن که به پیشینه  گویدمیوجه سخن این 

سیر هماهنگ قرآن با        ةاگر فهمند شینه تاریخی آن را بپذیرد و در مقام تف سوره مائده، پی قرآن در مقام فهم آیات 

شینه برآید، باید پس از تعبیر قرآنی   س « فصرخ دماء القتیل و ذرّیته »جمله  ،«قَتَلَه»پی ل او فریاد زد(  )خون های مقتول و ن

استتتت و پی بردن به این جمله   مصتتتادر یهودینه موضتتتوع در را در تقدیر بداند. تکیه گاه این محذوف انگاری پیشتتت

 .استمحذوف کلید فهم تشبیه قرآنی قتل همگانی 

 با قطع نظر از پیشینه  « قتل همگانی»فهم تشبیه قرآنی . 4

متفاوت  یتگری حکادر قرآن بر  هافریاد خون نشدنکه ذکر احتمال دادتوان میدر تبیین تشبیه قرآنی قتل همگانی، 

 .استرا عرضه کرده  با مصادر یهودمتفاوت  روایتی ،تمثیل قتل همگانکند و قرآن در  داللت

به محذوف                   یاز  باید از ادعای حذف کلمات و جمالت، اجتناب کرد و اگر ن در مقام تفستتتیر، در حد امکان، 

ری  هن خودداانگاری پدید آمد، باید به کمترین کلمات ممکن اکتفا کرد و از محذوف دانستتتتن عبارات دور از ذ             

نمود. البته اگر بتوان از ستتیاق آیات یا از مواضتتع دیگر قرآن، قرینه ای بر حذف یافت، محذوف انگاری وجیه جلوه   

ن بیرونی اعتبار و قدرت قرائن درونی را ندارد. به هر      ؛ اما قرائ ن بیرونی نیز ناروا نیستتتت قرائکند. مدد جستتتتن از   می

شواهدی معتبر   صرخ دماء القتیل و ذریته »طلبد و محذوف انگاری جمله میتقدیر، ادعای حذف،  شاهدی قر «ف آنی  ، 

ست. به دیگر  ا أملندارد و با امکان روایتگری مستقل قرآن، استشهاد به مصادر یهود برای تثبیت این حذف، در خور ت

دانستن   یر نمود، محذوفتوان با تکیه بر الفاظ قرآن و بدون محذوف انگاری، آیات سوره مائده را تفسمیبیان، چون 

 کند.میجلوه  مشکوك« فصرخ دماء القتیل و ذریته»عبارت 

سل او بود اگر مراد قرآن،   شکارا   می، به فریاد آمدن خون هابیل و ن ست آ سُ » چنین گوید: توان هُ قَتْلَ  فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْ

شت  نفس)پس « فصرخ دماء القتیل و ذرّیته أَخِیهِ فَقَتَلَهُ  ان پس، خون  ز .او، او را به قتل برادرش راغب کرد و وى را کُ

بلکه   ؛پس چنین چیزی را اراده نکرده استتت حال که قرآن چنین نگفته استتت؛ ؛(های مقتول و نستتلش به فریاد درآمد

شد،    همراد آن است که به سبب این ستمی که در قصه پسران آدم رخ داد و به سبب این خونی که ناجوانمردانه ریخت      

ان از این ستتنخ  اعالن گردد تا ایشتت لیاستترائ یبر بنخداوند اراده تشتتریعی فرمود که حرمت قتل با تمثیلی غلیظ و بلی ، 

)برای بازداشتن از مثل آن( است  « من اجل الردع عن مثل ذلك»، «من اجل ذلك»ها اجتناب کنند. بنابراین مراد از قتل

سیاق قصه به دست      ، مقدّ«من اجل ذلك»یا آن که این تعبیر پس از  ست. این تقدیر از  سان، محذو میر ا ف  آید و به 

   انگاری فریاد زدن خون قتیل و نسل او نیست که شاهدی در متن روایت قرآن ندارد.

چه خصوصیتی داشته است که به سبب آن، تمثیل قتل همگان بیان گردید؟        پسر آدم  یبرادرکش وال شود  ئاگر س 
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تواند  می، ریزی است و حسدورزی  ابیل به دست قابیل، نشان داد که طبیعت بشر مستعد خون    پاسخ آن است که قتل ه  

شر رخ داد و طبیعت او را نمایان              سرآغاز تاریخ ب ستمگرانه که در  سبب این قتل  شونت و قتل گردد. به  ستگاه خ خا

ثیل غلیظ که  مقرر گردید با این تم لیاسرائ یبر بنکرد و برای آن که نمونه های مشابه تکرار نگردد، حرمت قتل نفس 

ست   ، این اولین قتلی بود که میان آدمیان رخ داد و در خبر ااهل تفسیر قتل یك تن به سان قتل همگان است. به گفته   

شتتود مگر آن که بخشتتی از مستتئولیت آن بر عهده پستتر آدم استتت؛ زیرا او    میکه هیچ کس تا قیامت مرتکب قتل ن

 .(03 ص ،7 ج ،3132 ی،سمعان) ا سنت نهادنخستین کسی است که قتل ر

  ص ،3023 پاد، .نكآیه سى و دوم سوره مائده را اشاره کننده به جنبه عمومى جرم قتل دانسته اند ) گاه ، به عالوه

اعدام   گذشت ولى دم، مانعو  کیفر قاتل جنبه خصوصى و انتقام شخصى دارد    ،شریعت اسالمى  با این وجود، در  .(75

ل  گذشتتت نزدیکان مقتول، قاتبا و  کرده اندحق جامعه تلقى را اعدام قاتل که قوانین مدرن  بر خالف ،قاتل مى شتتود

   .)همان(ند نرا از کیفر معاف نمى ک

 «  قتل همگانی»گزینش دیدگاه راجح در فهم تشبیه قرآنی  .5

شبیه قتل همگانی، فهمنده قرآن دو گزینه پیش روی دارد. نخست      ستیم که در فهم ت بر وفق را رآن ق آن که بیاندان

روایت قرآن  ذکر شده در بر الفاظ رد و دوم آن که محذوف انگارا  ای ناگفتهجملهو  تاریخی آن تبیین کندپیشینه  

شینه   قرآن با پیسازی بیان  و خود را ملزم به هماهنگ نمایداجتناب  ،، در حد امکاند و از محذوف انگارىکن تکیه

 تاریخی نداند. 

ا  له بنیادی آن استتت که آیئای بنیادی استتت. مستتلهئالزمه گزینش دیدگاه راجح، اتخاذ موضتتع در مستت بدینستتان

کان فهم   اگر امبه دیگر بیان،   د؟ کرقرآن ادعا  آیات  در را با استتتتشتتتهاد به پیشتتتینه، مقدر بودن یك عبارت          توانمی

آنی  قرقرآن را وابستتتته به متون پیش  روایت قرآن به عنوان یك روایت مستتتتقل وجود دارد، آیا روا استتتت که فهم         

 انجامد که عبارتی ناگفته در روایت قرآن، فرض گردد.  میانگاری بدان سازیم؟ با آن که این وابسته

مراعات  میان هرگاه امر اما  ؛هر دو اهمیت دارندانگارى، اجتناب از محذوف ومراعات پیشتتینه در مقام فهم قرآن، 

شینه یا اجتناب از محذوف  شود اپی شت؟ نگارى دایر  راعات  ماز انگارى اجتناب از محذوفآیا  ، کدام را باید مقدم دا

شینه اهمیت   ست  دارد یا فزونتریپی ین دو را رها  یکی از ا اگر فهمنده ناگزیر گردد که؟ به عکس، اهمیت آن کمتر ا

 ب کدام است؟نتخَکند و دیگری را انتخاب کند، مُ

  ،اید به جستجوی عرف اهل زبان برآمد، زیرا معنای واژگان و جمالت هر زبانها، ببرای پاسخ به این سنخ پرسش

ند.  شتتنیدمیواستتطه از پیامبر زبانانی هستتتند که قرآن را بیدر ذهن اهل زبان استتت. مقصتتود از اهل زبان قرآن، عرب
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 آشکار دارند؟متنی، عرفی بین ةاما آیا اهل زبان در این سنخ مسائل پیچید ؛معیار، عرف اهل زبان است

سش   در  شاید  سنخ پر شد   ندا اى از پیش موجود براى فهم متن وجودقاعده ها،این  شف   آن را ک توانکه ب شته با

  ایهپارو  قلمداد کنندپیشتتینه مراعات تر از را مهم انگاریاجتناب از محذوف ای از اهل زبان،پارهممکن استتت رد. ک

ست دارند و دیدگاه هر دموافقان . ادعا کنندعکس آن را  ،ىدیگر شان  اما حجت  ،حجتی در د ست    ای چندان قوی نی

  اهها، نزدیك به یکدیگر استت. بر این فرض، هر دو دیدگ بلکه قوت حجت ،که بتواند نظر بدیل را از عرصته بیرون کند 

ه با یکدیگر  دیدگاالبته این دو  دانست. دهندهفیصلهى وجود ندارد که بتوان آن را سلمزیرا عرف زبانى م هستند،موجه 

شند، زیرا متکلم          شف از اراده متکلم با ست که هر دو دیدگاه، کا سازگارند و قابلیت جمع ندارند. بنابراین چنین نی نا

سازگار، هر دو معتبر           مین سیری نا سان اگر احتمال رود که دو دیدگاه تف صد کند. بدین سازگار را ق تواند دو معنای نا

   معنا است که هر دو دیدگاه در مقام فهم مراد متکلم، حجتی معتبر در دست دارند. هستند، این اعتبار تنها بدان

با این همه، اگر فهمنده ناگزیر به تعیین اراده متکلم گردد و اختیار یکی از دو دیدگاه از وی انتظار رود، مراعات               

ای این  انگاری منتهی شتتود. مبنوفهرچند مراعات پیشتتینه به محذ ؛کندپیشتتینه تاریخی، ستتزاوارتر از ترك آن جلوه می

نمونه،   های او را نیز دریابد. برایهای متکلم، ناگفتهرف اهل زبان، مخاطب باید از گفتهاختیار آن استتت که بر حستتب ع

«  ؟کجاست داریموعد د ؟طور کجا آتش              شیدر پ نمَیاَ یشب تار است و ره واد» :دارد کهمیوقتی شاعر بیان 

رود که مخاطب از اشاره به وادی ایمن و آتش طور، به کل قصه منتقل شود. اشاره  میانتظار ، (03 ص ،3021، )حافظ

أَنْ یَا   ةرَمِنَ الشتتَّجَ  ةالْمُبَارَکَ ةاتاها نُودِیَ مِنْ شتتَاطِ ِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَ  فلما»بیت به حکایت موستتی و آتش در آیه  

نزد آتش آمد،  پربرکت،در سرزمین  موسی  چون که بر وفق آن،  ( است 03)قصص/ « اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَمُوسَى إِنِّی أَنَا  

مالك مردمان هستم. سخن شاعر   ،یکتاخدا ،من !ندا داده شد که اى موسىبه او درخت میان از کناره راست وادى، از 

، به سان موسی که در مسیر وادی، آتش را     آن است که من در شب تاریك خود، خواهان آتش هدایت کننده هستم   

 دید. مراد شاعر تشبیه خود به موسی است با آن که نام موسی را ذکر نکرده است.  

خود   کند و مخاطبمیای ارجاع دهنده اکتفا وقتی که داستان، شناخته شده و معهود در اذهان است، متکلم به اشاره     

سته  شد و با عن   باید دان شته با شین های وافی دا ضوع التفات یابد.  ةایت به ارجاع متکلم، به پی ضای   ، ین قیاسبر ا مو در ف

شبیه قتل همگانی آشنا بودند   نهیش یپبا که  یمخاطباننزول قرآن،  منتقل   پیشین خود  خاطراتقرآن، به  تیروا دنی، با شن ت

 .  شدندمییادآور را فریاد خون هابیل و نسل او از  بیان میشناند و گشتمی

ا  یممکن استتت اشتتکال شتتود که در آن زمینه و زمانه، عموم مخاطبان قرآن، ستتواد خواندن مکتوبات اهل کتاب  

را نداشتند. مخاطب فاقد سواد که روبروی رسول اسالم ایستاده است و قرآن را از دهان          قدرت فراگیری شفاهی آن  

مقدّر و  «فصتتترخ دماء القتیل و ذریته»، جمله «هقَتَلَ»شتتتنود، به چه ستتتان باید دریابد که پس از تعبیر میآن حضتتترت 
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ست؟ ن  شته           میمحذوف ا شنا دا ست دیگر تورات و می ست قرآن و در د شت که در یك د توان از مخاطب انتظار دا

 باشد، بلکه انتظار آن است که قرآن، به مراد خود گویا باشد.

ست        ست که مفروض متکلم، مخاطب دانا ا شکال فوق آن ا سخ ا سب      ،پا صدد ک نه مخاطب نادان. نادان باید در

بلکه بر عهده   ،چنانکه در فهم بیت یادشده نیز چنین نیست که همگان از قصه موسی و آتش باخبر باشند ؛دانایی برآید

آیات سوره    ریدر تفس فهمندگان است که اشاره شاعر را دنبال کنند و از قصه اشاره شده پرده بردارند. خالصه آن که        

شود،   الفاظبه تنها  اگر ،مائده سل او  سخن گفتن از قرآن اکتفا    نهیش یپی بازیاب اما ،وجهی ندارد آوای خون هابیل و ن

 کند.میو مختار را موجه  مزبورقصه، قول 

در تشتتبیه قتل همگانی، قصتتد بیان گزاره های معهود در   قرآن این شتتبهه رخ نماید کهممکن استتت  از دیگر ستتو،

شنا را دا  ست، اما در مقام بیان آن گزاره   تورات و می سی را ناگفته نهاده         شته ا سا ست و نکته ای ا صور ورزیده ا ها، ق

ست.   سل او نزد خدا   فریاد زدن خونبر این فرض، ا سرآدم و ن ست و عدم   ،های پ رکن مهم تمثیل قتل همگانی بوده ا

 ذکر آن، به عدم انسجام آیات و نامفهومی روایت قرآن انجامیده است.

اگفته  ای معهود را نن شتتبهه وجهی ندارد، زیرا بر متکلم رواستتت که به عهد ذهنی مخاطبان اتکا کند و نکته اما ای

تورات   های معهودآن است که قصد قرآن در تشبیه قتل همگانی، بازتاب دادن همان گزاره   ر مبنای ب دفاعگذارد. این 

گردد  مینتفی شبهه از اساس م  ، فرضبر این  ،شبیه بوده باشد  متفاوت از این ت بیانیقرآن خواهان  اما اگر ؛و میشنا باشد  

 که چرا از به فریاد آمدن خون قتیل و نسل او سخن نگفته است. اعتراض کردقرآن  هب توانمیو ن

 نتیجه گیری

سر آدم  قتل قرآن، در شدن      پ شته  سبب نو سرائیل  « تمثیل قتل فرد به قتل همگان»،  ست. شده   معرفیبر بنی ا در   ا

در جاى مناستتب خود قرار ندارد و عدم بیانگر تمثیل که آیه  ادعا شتتودممکن استتت مواجهه با این گزاره قرآنی، 

سب  ست تحریف بر گواه  ،تنا شبیه قرآنی قتل همگانی در پرتو   ؛در چینش آیات ا شی اما خوانش ت نه تاریخی آن پی

شنا »در  شان مى دهد که در چینش آیا « می شنا نیز از تمثیل قتل فرد به قت  ؛ست تحریفى رخ نداده ا ت،ن ل  زیرا در می

من »دارد که میید ؤم ،میشتتنابه عالوه، پیوند این دو موضتتوع در  .، ستتخن رفته استتتپستترآدم همگان در کنار قتل

آیه پیشتتین.   در« اصتتبح»نه به  ،تعلق دارد «کتبنا»به  ...«مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِستتْرَائِیلَ أَنَّهُ »در عبارت  «اجل

 . وجهی ندارد« ذلك»و وقف بر  به هم پیوسته استسان جمله، بدین

  ها در متن توراتخون ةواژ .«زندمیفریاد برادرت های خون»تورات در قصه برادر کشی پسرآدم آورده است که 

ها بر خون هابیل و نسل او داللت دارد. با عنایت به این پیشینه، مراد   میشنا، جمع بودن خون  طبقجمع آمده است و بر  
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از تعبیر قرآنی   گردد. بر این مبنا، پسمیآشکار « قتل همگان»قرآن از معرفی قتل پسرآدم، به عنوان سبب تقریر تمثیل 

مد.  قتول و نستتل او به فریاد درآهای مدر تقدیر استتت؛ بدین معنا که خون« فصتترخ دماء القتیل و ذرّیته»جمله  ،«قَتَلَه»

ه  ها به فریاد درآمد، بر بنی اسرائیل، مقرر گردید ک خوندر آن، قتل پسرآدم که  قصه  مراد قرآن آن است که به سبب   

 قتل یك تن، به سان قتل همه مردمان است.  

ت و فهمنده  را ناگفته نهاده اسها توانند بیان دارند که قرآن، فریاد خونمی گراییالفان پیشینهخم، تحلیلدر رد این 

ی مدنظر قرآن ابلکه این ناگفتن داللت دارد که چنین نکته ؛مجاز نیستتتت که این ناگفته را به گفته قرآن، بدل ستتتازد

  ایهقصروایت متفاوت خود را عرضه داشته است. با این همه، عرف اهل زبان آن است که هرگاه  ،نبوده است و قرآن

را دنبال کند و بر کلمات ذکر شتتده  قصتتهستتت که اشتتاره متکلم به آن باشتتد، بر مخاطب رواشتتناخته شتتده  در اذهان

 قل شود.ها منتهای او به ناگفتهمتکلم آن است که مخاطب ارجاع او را پی گیرد و از گفته ةزیرا اراد ؛کندنتوقف 
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 منابع

 .قرآن کریم

 ،ثانیالم السبع و العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح ،(ق3135) ،بن عبد اهلل محمود الدین شهاب آلوسی،

 ه.: دار الکتب العلمیه، بیروتق: علی عبد الباری عطییحقت

دار  :بیروتمحمد سالم هاشم،  :قیتحق ،التسهیل لعلوم التنزیل ق(،3135) ابوالقاسم محمد بن احمد، ،یزّابن جُ

 ه.الکتب العلمی

تحقیق: عبدالرزاق المهدی،  ،ریعلم التفس یف رد المسیزا ق(،3177) ،یابوالفرج عبدالرحمان بن عل ،یجوزابن

 .ی: دارالکتاب العربروتیب

 :بیروت ،تحقیق: محمد عبد القادر عطا ،الطبقات الكبرى ق(،3133، )أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منیع ،ابن سعد

 ه.دار الکتب العلمی

  ه.الدار التونسی :تونس، و التنویر التحریر(، م3121عاشور، محمد الطاهر بن محمد، )ابن

د السالم : عبقی، تحقالمحرّر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیزق(، 3130) عطیه، ابومحمد عبدالحق بن غالب،ابن

 .هبیروت: دار الکتب العلمی، محمد یعبد الشاف

 ، بیروت: دار صادر.لسان العرب(، ق3131ابن منظور، محمّد بن مکرّم، )

 : دارالفکر.، بیروتروح البیانتفسیر )بی تا(، بن مصطفى،  یعیل حقبروسوی، اسما

 ؛ جرایم بر ضد اشخاص، تهران: انتشارات رهام.حقوق کیفرى اختصاصىش(، 3023پاد، ابراهیم، )

؛ نسخه فریدون میرزای تیموری، به همت: احمد مجاهد، دیوان حافظش( 3021حافظ، شمس الدین محمد، )

 اه تهران. تهران: انتشارات دانشگ

: محیی الدین عبد الرحمن قیتحق، الوقف واالبتدأ یف یالمكتفق(، 3177) د،یابوعمرو عثمان بن سع ،یدان

 : دار عمار.بی جا ،رمضان 

 .ربیدار إحیاء التراث الع: روتیب ؛ریالكب ریالتفس:  بیالغ حیمفاتق(، 3173محمد بن عمر،)الدین فخر ،یراز

  .تابللک هالعام هالمصری ه: الهیئقاهره، المنار ریتفس؛ میالحك رالقرآنیتفسم(، 3113) محمد، درضا،یرش

 بیروت: دار الکتاب العربی. ، عن حقائق غوامض التنزیل افالكشّ ق(3132)زمخشری، محمود بن عمر،

 :ریاض ،غنیم بن عباسو ق: یاسر بن إبراهیم یحقت، فسیر القرآنت ق(،3132، )أبو المظفر منصور بن محمدی، سمعان

 .دار الوطن

 .دار ابن کثیر و دارالکلم الطیب: دمشق و بیروت ،القدیر فتح ،(ق3131)علی، بن محمد شوکانی،
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  .بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،تفسیر مجمع البیان ق( ،3135، محمد بن حسن، )یطبرس

 النافذه.: مکتبه جیزه ترجمه متن التلمود )المشنا(،م(، 7332عبدالمعبود، مصطفی، )

 ةجامع: الشارقة، فی علم معانی القرآن و تفسیره ةالی بلوغ النهای ةالهدای(، ق3171قیسی، مکی بن ابی طالب، )

 . ةالشارق

 .ه، بیروت: دار الکتب العلمیاحمد فریدتحقیق: ، تفسیر مقاتل بن سلیمانق(، 3171) مقاتل بن سلیمان،

Mishnah. Availablat at: https://www.sefaria.org/texts/Mishnah. 
 

 

 

 

 

  


