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Abstract
According to Shari'ah law, "hunting" is one of the acts forbidden to muhrim. The
verse 95 of Surah Ma'idah states the ruling on the prohibition of hunting in ihram
(pilgrim sanctity) and its atonements. The exegetes and the jurists have different
views on some of the rulings mentioned in this verse. The reason for this difference
of opinion is the different understanding of the interpretations in the verse, the
existence of seemingly contradictory narrations, as well as different views in
determining the role of words and letters. This study deals only with the subject of
"the right to choose or arranging the expiation ruling for killing a game in ihram".
While gathering evidences of understanding and examining the opinions of the
commentators and jurists of two main Islamic sects, it provides an analysis of the
views of pros and cons. Next, it studies the literal role of the letter “`aw” and tries to
explain the role of this letter in this surah and the place of this ruling among other
atonements. Finally, it explores the narrations based on the theories of "sequence"
and "choice" and in order to resolve the conflict, presents a new reading of the
narrations predicted on the theory of "sequence". Based on the evidence obtained,
the authors have accepted the view that the muhrim is free to choose atonement and
have found that the ruling of observing the order of choosing the atonement is in
conflict with the existing documents.
Keywords: Atonement for Killing a Game, Muhrim, Verse 95 of Surah Ma`idah,
the Letter"`aw", Order of the Ruling.
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یفحات ( 271-299مقاله پژوهشی)

داللت حرف «أو» در آیة  95سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات
حملشده بر نظریة ترتیب
*2

حامد خانی (فرهنگ مهروش) ،1منیرهالسادات مدنی

 .1دانشیار ،گروه الهیات ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 .2داناآموختۀ کاردناسی اردد ،دانشکدۀ علوم قرآنی ،دانشگاه علوم و معارر قرآن کریم ،میبد ،ایران
(تاریخ دریافت1398/06/25 :؛ تاریخ پذیرش)1399/12/05 :

چكیده
طبق قوانین دریعت« ،یید کردن» از اعمالی است که بر دخص محرِم حرام متیدتود .در آیتۀ  95ستورۀ مائتده حکتم
تحریم یید در حال احرام و کفارههای آن بیان دده است .مف ران و فقیهان در مورد برخی احکام ذکردده در این آیته،
اختالر کردهاند .علت این تباین دیدگاه ،بردادتهای مختل

از تعابیر موجود در آیه ،وجود روایات بهظاهر متعتارض

و همچنین دیدگاههای متفاوت در تعیین نقا کلمات و حرور است .این پژوها یرفاً به موضو «تخییتر یتا ترتیتب
دادتن حکم کفارۀ قتل یید در حال احرام» میپردازد و ضمن گردآوری قرائن فهم و بررستی آرای مف تران و فقیهتان
فریقین ،تحلیلی از دیدگاههای موافق و مخال

ارائه میکند .در ادامه نقا حرر «أو» از نظر ادبی بررسی میدتود و در

تبیین نقا این حرر در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر کفتارههتا متیکودتد .در خاتمته نیتز روایتات مشتعر بتر
نظریههای «ترتیب» و «تخییر» بررسی و بهمنظور رفع تعارض ایجاددتده ،خوانشتی نتو از روایتات محمتول بتر نظریتۀ
«ترتیب» ارائه میدود .براساس دواهد بهدست آمده ،نگارندگان ،دیدگاهی که محرم را در انتخا
پذیرفته و حکم به رعایت ترتیب را متعارض و متنافر م تندات موجود یافتهاند.

واژگان کلیدی
آیۀ  95سورۀ مائده ،ترتیب در حکم حرر «أو» ،کفارۀ قتل یید ،محرم.

* نوی نده م ئولEmail: M.Madani126@yahoo.com:

کفاره مخیر متیدانتد،
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 .1مقدمه
یکی از م ائل و دغدغههایی که بشر از آغاز بتا آن مواجته بتوده استت ،فهتم و بردادتت
یحیم کالم است .اهمیت یحت فهم ،در بررسی متون مقدس بهمراتب بیا از سایر متون
است ،زیرا بر ک ی پودیده نی ت که سعادت و سعایت فرد و جامعه در گرو درک و عمل
هرچه بهتر قوانین الهی است .گتاه بتا مترور کتتا هتای تف تیری و فقهتی بته تفتاوت و
تناقضهایی در فهم یک آیه یا روایت برمیخوریم؛ اگر این تعارض آرا بهدلیل بهکار نبتردن
رودی نظاممند و جامع بادد ،جزء ضع های آن آثار بهدمار میرود.
آیۀ  95سورۀ مائده از آیاتی است که برخی احکام آن بتهیتورت مختلت

و متعتارض

فهم دده است .این تحقیق یرفاً به موضو «تخییر یا ترتیب دادتن حکم کفارۀ قتتل یتید
در حال احرام» میپردازد و ضمن بیان آرای مربوطه تحلیلی از دیدگاههای موافق و مخال
ارائه میکند .در ادامه محل اختالر (نقا حرر «أو») از نظر ادبی بررستی متیدتود و در
تبیین نقا این حرر در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر کفارهها میکودد .در خاتمته
نیز روایات مشعر بر نظریههای ترتیب و تخییر بررسی و بهمنظور رفتع تعتارض ایجاددتده
خوانشی نو از روایات محمول بر نظریه ترتیب ارائه میدود.
 .2طرح مسئله
در اسالم اعمالی که بر مُحرم حرام است ،محرمات احرام نامیده میدود .مجمو محرمتات
ذکردده  24مورد استت (ر.ک :نجفتی ،1362 ،ج 286-419 :18؛ انصتاری1415 ،ق ،ج

:1

 )311-320که یکی از آنها یید در حال احرام است .همۀ احکام مربتوط بته یتید کتردن
توسس دخص محرم درآیات  95 ،94 ،2 ،1و  96سورۀ مبارکۀ مائده بیان دده است .در آیۀ
 95این سوره حکم منع از یید کردن در حال احرام و احکام کفتارۀ آن ذکتر دتده استت.
خداوند در این آیه میفرماید« :یا َیهَا الَّذینَ نمَنُوا

تَقَتُلُوا الصَّیدَ وَ َنَتُمْ حُرُمٌ وَ مَنَ قَتَلَهُ مِعنَکمْ

مُتَََمِّداً َِجَزاءٌ مِثَلُ ما قَتَلَ مِنَ النَََّمِ یحْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنَکمْ هَعدْیاً بعالِ َ الَکَْبَعۀِ َوْ کفَّعارَۀٌ طََعامُ
مَساکینَ َوْ عَدْلُ ذلِک صِیاماً لِیذُوقَ وَبالَ َمْرِ ِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنَ عاأَ َِینَتَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ وَ اللَّهُ

داللت حرف «أو» در آیة  95سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حملشده بر نظریة ترتیب 273 

عَزیزٌ ذُو انَتِقامٍ» (مائده)95 :؛ «ای ک انی که ایمان آوردهاید! یید را در حال احرام نکشید ،و
هر کس از دما عمداً آن را به قتل برساند ،بایتد کفتارهای معتادل آن از چهارپایتان بدهتد؛
کفارهای که دو نفر عادل از دما ،معادل بودن آن را تصدیق کنند؛ و بتهیتورت قربتانی بته
(حریم) کعبه برسد؛ یا (بهجای قربانی) اطعام م تمندان کند؛ یتا معتادل آن روزه بگیترد تتا
کیفر کار خود را بچشد .خداوند گذدته را عفو کرده ،ولی هر کس تکترار کنتد ،ختدا از او
انتقام میگیرد؛ و خداوند ،توانا و یاحب انتقام است».
مف ران و فقیهان در مراتب پرداختِ کفارۀ مطرحدده در ایتن آیته اختتالر کتردهانتد؛
علت این اختالرها بردادتهای مختل

از تعابیر موجود در آیه و همچنتین دیتدگاههتای

متفاوت در تعیین نقا کلمات و حرور و روایات بتهظتاهر متعتارض استت .بتا بررستی
اختالرنظرها این سؤال مطرح میدود که چه امر یا امتوری ستبب دتده استت برختی در
کفارۀ قتل یید ،قائل به رعایت ترتیب حکم بادتند؟ و بتا وجتود آرا و روایتات متعتارض
چگونه میتوان حکم ایلی آیه را استخراج کرد؟
این تحقیق با رویکرد توییفی-تحلیلی به گردآوری قرائن فهم و بررسی آرای مف تران
و فقیهان فریقین پرداخته است .هدر از این تحقیق تالش برای استخراج دقیقتر حکم آیتۀ
مزبور و نیز کش

موانع استنباط یحیم ،در آثار فقهی و تف یری فریقین است.

موضو کفارۀ قتل یید در حال احرام مبحنی است که در کتتا هتای مختلت

فقهتی،

تف یری و برخی پایاننامهها و مقاالت بررستی دتده استت؛ از جملته کتتا هتای احکتام
الکفارات تألی

عبداهلل بن محمد بن احمد طیار (م1420ق) و الکفارات فی االسالم تتألی

محمدح ن فقیه (م )1389؛ مغنی المحتاج در مذهب دافعی یتا المب توط در فقته حنفتی،
المغنی در فقه حنبلی و درح الخردی 1علی مختصر خلیل 2در فقه مالکی.
 .1محمد بن عبداهلل الخرادی معرور به دیخ الخرادی .متولد 1010 :ق و متوفای 1101ق است .وی اولین دخصیتی بود کته
به مقام دیخی جامع االزهر انتخا

دد.

 .2خلیل بن اسحاق بن موسی المالکی ،اهل مصر و متوفای 767ق است .او یکی از فقیهان مذهب مالکی بود.
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در کتا های تف یری متقدم و متأخر نیز م تئلۀ کفتارۀ یتید در حتال احترام ذکتر و
مف ران پس از بیان آرای مربوط ،در نهایت یکی از دیدگاهها را پذیرفته و برخی نیز دالیلی
برای انتخا

آن رأی ذکر کرده اند؛ اما در میان منابع مورد بررسی اثری کته در آن موضتو

مذکور با نگاه انتقادی بررسی دده بادد ،یافت نشد ،همچنین راهکاری برای رفع تعتارض
موجود در «روایات مربوط» ذکر نشده است ،مگر در تف یر کنزالعرفان فی فقته القترآن کته
فاضل مقداد در جمع آرا بیان دادته است« :دیدگاه تخییر قویتر است؛ امتا بهتتر آن استت
برای رسیدن به یقین [که حکم یحیم انجام دده است ترتیب رعایت دود» (ابتن عبتداهلل
بن محمد حلی سُیُوری ،1373 ،ج .)326 :1
فاضل جواد نیز در تف یر م الک االفهام الی آیات االحکتام ضتمن ادتاره بته روایتات
متعارض راهکار جمع میان ادله را حملِ روایات ترتیب ،به «افملیت» دان ته است؛ به ایتن
معنا که بهدلیل وجود روایات بیانکنندۀ حکم ترتیب ،افمل آن است کته ترتیتب در حکتم
رعایت دود (ابن سعداهلل کاظمی ،1365 ،ج )272 :2؛ اما بهنظتر متیرستد بتدانستبب کته
روایات تخییر به اختیار دادتن محرم تصریم دارد ،نتوان این یراحت را فر فرض کترد و
حکم به افملیت داد؛ ازاینرو برای رفع تعارض در استنباط حکم به خوانشی نو نیاز است.
در دروان معایر هم پایاننامه های متعددی نگادتته دتده استت کته ذیتل مباحتث بته
موضو کفارۀ قتل یید نیز پرداختهاند ،از جمله:
 پایان نامۀ کاردناسی اردد به نوی ندگی متریم ستلیمانی بتا عنتوان «احکتام یتید ازدیدگاه امامیه» که در دانشگاه یزد دفا دده است .در ایتن تحقیتق حکتم تکلیفتی یتید و
افعال مرتبس با آن از منظر فقه امامیه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه یتیدهای
حالل و حرام در حال احرام مشخص دده است ،سرس به مبحث تکرار کفاره در یتورت
فرامودی و عدم تکرار کفاره در یورت عمدی بودن عمل یید پرداخته دده است.
 پایاننامۀ دیگر با عنوان «بررسی تطبیقی احکام کفارات در مذاهب دافعی و حنفی» باقلم یدیق قربانی به ردتۀ تحریر درآمده است .در پایاننامۀ مذکور پتس از تبیتین مفتاهیم،
کفارههای حج دستهبندی دده و سرس روش و نحتوۀ انجتام هتر کتدام از کفتارات در دو
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مذهب حنفیه و دافعی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.
پایاننامۀ «بررسی تطبیقی کفارات احرام از دیدگاه مذاهب خم ه» توسس معین ایزدیقدوسی در دانشگاه قم نگادته دده است .این تحقیق بته تشتریم وجته ادتتراک و افتتراق
مذاهب خم ه در زمینۀ کفارات احرام و دالیل آن پرداخته است.
 «بررسی فقهی آیات الحکام حج در مذاهب خم ه» موضو پایاننامۀ طاهره رحمیانیگانه است که در سال  1387در دانشگاه قم نگادته دده است .در این پایاننامه آنچه آیات
الحکام حج ن بت به آن نص بوده ،یا مشعر به آن است ،از دیدگاه فقه امامیه و اهتل ستنت
بررسی دده است.
در میان آثار ،مقالهای نیز با عنوان «محرمات احرام» با قلم علی حجتی کرمانی در نشریۀ
میقات حج دمارۀ  6زم تان  1372به چا

رسیده است .در این مقاله ایتطالحات فقهتی

حج از ابعاد گوناگون بررسی دده و سرس به بیان احکام درعی و اسرار هر یک از مفتاهیم
پرداخته است.
مقالۀ دیگر «نقا قرائات منقول از ائمه( ) در بردادتهای فقهی دیعه مطالعۀ متوردی
آیۀ  95سورۀ مائده» به قلم الهه داهپ ند است که در مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی ،بهار
و تاب تان  97در دمارۀ  1به چا

رسیده است .تأکید این مقاله بتر تتأثیر و نقتا قرائتات

معصومین( ) بر بردادتهای فقهی دیعه است که بهیورت موردی روایتات وارددتده در
خصوص آیۀ  95سورۀ مائده بررسی دده است ،البته هدر و بحنی متفاوت با مقالۀ حاضر
دارد.
در مورد پیشینۀ این تحقیق باید گفت مطالبی که در مورد آیۀ  95سورۀ مائده بته ردتتۀ
تحریر درآمده ،با نگاه انتقادی نبوده و راهکار مؤثری در رفع تعارض موجتود ارائته نکترده
است یا آیۀ مورد بحث از بُعد و منظری متفاوت با رویکرد این تحقیق بررسی دده است.
 .3داللت حرف «أو» بر ترتیب در آیۀ  95مائده
مف ران و فقیهان در تخییر محرِم و ترتیب دادتن یا ندادتن حکم کفارۀ قتل یید در حتال
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احرام اختالر کرده اند .برخی معتقدند دخص محرمِ خاطی در انتخا

نتو کفتاره مخیتر

است و برخی دیگر رعایت ترتیب را در این حکم درط میدانند؛ به ایتن یتورت کته در
تعیین نو کفاره ،تخییر وجود ندارد و استطاعت دخص مدنظر قرار میگیترد؛ بنتا بتر ایتن
نظریه ک ی که امکان و توانایی قربانی کردن منل آن حیتوان مقتتول را دارد ،مجتاز نی تت
یکی از دو کفارۀ دیگر را جایگزین کفارۀ اول کنتد و تنهتا در یتورت ندادتتن استتطاعت
برای ادای کفارۀ اول مجاز است به کفارۀ دوم عمل کند ،همچنین کفارۀ سوم (روزه گرفتن)
تنها برای ک ی مجاز است که امکان قربانی کردن و اطعام م اکین را ندادته بادد .در ایتن
بخا آرای مربوط به نظریۀ ترتیب بررسی میدود.
 .1 .3موافقان

از دعبی ،ابراهیم ،سدی و در روایتی از ابن عباس نقل دده است« :انه لتیس علتی التخییتر
لکن علی الترتیب» و ورود «أو» در این آیه یعنی حکم از این سه مورد خارج نی ت و هتر
کس جزایی نیافت ،طعام دهد و آنکه نمیتواند طعتام دهتد ،روزه بگیترد (طوستی [الت

،

بیتا ،ج .)28 :4اینکه «حکم از این سه مورد خارج نی تت» ،متیتوانتد دیتدگاه یتحیحی
بادد؛ اما پس از اینکه فرض بر وجود تنها سه کفاره گذادته دد ،این سؤال مطرح میدتود
آیا دخص برای عمل به حکم باید ترتیب را رعایت کند یتا در انتختا

یکتی از ایتن سته

کفاره مخیر است؟ ازاینرو استدالل «خارج نبودن حکم از این سه مورد» نهتنها اثباتکننتدۀ
دیدگاه ترتیب نی ت ،بلکه راهحلی هم برای م ئلۀ ایجاددده ،ارائه نمیکند.
زفر 1و احمد 2نیز با تکیهبر ظاهر آیه ،فدا و قربانی کتردن را بتر دتخص ختاطی عامتد
واجب دان ته و معتقد به ترتیب در حکم ه تند .ایشان به آیۀ « َنَ یقَتَّلُوا َوْ یصَلَّبُوا َوْ تُقَطَّععَ
َیدِیهِمْ وَ َرْجُلُهُمْ مِنَ خِالفٍ» (مائده )33 :استناد کرده و گفتتهانتد :کلمتۀ «أو» همیشته بترای
 .1ابوهذیل زفر بن هذیل عنبری تمیمی بصری (158-110ه) از ایحا
بود .وی از محدثان و فقهای قرن دوم هجری قمری بود.
 .2احمد بن حنبل (241-164ق) از فقهای چهارگانۀ اهل سنت.

امام یتادق( ) و از ایتحا

ابوحنیفته
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تخییر بهکار نمیرود ،بلکه در آیۀ  33مائده مراد از آن تخصیص هر کدام از این احکتام بته
حالت معینی است و نیز با استناد به عبارتهای «یذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ» و «وَ مَنْ عادَ فَینْتَقِمُ اللَّتهُ
مِنْهُ» بیان میدارند :واجب در اینجا در به دیوۀ تغلیظ است و تغلتیظ و ستختگیتری بتا
تخییر منافات دارد .فخر رازی در نقد این سخن گفته است« :عقوبت اخراج منل ،از اختراج
طعام ،قویتر نی ت ،بنابراین تخییر در اندازۀ حایل از عقوبتت در ایجتا

منتل ،ضترری

وارد نمیکند» (فخر رازی1420 ،ق ،ج.)436 :12
در تکمیل این سخن فخر رازی باید به این نکته اداره کرد که ستختی ایتن سته کفتاره
برای افراد مختل  ،در اعصار گوناگون و با توجه به نو قتلی که مرتکتب دتدهانتد متغیتر
است ،زیرا ممکن است در دورهای اخراج منتل ستختتتر بادتد و در زمتان دیگتر اطعتام
م اکین هزینۀ بیشتری دادته بادد یا گرفتن روزه برای دخص متمول سختتر از دو کفارۀ
دیگر بادد؛ بنابراین این استدالل طرفداران نظریۀ ترتیب که بهسبب سختگیتری و تغلتیظ
در حکم ،نظریۀ تخییر را رد میکنند ،قابل قبول بهنظر نمیرسد .همچنتین از آن حیتث کته
جملۀ «لِیذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ» پس از ذکر هر سه کفارۀ بیاندده ،نشاندهندۀ آن است که در همۀ
این کفارهها سختی و مشقت خایی نهادینه دده و هتر سته بترای جلتوگیری از ارتکتا
مجدد حالت بازدارندگی دارد؛ ازاینرو بهنظر میرسد بهعلت متقدم ددن هر سه کفتاره بتر
جملۀ «لِیذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ» طرح بحث قوی یا ضعی تر بودن کفارهها مناسب نبادد.
در مورد م ئلۀ تغلیظ و سختگیری نکتۀ دیگری را نیز میتوان مطرح کرد و آن اینکته
هرچند در این آیه کفاره بهعنوان تنبیه و عقوبت خطا ذکر دده ،از آن حیتث کته محترم در
حرم امن پروردگار قرار دارد و خداوند آن مکان را مختص رأفتت و رحمتت ختود کترده
است؛ حق انتخا

نو کفاره به دخص محرِم ،هم و با رحمت الهی بتوده و دور از ذهتن

نی ت.
در توضیم منالی که زفر و احمد از آیۀ  33سورۀ مائده بیان دادتهاند نیز باید گفتت اوالً
مف ران در حکم آن آیه نیز اختالر دادتتهانتد (فختر رازی1420 ،ق ،ج )346 :11و در آن
آیه نیز نقا «أو» به یورت یقینی اثبات نشده است ،بنابراین اتکتا بته آیتۀ متورد اختتالر
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یحیم بهنظر نمی رسد؛ ثانیاً حکم آن م ئله با حکم این آیه متفاوت است ،زیترا در حکتم
آیۀ  33برخی مف ران معتقدند انتخا

نو عقوبت از جانب حاکم در میتواننتد بتا نتو

خطایی که یورت گرفته ،مرتبس و هماهنگ بادد ،برای منال اگر ک ی غارت کرد ،دستت
و پای او قطع دود و اگر ک ی مرتکب قتل دد ،جزای او کشتن و به دار آویختن است؛ اما
در آیۀ مورد بحث این مقاله بهغیراز کفارۀ اول (اخراج منل) کفارههای دیگتر دتامل اطعتام
م اکین و روزه گرفتن مرتبس با قتل یید نی تت؛ یعنتی در آیتۀ  33مائتده برختی متراد از
وجود حرر «أو» را قتل در مقابل قتل ،قطع دست و پا را در مقابتل غتارت و تبعیتد را در
مقابل ارها

قرار دادهاند؛ اما در آیۀ  95سورۀ مائده فقس یک عمل خطا مطترح دتده و آن

قتل یید است که از میان سه کفاره تنها یکی از کفارهها مرتبس با جرم است ،ازایتنرو آیتۀ
 33مائده نمیتواند استدالل مناسبی برای اثبات نظریۀ ترتیب بادد.
برخی نیز در تأیید دیدگاه ترتیب ،دلیل خود را اجما طایفه بیان کترده و در پاستخ بته
ک انی که لفظ «أو» را دلیل بر تخییر میدانند ،گفتهاند :همانگونهکته در آیتۀ «فَتانْکحُوا متا
طا َ لَکمْ مِنَ النِّ اءِ مَنْنی وَ ثُالثَ وَ رُبا َ» (ن اء )3 :ظاهر ایجا

واو برای جمع را ترک و

آن را بر تخییر حمل میکنیم و «او کذا» به معنی نیافتن مورد اول است ،بر آیۀ متورد بحتث
نیز همین امر جاری میدود (موسوی ،بیتا ،ج251-252 :1؛ دری

مرتمی1431 ،ق،

ج:2

 .)248ستتید مرتمتتی در ایتتن مبحتتث ستتندی بتترای ادعتتای اجمتتا بیتتان نفرمتتوده استتت،
دریورتی که برخی مف ران عکس مدعای سید مرتمی بر نظریتۀ «تخییتر» ادعتای اجمتا
کرده اند (راوندی1405 ،ق ،ج312 :1؛ ابنجوزی1422 ،ق ،ج587 :1؛ قرطبتی،1364 ،

ج:6

315؛ ثالیی1423 ،ق ،ج.)195 :3
دایان ذکر است که «اکنر» علما و بزرگان چهار فرقته عامته و برختی فقهتا و مف تران
بزرگ دیعه موافق با نظریۀ تخییر بودهاند (جصاص1405 ،ق ،ج141 :4؛ راونتدی1405 ،ق،
ج312 :1؛ ابنجوزی1422 ،ق ،ج587 :1؛ قرطبتی ،1364 ،ج315 :6؛ ثالیتی1423 ،ق ،ج:3
195؛ زمخشری1407 ،ق ،ج678 :1؛ طبرسی ،1372 ،ج379 :3؛ آلوسی1415 ،ق ،ج.)26 :4
سید مرتمی در استدالل دوم استننایی (َِانَکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثَنعا وَ ثُعالثَ وَ
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رُباعَ) را مطرح میکند تا بهوسیلۀ آن لفظ «أو» را از نقا ایلی خارج و استنناپذیری تف یر
آن را اثبات کند؛ اما باید گفت میان استننای ذکردده با آیۀ مورد بحث دباهتی وجود ندارد
تا بتوان «أو» را از نقا ایلی آن خارج کرد .در آیتات و احکتام قترآن استتنناهایی وجتود
دارد؛ اما برای استناد به آنها نیاز است میان حکتم متورد بحتث و استتننا همتاهنگی وجتود
دادته بادد ،دریورتی که در این امتنال نه از حیث حکم و نه از حیننو «حترر» تشتابه و
تناظری نی ت؛ ازاینرو این استدالل نیز برای اثبات نظریۀ ترتیب کافی بهنظر نمیرسد ،این
در حالی است که ظاهر آیه مؤید تخییر در حکتم استت و هتیچ قرینتهای بتر تغییتر نقتا
ظاهری حرر «او» و حمل آیه بر رعایت ترتیب حکم وجود ندارد.
برخی مف ران نیز بدون ارائۀ دلیل حکم آیه را حمل بر ترتیتب کترده و گفتتهانتد :اگتر
دخص توانایی قربانی کردن یا مالی برای پرداختِ قیمت یید و اطعتام م تکین ندادتت،
باید روزه بگیرد (مقاتل بن سلیمان1423 ،ق ،ج.)505 :1
 .2 .3مخالفان

عطا ،ح ن ،ابراهیم ،ابوحنیفه و دافعی از جمله افرادی ه تند کته رأی بته «مخیتر بتودن»
خاطی دادهاند؛ در برخی منابع نیز از ابنعباس روایتی نقل دده که برخالر روایتت دیگتر،
مؤید دیدگاه تخییر است (زمخشری1407 ،ق ،ج678 :1؛ طبرسی ،1372 ،ج .)379 :3برخی
فقیهان و مف ران ضمن در نظر گرفتن دالیتل طرفتداران نظریتۀ ترتیتب دیتدگاه تخییتر را
برگزیدهاند .جصاص فقیه ،مف ر و محدث قرن چهارم بیتان دادتته استت« :آنچته خداونتد
تعالی در این آیه از قربانی ،اطعام و روزه ذکر نموده است بر اساس تخییر استت زیترا «أو»
بر این امر داللت میکند؛ مانند قول پروردگار در کفارۀ یمین «َِکفَّارَتُهُ إِطََامُ عَشَرَۀِ مَسعاکینَ
مِنَ َوْسَطِ ما تُطََِمُونَ َهْلِیکمْ َوْ کسْوَتُهُمْ َوْ تَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ» و همچنین نیۀ «َِفِدْیعۀٌ مِعنَ صِعیامٍ َوْ
صَدَقَۀٍ َوْ نُسُک» .همانند این سخن از ابنعباس و عطاء و الح ن و إبراهیم نیز روایت دده
و ایحا

ما با این قول موافق ه تند .البته از ابنعباس ،مجاهد و دعبی و سدی و ابراهیم

روایاتی نقل دده که در آن دیدگاه ترتیب را برگزیده اند؛ اما یحیم دیدگاه اول است زیترا
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حقیقت لفظ اینچنین است مهر کس آن را بر ترتیب حمل کند چیزی را بر آن افتزوده کته
در آن نی ت و این عمل مجاز نی ت مگر با وجتود دلیتل و [قرینته » (جصتاص1405 ،ق،
ج.)141 :4
از عبداهلل بن عبد الحکم نیز نقل دده است :دخص در این سه مورد مخیر است؛ یعنتی
در این عمل میتواند آسانترین را برگزیند یا سختترین آن .عطاء و جمهور فقهتا نیتز بتر
آناند زیرا حرر «أو» برای تخییر بهکار میرود .مالک گفته است هر چیتزی از کفتارات در
خدا کذا او کذا بیاید دخص در آن حکم مخیر استت؛ یعنتی هتر کتدام از اعمتال را

کتا

دوست دارد میتواند انجام دهد ...و حکم بهترتیتب ،متعتارض و متنتافر ظتاهر آیته استت
(قرطبی ،1364 ،ج.)315 :6
راوندی نیز گفته است« :اگر ییدی کشته دد دخص مخیتر استت یکتی از ایتن سته
کفاره را انتخا

کند» .وی دلیل خود در رد نظر برخی ایحا

را کته قائتل بته ترتیتب در

حکم بودهاند« ،فَجَزاءٌ مِنْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» دان ته ،زیترا واجتب دتده در یتید ،منلتی از
چهارپایان و جزای یید (منل طعام دادن و روزه گرفتن) بر تخییر است و جمیع فقهتا نیتز
بر این عقیدهاند .اهل لغت نیز در داللت حرر «أو» بر تخییر متفقالقولاند؛ پس هر کس در
این حکم ادعای ترتیب کند ،بر اوست که دلیتل [مقبتول بیتاورد (راونتدی1405 ،ق ،ج:1
.)312
ثالیی نیز در پاسخ این پرسا که آیا جزای یاددده بر تخییر است یا ترتیب؟ بیان کرده
است :عامه االئمه و اکنر فقها از جمله ابیحنیفه ،دافعی و غیره معتقد به تخییر ه تند ،زیرا
خداوند لفظ «أو» بهکار برده و حقیقت آن تخییر است .وی در ادامته ذکتر کترده استت :در
جوا

ک انی مانند ابنعباس در روایتی و ابن سیرین ،زفر ،مجاهد ،عامر و سدی که قائتل

به ترتیب ه تند و استدالل میکنند که وجود «أو» در این آیه به این معناست کته حکتم از
این سه حالت بیرون نی ت و ما کفارههای ظهار و قتل را بر «ترتیب» یافتیم ،میگوییم ایتن
بردادت معارض کفارۀ یمین و فدیه االذی است و در این آیه نباید از حقیقت لفتظ ختارج
دد و آن حقیقت ،تخییر است (ثالیی1423 ،ق ،ج.)195 :3
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طرفداران هر دو نظریه برای اثبات دیدگاه خود به ذکر منالهایی از کفارههای بیاندتده
در کالماهلل روی آوردهاند؛ اما منالهایی که از جانب طرفداران دیدگاه «ترتیتب» ذکتر دتده
است ،متناسب با آیۀ  95سورۀ مائده بهنظر نمیرسد؛ با این توضیم که ساختار آیات کفتارۀ
ظهار و قتل بهترتیب چنین است« :وَ الَّذینَ یظاهِرُونَ مِنْ نِ ائِهِمْ ثُمَّ یعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْریرُ
رَقَبَۀٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا ذلِکمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُتونَ خَبیترٌ .فَمَتنْ لَتمْ یجِتدْ فَصِتیامُ
دَهْرَینِ مُتَتابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ ی ْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِ ْکیناً ذلِک لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرینَ عَذا ٌ أَلی ٌم( 1مجادله 3 :و  )4و «وَ ما کتانَ لِمُتؤْمِنٍ أَنْ
یقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ مُؤْمِنَۀٍ وَ دِیۀٌ مُ َتلَّمَۀٌ إِلتی أَهْلِتهِ إِالَّ أَنْ
یصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ مُؤْمِنَۀٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیتنَکمْ
ن لَت ْم یجِت ْد َفصِتیا ُم دَت ْهرَینِ
وَ بَینَهُمْ میناقٌ فَدِیۀٌ مُ َلَّمَۀٌ إِل ی َأ ْه ِل ِه َو َتحْری ُر َر َقبَت ٍۀ ُم ْؤ ِمنَت ٍۀ َفمَت ْ
مُتَتابِعَینِ تَوْبَۀً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً»( 2ن اء .)92 :در سورۀ مجادله کفتارۀ ظهتار،
آزاد کردن بنده تعیین دده و در ادامه با بهکار بردن عبارت «فَمَنْ لَمْ یجِدْ» برای دخصی که
امکان آزاد کردن برده را ندارد ،کفارۀ جایگزین یعنی روزه معرفی و در نهایتت اگتر ک تی

« .1و ک انی که زنانشان را ظهار میکنند ،سرس از آنچه گفتهاند پشیمان میدوند ،بر ایشان [فرض است که پیا
از آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند ،بندهای را آزاد گردانند .این [حکمی است که بدان پند داده میدتوید و ختدا
به آنچه انجام میدهید آگاه است .و آن کس که [بر آزادکردن بنده دسترسی ندارد ،بایتد پتیا از تمتاس [بتا زن
خود دو ماه پیاپی روزه بدارد؛ و هر که نتواند ،باید دصت بینوا را خوراک بدهد .این [حکم برای آن است که به
خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است حدود خدا؛ و کافران را عذابی پردرد خواهد بود».
« .2و بر مؤمن جایز نی ت که عمداً مؤمنی را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا متؤمنی را کشتت بایتد بنتدۀ
مؤمن را آزاد کند و این دیهای است م لم که باید به اهل مقتول برسد مگر اینکه اهل مقتول گذدت کند از حتق
خود پس اگر آن مقتول از جماعتی بادد که ددمن دما میبادند دریورتیکه آن مقتول مؤمن بوده پس بر قاتتل
او واجب است که بنده مؤمنی را آزاد کند و هر گاه بوده بادد آن مقتول از جماعتی که بین آنها و دما م تلمانان
عهد و پیمان است بر قاتل واجب است که دیۀ او را به اهلا بدهد و یک بندۀ مؤمنی را نیز آزاد کنتد و هتر گتاه
بندهای نیافت که آزاد کند باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد این توبهای است از حکم خدا و خدا عالم و درستکار
است».
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استطاعت روزه گرفتن را هم ندادت ،با عبارت «َِمَنَ لَمْ یسْتَطِعْ» کفارۀ جایگزین دوم یعنتی
اطعام م اکین معرفی دده است .بیان حکم این کفاره یریم است و وجه مشترکی با کفارۀ
قتل یید ندارد ،زیرا در این آیه نهتنها حرور و عبارت رابس میان کفتارههتا دتبیه نی تت،
بلکه عکس کفارۀ قتل یید ،حکم «روزه گرفتن» بتر «اطعتام م تاکین» مقتدم دتده استت؛
ازاینرو بهنظر میرسد دباهت تأثیرگذاری که بتوان برای اثبات حکم آیۀ  95سورۀ مائده بر
آیات سورۀ مجادله استدالل کرد ،وجود ندارد.
آیۀ  92سورۀ ن اء نیز چنین است ،به این یورت که برای قتل مؤمن از روی خطتا ،دو
کفاره در نظر گرفته دده که کفارۀ دوم بهوسیلۀ حرر ربس «واو» به کفارۀ اول عطت

دتده

است؛ ازاینرو باید برای ادای حکم الهی هر دو عمل اجرا دود و بحث تخییر و ترتیب در
این ق مت از حکم موضوعیت ندارد .در ادامۀ آیه بحث قتل همپیمانان و ددتمنان مطترح
میدود که برای قتل هم پیمان کفارۀ دیه و آزاد کردن بنده تعیین دتده و سترس پروردگتار
میفرماید اگر ک تی استتطاعت انجتام کفتارههتای مطترح دتده را ندادتت ،روزه بگیترد.
همانطورکه مالحظه می دود ،حکم این آیه نیتز یتریم و واضتم استت و ابهتامِ تخییتر و
ترتیب در آن مطرح نی ت .حرر «أو» نیز در این آیه بتهکتار نرفتته استت تتا بتتوان وجته
مشترکی برای اثبات حکم قتل یید در حال احرام بتا ایتن آیته پیتدا کترد؛ دریتورتیکته
منالهای طرفداران دیدگاه تخییر دارای دباهت ساختاری با آیۀ مورد بحث است (بررستی
آیۀ  3سورۀ ن اء در مبحث قبل گذدت).
برخی مف ران معایر نیز ظاهر آیه را موافق با تخییتر در حکتم دان تتهانتد ،امتا برابتر
روایات ،حکتم را در اینجتا ترتیتب اعتالم کتردهانتد (جتوادی آملتی ،1394 ،ج.)567 :23
دریورتیکه مف ران دیگر یِرر بهکار رفتن حرر «أو» ،حکم آیه را دلیل بر عدم ترتیتب
ندان تهاند (طباطبایی ،1374 ،ج .)206-207 :6در ادامه بترای استتنباط هرچته بهتتر حکتم
کفارۀ قتل یید در حال احرام ،نقا حرر «أو» و روایات مربوط بررسی خواهد دد.
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 .4حرف «أو»
یکی از قرائن تأثیرگذار در کش

مقصود آیه ،تعیین معنا و نقا واژگان کلیدی هر آیته بتا

توجه به استعمال عصر نزول و سیاق آیه است .در این بخا نقا ادبتی و جایگتاه حترر
«أو» در آیه بررسی میدود.
 .1 .4بررسی ادبی حرف «أو»

«أَو»  :حرر عط

است و تا یازده معنی برای آن بردمردهانتد (قردتی ،1374 ،ج.)139 :1

هر گاه «أو» بر خبر وارد دود« ،دک» و «ابهام» را میرساند و اگر بر امر و نهی وارد دتود،
بر «تخییر» و «اباحه» داللت میکنتد (طریحتی ،1375 ،ج38 :1؛ جتوهری فتارابی1407 ،ق،
ج )2274 :6و گاه نیز در معانی «بل»« ،متتی»« ،واو» (ازهتری ،2001 ،ج ،)472 :15ادتتراک
(حمیری یمنی1420 ،ق ،ج )116 :1و  ...بهکار میرود.
میان این کلمه و مادۀ «أو » و «أول» بهیورت لفظی و معنوی تناسب وجود دارد ،زیرا
أو بر تعلیق حکم میان دو امر داللت میکند؛ و این تعبیری دیگر از ارجا حکم به امتر دوم
و قرار دادن آن در جایگاه اول است؛ همچنانکه امر اول متبهم استت و متورد دتک واقتع
میدود ،امر دوم هم همینگونه است و دک بته آن برمتیگتردد« .وَ قتالوا کونتوا هتوداً اَو
نَصاری تَهتَدوا» (بقره .)135 :ایل واحد در این کلمه تعلیق بر یکی از دو امری استت کته
ذکر میدوند؛ اما معنای دک یا ابهام ،یا برتری دادن یا تخییر یا اباحه یا ت ویه یا اضرا

یا

جز آنها ،از قرائن داخلی و خارجی جمله استفاده میدوند .هر گتاه أو در کتالم پروردگتار
بیاید ،الزم است بر مفاهیمی غیر از دک و تشکیک حمل دود ،زیرا این دو دربارۀ خداوند
متعال ممتنعاند .مگر اینکه بر سبیل حکایت یا ناظر بر رأی مخاطب یا از با

تنزیل بهمنزلۀ

داک (دککننده) بهخاطر وجود حکمتی بادد (مصطفوی ،1368 ،ج.)179 :1
در کتا های لغت درحِ برخی حاالت عارض بر کالم به این یورت ذکر دتده استت:
 .1دک :در دک متکلم نمیتواند یکی از موارد را معین کند؛  .2ابهام :در ابهام متکلم آگتاه
است ،ولکن دنونده بهدلیل ایجاز در کالم و  ...دچار ابهام میدود؛  .3اباحه :در اباحه جمع
بین موارد امکانپذیر است؛  .4تخییر :در تخییر امکان جمع موارد وجتود نتدارد و دتخص
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باید از بین مورد اول و دوم فقس یکی را برگزینتد؛  .5تفصتیل :گفتته متیدتود گودتت را
بخورم یا ع ل ،قبالً گودت میخوردم و اکنون ع ل میخورم (فیومی1414 ،ق ،ج.)31 :2
 .2 .4نقش حرف «أو» در آیۀ  95سورۀ مائده

همانگونهکه ذکر دد ،حرر «أو» اگر بر امر و نهی وارد دتود ،بتر تخییتر و اباحته داللتت
میکند .در آیۀ مورد بحث ،لحن «امر» است ،بنابراین حکم آیه از بین موارد پنجگانه ،اباحه،
تخییر یا تفصیل خواهد بود .همچنین ذکر دد که در اباحه امکتان جمتع وجتود دارد و در
تخییر نه؛ که در این آیه طبق نظر بیشتر مف تران (مقاتتل بتن ستلیمان1423 ،ق ،ج505 :1؛
قمی ،1363 ،ج184 :1؛ طبری1412 ،ق ،ج29-31 :7؛ سمرقندی ،1316 ،ج418 :1؛ طبرانی،
 ،2008ج450-451 :2؛ طوستتی [ال ت

 ،ب تیتتتا ،ج26 -27 :4؛ ثعلبتتی1422 ،ق ،ج110 :4؛

طباطبایی ،1374 ،ج )164 :6نیاز نی ت به همتۀ متوارد عمتل دتود ،بلکته انجتام یکتی از
کفارهها کافی است؛ پس اباحه از میان سه گزینه خارج میدود و «تخییر» و «تفصیل» بتاقی
میماند .با توجه به ظاهر آیه ،حکم تفصیل نشده ،بلکته تنهتا متوارد آن ذکتر دتده استت؛
ازاینرو تنها احتمال باقیمانده تخییر خواهد بود.
«تفاوت ایل تخییر و اباحه این است که در اباحه حکم معین است و آن اختیتار تترک
یا فعل است و در تخییر ،حکم مردد است» (موستوعه ،1369 ،ج .)160 :1اگتر حترر «أو»
در این آیه ،عاملی برای مردد نشان حکم دان ته دود که اینگونته استت ،متیتتوان گفتت
مطابق قواعد ادبی ،دخص در انتخا

کفارۀ قتل یید در حال احرام مخیر است.

 .3 .4جایگاه حرف «أو» در بیان انواع کفاره در آیات

در دا آیه از آیات قرآن بهیورت یریم م ئلۀ کفاره مطرح دده است که میتوان بتا در
نظر گرفتن ظاهر آیه ،احکام را به سه نو تق یم کرد:
ال ) آیاتی که تنها یک امر را بهعنوان کفاره اعالم میدارد (بقره 184 :کفارۀ روزه؛ بقره:
 196کفارۀ تمام نکردن حج).
) آیاتی که یک یا دو عمل را بهعنوان کفاره مطرح کرده ،اما بهسبب دفقت و رحمت
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الهی ،حکم بر ضعیفان امت ت هیل و با استفاده از الفاظ «فمن لم یجد» و «فمن لم ی تتطع»
کفارههای جایگزین نیز اعالم دده است؛ در این یورت م لمان خاطی با دادتتن یکتی از
دو درط «نیافتن» و «عدم استطاعت» میتواند به کفارههای جایگزین عمل کند (بقتره196 :
قربانی نکتردن در حتج؛ مجادلته 3 :و  4حکتم کفتارۀ ظهتار؛ ن تاء 92 :کفتارۀ قتتل میتان
همپیمانان).
ج) آیاتی که در آن چند حکم بهیورت همزمان بیان دده و بین هر کفتاره حترر «أو»
بهکار رفته است ،مانند ال ) در آیۀ  196سورۀ بقره ،روزه ،یدقه و قربانی ،بهعنوان کفتاره
برای ترادیدن سر ،معرفی دده است؛

) آیۀ  89ستورۀ مائتده کته در آن کفتارۀ دک تتن

سوگند ،طعامده م کین یا پودانیدن آنها یا آزاد کردن بندهای ،اعالم دتده استت (البتته در
ادامه بیان میدارد که اگر ک ی نیافت سه روز روزه بدارد)؛ ج) در آیۀ  95سورۀ مائده کفارۀ
یید عمدی در حال احرام را رساندن نظیر آنچه کشته دده به کعبه یا طعام م کین یا روزه
دان ته دده است.
در نو اول بهدلیل تعیین تنها یتک کفتاره و در نتو دوم بتهدلیتل یتراحت کلمتات،
اختالرنظری از بابت ترتیب یا تخییر در عمل دیده نمیدود؛ اما در نو سوم بهدلیل وجود
حرر «أو» دو دیدگاه متباین «ترتیب» و «تخییر» مطرح دده است.
مف ران در «مخیر بودن» دخص در عمل به حکم آیۀ  196سورۀ بقره (طبری1412 ،ق ،ج:2
134؛ طبرسی ،1372 ،ج519 :2؛ زمخشری1407 ،ق ،ج241 :1؛ بروجردی ،1366 ،ج )269 :2و
آیۀ  89سورۀ مائده (طبری1412 ،ق ،ج16 :7؛ طوسی ،بیتا ،ج14 :4؛ طبرسی ،1372 ،ج368 :3؛
زمخشری1407 ،ق ،ج673 :1؛ طباطبایی ،1374 ،ج )111 :6اتفاقنظر دارند؛ امتا در حکتم آیتۀ
مورد بحث این مقاله (مائده )95 :برخی معتقد به «تخییر» و برخی قائل بته «ترتیتب» در حکتم
ه تند .با توجه به این نکته که معتقدیم قرآن کریم از جانب پروردگار حکیم نازل دده است و
انتخا حرور و کلمات نه تنها اتفتاقی نی تت ،بلکته در ورای انتختا هتر حترر و کلمته،
حکمتهایی نهفته است ،چند سؤال مطرح میدتود و آن اینکته اگتر قصتد پروردگتار تعیتین
کفارهها براساس ددت سختی ،توانایی افراد و رعایت ترتیب در آنها بود ،چرا در این آیه مانند
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سایر کفارهها از عبارتهای «لم یجد» یا «لم ی تطع» استفاده نکرد؟ علت بهکار بردن حرر «أو»
در آیۀ  95سورۀ مائده چی ت؟ چرا در آیات  196سورۀ بقره و آیۀ  89سورۀ مائده حترر «أو»
گویای «تخییر» است؛ اما در آیۀ مورد بحث بر «ترتیب» داللت داده دده است؟
در این آیه ،قرینه و داهدی که نشاندهندۀ خروج حرر «أو» از نقتا ایتلی و تف تیر
آن به غیر معنای ظاهریاش بادد ،کدام است؟ همانطورکه در مباحث قبلی نیز بیتان دتد،
قرینهای برای تف یر حرر «أو» به غیر معنای ظاهریاش یافت نشد ،ازاینرو بهنظر میرسد
تحمیل دروط «لم یجد» و «لم ی تطع» به حکم این آیه یحیم نی ت .داید بتوان با اتکا به
سایر آیات و سخنان ادبای عر  ،یکی از علتل کتاربرد حترر «أو» در ایتن آیته را ایجتاد
«تخییر» برای محرم خاطی دان ت.
 .5بررسی روایات
در تعیین حکم کفارۀ قتل یید در حال احرام ،روایات به ظاهر متعارض و متباینی نقل دده استت
و ب یاری از مف ران در طول تاریخ با تکیه بر یک گروه از این اخبار حکم آیه را استنباط کردهاند.
 .1 .5روایات حملشده بر نظریۀ ترتیب

در منابع تف یری روایاتی نقل دده است که برخی با استناد به آن ترتیب دادتن سته کفتارۀ
ذکردده را نتیجه گرفتهاند ،آن روایات عبارت است از:
ال ) از محمد بن میمون نصیبی روایت دده است :وقتیکه «مأمون» خواست دختترش
«ام الفمل» را به عقد حمرت جواد( ) درآورد ،مجلتس مباحنتهای ترتیتب داد کته در آن
مجلس از حمرت جواد( ) در مورد کفارۀ یید در حال احرام سؤال دد و ایشان در پاسخ
فرمودند ...« :وَ إِذَا قَتَلَهُ ِِا الَحَرَمِ َََِلَیهِ الَجَمَلُ وَ قِیمَتُهُ لَِْنَّهُ ِِا الَحَرَمِ وَ إِذَا کعانَ مِعنَ الَعوَحْ ِ
َََِلَیهِ ِِا حِمَارِ الَوَحْ ِ بَدَنَۀٌ -وَ کذَلِک ِِا النَََّامَۀِ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ َََِلَیهِ إِطَََامُ سِتِّینَ مِسْکیناً َِإِنَ
لَمْ یقَدِرْ َِصِیامُ ثَمَانِیۀَ عَشَرَ یوْماً وَ إِنَ کانَتْ بَقَرَۀٌ َََِلَیهِ بَقَرَۀٌَِ -إِنَ لَمْ یقَدِرْ َََِلَیعهِ إِطَََعامُ ثَلَعاثِینَ
مِسْکیناًَِ -مَنَ لَمْ یقَدِرْ َِلَیصُمْ تِسََْۀَ َیام( »...قمی ،1363 ،ج184 :1؛ مفیتد ،1314 ،ج281 :2؛
اربلی ،1381 ،ج.)353: 2
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) از امام یادق( ) روایت دده است« :برای هر کس در حال احرام «هتدی» واجتب
دود ،بر اوست قربانی کردن  ...خداوند فرموده( :هَدْیاً بالِغَ الْکعْبَۀِ)» و در حتدیث دیگتری
فرمودهاند« :هر محرمی که قربانی کردن بر او واجب دد ،اگر حاجی بادد در منتی قربتانی
نماید و اگر عمره بهجا میآورد در مکه فداء را انجام دهد» (فتیض کادتانی1415 ،ق ،ج:2
 .)88-89طبق این دو روایت اگر محرمی ییدی را بکشد« ،هدی» یعنی «قربانی کردن» ،بتر
او واجب میدود .با دقت در سخن معصوم این نکته بهدست میآیتد کته ایشتان در مرتبتۀ
اول قربانی کردن را واجب دمرده است و نه اطعام م اکین و روزه گرفتن.
ج) در روایت دیگری ابوبصیر از حمرت یادق( ) در مورد کفارۀ محرمی که دترمرغ
یا گورخری را یید نموده سؤال کرد ،آن حمرت فرمودند« :کفارۀ آن دتتر استت؛ پرستید:
اگر بر قربانی کردن دتر توانایی ندادت چه کند؟ فرمود :دصت بینوا را اطعام نماید؛ گفت:
اگر بر این کار نیز توانایی ندادت؟ فرمود :هجده روز روزه بگیرد و مُتدّ طعتام م تکین را
یدقه دهد .همچنین پرسیده دد :اگر محرم گاو را یید کنتد کفتارهاش چی تت؟ فرمتود:
قربانی کردن یک گاو است .گفت :اگر بر قربانی کردن گاو توانایی ندادتت؟ فرمتود :ستی
بینوا را غذا دهد؛ و نیز پرسید :اگر بر این امر نیز توانایی ندادت چه کنتد؟ فرمتود :نته روز
روزه بگیرد .اگر حالل گودتی را دکار کرد وظیفه چی ت؟ فرمود :بر او است قربانی کردن
گوسفند .گفت :اگر بر آن قادر نبود چه کند؟ فرمود :ده نفر از م اکین را اطعام نماید و اگر
نیافت آنچه را باید انفاق کند ،پس بر اوست روزه سه روز» ( 1طوسی1407 ،ق ،ج.)342: 5
« .1وَ عَنَهُ عَنَ عَلِا بْنِ الَحَسَنِ الَجَرَمِا عَنَ مُحَمَّدٍ وَ أُرُسْتَ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ عَنَ َبِا بَصِیرٍ عَنَ َبِا عَبْعدِ اللَّعهِ ع
قَالَ :سََْلَتُهُ عَنَ مُحْرِمٍ َصَابَ نَََامَۀً قَالَ عَلَیهِ بَدَنَۀٌ قَالَ قُلَتَُِ :إِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا بَدَنَۀٍ مَا عَلَیهِ قَالَ یطََِمُ سِتِّینَ مِسْکیناً قُلَتُ
َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا مَا یتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ َِلَیصُمْ ثَمَانِیۀَ عَشَرَ یوْماً قُلَتُ َِإِنَ َصَابَ بَقَرَۀً َوْ حِمَارَ وَحْ ٍ مَا عَلَیهِ قَالَ عَلَیهِ بَقَرَۀٌ
قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا بَقَرَۀٍ قَالَ َِلَیطََِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکیناً قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا مَا یتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ َِلَیصُمْ تِسََْۀَ َیامٍ قُلَعتُ
َِإِنَ َصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیهِ قَالَ عَلَیهِ شَاۀٌ قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یجِدْ شَاۀً قَالَ َََِلَیهِ إِطَََامُ عَشَرَۀِ مَسَاکینَ قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا مَعا
یتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ َََِلَیهِ صِیامُ ثَلَاثَۀِ َیامٍ».
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در این روایت نیز امام( ) کفارهها را بهترتیب بیان فرموده و طبق توانایی فرد ،متوارد را
بردمردهاند؛ اما نکتهای در این روایت و روایات دبیه به آن دایان توجه استت و آن اینکته
دخص پرسشگر خود مبتالبه حکم نبوده و تنها برای ک ب آگاهی سؤالهتای مختلفتی در
این باره از امام معصوم( ) پرسیده است.
د) عیادی روایتی با واسطۀ داود بن سِرحان از امام یادق( ) نقتل کترده کته حمترت در
پاسخ به پرسا کفارۀ قتل در حرم ،پس از بیان جتزای کشتتن دتترمرغ ،االغ وحشتی و آهتو،
فرمودهاند« :و روزه برای ک ی است کته قربتانی نیافتت( 1»...عیادتی ،1380 ،ج .)344: 1ایتن
حدیث ن بت به روایات قبل یراحت بیشتری در رعایت ترتیب حکم دارد ،با وجتود ایتن از
متن این حدیث الزامی برای رعایت ترتیب حکم بردادت نمیدود؛ ضمن اینکه این روایتت را
اولین بار عیادی ( 320ق.م) بیواسطه از داود بن سرحان 2نقل کرده است و پس از حدود 800
سال در قرن  11مجل ی و بحرانی (مجل ی ،بیتا ،ج145: 96؛ بحرانی1415 ،ق ،ج )364: 2این
خبر را از عیادی روایت کردهاند .در واقع بهعلت انفراد عیادی در نقل این حدیث ،میتتوان آن
را خبر مفرد نامید و خبر مفرد نیز در مقابل ظاهر قرآن ،اثباتکنندۀ حکم نی ت.
در میان روایات عامه نیز اخبار متعددی از مجاهد ،حماد ،عطا و روایتتی از ابتنعبتاس
نقل دده است که ترتیب دادتن حکم از آن بردادت میدود:
 .1ابنعباس در تبیین آیۀ «فَجَزاءٌ مِنْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» گفته است :هرگاه محرم یتیدی
انجام داد ،بر او از چهارپایان جزایی واجب میدود؛ اگر آن را یافت ،ذبم کنتد و بتهعنتوان
یدقه دهد؛ اما اگر نیافت با پول آن طعام تهیه و به م اکین دهد؛ اگر بازهم نتوان ت ،روزه
 .1عَنَ أَاوُأَ بْنِ سِرَحَانَ عَنَ َبِا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ :مَنَ قَتَلَ مِنَ النَََّمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ نَََامَۀً َََِلَیهِ بَدَنَعۀٌ وَ مِعنَ حِمَعارِ
وَحْ ٍ بَقَرَۀٌ وَ مِنَ الظَّبْا شَاۀٌ یحْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنَکمْ وَ قَالَ عَدْلُهُ َنَ یحْکمَ بِمَا رَ َی مِنَ الَحُکمِ َوْ صِیامٌ یقُولُ اللَّهُ تَََالَا:
هَدْیاً بالِ َ الَکَْبَۀِ وَ الصِّیامُ لِمَنَ لَمْ یجِدِ الَهَدْی َِصِیامُ ثَلَاثَۀِ َیامٍ قَبْلَ التَّرَوِیۀِ بِیوْمٍ وَ یوْمَ التَّرَوِیۀِ وَ یوْمَ عَرََِۀَ.
 .2یکی از راویان ثقۀ قرن دوم که با واسطه یا بیواسطه از امام یادق( ) روایت کرده است (ر.ک :نجادی ،بیتتا،
ج159 :2؛ اردبیلی1403 ،ق ،ج.)304 :1
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بگیرد (طبری1412 ،ق ،ج.)29 ،30 ،34 ،35 ،38 :7
 .2از حماد نیز نقل دده است که اگر ک ی در حال احرام بهعمد ییدی را بکشد ،بر او
واجب میدود که نظیر آن حیوان را کفاره دهد؛ و اگر نیافت باید قیمت آن را بترای طعتام
پرداخت کند و اگر بازهم نتوان ت ،روزه بگیرد (طبری1412 ،ق ،ج 34 :7و .)38
بنابراین هرچند در روایات عامه نیز سخنی از وجو ِ رعایت ترتیب حکم یافت نشتد ،امتا
ظاهر بیشتر روایات گویای این مطلب است که اگر دخص خاطی بر قربانی کردن توانایی دارد،
باید قربانی کند و دریورتیکه امکان قربانی وجود ندادت ،میتواند طعام دهد و اگر بر این امر
نیز قادر نبود ،در جزای قتل ییدی که انجام داده است ،باید روزه بگیرد.
 .2 .5روایات مشعر بر تخییر در حكم

در مقابل این روایات ،احادینی از عامه و خایه نقل دده است که بر تخییر در حکم داللت
دارد .حماد بن عی ی از حریز و او از ابیعبداهلل( ) روایتی در مورد کفارۀ ترادتیدن متوی
سر در حال احرام (بقره )196 :نقل کرده است که حمرت در ادامه و بهمنظور تبیین حکتم
کفارهها فرمودهاند:
«هر چیزی در قرآن با «أو» بیاید ،دخص مختار است هرکدام را که میخواهتد انتختا
کند؛ و هر چیزی در قرآن که با «فمن لم یجد» بیاید پس بتر اوستت کته اولتین [حکتم را
انتخا

کند» (ادعری قمی1408 ،ق .)72 :این روایتت از جانتب برختی محتدثان یتحیم

ال ند و بالارسال (علوی عتاملی ،1399 ،ج413 :3؛ مازنتدرانی1429 ،ق ،ج )66 :5خوانتده
دده است .در منابع عامه نیز روایاتی از ح ن بن م لم ،ضحاک ،عکرمه ،ح ن [بصتری ،
عطا ،مجاهد و ابن عباس نقل دده که هر کجا در قرآن «أو ...أو» بهکار برده دتود ،دتخص
مختار است هر حکمی را که میخواهد برگزیند (طبری1412 ،ق ،ج.)34-35 :7
از عبداهلل بن سنان نقل دده است :از ابیعبداهلل علیه ال تالم در متورد آیتۀ  95ستورۀ
م ائده سؤال کردم؛ حمرت فرمودند :بنگر به ک ی که بر اوست جزاء آنچته کشتته؛ پتس
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اگر قربانی میکند یا اگر م اکین را اطعام میکند  ،هر م کینی را یک مدّ طعام دهد و یتا
بنگرد [با قیمت قربانی چند م کین طعام داده میدود  ،به تعتداد م تاکین روزه بگیترد

1

(عیادی ،1380 ،ج345 :1؛ حر عاملی1409 ،ق ،ج13 :13؛ بحرانی1415 ،ق ،ج.)368 :2
در این حدیث میان کفارهها از حرر «إِمَّا» استفاده دده است که لغتدناسان عتر

در

درح این حرر گفتهاند« :إِمَّا» با ک ر و تشدید بتهمنزلتۀ «أو» استت (ابتنمنظتور1414 ،ق،
ج )47 :14و از معانی آن دک و تردید یا مخیر کردن است (فیروزآبتادی1426 ،ق ،ج9 :4؛
زبیدی1414 ،ق ،ج ،)32: 16ازاینرو این حدیث نیز بهوضتوح گویتای حتق تخیتر بترای
محرم است.
اکنون این م ئله مطرح میدود که آیا این دو گروه از روایات با هم در تعارض استت
یا احتمال جمع آنها وجود دارد؟
 .3 .5رفع تعارض و خوانشی نو از روایات حملشده بر دیدگاه ترتیب

استداللهای ارائه دده توسس طرفداران دیدگاه ترتیب نمیتواند رعایت ترتیب در حکتم را
اثبات کند ،این در حالی است که دواهد و قرائن مؤید نظریۀ تخییتر استت؛ ازایتنرو تنهتا
نکتهای که چگونگی عمل به حکم کفارۀ قتل یید در حال احرام را مردد متیکنتد ،وجتود
روایاتی از خایه و عامه است که با عبارتهای «لم یجد» و «لم ی تطع» به درح و تف تیر
حکم این آیه پرداختهاند.
نکتۀ دایان توجه آنکه روایت حملدده بر دیدگاه ترتیب دارای یراحت نی ت ،به این
یورت که در هیچ کدام از این روایات بیان نشتده افتراد بایتد ترتیتب ذکردتده در آیته را
براساس استطاعتشان رعایت کنند؛ درحالیکه احادیث مؤید تخییر بر اختیار دادتن دتخص
 .1عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنَ َبِا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :سََْلَتُهُ عَنَ قَوْلِ اللَّهِ ِِیمَنَ قَتَلَ صَیداً مُتَََمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ َِجَزاءٌ مِثَلُ معا
قَتَلَ مِنَ النَََّمِ یحْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنَکمْ هَدْیاً بالِ َ الَکَْبَۀَِ -وْ کفَّارَۀٌ طََامُ مَساکینَ َوْ عَدْلُ ذلِک صِیاماً مَا هُوَ قَالَ ینَظُرُ إِلَا
الَّذِی عَلَیهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ َِإِمَّا َنَ یهْدِیهُ وَ إِمَّا َنَ یقَوِّمَ َِیشَتَرِی بِهِ طَََاماً َِیطََِمَهُ الَمَسَاکینَ یطََِمَ کلَّ مِسْکینٍ مُدّاً وَ إِمَّا َنَ
ینَظُرَ کمْ یبْلُ ُ عَدَأُ ذَلِک مِنَ الَمَسَاکینِ َِیصُومَ مَکانَ کلِّ مِسْکینٍ یوْماً.

داللت حرف «أو» در آیة  95سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حملشده بر نظریة ترتیب 291 

تصریم دارد .البته بهنظر میرسد یکی از مهمترین مواردی که سبب دده برختی مف تران و
فقها دیدگاه ترتیب را برگزینند ،همین روایات متظاهر به ترتیب است.
در برخی از این روایات در پاسخ به جزای عمل یید ،قربانی کردن «منل» بتهتنهتایی ذکتر
دده و در بعمی دیگر سائل پس از بیان کفارۀ اول سخن از توانایی ندادتن دخص خاطی بته
میان آورده که در این یورت کفارۀ دوم مطرح دده و نیتز بترای ستومین مرتبته پتس از بیتان
استطاعت ندادتن به سومین کفاره امر دده است .این نحوۀ بیان و ساختار جملته ستبب دتده
برخی سایر قرائن را کنار بگذارند و حکم به رعایت ترتیب دهند ،درحالیکه همانطورکه گفته
دد ،این نو بیان داللت قطعی بر وجو

رعایت ترتیب ندارد و از آنجا که بهنظر میرستد در

روایات ذکردده پرسشگران ،افتراد مبتالبته حکتم نبتودهانتد (ماننتد مجلتس متأمون) و فقتس
بهمنظورآگاهی از چگونگی حکم ،جویای مطلب ددهاند؛ حمرات نیز ترتیتب ظتاهری آیته را
در پاسخگویی رعایت فرموده و ابتدا قربانی کردن منتل و در مرتبتۀ دوم اطعتام م تاکین و در
آخر روزه گرفتن را امر کردهاند؛ ازاینرو با توجه به دواهد دور از ذهن نی ت که اگتر ستائلی
خدمت امام عرض میکرد :توانایی بر قربانی کردن ندارم ،حمرت میفرمودند :کفتارۀ دیگتر را
انجام ده؛ و چهب ا اگر سائلی میگفت :توانایی بر روزه گرفتن نتدارم ،حمترات بتا توجته بته
وجود «أو» و برخالر ترتیب میفرمودند :مبلغ تعییندده را بهعنوان کفاره پرداخت کن.
با در نظر گرفتن این خوانا میتوان اختالر ایجاددده میان احادیث بهظاهر متعارض
را حل کرد و با توجه به ظاهر آیه ،بررستی ستاختار دیگتر آیتات ،کتالم ادیبتان ،روایتات
تصریمکننده و  ...وجود تخییر در گزینا کفارۀ یید در حال احرام اثبات میدود.
 .6نتیجه
در آیۀ  95سورۀ مائده حکم تحریم یید در حال احرام و کفارههتای آن بیتان دتده استت.
مف ران و فقیهان در مراتب پرداخت کفارۀ مطرحدده در این آیه اختالر کردهانتد .برختی
موافقان دیدگاه ترتیب بیان دادته اند حکم این آیه براساس تخییر نی ت و حرر «أو» اینجا
تنها به این معناست که حکم از این سه مورد خارج نی ت و هر کس جزایی نیافت ،طعتام
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دهد و آنکه نمیتواند طعام دهد ،روزه بگیرد .همچنین زفر و احمد به آیۀ  33ستورۀ مائتده
استناد کرده و گفتهاند «أو» همیشه برای تخییر بهکار نمیرود ،بلکته در آیتۀ  33متراد از آن
تخصیص هر کدام از این احکام به حالت معینی است.
با بررسیهای یورتگرفته مشخص دد منالهایی کته طرفتداران نظریتۀ ترتیتب ذکتر
کردهاند ،به علتت ناهمتاهنگی ،مترتبس نبتودن و متورد اختتالر بتودن آیتۀ متورد استتناد،
اثباتکنندۀ این دیدگاه نی ت .برخی نیز در تأیید دیدگاه ترتیب ،دلیل خود را اجما طایفته
بیان کردهاند ،دریورتی که ب یاری از مف ران و فقیهان بر «تخییر» ادعای اجما دادتهاند و
بررسیهای این تحقیق نیز مشخص کرد بیشتر علما و بزرگان چهار فرقۀ عامه و برخی فقها
و مف ران بزرگ دیعه معتقد به نظریۀ تخییر بودهاند .ازاینرو استداللهای ارائهدده توستس
طرفداران نظریۀ ترتیب برای اثبات نظریۀ ترتیب کافی بهنظر نرسید و این در حالی است که
ظاهر آیه مؤید تخییر در حکم است.
ابوحنیفه ،مالک بن انس ،محمد بن ادریس دافعی ،عطاء بن ابی رباح ،ح ن بصتری و
ابراهیم از جمله افرادی ه تند که رأی به «مخیر بودن» خاطی دادهاند؛ در برخی منابع نیز از
ابنعباس روایتی نقل دده که برخالر روایت دیگر ،مؤید دیدگاه تخییر استت .طرفتداران
دیدگاه «تخییر» نیز برای اثبات این دیدگاه منالهایی از آیات ذکر کتردهانتد کته بتا آیتۀ 95
سورۀ مائده هماهنگ و متناسب است .یکی از دالیل این دیدگاه قواعد و نظر ادیبان ادبیات
عر

است که همگی بر داللت حرر «أو» بر تخییر متفقالقولانتد .طرفتداران ایتن نظریته

معتقدند حمل حکم آیه بر «ترتیب» افزودن چیزی بر آیه است که در آن وجود ندارد ،زیترا
برای خروج «أو» از نقا ایلی نیاز به قرینه و دلیل قابل قبول استت؛ امتا از آن حیتث کته
قرینهای برای این امر یافت نشد ،نمیتوان «أو» را خالر ظاهر آیه معنا و تف یر کرد.
برای رودنتر ددن بحث ،جایگاه حرر «أو» در بیان انوا کفاره درآیات بررستی دتد
که با توجه به دسته بندی ساختار آیات ،کفارۀ قتل یید در حال احرام در طبقۀ کفتارههتای
گزینا اختیاری قرار گرفت .همچنین اثبات دد مطابق قواعتد ادبتی ،دتخص در انتختا
کفارۀ قتل یید در حال احرام مخیر است.
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و اما در میان اخبار ،روایتات حمتلدتده بتر دیتدگاه ترتیتب دارای یتراحت نی تت،
دریورتی که روایاتی که مؤید دیدگاه تخییر است ،یریم ،یحیم ال ند و بالارسال استت.
روایات متظاهر بر دیدگاه ترتیب داللت قطعی بر وجو

رعایت ترتیب ندارد و از آنجا که

بهنظر میرسد در روایات ذکردده پرسشگران ،افراد مبتالبه حکم نبودهاند و فقس بتهمنظتور
آگاهی از چگونگی حکم ،جویای مطلب ددهاند؛ پیشوایان نیتز ترتیتب ظتاهری آیته را در
پاسخگویی رعایت فرمودهاند ،ولی در هیچکدام سخنی از الزام رعایت ترتیب کفارهها ذکتر
نشده است.

  294پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،18شمارۀ  ،1بهار 1401

کتابنامه
ر قرآن کریم؛ ترجمه فوالدوند ،محمدمهدی ( 1418ق) .تهتران ،دفتتر مطالعتات تتاریخ و
معارر اسالمی.
 .1ابنسعد ،محمد (1968م) .طبقات الکبری ،بیروت :دار

یار.

 .2ابنسعداهلل کاظمی ،جواد ( .)1365مسالک األِهام ،تهران :مرتموی.
 .3ابن سلیمان ،مقاتل (1423ق) .تفسیر مقاتل بن سلیمان ،بیروت :دار إحیاء التراث

العربی.

 .4ابنعبداهلل بن محمد حلی سُیُوری ،مقداد ( .)1373کنز الَرِان تهران :مرتموی.
 .5ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1414ق) .لسان الَرب ،بیروت :دارالفکر للطباعۀ و النشتر و
التوزیع.
 .6ابنجوزی ،عبدالرحمان بن علی (1422ق) .زاأ المسیر ،بیروت :دار الکتا

العربی.

 .7اربلی ،علی بن عی ی (1381ق) .کشف الغمۀ تبریز :بنیهادم.
 .8اردبیلی ،محمد بن علی (1403ق) .جامع الرواۀ بیروت :دار األضواء.
 .9ازهری ،محمد بن احمد (2001م) .تهذیب اللغۀ ،بیروت :دار احیاء التراث

العربی.

 .10ادعری قمی ،احمد بن محمد بن عی ی (1408ق) .النواأر قم :مدرسۀ اإلمتام المهتدی
(عج).
 .11انصاری ،محمدعلی (1415ق) .الموسوعه الفقیه ،قم :مجمع الفکر

االسالمی.

 .12آلوسی ،محمود بن عبداهلل (1415ق) .روح المَانا ،لبنتان ،بیتروت :دارالکتتب العلمیتۀ،
منشورات محمد علی بیمون.
 .13بحرانی ،هادم بن سلیمان (1415ق) .البرهان ِا تفسیر القرنن ،قم :مؤس ۀ البعنۀ ،ق تم
الدراسات

اإلسالمیۀ.

 .14بروجردی ،محمدابراهیم ( .)1366تفسیر جامع ،تهران :کتابخانه

یدر.

 .15ثعلبی ،احمد بن محمد (1422ق) .الکشف و البیان ،بیروت :دار إحیاء التراث

العربی.

داللت حرف «أو» در آیة  95سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حملشده بر نظریة ترتیب 295 

 .16ثالیی ،یوس

بن احمد (1423ق) .تفسیر الثمرات الیانَه ،یمتن ،یتعده :مکتبتۀ التتراث

اإلسالمی.
 .17جعفری ،یعقو

(« .)1377ضرورت دناخت وجوه و نظتایر در ترجمتۀ قترآن کتریم»،

مجلۀ ترجمان وحا ،دماره .4
 .18جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1394تسنیم ،قم :إسراء.
 .19جوهری فارابی ،اسماعیل بن حماد (1407ق) .الصعحاح :تعاج اللغعۀ و صعحاح الَربیعۀ،
بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .20حر عاملی ،محمد بن ح ن (1409ق) .وسائل الشیَۀ قم :مؤس ۀ آلالبیت(
 .21حمیری یمنی ،نشوان بن سعید (1420ق) .شم ،الَلوم ،سوریه:

دارالفکر.

 .22زمخشری ،محمود بن عمر (1407ق) .الکشاف ،بیروت :دار الکتا
 .23سمرقندی ،نصر بن محمد (1416ق) .تفسیر السمرقندی ،بیروت :دار
 .24دری

).

العربی.
الفکر.

مرتمی علمالهدی ،علی بن الح ین (1431ق) .تفسیر الشریف المرتضعا ،لبنتان،

بیروت :مؤس ۀ األعلمی للمطبوعات.
 .25طباطبایی ،محمدح ین ( .)1374ترجمۀ تفسیر المیزان ،قم:

اسالمی.

 .26طبرانی ،سلیمان بن احمد (2008م) .التفسیر الکبیر اردن :دار الکتا
 .27طبرسی ،فمل بن ح ن ( .)1372مجمع البیان ،تهران :نایرخ

النقافی.

رو.

1412( ---------------- .28ق) .تفسیر جوامع الجامع ،قم :حوزه علمیه
 .29طبری ،محمد بن جریر (1412ق) .جامع البیان بیروت:

دارالمعرفۀ.

 .30طریحی ،فخرالدین بن محمد ( .)1375مجمع البحرین ،تهران:
 .31طوسی ،محمد بن ح ن (بیتا[ال
( ---------------- .32بیتا[

قم.

مرتموی.

) .التبیان ،بیروت :دار إحیاء التراث

العربی.

) .اختیار مَرِعه الرجعال ،مشتهد :مرکتز تحقیقتات و

مطالعات دانشکدۀ الهیات مشهد.
 .33طوسی ،محمد بن ح ن (1407ق) .تهذیب األحکام ،تهران :دارالکتا

االسالمیه.

  296پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،18شمارۀ  ،1بهار 1401

 .34علوی عاملی ،احمد بن زینالعابدین (1399ق) .مناهج األخیار ِا شرح اإلستبصار ،قتم:
مؤس ه اسماعیلیان.
 .35عیادی ،محمد بن م عود (1380ق) .التفسیر ،تهران :مکتبۀ العلمیۀ االسالمیۀ.
 .36فخر رازی ،محمد بن عمر (1420ق) .التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) بیتروت :دار إحیتاء
التراث

العربی.

 .37فیروزآبادی ،محمد بن یعقو

(1426ق) .القاموس المحعیط ،بیتروت :مؤس تۀ الرستاله

للطباعه و النشر و التوزیع.
 .38فیومی ،احمد بن محمد مقری (1414ق) .المصباح المنیر ،قم :مؤس ۀ دار

الهجره.

 .39فیض کادانی ،محمد بن داه مرتمی (1415ق) .تفسیر الصاِا ،تهران :مکتبۀ
 .40قردی ،علیاکبر ( .)1374قاموس قرنن ،تهران :دارالکتا

الصدر.

االسالمیه.

 .41قرطبی ،محمد بن احمد ( .)1364الجامع ألحکام القرنن ،تهران :نایرخ

رو.

 .42راوندی ،سعید بن هبهاهلل (1405ق)ِ .قه القرنن (راوندی) قم :کتابخانۀ عمومی حمترت
آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی (ره).
 .43قمی ،علی بن ابراهیم ( .)1363تفسیر القما ،قم :دار الکتا

.

 .44مازنتتدرانی ،محمتتدهادی بتتن محمتتد یتتالم (1429ق) .دتترح فتترو الکتتافی ،محقتتق
محمدجواد محمودی و محمدح ین درایتی ،قم :دار الحدیث للطباعۀ و النشر.
 .45مرتمی زبیدی ،محمد بن محمد (1414ق) .تاج الَروس بیروت :دار الفکر.
 .46مجل ی ،محمدباقر بن محمدتقی (بیتا) .بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .47مصطفوی ،ح ن ( .)1368التحقیق ،تهران :وزارت فرهنگ و ارداد اسالمی.
 .48مفید ،محمد بن محمد ( 1314ق) .ا رشاأ ،قم :کنگرۀ جهانی هزارۀ دیخ مفید.
 .49موسوی (علم الهدی) ،علی بن ح ین (بیتا) .ا نتصار ،قم :نشر اسالمی.
 .50موسوعه جمال عبدالناصر ِا الفقه ا سالما (1369ق) .قاهره :المجلتساالعلتی للشتئون
االسالمیه.

297   سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حملشده بر نظریة ترتیب95 داللت حرف «أو» در آیة

. النشر االسالمی: قم، رجال النجاشا.) احمد بن علی (بیتا، نجادی.51
 دار إحیتاء: بیتروت، محقق عباس قوچانی، جواهر الکالم.)ق1362(  محمدح ن، نجفی.52
.العربی

التراث

References
1. The Holy Quran; Translated by Fooladvand, Mohammad Mehdi (1997). Tehran,
Office of Islamic History and Studies.
2. Alawi Ameli, Ahmad Ibn Zino al-Abedin (1979). Manhaj al-Akhyar in Sharh alIstibsar, Qom: Ismaili Institute. (in Arabic)
3. A group of scholars, (1950). Jamal Abdel Nasser Encyclopedia of Islamic
Jurisprudence, Cairo: The Supreme Assembly for Islamic Affairs. (in Arabic)
4. Alusi, Mahmoud bin Abdullah, (1994). The Spirit of Meanings in the
Interpretation of the Great Qur'an and the Second Seventh, Lebanon, Beirut: Dar
Al-Kitab Al-Alamiyya, Publications of Muhammad Ali Bizdun. (in Arabic)
5. Ansari, Mohammad Ali (1994). the encyclopedia of the jurisprudent of Misra
and the guardian of the fundamental rights, Qom: Islamic Thought Association.
(in Arabic)
6. Arbeli, Ali Ibn Isa, (1961). Kashf al-Ghamma in the knowledge of the Imams (I the ancient), Tabriz: Bani Hashim. (in Arabic)
7. Ardabili, Mohammad Ibn Ali (1983). Comprehensive Narration and Explanation
of Mistakes on Roads and Documents, Beirut: Dar Al-Azwa. (in Arabic)
8. Ash'ari Qomi, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Isa (1988). Al-Nawadir (for Ash'ari),
Qom: Madrasa of Imam Al-Mahdi Ajal Allah Almighty Farja Al-Sharif. (in
Arabic)
9. Ayashi, Muhammad ibn Mas'ud (1960). Tafsir (Tafsir al-Ayashi), Tehran:
Islamic Scientific Library. (in Arabic)
10. Azhari, Muhammad ibn Ahmad (2001). Language Civilization, Beirut: Dar
Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi. (in Arabic)
11. Bahrani, Hashim Ibn Sulayman (1994). Al-Burhan Fi Tafsir Al-Quran, Qom:
Al-Ba'ath Institute, part of Islamic Studies. (in Arabic)
12. Boroujerdi, Mohammad Ibrahim (1987). Comprehensive Interpretation,
Tehran: Sadr Library. (In Persain)
13. Faiz Kashani, Mohammad Ibn Shah Morteza (1994). Tafsir Al-Safi, Tehran:
Al-Sadr Library. (in Arabic)
14. Fakhr Razi, Muhammad ibn Umar (1999). Tafsir al-Kabir (Mafatih alGhayb), Beirut: Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-Arab. (in Arabic)
15. Fayumi, Ahmad Ibn Muhammad Muqari (1993). Al-Misbah Al-Munir Fi
Gharib Al-Sharh Al-Kabir for Rafi'i, Qom: Dar Al-Hijra Institute. (in Arabic)
16. Firooz abadi, Mohammad Ibn Ya'qub (2005). Al-Qamoos Al-Muhit, AlMohit: Al-Risalah Institute for Printing, Publishing and Distribution. (in Arabic)
17. Ghorashi, Ali Akbar, (1955). Quran Dictionary, Tehran: Islamic Library. (In

1401  بهار،1  شمارۀ،18  دورۀ، پژوهشهای فقهی 298
Persain)
18. group of scholars, (1950), Jamal Abdel Nasser Encyclopedia of Islamic
Jurisprudence, Cairo: The Supreme Assembly for Islamic Affairs. (in Arabic)
19. Hamyari Yamani, Nashwan Ibn Saeed (1999). Shams al-Ulum and the
medicine of the Arabic words from Al-Kalum, Syria: Dar al-Fikr. (in Arabic)
20. Horre Ameli, Muhammad ibn Hassan (1989). Vasaelo Sheae, Qom: Al-Bayt
Foundation, peace be upon them. (in Arabic)
21. Ibn Abdullah Ibn Muhammad Heli Suyuri, Muqdad (1954). The Treasure of
Mysticism in Quranic Jurisprudence, Tehran: Mortazavi. (in Arabic)
22. Ibn Jowzi, Abd al-Rahman ibn Ali (2001). forage of the path in the science of
interpretation, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. (in Arabic)
23. Ibn Manzur, Muhammad ibn Mokram, (1993). Arabic language, Beirut: Dar
al-Fikr for printing, publishing and distribution. (in Arabic)
24. Ibn Sa'd, Muhammad (1968).Tabqat al-Kubra, Beirut: Dar Saar. (in Arabic)
25. Ibn Sa'dullah Kazemi, Jawad, (1946). The schools of understanding to the
verses of the rulings, Tehran: Mortazavi. (in Arabic)
26. Ibn Sulayman, Muqatil (2002). Tafsir Muqatil Ibn Sulayman, Beirut: Dar
Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi. (in Arabic)
27. Jafari, Yaqub (1998). “The Necessity of Knowing the Facets and the like in
translating the Holy Quran”, Journal of Revelation Translators. (in Persain)
28. Javadi Amoli, Abdullah (2015). Tasnim, Qom: Isra Publications. (In Persain)
29. Johari Farabi, Ismail Ibn Hammad (1987). Al-Sahah: Taj al-Lingha and
Sahah Al-Arabiya, Beirut: Dar al-Alam for the Muslims. (in Arabic)
30. Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi (Bita). The Sea of Lights of
Jama'at for the news of the pure Imams (peace be upon them), Beirut: Dar AlIhyaa Al-Tarath Al-Arabi. (in Arabic)
31. Mazandarani, Mohammad Hadi ibn Mohammad Saleh (2008). Sharh Foroo
Al-Kafi, researcher Mohammad Javad Mahmoudi and Mohammad Hussein
Drayati, Qom: Dar Al-Hadith for printing and publishing. (in Persain)
32. Morteza Zubaidi, Muhammad ibn Muhammad (1993). The Crown of the
Bride from the Jewel of the Dictionary, Beirut: Dar al-Fikr. (in Persain)
33. Mostafavi, Hassan (1989). Research in Quranic Words, Tehran: Ministry of
Culture and Islamic Guidance. (in Arabic)
34. Mufid, Mohammad Ibn Mohammad (1992). Al-Arshad Fi Maarefa Hajjullah
Ali Al-Abad, Qom: Hazara Sheikh Mufid World Congress. Mousavi (Alam alHuda), Ali ibn Hussein (Bita). Al-Antisar fi Anfarad al-Imamiya, Qom: Islamic
Publishing. (in Arabic)
35. Najafi Javaheri, Mohammad Hassan (1943). Jawahar al-Kalam fi Sharh
Sharia al-Islam, researcher Abbas Quchani, Beirut: Dar Ihyaa Al-Tarath AlArabi. (in Arabic)
36. Najashi, Ahmad Ibn Ali (Bita). Rijal al-Najashi, Qom: Islamic Publishing.
(in Arabic)
37. Qomi, Ali Ibn Ibrahim, (1944). Tafsir al-Qomi, Qom: Dar al-Kitab. (in
Arabic)

299   سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حملشده بر نظریة ترتیب95 داللت حرف «أو» در آیة
38. Qurtubi, Mohammad Ibn Ahmad (1945). Al-Jami 'for the rules of the Qur'an,
Tehran: Nasser Khosrow. (in Arabic)
39. Qutb Ravandi, Saeed Ibn Hiba Allah (1985). Fiqh al-Quran (Ravandi), Qom:
Public Library of Grand Ayatollah Marashi Najafi (RA). (in Arabic)
40. Samarkandi, Nasr Ibn Muhammad (1995). Tafsir Al-Samarkandi Al-Masmi
Bahr Al-Ulum, Beirut: Dar Al-Fikr. (in Arabic)
41. Sharif Murtaza Alam al-Huda, Ali ibn al-Hussein (2010). Tafsir al-Sharif alMurtada al-Masmi b: Nafais al-Tawwil, Lebanon, Beirut: Al-A'lami Foundation
for Publications. (in Arabic)
42. Tabarani, Suleiman bin Ahmad (2008). Al-Tafsir Al-Kabir: Tafsir Al-Quran
Al-Azim (Al-Tabarani), Jordan: Dar Al-Kitab Al-Thaqafi. (in Arabic)
43. Tabari, Muhammad ibn Jarir (1992). comprehensive statement in the
interpretation of the Qur'an (interpretation of Tabari), Beirut: Dar al-Ma'rifah. (in
Arabic)
44. Tabarsi A, Fadl Ibn Hassan (1953). Al-Bayyan Complex in the Interpretation
of the Qur'an, Tehran: Naser Khosrow. (in Arabic)
45. Tabarsi B, Fadl Ibn Hassan (1992). Interpretation of comprehensive societies,
Qom: Qom seminary. (in Arabic)
46. Tabatabai, Mohammad Hussein (1955). translation of Tafsir al-Mizan, Qom:
Islamic Publications. (in Persain)
47. Thalabi, Ahmad Ibn Muhammad (2001). Al-Kashf and Al-Bayyan Al-Ma'ruf
Tafsir Al-Thalabi, Beirut: Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi. (in Arabic)
48. Thalayi, Yusuf bin Ahmad (2001). Tafsir Result al-Yan'a wa al-Ahkam alWadhah al-Qata'a, Yemen, Saada: Maktab al-Turath al-Islami. (in Arabic)
49. Toreyhi, Fakhruddin bin Muhammad (1956). Majmaol Bahrain, Tehran:
Mortazavi. (in Arabic)
50. Tusi A, Muhammad ibn Hassan (Bita). Al-Tibyan in the Interpretation of the
Qur'an, Beirut: Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi. (in Arabic)
51. Tusi B, Mohammad Ibn Hassan (Bita). Author of the Knowledge of Men,
Mashhad: Research and Studies Center of Mashhad Theological Faculty. (in
Arabic)
52. Tusi, Muhammad ibn Hassan (1987). Tahzhib al-Ahkam, Tehran: Islamic
Library. (in Arabic)
53. Zamakhshari, Mahmoud Ibn Umar (1987). The discovery of the truths of the
obscure of the revelation and the eyes of the narrators in the aspects of
interpretation, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. (in Arabic)

