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چکیده
از کلمۀ شهید در آیات متعددی از قرآن کریم یاد شده است که تمامی آنها به یک معنا نیستند .آنچه
ً
در عرف فرهنگ اسالمی امروز معموال از این لغت به ذهن میرسد ،کسی است که در راه خدا کشته
شود .حال آنکه شهید در این معنا در قرآن کریم به کار نرفته است و از شهدا با تعبیر «کشته شدگان
در راه خدا» یاد شده است .بنابراین در این نوشتار برای فهم بهتر آیاتی از قرآن کریم که کلمۀ «شهید»
و مشتقاتش در آن به کار رفته ،وجوه مختلف معنایی و مصادیق این کلمه با استفاده از منابع تفسیری
و کتابهای مرتبط علوم قرآنی از قبیل مفردات ،وجوه و نظایر و  ...به روش کتابخانهای مورد بررسی
و تحقیق قرار گرفته و نشان داده شده است که در قرآن کریم «شهید» و مشتقات آن به همان
معانی لغوی کلمه یعنی «حاضر» و «گواه» به کار رفته است و وجوه معنایی ذکرشده ،همگی در واقع
مصادیق مختلفی برای این کلمه است و نه معانی جدیدی برای آن.
کلید واژهها :وجوه ،شهد ،شهید ،شاهد ،گواه ،قرآن کریم

٭ تاریخ دریافت 93/7/27 :تاریخ پذیرش93/10/29 :
 .1کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث ،گرایش تفسیر اثری ،دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)
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از همان ابتدای نزول قرآن ،کلمات قرآنی مورد توجه قرار گرفته است و در سخنان بزرگان ،برخی از این
کلمات توضیح داده شده و تفسیر شدهاند 1.پس از آن نیز برخی دانشمندان اسالمی کتابهایی را در این
خصوص تألیف کردند و علومی مانند مفردات قرآن 2و وجوه و نظایر 3برای تبیین هرچه بیشتر واژگان
قرآنی پدید آمد .یکی از واژگان قرآنی که مورد توجه این دانشمندان قرار گرفته استٔ ،
کلمه «شهید» است
که در عرف فرهنگ اسالمی امروز به معنای کشتهشده در راه خدا است و بیشتر آثاری که در خصوص
کلمۀ «شهید» در قرآن کریم تألیف شده است ،4به توضیح همین معنا پرداختهاند و معنای اصلی این کلمه
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این مقاله با بررسی منابع مختلف علوم قرآن ،تفسیر و لغت و مراجعه
به کتابهای مفردات و وجوه و نظایر ،ضمن دقت در وجوه مختلف معنایی کلمۀ «شهید» در قرآن کریم،
درصدد کشف معنای اصلی این کلمه و متمایز ساختن آن از معنای عرفی «شهید» است.
تعریف وجوه و نظایر

علوم قرآن،عنوانی عام است و زیرمجموعههای مختلفی دارد که یکی از آنها علم «مفردات» است .در
علم مفردات معانی واژههای قرآنی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و با توجه به آنکه برخی واژهها به
دلیل قابلیتی که زبان عربی دارد ،میتوانند دارای معانی مختلفی باشند ،در کنار آن ،علم دیگری به نام
«وجوه و نظایر» پدید آمد .پس در واقع «وجوه و نظایر» یکی از زیرمجموعههای علوم قرآن است که به
عنوان بخشی از علم مفردات از آن بحث میشود و برخی وجود آن در قرآن کریم را یکی از ابعاد اعجاز
5
قرآن دانستهاند.
در تعریف هر یک از «وجوه» و «نظایر» و مراد از آنها ،اقوال مختلفی وجود دارد و آنچه در این مقاله
مورد استناد قرار میگیرد ،کاربرد ٔ
کلمه «وجوه» دربارۀ معانی محتمل یک کلمه و «نظایر» دربارۀ الفاظ
و تعابیر است .به بیان دیگر اگر برای لفظ يا عبارتى بتوان چند معنای احتمالی اعم از حقیقی ،مجازی،
 . 1برای نمونه :سید رضی؛ نهجالبالغه ،حکمت  ۲۳۱در توضیح معنای عدل و احسان.
 . 2راغب اصفهانی ،حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن ،محقق :صفوان عدنان داودی؛ بيروت :دار العلم1412 ،ﻫ.
 . 3در ادامه توضیح مختصری از این علم خواهد آمد.
ٔ
 . 4برای نمونه ر.ک :عباسی ،جواد؛ شهید و شهادت در قرآن و حدیث؛ صانعی ،سید مهدی؛ «شهید در قرآن» ،مشکوة ،شماره ،۲۷
تابستان  ،۱۳۶۹ص  ۴۲ـ ۲۴؛ چشمه سهرابی ،مظفر؛ کتابشناسی شهید و شهادت ،زیر نظر :شکوئی ،علی؛ تهران :نشر شاهد.۱۳۷۸ ،
 . 5سیوطی ،جالل الدین؛ اإلتقان في علوم القرآن ،تحقیق :سعيد المندوب ،بيروت ـ لبنان :دار الفكر1416 ،ﻫ؛ ج  ،1ص 409؛ و نیز
ر.ک :همایی ،ص  52و معرفت ،علوم قرآنی ،ص .320

استعاری یا کنایی را در نظر گرفت و آن را بر چند وجه تعبير كرد و هر وجهى را تفسيرى شمرد ،اين معانى
ً
را «وجوه» گويند که طبعا تشخیص معنای اصلی و صحیح با استفاده از قرینههای مختلف امکانپذیر
است .اما اگر چند لفظ (كلمه يا جمله) يک معناى تقريبى واحدی را افاده كنند ،آنها را «نظایر» گویند
که بيشتر در الفاظ مترادف يافت مىشود 1.پس با این تعریف« ،نظایر» اسمی برای الفاظ قرآن و «وجوه»
2
اسمی برای معانی آنها خواهد بود.
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اهمیت وجوه و نظایر

 . 1الزم به ذکر است که «وجوه و نظایر» با «مشترک لفظی» متفاوت است زیرا مشترک لفظی ،كلمهای است كه واضع لغت ،آن را برای
چند معنا وضع کرده است و وضع یکی از آنها بر دیگر معانی سبقت دارد ،مانند لفظ «عین» .اما در وجوه و نظایر تعدد معانی به تعدد
احتماالت مختلفی است که مخاطب از آن لغت دارد و تنها یکی از این احتماالت منظور نظر واضع و متکلم بوده است؛ همایی ،ص .54
 . 2ر.ک :حاجی خلیفه؛ ج  ،2ص 2001؛ ابو عبداهّٰلل هارون بن موسی العتکی االزدی؛ مقدمة المصحح ،ص 8؛ به نقل از ابن جوزی؛
نزهة االعين النواظر ،ص .83
 . 3سیوطی ،جالل الدین؛ اإلتقان في علوم القرآن ،پیشین؛ ج  ،2ص  410و .487
 . 4ابن ابى جمهور احسائى ،محمد؛ عوالي الآللي العزيزية في األحاديث الدينية ،قم :انتشارات سيد الشهداء1405 ،:ﻫ؛ ج  ،4ص
.104
ً
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اججهم ِبالسن ِة ف ِإنهم لن ي ِجدوا عنها م ِحيصا»؛ سید رضی،
« . 5ل تخ ِ
اصمهم ِبالقر ِآن ف ِإن القرآن حمال ذو و ًج ٍوه تقول و يقولون .و ل ِكن ح ِ
ٔ
نهج البالغه ،نامۀ  .77همچنین برای بحث نسبتا مبسوطی درباره این حدیث از نظر سند و داللت ر.ک :بستانی ،قاسم؛ «تبارشناسی،

میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

همانگونه که بیان شد یکی از ویژگیهای قرآن کریم ،کاربرد واژهها یا عبارتهایی است که در نگاه اول
چندین معنای مختلف یا وجه معنایی دارند که فهم معنای صحیح آن ،بدون دقت فراوان و توجه به قرائن
مختلف موجود در کالم امکان پذیر نیست .آگاهی از این وجوه معنایی تا بدانجا اهمیت دارد که وقوف بر
آن از نشانههای توانمندی در فقه دانسته شده است 3.افزون بر آن ،مروری بر روایات اسالمی در زمینۀ
قرآن ،از تأکید پیشوایان دینی بر شناخت دقیق و درست معانی قرآن و حمل آنها بر بهترین وجه ممکن
حکایت دارد .از جمله در روایتی به نقل از پیامبر اسالم 6چنین آمده که قرآن وجوه مختلفی دارد و
به مانند مرکبی راهوار است که صاحبش آن را به هر سو که بخواهد میکشد ،پس آن را بر بهترین وجه
ممکن حمل کنید 4.همچنین شاید به همین دلیل باشد که امام علی 7هنگامی که ابن عباس را برای
احتجاج با خوارج به نزد آنها میفرستد ،به او چنین توصیه میفرمايد که با قرآن با آنان احتجاج نکن ،زيرا
قرآن معانى گوناگونى دارد و هر کس میتواند آیات آن را به سلیقۀ خود تأویل کند .تو مىگويى و آنها نیز
مىگويند؛ ولى از سنت برای ایشان دلیل بیاور که چارهای جز پذیرش آن ندارند 5.از این رو افراد مختلفی
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در طول تاریخ علوم قرآنی ،به تألیف آثار مستقلی در باب وجوه و نظایر روی آورده و معانی مختلف واژگان
1
قرآن را بررسی کردهاند.
هیئتهای مادۀ «ش ،ه ،د» در قرآن کریم
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این ماده از موارد بسیار پرکاربرد و پرتکرار در قرآن کریم است که در قالبهای متعدد فعلی و اسمی و با
صیغههای مختلف اعم از مفرد ،مثنی و جمع به کار رفته است .از بین هیئتهای مختلفی که این ماده
به خود میگیرد ،تنها اسم مؤنث ظاهری آن همراه با تاء تأنیث و به صورت «شهیدة» در قرآن كريم به
كار نرفته است؛ اما از بين قالبهای اسمی ،اين كلمه به صورت مفرد «شهيد»« ،شاهد»« ،مشهود» و
«شهادة» و نيز مثنی «شهيدين» و به شكل جمع «شهداء»« ،شاهدین» و «شهادات» در قرآن كريم به
ب فعل ثالثی مجرد اعم از ماضی و مضارع به صورت «شهد»« ،شهدوا»،
كار رفته است .همچنین در قال 
«شهدنا»« ،یشهد»« ،تشهد» (مفرد مؤنث)« ،ال تشهد»« ،أن تشهد»« ،یشهدون»« ،تشهدون»« ،نشهد»،
و فعل امر «و اشهد» به کار رفته است .از قالب فعلی ثالثی مزید نیز تنها باب إفعال و استفعال این کلمه
ُ
ْ ْ ُ
و به صورتهای ماضی «أش َهدت» و مضارع ُ«یشهد» و «أشهد» و فعل امر «واستشهدوا» در قرآن کریم
وجود دارد كه در مجموع بيست شكل و هيئت مختلف از اين ماده را در بر میگیرد .همچنین باید توجه
داشت که در برخی موارد هیئتهای مذکور با اضافه شدن برخی حروف ّ
جر از قبیل «باء»« ،الم» و «علی»
معانی جدیدی پیدا میکنند 2.اما از بین این موارد آنچه در این مقاله به آن میپردازیم ،تنها وجوه معنایی
کلمۀ «شهید» به صورت مفرد و جمع آن «شهدا» و «اشهاد» است؛ اگرچه که بیارتباط با دیگر ساختارهای
صرفی این ماده از جمله «شهادة» هم نیست که به تناسب نکتههایی در خصوص این کلمه نیز آمده است.
شهید در لغت

«شهید» در لغت ،در مقابل «غائب» و به معنای شاهد و حاضر است و جمع آن ُش َهداءُ ،ش َّه ٌدَ ،أ ْش ٌ
هاد و
ِ
ٔ
شماره  ،۵۶تابستان ۱۳۸۹؛ ص .۴۲
مفهومشناسی و ارزیابی احادیث وجوهیه» ،علوم حدیث،
 . 1قدمت این آثار به سال  150هجری و تألیف کتابی با همین نام توسط مقاتل بن سلیمان باز میگردد( .برای آگاهی از دیگر تألیفاتی که
در این زمینه به نگارش درآمده است ر.ک :حاجی خلیفه؛ ج  ،1ص 246؛ ابو عبداهّٰلل هارون بن موسی العتکی االزدی؛ مقدمة المصحح؛
ٔ
ترجمه سیدی ،حسین).
عوا ،سلوی محمد؛ بررسی زبانشناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم،
 . 2برای آگاهی از معانی دقیق هر یک از موارد یاد شده ر.ک :خرمشاهي ،بهاء الدين؛ دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی ،تهران :انتشارات
دوستان 1377 ،ش؛ ج  ،2ص  1339و  1340مقالۀ محمود سرمدی.

ٔ
افتاده بر آن زمین
میشوند و یا آنکه چون بر زمین میافتد ،آن زمین را «شاهدة» و او را «شهید» یعنی
2
گویند.
شهید در اصطالح

شهید در اصطالح به معانی متفاوتی به کار رفته است که عبارتاند از کسی که در راه خدا کشته میشود،
کسی که در محاکم قضایی به عنوان شاهد حاضر میشود ،کسی که شاهد و گواه بر معاملهای باشد و نیز
در زبان عرفا کسی که از شدت عشق به حق بمیرد.
کشتۀ در راه خدا

«شهيد» در اصطالح عرف امروز 3و نيز متون روايی 4به كسی گفته میشود که در راه خدا کشته شود .اما
 . 1ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،چاپ سوم1414 ،ﻫ؛ ج  ،3ص .238
ألن مالئكة الرحمة تشهده ،أى ُ
َّ . 2
سمى بذلك ّ
الشهيد :القتيل فى سبيل اهّٰلل ،قال ٌ
ِّ
قومِّ :
تحضره و قال آخرون :سمى بذلك لسقوطه
باألرض ،و األرض َّ
تسمى الشاهدة؛ ابن فارس ،احمد؛ معجم مقاییس اللغة ،مصحح :عبدالسالم محمد هارون؛ قم :انتشارات دفتر
ٔ
تبلیغات اسالمی ٔ
علمیه قم۱۴۰۴ ،ﻫ؛ ج  ،۳ص .۲۲۱
حوزه
َ
َ
َ
ُ
ُ . 3ه َو َم ْن َم َ
ات َب ْي َن َي َدي َن ِبيٍّ أ ْو ِإ َم ٍام َم ْع ُص ٍوم أ ْو ق ِتل ِفي ِج َه ٍاد َس ِائغ؛ طریحی ،فخر الدين بن محمد؛ مجمع البحرين و مطلع النیرین،
ِ
ٍ
تهران :مرتضوى ،چاپ سوم1375 ،ش؛ ج  ،۳ص ۸۱؛ كاراده فو؛ دايرة المعارف اإلسالمية ،ج  ،13ص .414
ُ
ُ
َّ ً
ً
 ... . 4و َم ْ ن الشهيد من أمتي؟ فقالوا :أ ليس هو الذي ُيقتل في سبيل الله مقبل غير مدبر ،فقالَّ 6إن شهداء أمتي إذا لقليل!؟ الشهداء الذي
ً
ذكرتم ،و الطعين ،و المبطون ،و صاحب الهدم ،و الغرق ،و المرأة تموت ُجمعا ...؛ نعمان بن محمد (قاضینعمان مغربی) ،ابن حیون؛ دعائم
اإلسالم ،مصحح :فیضی آصف؛ قم :مؤسسة اهل البیت ،چاپ دوم۱۳۸۵،ﻫ؛ ج ،۱ص ۲۲۶؛ مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار ،بیروت ـ لبنان:
ٔ
مؤسسه آل
دار احیاء التراث العربی ،چاپ دوم۱۴۰۳،ﻫ؛ ج  ،۷۸ص ۲۴۵؛ نوری ،میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم:
البیت۱۴۰۸ ،ﻫ؛ ج  ،۲ص  ۱۵۷و ج  ،۸ص ۱۵۷؛ همچنین در ٔ
باره این کاربرد از معنای شهید ر.ک :کلینی؛ ج ،5ص 534؛ ج ،9ص .474
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ُش ٌ
هود است .این کلمه در اشعار عرب به این معنا کاربرد داشته است؛ همانگونه که ثعلب چنین سروده
است:
َ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
كأني ،و ِإن كانت شهودا َع ِش َيرتي ِإذا ِغ ْبت َع ّني يا ُعث ْي ُم ،غ ُ 
ريب
َ
ای ُعث ْيم! وقتی تو از نزد من غایب شوی ،اگرچه قوم و قبیلهام نزد من حاضر
باشند ،گویا که من غریبام.
ٌ َ ُ ُ َ
َ
ً
ُ
َ
َ َ
همچنین از همین باب است که گفتهاند« :ش ِهده شهودا أي َحضره ،فهو شاهد .و ق ْوم شهود أي
ٔ
ٔ
مالئکه رحمت نزد او حاضر
کشته در راه خدا را هم «شهید» گفتهاند از باب آن است که
ُحضور» 1و اگر
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َّ َ ُ ُ
َ
يل اهّٰلل﴾ تعبیر
در قرآن کریم کلمۀ شهید به این معنا به کار نرفته و از آن با عبارت ﴿ال ِذين ق ِتلوا ِفي س ِب ِ
شده است که خداوند آنان را زندۀ جاوید 1و برخوردار از «اجر عظیم» 2دانسته است و از دید قرآن کریم
این افراد در مقابل انفاق مال و جانفشانی خود ،از بهشت بهرهمند میشوند 3و نزد پروردگار خویش روزی
میخورند 4.فقها شهيد به این معنا را بر دو قسم حقيقی و حكمی میدانند كه اولی شهيد در ميدان جنگ
را گویند که نیازی به غسل و کفن ندارد و دومی مسلمانی است که در غیر میدان جنگ و در اثر پیشامد
حادثه یا مرضی بمیرد 5که خداوند به این گروه نیز ثواب و اجر شهید میدهد اما از نظر فقهی باید مانند
6
دیگر مردگان مسلمان غسل داده شده و کفن شوند.
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شاهد در محاکم قضائی

کلمۀ «شهادت» از نظر اصطالح فقهی ،به معنای خبر دادن و گواهی دادن بر حق دیگری است و برای
آن ،احراز شرایطی از قبیل بلوغ ،عدالت ،اسالم ،ایمان ،عقل ،حاللزادگی و متهم نبودن به کذب شرط
است 7.در آیاتی از قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است که در ادامه و در بحث از وجوه معنایی
شهید بدان اشاره خواهد شد.
 . 1بقره154 /؛ آل عمران.169 /
 . 2نساء.74 /
 . 3توبه.111 /
 . 4آل عمران.169 /
 . 5شهید به این معنا در روایات بر افراد زیادی تطبیق دارد مانند کسی که با دوستی و مودت اهل بیت :از دنیا رود؛ (مجلسی،
محمدباقر؛ بحاراألنوار ،پیشین؛ ج  ،23ص 233؛ ج  ،27ص 111؛ ج  ،65ص 137؛ کشف الغمه ،ج  ،1ص  ،)107کسی که با وضو
بخوابد و از دنیا برود؛ (نوری ،میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،پیشین؛ ج  ،1ص  296به نقل از قطب راوندی) ،کسی
که در طلب علم از دنیا رود؛ (مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار ،پیشین؛ ج  ،1ص  ،)186کسی که در حال انتظار فرج امام عصر 4از
دنیا برود؛ (حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،15ص 55؛ مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار ،پیشین؛ ج  ،52ص  )144و موارد دیگر .در این
باره همچنین ر.ک :حسینی دشتی؛ ج  ،6ص .582
 . 6در این باره برای نمونه ر.ک :نجفی ،محمد حسن؛ جواهر الکالم ،مصحح :قوچانى ،عباس ،آخوندى،على؛ بیروت ـ لبنان :دار
إحياء التراث العربي ،چاپ هفتم۱۴۰۴ ،ﻫ؛ ج  ،۱۱ص ۱۳۰؛ جناتی ،محمد ابراهیم؛ «احکام شهید در فقه مذاهب اسالمی» ،نور علم،
ٔ
شماره  ،۲۵اسفند .۱۳۶۶
ٔ
درباره شروط قبول شهادت به تفصیل در کتاب الشهادة و کتاب القضاء از کتب فقهی سخن گفته شده است .برای نمونه ر.ک:
.7
موسوی گلپایگانی ،محمدرضا؛ کتاب الشهادات ،تقریر :میالنی ،علی حسینی؛ قم :انتشارات سید الشهداء ،بیتا؛ ج  ،۱ص ۱۷۷؛
حسینی دشتی؛ ج  ،6ص  569ـ .567

شهید در اصطالح عرفا

ّ
عرفا و صوفیه افزون بر تعریف دینی شهادت ،به تعریف و تلقی دیگری نیز از شهادت اعتقاد دارند که با نظر
علما و فقیهان متفاوت و تا حدی ناهمگون است .آنها به کسانی که در پرتو تجلیات معشوق قرار گرفته
و در آن فانی میشوند 1و از شدت شوق و شور به حق ،جان میبازند« ،شهید» میگویند كه این تعریف را
متشرعان دینی نمیپذیرند.
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وجوه معانی کلمۀ شهید

شهید در دنیا

موارد کاربرد کلمۀ «شهید» و نیز ماده «ش ،ه ،د» و مشتقات آن در قرآن کریم که به دنیا و امور دنیوی
مربوط میشود ،در دو معنای گواهی دادن و تصدیق کردن که مستلزم حضور است و نیز نفس خود حضور
خالصه میشود.
گواه بر انجام عقود شرعی

در برخی آیات قرآن کریم به عنوان یک دستور اجتماعی و دینی ،خداوند به مسلمانان فرمان میدهد تا
 . 1از جمله مولوی در این باره گوید:
		

من شهید عشقم و پرخون کفن

		

بر سرم نه آن کاله خسروی

خون بها اندر کفن میآیدم
کانچنان شیرین ذقن میآیدم

سجادی ،سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسالمی ،تهران :انتشارات کومش ،چاپ چهارم1379 ،ش؛ ج  ،2ص 1080؛ حسینی دشتی؛
ٔ
شماره ،۴۲
ج  ،6ص 573؛ نیری ،خیراندیش؛ «شهید و شهادت در عرفان اسالمی» ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
بهار ۱۳۸۴؛ ص .۲۳
ّ
 . 2أمین خولی؛ تعلیق علی مادة شهيد ،دائرة المعارف االسالمية ،ج  ،13ص .432

میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

کلمۀ «شهید» و نیز جمع آن «شهدا» و «اشهاد» و به طور کلی ماده «ش ،ه ،د» و مشتقات آن ،با
ساختارهای مختلف اعم از فعلی و اسمی در قرآن کریم به کار رفته است که هر یک به ظاهر معنایی
متمایز از دیگری دارد 2و از این رو کتابهای وجوه و نظایر به بیانمعانی آنها پرداختهاند .با بررسی این
وجوه در مجموع دو دسته معنا برای آنها قابل تصور است که دستهای به امور دنیایی و دستۀ دیگر به
آخرت مربوط میشوند و وجه مشترک تمامی آنها معنای اصلی این ریشه یعنی حضور است.
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ً
هنگام معامالت ،برای پیشگیری از بروز اختالفهایی که ممکن است به دنبال داشته باشد ،حتما دو مرد
و يا يک مرد و دو زن را به عنوان شاهد حاضر کرده و در حضور ایشان نسبت به انجام معامله یا قرض
دادن پول خود اقدام کنند.
﴿ َو ْاست َْش ِهدُ وا َشهيدَ ْي ِن ِم ْن ِرجالِك ُْم َفإِ ْن َل َيكُونا َر ُج َل ْ ِ
ي َف َر ُج ٌل َوا ْم َر َأتان؛ 1و دو شاهد از
ْ
مردانتان را به شهادت طلبيد ،پس اگر دو مرد نبودند ،مردى را با دو زن﴾
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این نکته در « آیۀ دین» مورد اشاره قرار گرفته است و در آن به شیوۀ کتابت ،حق کاتب و شاهد و موارد
دیگر اشاره شده است و درآن از شاهد معامله با کلمۀ «شهید» تعبیر شده است:
ِ
ب َو َل َش ِهيدٌ ؛ 2و هيچ نويسنده و گواهى نبايد زيان ببيند﴾
﴿ َو َل ُي َض َّار كَات ٌ
همچنین در همین آیه ،مشتقات دیگری از ٔ
ماده «ش ،ه ،د» از جمله «شهیدین»« ،شهدا» و «شهادت»
ً
به کار رفته است که همگی بر همین نوع از گواهی دادن داللت دارد .بدیهی است چنین شاهدی قطعا
ً
ً
باید در صحنۀ معامله حضور داشته باشد زیرا فردی که غایب است را نه شرعا و نه عقال نمیتوان به عنوان
شاهد بر معامله انتخاب کرد .همچنین هنگام وقوع طالق حضور دو شاهد عادل ضروری دانسته شده
است:
ٍ ِ
قيموا َّ
الشها َد َة لِ؛ 3و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه
﴿ َو َأ ْش ِهدُ وا َذ َو ْي عَدْ ل منْك ُْم َو َأ ُ
گرييد ،و گواهى را براى خدا به پا داريد﴾

از این رو ،میتوان گفت که شهادت به این معنا که در کتابهای وجوه و نظایر از آن نام برده شده،
مصداقی از حضور است و معنای جدیدی برای کلمۀ شهید یا شهادت نیست.

4

شهادت بر وصیت

یکی دیگر از موارد کاربرد ٔ
ماده «ش ،ه ،د» در قرآن کریم ،در موضوع وصیت است که خداوند به مسلمانان
ً
فرمان میدهد تا اوال هنگام مرگ وصیت کنند و برای این وصیت نیز دو نفر شاهد عادل را گواه بگیرند
تا ضامنی برای اجرای آن پس از مرگ آنان باشد.
 . 1بقره.282 /
 . 2بقره.282 /
 . 3طالق.2 /
 . 4تفلیسی ،ابوالفضل حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن ،تحقیق :دکتر مهدی محقق؛ تهران :انتشارات بنیاد قرآن 1359 ،ش؛ ص .148

حني ا ْلو ِصي ِة ا ْث ِ
ِ ِ
نان َذوا عَدْ ٍل ِمنْك ُْم؛
ض َأ َحدَ ك ُُم ا َمل ْو ُت َ َ َّ
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َشها َد ُة َب ْينك ُْم إذا َح َ َ

1

اى كسانى كه ايامن آوردهايد ،هنگامى كه يكى از شام را [نشانههاى] مرگ دررسيد ،بايد از
ميان خود دو عادل را در موقع وص ّيت ،به شهادت ميان خود فرا خوانيد﴾
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روشن است که در این آیه نیز موضوع بحث ،گواه گرفتن دو نفر شاهد عادل هنگام وصیت است و این
امر مستلزم حضور آن دو نفر است و امکان شاهد گرفتن شخصی که غایب است وجود ندارد .از این رو،
معنای اصلی ریشۀ «ش ،ه ،د» که همان حضور است در این آیه از قرآن کریم اراده شده است و موضوع
وصیت بیان مصداقی برای آن حضور است.

یکی دیگر از موارد کاربرد ٔ
ماده «ش ،ه ،د» در قرآن کریم ،موضوع گواهی دادن در محاکم قضایی به ویژه
در ٔ
باره جرایمی است که سبب اجرای حد میشود؛ مانند شهادت بر وقوع زنا که اثبات آن مستلزم گواهی
چهار شاهد است و در قرآن کریم با فعلهای «شهد» و «واستشهدوا» از آن یاد شده است:
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
﴿ َو ال َّ
ُوه َّن
ال 
يت َي ْأ َ
است َْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه َّن َأ ْر َب َع ًة منْك ُْم َفإِ ْن َش ِهدُ وا َف َأ ْمسك ُ
تني ا ْلفاح َش َة م ْن نسائك ُْم َف ْ
ِ
ي َع َل اهللُ َل ُ َّن َسبيالً؛ 2و از زنان شام ،كسانى كه مرتكب زنا
ِف ا ْل ُب ُيوت َحتَّی َيت ََو َّف ُ
اه َّن ا َمل ْو ُت َأ ْو َ ْ
مىشوند ،چهار تن از ميان خود [مسلامنان] بر آنان گواه گرييد؛ پس اگر شهادت دادند ،آنان

[=زنان] را در خانهها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد﴾.

همچنین از این گواهی دادن به کلمۀ «شهادة» تعبير شده است و برای کسانی که به دروغ گواهی بر
آن دهند ،خداوند مجازات سنگینی تعیین کرده است و میفرماید که دیگر هیچگاه شهادت و گواهی آنان
را قبول نکنید.
﴿ َو ال َت ْق َب ُلوا َل ُ ْم َشها َد ًة َأ َبد ًا؛ 3و هيچگاه شهادتى از آهنا نپذيريد﴾

و در همین سوره از این شاهدان با صیغۀ جمع «شهداء» که جمع «شهید» است ،تعبیر شده است.
الشه ِ
ولئ َك ِعنْدَ اهللِ هم ا ْل ِ
داء َف ُأ ِ
ِ
﴿ َلو ال ُ ِ
كاذ ُب َ
ون؛ 4چرا چهار
جاؤ َع َل ْيه بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدا َء َفإِ ْذ َل ْ َي ْأتُوا بِ ُّ َ
ْ
ُ ُ
 . 1مائده.106 /
 . 2نساء.15 /
 . 3نور.4 /
 . 4نور 13 /و نیز نور 4 /و.6
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شاهد در محاكم قضایی

گواه بر [صحت] آن [هبتان] نياوردند؟ پس چون گواهان [الزم] را نياوردهاند ،اينانند كه
120

نزد خدا دروغگويانند﴾

بنابراين ،با توجه به اين آيات میتوان گفت که باز هم معنای اصلی ماده «ش ،ه ،د» که همان حضور
ٔ
مشاهده ارتکاب جرم است و
باشد در این آیات اراده شده است؛ زیرا گواهی دادن مستلزم حضور قبلی و
از این رو هیچکدام از این موارد نمیتواند معنای مستقلی برای ٔ
ماده «ش ،ه ،د» باشد ،بلکه مصادیق و
مواردی برای حضور است و نه معنای جدیدی برای این کلمات.
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حضور در مقابل غیبت

پس از اثبات جرم و شهادت شاهدان ،خداوند به مؤمنان میفرماید که باید گروهی از شما هنگام اجرای
حد الهی بر فرد گنهکار ،در آن محل حضور داشته باشید که از این حضور که در مقابل «غیبت» است ،با
ریشۀ «ش ،ه ،د» یاد میشود.
﴿و ْلي ْشهدْ َعذابام ِ
نني؛ 1و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند﴾
طائ َف ٌة ِم َن ا ُْل ْؤ ِم َ
َ َ َ
َُ

در این آیه به صراحت به مسلمانان امر شده است که هنگام اجرای حد فرد گنهکار و مشاهدۀ آن
حضور داشته باشند و روشن است که مادۀ «ش ،ه ،د» در این آیه معنای دیگری جز حضور که همان
معنای اصلی این ریشه است ،ندارد.
ً
همچنین در برخی آیات قرآن کریم «شهیدا» به صورت مفرد 2و در برخی دیگر به صورت جمع
«شهداء» 3و گاه نیز به صورت «شهود» 4و «شاهدین» 5که هر دو جمع «شاهد» است ،آمده و گاه به
ْ ُ َ
صورت فعلی مانند َ«يش َهدون» 6به کار رفته است که در تمامی آنها معنای «حضور» اراده شده است.
فعل «یشهد» نیز به معنای حضور یافتن است 7.همچنین کلمۀ «مشهد» از همین ریشه و به معنای
 . 1نور.2 /
 . 2نساء.72 /
 . 3بقره.133 /
 . 4مدثر13 /
 . 5قصص.44 /
 . 6فرقان.72 /
 . 7تفلیسی ،ابوالفضل حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن ،پیشین؛ ص 142و 148؛ ابو عبداهّٰلل هارون بن موسی العتکی االزدی؛ مقدمة
المصحح ،ص 138؛ ابن جوزی؛ نزهة االعين النواظر ،پیشین؛ ص 379؛ دامغانی ،حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصالح الوجوه

جایی است که مردم حاضرند 1.مانند اين آيه در قرآن كريم:
﴿ َف ْ
زاب ِم ْن َب ْينِ ِه ْم َف َو ْي ٌل لِ َّلذي َن َك َف ُروا ِم ْن َم ْش َه ِد َي ْو ٍم َعظي ٍم؛ 2پس واى بر كسانى
اخ َت َل َ
ف ْالَ ْح ُ
كه كافر شدند از روز بزرگی که مردم مهه در آنجا حارضند﴾
َ ٌ
و نيز کلمۀ «شهید» در آیۀ ﴿ َأ ْو َأ ْل َقی َّ
الس ْم َع َو ُه َو ش ِهيد﴾ به معنای حاضر است؛ یعنی کسی که گوش
ظاهر و باطن خود را حاضر و آمادۀ شنیدن سخن حق کرده است و قلب او بر آن گواهی میدهد و غایب
3
از او نیست.

یعنی روز قیامت روزی است که تمامی اهل آسمان و زمین در آن حاضرند.
آن ا ْل َف ْج ِر َ
﴿إِ َّن ُق ْر َ
كان َم ْش ُهود ًا؛ 5زيرا نامز صبح مهواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است﴾

منظور از «قرآن الفجر» نماز صبح است که در آن فرشتگان شب و روز هر دو حاضرند.
َ َ ْ ُ
َ
ود﴾«،7مشهود» به معنای «محضور» است .اگرچه که برخی تا پانزده وجه
در آیه ﴿و ِ
شاه ٍد و مشه ٍ
معنایی برای این آیه و کلمات «شاهد» و «مشهود» برشمردهاند8،اما در تمامی آنها معنای اصلی کلمه
همان حضور است و وجوه معانی برشمرده شده ،مصادیقی هستند که این حضور بر آنها قابل تطبیق
است .از همین معنا است «عالم غیب» در مقابل «شهادة» يعنی عالمی كه از حواس ظاهری مردم غایب
6

و النظایر فی القرآن الکریم ،تحقیق :عبدالعزیز سید االهل ،بیروت ـ لبنان :دارالعلم للمالیین ،چاپ دوم1977 ،م؛ ص .472
 . 1ابن جوزی؛ نزهة االعين النواظر ،پیشین؛ ص  377و .378
 . 2مريم.37 /
 . 3کنایه از آنکه تمام حواس او معطوف به شنیدن سخن حق است نه مانند سخن آن شاعر که گفته است:
که من در میان جمع و دلم جای دیگر است.

	هرگز حدیث حاضر و غائب شنیدهای
 . 4هود.103 /
 . 5اسراء.78 /
 . 6ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،چاپ سوم1414 ،ﻫ؛ ج  ،3ص .238
 . 7بروج.3 /
 . 8طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن؛ األمالي ،قم :انتشارات دارالثقافة1414 ،ﻫ؛ ج  ،20ص  250ـ 249؛ نصیری ،ص  ،150ج ،10
ٔ
جامعه
ص 316؛ طبرسی ،ج  ،10ص  709ـ 708؛ طباطبايی ،سيدمحمدحسين؛ الميزان فی تفسير القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
ٔ
مدرسين ٔ
علميه قم ،چاپ پنجم1417 ،ﻫ.
حوزه

میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

و نیز کلمۀ « مشهود» به معنای «محضور» در آیات زیر:
﴿ َو ذلِ َ
ك َي ْو ٌم َم ْش ُهو ٌد؛ 4و آن [روز] روزى است كه [مجلگى در آن] حارض مىشوند﴾
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است و به ظاهر نزد ايشان حاضر نيست.

1
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َح َ
ضر در مقابل سفر
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یکی دیگر از موارد کاربرد مادۀ «ش،ه،د» در قرآن کریم که به همان معنای اصلی یعنی «حضور» باز
َ َ
«حضر» در مقابل سفر به معنای حاضر بودن در وطن و عدم مسافرت است .در آیات مربوط به
میگردد،
روزه هنگامی که خداوند وجوب روزه را بیان میفرماید ،به کسانی که ماه رمضان را در وطن خود درک
میکنند و حاضر در وطن هستند ،به روزه گرفتن امر میکند:
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن َ
﴿ َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْك ُُم َّ
كان َمريض ًا َأ ْو َعلی َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخر؛ 2پس هر
كس از شام اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد ،و كسى كه بيامر يا در سفر است [بايد
به شامره آن ]،تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]﴾

در این مورد هم با توجه به ادامۀ آیه که میفرماید کسانی که مریض بوده یا در سفر هستند ،پس چند
ً
روزی از دیگر ایام سال را روزه بگیرند؛ کامال روشن است که مراد از کلمۀ «شهد» نه به معنای گواهی
3
دادن بلکه به همان معنای اصلی ریشۀ کلمه یعنی حضور است.
تصدیق کردن و مطلق گواهی

یکی دیگر از کاربردهای ٔ
ماده «ش،ه،د» در قرآن کریم ،مطلق گواهی و تصدیق کردن است .بدین معنا
که کسی برای اثبات حقانیت و راستی خود ،شخص دیگری را به شهادت و گواهی بطلبد و او مدعای وی
را تصدیق کند .بارزترین مصداق این نوع شهادت ،گواهی خداوند بر یکتایی خود و نیز تصدیق مالئکه و
صاحبان علم نسبت به این موضوع است.
قائ ًام بِا ْل ِقس ِ
الئ َك ُة و ُأو ُلوا ا ْل ِع ْل ِم ِ
هلل َأ َّنه ال إِله إِالَّ هو و ا َْل ِ
4
كيم؛
ط ال إِل َه إِالَّ ُه َو ا ْل َع ُ
َ
َ ُ َ َ
﴿ َش ِهدَ ا ُ ُ
ال ُ
زيز ْ َ
ْ
ِ
فرشتگان
خدا كه مهواره به عدل ،قيام دارد ،گواهى مىدهد كه جز او هيچ معبودى نيست؛ و
 . 1راغب اصفهانی ،حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن ،محقق :صفوان عدنان داودی؛ بيروت :دار العلم1412 ،ﻫ؛ ص .465
 . 2بقره.185 /
 . 3البته برخی «شهد» در این آیه را به معنای درک کردن ماه رمضان و یقین به ورود آن دانستهاند؛ (ر.ک :شعرانی ،ميرزا ابوالحسن؛
نثر طوبی يا دايرة المعارف لغات قرآن مجيد ،تهران :انتشارات اسالميه ،چاپ چهارم1380 ،ش؛ ج  ،2ص  )27اما با توجه به سیاق آیه
همان معنای اول درستتر به نظر میرسد.
. 4آل عمران.18 /

[او] و دانشوران [نيز گواهى مىدهند كه ]:جز او ،كه توانا و حكيم است ،هيچ معبودى

نيست﴾

مورد دیگر گواهی شخصی از بنی اسرائیل بر صدق مدعای پیامبر اسالم 6است:
كان ِمن ِعن ِْد اهللِ و َك َفرتُم بِ ِه و َش ِهدَ ِ
ي إِ ْس َ
ائيل َعلی ِم ْث ِل ِه َفآ َم َن َو
شاهدٌ ِم ْن َبن 
َ ْ ْ َ
﴿ ُق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َ ْ
ني؛ 3بگو« :به من خرب دهيد ،اگر اين [قرآن] از نزد خدا
ْبت ُْم إِ َّن اهللَ ال َ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِ َ
ْاس َتك َ ْ
2

باشد و شام بدان كافر شده باشيد و شاهدى از فرزندان ارسائيل به مشاهبت آن [با تورات]
تكب نموده باشيد [آيا باز هم شام ستمكار نيستيد؟]
گواهى داده و ايامن آورده باشد ،و شام ّ

البته خدا قوم ستمگر را هدايت نمىكند﴾.

در این آیه ،کلمۀ «شاهد» و نیز فعل «شهد» هر دو به معنای مطلق گواهی دادن و تصدیق کردن است
که این امر نیز مستلزم حضور و آگاهی تمام و کمال از محتوای مورد تصدیق است.
نمونۀ دیگری از قرآن که ٔ
ماده «ش ،ه ،د» در آن به همین معنا به کار رفته ،آیه هفدهم از سورۀ مبارک
هود است:

ی بين ٍَة ِمن رب ِه و ي ْت ُلوه ِ
﴿ َأ َف َم ْن َ
شاهدٌ ِمنْ ُه؛ 4آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى
كان َعل  َ ِّ ْ َ ِّ َ َ ُ

روشن است و شاهدى از [خويشان] او ،پريو آن است﴾

ْ

َ َ

َ

ْ

ٌ

منظور از َ
ِّ
«من كان عل  َ ِّ
«شاهد» امیر مؤمنان7
ی بين ٍة ِمن َرب ِه» در آن ،پیامبر اکرم 6و منظور از ِ

است 5.همانگونه که مشابه این مطلب به بیانی دیگر در آیهای از سورۀ مبارک رعد آمده است:

 . 1نساء.166 /
 . 2طباطبايی ،سيدمحمدحسين؛ الميزان فی تفسير القرآن ،پیشین؛ ج  ،18ص .194
 . 3احقاف.10 /
 . 4هود.17 /
 . 5بسیاری از مفسران امامیه امام علی 7را مصداق اين آيه دانستهاند و مفسران اهل سنت نيز آن را به عنوان يک احتمال مطرح

میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

همچنین خداوند به همینگونه خود را «شهید» میخواند و بر صحت آنچه بر پیامبرش فرو فرستاده
است ،شهادت میدهد و مالئکه نیز در این شهادت از او پیروی میکنند.
لك ِن اهللُ ي ْشهدُ بِام َأن َْز َل إِ َلي َك َأن َْز َله بِ ِع ْل ِم ِه و ا َْل ِ
﴿ ِ
الئ َك ُة َي ْش َهدُ َ
هلل َشهيد ًا؛ 1ليكن خدا
ی بِا ِ
ون َو كَف 
َ
ُ
ْ
َ َ
به [حقان ّيت] آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مىدهد[ .او] آن را به علم خويش نازل
كرده است؛ و فرشتگان [نيز] گواهى مىدهند .و كاىف است خدا گواه باشد﴾.
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ي َو َب ْينَك ُْم َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل ِك ِ
﴿ َو َي ُق ُ
ول ا َّلذي َن َك َف ُروا َل ْس َت ُم ْر َس ً
تاب؛
ال ُق ْل كَفی بِاهللِ َشهيد ًا َب ْين 

1
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و كسانى كه كافر شدند مىگويند« :تو فرستاده نيستى ».بگو« :كاىف است خدا و آن كس كه

نزد او علم كتاب است ،ميان من و شام گواه باشد»﴾
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در این آیه شهادت آن کس که علم کتاب نزد اوست ،همردیف شهادت خداوند بر صدق نبوت پیامبر
قرار گرفته است.
َ ْ َُْ ُْ ْ
تاب» را علمای اهل کتاب از جمله کعب االحبار یا عبداهّٰلل
اگرچه برخی منظور از «من ِعنده ِعلم ال ِك ِ
سالم دانستهاند ،اما با توجه به مکی بودن این آیه و اینکه رویارویی اهل کتاب با پیامبر 6در مدینه بوده
ً
2
است ،چنین برداشتی قطعا نادرست بوده و تنها مصداق آن امام علی 7است.
اقرار کردن

یکی دیگر از معانی مطرحشده برای ٔ
ماده «ش ،ه ،د» در قرآن کریم ،اقرار کردن به چیزی به ویژه عهد
و پیمانی است که شخصی با دیگری داشته است؛ 3همانگونه که خداوند در ٔ
باره بنیاسرائیل میفرماید:
ون َأ ْن ُف َسك ُْم ِم ْن ِد ِ
ُون ِدما َءك ُْم َو ال ُت ِْر ُج َ
﴿ َو إِ ْذ َأ َخ ْذنا ميثا َقك ُْم ال ت َْس ِفك َ
يارك ُْم ُث َّم َأ ْق َر ْرت ُْم َو َأ ْنت ُْم
ت َْش َهدُ َ
ون؛ 4و چون از شام پيامن حمكم گرفتيم كه« :خون مهديگر را مريزيد ،و يكديگر را از

رسزمني خود بريون نكنيد»؛ سپس [به اين پيامن] اقرار كرديد ،و خود گواهيد﴾

در ٔ
باره اهل کتاب ،خداوند با اشاره به انکار ایشان نسبت به پیامبر 6با وجود آنکه بدان اقرار دارند،
میفرماید:

كردهاند .از جمله ر.ک :رازی ،ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان ،ج  ،10ص  246تا 248؛ طوسی؛ امالی ،ج  ،1ص 381؛ عياشی؛
ج  ،2ص 143؛ فیض کاشانی؛ األصفی في تفسيرالقرآن ،ج ،1ص 535؛ حسينی استرآبادی؛ سيد شرفالدين ،تأويل اآليات الظاهرة،
ص 232؛ سیوطی؛ در المنثور في تفسير المأثور ،ج  ،3ص 325؛ ّ
شبر؛ تفسير القرآن الكريم ،ص 229؛ فرات کوفی؛ ص 188؛ حاكم
حسكانی؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،ج ،1ص  359تا 369؛ طباطبایی؛ الميزان في تفسير القرآن ،ج  ،10ص .185
 . 1رعد.43 /
 . 2قمی مشهدی ،محمد بن محمدرضا؛ كنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج  ،6ص  48به نقل از کافی و نیز :قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،5ص
.298
 . 3شعرانی ،ميرزا ابوالحسن؛ نثر طوبي يا دايرة المعارف لغات قرآن مجيد؛ ج  ،2ص .27
 . 4بقره.84 /

ون بِ ِ
﴿يا َأ ْه َل ا ْل ِك ِ
آيات اهللِ َو َأ ْنت ُْم ت َْش َهدُ َ
تاب ِل َ َت ْك ُف ُر َ
ون؛ 1اى اهل كتاب ،چرا به آيات خدا كفر
مىورزيد با آنكه خود [به درستى آن] گواهى مىدهيد؟﴾
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شهید در آخرت

خداوند

«شهید» در این معنا یعنی کسی که به تمام جزئیات اشیاء ،احاطه و آگاهی دارد و هیچ چیز از علم او
پوشیده نیست که تنها مصداق آن ذات اقدس باریتعالی است و این کلمه یکی از اسمای حسنای الهی به
شمار میآيد 3.در واقع هرگاه در ٔ
باره خداوند ،علم به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی در نظر گرفته شود،
ذات او متصف به صفت «علیم» میشود و چنانچه مقصود ،اطالع از امور نهانی باشد«،خبیر» و هرگاه
اطالع از امور ظاهری مراد باشد ،از آن به «شهید» تعبیر میشود 4.بنابراين ،خداوند از این رو «شهید»
است که همیشه و در همه جا حضور دارد و هیچ مکانی و زمانی خالی از او نیست و شاهد اعمال بندگان
 . 1آل عمران.70 /
َ
ً
َ
َْ
َْ
َ
ُّ
الشه ُيدَّ :
َّ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
الش ِاه ُد ،و الجمع الشهداء .و أشهدته على كذا فش ِهد عليه أي صار شاهدا عليه .و أشهدت الرجل على ِإقرار الغريم؛
ِ .2
ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب ،پیشین؛ ج ،۳ص ۲۴۰؛ همچنین در توضیح این معنا ر.ک :أمین الخولی ،دائرة المعارف
اإلسالمیة ،ج  ،13ص .434
ٔ
 . 3عاملی كفعمی ،تقی الدین ابراهيم بن علی؛ المقام األسنی فی تفسير األسماء الحسنی ،قم :مؤسسه قائمآ ل محمد (عجل اهّٰلل تعالی
فرجه)1412 ،ﻫ؛ ص  86و .91
ٰ
 . 4خرمشاهي ،بهاء الدين؛ دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی ،پیشین؛ ج  ،2ص  1337و 1338به نقل از غزالی؛ المقصد األسنی ،ص97
ـ 96؛ صانعی ،ص .24

میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

یکی دیگر از موارد کاربرد کلمۀ «شهید» و دیگر مشتقات ٔ
ماده «ش ،ه ،د» در قرآن کریم ،اموری است
که به آخرت و شرایط روز قیامت و موقف حساب و حضور بندگان در محکمۀ عدل الهی مربوط میشود و
در تمام آنها مادۀ «ش ،ه ،د» و مشتقات آن و از جمله «شهید» به معنای گواه بر اعمال انسانها است.
ً
اين معنا از «شهيد» معموال با حرف اضافۀ «علی» متعدی شده و گفته میشود« :الشهید علی کذا» که
به معنای ادای شهادت است 2.اما در کتابهای وجوه و نظایر هر کدام از این گواهان به عنوان یک وجه
معنایی برشمرده شدهاند ،که برخی از آنان عبارتاند از خداوند ،پیامبران ،پیامبر اسالم ،افرادی از امت
اسالمی ،مالئکه و نیز اعضا و جوارح انسان.

بوده و در قیامت بر آنان حکم میکند.

1
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در قرآن کریم در آيات متعددی از خداوند متعال با این صفت ياد شده است 2.و گاه به صیغۀ جمع
َّ ُ َ ُ ُ ً ْ ُ ُ َ
َ ُ َ
«شهود» و با عبارت ﴿ َو ال ت ْع َملون ِم ْن َع َم ٍل ِإال ك َّنا َعل ْيك ْم ش ُهودا ِإذ تفيضون فيه﴾ 3یاد شده است.
البته در برخی آیات دیگر از قرآن کریم شاهد و ناظر بودن خداوند ،با کلماتی دیگر غیر از مشتقات
ٔ
ٔ
احاطه او به بندگان اشاره دارد ،یا اینکه
ماده «ش ،ه ،د» بیان شده است؛ مانند آیاتی که به علم خداوند و
خداوند «لطیف خبیر» است 4و یا اینکه او همیشه و در هر کجا که بندگان هستند ،با آنها است 5و از
سخنان در گوشی آنان آگاه بوده 6و به تمام آنچه در آسمان و زمین است علم دارد 7و یا اینکه خداوند به
9
چشمهای خیانتکار و آنچه در سینهها نهان میدارند ،عالم و آگاه است 8و از پنهان و پنهانیها با خبر.
و آیات فراوان دیگری از قرآن کریم که حاکی از احاطه علم و قدرت خداوند بر بندگان است ،همگی ما
را به این نکته رهنمون میکند که خداوند متعال در قیامت به عنوان اصلیترین شاهد اعمال بندگانش،
آنان را به آنچه انجام دادهاند ،خبر خواهد داد؛ زیرا که خداوند تمام اعمال ایشان را شماره کرده ولی آنان
فراموش کرده بودند.
ش ٍء َشهيدٌ ؛ 10روزى
هلل َع 
﴿ َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اهللُ َجيع ًا َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِام َع ِم ُلوا َأ ْحصا ُه اهللُ َو ن َُسو ُه َو ا ُ
ىل ك ُِّل َ ْ
كه خداوند مهه آنان را بر مىانگيزد و به آنچه كردهاند آگاهشان مىگرداند .خدا [كارهايشان

را] برشمرده است و حال آنكه آهنا آن را فراموش كردهاند ،و خدا بر هر چيزى گواه است﴾

بنابراین ،اینکه در کتابهای وجوه و نظایر ،خداوند به عنوان یک وجه معنایی برای کلمۀ «شهید»
در قرآن کریم مطرح شده است ،تعبیر درستی نبوده و ذات اقدس او برترین مصداق این کلمه است و نه
معنای جدیدی برای آن و همانگونه که گذشتٔ ،
ماده «ش ،ه ،د» معنایی به غیر از «حضور» ندارد.
 . 1سید رضی؛ نهج البالغه ،پیشین؛ حکمت .324
 . 2آل عمران98 /؛ نساء79 /؛ حج17 /؛ یونس 46 /و .61
 . 3یونس.61 /
 . 4حج63 /؛ لقمان.16 /
 . 5حدید.4 /
 . 6مجادله.7 /
 . 7آل عمران.29 /
 . 8غافر.19 /
 . 9طه.7 /
 . 10مجادله.6 /

پیامبران

یکی دیگر از مواردی که در قرآن کریم از آن با واژۀ «شهید» تعبیر شده است ،فردی از افراد هر امتی است
که در دنیا شاهد اعمال آنها بوده و در قیامت بر اعمال ایشان گواهی میدهد.
هؤالء؛ 1و [به ياد آور]
﴿ َو َي ْو َم َن ْب َع ُث يف ك ُِّل ُأ َّم ٍة َشهيد ًا َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو ِج ْئنا بِ َك َشهيد ًا َع 
ىل ُ
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روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان بر ايشان برانگيزيم ،و تو را [هم] بر اين [امت]

گواه آوريم﴾.

َشهيدٌ ؛ 2و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتى ،تو خود بر

آنان نگهبان بودى ،و تو بر هر چيز گواهى﴾.

یا در آیۀ دیگری خداوند حضرت عیسی 7را در روز قیامت به عنوان شاهد بر اعمال امت خود معرفی
میفرماید:
﴿ َو َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َيك ُ
ُون َع َل ْي ِه ْم َشهيد ًا؛ 3روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود﴾.

از این رو ،باز میتوان چنین نتیجه گرفت که این مورد نیز مصداقی برای کلمۀ «شهید» و متضمن
معنای «حضور» است و نمیتوان آن را وجه معنایی جدیدی دانست.
پیامبر اسالم6

در برخی آیات قرآن کریم ،کلمۀ «شهید» در ٔ
باره پیامبر اسالم 6به کار برده شده و او را شاهد بر
مسلمانان دانسته است.
 . 1نحل89 /؛ نساء.41 /
 . 2مائده.117 /
 . 3نساء.159 /

میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

در کتابهای «وجوه و نظایر» ،مراد از این فرد را پیامبر هر امت دانستهاند و آن را یک وجه معنایی
جدید برای کلمۀ «شهید» به شمار آوردهاند .از جمله مصادیق این شاهد در قرآن کریم که با واژۀ «شهید»
نیز از آن یاد شده ،میتوان به حضرت مسیح 7اشاره کرد که به تصریح قرآن کریم تا زمان حضور در امت
خود ،شاهد بر ایشان بوده و پس از او نیز خدا شاهد بر آنها بوده است.
﴿ ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َشهيد ًا ما ُد ْم ُت ِ
ش ٍء
ْت َع 
فيه ْم َف َل َّم ت ََو َّف ْيتَن 
قيب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
ي ُكن َْت َأن َ
الر َ
ْت َّ
ىل ك ُِّل َ ْ

﴿ َو كَذلِ َك َج َع ْلناك ُْم ُأ َّم ًة َو َسط ًا لِ َتكُونُوا ُش َهدا َء َع َل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َل ْيك ُْم َشهيد ًا؛ 1و
ُون َّ
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بدين گونه شام را امتى ميانه قرار داديم ،تا بر مردم گواه باشيد؛ و پيامرب بر شام گواه باشد﴾.

همچنین مطابق برخی دیگر از آیات قرآن ،پیامبر اسالم 6شاهد بر گواهان دیگر امم نیز است.
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يكی از وجوه معانی كلمۀ «شهید» و نیز برخی مشتقات ٔ
ماده «ش ،ه ،د» در کتابهای وجوه و نظایر،
ٔ ّ
مالئکه موکل بر اعمال انسان هستند که در روز قیامت نسبت به ادای شهادت قیام میکنند و این معنی
با کلمات «شهید»« ،3أشهاد» 4و «شهداء» 5مورد اشاره قرار گرفته است 6.اما روشن است که در این آیات
نیز کلمات یادشده متضمن معنای حضور است؛ چه هنگام تحمل شهادت در دنیا که این مالئکه ،حاضر و
ناظر بر اعمال انسان بودهاند و چه در آخرت و در مقام ادای شهادت که باز الزمۀ آن حضور است .بنابراین،
فرشتگان نیز یکی دیگر از مصادیق «شاهد» و «شهید» است و نه وجه معنایی جدیدی برای آن.
کشتۀ در راه حق

در برخی از کتابهای وجوه و نظایر ،منظور از کلمۀ «الشهداء» را در آیۀ  69سور ۀ مبارک نساء و نیز آیه 19
سوره حدید که از نظر مضمون نیز به یکدیگر نزدیکاند ،کسانی دانستهاند که در راه خدا به دست کافران
ُ ُ
َّ
کشته میشوند؛ 7در حالی که پیشتر بیان شد که در قرآن کریم از این افراد با عبارت ﴿ال ِذ َین ق ِتلوا ِفی
َ
یل اهّٰلل﴾ یاد شده است .اما بر فرض آنکه این برداشت را صحیح بدانیم ،باز وجه معنایی جدیدی برای
س ِب ِ
کلمۀ «شهید» نخواهد بود و تنها بیان مصداقی از این کلمه به شمار میآید.
 . 1بقره.143 /
 . 2نحل89 /؛ النساء.41 /
 . 3ق.21 /
 . 4غافر51 /؛ هود.18 /
 . 5زمر.69 /
 . 6تفلیسی ،ابوالفضل حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن ،پیشین؛ ص 137؛ دامغانی ،حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصالح الوجوه
و النظایر فی القرآن الکریم ،پیشین؛ ص .471
 . 7تفلیسی؛ هارون بن موسی ،ص 138؛ ابن جوزی ،ص 379؛ دامغانی ،حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصالح الوجوه و النظایر
فی القرآن الکریم ،پیشین؛ ص .472

نتیجهگیری

 .۱در کتابهای وجوه و نظایر برای کلمۀ «شهید» و نیز دیگر مشتقات ٔ
ماده «ش ،ه ،د» وجوه معنایی
متفاوتی ذکر شده است که در واقع همگی مصادیقی برای آنها به شمار میآید و نه معانی جدید.
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 .۲در قرآن کریم مقصود از «شهید» همان معنای لغوی این کلمه یعنی «حاضر» و«گواه» است که غیر از
«کشتۀ در راه خدا» است و این کاربرد برای آن ،کاربردی اصطالحی و ثانوی است که به دلیل تفاوت در
مصادیق مختلف متصور برای کلمۀ «شهید» پدید آمده است.
میرک نآرق رد دیهش یناعم هوجو

 .۳معنای اصلی «شهید» همان حاضر در مقابل غایب است و شهادت نیز در مقابل غیبت است که وجه
مشترک تمامی وجوه معنایی آن به شمار میآید .این وجوه معنایی یا همان مصادیق شهادت و شهید ،بسته
به محل حضور شاهد و وقوع شهادت به دو دستۀ دنیایی و آخرتی قابل تقسیم است .در دنیا مراد از آن
مطلق گواهی و اقرار و نیز گواهانی است که در معامالت و محاکم قضایی حاضر بوده و به تحمل و سپس
ادای شهادت میپردازند .اما در آخرت مراد از آن شاهدان و گواهان محکمۀ عدل الهی است که برای
ٔ
محکمه الهی راه
ادای شهادت خود در آنجا حضور دارند .بدیهی است که برخالف دنیا ،ذرهای ظلم در
ندارد و شهادت شاهدان ،همگی بر اساس واقع بوده و امکان خالف و دروغ در آن نمیرود؛ زیرا همگی
این «شهود» هنگام «تحمل شهادت» حاضر و ناظر بوده و اکنون در مقام ادای شهادت قرار گرفتهاند.
ن خداوند نیز خود همیشه حاضر بوده و شاهد اصلی و گواه بر همۀ آنهاست.
افزون بر آ 
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پژوهشهای آستان قدس رضوی ،چاپ اول 1380 ،ش
17.17خرمشاهي ،بهاء الدين؛ دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی ،تهران :انتشارات دوستان 1377 ،ش
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18.18دامغانی ،حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصالح الوجوه و النظایر فی القرآن الکریم ،تحقیق :عبدالعزیز
سید االهل ،بیروت ـ لبنان :دارالعلم للمالیین ،چاپ دوم1977 ،م
19.19رازی ،ابوالفتوح حسين بن علی؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن ،تحقيق :ياحقی ،محمدجعفر،
ناصح ،محمد مهدی؛ مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1408 ،ﻫ
20.20راغب اصفهانی ،حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن ،محقق :صفوان عدنان داودی؛ بيروت :دار
العلم1412 ،ﻫ
21.21زركشي ،بدر الدين؛ البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار أحياء الكتب العربية،
1376ﻫ
22.22سجادی ،سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسالمی ،تهران :انتشارات کومش ،چاپ چهارم1379 ،ش
23.23سیوطی ،جالل الدین؛ اإلتقان في علوم القرآن ،تحقیق :سعيد المندوب ،بيروت ـ لبنان :دار الفكر1416 ،ﻫ
ٔ
كتابخانه آيت اهّٰلل مرعشی نجفی1404 ،ﻫ
24.24ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ الدر المنثور فی تفسير المأثور ،قم:
ّ 25.25
شبر ،سيد عبداهّٰلل؛ تفسير القرآن الكريم ،بيروت :دار البالغة للطباعة و النشر1412 ،ﻫ
26.26شعراني ،ميرزا ابوالحسن؛ نثر طوبی يا دايرة المعارف لغات قرآن مجيد ،تهران :انتشارات اسالميه ،چاپ
چهارم1380 ،ش
27.27شنتناوي ،احمد؛ زكي خورشيد ،ابراهيم؛ يونس ،عبدالحميد؛ المصدرون بالعربية ،تعليق :أمين الخولي،
بيروت ـ لبنان :دائرة المعارف االسالمية ،دار الفكر ،بیتا
ٔ
جامعه مدرسين حوزهٔ
28.28طباطبايی ،سيدمحمدحسين؛ الميزان فی تفسير القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
ٔ
علميه قم ،چاپ پنجم1417 ،ﻫ
29.29طریحی ،فخر الدين بن محمد؛ مجمع البحرين و مطلع النیرین ،تهران :مرتضوى ،چاپ سوم1375 ،ش
30.30طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن؛ األمالي ،قم :انتشارات دارالثقافة1414 ،ﻫ
ٔ
31.31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ التبيان فی تفسير القرآن ،محقق :احمد قصيرعاملی ،با مقدمه شيخ آقا
بزرگ تهرانی ،بيروت :دار احياء التراث العربی ،بیتا
ٔ
32.32عاملی كفعمی ،تقی الدین ابراهيم بن علی؛ المقام األسنی فی تفسير األسماء الحسنی ،قم :مؤسسه قائمآل
محمد1412 ،4ﻫ
33.33عباسی ،جواد؛ شهید و شهادت در قرآن و حدیث ،تهران :نشر شاهد1384 ،ش
ٔ
34.34عوا ،سلوی محمد؛ بررسی زبان شناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم ،ترجمه سیدی ،حسین؛ مشهد:
انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ دوم 1389 ،ش
35.35عياشی ،ابو النضر محمد بن مسعود؛ كتاب التفسير معروف به تفسير العياشي ،تحقيق :رسولی محالتی ،سيد
ٔ
چاپخانه علميه1380،ﻫ
هاشم؛ تهران:
ٔ
36.36فرات کوفی ،ابوالقاسم فرات بن ابراهيم؛ تفسير فرات الكوفي ،مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی1410 ،ﻫ

132

دوره  ، 2شماره  ، 2پیاپی  ، 3تابستان 1393

37.37فراهيدی ،خليل بن احمد؛ العين ،قم :انتشارات هجرت ،چاپ دوم1410 ،ﻫ
38.38فيض كاشانی ،محمد بن مرتضی؛ األصفی فی تفسير القرآن ،تحقيق :درايتی ،محمد حسين ،نعمت،
محمدرضا؛ قم :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی1418 ،ﻫ
 39.39قرائتی ،محسن؛ تفسير نور ،تهران :مركز فرهنگی درسهايی از قرآن ،چاپ يازدهم 1383 ،ش
40.40محمدی ،حمید؛ مفردات قرآن ،بررسی چهل واژۀ کلیدی قرآن کریم ،نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت
حوزههای علمیۀ خواهران ،چاپ چهارم1390 ،ش
41.41مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار ،بیروت ـ لبنان :دار احیاء التراث العربی ،چاپ دوم۱۴۰۳،ﻫ
42.42مصطفوی ،حسن؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1360 ،ش
ٔ
مؤسسه التمهید۱۳۷۱ ،ش
43.43معرفت ،محمد هادی؛ علوم قرآنی ،قم:
44.44موسوی گلپایگانی ،محمدرضا؛ کتاب الشهادات ،تقریر :میالنی ،علی حسینی؛ قم :انتشارات سید الشهداء،
بیتا
45.45نجفی ،محمد حسن؛ جواهر الکالم ،مصحح :قوچانى ،عباس ،آخوندى ،على؛ بیروت ـ لبنان :دار إحياء
التراث العربي ،چاپ هفتم۱۴۰۴ ،ﻫ
46.46نصیری ،علی؛ «ویژگیهای بیانی قرآن» ،مجله پژوهش و حوزه ،شمارههای  19و  ،20پاییز و زمستان
1384
47.47نعمان بن محمد (قاضینعمان مغربی) ،ابن حیون؛ دعائم اإلسالم ،مصحح :فیضی آصف؛ قم :مؤسسة اهل
البیت ،چاپ دوم۱۳۸۵ ،ﻫ
ٔ
48.48نوری ،میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم :مؤسسه آل البیت۱۴۰۸ ،ﻫ
ٔ
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
49.49نیری ،خیراندیش؛ «شهید و شهادت در عرفان اسالمی»،
ٔ
شماره  ،۴۲بهار ۱۳۸۴
50.50هارون بن موسی القاریء؛ الوجوه و النظایر فی القرآن الکریم ،تحقیق :الدکتور حاتم صالح الضامن؛ بغداد ـ
عراق :وزارة الثقافة و االعالم ،دائرة اآلثار و التراث1409 ،ﻫ
51.51همایی ،غالمعلی؛ واژهشناسی قرآن مجید ،مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی وابسته به جامعة
المصطفي العالمية ،چاپ دوم1389 ،

ب) منابع دیجیتال

1. 1شهر مجازی قرآن وابسته به جامعة المصطفي العالميه:
http://quranct.ir/index.aspx?siteid=41&pageid=5679
2. 2حوزه:
http://www.hawzah.net/per/k/olm-qrn/olm-q32.htm

:مجالت تخصصی نور3. 3
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ٔ
:اندیشه قم
4. 4
http://www.andisheqom.com/Files/quranolom.php?idVeiw=3822&level=4&sub
id=3822
:نويد شاهد5. 5
http://www.navideshahed.com/ar/index.php?Page=definition&UID=249751
:بنیاد دایرة المعارف اسالمی6. 6
http://www.encyclopaediaislamica.com/
نرم افزار جامع التفاسیر7. 7
نرم افزار مکتبة اهل البیت8. 8

