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مقدمه
دیرزمانــی اســت کــه خاورشناســان بــه مطالعــه شــاخههای مختلــف علــوم اســامی پرداختهانــد؛
ایــن مطالعــه بــا رویکردهــای گوناگــون و در قالبهــای متفــاوت ،همچــون نــگارش کتابهــا،
مقالههــا ،ســفرنامهها ،همایشهــا و  ...صــورت گرفتــه اســت؛ جهــاد و شــهادت نیــز در شــمار
مطالعــات خاورشناســان بــوده کــه بــه ارائــه نظراتــی در ایــن زمینــه انجامیــده اســت؛ البتــه فرهنگ
شــهادتطلبی ،بهویــژه در میــان مســلمانان ایــران ،لبنــان و فلســطین ســبب ایجــاد انگیــزه در
خاورشناســان بــرای پژوهــش پیرامــون شــهادت و اهــداف آن شــده اســت؛ ب هســبب اهمیــت و
جایــگاه ویــژه شــهادت در دیــن اســام ،یکــی از مقــاالت دائرةالمعــارف قــرآن لیــدن بــه همیــن
موضــوع اختصــاص یافتــه اســت.
دائرةالمعــارف قــرآن لیــدن در پنــج جلــد مشــتمل بــر قریــب هفتصــد مدخــل بــه زبــان انگلیســی
از ســال  ۲۰۰۱تــا  ۲۰۰۶میــادی نگاشــته شــده و انتشــارات بریــل در هلنــد ایــن کتــاب را چــاپ
و منتشــر کــرده اســت؛ ســر ویراســتار ایــن مجموعــه «جیــن دمــن مــک اولیــف» ،اســتاد دانشــگاه
«جــرج تــاون» آمریــکا اســت؛ مدخلهــا بــا نظــم الفبایــی متــداول آورده شــدهاند؛ ایــن مدخلهــا
دو گونــه هســتند؛ بیشــتر مقاله هــا در بــر دارنــدۀ مطالــب گوناگــون پیرامــون اشــخاص ،مفاهیــم،
اماکــن ،ارزشهــا  ،اعمــال و وقایــع درون متنــی قــرآن و مطالــب مرتبــط بــا متــن قــرآن اســت؛
بــرای مثــال ،مدخــل «ابراهیــم» شــخصیتی را در متــن قــرآن مــورد بحــث قــرار میدهــد ،ولــی
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مدخــل «ادبیــات آفریقایــی و قــرآن» بــه بحــث دربــاره یــک ارتبــاط ادبــی میپــردازد؛ دســته دیگــر
از مقــاالت ،برخوردهــای علمــی بــا موضوعــات مهــم در زمینــه پژوهشهــای قرآنــی اســت.
دکتــر «ویم ریــون» 2نگارنــده َمدخــل «شــهید» در دائرةالمعــارف قــرآن اســت؛ وی در دانشــگاه
1

فرانکفــورت و ماربــورگ آلمــان ،زبــان و ادبیــات عربــی تدریــس میکنــد؛ یکــی از کتابهایــی
کــه ایشــان بــه زبــان آلمانــی ترجمــه کــرده« ،ســیره ابــن اســحاق» اســت؛ همچنیــن دررابطه بــا
ســیرۀ پیامبــر؟لص؟ َمدخلــی در جلــد پنجــم دائرةالمعــارف قــرآن نوشــته اســت؛ دائرةالمعــارف
قــرآن لیــدن ،در جهــان علــم ،بســیار شــهرت یافتــه و دریچـهای بهســوی شــناخت اســام و قــرآن
قلمــداد میشــود؛ افــراد تازهمســلمان و مســلمانان مناطقــی کــه دسترســی بــه منابــع اصیــل ســنی
و شــیعه ندارنــد ،بــه ایــن منبــع مراجعــه میکننــد؛ از ایــن رو نقــد و بررســی محتــوای ایــن اثــر علمــی
ضــروری می نمایــد؛ ازســوی دیگــر َمدخلهــای ایــن دائرةالمعــارف بســیار متعــدد و متنــوع بــوده
و شــامل مباحــث اعتقــادی ،فقهــی ،اخالقــی ،علمــی و  ...بــا مســتندات قرآنــی و روایــی اســت؛
 .1بررسی دائرةالمعارف لیدن ،سایت مجله قرآن پژوهی خاورشناسان ،شماره اول ،زمستان  1385ش ،ص.51
2. Wim Raven.

نویســنده مقالــه حاضــر ابتــدا اصــل نوشــته انگلیســی کتــاب را بــه صــورت دقیــق مطالعــه نمــوده،
ســپس بــرای نخســتین بــار بــه بررســی و نقــد دیــدگاه ویمریــون دربــاره «مصداق هــای شــهادت» در
دائرةالمعــارف لیــدن پرداختــه اســت؛ ریــون در مدخــل شــهید مباحثــی را چــون تعریــف شــهادت،
شــهادت در اســام و مســیحیت ،آیاتی پیرامون شــهادت ،روایاتی پیرامون شــهادت و نیز شــهادت
نبــر کشــته
در عصــر متأخــر ارائــه نمــوده اســت؛ از آنجایــی کــه مطابــق روایــات بســیار ،شــهادت افزو 
شــدن در می ـدان جنــگ ،مصداقهــای دیگــری دارد ،در بخشــی از مدخــل شــهید ،شــاهد طــرح
روایــات در ایــن زمینــه هســتیم؛ نوشــتار پیــشرو ابتــدا بــه چگونگــی طــرح ایــن مصداقهــا در
مدخــل شــهید و ســپس بــه نقــد آن می پــردازد.
 .1مصداق های شهادت از دیدگاه ریون
ریــون در مقالــه خــود ،بحــث شــهادت را در چهــار قســمت کلــی تعریــف نمــوده اســت :واژهشناســی
«شــهید» ،شــهادت در آیــات ،شــهادت در روایــات و شــهادت در عصــر مــدرن .ریــون ،ابتــدا تعریفــی
بیــان می کنــد؛ پــس از آن واژه انگلیســی « »martyrرا ریشه شناســی کرده و واژهپژوهــی مختصــری
ارائــه می دهــد؛ ســپس ریــون آیاتــی از قــرآن کریــم درباره «شــهادت» را همچــون زنــده بــودن شــهدا
و جایــگاه بهشــتی آنــان م ـیآورد و نظــرات اندکــی در چنــد جملــه ارائــه میدهــد؛ بحــث روایــی،
مفصلتریــن بخــش ایــن مدخــل اســت؛ در ایــن بحــث ریــون ابتــدا اشــاره بــه گســتردگی روایــات
مرتبــط نمــوده و چنــد مــورد از آنهــا را بــه صــورت گزینشــی در مقالــه خــود گنجانــده اســت؛ در
نهایــت ،مقالــه بــا بحــث شــهادت در عصــر مــدرن کــه بــه دو قســمت شــهادت در «ایــران» و «لبنــان
و فلســطین» تقســیم شــده ،پایــان میپذیــرد.
«ویم ریــون» پــس از بحــث پیرامــون «شــهادت در روایــات» مبحثــی جــدا بــا عنــوان «احادیــث
دیگــر [پیرامــون شــهادت]» نوشــته و در آن امــور دیگــری را ،کــه از نــگاه روایــات «شــهادت»
محســوب میشــوند نــام بــرده اســت؛ وی مینویســد:
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کوتــاه از «شــهید» ارائــه و ســپس تفــاوت آن بیــن مذاهــب شــیعه و ســنی و همچنیــن مســیحیت را

در برخی از احادیث توضیح داده میشود که چگونه باید شهیدان را به خاک سپرد
یا بدهیهای احتمالی آنان را چه باید کرد اما اینجا محل مناسبی برای بحث درباره
این جزئیات نیست که ارتباطی هم با قرآن ندارند.
اسالم اهلسنت ،شهادت با جهاد پیوند خورده است؛ از آنجا که پس از گسترش
در
ِ
قلمرو اسالم در سده نخست هجری به تدریج نبرد در برابر کافران کاهش یافت،
فرصت اندکی برای حضور در جنگ و در نتیجه ،کشته شدن در مبارزات بود؛
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به همین دلیل و نیز برای فراهم کردن امکان بهرهمندی از سعادت شهادت،
اصطالح شهید ،تفسیری گستردهتر یافت و معنای آن شامل هرگونه قربانی کردن
در راه خدا یا هر عمل دشوار به هر نوعی شد .مطابق احادیث نبوی ،میتوان کسی
را که در غربت ،بر اثر بیماری مسری ،به هنگام زایمان ،به سبب ابتال به ذاتالریه
یا غرق شدن بمیرد ،یا هنگام دفاع از خانواده و مالش کشته شود ،شهید تلقی
کرد .در حدیث مهم دیگری هم آمده است :قلم عالمان ارزش بیشتری از خون
شهید دارد.

1

ً
ریــون در نــگارش مقالــه شــهید ،مجموعــا بــه  35منبــع اســتناد جســته و یــا ارجــاع داده اســت؛
از جملــه مدخــل شــهید در دائرةالمعــارف اســام نگاشــته «اتان کلبــرگ» ،2مدخــل شــهید در کتــاب
«ونســینگ» 3و کتــاب مطالعــات محمــدی «گلدزیهــر».4
ریــون پــس از ذکــر مصــداق اصلــی شــهید_ شــهید معرکــه_ مصداقهــای دیگــری نیــز برشــمرده
کــه بــه ایــن ترتیبانــد:
 -1کسی که در غربت بمیرد؛
 -2کسی که بر اثر بیماری مسری بمیرد؛
 -3کسی که به هنگام زایمان بمیرد؛
 -4کسی که به سبب ابتال به ذات الریه یا غرق شدن بمیرد؛
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 -5کسی که به هنگام دفاع ازخانواده و مالش کشته شود.
پــس از بازخوانــی دیــدگاه ریــون دربــاره مصداقهــای شــهادت نوبــت بــه نقــد دیــدگاه وی
میرســد.
 .2نقد دیدگاه ریون درباره «مصداق  های شهادت»
دیدگاه ریون درباره مصداق  های شهادت کاستیهایی دارد:
 .1-2عدم تفکیک بین مصداق  های شهادت
ویم  ریــون اشــارهای بــه خــاص بــودن کفــن و دفــن شــهدا داشــته و آن را بهخاطــر بیارتبــاط
ی نویســد:
بــودن بــه مباحــث قرآنــی رهــا کــرده اســت؛ وی م ـ 
واژه «شهید» (ج .شهداء) اصطالحی پربسامد در منابع اسالمی است که از طریق
ادبیات حدیثی رواج یافته است .واژه «شهید» بارها در قرآن به کار رفته ،اما در
1. Encyclopedia of Quran, v3, p285.
2. E. Kohlberg ،Shahīd, in EI 2 , ix, 203-7.
3. Wensinck،Handbook, s.v. ‘Martyr(S)146-148.
4. Goldziher, MS, ii, 390.

نگاه نخست تنها به معنای «شاهد» (نک .شهادت؛ شاهد بودن و شهادت دادن)
یا «شنونده اقرار» است.

1

بیــان ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد کــه ریــون تفکیــک دقیقــی بیــن مصداق هــای
حکمــی و حقیقــی شــهادت ایجــاد نکــرده و ایــن مســئله ابهامهایــی در ذهــن خواننــده ایجــاد
میکنــد؛ احــکام فقهــی همچــون غســل و کفــن نداشــتن شــهید و دفــن بــا لباسهــای خونآلــود
وی تنهــا در مــورد شــهدایی صــدق میکنــد کــه در میــدان جنــگ بــه شــهادت رســیدهاند؛ عالمــان
مســلمان شــهدا را دو نــوع دانســته اند:
1ـ « شــهید حقیقــی» ،مســلمان عاقــل و بالغــی اســت کــه در راه اعتــای کلمـةاهلل و توحیــد ،دفــاع
از امــت اســامی ،نظــام الهــی و دیــن خــدا ،بــه دســت دشــمنان کشــته شــده باشــد.
2ـ «شــهید حکمــی» ،مؤمنــی اســت کــه بــر اثــر برخــی از بیماریهــای مخصــوص جــان داده
باشــد و یــا زنــی کــه در حــال زایمــان از دنیــا رفتــه باشــد؛ شــهید حکمــی نیازمنــد غســل و کفــن اســت؛
ولــی شــهید حقیقــی نیــازی بــه غســل و کفــن نــدارد.
 .2-2جعلی انگاشتن مصداق  های حکمی شهادت
2

از آنجا که پس از گسترش قلمرو اسالم در سده نخست هجری به تدریج نبرد در
ت اندکی برای حضور در جنگ و در نتیجه ،کشته
برابر کافران کاهش یافت ،فرص 
شدن در مبارزات بود؛ به همین دلیل و نیز برای فراهم کردن امکان بهرهمندی
از سعادت شهادت ،اصطالح شهید ،تفسیری گستردهتر یافت و معنای آن شامل
هرگونه قربانی کردن در راه خدا یا هر عمل دشوار به هر نوعی گردید.

3

از مطلــب فــوق اینگونــه برداشــت میشــود کــه گویــا از نظــر او روایاتــی که بر دیگــر مصداق های
حکمــی شــهادت داللــت دارنــد ،اصالــت ندارنــد و بــا انگیــزهای کــه او توضیــح داده اســت ،بعدهــا
بــه فرهنــگ اســامی اضافــه شــده اســت؛ در حالیکــه در ادامــه میگویــد در احادیــث نبــوی چنیــن
و چنــان آمــده اســت؛ میتــوان نتیجــه گرفــت کــه او چنیــن روایاتــی را جعلــی و بی اصالــت میدانــد
یــا حداقــل بیــان او بــه مخاطــب چنیــن القــاء میکنــد کــه ایــن روایــات جعلــی اســت و بعــد از قــرن
اول وضــع شــده و بــه پیامبــر نســبت داده شــده اســت.
 .3-2محدودیت و ضعف منابع
ریــون پیــش از شــمارش مصداق هــای شــهادت مینویســد« :در اســام ســنی ،شــهادت بــا جهــاد پیونــد
1. Encyclopedia of Quran, v3, p.282.
 .2ر.ک :تفسیرموضوعی قرآن (معاد در قرآن) ،ج ،4ص 50از آنجا که صحبت بر سر آثار فقهی است ،بهتر است
درصورت امکان میان آثارتفکیک شده شهید حقیقی و شهید حکمی به آثار فقها استناد داد.
3. Encycl opedia of Quran, v3, p285

نقد و بررسی دیدگاه ویم ریون درباره «مصداقهای شهادت»

ریون درباره پیدایش روایات مصداق های شهادت می نویسد:
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خــورده اســت» 1.ریــون اســام را بــه دو دســته اســام ســنی و اســام شــیعه تقســیم نمــوده امــا در
تمامــی مــوارد ،منابعــی کــه مــورد اســتفاد ه این خاورشــناس قرار گرفتــه ،اغلب از منابع اهلســنت
بــوده و باقــی ،منابــع دستســوم و نگاشــتههای دیگــر خاورشناســان اســت؛ وی هیــچ ارجاعــی
بــه کتــب روایــی و تفســیری شــیعه در تمامــی مقالـهاش نداشــته اســت؛ بنابرایــن چــرا وقتــی بارهــا
َدم از اســام شــیعه میزنــد هیــچ ارجاعــی بــه منابــع اصیــل شــیعی نــداده اســت؟! مصداق هــای
یشــود؛ در
شــهادت نــه تنهــا در کتــب اهل ســنت بلکــه در کتــب روایــی شــیعه نیــز بســیار یافــت م 
شــمارش مصداق هــا نیــز کتابهــای خاورشناســانی همچــون گلدزیهــر و کلبــرگ منابــع وی را
ش از انــدازه ریــون بــه خاورشناســان پیشگفتــه و نادیــده گرفتــن
تشــکیل داده اســت؛ اعتمــاد بیـ 
منابــع شــیعی ســبب ســطحی جلــوه کــردن تحقیــق ریــون در زمینـه مصداق هــای شــهادت شــده
است.
 .4-2استدالل نادرست از علت همرتبگی مصداق  های شهادت با شهادت درمیدان جنگ
همچنیــن ریــون علــت گستردهشــدن مفهــوم شــهادت را کاهــش جنگهــای اســامی و
شــهادت در میــدان جنــگ دانســته اســت؛ ســیر اســتدالل ریــون بــه ایــن صــورت اســت« :پــس از
توســعه اســام ،جنــگ کمتــری صــورت گرفــت -فرصــت شــرکت در جنــگ وجــود نداشــت -کلمــه شــهید
معنــی گســتردهتری در برگرفــت و هــر ایثــار و جهــاد در راه خــدا را -کــه منجــر بــه مــرگ میشــود -شــامل

شــد» .در ایــن نــوع اســتدالل ،مــواد درســت ذکــر شــده اســت؛ زیــرا جنــگ کمتــر شــهادت کمتــری
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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درپــی دارد؛ بنابرایــن انــواع جهــاد ،مصــداق شــهادت بــه حســاب میآیــد؛ امــا ایــن اســتدالل غلــط
اســت؛ زیــرا باتوجهبــه روایــات نقــل شــده ،واژه جهــاد از دهههــای اولیــه اســام متوجــه هــر نــوع
ایثــار بــه نیــت قــرب الهــی بــوده اســت؛ نمونــه ایــن کاربــرد در احادیــث ،بســیار دیــده میشــود.
شــهادت از همــان ابتــدا و در زمــان خــود رســول اهلل؟لص؟ مصداق هــای دیگــری بجــز شــهادت
در هنــگام جهــاد جســمانی یــا جهــاد اصغــر داشــته اســت کــه در مــوارد بیشــماری حضــرت در زمــان
خــودش بــه آنهــا اشــاره فرمودهانــد؛ بــرای نمونــه پیامبــر گرامــی اســام فرمودنــد« :هــر كــس در
راه دفــع ســتم از خــود كشــته شــود شــهید اســت» 2و در جایــی دیگــر فرمودهانــد« :هركســی بــر محبــت

آل محمــد بمیــرد شــهید مــرده اســت»؛ 3بنابرایــن نتیجــه اســتدالل در واقــع معلــول علتهــای ذکــر
شــده نیســت؛ یعنــی جملــه اســتنتاجی ،جملــه صحیحــی اســت ،امــا ارتباطــی بــا مــواد نــدارد؛ بــه
عبــارت دیگــر اســتنتاج او از نــوع مغالطــه «دلیــل نامربــوط» 4اســت.
. 1ر.ک :همان.
 2.کنزالعمال ،ش .11205
 .3جامع االخبار ،ص.166
 .4استنتاجی که در آن نتیجه ی منطقی مقدمات نسبت به نتیجه گرفته شده ،اعم ،اخص و یا مباین باشد؛
ر.ک:منطق کاربردی ،ص.22

.5-2نبود جامعنگری در مصداق  ها
مصداق  هایــی کــه ریــون در مدخــل خــود ذکــر نمــوده ،جامــع نیســتند؛ زیــرا مصداق هــای
دیگــری نیــز در روایــات بــه چشــم میخــورد؛ توضیــح آنکــه افزونبــر مــواردی کــه ریــون بــه عنــوان
مصــداق شــهادت نــامبــرده ،مــوارد دیگــری نیــز از روایــات قابــل اســتنباط و اســتخراج اســت؛ در
نتیجــه میتــوان گفــت ریــون ،مراجعـ ه دقیــق و کاملــی بــه منابــع فریقیــن ،در بیــان مصداق  هــای
شــهادت ،نداشــته و شــمارش وی جامــع نیســت؛ مگــر آنکــه بگوئیــم ریــون ایــن مطلــب را از
کلبــرگ وام گرفتــه اســت و در صــدد شــمارش همــه مصداق هــا نبــوده اســت؛ بــا ایــن حــال ریــون
میتوانســت در مقالــه از تعبیــری کمــک بگیــرد تــا از عبــارت انحصــار در مصداق هــا برداشــت
نشــود.
مــواردی کــه در روایــات فریقیــن بــه عنــوان مصداق هــای شــهادت شــمرده شــده ،فــراوان اســت
برخــی از ایــن مــوارد چنیــن اســت :كســی كــه خــدا و پیامبــرش و اهــل بیــت پیامبــر؟لص؟را بشناســد
و حقــوق آنــان را بدانــد؛ 1کســی كــه بــا محبــت آل محمــد؟لص؟ از دنیــا بــرود؛ 2كســی كــه شــهادت را
راه خــدا جهــاد كند(چــه كشــته شــود چــه كشــته نشــود)؛ 5كســی كــه در راه خــدا مجــروح یــا زخمــی
شــود؛ 6كســی كــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر میكنــد؛ 7كســانی كــه از مرزهــا حراســت میكننــد؛

8

كســی كــه پاكدامنــی و عفــت خــود را حفــظ كنــد درحالیكــه تــوان انجــام گنــاه را دارد.

9

.6-2مطلقانگاری مصداق های شهادت
برخــی از مــواردی کــه ریــون در مدخــل «شــهید» آورده بــه طــور مطلــق مصــداق شــهادت بــه
حســاب نمیآینــد و یــاد کــرد قیــود و شــرایط آن بایســته مینمــود .بــرای نمونــه یکــی از روایاتــی کــه
جــای بحــث دارنــد ،روایــات مربــوط بــه مــرگ بــا بیماریهــای مســری اســت؛ یکــی از مهمتریــن
بیماریهایــی کــه مــرگ بــا آن شــهادت بــه حســاب آمــده ،بیمــاری «طاعــون» اســت.

10

 .1ر.ک :نهجالبالغه ،خطبه.190
 .2ر.ک :جامع االخبار ،ص. 166
 .3ر.ک :صحيح مسلم ،خبر 1908؛ عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ،ج ،1ص.101
 . 4ر.ک :بحار االنوار ،ج ،1ص186؛ سفینه البحار ،ج ،1ماده «شهد» ص.720
 . 5ر.ک :وسائل الشیعه ،ج ،11ص.12
 .6ر.ک :کنزالعمال ،خبر .20510
 .7ر.ک :همان ،خبر .2079
 .8ر.ک :همان ،خبر  2100و  1645و .1651
 .9ر.ک :همان ،ج ،4خبر 2110؛ نهجالبالغه ،حكمت.466
 .10ر.ک :إرشاد القلوب إلى الصواب ،ج ،2ص 414؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل  ،ج ،2ص163؛ مسند
احمد ،ج ،19ص497؛ صحیح بخاری ،ج ،5ص.60
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خالصانــه و صادقانــه از خداونــد طلــب كنــد؛ 3کســی کــه در راه تحصیــل علــم بمیــرد؛ 4كســی كــه در
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چنانکــه پیــش از ایــن در ذکــر روایــات «مصداق هــای شــهادت» گذشــت« :ا گــر مؤمــن در
صــورت شــناختن پیامبــر و آل پیامبــر ؟لص؟ ،در صــورت ایمــان ،در راه طلــب علــم و  ...جــان
بدهــد شــهید از دنیــا رفتــه اســت» .میتــوان گفــت مؤمنــی کــه در ایمانــش خالــص باشــد ،در
صــورت ابتــا بــه بیمــاری و بــه تبــع آن مــرگ ،اجــر شــهید خواهــد داشــت .بــا دقــت در روایــات
دیگــر ،ایــن مفهــوم تقویــت میشــود .در روایتــی آمــده اســت:
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َس َأ َل ْت َر ُس َول اهَّلل؟لص؟ َع ْن َّالط ُ
اهَّلل؟لص؟ ،أ ّن ُه ك َان َعذ ًابا
اع
ون :فأخ َب َرها ن ِب ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
ْ
اهَّلل َر َ
اهَّلل َع َل َم ْن یش ُاء ف َج َعل ُه ُ
ْیب َع ُث ُه ُ
حة ِلل ُمؤ ِم ِن َنی ،فل َ
یس ِم ْن َع ْب ٍد یق ُع ّالط ُاع ُ
ون
َ َ َّ ُ َ
َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
َ
َ ُ ُ
اهَّلل ل ُه ِإل ك َان ل ُه ِمثل
یصیبه ِإل ما كتب
ف ْیمكث ِف َبل ِد ِه َص ِاب ًرا ْیعل ُم أنه ل ْن ِ
َ
َّ
َ َ َ ُ َّ
الن ْض ُر َع ْن َد ُاودَ؛ عایشه از حضرت رسول؟لص؟ نقل میکند
أ ْج ِر الش ِه ِید .تابعه
که چون از حضرت درباره طاعون پرسید ،ایشان ؟لص؟ چنین فرمود :آن عذابی
است که خداوند ،بر هر که بخواهد میفرستد و خداوند متعال ،آن را رحمتی برای
مؤمنان قرار داده است؛ هر بندهای که در طاعون بیفتد پس در سرزمینش مانده و
صبر کند درحالیکه بداند که هیچ چیز جز آن که خداوند برایش مقرر کرده است،
نمیشود ،حتما ،پاداشی مانند پاداش شهید به او داده میشود.
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بنابرایــن مؤمنــی کــه در مصیبــت گرفتــار آیــد و بــر مشــیت الهــی صبــر کنــد بــه پاداشــی برابــر بــا
پــاداش شــهید خواهــد رســید؛ البتــه چنانکــه در روایــت نیــز ذکــر شــده ،شــخص بــه جایــگاه ویــژه
شــهادت نمیرســید بلکــه پاداشــی کــه بــه او عطــا میشــود بــا پــاداش شــهید برابــری میکنــد.
در بــاب اجــر مؤمــن در مصائــب و بالیــا ،روایــات بســیار و آیاتــی موجــود اســت؛ خداونــد در ســوره
بقــره ،پــس از ذکــر زنــده بــودن شــهدا اشــاره بــه مــدح مؤمنــان صبــور در مقابــل مصیبــت هــا نمــوده
و فرمــوده اســت:

َ
َ
ُ ُ
ْ ُ
اهَّلل أ ْم ٌ
َ
یاء َو ِلك ْن ال َت ْش ُع ُر َ
وات َب ْل أ ْح ٌ
ون * َو
<و ال َتقولوا ِ َل ْن یق َتل یف َس
بیل ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ ْ ُْ
َ َْ َ ُ َ َْ
َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ
ْ ْ
رات
س َو الث َم ِ
ص ِم َن الم ِ
وال و النف ِ
لنبلونكم ِبش ٍء ِمن َ الو ِف و َ ال ِوع و نق ٍ
َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ ُ َّ َّ
َّ
َ َّ
ل َو إ َّنا إ َل ِیه راج ُع َ
ّ َ
َ
ون؛ و
ِ
و ب ِش ِر الص ِابر ین = الذین ِإذا أصابتم مصیبة قالوا ِإنا ِ ِ ِ

به آنانكه در راه خدا كشته مىشوند مرده نگویید ،بلكه [در عالم برز خ] داراى
حیاتاند ،ولى شما [كیفیت آن حیات را] درك نمىكنید .و بىتردید شما را به
چیزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و كسان و محصوالت
 .1ر.ک :صحیح البخاری ،ج ،9ص.135

[نباتى یا ثمرات باغ زندگى از زن و فرزند] آزمایش مىكنیم .و صبركنندگان را بشارت
ً
ده .همان كسانى كه چون بال و آسیبى به آنان رسد گویند :ما مملوك خداییم و یقینا
به سوى او بازمىگردیم>.

پیــکار و شــهادت در میــدان جنــگ نیازمنــد صبــر اســت و هــر ســه نــوع صبــر ،صبــر بــر طاعــت،
معصیــت و مصیبــت ،را میطلبــد؛ مــدح خداونــد از صبــر پــس از آیــات قتــال ممکــن اســت پیونــدی
ویــژه بــا صبــر در زندگــی عــادی و نایــل شــدن بــه درجــات شــهدا داشــته باشــد؛ چنانکــه پیــش از ایــن
گذشــت ،صبــر مؤمــن بــر بیماریهــا و مصائــب بــه وی ارتقــاء درجــه داده و اجــر و پــاداش شــهدا را
بــه وی میدهنــد .در روایتــی آمــده اســت:
از حضرت زین العابدین؟ع؟ درباره طاعون سؤال شد که آیا از کسی که مبتال به
طاعون شده است ،دوری گزینیم؟ چرا که او تحت عذاب الهی است؛ حضرت
فرمود :اگر گناهکار بود ،چه بمیرد و چه زنده بماند ،از او دوری گزین؛ ولی ا گر
فرمانبردار خداوند عزوجل بود ،دراینصورت طاعون از مواردی است که گناهانش
دیگران را مورد رحمت قرار میدهد؛ درحالیکه قدرتش به هرچه بخواهد ،شامل
میشود؛ آیا نمیبینید که خداوند ،خورشید را نوری برای بندگانش قرار داده
است که باعث رسیدن میوههایشان میشود و آنان را برای دست یافتن به روزی
زندگیشان یاری میدهد درحالیکه گاهی به همین وسیله قومی دیگر را عذاب
میکند و با حرارت همین خورشید در روز قیامت به خاطر گناهان و کردار بدشان در
دنیا ،گرفتار عذابشان میکند.
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حاصــل آنکــه یادکــرد مصداق هــای شــهادت بــدون بیــان قیــود و شــرایط آن تصویــر نادرســتی
از اســام در ذهــن خواننــده بــر جــای خواهــد گذاشــت ،بــه ویــژه بــا اســتداللی کــه ریــون پیــش از
مصداق هــا آورده اســت؛ در نهایــت بایــد گفــت تحلیــل ریــون از مصداق هــای شــهادت و جعلــی
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بدان پاک میگردد؛ خداوند عزوجل به وسیل ه طاعون ،قومی را عذاب میکند و

انگاشــتن آنهــا قابــل پذیــرش نیســت.
نتیجه گیری
عملکــرد ریــون در«مصداقهــای شــهادت» بــه چنــد دلیــل صحیــح نبــوده و تحقیــق حاضــر نشــان
میدهــد خواننــدگان دائرةالمعــارف قــرآن بــه اطالعــات کافــی و همهجانبــه در موضــوع شــهادت
دســت نمییابنــد.
 اهمیــت جایــگاه شــهید در ایــن مدخــل بــه صــورت کامــل واضــح نشــده اســت و از مباحثــی1 .الدعوات (سلوة الحزين) ،ص.171
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چــون غســل نــدادن شــهدای معرکــه بــه گون ـهای یــاد میشــود کــه ایــن مســئله را کــم اهمیــت
جلــوه میدهــد.
 مصداق هــا بــه صــورت جامــع بیــان نشــدهاند و بــه اشــارهای اجمالــی همــراه بــا تعبیــریکلــی ا کتفــا شــده اســت.
 وی بــا وجــود تقســیمبندی اســام بــه ســنی و شــیعه ،حتــی در مباحثــی پیرامــون شــیعیانبــه منابــع محــدود ســنی و دیگــر خاورشناســان و منابــع دســت دوم و ســوم مراجعــه کــرده اســت.
ریــون در علتیابــی همرتبگــی مصداقهــای شــهادت بــا شــهادت درمیــدان جنــگ،
اســتدالل نادرســتی ارائــه داده و دچــار مغلطــه میشــود؛ از نظــر او بــا فاصلــه گرفتــن از ابتــدای
اســام بــه دلیــل کمتــر شــدن جنگهــا ،اعمــال دیگــری بــا پیــکار و مرگهــای دیگــری بــا شــهادت
یکــه در
همرتبــه شــمرده شــد تــا بدینوســیله افــراد بیشــتری بــه ایــن ســعادت نایــل آینــد؛ درصورت 
همــان دهههــای اولیــه اســام نیــز روایاتــی مبنــی بــر همرتبگــی برخــی اعمــال و جــان باختگیهــا
بــا جهــاد و شــهادت همرتبــه شــمرده شــده اســت و علــت یادشــده بــا نتیجــه آن ارتبــاط منطقــی
نــدارد.
 ریــون در ذکــر مصداقهــا ،بــه قیــود و شــرایط برخــی از آنهــا توجهــی نداشــته و مســائلیهمچــون مــرگ بــر اثــر بیمــاری را شــهادت بــه شــمار م ـیآورد ،درصورتیکــه بیــان قیــودی چــون
ایمــان و صبربرمصیبــت در اینگونــه مصداقهــا الزم اســت.
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