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  چکیده

ای  ست با مرور نگرشِ مسلمانانِ صدرِ اسالم به مفهوم شهید فرضـیه  در این مطالعه بنا
هـا از ایـن مفهـوم در عصـر پیـامبر(ص) و سـپس در عصـر صـحابه          برای تحـول درک 
دورانی که اصـطالح شـهید در معنـای مشـهور آن کاربسـته شـد و       بازنماییم؛ یعنی از 

چون غایتی دیریاب دیدنـد کـه تنهـا در صـحنۀ نبـرد حاصـل        مسلمانان شهادت را هم
های دیگـری نیـز بـرای رسـیدن بـه       راه ،تدریج معتقد شدند شود، تا آن زمان که به می

المی دربـارۀ  چنین آرمانی هست. خواهیم کوشید خط سیر تاریخی صدور روایـات اسـ  
که خواهیم دید، در  انها کشف کنیم. چن شهادت را با مفروض دانستن اعتبار این روایت

(ص) و گسترش یافـت. از اواخـر عمـر پیـامبر    (ص) دامنۀ مصادیق شهادت عصر پیامبر
ای برای تکفیر گناهِ نفـاق نگریسـتند. در    چون شیوه سپس در عصر فتوح به شهادت هم

یـابی بـه مقـام شـهیدان را      دست های اَسانیدِ روایات نبوی شیوه دورۀ پسافتوح با تکثیر
گـر   گزاردن عبـادات و اعمـالی را تسـهیل    ،توسعه دادند و باالخره در اواخر عصر صحابه

هـا   یابی به مقام شهیدان دانستند و از ارزشمندی شهادت برای ترویج دیگر آیـین  دست
  بهره جستند.
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  مقدمه
موضـوع مطالعـاتِ    -کریم و روایات اسـالمی   در قرآنچون تعبیری کاربسته  هم -شهید 

هـا اشـاراتی پراکنـده نیـز بـه       مختلفِ معاصران واقع شده است. گاه در ضمن ایـن بحـث  
ار برخی مستشرقان دربـارۀ خاسـتگاه   باند. نخستین مراحل مختلف تحول معنای آن کرده

یابی مفهوم شهید به جهان  پردازی نمودند. مثالً گلدسیهر گفت که راه این اصطالح نظریه
ـریانی  زبـان در دورۀ اسـالمی، و    اسالم، نتیجۀ تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان سُ

یـدگاه را در  ). کوشش برای نقض این دGoldziher, 387گیری از ایشان است ( حاصل وام
کوشد با مـرور تفصـیلی شـواهد نشـان      ها می توان دید. وی در آن دو مقاله از مهروش می

بار اصطالح شهید برای داللت بـر کشـتۀ راه دیـن در همـان صـدر اسـالم       دهد نخستین
نخسـت  روش او در تحلیل مسـئله چنـین اسـت کـه      ن).: سطور پسی کارگرفته شد (نک به
ی و انتساب هریک به همـان شخصـیتی   اصالت روایات اسالمکوشد با مفروض گرفتن  می

هـای   اند، مجموع آراء منتسب بـه هریـک از شخصـیت    شود از وی صادر شده که ادعا می
گاه، شـواهد ناسـازگار    آنتاریخ صدر اسالم، و سیر تحول تاریخی آراء ایشان را بازشناسد. 

درک بازشناسـی و تحلیـل، و    -انـد   که البته به نظر او بسیار اندک -را  با این تصویر کلی
  .کند بازبینی میشده در مرحلۀ نخست را  حاصل

آیـد، درک مشـهور مسـلمانان از مفهـوم شـهید در فاصـلۀ        که از مطالعات وی برمی چنان
تدریج در مدینةالنبی پدید آمد. برپایۀ فرضـیۀ او، کاربسـت تعبیـر شـهید      ق به 4- 2های  سال

 17رجـب تـا    1قدس در مدتی بسیار کوتاه یعنی در فاصلۀ های م برای داللت بر کشتۀ جنگ
روی داد؛ وقتی چند معنا که پـیش از ایـن جداگانـه در ذهنیـت مسـلمانان       ق2سال رمضان 

زمان معنای حضـور در یـک معرکـۀ دشـوار،      شهادت همو  با هم ترکیب شدندحضور داشتند 
شدن سر و جراحت بـدن یافـت. نیـز،    با بریده  آزمون عقیدتی، لقاء خدا و باریابی به پیشگاه او

کـه  راش را بـرای ه  امری شناخته شد که غایت هجرت در راه خدا سـت و خـدا خـود زمینـه    
  .، سراسر مقاله)»گیری انگارۀ شهادت... شکل«(مهروش،  کند بخواهد فراهم می

  
  تاریخچۀ بحث

 - اواسط رمضان همـان سـال   - اشخاصی در آستانۀ جنگ بدربرپایۀ مستندات مهروش، 
و  تعبیـر شـهادت رواج تـام نداشـت    کاربرد هنوز حال،  این . باشدندشهادتی طالب چنین 

کردند. با نزول وحی پس از وقوع  می» مرگ«تمنای  ،یابی به این آرمان افرادی برای دست
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). 154بقره: الکشتگان راه خدا را مرده نخوانند ( ،جنگ بدر به مسلمانان دستور داده شد
کـه پـیش از ایـن در فرهنـگ اسـالمی معنـای        بود» شهید«گزین  جای یگانه تعبیر فاخرِ

جنـگ   .)145-140، »شـهید از گـواه محکمـه...   «داد (مهروش،  باریافته به درگاه خدا می
فضای فرهنگی مناسـبی بـرای    ،استهای صدر اسالم  بارترین جنگ د که یکی از خونحُاُ

مبر (ص) با تبیین مفهـوم شـهادت،   آورد. پیاتوسعۀ بینش مسلمانان دربارۀ شهادت پدید 
های عقیدتی و اجتماعیِ بعد از جنگ و تبلیغات دشمنان را خنثی کردند. بار دیگر  بحران

تنها کشـتگان   با نزول وحی بر مقام کشتگان راه خدا تأکید و از مسلمانان خواسته شد نه
در پایـان ایـن   ). 157عمـران:   ها را مرده نیـز نپندارنـد (آل   که آن راه خدا مرده نخوانند؛

 معرکـه از رواج کامـل برخـوردار شـد     در  کشـته  جنگ تعبیر شهید برای اشاره به مؤمنِ
  .)156-155، »گیری انگارۀ شهادت... شکل«(مهروش، 

پـذیری   مراحلِ بعدیِ تحولِ انگاره هنوز مطالعه نشده، و توجهات به مراحـل فرهنـگ  
ر محـدود اسـت (بـرای نمونـه از     گیری نخستین تا پیش از دوران معاصـ  آن پس از شکل

). در مطالعۀ Raven, 285-286:  های متأخر، نک     اشارات پراکنده به تحوالت انگاره در سده
جویی از روش کاربسـته   رو بنا ست که در امتداد مطالعات یادشدۀ مهروش و با بهره پیش

گیـریِ   شـکل  ها، تحوالت انگارۀ شهید را در مقطعی دیگـر یعنـی دورانِ پـس از    در همان
اولیه تا پایان عصر صحابه مرور کنیم. از میـان مجمـوع روایـات نبـوی دربـارۀ شـهادت،       

کنـار   ،انـد  گیـریِ انگـاره مربـوط شـده     دسته را که در مطالعات یادشده به دورۀ شـکل  آن
ها و کشفِ دورۀ احتمـالی   خواهیم گذاشت و خواهیم کوشید بحث را با مرورِ دیگر روایت

مفهـوم شـهید پـس از     اوالً،ببـریم. هـدف آن اسـت کـه بـدانیم کـه       صدور هریک پیش 
این مفهـوم در   ثانیاً،ق تا پایان دورۀ صحابه چه تحوالتی پیدا کرد؛ 2گیری در سال  شکل

کدام واقعیات  ثالثاً،ضمن تحوالتش با چه مفاهیم و باورهای دینی دیگری پیوند خورد؛ و 
  اجتماعی بر این تحوالت اثر نهادند.

  
  مثابۀ شهید شتۀ جنگ به. ک1

ـد در سـال    نفـر در آن پیامـدهای عـاطفی و روانـی و اجتمـاعی و       70ق و شـهادت  2جنگ اُحُ
های فرهنگـی پیـامبر (ص) در مقـام رویـارویی بـا ایـن پیامـدها         عقیدتی بسیار داشت. کوشش

ل، حـا  . با ایـن  موجب شد، اصطالح شهادت برای مرگِ مؤمنانه در جنگ، رواج گسترده پیدا کند
کـار   تعبیر مرگ برای اشاره به شیوۀ درگذشت پیکارجویان از رواج نیفتـاد و ظـاهراً همچنـان بـه    

  دهد. شد که در یک معرکه روی می رفت. اساساً شهادت نوعی مرگ تلقی می می
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  الف) شهادت به مثابۀ مرگ در معرکه
رویـدادی کـه در    ق دریافت؛4ها دربارۀ واقعۀ بئر معونه در سال  توان از گزارش این را می

). 382-381: موسـوی،   نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند (برای این رویداد، نـک  70آن 
عمران که از مرده خواندن کشتگان راه  سورۀ آل 157اند آیۀ  برخی مفسران گزارش کرده

جـامع  ؛ طبـری،  79/ 13پس از واقعۀ بئر معونه نازل شده است (بـزار،   ،کرد خدا نهی می
 عمـران تناسـب   حال، چنین گزارشی با سیاق آیات سورۀ آل ). با این235-234/ 6، البیان

دانیم بقیۀ آیات قبل و بعد از آیۀ فوق همگی به جنـگ احـد مربـوط انـد.      ندارد؛ زیرا می
ق و حتـی بـا دو مرتبـه تأکیـد     4پس باید نتیجه گرفت پس از واقعۀ بئر معونه در سـال  

اینکه نباید کشـتگان جنـگ را مـرده خوانـد، هنـوز      های بدر و احد بر  در پی جنگ قرآن
انگـاری       برای اشاره به کشـتگان جهـاد رواج دارد (بـرای مخالفـت بـا مـرگ      » موت«تعبیر 

  ).26-25، 17: حلی،  ق، نک2شهادت در سدۀ 
ها دربارۀ این رویداد حاکی است که در ذهنیت مسـلمانان هنگـام واقعـۀ بئـر      گزارش

یان شهادت با حضور در یک مشهد (رزمگاه)، مرگ بـه تیـغ، بـه    ارتباطی آشکار م ،معونه
عـامر بـن    ،آسمان برشدن و باریافتن به محضر خدا برقرار بود. از جملـۀ شـهیدان واقعـه   

هَیر در خواند با ایـن مضـمون کـه     اشعاری میحین نبرد اند  گفتهاست. مکی  یمهاجره، فُ
لَ ذَوْقِـه... « به چشم دیده است:از چشیدن مرگ را پیش صحنۀ نبرد،  تُ الْمَوْتَ قَبْ أَیْ » قَدْ رَ

اند فردی بعد از واقعـه خبـر از حـال عـامر گرفـت.       روایت کرده. )2/890(مالک بن انس، 
خدا قسم پیـروز شـدم؛ سـپس     گفت به ،کَسی گزارش داد که تا نیزه در بدنش فرو کردند

زْتُ  قَالَ طَعَنَهُ لَمَّا«به آسمان بَرکشیده شد:  ـ  فُ ـ وَرُ هِوَاللَّ ـمَاءِ  إِلَـی  عَفِ ا  السَّ ـوًّ لُ سـعد،   (ابـن » عُ
عَ الَی السَّماء«). تعبیر 2/52 کاربرده،  که راوی برای اشاره به ستانده شدن جان عامر به» رُفِ

  .از نظر وی و شنوندگانش پیوند میان مرگ با نیزه و عروج به آسمان مسلَّم بوده است
ـ  ـ المُ«پـس از مـرگ بـه    ود کـه  دیگر شهیدِ این معرکه مُنذِر بن عَمرو ب » مـوت یَلِ قُعنِ

در توضـیح سـبب یـادکردش بـه ایـن لقـب       . )383/ 5، المصـنف مشهور شد (صـنعانی،  
مشـرکان  اند که تا پایان معرکه تاب آورد. وقتی با کشته شدن یـارانش تنهـا مانـد،     آورده

قـدر   همـین  اوبه تقاضا کرد ؛ اما نهد کف نمی. پاسخ داد شمشیر از دهند امانش میگفتند 
هلَت ب اش حَرام بن مِلحان  (رزمگاه/ محل شهادت؟) فرمانده» مشهد«خود را به که د ندهمُ
جنگیـد و  شده بـود،  شهید که حرام چون آنجا رفت د. نبردارخود از او و بعد امان د برسان

ـ المُ«مسلمانان هم، برپایۀ تعبیری کنـایی از پیـامبر (ص)، او را   . کشته شد ـ یَلِ قُعنِ » وتمُ
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، یا کسـی کـه عجلـه    تا بمیردبست ؛ یعنی کسی که پیمانی )348/ 1(واقدی،  قب دادندل
باری، شاید بتوان از رفتار مُنذِر چنین  .داشت بمیرد (و ازقضا دیرتر از یارانش کشته شد)

فهمید که باور داشت برای رسیدن به مقام شهادت، حضور در یک مشـهد الزم اسـت. در   
  شهادت با حضور در معرکه مرتبط است. وضوح ها به همۀ این روایت

  
  انگاریِ مرگِ مجاهدانْ بیرونِ معرکه ب) مقابله با شوم

گذاشـتند کـه در    تن، مجروحانِ فـراوان برجـا مـی    به های تن نباید فراموش کرد که جنگ
یافتند و مدتی متحمل درد و رنـج بودنـد    رفتند و بهبود نیز نمی صحنۀ جنگ از دنیا نمی

وند. گویا پیوند میان شهادت با مرگ در معرکه ارتباطی نیز به این داشت کـه  تا از دنیا بر
انگاشتند و باور داشـتند   هایی در ضمن جنگ را نامیمون می در صدر اسالم چنین آسیب

در بَـرَد و بـه زجـر بمیـرد، بـا       کسی که خود را برای جنگ آماده کند، اما از نبرد جان به
راه شـده اسـت. چنـین بـاوری، گذشـته از آنکـه        نوعی سلب توفیـق از جانـب خـدا هـم    

آمیـز   بار بیاورد، ممکن بود افراد را از تحرکات مخـاطره  هایی فرهنگی به توانست آسیب می
ها هم بازدارد. گذشته از لزوم اصالح باور دینی، از نگاه مدیریت جنگ  و ضروری در جنگ

یت الهی در مراحل جنـگ  هم این ضروری بود که پیامبر (ص) تأکید کنند اگر کسی با ن
  به نحوی دیگر نیز از دنیا برود، واجد اجر شهیدان خواهد بود.

حُد را گرچه دیرتـر از دنیـا رفتنـد، بـه منطقـۀ جنـگ        پیامبر (ص) مجروحانِ جنگ اُ
غسل و کفـن  چون شهیدانِ معرکه بی ها را هم هایی، آن بازگرداندند و حتی برپایۀ گزارش

هـای بعـد نیـز تأکیـد بـر همـین معنـا بـه          ). در سال246/ 3سعد،  به خاک سپردند (ابن
رَیظه زنـی یهـودی    ق، در غزوۀ بنی5توان دید. ازجمله، در سال  های مختلف را می شیوه قُ

ـ الّخَمبارزی مسلمان به نام  بارو، فرازِای  حجرهاز  آس دست سنگِبا پرتابِ  را ید وَد بن سُ
خالد را نیـز در نزدیـک   پیامبر (ص) ). 517/ 2آسود کشت (واقدی،  که در سایۀ دیوار می

قریظه به خاک سپردند و دربارۀ او نیز که بیـرون از   محل درگذشتش، در همان قلعۀ بنی
). 529/ 2ند اجرش دوبرابرِ شـهیدانِ دیگـر اسـت (واقـدی،     فرمودمعرکه کشته شده بود 

اند  او را کشته برپایۀ روایتی دیگر، سبب این اجر مضاعف را این برشماردند که اهل کتاب
؛ برای حکم فقیهان مسلمان بر فضیلت مضاعف جنگ بـا اهـل   5/ 3(ابوداوود سجستانی، 

  ).200/ 9قدامه،  : ابن ـ کتاب، نک
جـوی   ق مربـوط اسـت؛ وقتـی شمشـیرِ جنـگ     7شاهدِ گویاتر به غزوۀ خیبر در سال 



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  36

ی مجـروح و  سـخت  اشتباهی به تنِ خودش فرورفـت. او بـه  نان عامر بن سَمسلمانی به نام 
. مـردم از نمـاز بـر او مـی     گیر گردید و بیرون معرکه بـه مرگـی دشـوار درگذشـت     زمین
؛ گویـا چنـین مرگـی را    »مردی با شمشیر خود کشته شده اسـت! «گفتند  ختند و میگری

ـرد در حال عامر «پیامبر (ص) فرمود: انگاشتند.  نشانۀ مجازات خدا می » جِهاد برای خدا مُ
  .)30-29/ 27برد (احمد بن حنبل،  شهیدان دیگر پاداش میابر او دو برو افزود که 

  
  جوی سواره به مثابۀ شهید پ) جنگ

های آغازینِ  شد پیامبر اکرم (ص) از همان سال نیازهای نظامیِ جامعۀ اسالمی موجب می
هـا   راه آوردنِ مَرکَـب در جنـگ   آوری را تشویق، و ازجمله، بـر هـم   حضور در مدینه جنگ

عـاذ  تأکید کنند.  ـ بـن جَ مُ از پیـامبر (ص) نقـل    ،ق)18(درگذشـتۀ   ، صـحابی مشـهور  لبَ
روی ه هرکـ بـرد و   شـمار مـی   کـران و بـی   جوی راه خدا اجر بی کند که فرمودند جنگ می
 کـه  کسیافزاید:  است. او در ادامه از قول پیامبر (ص) میبه جنگ بیاید بهشتی  »اش ناقه«

 ؛ اجر شهید خواهد بـرد  ،کشته شود یا بمیرد ، خواهاز خدا صادقانه کشته شدن را بخواهد
شـک  روز قیامت از محل جراحتش بوی زعفران و مُ ،مجروح (و جانباز) شودکه کسی نیز 

  ).258/ 5: همان،  ؛ نیز نک255/ 5، المصنف(صنعانی، بلند خواهد شد 
های آغـازین هجـری بـدانیم کـه بـه       زمانِ صدور چنین سخنی را باید احتماالً همان سال

جهیزات جنگی از جمله مَرکَب نیازِ مُبرَم بود. شاید به تناسب همین بستر نزول آیـات اسـت   ت
ـ مَـنْ یُ «تعبیر قرآنی ق) 105که ضَحّاک بن مُزاحِم (درگذشتۀ  (النسـاء:  » لْ فـی سـبیل هللا  قاتِ

در ایـن قبیـل    .)317/ 1سـمرقندی،  :  ـ نکـ کـرد (  تفسـیر مـی   روی ناقـه جو  جنگبه ) را 74
شـود؛ آرمـانی    توان دید شهادت آرمانی واال و دیریاب شناسانده می یامبر (ص) میگفتارهای پ

یابی به آن باید صادقانه طالبش بـود و بـرایش کوشـید. در ایـن روایـت وعـدۀ        که برای دست
شود که واقعاً طالب لقاء خـدا   بهشت البته به همۀ جنگاوران داده، اما شهید کسی بازنموده می

  احل جنگ از دنیا برود؛ خواه با تیغ دشمن یا به نحوی دیگر.باشد و بعد، ضمن مر
شـده اسـت   ق) نقـل  126کثیر تابعی (درگذشتۀ  یحیی بن ابیدر روایتی دیگر از قول 

حیـوان یـا سـقوط از     شِزِجهاد کند و با گَ »رکابِ«که پیامبر (ص) فرمودند هرکس پا در 
در همۀ این قبیـل   .)62بارک، م (ابنروی اسب یا هر چه از این دست بمیرد شهید است 

هـا   یابی به اجر شـهید ضـروری نیسـت کـه در جنـگ      شود برای دست ها تأکید می روایت
که اصل حضور در جنگ مهم است و هرگاه کسی وظیفـۀ  اشخاص حتماً کشته شوند؛ بل

  ای که در ضمن مراحل جنگ بمیرد شهید است. حضور گزارَد، به هر شیوه
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  . توسعۀ مصادیق شهید2
های دورۀ هجری پیونـد وثیقـی بـا مـرگ بـه تیـغ در        گونه، شهادت که در آغازین سال نای

جویـانِ   تر یافت و پاداشی دانسته شد که به همۀ جنـگ  تدریج مفهومی عام معرکه داشت، به
شود؛ خواه در زمان جنگ و به تیغ دشمن از میان بروند یا به هر دلیـل   درگذشته وعده می

رکاتی یا پایانی بمیرند. باری، توسعۀ دامنۀ مصادیق شهادت بـه  دیگری در ضمن مراحل تدا
تـوان در   هـای پیـامبر (ص) بـا ایـن هـدف را مـی       جا محدود نشد. نشانی از کوشـش  همین

  شماری از روایات که ظاهراً به پنج سال آخر عمر ایشان متعلق اند مشاهده کرد.
  

  الف) امکان شهادت انصار
او گفتنـد  به کند که خود  نقل می(ص) پیامبراز قول ل وفَعبدهللا بن نَیک صحابی به نام 

). عمـر بـن   268/ 5، المصـنف صـنعانی،  : ــ   برای نمونه، نـک ( شهید است »راه خدامردۀ «
خطّاب هم ظاهراً در دوران خالفتش نظـر پیـامبر (ص) دربـارۀ شـهید را چنـین تبیـین       

). در 192/ 1بن منصـور،   (سعید» شهید همان کشتۀ راه خدا ست«اند  کرد که فرموده می
» راه خــدا«روایتــی دیگــر هــم آمــده اســت کــه مســلمانان شــهادت را همــان مــرگ در 

انگاشتند؛ اما پیامبر (ص) اشکال گرفتند و فرمودند اگر چنین تصور شود، شهداء امت  می
گرفتگـی،   درد، آتـش  من اندک خواهند بود. سپس درگذشتگان بـه بیمـاری طـاعون، دل   

صۀ شـدید، و زایمـان را هـم از مصـادیق شـهید برشـمردند (صـنعانی،        غرق، پهلودرد، غ
صدور چنین گفتارهایی از پیـامبر (ص)   ).188/ 3؛ ابوداوود سجستانی، 562/ 3المصنف، 

های بزرگ طـاعون در   گیری محال نیست؛ زیرا دوران حیات ایشان مصادف با یکی از همه
گیـری   شود. این همه شناخته می 1سسراسر خاورمیانه است که با نام طاعون یوستینیانو

انـد از عوامـل اصـلی ضـعف رومیـان و       صد سال ادامه پیدا کرد و حتـی گفتـه   حدود یک
تـر در   گرد کـم  گرد بود؛ زیرا قبائل بیابان های بیابان ایرانیانِ شهرنشین در برابر سپاه عرب

  ).Dols, 371-374:  معرض آسیب آن قرار داشتند (نک
برقـرار  » راه خـدا «ونـدی ظریـف میـان شـهادت بـا مـرگ در       این گفتارها همگـی پی 

در ایـن قبیـل سـخنان چیسـت     » مرگ در راه خـدا «کنند. تفسیر اینکه دقیقاً مراد از  می
تـوان   رسد. با تأمل در تحریر دیگری از همـین روایـت اخیـر مـی     قدری دشوار به نظر می

تر اسـت   شدۀ حکایتی مفصل هرا دریافت. ظاهراً روایت اخیر صورت کوتا» راه خدا«مراد از 

                                                                                                                                        
1. Justinian Palgue. 
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کند و بعدها دیگر صـحابه   ق) نقل می34که عُبادة بن صامت، صحابی انصاری (درگذشتۀ 
اند، به الفـاظ و عبـارات مختلـف بیـانش      که یا خود حضور داشته یا رویداد را از او شنیده

بـه  ار جمعـی از انصـ  و پیـامبر (ص)  بار که بیمار شـده بـود،   گوید یک اند. عُباده می کرده
شهید کسی است که «رفتند. ضمن گفتگو بحث به شهادت کشید و عُباده گفت  شعیادت

؛ سخنی که آشکارا به مهـاجرانِ  »سپس کشته شودو  هجرت کنددر راه خدا د، رَاسالم آوَ
داد؛ زیرا مـوهم ایـن معنـا بـود کـه انصـار چـون هجـرت          مکه جایگاهی برتر از انصار می

شـمار شـهداء   رسند. پیامبر (ص) این دیدگاه را رد کردند،  نمیاند، به مقام شهادت  نکرده
درگذشـتگان  ، درگذشتگان به طاعونهایی مثل  و گروه ،امت خود را بیش از این دانستند

شناسـاندند  میرنـد را هـم شـهید     زنانی که هنگام زایمان مـی و ، به قولنج (بیماری بطن)
  .)1564/ 3می، : دار ؛ برای تحریری دیگر، نک152، 140/ 7(بزار، 
نشین با هجرت شده است (برای  کشته شده در راه خدا هم قرآندانیم در آیاتی از  می

). گویا برخی مسلمانان با نظر به این قبیل آیات و با توجـه بـه   195عمران:  : آل نمونه، نک
سخنانی از پیامبر (ص) چنین استنباط کرده بودند که مقام شهادت صـرفاً بـه مهـاجران    

یـابی   ها برآمدند و گفتند برای دسـت  شود. پیامبر (ص) نیز در مقام اصالح بینش یداده م
به مقام شهید الزم نیست که فرد حتماً هجرت نیز کرده باشـد. بعـد، حتـی از ایـن نیـز      
فراتر رفتند و هرگونه مرگ دردناک را شهادت شناساندند؛ گرچه بیرون معرکـه جنـگ و   

  در بستر اتفاق افتاده باشد.
یـابی بـه مقـام شـهادت آن      اند، بفرمایند که تنها راه دست اً پیامبر (ص) خواستهظاهر

نیست که افراد پس از ایمان آوردن به خدا، هجرت و جهاد کنند و سپس در صحنۀ نبرد 
هـای دردنـاک نیـز بمیرنـد، بـه شـهادت        که مؤمنان حتی اگر با بیمـاری کشته شوند؛ بل

نماید؛ اگر صرفاً هدف آن بود کـه گفتـه    دشوار می رسند. درک دقیق نکات این تعبیر، می
شـود ویـژۀ مهـاجران نیسـت،      شود مقامِ شهادت که با کشته شدن در جنگ حاصل مـی 

ها گفت. چرا بایـد   یابی انصار به این مقام در ضمن جنگ سادگی از امکان دست شد به می
ابی به مقام شهید ی پیامبر (ص) به همۀ مسلمانانِ درگذشته در بستر بیماری، وعدۀ دست

بدهند؟ الجرم هدف آن است که تأکید شود مقام شـهادت چیـزی نیسـت کـه تنهـا در      
  دست آید. میدان جنگ به

  
  ب) مؤمن به مثابۀ شهید

شود خارج از نبرد نیز به مقـام شـهیدان    برای درک سبب تأکید پیامبر (ص) بر اینکه می
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ا در صدر اسالم چنان گسترده بود ه طلبی رسید، الزم است به این توجه کنیم که شهادت
کنـد   ق) نقـل مـی  110(درگذشـتۀ  ری صْحسن بَگرفت.  که گاه شکل افراطی به خود می

نخستِ صـفِ جنـگ خـارج شـوند و      شدند از ردیفِ اشخاص به طمع شهادت حاضر نمی
وا فِـی    -سـورۀ مجادلـه    11آیـۀ  ؛ چنانکـه  دیگـران جـا بـاز کننـد    جنگیدنِ برای  ـحُ تَفَسَّ
نزول ایـن سـوره را مربـوط بـه      .)259/ 9به همین سبب نازل شد (ثعلبی،  -... سالْمَجَالِ

گونه، کوشش بـرای اصـالح    ). این6/ 28، 213/ 26عاشور،  اند (ابن ق دانسته9حدود سال 
  بینش عموم الزم شده است.

ورزد و  در چنین فضایی پیامبر (ص) به تبیین دیگـر مصـادیق شـهادت اهتمـام مـی     
را حاصـل  هـایی آن  توانند بـه شـیوه   می» مؤمنان«شهادت مقامی است که کند،  تأکید می

اگـر افـراد از خـدا صـادقانه     کند کـه   کنند؛ حتی اگر هجرت نکرده باشند. مثالً تأکید می
رسند؛ حتی اگر کشته نشوند و در بستر بمیرنـد   به جایگاه شهیدان می ،شهادت بخواهند

کنـد کـه    مصادیق شهداء، چنان توسعه پیدا می). در روایتی دیگر دامنۀ 297/ 4(نسائی، 
جویان مرده در بسـتر، مؤمنـانِ در قیـد     جویانِ کشته در معرکه یا شهادت افزون بر جنگ

شـوند. برپایـۀ ایـن روایـت، پیـامبر (ص)       حیات نیز شهداء خدا روی زمین شناسانده می
وَرَد؛ زیرا مؤمنان آ اش را برمی فرمودند: اگر مؤمنی در حق کسی دعایی کند، خدا خواسته

  ).106/ 2شیبه،  ابی ؛ ابن3/541شهداء خدا روی زمین هستند (طیالسی، 
ای که ظاهراً در حدود سـال   توان دید؛ سوره سورۀ حدید می 19همین معنا را در آیۀ 

:  ؛ نیـز نـک  353/ 27عاشـور،   های نخست هجری نـازل شـد (ابـن    ق یعنی در همان سال4
شود صـدیقین و شـهداء همـین مؤمنـان انـد:       دشده گفته می). در آیۀ یا259/ 3جابری، 

»... هِمْ هَدَاءُ عِنْدَ رَبِّ ونَ وَالشُّ یقُ ولَئِک هُمُ الصِّدِّ لِهِ أُ سُ هِ وَرُ وا بِاللَّ گونـه، مؤمنـان    . این»وَالَّذِینَ آَمَنُ
هی  طورکلی شهید شناسانده می به وَجَّ شوند؛ گرچه در جنگ نمیرند یا حتی به هر دلیل مُ
برای اشاره به انصار و بـه   قرآندر » مؤمنین«صالً به جنگ نیز نرفته باشند (برای کاربرد ا

  ).22-21: النور:  ؛ نیز نک6: االحزاب:  مثابۀ گروهی مستقل از مهاجرین، نک
برپایۀ گزارشی، پیامبر (ص) شهیدان را، برخالف دیگر مؤمنـان، معـاف از فتنـۀ قبـر     

کـه همـان فتنـۀ بـرق شمشـیرها در صـحنۀ جنـگ بـرای         انـد   شناسانده، و تأکید نموده
ولَ یَا: لَهُ قِیلَ«شان کافی است:  آزمودن هِ، رَسُ مِنِینَ بَالُ مَا اللَّ ونَ الْمُؤْ ـورِهِمْ  فِـي  یُفْتَنُ ـا  قُبُ  إِلَّ
؟ هَدَاءَ ةِ کَفَى: قَالَ الشُّ فِ بِبَارِقَ سِهِ  عَلَى السَّیْ أْ ةً  رَ بـرای انتسـاب   ؛ 570/ 2عاصم،  ابی (ابن» فِتْنَ

طبـع چنـین    ). بـه 54/ 5: کلینـی،   آن به پیامبر (ص) بـا وسـاطت امـام صـادق (ع)، نـک     
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ای میان مؤمنان و شهداء زمانی معنادار است که هنوز عموم مؤمنان برخـوردار از   مقایسه
سـال   4جایگاه شهیدان، شناسانده نشده باشند. این یعنی باید زمان صـدور روایـت را در   

ست؛ یعنی پیش از آنکه مفهوم شهید چنان توسعه یابد که شامل همۀ نخست هجری دان
توان نتیجـه گرفـت کـه در همـان چهـار سـال نخسـت         مؤمنان شود. از گزارش فوق می

هجری و در گفتارهای پیامبر (ص) این معنا تبیـین شـده اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه        
  سر گذاشت. شهادت باید آزمونی سخت را پشت

  
  برای شهادتپ) لزوم عمل صالح 

یابی به مقام شهادت، پیامبر (ص) کوشـیدند بـر علـوّ مقـام      های دست پای توسعۀ راه پابه
یابی به مقام شهیدان مراقبـۀ   شهیدان هم تأکید کنند و از این نیز بگویند که الزمۀ دست
اند که مدیونِ کشته در راه خدا  رفتاریِ بسیار است. برای نمونه، از پیامبر (ص) نقل کرده

). دربارۀ فردی نیـز کـه ظـاهراً    38/ 4گرفت (بزار، بهشت نخواهد اداء نشود، راه  شینا دَت
انگاشـتند،   القری کشته شده بـود و همگـان شـهیدش مـی     در جنگ تبوک و ناحیۀ وادی

کشانند. سـپس   فرمودند که او را دارند به خاطر عبائی که دزدیده است به سوی آتش می
کسی وارد بهشت نخواهد شد (فـزاری،  » مؤمنان«د که جز دستور دادند، اعالم عمومی شو

). جای دیگر هم از ایشان نقل شده است که مرگ به شمشیر عواقب نفـاق را پـاک   238
گیری را باید کوششی برای اصالح نگـرش عمـومی    ). این موضع30مبارک،  کند (ابن نمی

ر معرکـۀ جنـگ   به شهادت بِیَنگاریم؛ چه، برخی صـحابه معتقـد بودنـد کـه بـا مـرگ د      
  ).629/ 1هشام،  چون نفاق وارهند و به مقام شهیدان برسند (ابن توانند از گناهانی هم می

های پایانی عمرشان اصرار بـر ایـن    رسد که پیامبر (ص) در سال براین، به نظر می افزون 
دارند که در اطالق وصف شهید به کشـتگان جنـگ احتیـاط بایـد نمـود. بـرای نمونـه، در        

ق)، آشکارا شـاهد ایـم کـه پیـامبر (ص) از کاربسـت      8ی آغازینِ سَریّۀ مَوته (سال ها خطبه
کنند. ایشـان فرمودنـد: اگـر زیـد      تعبیر شهید برای کشتگان در معرکۀ آینده خودداری می

طالب امیر لشکر شود، و اگر او نیز کشته شد، عبدهللا بـن رواحـه...    کشته شد، جعفر بن ابی
ارت البته در اغلب متونِ دیگر بدین شـکل نقـل شـده اسـت کـه      ). همین عب11/ 4(مبرد، 

شـدند امیـریِ سـپاه بـه دیگـری      » کشته یا شهید«پیامبر (ص) فرمودند اگر هریک از اینان 
توانـد نتیجـۀ    ). این نقل دوم البتـه مـی  36/ 4(ابن سعد، ...» اسْتُشْهِدَ أَوِ زَیْدٌ قُتِلَ  إِنْ«برسد: 

توان تصور کرد  دن هر دو تعبیر با هم وجهی ندارد. جز این نمیدَرج، دانسته شود؛ چه، افزو
  اند پیشاپیش هر کشتۀ جنگی را به وصف شهید نخوانند. که پیامبر (ص) خواسته
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  . مقابله با تشخص شهداء3
-13اندکی بعد از عصر پیامبر (ص)، با آغاز فتـوح در دورۀ عمـر بـن خطـاب (حکومـت:      

رود خلیفـه بـا تبیـین ارزش شـهادت بـرای       ار میق) و گسترش عملیات نظامی، انتظ25
های بازمانده از دورۀ عمر همیشه با این  تشویق عموم به حضور در نبردها بکوشد. گزارش

  انتظار هماهنگی ندارد.
  

  انگاری شهادت الف) مقابله با کفاره
در سخنان پیامبر (ص) سبب معافیت شهیدان از فتنۀ قبر این شناسانده شـد کـه فتنـۀ    

بـراین، پیـامبر (ص)    شان کافی است. افزون  شمشیرها در صحنۀ جنگ برای آزمودنبرق 
گونه، از همـان دوران   های دردناک را نیز شهید شناساندند. این مؤمنانِ درگذشته با مرگ

یابی شهیدان بـه مقامـات واال همـان     سبب دست اوالً،صدر اسالم این درک پدید آمد که 
تـوان   هرگونه گرفتاری و بالء عظیم را مـی  ثانیاً،اند؛ و  بالء عظیمی است که متحمل شده

یابی به مقام شهادت انگاشت. نتیجه آن شـد کـه برخـی مسـلمانان،      ای برای دست شیوه
  یابی به مقام شهادت را تکفیر گناهانِ شهید با بالئی دشوار بینگارند. سببِ دست

شود که مرگ بـا تیـغ    نمیدر گفتارهای پیامبر (ص) البته تصریحی به این معنا دیده 
حـال، شـواهدی حـاکی از     دهی برای گناهان است. با ایـن  و در معرکۀ جنگ نوعی کفاره

ای انـدک از عصـر پیـامبر (ص) دیـد: وقتـی       تـوان بـا فاصـله    رواج باور به این معنا را می
ق) کشـته شـد، یـارانش بـه خـاطر آوردنـد آرزو       13ابوحُذَیفة بن عُتبه در جنگ یَمامه (

ها پیش در جنگ بدر با تصـمیم پیـامبر (ص) کـرده     به کفارۀ مخالفتی که سال -داشت 
  ).629/ 1هشام،  به شهادت از دنیا رَوَد (ابن -است 

توان در میان سپاهیان فُتوح دیـد. برپایـۀ    یک جلوۀ دیگر از وجود همین بینش را می
ق) پیش عمـر آمـده   55دِهِ سپاه شام (درگذشتۀ حدود  روایتی، یزید بن اسد بَجَلی فرمان

پنداریـد،   گونه کـه شـمایان مـی    شان منتقدانه به او گفت این بود. عمر در ضمن مکالمات
که شهید کسـی اسـت    شود؛ بل نیست و هر آدم ظالمی با کشته شدن در جهاد پاک نمی

ق) در 68). بعـدها نیـز ابـوهریره (درگذشـتۀ     173انـد... (اصـم،    که جز نیکی از او ندیـده 
شـود کـه    بنا از قول پیامبر (ص) نقل کرد مقام شهید نصـیب کسـی مـی   تقویت همین م

/ 5عبـدالبر،   حتی اگر جنگی نباشد و او رویِ بستر خود نیز بمیرد، وارد بهشت گردد (ابن
)؛ یعنی نباید پنداشت که شهادت موجب تکفیر گناهان است و هر بدکاری به صرفِ 114

  رسد. کشته شدن در جنگ به مقام شهادت می
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  تأکید بر اهمیت نیتب) 
های عمر بن خطّاب دربارۀ شهادت، افزون بر سابقۀ عمل صالح، روی نیـت الهـی    در بیان

بار در حضور عمر گفتند که شهادت، مرگِ حاصـل از جنـگ در راه   شد. یک نیز تأکید می
صراحت انتقاد کرد که هرگاه چنین تصور شود، شمار شهداء بسـیار انـد!    خدا ست؛ وی به

؛ سخنی که آشکارا با نگرانی »)لکثیر إذن شهداءکم إن« 112/ 11، المصنفشیبه،  یاب (ابن
نماید. عمر اصرار داشت بگوید شهیدانِ  پیامبر (ص) از کم بودن شهیدان امت ناهمسو می

رونـد. برپایـۀ نقلـی دیگـر، عمـر افـزود        تر از آنانی هستند که جنگ می راستین بسی کم
رد، نیتی غیرالهی دارند و مثالً بـرای ریاکـاری یـا طلـب     بسیاری از حاضران در صحنۀ نب

اند. وی افزود صـرفاً کسـانی شـهید     غنائم یا در اثر تعصبات قومی و حتی باالضطرار آمده
هستند که برای لقاء خدا (ابتغاء وجه هللا) در جنگ حضـور یابنـد. سـپس تأکیـد کـرد،      

نمایـد و گناهـانش را    و مـی داند پس از مرگ، چه بـر ایـن جـانِ سـتانده ر     کس نمیهیچ
  ).266/ 5، المصنفآمرزند یا نه (صنعانی،  می

برپایۀ روایتی دیگر، عمر بار دیگری هم از اینکه هر کشتۀ جنگی را شهید بشناسـند،  
نهی کرد و گفت شما چه خبر دارید از او چه مظالمی سر زده است؛ فقط بگویید هرکس 

)؛ یعنی در عین پذیرفتن حکـم  114/ 5لبر، عبدا در راه خدا کشته شود بهشتی است (ابن
کلی، از تطبیق آن با مصادیق خودداری کنید. برپایـۀ نقلـی دیگـر، عمـر گفـت خـدا در       

ای نهاده است؛ برخی شجاع اند و برخی ترسو. وانگهی، شهید کسـی اسـت    هرکس غریزه
 مـن  الشـهید  «که خود را به خدا سپرده باشد و حاضر باشد جانش را بـرای خـدا بدهـد:    

). در برخی گفتارهای او هم از این سـخن رفتـه اسـت    108مبارک،  (ابن» بنفسه احتسب
بر روایتی، عمر  .)279/ 3که نباید همۀ شهیدان را در یک سطح و مقام دانست (ترمذی، 

کـرد   بندی می شان به چهار درجه دسته  شهیدان را بر اساس میزان شجاعت و عمل صالح
  ).51/ 1(طیالسی، 

کـم   برخی گفتارهای دیگری هم که از قول عمر نقل شده، حاکی است که وی دسـت 
ای از حکومت خود گرایش به تضییق دایرۀ شهیدان دارد. ازجمله، ظـاهراً کشـته    در دوره

االحبـار   داند. وقتـی کعـب   شدن در صحنۀ نبرد را برای رسیدن به مقام شهادت شرط می
ز دنیا خواهـد رفـت، عمـر متعجبانـه پاسـخ داد      گویی کرد عمر خود نیز با شهادت ا پیش
)؛ گـویی بـرخالف   917/ 3شـبه،   شود بـه شـهادت رسـید (ابـن     گونه در عربستان می چه

دانست. احتمـاالً آنجـا نیـز     االحبار، حضور در یک جهاد را برای شهادت ضروری می کعب
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» ه خـدا در را«خواست مثل پیامبر (ص) صرفاً کسـی را شـهید بداننـد کـه      که از همه می
یـابی بـه    )، منظـورش آن بـود کـه راه دسـت    192/ 1شود (سعید بن منصـور،   کشته می

  شهادت را منحصر در جهاد بنماید.
  

  پ) مخالفت با اِعطای عنوان رسمی شهید
های آغـازین فتـوح    های فرهنگی در سال گذاری گفتارهای یاد شده همگی متناسب با سیاست

یابی به مقام شهادت را حضور در نبرد با کفار بدانند  اهِ دستاست؛ وقتی الزم بود افراد، یگانه ر
هـای   هـای محتمـل، راهِ اردوگـاه    داشت به مقرریِ سربازان، غنائم یا دیگـر بهـره   و بدونِ چشم

نمایاننـد کـه:    جنگی بگیرند. برخالفِ مضامینِ فوق، روایاتی دیگر از قول عمر هم چنین بازمی
رد همواره شرطِ شهادت نیست. ایـن رویکـرد، سیاسـت    هر مؤمنی شهید است و حضور در نب

دهـد   آورد و نشان می فرهنگیِ دورۀ آخر عمر پیامبر اکرم (ص) را در تبیین شهادت به یاد می
  ای از خالفتش مسیر متفاوتی را دنبال کرده است. عُمَر خود نیز در دوره

ربـارۀ سـه دوسـت کـه     در سخن از شواهد این رویکرد، جا دارد اول به یاد آوریم عُمَر د
هـای دردنـاک از دنیـا رفتنـد، روایـت       یکی در نبرد به شهادت رسید و دو دیگر به بیمـاری 

نشین انـد و جایگـاهی مشـابه دارنـد (سـعید بـن        ها در آخرت نیز هم اند که گفت آن کرده
گوید پیشوایان عادل نیـز بـا    االحبار به عمر می ). برپایۀ گزارشی دیگر، کعب353/ 2منصور، 

ـات عَـدْن  «درجـه انـد و جـای در     انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین هـم  ) 8(غـافر:  » جَنّ
راه شـده اسـت.    )؛ گزارشی که با تأیید ضمنی عمر هم139/ 3، التفسیرگیرند (صنعانی،  می

کرد، مؤمنان شـهداء خـدا روی زمـین     برپایۀ روایتی دیگر، عمر خود از پیامبر (ص) نقل می
ای نیک یا بد بگویند، خدا بر وی همان حکـم را خواهـد    هرگاه دربارۀ مردهرو  اند و از همین

 -  تواند بر همـان معنـای لغـوی لفـظ     در این روایت می» شهداء«). تعبیر 441/ 1راند (بزار، 
حال، چنین شاهدانی دقیقاً قرار است کارِ شهداءِ درگاه خدا در  داللت کند. با این - شاهدان 

گفت: شهید کسی اسـت   ایتی دیگر از قول عمر نقل شده است که میقیامت را بکنند. در رو
که حاضر شود جان خود را برای خدا بدهد، مهاجر کسی است که از مَنهِیّات هجرت کنـد،  

  ).112/ 11، المصنفشیبه،  ابی و مسلمان هم کسی است که مسلمانان از او بیاسایند (ابن
توسعۀ مصادیق شهید گراییده اسـت؛  ای از حیات سیاسی خود به  گویی عمر در دوره

خواهد بـه نحـوی    یابی به مقام شهادت را انتظار بَرَد. شاید می که هر مؤمنی دست سان آن
ای بخصـوص و ایجـاد    دامنۀ مصادیق شهیدان را مدیریت کند که موجـب تشـخص عـده   
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بـودنِ   سو باورِ عموم به شـهید  منظور، از یک این گروه اجتماعی متمایز در جامعه نشود. به
شان با کشتگی به تیغ را نفی، و از دیگرسو، بـر   همۀ کشتگان معرکه و پاک شدنِ گناهان

  کند که شهیدانِ خارج از معرکه هم بسیار اند. این تأکید می
. نظام ارزشـیِ فرهنـگ اسـالمی در عصـرِ او از مراتـب      1روایت اخیر حاکی است که: 

. او در هـر سـه مرتبـه مایـل بـه      2، کنـد  گانۀ مسلمانی، هجرت و شهادت پیروی مـی  سه
زدایـی   . این تشخص3هاست، و  زدایی از منسوبان به این ارزش توسعۀ مصادیق و تشخص

های حصول هر ارزش، و از دیگرسو با تأکید بـر پنهـان بـودن     سو با توسعۀ شیوه را از یک
تدریج در  هکند. شاید نگران است ب نیت افراد و نامعلومی ارزش واقعی رفتارشان دنبال می

کنار مهاجرین و انصار و دیگر طبقات که برپایۀ دیوانِ تأسیسی او هریک سهمی متفـاوت  
خـواهی کننـد؛ اصـنافی     برند، اصناف و طبقات جدیدی پدید آیند و سهم المال می از بیت

 -چون عُمَیر بن سعد انصـاری   دانیم برخی عامالن عمر هم چون خانوادۀ شهداء که می هم
کوشیدند و البته از جانب خلیفـه طـرد شـدند     شان می برای بهبود وضعیت -والی حمص 

  ).249/ 1(ابونعیم اصفهانی، 
  
  انگاری شهادت . گسترش باور به کفاره4

رود  های مجاور عربستان است. انتظـار مـی   ها به سرزمین عصرِ عُمَر دوران اوج لشکرکشی
لت حضـور در جنـگ و   نظام حاکم برای تشـویقِ عمـوم بـه شـهادت بکوشـد و بـر فضـی       

گونـه پیشـوای    های اخروی و دنیوی آن تأکید ویژه نماید. جای تأمل دارد که چـه  پاداش
سو با ایـن   هایی ناهم گذاری تواند سیاست نبرد اسالمی در دو جبهۀ وسیع روم و ایران می

  توان در بروز یک بحران جست. نیاز اجتماعی را پی گیرد. سبب را می
  

  الف) طاعون عَمَواس
بـه   -المقـدس   در حوالی بیـت  -ق سپاه اعزامی به شام در ناحیۀ عَمَواس 18حدود سال 

دار که برای  جویان ازجمله برخی صحابۀ نام بیماری طاعون گرفتار شد و بسیاری از جنگ
جنگ به آن منطقه رفته بودند، بدون اینکه جنگی روی دهد بـر اثـر ابـتالء بـه بیمـاری      

  ).130/ 7بخاری، :  گیر شدن طاعون و وباء در زمان عمر، نکبرای فراطاعون درگذشتند (
در میان سپاهیان شام بر سر نحوۀ رویارویی با طاعون اختالف بود. اسامة بـن زیـد از   

زدگـیِ قـومی    کرد که طاعون پلیـدی اسـت و هرکـه از طـاعون     قول پیامبر (ص) نقل می



   45   تاریخ انگارۀ شهید تا پایان عصر صحابه

مین بود، نبایـد بـه دیگـر منـاطق     شان وارد شود یا اگر در آن سرز  باخبر شد نباید به بوم
دهِ سـپاه شـام ایـن نگـاه را      ). برخی ازجمله ابوعبیدۀ جـراح فرمـان  175/ 4گریزد (همو، 

کردنـد. اینـان    تابیدند و فرار از طاعون را نوعی نارضایتی به خواست خدا تفسیر می برنمی
ا در وقتی در جلسۀ مشترک عمر با سران سپاه شام تصمیم گرفتـه شـد کـه لشـکریان ر    

حال، خیلی زود ابوعبیـده، و   ای دور از بیماری نگاه دارند، عمالً تعلل کردند. با این منطقه
  ).Dols, 376-380با فاصلۀ اندکی جانشینش معاذ بن جبل درگذشت (

ها پراکنده شوند تا آمار ابتالء  دِهِ بعدی، عمروعاص، دستور داد سپاهیان در کوه فرمان
رَحْبیل بن حَسَنه (درگذشتۀ کاهش یابد. یکی از صحابه  ناک شـد و   ق) غضب18به نام شُ

تر از االغ است، چنین طاعونی را به پشتوانۀ مصـاحبت   راه با تأکید بر اینکه عمروعاص گم
خویش با پیامبر (ص) نشانۀ رحمت خدا، اسـتجابت دعـای پیـامبر (ص) و شـیوۀ مـرگ      

  ).288/ 29صالحان پیشین دانست (احمد بن حنبل، 
آید، در عصر عمـر نیـز همـان بیـنشِ رایـج در دورۀ       ن که از گفتار اسامه برمیچنا هم

جویان یـک جـور پلیـدی و نشـان      پیامبر (ص) طرفدارانی داشت که مرگِ ناکامانۀ جنگ
توان در چنین فضایی انتظار داشت افراد بیندیشیند که اگر برحـق بودنـد،    شوم است. می

نـاخواه   های عقیدتیِ حاصل از این فضا خواه بحرانشدند.  نباید به چنین بالیی گرفتار می
گزینی از ابتالء به  که دوری توانست آسیب جدی به روحیۀ جنگاوری برساند؛ همچنان می

سـره   توانسـت سـپاه را یـک    کرد، مـی  که عمروعاص توصیه می هایی چنان طاعون با شیوه
  گیر و در مقابله با دشمن ضعیف کند. زمین

های پیشین خـود از پیـامبر (ص) را    سو با او شنیده و صحابۀ هم گونه بود که عمر این
تر از شـهداءِ جهـاد انـد و نیـز، بسـا       به یاد مردمان آوردند که شهیدانِ بستری بسی بیش
(درگذشـتۀ   مسـعود  ابنسو با عمر باید  کشتۀ جنگی که شهید نباشد. از جملۀ صحابۀ هم

به بیمـاری  مودند اکثر شهیدان امت من پیامبر (ص) فرکند  مینقل ق) را یاد کرد که 32
 گیرنـد و فقـط خـدا از نیـت     بسیار کسانی در صفوف جنـگ جـای مـی    و چهگذرند  درمی
  .)4/232(حکیم ترمذی،  گاه استشان  آ دنیوی

از عائشه نیز نقل شده است که پیـامبر (ص) فرمودنـد امـت مـن بـا نیـزه و طـاعون        
هـایی مثـل    پس توضیح دادند که طاعون غدهمیرند. برپایۀ این روایت، پیامبر (ص) س می
اش صـبر   آورد و هرکه به آن بمیرد شهید، و هرکه بر دشواری های بدن شتر پدید می غده

رابطان و مرزدارانِ راه خدا ست (فزاری،  ). به همین ترتیـب، عائشـه   204کند واجد اجر مُ
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ان رحمـت اسـت   بـر مؤمنـ  الهـی، امـا   که طاعون عذابی کند  مینقل (ص) از قول پیامبر 
  .)743/ 3راهویه،  (ابن

ق) ازجملۀ صحابۀ سـاکن حُمـص، و احتمـاالً    57عِرباض بن ساریه (درگذشتۀ حدود 
). وی 176/ 40عساکر،  : ابن جزو همان سپاهی بود که به شام گسیل شدند (برای وی، نک

بـر   مرگ و شـهداءِ جنـگ    به گفت روز قیامت میان مؤمنانِ مرده  از قول پیامبر (ص) می
هـا مثـل مـا     گوینـد ایـن   گیرد؛ مردگـان مـی   زدگان بحث درمی سر تعیین تکلیف طاعون

دهـد بـه    اند. خدا فرمـان مـی   ها مثل ما جنگ رفته گویند این اند و شهداء می بستری بوده
شان بنگرند و هرگاه شبیه زخم نیزه باشد، ایشان را نیز در جایگـاه شـهداء بنشـانند     زخم

  .)298/ 4(نسائی، 
جایی هرگز تصریح نشده است کـه صـحابه دقیقـاً در چـه زمـانی و متـأثر از چـه        در 

انـد. بـا    هـا کوشـیده   فضایی به یاد چنین گفتارهایی از پیـامبر (ص) افتـاده و در نشـر آن   
ها غالباً به نسل اول صحابه تعلق دارند، اشـارات   حال، توجه به اینکه ناقالن این روایت این

هـا میـان پـاداشِ     شود، و مقایساتی که در آن ها به جنگ می یتای که در این روا پراکنده
دهنـد   گیرد، همگی نشان مـی  تحمل رنج بیماری با جهاد و مرابطه در راه خدا صورت می

گونـه، بـا طـاعون     شان محصول فضای حاصل از طاعون عمواس بوده است. این که ترویج
کـه شـهادت، خـواه در     های حاصل از آن این باور شـکل گرفـت   سازی عمواس و فرهنگ

میدان نبرد باشد یا در بستر بیماری، بالئی است که خدا با ارسال آن بر افـراد، زمینـه را   
  کند. شان فراهم می برای آزمودن

  
 نشینی شهادت با مرگ صبورانه ب) هم

هـا نیـز کـه برپایـۀ      ای بیمـاری  با تقویت این پیوند میان بیماری و شهادت، کارکرد کفاره
دنیـا،   ابـی  : ابن ی اصلی پذیرفته بود (برای نمونه از روایات نبوی در این باره، نکروایات نبو

)، به شهادت هم سرایت کرد. مسلمانان هستۀ مرکزی مفهوم شـهادت را  133، 111، 22
همین دانستند که فرد با مرگی دشوار، کفارۀ گناهان خود را بدهـد و از پلیـدی گناهـان    

پیشین پیامبر (ص) که شهادت را نباید کفـارۀ گناهـانی    رغم تأکید پاک شود. گویی علی
ای بـرای   چنان این تمایـل تقویـت شـد کـه شـهادت را شـیوه       چون نفاق انگاشت، هم هم

  دهی بشناسند. کفاره
راه بـا   چنان باور رایج این بود که شهادت هـم  های دورۀ خالفت علی (ع) هم در جنگ
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 ،ق36یعنـی در حـدود   جنگ جَمَـل  در ، ها ست. برای نمونه نوعی زجر و تحمل دشواری
  گوید: ق) به علی (ع) می110ابوالطفیل عامر بن واثلۀ کَنانی (درگذشتۀ 

ـ  ،ةُالشـهادَ  القتلِ فَأشرَ أنَّ ناأتَبَّنَ کإنَّ! نیالمؤمن رَیأم ای ـ  األمـرِ  ىوأحظَ  ،برُالصَّ
ـ بِ بْفاطلُ ،رٌئثا نایُّحَوَ ،دٌیشه نالُیتفقَ بنا،صِاُ تىحَ نارْبَصَ وهللاِ وقد ـ بَ نمَ ـ  یَقِ  أرَثَ
ـ  لُیـ میَ ال نـاً یدِ نالَ إنَّفَ نارُدِک یَقِبَوَ ناوُفْصَ بَهَذَ قد انک إنوَ اإنّفَ ى،ضَمَ نمَ  هِبِ
  ).310(نصر بن مزاحم،  ةُهَبْالشُّ هُمُحَزْیَ ال ناًیقیَوَ ، وىالهَ

تـرین کشـتگی    ای امیر مؤمنان! تو خود به ما خبر دادی کـه شـریف   ترجمه:
خدا چنان صبر کردیم  هادت و باالترین دستاورد [زندگی] شکیبایی است. بهش

که به این دستاورد [واالی زندگی] رسیدیم. پس اکنـون کشـتۀ مـا شـهید و     
اند، انتقام خـون کسـانی را    ها که زنده مانده گر است. پس با آن زندۀ ما مطالبه

مـان   رفتـه و آلودگـان   مان اند بجوی؛ زیرا گرچه پالودگان که [به شهادت] رفته
اند، ما دینی داریم که در آن هوای نفس راه نـدارد و یقینـی داریـم کـه      مانده

  کنند. را دچار مشکل نمیشبهات آن
نشینی شـهادت بـا صـبر در گفتـار ابوالطفیـل، شـایان تأمـل اسـت. وی آشـکارا           هم

انی کـه بـه   چـون کسـ   خواهد بر این تأکید کند که بازماندگان سپاه علی (ع) نیز هـم  می
اند  اند گرفتار آزمون صبر بوده اند، اهل یقین اند و گرچه هنوز شهید نشده شهادت رسیده

ساز شهادت است. احتماالً همین پیوند میان شهادت با صبر و تحمـل دشـواری    که زمینه
جویان آن دوره که مشتاق شهادت اند، بـرای نشـان دادن    بینیم برخی جنگ است که می

از رزمند. بـرای نمونـه، یکـی     نهند و پیاده می ء خدا، مرکب خود را وامیشوق خود به لقا
وقتی دید مرگش در جنـگ قطعـی    -والی علی (ع) در مصر  -بکر  اصحاب محمد بن ابی

  ).109/ 5، التاریخ(طبری،  از اسب خود پایین آمد که زودتر کشته شود ،است
کشـتگان در صـحنۀ جنـگ بـا     گاه بـرای اشـاره بـه     وبی تعبیر شهید در این دوره گاه

او  کشته شد به تیغ بکر محمد بن ابیرود. برای نمونه، علی (ع) وقتی  کار می مسلمانان به
عبـاس کـه در آن    ای بـه ابـن   ) و از جمله، در نامه196-195/ 1(ثقفی، خواند » شهید«را 

حَمَّدُ بْ«دوره والی بصره بود نوشت:  رَ قَدِ افْتُتِحَتْ وَ مُ ـهُ قَـدِ      فَإِنَّ مِصْ نُ أَبِـی بَکـرٍ رَحِمَـهُ اللَّ
علـی (ع) از هـالک   نامـۀ  عباس در پاسخ  ابن). اینکه 109/ 5، التاریخ(طبری،  »استشهد...

 )جـا  همـان (و او را بـه وصـف شـهید یـاد نکـرد      بکر سخن گفـت   (ارتحال) محمد بن ابی
  تواند برپایۀ تفاوت نوع نگاه ایدئولوژیک او تفسیر شود. می
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ـ نخعی شتر علی (ع) بعد از کشته شدن مالک اَهمین دوره، وانگهی، در  بـرای   ،مبا سَ
کنـد و   نمـی از مالک با توصیف شهید یاد نویسد و  ای می نامهبکر والی مصر  محمد بن ابی

  گوید: از ارتحالش می
ـ عَ، وَصـیحاً کَانَ لنا نَ صرَمِ هُیتُلَّوَ نتُالَّذِی کُ لَجُالرَّ إنَّ« ـ لَ ـ وِّدُی عَ وَقَـدِ   ،دیداًنا شَ

هُ یَضِرَفَ ؛حن عنه راضوننَه، وَمامَی حِه، والقَامَأیّ لَکمَاستَ ـ نه، وَعَ اللَّ لَـهُ   فَاعَضَ
  ).97/ 5، التاریخ(طبری، » آبلَهُ المَ نَ، وأحسَوابَالثَّ

مردی که به امارت مصر گماشته بودم، خیرخواهِ مـا و سرسـخت بـر     ترجمه:
مد و با مرگ خویش دیدار کرد. مـا از  سر آ مان بود؛ وانگهی، ایامش به دشمنان

او راضی هستیم؛ خدا هم راضی باشد و پاداش او را دوچندان و جایگـاهش را  
  نیکو کند.

دهد گرچه در دوران علی (ع) کشتگان در صحنۀ نبردهای  کاربرد این تعبیر نشان می
کـان  شده است شهید بنامند، هنوز در فضای فرهنگ عمومی ام داخلی جهان اسالم را می

ترویج این تلقی نبوده است که درگذشتگان به دسیسه در ضمن همین مبارزات را شهید 
: آقـابزرگ   ترین نمونۀ شـهید خوانـدن مالـک در منـابع شـیعی، نـک        بشناسند (برای کهن

  »).الشهید بالسم« 118/ 4طهرانی، 
  

  انگاری شهادت ها به کفاره پ) توسعۀ گرایش
(ص) وانی با پیامبرگیرد که در کودکی و نوج را دربر مینسلِ دوم از طبقۀ صحابه کسانی 
شان بـا نسـل اول صـحابه     واسطۀ ارتباط های خود را به دیدار داشته، و البته اغلبِ دانسته

تـوان در گفتارهـای بازمانـده از ایشـان رویکـردی کـامالً متمـایز بـه          اند. می حاصل کرده
یش داشتند که هر کشتۀ معرکـۀ جنـگ   شهادت را دید. نسل اول صحابه غالباً به این گرا

ها چنین طرزفکری را حتی به پیامبر (ص) منسـوب   با دشمن دین را شهید نَیَنگارند. آن
کوشـند روی گفتارهـایی از    کردنـد. بـرخالف ایشـان، شـماری از صـحابۀ صـغار مـی        می

، عکـس  اند. اینان، بـه  (ص) تأکید کنند که در مقام توسعۀ مصادیق شهید بیان شدهپیامبر
گونـه   کنند که شـهادتِ کفـاره   شناسانند و تأکید می هر جور مرگ دشواری را شهادت می

  تر از شهادت در معرکۀ جنگ است. یاب امری دست
:  ق) اسـت (بـرای او، نـک   41(درگذشـتۀ   ۀ جُمَحـی صفوان بن امیاز جملۀ این صحابه 

ـ    از قول پیامبر (ص) نقـل مـی  ). صفوان 567-562/ 2ذهبی،  طـاعون،  د کنـد کـه فرمودن
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صـحابی  . )89/ 11، المصـنف شـیبه،   ابی (ابنشهادت است  ،زایمان و شدگی ، غرقدردپهلو
کنـد پیـامبر (ص) بـه بـالین یـاری       مـی نقـل  هم ق) 61تیک (درگذشتۀ جابر بن عَدیگر 

ها در نبـرد،   همه کوشش نالید که چرا بعد از آن سپرد و دخترش می شتافتند که جان می
صـاحبان  گـاه   رد و از فیض شهادت محروم شود. پیامبر (ص) آنباید پدرش در بستر بمی

مرگ سخت و دردناک را شهید شناساندند: کسی کـه طـاعون بگیـرد، غـرق     هشت گونه 
زنـی کـه هنگـام    و درد بگیرد، در آتش بسوزد، زیـر آوار بمیـرد    شود، پهلودرد بگیرد، دل

(درگذشـتۀ  بدهللا بـن عمـرو   عدر منقوالت  .)233/ 1(مالک بن انس، زایمان از دنیا برود 
شـود   نیز به مصادیق شهید افـزوده مـی  برای دفاع از مالش بمیرد که کسی ق)، 65حدود 

ق) نیـز نقـل   68مشابه همین مضامین از قـول ابـوهریره (درگذشـتۀ     .)136/ 3(بخاری، 
  .)1521/ 3مسلم، ؛ 24/ 4، 132/ 1اند (همو،  شده

ابه تعلق دارند و جزو کسانی هستند کـه  راویان این قبیل آثار به نسل دوم طبقۀ صح
ــیت  ــات شخص ــان حی ــۀ      در زم ــرای حضــور و عرض ــاهی ب ــت جایگ ــل نخس ــای نس ه

توان پذیرفت که یادآوری ایـن قبیـل    پایه، می اند. براین شان در جامعه نداشته های آموخته
گونـه در نسـل دوم صـحابه     سخنان پیامبر (ص) و توسعۀ گستردۀ مصادیق شهادت کفاره

نمودند و  یابی به مقام شهادت را در نسل اول صحابه دشوار می ه است. اگر دستروی داد
آیـد،   دسـت نمـی   گفتند که همیشه شهادت با جنگ به در مقام تأکید بر این دشواری می

یابی به مقام شهادت آسان است و بدون تن دادن  شود که دست عکس تأکید می اکنون به
  رد.توانش حاصل ک به دشواری جنگ نیز می

نقـل  ق)، 93(درگذشـتۀ  انـس بـن مالـک    آخرین فرد بازمانده از نسل صحابۀ صـغار،  
: هرکس خواهـان شـهادت باشـد ایـن مقـام بـه او داده       کند که پیامبر (ص) فرمودند می
ـ  ها وَیَعطِاُ صادقاً ةَهادَالشَّ بَلَن طَمَ: «شود؛ گرچه بدان دست نیافته باشد می ـ م تُلـو لَ » هُبْصِ

انـد کـه    رسد این سخنان در فضایی اجتماعی ترویج شـده  به نظر می .)1517/ 3(مسلم، 
رفـت از ایـن    خواهنـد راهـی بـرای بـرون     همگی نگران بسته شدن باب شهادت اند و می

بحران بیابند. این توسعۀ مصادیق شهادتِ بیرون از معرکه باید ارتباطی به کاهش نسـبیِ  
هـا در   از محـدود شـدن لشکرکشـی    ق داشته باشد؛ یعنی50-35ها  فتوح در فاصلۀ سال

اواخر دوران عثمان تا زمانی که دوباره معاویه فتوحـات خـود را در اروپـا توسـعه داد. در     
راه شـهادت  ، های جهادی مختلف احساس سرخوردگی داشتند گروههمین دوران بود که 

کـه  دند کر میترویج و ابودرداء ابوهریره هایی امثال  دیدند، و شخصیت میبسته را بر خود 
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یـا همـان   رابطـه  ذکر خدا ثواب جهاد فی سبیل هللا دارد و برای امتثال دسـتور قرآنـی مُ  
کند  همین کفایت می )60؛ االنفال: 200عمران:  (آل های مرزی آمادگی نظامی در پادگان

  .)59، »تاریخ انگارۀ ذکر...«مهروش، :  نکحضور یابد (ذکر های  حلقهکه شخص در 
  

  گیری نتیجه
شود خط سیر تـاریخی   شان می ها به صاحبان که با مفروض دانستن انتساب روایتدیدیم 

تحوالت انگارۀ شهادت را بازشناخت. برپایۀ دستاوردهای مطالعۀ ما، با وجود آنکه بعـد از  
ق و پیامـدهای  2تـوجهی از مسـلمانان در جنـگ احـد در سـال       کشته شدن شمار قابـل 

اشاره به کشـتۀ جنـگ رواج یافـت و بـا وجـود      سیاسی و اجتماعی آن تعبیر شهید برای 
» مـوت «های دینی را مرده بخوانند، کاربرد تعبیـر   بر اینکه نباید کشتۀ جنگ قرآنتأکید 

  برای اشاره به چنین درگذشتی به نحو کامل منقضی نشد.
جـوی سـواره بـه     های نخست هجری با توجه به نیـاز مبـرم بـه جنـگ     در همان سال

جویـان   آمدند، تأکید شـد کـه اگـر ایـن جنـگ      خود به جنگ میکسانی نیز که با مرکب 
رسـند. ایـن بـاور نیـز رواج      ای از جنگ بمیرند به مقام شـهادت مـی   سواره در هر مرحله

داشت که اگر کسی به جای کشته شدن به تیغ دشمنان در جایی خارج از معرکۀ جنـگ  
تنهـا بـه    تی شوم یافته، نـه و به نحوی غیر از کشته شدن با تیغ دشمنان از دنیا رود، عاقب

که احتماالً به سزای گناهان خود از جانب خـدا مجـازات شـده     مقام شهادت نرسیده، بل
یـابی و حتـی اجـر مضـاعف      هـا از دسـت   است. پیامبر (ص) در مقام مقابله با این بیـنش 

کسانی گفت که به هر نحوی در راه خدا کشته شوند. در همـۀ ایـن مراحـل، شـهادت از     
شد که برای رسیدن بـه آن مقـام، الزم بـود     ۀ مسلمانان مقامی نزد خدا تلقی مینگاه عام

افراد اول هجرت کنند، سپس با حضور در یک رزمگاه ضروری و مرگ بـه تیـغ دشـمنان    
 در ضمن نبرد کشته شوند، و خالصه، آزمونی دشوار از سر بگذرانند. 
رج از معرکه منحصـر  کوشش پیامبر (ص) برای توسعۀ مصادیق شهید در کشتگان خا

شد، پیامبر (ص)  که ظاهراً در باور عمومی هجرت الزمۀ شهادت انگاشته می نشد. درحالی
توانند  یابی به مقام شهادت مختص مهاجران نیست و انصار نیز می توضیح دادند که دست

تدریج به این گراییدنـد کـه مقـام شـهادت را نـه امـری خـاص         بدان دست یابند. نیز، به
حال، تأکید کردند کـه   که وصف همۀ مؤمنان بنمایانند. درعین جنگ ایمانی، بل کشتگان

بسیار کسانی که ظـاهراً واجـد    شود و چه چنین پاداشی صرفاً به مؤمنان راستین داده می
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گونـه، شـهادت از    شوند. این شان گرفتار دوزخ می اوصاف شهیدان اند، اما به سزای اعمال
کـرد. برخـی    پیامبر (ص) یک آزمون دشـوار را تـداعی مـی    نگاه مسلمانان در اواخر عمر

گرایش داشتند که در تبیین پیوند شهادت با لقاء خدا، شهادت را مایۀ تکفیـر گناهـان و   
اش برای لقاء خدا بدانند. پیامبر (ص) بـا ایـن طـرز فکـر مخالفـت، و       پاکی فرد و آمادگی

  د.شو تأکید نمودند گناهانی مثل نفاق با شهادت پاک نمی
تـوان   استمرار باور به کارکرد تکفیری شهادت را در عصر خالفت عمر بن خطاب نیز می

کنـد شـهید    دهد و تأکیـد مـی   دید. خلیفه خود نسبت به رواج این بینش واکنش نشان می
رود، بـا وجـود    کسی است که در طول زندگی نیز پـاک باشـد. بـرخالف آنچـه انتظـار مـی      

صراحت سـخنی خـالف گفتـۀ پیـامبر (ص)      ر، وی بههای فتوح در دورۀ عم گسترش جنگ
رود پرشمار نیستند. احتماالً یـک سـبب    که گمان می کند شهداء چنان گوید و تأکید می می

های شهیدان یا مجاهدان است که بخواهنـد   گیری طبقۀ جدیدی از خانواده نگرانی او شکل
 .برپایۀ فضیلتی که پیش خدا دارند، سهمی اجتماعی نیز طلب کنند

هرروی، رواج گستردۀ طاعون در دوران عمر، پراکندگی سـپاه اسـالم و پیامـدهای     به
روانی و اجتماعی این رویدادها سبب شـد بـر ایـن تأکیـد گسـترده شـود کـه مصـادیق         

های نخستین عمر، انحصاراً بـا حضـور در جبهـۀ جنـگ      گذاری شهادت، برخالف سیاست
تر از شهداء نبرد است. اکنون کـه   بیش گردد و شمار شهیدان از طاعون بسی حاصل نمی

هـای نبـرد کـه مردمـان عـادی       بارزترین مصداق شهادت نه کشتگانی آزموده به سـختی 
کوچه و بازارها بودند، باور به اینکه شهادت کفارۀ گناهان است گسـترش یافـت. از دوران   

ۀ دوم علی (ع) به کشتگان در نبردهای داخلی نیز شهید گفتـه شـد و بـاالخره، در طبقـ    
 ای شهادت رواجی انکارناپذیر یافت. صحابه باور به کارکرد کفاره
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