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آگاهی و گواهی

یک معنای خاص از واژۀ قرآنی »شهید«
---------------------------------------------------

سید محمد عمادی حائری

          چکیده: 
عنوان  با  وی  از  دیوان  بر  خود  مقدمۀ  در  او،  معاشران  از  و  حافظ  دیوان  گردآورندۀ  گلندام،  محمد 

»شهید« یاد کرده است. معنای این واژه و چگونگی اطالق آن به حافظ، همواره محل پرسش محققان 

به تحّول  به کاربردهای قرآنِی »شهید«،  با استناد  حافظ شناس بوده است. در مقالۀ حاضر، نویسنده 

معنایی این واژه از قرن نخست اشاره می کند و با بررسی و تحلیل شواهد قرآنی آن یادآور می شود که 

گاهی درونی است، و اطالق این واژه به حافظ را به  یکی از معانی »شهید« در قرآن ناظر به مفهوم آ

همین معنا باید گرفت. نویسنده همچنین با تحلیل سیاق آیۀ 37 سورۀ ق، مقایسه و تفسیر آن با بعضی 

دیگر از آیات قرآن، و در نهایت گزارش و نقد برابرگذاری های ترجمه های فارسی قدیم و جدید برای واژۀ 

گاه« و »روشن بصیرت« را برای این معنای خاص از »شهید«  »شهید« در آن آیه، دو برابر فارسِی »دل آ

پیشنهاد می کند.

               کلیدواژه ها: شهید، معناشناسی قرآنی، تحول معنایی، استعارۀ مفهومی، برابرگذاری، ترجمه های 

فارسی قرآن، حافظ شیرازی، محمد گلندام.
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1. واژه ای آشنا و معنایی ناشناخته
و  )م.791ق(  شیرازی  حافظ  محمد  شمس الدین  دیوان  گردآورندۀ  گلندام،  محمد 
مصاحب او،1 در مقدمه اش بر دیوان حافظ با القاب و عناوینی چند از او یاد می کند، از 
جمله با عنوان »شهید«: »مرحوم سعید شهید، مفخر افاضل العلما، استاد نحاریر االدبا، 
محمد  الدین  و  الملة  شمس  السبحانیة،  المعارف  مخزن  الروحانیة،  اللطائف  معدن 

حافظ...«.2
امروزه  ـ که  استاد گرانقدر، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، سالها قبل در مقاله ای3 
 شناخته شده و محل ارجاع و استناد است ـ به بررسی مفهوم واژۀ 

ً
برای اهل تحقیق کامال

»شهید« در عبارت مذکور پرداخت  و یادآوری کرد که واژۀ »شهید« در سیاق آن عبارت 
یا ...( ندارد« و این کلمه »در  با مفهوم شهادت )کشته شدن در راه خدا  »هیچ رابطه ای 
طول چهار قرن، از قرن پنجم تا عصر حافظ، ... در مورد بسیاری از بزرگان علم و تصوف 
 به مرگ طبیعی درگذشته اند، اطالق شده است«.4 شفیعی کدکنی به شواهدی 

ً
که مسلما

اق 
ّ
ـ از قرن پنجم تا هشتم ـ استناد کرده است که در آنها از ابوالحسن خرقانی، ابوعلی دق

و دخترش فاطمه، عبدالکریم قشیری )که فاطمۀ یادشده را نیز به همسری داشت(، نجم 
رازی و جالل الدین عضد یزدی با صفت »شهید« یا »شهیدة« )دربارۀ فاطمه دختر ابوعلی 
آن شواهد تصریح می کند که »از مجموع موارد  به  استناد  با  یاد شده است.5 وی  اق( 

ّ
دق

استعمال این کلمه ... می توان استنباط کرد که این کلمه در مورد عرفا بیشتر به کار می رفته 
است و تمام کسانی که این کلمه در حق آنها به کار رفته استـ  عالوه بر مقام علمیـ  دارای 
رتبه ای عرفانی بوده اند«6 و »اطالق این کلمه بر این بزرگان ناظر به جنبۀ عرفانی شخصیت 

1. نک: حافظ، به کوشش ایمانی، ص سی و نه، که گلندام به »سوابق حقوق صحبت و لوازم عهود محبت« 

ه شیرازی )م.772ق( 
ّ
اشاره می کند و از هم درسی و »محاوره« با حافظ در مجلس درس قوام الدین عبدالل

سخن می گوید.

2. همان، ص سی و هشت و پانوشت های 24 و 25 همانجا )که ـ به جهت صحت ـ ضبط نسخه  بدل های 

مندرج در پانوشت را ترجیح داده  و در متن باال آورده ایم(.

ص   ،1 ج  کدکنی،  شفیعی  در:  چاپ  تجدید  1369ش؛  در  منتشرشده  حافظ«،  بودن  شهید  »دربارۀ   .3

245ـ254.

4. همو، ج 1، ص 247.

5. همو، ج 1، ص 248ـ251.

6. همو، ج 1، ص 251.
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از  اینکه »این معنی ]از کلمۀ »شهید«[  یادآوری  با  ایشان بوده است«.1 شفیعی کدکنی، 
 دو تعریف زیر را مناسب این معنا 

ً
فرهنگ های عربی و فارسی فوت شده است«،2 نهایتا

از واژۀ »شهید« دانسته است: »آن که مشاهده می کند ملکوت و ُملک خدای را« و یا »آن 
کید کرده است که »مناسبت این  که زنده و حاضر است نزد پروردگار خود«؛3 و در ادامه تأ
استعمال هر چه باشد، ]این معنا[ از حوزۀ مفهوم مشاهده و شهود ـ که قلمرو عرفان است 

ـ بیرون نیست«.4
در ادامۀ نوشتۀ پیش رو، خواهیم دید که این معنای خاص از واژۀ »شهید« مبتنی است 
بر آیه ای از قرآن. تأمل در سیاق آن آیه و مقایسۀ آن با بعضی دیگر از آیات قرآن، ضمن تأیید 
اجمالی معنای پیشنهادی شفیعی کدکنی، هم تفسیری دقیق تر از واژۀ »شهید« به دست 

می  دهد و هم زمینۀ اطالق این عنوان را بر حافظ بهتر تبیین می کند. 

2. شهید: از متن وحی تا تحّول معنا
واژۀ »شهید«، با صورت های مفرد )شهید( و مثنی )شهیدین( و جمع )شهداء(، بیش 
معنای  به  »شهید«  واژۀ  قرآنی،  کاربردهای  در  است.5  رفته  کار  به  قرآن  در  بار  پنجاه  از 
گاه« است. در همین دو معنا، این واژه به عنوان صفتی  لغوی »گواه« و معنای استعاری »آ
 در آیه ای که 

ً
برای خدا6 و پیامبران7 به کار رفته است؛ همچنانکه کاربرد لغوی آن مشخصا

محتوای فقهی ـ حقوقی دارد دیده می شود.8 

1. همانجا.

2. همو، ج 1، ص 248.

3. همو، ج 1، ص 252.

4. همانجا.

5. نک: عبدالباقی، ص 389ـ390 )ذیل واژه(.

6. برای نمونه، نک: آل عمران )3(: 98؛ نساء )4(: 33؛ مائده )5(: 117؛ أنعام )6(: 19؛ یونس )10(: 46؛ 

حج )22(: 17.

7. در آیاتی از قرآن، پیامبران هر امت به عنوان »شهید« و گواه هر امت در روز قیامت یاد شده اند و پیامبر 

 به عنوان شهید و گواه بر امت خود معرفی شده است )نساء )4(: 41؛ نحل )16(: 89؛ 
ً
اکرم نیز مشخصا

 زمر )39(: 69، که از حضور پیامبران و شهدا در قیامت و به هنگام 
ً
نیز، نک: نحل )16(: 84، و مخصوصا

داوری اعمال سخن گفته شده است(. در آیاتی دیگر نیز ضمن آنکه پیامبر به عنوان شهید و گواه بر امت خود 

معرفی شده، مسلمانان نیز گواه بر دیگر امم معرفی شده اند )بقره )2(: 143؛ حج )22(: 78؛ نیز، نک: مائده 

)5(: 117، که از عیسی به هنگام حضورش در میان امت خود با عنوان »شهید« یاد شده است(.

8. نک: نور )24(: 4؛ قس: طالق )65(: 2؛ معارج )70(: 33.

WWW.ATHAREBARTAR.COM



  86  ترجمان وحی مبین

در  با جان خویش  به معنای کسی که  واژۀ »شهید«  قرآن هیچ گاه  از سوی دیگر، در 
برای  و  امروز(،  متفاهِم  )برخالف  نرفته  کار  به  است  شده  کشته  و  کرده  جهاد  خدا  راه 
این  با  است.1  شده  استفاده  »قتل«  مادۀ  صورت های  از  همواره  خدا  راه  در  کشته شدگاِن 
حال، به نظر می رسد که آیاتی از قرآن در تحّول معنایی واژۀ »شهید« در جامعۀ اسالمی ـ 
گاه« به »قتیِل در راه خدا« ـ به طور خاص مؤثر بوده اند؛ همچون آیه ای که از  از »گواه« و »آ
به پا خاستن برای خدا سخن می گوید و در ادامه به گواهی دادن به عدالت دعوت می کند،2 
یا آیه ای که مؤمنان را به جهاد در راه خدا فرامی خواند و در ادامه پیامبر را گواه )شهید( بر 
آیه ای که خشنودی  یا  بر دیگر مردمان می شمارد،3  را گواهان )شهداء(  و مؤمنان  مؤمنان 
کاهالِن در جنگ را از همراه نبودن با مجاهداِن مصیبت رسیده توصیف می کند.4 سیاق آن 
آیات، البته به روشنی نشان می دهد که واژۀ »شهید« را در آنها نمی توان به معنای »قتیل« 
گرفت؛ چراکه نه »قیام« در آیۀ نخست به معنای قیام به سیف است، نه »جهاد« در آیۀ دوم 

به معنای قتال در راه خداست، و نه »شهید« در آیۀ سوم به معنای کشته است.5
با همۀ اینها، شواهدی هست که نشان می دهد از همان قرن نخست ـ و حتی از صدر 
کار  به  نیز  خدا«  راه  در  شدن  »کشته  مفهوم  به  »شهادت«  مصدر  صورت های  ـ  اسالم 
می رفته است.6 در بعضی از نقل های کهن، نمونه هایی هست که سیر تحّول معنایی واژۀ 
گاه« به »قتیل« ـ در قرن اول به روشنی نشان می دهد.7 ابوجعفر  »شهید« را ـ از »گواه« و »آ

1. نک: بقره )2(: 154؛ آل عمران )3(: 157ـ 158، 169، 195؛ نساء )4(: 74؛ توبه )9(: 111؛ حج )22(: 

58؛ محمد )47(: 4. آیاتی که تعبیر »جهاد به نفس« در آنها به کارفته را نیز می توان از شواهد قرآنی دربارۀ 

کشته شدگان در راه خدا تلقی کرد )نک: نساء )4(: 95؛ أنفال )8(: 72؛ توبه )9(: 20، 88(.

2. مائده )5(: 8.

3. حج )22(: 78.

4. نساء )4(: 72.

5. برای اشاره به آیاتی دیگر که احتماال در تحّول معنایی واژۀ »شهید« مؤثر بوده اند )از جمله: آل عمران )3(: 

140(، نک:

 Raven, p. 282; Rippin, pp. 490-491.

)حدیث   451 ص   ،1 ج  حنبل،  بن  احمد  نک:  اصلی،  گویندۀ  از  نقل ها  تاریخ  ترتیب  به  نمونه،  برای   .6

ه« نیز همراه شده است(؛ شریف 
ّ
1417(، 452 )حدیث 1419، به ویژه آنکه با تعبیر قرآنِی »فی سبیل الل

رضی، ص 220 )خطبۀ 156(، 386 )نامۀ 28(، 408 )نامۀ 35(؛ برقی، ج 1، ص 172ـ173 )حدیث 

144، 145؛ قس: ص 174، حدیث 151(، ج 2، ص 419ـ420 )حدیث 193، 194(.

 به کشته شدگان در غیر جنگ نیز »شهید« اطالق می شده است )حتی کسانی که 
ً
7. در سنت اسالمی ظاهرا
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« گشوده و در آن 
ٌ

برقی )م.280ق( در کتاب المحاسن بابی با عنوان »المؤمن صدیٌق شهید
پنج روایت از امامان شیعه نقل کرده است )یک روایت از امام حسین و چهار روایت از 
امام جعفر صادق(.1 هدف برقی از این باب ـ چنان که از عنوان آن نیز پیداست ـ اثبات 
این است که شیعیاِن حقیقی »شهید« هستند. اما نکتۀ شایان توجه در آن نقل های پنج گانه 
این است که در همگی آنها مخاطباِن امام معنای »قتیل« را از واژۀ »شهید« در نظر دارند، 
کید می کند و ـ برای توجه دادن مخاطب به این  اما امام در مقابل بر معنای قرآنِی واژه تأ

 از آیات قرآن شاهد می آورد.2
ً
معنا ـ غالبا

باشد  بوده  ـ هر چه  قرن نخست  از همان  ـ  واژۀ »شهید«  معنایی  تحول  دلیل  باری، 
)زمینه های قرآنی آن یا تأثیرپذیری از فرهنگ دینی جوامع پیرامون(،3 با گذشت چند قرن 
این واژه  قرآنِی  از صدر اسالم معنای تحول یافته و غیرقرآنِی »شهید« چنان جای معنای 
را گرفت که اندک اندک معنای اصلی قلمداد شد و معنای اولیۀ آن به فراموشی رفت. در 
همین دوره است که لغویان می کوشند وجهی برای اطالق »شهید« به کسی که در راه خدا 
کشته شده بیابند و ـ از این طریق ـ آن کاربرد متأخر را توجیه کنند. ابن فارس )م.395ق(، 
در جست وجوی همین توجیه، دو وجه برای اطالق عنوان »شهید« به کسی که در راه خدا 
کشته شده یاد می کند: بنابر یک وجه، فرشتگاِن رحمت شاهد قتیِل در راه خدا هستند و 
نزد او حاضر می شوند، و بدین ترتیب وی شهید )= مشهود( است. بنابر وجه دیگر، زمین 
شاهد کسی است که پس از کشته شدن در راه خدا به زمین می افتد، و بنابراین او شهید )= 

مشهود( است.4

 نمی توان آنها را »قتیل« شمرد، مانند کسانی که در آتش سوخته )حریق( یا در آب غرق شده )غریق( یا 
ً
اساسا

در شکم مادر مرده )مبطون( و یا آوار بر او ریخته باشند(، اما احکام فقهی شهدای جنگ با کشته شدگان غیر 

جنگ متفاوت است )برای نمونه ای کهن از بحث فقهی در این باره، نک: شافعی، ج 1، ص 304ـ305(.

امام  از  بقیه  و   حسین امام  از   115 حدیث  ـ 119(.  )حدیث 115  ص 163ـ164   ،1 ج  برقی،  نک:   .1

صادق روایت شده اند.

2. نک: همو، ج 1، ص 163ـ164، حدیث 115ـ117.

3. گلدتسیهر معتقد است کاربرد »شهید« به معنای »کشته شده در راه خدا« تحت تأثیر مفاهیم و کاربردهای 

انجیلیـ  مسیحی وارد جامعۀ اسالمی شده است )See: Goldziher, Vol. 2, pp 350-354(. از دوست 

ارجمند آقای مرتضی کریمی نیا برای یادآوری ایدۀ گلدتسیهر سپاسگزاری می کنم.

4. ابن فارس، ج 3، ص 221، ذیل »شهد«.
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3.شهید: در پیوند آگاهی و گواهی
در میان کاربردهای قرآنی واژۀ »شهید« )و صورت جمع آن: شهداء(، در چند نمونه این 

واژه از معنای لغوی خود فراتر رفته و به عنوان صفتی واال برای بعضی از انسان ها آمده است: 

یقان و صالحان یاد شده؛1 و در آیه ای دیگر، ضمن 
ّ

در آیه ای از »شهداء« در کنار پیامبران و صد

یقان، از نور و پاداش ایشان سخن رفته است.2 جز آن دو آیه، آیه ای 
ّ

ذکر »شهداء« در کنار صد

گاه  نیز هست که در آن واژۀ »شهید« به عنوان صفتی برای انسان هایی به کاررفته است که دلی  آ

ُبوا ِف اْلاَِلدِ َهْل  َشدُّ ِمنُْهْم َبْطًشا َفَنقَّ
َ
ْهلَْكَنا َقبْلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أ

َ
و گوشی شنوا دارند: ﴿َوَكْم أ

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾3 سیاق این آیه،  لَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ِمْن َمِيٍص * إِنَّ ِف َذلَِك َلِْكَرى لَِمْن َكَن َلُ قَلٌْب أ

به نوعی تفسیرگر واژۀ »شهداء« در دو آیۀ دیگر است؛ آیاتی که »شهید« در آنها صفتی است 

یق«.
ّ

هم عرِض »صد

اما برای آنکه معنای دقیق واژۀ »شهید« را در آیۀ 37 سورۀ ق دریابیم، باید به حضور دو 

ن« ـ و 
ُ
ذ

ُ
ا واژۀ دیگر در همان آیه توجه کنیم: »قلب« و »سمع«. واژه های »قلب« و »سمع/ 

صورت های جمع و فعلی آنها ـ در آیات دیگری از قرآن نیز ـ در کنار هم ـ حضوری تأثیرگذار 

ْو 
َ
رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها أ

َ
فَلَْم يَِسُيوا ِف اأْل

َ
دارند؛4 مهمتر از همه در این آیه: ﴿أ

ُدورِ﴾؛5 و نیز در  بَْصاُر َولَِكْن َتْعَم الُْقلُوُب الَِّت ِف الصُّ
َ
َها اَل َتْعَم اأْل آََذاٌن يَْسَمُعوَن بَِها فَإِنَّ

ولَئَِك 
ُ
وَن بَِها َولَُهْم آََذاٌن اَل يَْسَمُعوَن بَِها أ ْعنُيٌ اَل ُيبرِْصُ

َ
این آیه: ﴿لَُهْم قُلُوٌب اَل َيْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم أ

ولَئَِك ُهُم الَْغافِلُوَن﴾.6 در هیچ یک از آن آیات البته واژۀ »شهید« نیامده 
ُ
َضلُّ أ

َ
نَْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
َكأْل

ن« در آنها، معنای واژۀ »شهید« را در آیۀ 
ُ
ذ

ُ
است، اما حضور کلیدی واژگان »قلب« و »سمع/ ا

37 سورۀ ق آشکار می کند و نشان می دهد که مفهوم »گواهی« )شهادت( را در آن آیه می باید 

گاه« ترجمه کرد. ه( پیوند داد و آن گاه »شهید« را به »دل آ
ّ

ل و تفق
ّ

گاهی« )تعق با مفهوم »آ

تا معاصران، کمابیش همین معنا را برای واژۀ  آنها  نامدار قرآن، از قدیم ترین  مفسران 

1. نساء )4(: 69.

2. حدید )57(: 19.

3. ق )50(: 36ـ37.

4. نک: بقره )2(: 7؛ أنعام )6(: 25؛ نحل )16(: 108؛ إسراء )17(: 46؛ کهف )18(: 57؛ فّصلت )41(: 

ن« ـ یا صورت های جمع یا فعلی آنها ـ 
ُ
ذ

ُ
5؛ جاثیه )45(: 23. برای آیاتی دیگر که در آنها »قلب« و »سمع/ ا

در معنایی مشابه، اما بدون همراهی با هم، به کار رفته اند، نک: آل عمران )3(: 8؛ أعراف )7(: 951؛ یونس 

)10(: 67؛ نحل )16(: 65؛ کهف )18(: 28؛ سجده )32(: 12.

5. حج )22(: 46.

6. أعراف )7(: 179.
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واژۀ  اشتقاق  به  بیشتر  التزام  با  قدیم،  مفسران  برگزیده اند.  ق  سورۀ   37 آیۀ  در  »شهید« 
»شهید«، آن را به »شاهد القلب« تفسیر کرده اند1 )که برابر است با واژۀ فارسِی »حاضردل« 
که نسفی برای »شهید« پیشنهاد کرده است، چنان که در ادامه خواهیم دید(، اما مفسران 
ن«3 نیز معنا کرده اند که 

ّ
بعدی )از قرن پنجم به این سو( این واژه را به »عاقل«2 و »متفط

م دارد.
ّ

البته بار تفسیری بیشتری نسبت به تفسیر مفسران متقد
در اینجا به یک نکتۀ مهم دیگر نیز باید توجه داشت. در تفسیر واژۀ »شهید« در آیۀ 37 
سورۀ ق، دو قول تفسیری عمده وجود دارد: بنابر یک قول، »شهید« را باید با توجه به سیاق 
گاه« گرفت؛ اما بنابر قولی  آیه معنا کرد و آن را به معنی لغوی »گواه« و معنی استعاری »آ
 صفتی است برای اهل کتاب )که از وصف پیامبر اکرم در 

ً
دیگر، »شهید« در آن آیه صرفا

گاه بوده اند(، و بنابراین استعاره ای ممدوح نیست و تنها به معنای لغوِی  کتاب های خود آ
»گواه« است.4 اینکه واژۀ »شهید« تنها یک بار در قرآن همراه با مفاهیم »قلب« و »سمع« 
به کار رفته، در نگاه نخست شاید مؤید قول تفسیری دوم جلوه کند؛ اما اگر به همنشینی 
یقان در آیاتی دیگر ـ که ذکرشان گذشت ـ توجه کنیم 

ّ
»شهداء« با پیامبران و صالحان و صد

باشیم، آن گاه قول تفسیری نخست  آیات در نظر داشته  آن  و کاربرد ستایش آمیز آن را در 
موّجه تر می نماید. کاربردهای ممدوح »شهید« در سنت دینی و فرهنگی مسلمانان، هم 
یقة الشهیدة«6 در کاربردهای کهن تر )به ویژه در 

ّ
یق الشهید«5 یا »الصد

ّ
در تعابیر »الصد

غائب«؛  غیر  القلب  »شاهد   :115 ص   ،4 ج  مقاتل،  القلب«؛  »شاهد   :612 ص   ،2 ج  مجاهد،  نک:   .1

بخاری، ج 6، ص 47: »شاهد بالقلب«.

2. نک: طوسی، التبیان، ج 2، ص 540 ـ 541 )ذیل آل عمران )3(: 99(.

3. نک: زمخشری، ج 5، ص 604 ـ 605، )ذیل ق )50(: 37(.

4. نک: طبری، ج 26، ص 228 ـ 229 )ذیل ق )50(: 37(؛ نیز: طوسی، التبیان، ج 9، ص 374، )ذیل ق 

)50(: 37(، که قول نخست را نیز ترجیح داده است. در این میان، فخر رازی چند قول در تفسیر و تشخیص 

 خاص فخر است و بحث از آنها مجالی 
ً
مصداق »شهید« در این آیه یاد کرده است که بعضی از آنها ظاهرا

جز اینجا می طلبد )نک: رازی، ج 28، ص 183، ذیل ق )50(: 37(.

5. نک: ابن قولویه، ص 402، 513، 518؛ ابن بابویه، ج 2، ص 604؛ طوسی، مصباح المتهجد، ص 719؛ 

نیز نک: برقی، ج 1، ص 163ـ164.

6. نک: ابن بابویه، ج 2، ص 573؛ طوسی، مصباح المتهجد، ص 711؛ قس: مفید، ص 459، که در آن به 

جای »الصدیقة الشهیدة« تعبیر »الشهیدة الطاهرة« آمده است. برای کاربرد دیگری از »الشهیدة« در نصوص 

کهن اسالمی، نک: احمد بن حنبل، ج 11، ص 244 )نیز نک: ابن سعد، ج 10، ص 424، که عبارت افزودۀ 

ابن سعد ـ در پایان نقل حکایت ـ شاهد دیگری است از تحّول معنایی »شهید« به »قتیل« در سنت اسالمی؛ 
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دربارۀ  )از جمله  کاربردهای جدیدتر  در  تعبیر »سعید شهید«  در  و هم  نصوص شیعی( 
حافظ(، نیز مؤید همان قول تفسیری نخست است.

***

اما مترجمان قدیم قرآن واژۀ »شهید« را در آیۀ 37 سورۀ ق چگونه ترجمه کرده و چه 
واژه ای را ـ به فارسی ـ در برابر آن پیشنهاد کرده اند؟ در کهن ترین ترجمۀ قرآن به فارسی 

)مندرج در ترجمۀ تفسیر طبری(، »شهید« به »گواه« ترجمه شده است: 
1( ترجمۀ تفسیر طبری: »که اندر این یادگاری است آن را که بود او را دلی یا بیوکند 

اشنوائی، ]و[ او گواه است«.1
چنان که می بینیم، در این ترجمه به ذکر معادل لغوی »شهید« در زبان فارسی بسنده 
شده است؛همچنان که در ترجمۀ بقیۀ آیه نیز احتیاط مترجم و التزام او به ترجمۀ تحت اللفظ 
هویداست، و درست از همین رو ساختار نحو عربی و تعبیرات زبانی آن )دل داشتن = له 
 گرده برداری شده و در ترجمۀ فارسی بازتاب یافته 

ً
قلب؛ شنوایی اوکندن = ألقی السمع( عینا

 در قرن نهم ترجمۀ 
ً
است.2 در این میان، یکی از کاتبان )کاتب نسخۀ ایاصوفیا، که ظاهرا

تفسیر طبری را کتابت کرده( کوشیده است با افزودن واژۀ »خرد« )= عقل( به »دل«، تعبیر 
عربِی »قلب داشتن« را تفسیر کند و خوانندۀ فارسی زبان را در فهم آن تعبیر یاری دهد:

برفکند  یا  خرد  دِل  را  او  مر  باشد  »...که  ایاصوفیا(:  )نسخۀ  طبری  تفسیر  ترجمۀ   )2
شنوائی...«.3

ـ ساختار  تفسیر طبری  ترجمۀ  ترجمۀ مندرج در ضمن  ـ همانند  نیز  رازی  ابوالفتوح 
برابرگذاری  از  اما  افگندن(،4  گوش  داشتن،  )دل  داشته  نگاه  را  آیه  قرآنی  تعابیر  و  نحوی 
صرف برای واژۀ »شهید« چشم پوشیده و ـ با گرایش به ترجمۀ تفسیری5ـ واژۀ »حاضر« را 

ی، ج 2، ص 115ـ116(.
ّ
ابوداود، ج 1، ص 142؛ حل

1. ترجمۀ تفسیر طبری، ج 7، ص 1743.

 
ً
2. دربارۀ دو ویژگِی ترجمۀ تحت اللفظی و گرده برداری نحوی در ترجمه های کهن قرآن به فارسی )مخصوصا

ترجمۀ قرآنی مندرج در ترجمۀ تفسیر طبری(، نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 37ـ38، 48، 

.90 ،86

3. ترجمۀ تفسیر طبری، ج 7، ص 1743، پانوشت 7.

4. دربارۀ این ویژگی در تفسیر ابوالفتوح رازی، نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 86.

5. دربارۀ »ترجمۀ تفسیری« در ترجمه های قدیم قرآن به فارسی، نک: همان، ص 91ـ92.
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در برابر آن نهاده است:
3( ابوالفتوح رازی: »در این یادکردنی است آن را که او را دل باشد یا بیفگند گوش، و 

او حاضر باشد«.1
از آن دو ترجمه که بگذریم، مترجمان بعدی ـ از قرون پنجم و ششم ـ هم از ساختار 
لغوی  برابرگذاری  بر  را  واژۀ »شهید«  از  تفسیری  ترجمۀ  و هم  کرده اند  گذر  قرآن  نحوی 
قرآن  فارسی زباِن  مخاطب  به  مفهوم تر  متنی  کوشیده اند  راه  دو  این  از  و  داده اند،  ترجیح 

عرضه کنند. برای نمونه:
4( حدادی: »اندر این... هرآینه پند است... و عبرت ... کسی ]را[ ... که وی را اندر دل2 

خرد3 باشد تمام یا4 شنوایی ]و[ گوش دارد سوی علم، و دل وی حاضر باشد نه غایب«.5
5( سورآبادی: »به درستی که در آن ... پند است آن را که او را دلی بود ]که[ بدان پند 

گیرد ... یا گوشی که فرا پند دارد، و خود به دل حاضر بود«.6
6( تفسیر قرآن مجید: »اندر این ... پند است مر آن کسی را که او را دل زنده است یا او 

را خرد تمام است ... ]یا[ گوش دارد و دل او آنجا حاضر باشد«.7
7( میبدی: »در این ... پند است آن کس را که او را دلی زنده است و یا گوش فرا دارد و 

او دریافت را حاضر است بر جای«.8
8( نسفی: »اندر این پند است مر آن را که ]او را[ دلی عاقل است و گوش داشت ـ به 

1. ابوالفتوح رازی، ج 18، ص 53.

2. در نسخۀ خطی عبارت »عقل و« در اینجا افزوده شده است. باید گفت این افزوده از کاتب است که به 

 »خرد« در روزگار خود ـ به متن اصلی افزوده 
ِ

قصد به روز کردن متن واژۀ »عقل« را ـ به عنوان معادل رایج

است.

3. در نسخۀ خطی کلمۀ »کامل« در اینجا افزوده شده است. پیداست که این افزوده از کاتب است که به جای 

کلمۀ »تمام«ـ  در متنـ  کلمۀ »کامل« را آورده، ولی از سوی دیگر »تمام« را نیزـ  از ضبط اصیل عبارتـ  نگاه 

داشته است. با این افزوده، البته جمله دچار حشو شده است.

4. در نسخۀ خطی عبارت »بینایی و« در اینجا افزوده شده است. باز هم پیداست که این عبارت افزودۀ کاتب 

است و از عدم فهم متن قرآنی نشأت گرفته است.

5. حدادی، ص 323.

6. سورآبادی، ج 4، ص 2418.

7. تفسیر قرآن مجید، ج 2، ص 269ـ270.

8. میبدی، ج 9، ص 287.
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شنیدن قرآن ـ و وی حاضردل است«.1
گاهی«2ـ در  به معنای »فهم« و »ادراک« و »آ ـ  در ترجمه های باال، واژۀ »دریافت« 
گاهی« در  ترجمۀ منقول میبدی )زنده در 520ق(، نشان می دهد که وی به وجود مفهوم »آ
واژۀ »شهید« توجه داشته است. برابِر »حاضردل« ـ در مقابل »شهید« ـ در ترجمۀ نسفی 
)م.538ق( نیز، هرچند تعبیری مأخوذ از عبارت وصفِی ترجمه های دیگر می  نماید، هم 
از جهت خوشاهنگی و هم از نظر تبدیل عبارت وصفِی »به دل حاضر بودن« به صفِت 

»حاضردل« )و برابرگذارِی »واژه به واژه«( شایان توجه است. 
در این میان، عتیق سورآبادی )م.494ق(، ضمن تفسیر »قلب« به »عقل«، به پرسشی 
ر پاسخ می  دهد: »سؤال: چرا گفت: "لمن کان له قلٌب"، بعدما که همه جانوران را دل 

ّ
مقد

بود و پند نبود مگر عاقل ممّیز را؟ جواب گوییم: این "قلب" به معنی "عقل" است. "عقل" را 
"قلب" خواند زیرا که محل عقل "قلب" است«.3

ابونصر حدادی )م.457ق( هم، در تفسیر »قلب« به »عقل« و »سمع« به »فهم«، از 
گفتۀ سهل تستری )م.283ق( و ابوسعید خّراز )م.286ق( و »خواجه امام زاهد«4 نقل قول 

می کند: 
»سهل تستری گفت: اندر این آیت "لمن کان له قلٌب" یعنی کسی را که عقل باشد و 
او بدان عقل علم حاصل کند و به عقل و علم عمل کند. ابوسعید خّراز گفت: در این آیت 
" ألقی السمع" چنان باید که در وقت شنیدن علم و قرآن چنان دانی که گویی از پیغامبر 
بر  که  از جبرئل می شنود  گویی  که  برتر  افکند  فهم  و  پیغامبر می خوانی؛  بر  یا  می شنوی 
پیغامبر می خواند؛ و باز فهم برتر افکند، چنان داند که از حق ـ تعالی ـ می شنود. خواجه 
امام زاهد گفت: چون حق ـ تعالی ـ گفت: "لمن کان له قلٌب"، اینجا قلبی مطلق یاد کرد؛ 
از طریق عقل چنان واجب کند که بدان هر دلی نخواسته باشد، زیراکه دل ها بر وجوه است: 
ملعون.  بعضی  دل  و  مطبوع  بعضی  دل  است؛  بیمار  منافقان  دل  است؛  مرده  کافران  دل 
یا  أّواب  یا  ُمنیب  یا  بود سلیم  آن دلی  باشد، و  اولیا خواسته  بود که بدین دل دل  محتمل 

1. نسفی، ج 2، ص 982.

2. نک: دهخدا، ج 7، ص 10735 ـ10736، ذیل »دریافتگی« و »دریافتن«.

3. سورآبادی، ج 4، ص 2418.

4. دربارۀ اینکه مقصود از »خواجه امام« در تفسیر ابونصر حدادی کیست، نک: عمادی حائری، »مقدمه«، 

ه، ص 17ـ 18؛ همو »یافته های دیگری...«، ص 120ـ 121.
ّ
معانی کتاب الل
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خائف یا ُمجیب یا مشروح یا مطمئن«.1
آیۀ  به  با استشهاد  قبادیانی )م.ح.481ق(،  همانند نقل  قول های حدادی، ناصرخسرو 
179 سورۀ اعراف ـ که پیش تر از نقش آن در تفسیر واژۀ »شهید« در آیۀ 37 سورۀ ق سخن 
گفتیم ـ »غافل« را در مقابل »عالم« قرار می دهد و »گوِش« باطن را وسیلۀ کسب »علم 
الهی« معرفی می کند؛2 همچنان که در جهان بینی او سعادت انسان در گرو همراهی »علم« 

و »عمل« است.3

***

در میان مترجمان معاصر قرآن به فارسی، برای نمونه، امامی و موسوی گرمارودی ـ که 
کهن گرایی و پایبندی به الفاظ قرآنی از ویژگی های ترجمه های ایشان است ـ در ترجمۀ آیۀ 
37 سورۀ ق همان واژۀ »گواه« را در برابر »شهید« گذاشته اند )همانند ترجمۀ تفسیر طبری 
عبارت  ـ  است  تفسیرگراتر  اندکی  قرآن  ترجمۀ  در  که  ـ  فوالدوند  اما  رازی(،  ابوالفتوح  و 
»صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد« را در برابر واژۀ »شهید« قرار داده است. 
آیتی »من کان له قلب« را به »صاحبدالن« برگردانیده، اما عبارت قرآنِی »و هو شهید« را 
 ترجمه نکرده است. خرمشاهی نیز »له قلب« را به »صاحبدل باشد« ترجمه کرده، 

ً
اساسا

اما در برابر »شهید« واژۀ عربِی »شاهد« را نهاده است.4 
ق  سورۀ   37 آیۀ  در  »شهید«  واژۀ  فارسِی  برابر  عنوان  به  را  گاه«  »دل آ واژۀ  پیش تر  ما 
واژۀ  برای  فارسی  برابری  قلب«  »له  قرآنِی  تعبیر  حفظ  با  بخواهیم  اگر  کردیم.  پیشنهاد 
»شهید« برگزینیم و به قاعدۀ متیِن »یک واژه در برابر یک واژه، در ترجمۀ متون قدسی«5 
حتی اإلمکان پایبند بمانیم، شاید »صاحبدل« ـ به تنهایی ـ از همه مناسب تر باشد. اما اگر 
ـ با رعایت قاعدۀ »ترجمۀ واژه به واژه« ـ دغدغۀ انتقال بهتِر مفهوم از زبان مبداء )قرآن( 
گاه« ـ در ترجمۀ متن  به زبان مقصد )فارسی امروز( را نیز داشته باشیم، باز باید به واژۀ »آ
گاه« ـ در بیرون از آن ـ بازگردیم. حال، اگر بخواهیم اندکی کهن گرایی6 را  آیه ـ و واژۀ »دل آ

1. حدادی، ص 323ـ324.

2. نک: ناصرخسرو، ص 24.

3. نک: عمادی حائری، »مقدمه«، زادالمسافر، ص چهل ـ چهل و چهار.

4. نک، به ترتیب: ترجمه های امامی، موسوی گرمارودی، فوالدوند، آیتی، خرمشاهی، ذیل ق )50(: 37.

5. در این باره، نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 37ـ38، و پانوشت 3 همانجا.

6. archaism.
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نیز در این برابرگزینِی »واژه به واژه« و »مفهوم گرا« دخالت دهیم )تا از این طریق قدمت و 
فخامت متن قرآن را به ذهن مخاطب فارسی زباِن امروز القاء کنیم(، واژۀ »روشن بصیرت« 
)به معنای: بینادل، روشن بین( ـ که ناصرخسرو در زادالمسافر )تألیف شده در 453ق( به کار 

برده1ـ شاید معادل مناسبی باشد.

4. شنوای غیب و آشنای اسرار
با توجه به آنچه گذشت، وجه اطالق واژۀ »شهید« به حافظ، بر اساس کاربرد قرآنی 
آن در آیۀ 37 سورۀ ق، آشکار می شود. حافظ البته خود »شهید« را ـ با قبول همان تحول 

معنایی ـ در مفهوم »کشتۀ« عشق به کار برده است:
با صبا در چمن الله سحر می گفتم:               که شهیدان که اند این همه خونین کفنان؟2
گاهِی او را به مخاطبان دیوانش  اما محمد گلندام با ذکر عنوان »شهید« برای حافظ، دل آ
گاهی  یادآور می شود؛ همو که در »پرتِو جاِم جهان بین« آشنایی و گواهی را با هوشمندی و آ
زبان  به  و  می شنود،4  را  سروش«  »پیغام  هوش  گوِش  با  و  است  راز  محرم  دارد،3  جمع 
غزلهایش »لساِن غیب« می شود و »معارف الهی و حقایق نامتناهی را در لباِس صورت« 

بهتر از هر »صاحب مشرِب« دیگری »درج« می کند.5 آری،

ای پادشاِه صورت و معنی که مثل تو                نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش6

□

1. نک: ناصرخسرو، »شرح لغات و اصطالحات«، ص 555، ذیل »روشن بصیرت«.

2. حافظ، به کوشش سایه، ص 457، غزل 377، بیت 8.

3. نک: همان، ص 558، غزل 478، بیت 1ـ2: سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی / گفت باز آی که دیرینۀ 

گاهی. این درگاهی // همچو جم جرعۀ ما کش که ز سّر دو جهان / پرتو جام جهان بین دهدت آ

4. نک: همان، ص 357، غزل 277، بیت 6: تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد 

جای پیغام سروش.

ص   ،1 ج  کدکنی،  شفیعی  )نک:  حافظ  دربارۀ  است  )م.866ق(  طوسی  آذری  سخن  عبارت  این   .5

256ـ257(. قدیمترین جایی که در آن به شهرت حافظ به عنوان »لسان الغیب« اشاره شده، جواهر األسرار 

همین آذری است )نک: همو، ج 1، ص 256(.

6. حافظ، به کوشش سایه، ص 356، غزل 276، بیت 8.
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