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از جمله آیات قرآن که بر ضرورت ّ
حجت زنده در هر زمان داللت دارند ،آیات مربوط به شاهدان و
گواهان اعمال هستند .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که حیات امام مهدی؟ع؟ با
توجه به آیات شهادت ،چگونه قابل اثبات است .بر اساس یافتههای پژوهش ،خدای سبحان ،در همه
زمانها و در همه امتها ،فرد ویژهای را از میان امت بر اعمال آنان شاهد قرار میدهد تا در روز قیامت ،در
دادگاه االهی ،در مورد عملکرد ّامت شهادت دهد .این سنت االهی در امت خاتم نیز جریان دارد ،لذا وجود

شاهد در هر عصر و زمانی ،از جمله زمان حاضر ضرورت دارد .چنین فردی باید از مقام عصمت و مشاهده
ملکوت اعمال ،برخوردار باشد .این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و در تجزیه و تحلیل
آیات قرآن کریم از روش تفسیر قرآن به قرآن ،بهره گرفته است.
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مقدمه

یکی از اصول اساسی مکتب اهل بیت؟مهع؟ و امتیاز آن بر سایر مذاهب ،ضرورت حضور ّ
حجت
زنده در هر زمان است .این اصل از مبانی تفکر شیعی اثنا عشری و از مبانی ّ
مهم امامت و

مهدویت است .از اینرو ،اثبات آن با استناد به قرآن مجید ،از ّ
اهمیت فوق العادهای برخوردار
است .آیات ّ
متعددی در قرآن کریم ،بر این اصل مهم داللت دارند .از جمله آنها آیات شهادت و
گواهان اعمال است که گرچه به این آیات در روایات اهل بیت؟مهع؟ پرداخته شده است؛ در

نوشتار دانشمندان ،از جمله در آثار کالمی و تفسیری ،چنان که شایسته است ،زوایای مختلم

این آیات و چارچوب قرآنی و منطقی آنها ،به منظور اثبات این مبنای اساسی امامت و

مهدویت ،مورد تحلیل و بررسی الزم و کافی قرار نگرفته است .در مقاالت نیز در این باره چیزی

یافت نشد.

مفهوم شناسی
شهادت

َّّ
ّ
«شهود» و «ش َّه َّادة» به معنای حضور همراه با مشاهده است؛ خواه با چشم و بصر باشد یا با

بصیرت (راغب اصفهانی :1412 ،ج ،1ص.)465

واژه «شهد» در اصل بر حضور ،علم و إعالم و إخبار ،داللت دارد و این اصول در همه مشتقات
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واژه ،دیده میشود .شهادت نیز این چنین است .در مفهوم این ریشه باید اصول حضور ،علم و
ً
َّ
إعالم جمت باشند .گفته میشود« :شهد ،یشهد ،شهادة» (ابن فارس :1404 ،ص.)221
شهادت ّ
اخص از علم است؛ چون علمی است نسبت به وجود اشیا که منشأ آن ،خود شیء

طریق مشاهده به آن پی ببرد ،نه از طریق
باشد ،نه اشیای دیگر؛ یعنی علمی که شخص از
ِ

دیگران و شاهد نقیض غایب است .لذا آنچه با حواس ،درک و به طور ضروری و بدیهی دانسته
ّ
کل نجوی» نامیده شده است؛ زیرا از
میشود؛ «مشهود» ،عنوان می گیرد .خدای سبحانِ « ،
شاهد ِ
طریق ذات خودش ،نسبت به جمیت موجودات« ،علم» دارد .پس شهادت ،علمی است که فقط

شامل اشیای موجود است؛ ولی علم ،همه اشیای موجود و معدوم را شامل میشود.
6

شهادت در حقوق ،جز از طریق علم حسی به آن ،صحیح نیست و این ،بدان سبب است که

اصل در شهادت ،رؤیت است .برخی گفتهاند :شهادت در اصل ،ادراک شیء ،به وسیله دیدن و

شنیدن است (عسکرى :1400،ص.)88

بنابراین ،از نظر واژه شناسی ،کاربرد واژگان «شهید» و «شاهد» در مواردی صحیح است که

شخص گواه ،مشهود را با حواس خودش رؤیت کرده و علمش به مشهود ،از إخبار یا وسایط

دیگری حاصل نشده باشد .در آن صورت است که میتواند به نفت یا به ضرر او شهادت بدهد.
هم چنین واژه «شهید» بر تداوم و استمرار رؤیت مشهود ،داللت دارد؛ ّاما لفظ «شاهد» گویای بر
ّ
ّ
مجرد حدوث و قیام شهود و تحقق شهادت است.
البته در مواردی ممکن است «شاهد» معنای وصفی داشته باشد؛ چنان که در ادعیه مأثوره،

«شاهد» از زمره اسما و صفات ذات اقدس االه مطرح شده است (مجلسی :1403 ،ج ،91ص388؛
ابن طاووس :1409 ،ص27؛ کفعمی :1418 ،ص 362و همان :1405 ،ص.)25

شهید معرکه

«شهید» در شریعت اسالم ،به کشته در راه خدا نیز گفته میشود .در مورد تسمیه آن ،وجوهی

بیان کردهاند .1 :چون مالئکه رحمت ،شاهد او هستند؛ یعنی برای غسل او حاضر میشوند؛
 .2برای انتقال روحش به ّ
جنت ،حاضر میشوند؛
 .3خداوند و فرشتگانش در بهشت ،مشهود او هستند؛

 .4او بر «شاهده» یعنی زمین ،سقوط میکند؛

معناى گواهان بر اعمال است ،و در هیچ جاى قرآن ،واژه شهید به معناى کشته در معرکه جنگ

نیامده است (طباطبایی :1390،ج ،4ص.)29
ّامت

ُ ُ َ ً
َ ُ
«امت» ،ازجمله واژهای مطرح در آیه  89سوره نحل استَ < :و َي ْو َم ن ْب َعث فِي ك ِل أ َمةٍ ش ِهيدا
َع َل ْيه ْم م ْن َأ ْن ُفسه ْم َو ج ْئنا ب َك َشهي ًدا َعلى ُ
لاء>؛ و [به یادآر] روزى که در هر امتی گواهی بر آنها
هؤ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
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 .5او زندهای است که نمیمیرد؛ گویا نزد ّربش ،شاهد و حاضر است (زبیدى :1414،ج،5
ص .)46برخی از ّ
مفسران معاصر معتقدند که واژه «شهید» و جمت آن« ،شهدا» در قرآن کریم ،به

7

از [میان] خودشان برمیانگیزیم و تو را بر این امت [یا بر گواهان اعصار] گواه میآوریم»

از آنجا که این کلمه نقش مهمی در مباحث پیشرو ایفا میکند؛ اشاره به حدود مفهومی آن

الزم است:

راغب اصفهانی مینویسدّ « :امت» ،جماعتی است که یك چیز ،مثل دین واحد ،یا زمان واحد ،و
یا مکان واحد ،آنها را جمت کند (مفردات راغب :1412 ،صّ .)86امت ،واژهای با برد معنایی
ّ
بسیار وسیت است که جامت مفاهیمی چون قوم ،قبیله ،عشیره ،گروههای نژادی ،ملت یا جامعه
مذهبی یک پیامبر میباشد .در قرآن کریمّ ،امت به معنای مردم (بقره)213 :؛ و یا ّ
عدهای از

انسانها ،که با یکدیگر پیوند دینی دارند ،آمده است (آلعمران« .)110:امم» نیز به معنای اقوام
ّ
پیشین و ملتهایی که خداوند برای آنان پیامبری گسیل داشته ،به کار رفته است .به هر حال،
ّامت افزون بر مفهوم دینی ،میتواند به مفهوم همبستگی زبانی ،فرهنگی ،طبیعی یا نژادی،
باشد (انصاری :1380،ج ،10ص .)19البته«امم» در قرآن مجید درباره جمت حیوانات و پرندگان

نیز بهکار رفته است (انعام.)38 :
داللت آیه

ضرورت و عمومیت وجود شاهد اعمال در همه امتها

قرآن مجید در آیات ّ
متعدد ،تصریح میکند که در هر ّامتی ،شخصی به عنوان شاهد بر اعمال

امت حضور دارد که روز قیامت برای ادای شهادت در دادگاه االهی ،به نفت یا ضرر امت متبوع
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احضار میشود:
َُ
ُ
َ َ ْ َ ََْ ُ
َ َ َ
َ
ُ
ْ ُ
كف َ
<فك ْيفففففذ ِجئْ ِج ْئنفففففا ِمفففففن
ففففل أمفففففةٍ
ففففل أمفففففةٍ ِ ف ٍ
ففففهيد>(نسرررراء)41:؛ <و يفففففوم نبعفففففث فِفففففي كف ِ
ِ
ُ ُ َ ً
َ ً
َ ُ
ش ِهيدا>(نحل )89:و < َو َي ْو َم ن ْب َعث فِي ك ِل أ َمةٍ ش ِهيدا> (قصص.)75 :
منطوق این آیات ،در مورد ادعای شهادت در قیامت است؛ ولی بدون ّ
تحمل شهادت در دنیا،

اطالق لفظ شهید به آنها ناصواب خواهد بود و چنانکه در واژه شناسی این لغت بیان شد ،شاهد
یا شهید به فردی اطالق میشود که مورد شهادت را با حواسش ،مشاهده کرده باشد .لذا ا گر در
ُُ
دنیا ،مشهود را رؤیت نکرده باشد ،چگونه میخواهد در قیامت شهادت بدهد؟ همچنین «کل

ُ َّ
امة» که قضیهای موجبه کلیه است ،بر این نکته داللت دارد که هیچ امتی از این قاعده مستثنا

نیست.

مفرد و جمع ذ کر شدن واژه «شهید»

در آیات شهادت ،سخن از وجود «یک شهید» در هر امت است .لذا در همه این موارد ،واژه

«شهید» ،به شکل مفرد ،بهکار رفته است .البته در برخی آیات ،از لفظ جمت ،استفاده شده که از

حیث مجموع گواهان امتها یا گواهان امت خاتم ،به آن نگریسته شده است ،نه اینکه در هر
ُ ُ َّ
زمان و در هر امتّ ،
تعدد شهید ،لحاظ شده باشد .لذا در چنین مواردی ،عبارت « يِف ک يل أمة» ،یا
« ِم ْن ک ّل أ َّّمة» ،استعمال نشده ،بلکه به صورت کلی مطرح شده است؛ مانند < َو ُو ِض َع ْْل ِك ُ
تاب َو
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
ُ
جيء ِبالن ِب ِيين و ْل هد ِاء و ق ِضي بينهم ِبالح ِق و هم لا يظلمون> (زمر.)69 :
در مورد امت رسول خاتم؟لص؟ نیز سخن از ّ
تعدد شاهدان به میان آمده است؛ مانندَ :
<و
َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ً
ْ ُ ُ ً
َ َ
ً ُ ُ ُ
َ َ
ْلر ُسول َعل ْيك ْم ش ِهيدا> (بقره:
كذ ِلك َج َعلناك ْم أ َمة َو َسطا ِل َتكونوْ ش َهد َاء َعلى ْلن ِاس و يكون

.)143
ُ
ً
ُ
ً
مراد از شهید بودن امت در جمله «أ َّمة َّو َّسطا يل َّتك ُونوا ُش َّه َّ
داء» این است که شاهدان ویژهای در

بین این امت حضور دارند؛ نه این که همه امت از زمره شاهدان باشند؛ چنان که قضیه برتری
َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ََ َ
ْلن ُب َو َة َو َر َز ْق ُ
ناه ْم ِم َن
رْئيل ْل ِكتاب و ْلحكم و
بنی اسرائیل بر عالمیان در آیه < َو لق ْد آت ْينا َبني ِج ْس
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
ناه ْم َعلى ْلعالمين> (جاثیة)16 :؛ بدان معنا است افرادى که بر همه عالمیان
بات و فضل
ْلط ِي ِ
برترى داشتند ،در آن امت بودند؛ نه اینکه یکایک بنی اسرائیل بر عالمیان برتری داشتند ،بلکه
محسوب میشوند.

شاهد بودن امت اسالم به همین معناست؛ یعنی در این امت کسانی هستند که بر مردم شاهد

باشند و رسول ،بر آنان شاهد باشد (طباطبایی :1390،ج ،1ص .)321وسط بودن امت ،به این

معنا است که شاهدان امت خاتم ،میان رسول و مردم واسطهاند.

در آیاتی که شهید به صورت جمت بهکار رفته ،همه شاهدان امت خاتم ،به صورت مجموعه
مورد نظر است؛ چون از زمان بعثت رسول خاتم؟لص؟ تا قیامت ،همه مسلمانان و ّ
حتی همه

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

وصم بعض را به کل نسبت داده است؛ چون این بعض در آن کل هستند و از آن جمعیت

9

انسانها ،امت ایشان محسوب میشوند؛ ولی همین امت واحده ،به دوازده امت در طول زمان _

به تعداد شاهدان اعمال_ تقسیم میشود .لذا آیات قرآن در این معنا ظهوری ندارند که مراد از

غمبر مبعوث در هر امت باشد ،و کلمه «امت» به معناى جماعتی از مردم باشد که
«شهید» ،پی ِ
پیامبر به سوى آنها فرستاده شده باشد؛ چه رسد به اینکه بگوییم به آن تصریح دارد .البته

چنین جماعتی که پیغمبرى دارند ،یکی از مصادیق امت است (همان ،ج ،16ص.)72
بنابراینّ « ،امت» در آیات شهادت ،به معنای جماعتی است که شاهد واحد ،آنها را جمت کرده

است .به عبارت دیگر ،مراد از ّامت ،تمام افرادی هستند که در زمان حیات شاهد ،در زمین
زندگی میکنند .پس «امت» ،در اینجا به معنای جماعتی نیست که دین واحد دارند تا گفته
شود تمام مسلمانان تا قیامت ،یک ّامت هستند و آن هم ّامت پیامبر اسالم .لذا شاهد ّامت نیز

ایشان است؛ زیرا با توجه به آیات قرآن ،شاهد امت ،باید از حیات دنیوی ،برخوردار باشد و در
میان زمینیان زندگی کند و در امت خاتم ،با ّ
تعدد شاهدان ،مواجه هستیم .رسول خاتم؟لص؟،

ّ
شاهد کل امت تا قیامت نیست ،بلکه بر مردم معاصر خویش شاهد است ،نه شاهد در همه
زمانها.

محدوده امت پیامبر؟لص؟

یک باور نادرست میان عوام و خواص رایج است که امت رسول خاتم؟لص؟ فقط مسلمانان را

شامل میشود و کفار و سایر مردم جهان ،جزو امت ایشان نیستند و یا وقتی قرآن میگوید که در
هر امتی یک شاهد اعمال ،وجود دارد؛ مراد از امت ،فقط پیروان آن شاهدند .بنابراین پندار ،همه
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انسانها در زمان حاضر ،امت امام زمان؟جع؟ نمیباشند .این سخن ،باطل است؛ چون وقتی
ّ
به کاربرد واژه امت ،در آیات قرآن ،توجه شود؛ تکذیبکنندگان و کفار نیز جزو ّامت پیامبران ،از
جمله پیامبر خاتم؟لص؟ محسوب شدهاند:
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
«< َكذل َك َأ ْر َس ْل َ
ناك في ُأ َمةٍ َق ْد َخ َل ْت م ْن َق ْبلها أ َم ٌم ل َت ْتل َوْ َعل ْيه ُم ْلذي أ ْو َح ْينا جل ْي َك َو ُه ْم َيك ُف ُر َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َ
الر ْحمن>؛ همان گونه [که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم ]،تو را به میان ّامتی فرستادیم که
ِ
پیش از آنها ّامتهاى دیگرى آمدند و رفتند ،تا آنچه را به تو وحی کردهایم ،بر آنان بخوانی؛ در
حالی که [این امت نیز] به رحمان کفر میورزند» (رعد.)30:
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َ َ َ ْ ََُْ ْ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َُ َ ُ ْ َْ ُُ ُ َ َُ
جادلوْ
وح و ْلأحزْب ِمن بع ِد ِهم و همت كل أمةٍ ِبرس ِول ِهم ِليأخذوه و
<كذبت قبلهم قوم ن ٍ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُْ ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
ُْ
قاب>؛ پیش از آنان نیز قوم نوح و احزابی
ِبال ِ
باط ِل ِليد ِحضوْ ِبهِ ْلحق فأخذتهم فكيذ كان ِع ِ
که بعد از آنها آمدند [مانند قوم هود و صالح و لوط ،پیامبرانشان را] تکذیب کردند ،و هر امتی

آهنگ رسول خود کردند تا او را بگیرند [او را تبعید یا زندانی کنند یا بکشند] ،و به وسیله باطل،
مجادله و ستیز کردند تا حق را بدان زایل و باطل سازند .پس آنها را بگرفتم .پس [بنگر که] کیفر

من چگونه بود! (غافر.)5 :

لذا قرآن کریم ،در موارد فراوان ،تصریح می کند که رسول خاتم؟لص؟ نهتنها بهسوی همه
انسانها و همه جهانیان مبعوث است ،بلکه ّ
جنیان نیز امت او هستند؛ چنان که قرآن نیز برای
ُ َ َ ُ
ً
َ
ُ
َُ
همه آنان ،نازل شده است< :ق ْل يا أي َها ْلن ُاس ِجنِي َر ُسول ْلل ِه ِجل ْيك ْم َج ِميعا> (اعراف )158 :و
َ ُ َ ْ َ َ َ ً
بار َك َْلذي َن َز َل ْْل ُف ْر َ
< َت َ
مين نذيرْ> (فرقان .)1 :کلمه «عالمین» جمت
قان َعلى َع ْب ِدهِ ِليكون ِللعال
عالم است که معنایش خلق است و «عالمون» ،به معناى اصناف خلق است و مراد از آن در

اینجا ،خصوص «مکلفان» از خلق و «ثقالن» به معنای جن و انس است (طباطبایی:1390،
َ
هذهِ
ج ،15ص .(173لذا مراد از «امت واحده» در قرآن نیز نوع بشر است ،نه فقط مسلمانانِ < .جن ِ
َُُ ُ َُ ً
ً ََ ُ ُ َ
وْح َدة َو أنا َربك ْم ف ْاع ُب ُدون> (انبیا .)92 :خطاب در آیه شریفه ،به طورى که سیاق،
أمتك ْم أمة ِ

به آن گواهی میدهد؛ خطابی است عمومی که تمامی افراد مکلم بشر را در بر میگیرد و مراد از
امت ،در اینجا ،نوع انسان است (طباطبایی :1390 ،ج ،14ص .)322بنابراینّ ،
رب واحدّ ،
نبی

واحد را به سوی ّامت واحد ارسال کرده است و ایشان خاتم انبیا و به سوی همه انسانها تا
قیامت مبعوث شده است .لذا ّامت ایشان ،تمام انسانها را از بعثت تا قیامت شامل است.

چنان که گذشت ،واژه «امت» به معنای جماعتی است که وجه اشترا ک داشته باشند .در مورد

امت رسول خاتم؟لص؟ وجوه اشترا ک مختلفی قابل اعتبار است و برحسب این اعتبار دایره

شمول آن تغییر مییابد.

ا گر «وجه اشترا ک و اجتماع» ،رسالت و یا شاهد اعمال بودن ایشان مورد نظر باشد ،همه
ّ
مکلمّ ،
اعم از ّ
جن و انس ،امت او محسوب میشوند.
جهانیان

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

پهنه مصداقی واژه امت
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ا گر منظور از «اجتماع» جماعت مومن به رسالت ایشان باشد ،فقط مسلمانان را شامل میشود.

ا گر منظور از «اشترا ک» ،جماعت مومن و ملتزم واقعی به رسالت ایشان باشد ،فقط شیعیان را

شامل میشود؛ چنان که مراد از «امت مرحومه» ،در روایات ،این معنا است؛ چون مهمترین

رسالت ایشان ،ابالغ والیت اهل بیت؟مهع؟ است.
وقتی می گوییم ّ
شاهد اعمال امت است؛ مراد شهادت بر اعمال همه
حجت بن الحسن
جهانیان است ،نه فقط مسلمانان و یا شیعیان.

َ ُ
ُ
لذا قرآن تصریح میکند که کفار نیز از امت شاهدان ،محسوب میشوندَ < :و َي ْو َم ن ْب َعث ِم ْن ك ِل
َُ َ ً ُ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ
ذين كف ُر وْ َو لا ُه ْم ُي ْس َت ْع َت ُبون>(نحل .)84 :مراد آیه این است که
أمةٍ شهيدا ثم لا يؤئن ِلل
گواهان ،علیه کفار امت خود ،شهادت میدهند که در دنیا چه کارهایی کردند ،و ا گر اجازه دفاع

به آنان نمیدهند ،بدان دلیل است که زمینه و فرصت براى اداى شهادت شهود فراهم شود ،و

گواهان ،گواهی خود را بدهند .پس شاهدان اعمال ،شاهد بر اعمال کفار نیز هستند و آنان نیز
جزو امت آنان به شمار میآیند.

لزوم حیات دنیوی شاهد و حضور او در بین مردم

بر اساس آیات قرآن ،ضروری است که شاهد و گواه اعمال امت ،حیات دنیوی داشته باشد و
ُ ُ
َ ً َ
َ ُ
َْ ُ
یکی از افراد ّامت مشهود باشدَ < :و َي ْو َم ن ْب َعث فِي ك ِل أ َمةٍ ش ِهيدا َعل ْي ِه ْم ِم ْن أنف ِس ِه ْم>
(نحل .)89:از این گروه آیات بر میآید که در میان هر ّامتی در دنیا یک شاهد وجود دارد .لذا
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خدای تعالی در روز قیامت ،او را از میان همان امت برمیانگیزد تا مشاهدات خود را در مورد آنان،
در دادگاه االهی بیان کند .بر این اساس ،شهید باید دارای حیات دنیوی باشد و در میان ّامت
َّ
زندگی کند .قید« ِم ْن أ ْنف ِس ِه ْم» بر این نکته داللت دارد که شهید هر ّامت ،شخصی از میان خود
ّامت و یکی از اعضای آن است .پس باید در میان امت حضور جسمانی داشته باشد تا یکی از
نفوس آن امت محسوب شود.

بنابراین ،فردی که در عالم برزخ است و نسبت به حیات دنیا ّمیت محسوب میشود،

نمیتواند یکی از نفوس امت به شمار آید .ا گر چه پیامبران و معدودی دیگر از افراد در عالم برزخ

از حیات برزخی برخوردارند؛ شاهد اعمال امت که در قیامت از میان آنان مبعوث میشود،
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ضرورت دارد حیات دنیوی داشته باشد؛ یعنی در میان امت مورد شهادت ،زندگی کند ،تا روز
قیامتّ ،
حجت االهی بر خصم ،تمام باشد و افراد نتوانند در شهادت او هیچ خدشهای وارد سازند.
شاهد قرآنی مدعا
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
قرآن کریم از زبان حضرت عیسی؟ع؟ چنین می گویدَ :
<و ك ْنت َعل ْي ِه ْم ش ِهيدا ما ُد ْمت ِف ِيه ْم
ََ َ َ
ُ ْ َ َْ َ َ َ َ
قيب َعل ْي ِه ْم> (مائده)117 :؛ یعنی مادامی که حضرت عیسی؟ع؟ از
فل َما ت َوف ْي َتني كنت أنت ْلر
حیات دنیوی برخوردار بوده است؛ سمت شهادت بر او صدق میکرده و با وفات ایشان ،شهادت

ایشان بر سایرین منتفی است؛ چنان که در مورد رسول خاتم؟لص؟ ،به این مطلب تصریح شده
َّ
َّ
است« :شهیدا علیهم ما د ْمت ِفی ِه ْم فإذا توفیتنی ک ْن َّت أ ْن َّت َّّالر ِقی َّب َّعلی ِهم» (سیوطی :1404 ،ج،2
ص .)164بنابراین ،آیه بر این نکته داللت دارد که شهادت انبیا و به طور کلی شهادت شاهدان،
به دوران حیاتشان اختصاص ندارد و پس از حضور آنان ،دوران شهادت آنها بر امت نیز به پایان

نمیرسد.

عدم تنافی شاهد نبودن انبیا و اولیا با اطالع از اعمال
ْ
ُ
ُ
َ
ون َو َس ُت َر ُد َ
ممکن است با استناد به آیه < َو ُقل ْْع َم ُلوْ َف َس َي َرى ْ َلل ُه َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َو ْل ُم ْؤم ُن َ
ون ِجلى
ِ
ِ
ُ ُْْ ََُْ
َْْ َ َ َ َ َ ُ
َ
عال ِم ْلغي ِب و ْل
هادةِ ف ُين ِب ُئك ْم ِبما كنتم تعملون> (توبه)105 :؛ بر این مدعا اشکال شود که
ِ
قرآن مجید ،رسول خدا؟لص؟ را آ گاه بر اعمال میداند و بنابراین ،ا گرچه در قید حیات نباشد ،باز

شاهد است .پاسخ این است که این دو قضیه با یکدیگر مالزمهای ندارند .میتواند کسی به

رحلت منافات ندارد؛ چنان که در روایات تصریح شده که رسول اسالم؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ ،از

طریق عرضه اعمال توسط فرشتگان ،به اعمال امت آ گاهی دارند ،ولی موضوع شهادت بحث

دیگری است؛ چرا که شهادت ،بر مشاهده بیواسطه اعمال توسط شخص شاهد مبتنی است؛
ولی علم از طرق دیگر و با واسطه نیز حاصل میشود (چنان که شرح آن گذشت) .حضرت

عیسی؟ع؟ در عین آ گاه شدن بر اعمال امت ،پس از «توفی» خود را شاهد بر اعمال امت خویش

قلمداد نکرده است.

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

چیزی عالم باشد؛ ولی شاهد نباشد .شاهد نبودن با علم و آ گاهی یافتن انبیا بر اعمال امت پس از
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بنابراین ،در آیات شهادت ،سخن از شاهدی است که در میان مردم زندگی و اعمال ّامت خود

را مشاهده میکند و قرار است در روز قیامت ،در دادگاه االهی ،شهادت خود را ارائه کند .در این
صورت است که احتجاج االهی بر ّامت کامل میشود و شهادت شاهد قابل مناقشه نخواهد بود؛

چون فردی از میان خود ّامت است که با آنان در دنیا محشور است؛ در حالی که پیامبر؟لص؟ ،اگر
چه از حیات ملکوتی و حیات برتر برخوردار است؛ از نظر حیات دنیوی ّمیت محسوب میشود و

شهادت او ،خصم را در دادگاه االهی به طور کامل ساکت نمی کند؛ وگرنه شهادت خداوند و سایر
ّ
شهدا کفایت میکرد؛ ولی به جهت اسکات خصم و این که شاهد ّامت ،چون متکفل دین و
ّ
دنیای مردم و اعمال ّامت خود بوده است؛ در قیامت نیز متکفل امر شهادت و قضاوت ّامت خود

است.

در ادامه اشکاالتی که در مورد تحلیل قبل مطرح شده است ،بیان می گردد:
َ َ ُ َ َ ُ ُ
ْ ُ ُ ً
َ َ
ً ُ ُ ُ
َ َ َ
<و كذ ِلك َج َعلناك ْم أ َمة َو َسطا ِل َتكونوْ ش َهد َاء َعلى ْلن ِاس و يكون ْلرسول
 .1با توجه به آیه
َ ُ َ ً
َعل ْيك ْم ش ِهيدا> (بقره)143:؛ لزوم حیات دنیوی شاهدان ،ضرورت ندارد؛ چون رسول از حیات
دنیوی ،برخوردار نیست ،ولی شاهد بر شاهدان است؛ پس حیات دنیوی شهید ،ضرورت ندارد.
در پاسخ گفته میشود ،ا گر چه از نگاه قرآن ،حیات دنیوی شاهدان امتها ،برای ّ
تحمل و

ادای شهادت ،ضرورت دارد؛ شاهد بودن رسول بر شاهدان امت ،مستلزم برخورداری رسول از
حیات دنیوی نیست و همان حیات ملکوتی ،کفایت میکند؛ چون میان شهادت شاهدان امتها

با شهادت رسول بر آنان ،تفاوت است و این دو از دو مقوله جدا گانه است؛ زیرا هدف اصلی از
شهادت شاهدان ،صدور حکم کیفری بر ّ
ضد مجرمان امت ،در دادگاه عدل االهی ،بر اساس
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گواهی ّقیم و رهبر امت یعنی شاهدان امت است .لذا چنانکه گذشت ،حیات دنیوی آنان برای
ّ
تحمل و ادای شهادت و اسکات خصم ،ضرورت دارد؛ ولی شهادت رسول بر شاهدان امت ،برای

ّ
حقانیت آنان است؛ چون ّقیم و رهبر اصلی امت ،رسول است و این شاهدان در
تعدیل ،تأیید و
ّ
حقانیت و نصب االهی آنان و بر صدق دعوی
واقت ،جانشینان او در میان امت هستند .لذا او بر
آنان از سوی خدا ،برای چنین منصبی ،شاهد و گواه است و در قیامت در جمت مسلمانان و

انسانها ،بر این مطلب ،شهادت خواهد داد .لذا قرار نیست که رسول خاتم؟لص؟ ،بر اعمال
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شاهدان ناظر باشد و در دادگاه االهی ،برای صدور حکم کیفری یا تبرئه ایشان ،گواهی دهد ،تا در

نتیجه حیات دنیوی او نیز ضرورت داشته باشد.

ا گر شهادت آنها از یک سنخ بود ،آن گاه خود رسول میتوانست شاهد اعمال امت پس از
رحلتش باشد .لذا شهادت رسول بر امت کفایت میکرد و دیگر در امت خاتمّ ،
تعدد شاهد،
ضرورت نداشت ،و به وساطت این شاهدان میان رسول و امت نیازی نبود؛ در صورتی که در امت
خاتم ،با ّتعدد شاهدان ،مواجه هستیم .لذا سنخ شهادت رسول بر شاهدان ،از سنخ شهادت

خدای سبحان و امیرالمؤمنین؟ع؟ بر تأیید و حقا ّنیت رسالت رسول خاتم؟لص؟ است؛ یعنی
ً
َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ
ذين كف ُر وْ ل ْست ُم ْر َسلا
شهادت بر صدق دعوی است ،نه شهادت بر اعمال و رفتار< :و يقول ْل
َ َ ً
ْ ْ
ُ
ُ َ
ق ْل كفى ِبالل ِه شهيدا َب ْيني َو َب ْي َنك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِعل ُم ْل ِكتاب> (رعد.)43 :
 .2در برخی زمانها ،انبیا و رسوالن ،حضور نداشتهاند ،تا شاهد اعمال ّامت باشند؛ مانند دوران

«فترت» که قرآن مجید به آن تصریح کرده است .بنابراین ،قضیه حضور شاهدان کلیت ندارد.

در پاسخ گفته میشود ،از لزوم حیات دنیوی شخص شاهد نتیجه میگیریم که مقام شهادت

به انبیا اختصاص ندارد؛ چرا که در برخی زمانها مانند زمان فترت ،انبیا حضور ندارند ،تا شاهد
اعمال ّامت باشند .از طرفی ،قرآن مجید ،تصریح کرده که در میان همه ّامتها و همه انسانها،

شخصی بر اعمال آنها شاهد است .پس ،ا گر سمت شهادت را به انبیا منحصر بدانیم ،در

بسیاری از زمانها ،انسانها ،بدون شاهد اعمال خواهند بود.
این فرض با ّ
اعم از مقام ّ
نص قرآن مخالم است .بنابراین ،مقام شهادتّ ،
نبوت است و

اوصیای آنان را نیز شامل میشود .فخر رازى در این زمینه میگوید:

مقصود از این آیه ،آن است که ما یك نفر را از هر امتی ،امتیاز دادیم تا بر آنان شهادت

هستند که در هر زمان ،بر مردم شهادت میدهند و از جمله آنها انبیا هستند .این نظریه
به واقت نزدیكتر است؛ زیرا خداوند ،به هر ّامت و هر جماعتی ،این حکم را تعمیم داده

که از آنها کسانی را به عنوان شاهد قرار دهد .لذا این حکم زمانهایی را شامل میشود
که نبی ،وجود نداشته باشد (عصر فترت)؛ همانند زمانهای بعد از رسول خدا؟لص؟

(فخر رازى :1420 ،ج ،25ص.)13

از آیات دیگر نیز این مطلب ،دانسته میشود که شهیدّ ،
اعم از ّ
نبی است و شامل اشخاص

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

دهد .برخی گفتهاند :که مقصود انبیا است  ...برخی دیگر میگویند :بلکه آنان شاهدانی
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ویژهای میشود که در کنار انبیا ،در دادگاه االهی ،برای قضاوت ،احضار میشوند .لذا مصداق
آن ،به انبیا و رسوالن االهی منحصر نیست و میان سمت ّ
نبوت و سمت شهادت ،تالزمی وجود
ْ َ
ْ
ُ
َ ُ َ ْ
َ َ
ُ
النبي َ
ُ َ
ين َو ْل َهد ِاء َو ق ِض َي َب ْي َن ُه ْم ِبال َح ِق َو ُه ْم لا ُيظل ُمون>
ندارد< :و و ِضع ْل ِكتاب و جيء ِب ِ ِ
(زمر .)69:ذکر شهدا در کنار انبیا ،مقدمه قضاوت عادالنه االهی در امتها است .همچنین شهید،
ٌ
ّ
اعم از ّ
نبی است؛ زیرا الزمه عطم ،آن است که میان معطوف علیه و معطوف ،تفاوت باشد .لذا
نباید انبیا و شاهدان ،همیشه از حیث مصداق ،یکی باشند؛ ا گر چه گاهی مصداق یکی است؛
چنان که برخی از انبیا ،شاهد اعمال امت بودهاند؛ ولی این چنین نیست که همه شاهدان ّ
نبی
بوده باشند ،بلکه برخی از آنان جزو اوصیای انبیا بودهاند.

در آیه دیگری نیز شهدا ،در کنار انبیا ،صدیقین و صالحین ،ذکر شدهاند .لذا دال لت دارد
َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ
مصداق آن ّ
ذين أن َع َم ْلل ُه َعل ْي ِه ْم ِم َن
ولئك مع ْل
اعم از انبیا استَ < :و َم ْن ُي ِط ِع ْلله و ْلرسول فأ ِ
ُ
ً
َ
َ َ ُ َ َ َ
ْلص ِال َ
ْلنبي َ
ولئ َك َرفيقا>(نساء .)69 :این آیه همچنین
ْلص ِديقين و ْل هد ِاء و
حين َو َح ُس َن أ ِ
ين َو ِ
ِِ
بر این نکته داللت دارد که شهدا ،افرادی ،فراتر از مؤمنان هستند ،بلکه آنان اهل نعمت و رحمت

سالکان صراط مستقیم و همانطور که صراط مستقیم،
خاص االهی یعنی مقام والیت هستند و
ِ

«مهیمن» و از سایر راههای االهی برتر است؛ سالکان آن نیز مانند شهدا ،مهیمن و مافوق،

مؤمنانی هستند که در سایر راهها سلوک می کنند (طباطبایی :1390،ج ،1ص .)34آنان رفیق

سلوکی مؤمنان هستند و به واسطه قدرت والیت خود ،آنان را در سلوک ،یاری میدهند و هدایت

میکنند و مؤمنان با وجود همراهی با آنان ،از سنخ آنان نیستند و در زمره شهدا ،محسوب
نمیشوند.

سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399
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 .3برحسب مدعای این پزوهش ،مقام شهادت ویژه اوصیای انبیا است و مومنان دیگر به این
َ
َ
مقام راهی ندارند؛ حال آن که قرآن مجید از زبان مومنان این چنین نقل می کندَ < :ربنا َآمنا ِبما
َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
اك ُت ْبنا َم َع ْل َ ِاه َ
دين> (آلعمران .)53:بنابراین ،مومنان نیز میتوانند
أنزلت و ْتبعنا ْلرسول ف
شاهد باشند و براین اساس پایههای استدالل منقوض است.

ّ
حواریون ،این دعا را به درگاه خداوند
در پاسخ گفته میشود ،برخی از یاران پیامبران ،مانند
َ
ْ
عرضه داشتندَ < :ر َبنا َآم َنا بما َأ ْن َز ْل َت َو َْت َب ْع َنا َ
ْلر ُس َول َفاك ُت ْبنا َم َع ْل ِاه َ
دين> (همان)؛ ولی
ِ
درخواست آنان شاهد بودن نبوده است ،بلکه آنان خواهان این بودند که به واسطه ایمان و

ّ
تبعیت از حضرت عیسی؟ع؟ ،با شاهدان که سالکان صراط مستقیم هستند ،مصاحب شوند؛ نه
اینکه آنان در زمره شاهدان اعمال و در رتبه آنان ،نوشته شوند .در آیه سخن از همراهی و ّ
معیت

با شاهدان است ،نه شاهد شدن .همین بیان داللت دارد که مقام و رتبه شاهدان ،از رتبه
ّ
ُْ
ّ
حواریون برتر است؛ وگرنه باید میگفتند« :فا کت ْبنا من الشاهدین» (فخر رازی :1420،ج،8

ص.)235

 .4دربرخی آیات قرآن «شاهد» به معنای عالم و نخبه به کار رفته است .براین اساس ،معنایی

که مبنای استدالل برای مطلوب این مقاله است ،ناتمام است؛ چون شاهد میتواند به معنای
ََْ
َ ُْ
ْ
ُ
گواه اعمال نباشد .برای نمونهَ <« :و ِج ْن ك ْن ُت ْم في َريْ ٍب ِم َما نزلنا َعلى َع ْب ِدنا فأتوْ ِ ُس َورةٍ ِم ْن ِمث ِلهِ َو
ْْد ُعوْ ُش َهد َاء ُك ْم م ْن ُد َ ْ ُ ْ ُ
صاد َ
قين>؛ و ا گر در آنچه ما بر بنده خود فرو فرستادهایم
ون ْلل ِه ِجن كنت ْم ِ
ِ
ِ
شك دارید؛ پس یك سوره مانند آن را [در فصاحت و زیبایی لفظ و بالغت و ژرفایی محتوا ،و یا از
مردى همانند او ّامی و درس ناخوانده] بیاورید و [در این کار] آنچه غیر از خدا یاور و گواه دارید،

فرا خوانید ،اگر راستگویید» (بقره.)23 :

در پاسخ گفته میشود ،هر واژهای با توجه به اجزای دیگر جمله و شواهد و قرائن معنا میشود؛

چنان که در آیات متعددی شاهد به معنای شاهد در دعاوی و حدود و یا صرف شاهد بودن بر
َ
ً َْ
َ ُ َ
چیزی است؛ مانند < ُق ْل يا َأ ْه َل ْْلكتاب ل َم َت ُص ُد َ
ون َع ْن َ
بيل ْلل ِه َم ْن َآم َن ت ْبغونها ِع َوجا َو أن ُت ْم
س
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ُ
َْ ُ َ َ
جالكم> (بقره .)282 :در این موارد اتخاذ
ش َهد ُاء> (آلعمران  )99 :و < َو ْْست ِهدوْ شهيد ْي ِن ِم ْن ِر ِ
شاهد از جانب خداوند به عنوان یک سمت مطرح نیست.
ُ
ُ
فخررازی درباره آیه مطرح شدهَ < :و ْْد ُعوْ ش َهد َاءك ْم ،>...مینویسد:

الشهداء أ کابرهم أو من يوافقهم ِف إنكار أمر حممد عليه السالم ،و املعىن و ادعوا أ کابرکم و

رؤساءکم ليعينوکم عىل املعارضة و ليحمكوا لكم و عليكم فيما ميكن و يتعذر ... .و ذلك ألن
ً
لفظ الشهداء ال يطلق ظاهرا إال عىل من يصح أن يشاهد و يشهد فيتحمل باملشاهدة و
يؤدي الشهادة ... ،،أل نه کان ِف العرب أ کابر يشهدون عىل املتنازعني ِف الفصاحة بأن أهيما

أعىل درجة من اآلخر؛ درباره مراد از شهداء در آیه دو وجه مطرح است .1 :مراد خدایان

موهوم آنها (بتها) باشد .2....مقصود بزرگان و موافقان آنها در انکار بعثت

پیامبر؟لص؟ باشد ،که در این صورت ،معنا چنین میشود :بزرگان و روسای خود را

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

املراد من الشهداء وجهان :األول :املراد من ادعوا فيه اإلهليه و هي األوثان ... ،الثاين :املراد من
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فرخوانید تا شما را بر رویارویی با قرآن کمک و درباره نتیجه حکم کنند و شهادت دهند.
 ...چون در بین عرب کسانی بودند که در رقابت ادبی و فصاحت داوری میکردند که

کدام یک فصیحتر سخن می گوید (فخررازی :1420 ،ج ،2ص.)351

بنابراین ،ا گر مقرر گردید که شهادت سمت و مقامی اعطایی از جانب خداوند به برگزیدگان

است؛ بدان معنا نیست که هر جا در قرآن کلمه شاهد یا شهید و شهادت بهکار رفته؛ به همین
معنا است ،بلکه معنا در هر موقعیت با توجه به مجموعه قرائن و شواهد باید مشخص شود.
لزوم عصمت شاهدان

کسی شایستگی مقام واالی شهادت را دارد که به مقام عصمت ،راه یافته باشد؛ زیرا در این

صورت است که شاهدان ،با دادگاه با عظمت االهی ،تناسب خواهند داشت؛ چنانکه در دادگاه

شهادت شخص فاسق که در مورد بی
دنیوی ،ضرورت دارد شخص شاهد ،عدالت داشته باشد و
ِ

ارزشترین مسائل دنیوی ،پذیرفته نمیشود؛ چگونه ممکن است در مورد مهمترین مسائل

اخروی و ابدی ،در حضور جمیت امتهای گذشته ،پذیرفته شود؟! .امام صادق؟ع؟ در تفسیر
َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ً
َ َ
ُ ُ ُ
ْلر ُسول َعل ْيك ْم ش ِهيدا>؛ فرمودند:
<ل َتكونوْ ش َهد َاء َعلى ْلن ِاس و يكون
آیهِ :
چنانچه خیال کنی که منظور خداى تعالی از این آیه ،همه موحدین اهل قبله است،
سخت اشتباه کردهاى .آیا فردی که شهادتش در دنیا ،بر سر یك َّمن خرما ،پذیرفته
نبود ،آن وقت خداوند ،روز قیامت ،در مقابل جمیت امتهای پیشین ،از او درخواست
شهادت کند و شهادت او را بپذیرد؟ حاشا ،این حرف معقول نیست و خداى تعالی چنین
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چیزى را از خلق خودش نخواسته است ،بلکه منظور خداى تعالی از امت ،افرادى
ُ
َ ُ ُْ ْ
هستند که دعاى ابراهیم را براى ایشان مقرر داشته و مصداق< :ك ْن ُت ْم خ ْي َر أ َمةٍ أخ ِر َجت
َ
ِللن ِاس> ،هستند و آنان[اهل بیت؟مهع؟] امت وسط و بهترین امتند که خدا براى مردم،

آفریده است (عیاشی :1380،ج ،1ص.)63

چون کارکرد اصلی برانگیختن شخص شاهد از میان امتها ،گواهی بر معصیت و ظلم امتها

است؛ شاهد باید از ظلم و معصیت معصوم باشد؛ چون ا گر او معصوم نباشد ،الزم است شاهدی
نیز برای شهادت بر اعمال او ،قرار داده شود و ا گر او هم معصوم نباشد ،شاهد دیگری الزم است.

در نتیجه در صورت عدم عصمت شهدا ،امر به تسلسل میانجامد و بطالن تسلسل نیز ،بدیهی
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است (فخررازی :1420،ج ،20ص.)257
لزوم مشاهده ملکوت اعمال توسط شاهد

ویژگی دیگر شاهدان و گواهان ،این است که عالوه بر مشاهده دنیوی اعمال ّامت با حواس

سمعی و بصری؛ باید دارای علم غیب و اهل مشاهده ملکوت اعمال باشند ،تا بتوانند نسبت به
اعمال ّامت ،در قیامت شهادت بدهند؛ زیرا اعمال انسان دو بعد دارد :بعد ظاهری که به وسیله

اعضا و حواس ظاهری ،انجام میشود و بعد باطنی ،که به وسیله اعضا و حواس باطنی ،صورت

می گیرد و این بعد ،در محاسبه اعمال نقش مهمتری دارد؛ مانند حاالت قلب انسان ،از قبیل کفر
و ایمانّ ،
حب و بغض ،خوف و رجا ،خشیت و خشوع ،اخالص و خودنمایی .محاسبه و
ارزشگذاری هیچ یک از اعمال و عبادات ظاهری ،بدون محاسبه و در نظر گرفتن اعمال باطنی
قلب ،ممکن نیست .بنابراین ،شاهدان اعمال ،بدون مشاهده ملکوت اعمال نمیتوانند در مورد

فساد اعمال ،نظر بدهند.
صالح و یا ِ

هستند؛ زیرا ملکوت عالم و نامه اعمال افراد را مشاهده میکنند.

تعدد شاهدان در ّامت خاتم

در آیات شهادت ،به این نکته تصریح شده است که شاهدان اعمال ،در امت خاتمّ ،
متعدد
هستند و عالوه بر شخص پیامبر؟لص؟ ،مؤمنانی هستند که اعمال امت را مشاهده میکنندَ < :و
ُقل ْْع َم ُلوْ َف َس َي َرى ْ َلل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو ْْل ُم ْؤم ُن َ
ون> (توبه .)105:آیه اطالق دارد؛ یعنی همه اعمال
ِ
ِ

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

قرآن در مورد امامان ،تصریح میکند که آنان از چنین توانایی ،یعنی مشاهده ملکوت عالم و
ْ ْ َ َ ً ُ َ َ
َ
ون ِبأ ْم ِرنا ل َما
ملکوت اعمال ،برخوردارند؛ زیرا آنان اهل یقین هستندَ < :و َج َعلنا ِمن ُه ْم أ ِئمة َي ْهد
ُ
آياتنا ُي ِوق ُنون> (سجده )24 :و مقام یقین ،بدون مشاهده ملکوت عالم ،ممکن
َص َب ُر وْ َو كانوْ ِب ِ
ْ
رْهيم َم َل ُك َ
ْلسماوْت َو ْْل َأ ْرض َو ل َي ُك َ
وت َ
نیستَ < :و َكذ ِل َك ُنري ج ْب َ
ون ِم َن ْل ُم ِوقنين> (انعام )75 :و
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ
كتابَ
یا میفرمایدّ :
مقربان االهی ،نامه اعمال ابرار را در ملکوت اعال ،مشاهده میکنند< :كلا ِجن ِ
ْ َ
ٌ َُْ ٌ ْ
َْ َ
ُ َ
ْْل َأ ْبرْر َلفي ِع ِلي َ
وم َي َه ُد ُه ْل ُمق َر ُبون> (مطففین .)23-18 :از
كتاب مرق
ين َو ما أدرْك ما ِع ِليون ِ
ِ
ِ
ّ
این آیات ،فهمیده میشود که شاهدان اعمال ،همان امامان و مقربانی هستند که اهل یقین
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ّامت ،چه آشکار و چه پنهان را در بر می گیرد و روشن است که همه مؤمنان ،از چنین توانایی
برخوردار نیستند که اعمال تک تک افراد ّامت را در جلوت و خلوت ،مشاهده کنند؛ چنانکه ذکر

آنان ،در کنار خدا و رسول ،بر مقام و منزلت آنان و نیز برتری و امتیاز آنان ،بر سایر مسلمانان

داللت دارد.

بنابراین ،آنان ،افراد خاصی از ّامت هستند که جانشین خدا در زمین و نیز جانشین رسول خدا
هستند؛ چنانکه در روایات ّ
متعدد ،به این مطلب اشاره شده است؛ از جمله عبداهلل بن ابان زیات
میگوید:

به حضرت رضا؟ع؟ عرض کردم :براى من و خانوادهام ،به درگاه خدا دعا فرما! فرمود:
«مگر من دعا نمیکنم؟! به خدا که اعمال شما در هر صبح و شام بر من عرضه میشود».

عبد اهلل میگوید :من این مطلب را بزرگ شمردم .حضرت به من فرمود« :مگر تو کتاب
ُ
َ ُ
ّ ّ
َ
ُ َ
ُ
عزوجل را نمیخوانی که میفرماید< :ق ِل ْْع َملوْ ف َس َي َرى ْلل ُه َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َو
خداى
ْ
َ
ْل ُم ْؤ ِم ُنون>» (صفار :1404 ،ج ،1ص.)429

هم چنین یعقوب بن شعیب گوید :از امام صادق؟ع؟ در مورد این سخن خدای تعالی < :قل
ْْع َم ُلوْ َف َس َي َرى ْ َلل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو ْْل ُم ْؤم ُن َ
ون>؛ پرسیدم .حضرت فرمود« :آنان ائمه؟مهع؟
ِ

هستند» (حویزى :1415 ،ج ،2ص.)263

در جای دیگر ،خدای سبحان ،از انتخاب و گزینش گواهان اعمال ،از میان مؤمنان ،خبر
َ
َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
َ َ ُ ُ
ْلن ِاس َو ِل َي ْع َل َم ْ َلل ُه َْل َ
ذين َآم ُنوْ َو َيت ِخذ ِم ْنك ْم ش َهد َاء َو ْلل ُه لا
میدهد< :و ِتلك ْلأيام ند ِاولها بين
ُ ُ َ
ْلظ ِال َ
مين> (آل عمران.)142 :
ي ِحب
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منظور از شهدا ،گواهان اعمال است ،نه شهیدان به معناى کشتگان در معرکه جنگ .چون
شهید ،به این معنا ،در هیچ جاى قرآن نیامده است .عالوه بر آن ،واژه «ی ّتخذ» شاهد بر این است

که منظور از شهدا« ،گواهان» هستند؛ زیرا با معناى کشتگان در میدان جنگ نمیسازد.
َ ْ
ََ َ
ً
در مضمون آیاتی چونْ< :تخذ ْهلل جبرْهيم خليلا> (نساء ،)125 :و یا <كل َم ْلل ُه ُموسى تكليما>
َ ً
ُ ُ َ ً َ
َ ُ
َْ ُ
(نساء ،)164 :و یا < َو َي ْو َم ن ْب َعث في ك ِل أ َمةٍ شهيدا َعل ْي ِه ْم ِم ْن أنف ِس ِه ْم َو ِج ْئنا ِب َك شهيدا َعلى
ُ
هؤلاء> (نحل)89 :؛ خلیل ،کلیم و گواه اعمال ،گرفتنی هستند؛ اما کشته شدن در میدان جنگ
گرفتنی نیست (طباطبایی :1390،ج ،4ص .)29چون « ّاتخاذ» در لغت ،به معنای اعتماد بر

چیزی است ،برای آماده و حاضر کردن آن برای انجام دادن کاری (طریحی :1375 ،ج،3
ص .)176لذا ّاتخاذ شاهد از میان مسلمانان ،مقدمهای برای یک مسئولیت و منصب خاص در
ّ
مأموریت ّ
مهم در
دنیا است .به عبارت دیگرّ ،اتخاذ شاهدان از سوی خداوند ،گزینشی برای یک

دنیا است و این مضمون با کشته شدن در راه خدا که به عالم دیگر منتقل شدهاند؛ تناسبی ندارد.
َ َ َ
هم چنین در سوره بقره ،به ّ
<و كذ ِلك
تعدد گواهان در امت خاتم اشاره شده است:
َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ً
ْ ُ ُ ً
َ َ
ً ُ ُ ُ
ْلر ُسول َعل ْيك ْم ش ِهيدا> (بقره.)143 :
َج َعلناك ْم أ َمة َو َسطا ِل َتكونوْ ش َهد َاء َعلى ْلن ِاس و يكون
ظاهر آیه این است که میان رسول خدا؟لص؟ و مردمی که وى بر ایشان مبعوث بوده است؛ یعنی

همه بشر از اهل زمانش تا روز قیامت؛ شهدایی هستند که بر اعمال آنان گواهی میدهند و رسول
ّ
خدا؟لص؟ بر آن شهدا شاهد است .البته مسلم است میان شهادت شاهدان بر امت ،با شهادت
رسول بر شاهدان ،تفاوتی آشکار وجود دارد و این دو از یک سنخ نیستند .شهادت رسول بر
ّ
حقانیت
شاهدان ،شهادت تعدیل و شهادت به صدق آنان است؛ یعنی گواهی بر عدالت و

شاهدان؛ بدین معنا که در امت خود شهادت میدهد آنان جانشینان خدا و رسول هستند و آنان

و شهادتشان حق است و از هر زاویه ،مورد تأیید خدا و رسول و در امر شهادت صادق هستند؛ ولی
اعم از شهادت بر ّ
اعم از شهادت تعدیل و تفسیق و ّ
شهادت شاهدان بر امتّ ،
ضد و به نفت امت
است بلکه اغلب شهادت بر فسق و ظلم امت است ،تا شهادت بر عدل و طاعت.

این شاهدان در صحنه قیامت ،اجازه سخن دارند و علیه ظالمان ،شهادت میدهند و آنان را
َ َ
َ َ ْ
ََ َ ُ
ُ ُ َْْ
لعنت میکنندُ < :أ ْو َل َ
ئك ُي ْع َر ُض َ
ون َع َلى َر ِّب ِه ْم َو َيقول ْلأش َها ُد َه ُؤل ِاء ْل ِذ َين كذ ُبوْ َع َلى َر ِّب ِه ْم ألا ل ْع َنة
َ
ً
َ
ْلظ ِال ِم َ
ين> (هود .)18 :آنان همان اهل اعراف هستند؛ چرا که دقیقا همان گفتوگوی
ْلل ِه َع َلى
دوزخیان را بهطور کامل میشناسند که یکی از ویژگیهای شاهدان اعمال ،همین شناخت افراد
ّامت است و از چنان مقامی ،در نزد خدای سبحان برخوردارند که به مؤمنان ورود به بهشت را
اجازه میدهند.

1

__________________________________
ً ُ َ َََ
ُ ُ
ً َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ُ
ُ
حاب ْلن ِار أ ْن ق ْد َو َج ْدنا ما َو َع َدنا َربنا َحقا ف َه ْل َو َج ْدت ْم ما َو َع َد َربك ْم َحقا قالوْ ن َع ْم فأئ َن ُم َؤ ِئ ٌن
َ < . 1و نادى أصحاب ْلجنةِ أص
َ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ ً
َ
ُ َ
جا َو ُه ْم ب ْالآخ َرةِ كاف ُر َ
ذين َي ُص ُد َ
مين* َْل َ
ْلظ ِال َ
ون َ*و َب ْي َن ُهما ِح ٌ
ون َع ْن َ
جاب َو َعلى
بيل ْلل ِه َو َي ْبغونها عِ و
س
بينهم أن لعنة ْلل ِه على
ِ
ِ ِ
ِ

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

شاهدان با ظالمان ،در آیات اهل اعراف بیان شده است ،و اهل اعراف ،همه بهشتیان و
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در روایات ّ
متعدد ،تصریح شده که اهل اعراف ،اهل بیت؟مهع؟ هستند؛ از جمله علی بن

ابیطالب؟ع؟ فرمودند:

َّ َّ َّ
َّ َّ ْ
َّ ْ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُ َّ ُ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ
ْ
اْلن ية َّو الن يار ََّف ْن أ َّح َّب َّنا َّع َّرف َّن ُاه ي[ب يس َّيم ُاه َّو أ ْدخل َّن ُاه
َنن األعراف نوقف يوم ال يقيام ية بني
َّ َّ
ْ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
ْ
ْ َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
اْلنة] َّو َّم ْن أ ْبغض َّنا َّو فضل َّعل ْي َّنا غ ْي َّرنا ع َّرفناه يب يس َّيماه فأدخلناه الن َّار؛ ما همان اعرافی
هستیم که در روز قیامت بین بهشت و ّ
جهنم میایستیم و هرکس را که دوستدار ماست

[بهواسطهی سیمایش] میشناسیم و او را وارد بهشت می کنیم و کسی که ما را مبغوض

داشته و دیگری را بر ما برتری داده باشد ،بهواسطه چهرهاش میشناسیم و او را وارد
ّ
جهنم می کنیم (فرات :1410 ،ص 144و حسکانی :1411 ،ج ،1ص.)263

َّ
همچنین أ ِبی حمزه از امام باقر؟ع؟ و ِإسحاق بن َّع َّّمار از امام صادق؟ع؟ نقل کردهاند که در
ّ ّ
ٌ َْ ُ َ ُ
ك ًلا س ُ
ََ ْ َْ
يماه ْم>؛ فرمودندُ « :ه ُم
رْف ِرجال يع ِرفون
ِِ
مورد این سخن خدای عز و جلَ < :و على ْلأع ِ
ْ َّ ُ
األ ي َّئة» (صفار :1404 ،ج ،1ص.)496
شاهدان امت اسالم از ّ
ذریه ابراهیم؟ع؟ و ّ
محمد؟لص؟

ویژگی دیگری که از آیات شهادت ،دانسته میشود ،این است که گواهان اعمال در ّامت خاتم،
َ ُ
َ َ
ُ
ُ
هادهِ ُه َو ْْج َتباك ْم َو ما َج َع َل َعل ْيك ْم
جاهدوْ فِي ْلل ِه َحق ِج ِ
از نسل حضرت ابراهیم؟ع؟ هستندَ < :و ِ
َ ُ َ َ ُ
ََ َ ُ
َ
َ َُ َ َ ُ
اك ُم ْْل ُم ْس ِل َ
ْلر ُسول
مين ِم ْن ق ْب ُل َو في هذا ِليكون
ْلد ِين ِم ْن َح َر ٍج ِملة أبيك ْم ِج ْبرْهيم هو سم
فِي ِ
َ ً ََْ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َ
شهيدا عليكم و تكونوْ شهداء على ْلناس> (حج .)78 :از این آیه استفاده میشود که شاهدان
ّامت اسالم ،افرادی برگزیده ،معصوم و در رتبه انبیای االهی هستند؛ زیرا در قرآن کریم ،هر جا
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399
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کلمه «اجتباء» آمده است ،به گزینش پیامبران ،امامان ،صالحان و شهدا از میان مردم مربوط

است و آنان اهل نعمت ویژه االهی و هدایت یافتگان به صراط مستقیم معرفی شدهاند و در
هیچیک از آیات قرآن ،در مورد افراد عادی یا مؤمنان ،این لفظ بهکار نرفته استْ « .اج ِت َّباء» در

َ
ٌ َْ ُ َ ُ ً
ُ
ُ
ُ
َْ
ً
ُ
ُ
حاب ْْل َأ ْ
ْْل َأ ْ
ُ
ْ
جالا َي ْعر ُف َون ُه ْ
َ
ْ
سيماه ْم قالوْ ما أغنى َع ْنك ْم َج ْم ُعك ْم َو ما
م
ر
رْف
ع
ص
أ
نادى
و
...
م
سيماه
لا
ك
ون
ف
ر
ع
ي
جال
ر
رْف
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ُ
ون َ*أ ُ
نال ُه ُم ْ َلل ُه ب َر ْح َمةٍ ْْد ُخ ُلوْ ْْل َج َن َة لا َخ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْم َو لا َأ ْن ُت ْم َت ْح َز ُن َ
ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْكب ُر َ
ون> (اعراف-44 :
ي
لا
م
ت
م
س
ق
أ
ذين
ْل
لاء
ِ
هؤ
ِ
ِ
)49

لغت ،به معنای جمت کردن با انتخاب و برگزیدن است« ،اجتباء اهلل العبد» ،یعنی خداوند او را به

فیض ویژهای ،مخصوص گردانیده و این ویژگی ،براى انبیا و بعضی از مقربان ایشان ،از
ّ
ّ
صدیقان و شهدا است (راغب اصفهانی :1412 ،ص)186؛ چنانکه عالمه طباطبایی مینویسد:
َّ
«حقیقت معناى اجتبا این است که خدا ،بنده خود را مخلص کند و او را مخصوص خود کند؛ به
صفت همه مسلمانان آن روز و
طورى که غیر خدا در او ،بهرهاى نداشته باشد و این صفت،
ِ

تمامی افراد امت نیست (طباطبایی :1390،ج ،14ص.)413

صورت میگیرد و این وراثت معنوی ،با وراثت نسبی ،عجین شده است .پس اجتبا از دودمانی

خاص ،یعنی از نسل انبیای االهی تمام برگزیدگان پس از حضرت ابراهیم؟ع؟ ،از نسل ایشان

هستند.

ویژگی دوم این افراد برگزیده ،آن است که انجام دادن دستورهای دین و اطاعت از خداوند،

برای آنان تسهیل شده است تا آنان به راحتی به تکالیم االهی عمل کنند؛ بدون هیچگونه

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

از جمله خدای سبحان ،حضرت ابراهیم؟ع؟ را اجتبا و بهسوی صراط مستقیم ،هدایت کرده
رْهيم  ...شاك ًرْ ل َأ ْن ُعم ْْج َت ُ َ
است< :ج َن ج ْب َ
رْط ُم ْس َتقيم> (نحل .)120:حضرت
ِ ِ ِ هِ
باه َو هد ُاه ِجلى ِص ٍ
ِ ِ
ّ
یوسم؟ع؟ نیز اجتبا و در نتیجه تعلیم تأویل احادیث و اتمام نعمت االهی در حقش ،صورت
َْ
َْ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َُ ُ َ ْ
حاديث َو ُي ِت ُم ِن ْع َم َت ُه َعل ْي َك َو َعلى ِآل
ويل ْلأ
أ
ِ
گرفته استَ < :و كذ ِلك َ يجتبيك ربك و يع ِلمك ِمن ت ِ
َ
َ َ ْ َ
َُْ َ َ َ
حاق ج َن َر َب َك َع ٌ
ليم َحكيم> (یوسم .)6 :در
يعق
وب كما أت َمها َعلى أ َب َو ْي َك ِم ْن ق ْب ُل ِج ْبرْهيم و ِجس
ِ
مورد حضرت یونس؟ع؟ نیز رسیدن او به مقام صالحان ،فر ع اجتبای او بیان شده است:
َ َْ ُ َُُ َ َ ََُ َ َ
ْلص ِال َ
حين> (قلم .)50:در جای دیگر ،علم به عالم غیب ،فر ع اجتبا
<فاجتباه ربه فجعله ِمن
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ُ ْ
َ
لك َن ْلل َه َي ْج َتبي ِم ْن ُر ُس ِلهِ َم ْن َي ُاء> (آل
بیان شده استَ < :و ما كان ْلله ِل ُيط ِل َعك ْم على ْلغ ْي ِب َو ِ
عمران .)179 :در آیات دیگر ،لفظ اجتبا در مورد انتخاب ده تن از انبیای االهی به کار رفته است:
ُ َ
ْ
ََ ُ
ََ ُ
رْط ُم ْس َتقيم> (انعام )87 :و در
آبائ ِه ْم َو ئ ِري ِات ِه ْم َو ِجخ ِ
< َو ِم ْن ِ
وْن ِه ْم َو ْْجتب ْيناه ْم َو هد ْيناه ْم ِجلى ِص ٍ
ُ
ولئ َك
آیه دیگر ،این لفظ در مورد انبیای االهی از نسل نوح؟ع؟ و ابراهیم؟ع؟ به کار رفته است< :أ ِ
َ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ
وح َو ِم ْن ُئر َيةِ ج ْب َ
رْهيم َو ج ْس َ
رْئيل َو
ٍ
ن
ْلذين أنعم ْلله علي ِهم ِمن ْلن ِب ِيين ِمن ئ ِريةِ آدم و ِممن حملنا مع
ِ
ِ ِ
ً
ِم َم ْن َه َد ْينا َو ْْج َت َب ْينا> (مریم .)58 :از این آیات اثبات شد که ّاوال ،اجتبا ،به حجتها و خلفای
ً
ثانیا ،این اجتبا از نسل و ّ
ذریه خاصی،
االهی در زمین مربوط میشود ،مانند انبیا ،اوصیا و امامان.
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ََ ُ
سختی و ّ
ْلد ِين ِم ْن َح َر ٍج> (حج)78 :؛ چون مقتضی بندگی خدا
تخطیَ < :و ما َج َع َل عل ْيك ْم فِي ِ
برای آنان فراهم و مانت هم برای آنان ،مرتفت شده است؛ زیرا آنان سالکان صراط مستقیم هستند
که به واسطه برخورداری از عصمت و علم ّ
لدنی ،ملکوت اعمال را میبینند .لذا همانند
یوسم؟ع؟ از معصیتّ ،
مبرا هستند.

ویژگی سوم آنها این است که آنان بر آیین پدرشان ،حضرت ابراهیم؟ع؟ هستند و او آنان را
ََ َ ُ
َ
َ َُ َ َ ُ
اك ُم ْْل ُم ْس ِل َ
مين ِم ْن ق ْب ُل> .با توجه به
پیش از این مسلمان نامیدِ < :ملة أبيك ْم ِج ْبرْهيم هو سم
قرائن و شواهد داخلی و خارجی آیه ،دانسته میشود که این گواهان امت خاتم ،از نسل و ّ
ذریه
ّ
حضرت ابراهیم؟ع؟ هستند؛ چون قدر متیقن کاربرد «أب» ،پدر نسبی است ،مگر اینکه قرینهای
وجود داشته باشد که بر پدر معنوی و غیره ،داللت کند .در اینجا چند قرینه وجود دارند که مراد،

پدر نسبی است:
قرینه ّاول :لفظ اجتبا است که با توجه به کاربرد آن در قرآن ،مخصوص برگزیدگان االهی،
یعنی انبیا ،امامان و اوصیا است و از طرفی ،همه حجج االهی ،پس از ابراهیم؟ع؟ ،از ّ
ذریه ایشان

هستند.

قرینه دوم :ابراهیم؟ع؟ آنان را «مسلمان» نامید و آن ،زمانی بود که کعبه را بازسازی میکرد:
ُ َ َ َُ ً ُ ْ َ ً َ َ َ َ َ ََ َ
َََ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ
اسك َنا> (بقره .)128 :براساس
<ربنا و ْجعلنا مس ِلم
ين لك َو ِمن ئ ِري ِتنا أمة مس ِلمة لك و أ ِرنا من ِ
این آیه ،ایشان از خداوند سبحان ،درخواست میکند که خودش و اسماعیل و برخی از
سلم» قرار دهد و آنان را به مقام شهادت ،نائل کند تا آنان بتوانند حقیقت و
فرزندانشان را «م ِ
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ملکوت اعمال خود را مشاهده کنند .پس « ِمن» در اینجا به معنای «تبعیض» است؛ یعنی برخی
از ّ
ذریه ایشان ،به این مقام نائل میشوند.
روشن است که این اسالم و تسلیمی که مورد نظر ایشان است ،غیر از اسالم متداول است ،چون

اسالم و تسلیم در برابر پروردگار ،داراى مراتبی است .لذا خدای تعالی ،ابراهیم؟ع؟ را با اینکه
ْ َ َ ُ َ
ْ َ
َ َ َ ُ
داراى اسالم بود ،باز به اسالم امر میکندِ < :جئ قال ل ُه َرب ُه أ ْس ِل ْم قال أ ْسل ْمت ِل َر ِب ْلعالمين> (بقره:
 .)131پس مراد به اسالمی که در اینجا مورد نظر است ،غیر اسالمی است که خود آن جناب
داشت .ابراهیم؟ع؟ یکی از پنج پیغمبر اولواالعزم ،و اسماعیل؟ع؟ نیز ّ
نبی بود؛ چگونه هنگام

24

بناى کعبه ،از خدا ابتداییترین مراتب عبودیت را میخواهند؟! با اینکه آن دو بزرگوار ،به حدى

ّ
مقرب بودند ،که اسالم متعارف با مقام آنان قابل قیاس نیست .پس این اسالم ،اسالمی است که

عبارت است از :تسلیم و عبودیت کامل ،یعنی عبد ،با تمام وجود ،تسلیم پروردگارش باشد و

خواسته و ارادهاش ،در اراده االهی فانی گردد؛ بدین معنا که فقط چیزی را اراده کند که خداوند،

اراده کرده باشد و چون مقدمات این اسالم ،بسیار دشوار است ،باید ،آن را از خداى سبحان
درخواست کرد تا آن را به آدمی افاضه فرماید ،و آدمی را به آنّ ،متصم گرداند (ر.ک:
طباطبایی :1390،ج ،1ص .)283

در پایان میفرماید :دارا شدن این ویژگیها ،یعنی اجتبا ،تسهیل انجام دادن دستورهای
االهی ،هدایت و تسلیم؛ همه این ّ
مقدمات برای آن بود که رسول ،بر شما شاهد شود ،و شما ،بر

ان رسول و مردم باشید .از یك طرف به مردم ّمتصل باشید ،و
مردم شاهد شوید؛ یعنی واسطه می ِ
َ ُ َ َ ُ ُ َ ً ََْ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َ
از طرفی دیگر به رسولَ < :و في هذا ِليكون ْلرسول شهيدا عليكم و تكونوْ شهداء على ْلناس>

(بقره .)143:در اینجاست که دعاى ابراهیم برای شما و در رسول مصداق مییابد؛ چون آن
ُْ َ
ْ
ََ
َ ً ْ
آيات َكَ ،و ُي َع ِل ُم ُه ُم ْْل ِك َ
تاب َو
جناب عرضه داشت< :ربنا َو ْْب َعث ِف ِيه ْم ر ُسولا ِمن ُه ْمَ ،يتلوْ َعل ْي ِه ْم ِ
ْ ْ َ
ك ِيه ْم> (بقره .)129:ابراهیم و اسماعیل؟امهع؟ از خدا درخواست کردند که در میان
ْل ِحك َمةَ ،و ُي َز ِ
ّ
ذریه اهل تسلیم ما ،رسولی برگزیند تا او بر آنان ،آیات االهی را تالوت کند و او به آنان کتاب و
علم
حکمت ،تعلیم دهد و آنان را تزکیه کند .در نتیجه ،شما امت مسلمهاى میشوید که رسولِ ،

کتاب و حکمت را در قلوبتان به ودیعه میسپارد ،و او شما را «تزکیه» میکند ،و تزکیه ،به معناى

تطهیر از پلیدیهاى قلبی ،و خالص کردن دل براى بندگی است ،و معناى اسالم هم به بیانی که

(طباطبایی :1390،ج ،1ص.)322

شاهدان این امت ،عالوه بر اینکه از ّذریه ابراهیم؟ع؟ هستند؛ ضرورت دارد از ّذریه و عترت
حضرت ّ
محمد؟لص؟ باشند .دلیل این مطلب ،عالوه بر مطالبی که گذشت ،آن است که آیات
ّ
متعددی در قرآن (که به برخی از آنها اشاره شد) داللت دارند که اجتبا و گزینش حجتهای

االهی از ّذر ّیه و نسل انبیا هستند .پس ّذر ّیه پس از رسول خدا؟لص؟ نیز باید از نسل ایشان باشند.
َ َ َ ْ َ َ
ُ ً َ
خدای سبحان در این زمینه میفرماید< :ج َن ْ َلل َه ْ
رْن َعلى
ْص َطفى َآد َم َو نوحا َو آل ِج ْبرْهيم و آل ِعم
ِ

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

گذشت ،همین است .پس شما امت مسلمهاى میشوید خالص در عبودیت براى خدا ،و رسول در
مربی شما است و شما پیشقدم ،شاهد ،و ّ
این مقام ،پیشقدم ،شاهد و ّ
مربی مردم هستید
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ْ َ
عال َ
مين* ُئر َي ًة َب ْع ُضها ِم ْن َب ْع ٍض َو ْ َلل ُه َس ٌ
ميع َع ٌ
ليم> (آل عمران33 :و .)34مراد از آل ابراهیم؟ع؟
ْل
ِ
اعم از فرزندان اسماعیل و آل ّ
در اینجا ،آل ّ
محمد؟لص؟ است .ا گر چه آل ابراهیمّ ،
محمد؟لص؟

است و انبیایی از قبیل اسحاق و یعقوب و انبیای بنی اسرائیل را شامل میشود؛ ولی در آیه

شریفه ،تنها نام آل عمران و آل ابراهیم ذکر شده که معلوم میشود به آن وسعت استعمال نشده

است؛ چون عمران که در این آیه ،نامش برده شده ،یا پدر مریم است و یا پدر موسی؟ع؟ و به هر
تقدیر ،یکی از ذریه ابراهیم است .پس آل عمران هم زیر مجموعه آل ابراهیم است ،و این دلیل
بر این نکته است که منظور از آل ابراهیم ،بعضی از ایشان هستند ،نه همه آنان .پس مراد از آل

ابراهیم ،دودمان اسحاق و یعقوب نیست ،بلکه مراد از آل ابراهیم ،معصومان از دودمان

اسماعیل ،یعنی پیامبر اسالم و دودمان از ایشانند؛ چنانکه در آیه دیگر این معنا مشهود است:
َ
َ ْ ََ ْ َْ َ
ُ َ َ
تاب َو ْْلح ْك َم َة َو َآت ْي ُ
ُ َُ
َ
يم ْْل ِك َ
رْه َ
ناه ْم
ِ
<أ ْم َي ْح ُسدون ْلن َاس على ما آتاه ُم ْلله ِم ْن فض ِلهِ  ،فقد آتينا آل ِج ْب ِ
ً
ْ ً
ُملكا َع ِظيما> (نساء .)54:کلمه «ناس» در آیه نیز ،شخص رسول اهلل؟لص؟ است .ا گر به سیاق
توجه کنیم ،روشن میشود که آیه در مقام انکار بنی اسرائیل و اعتراض بر آنان است و به همین

دلیل روشن میشود که مراد از آل ابراهیم ،بنیاسرائیل ،یعنی دودمان اسحاق و یعقوب نیستند؛

چون بنیاسرائیل هم دودمان یعقوبند .در نتیجه از آل ابراهیم ،تنها معصومان از دودمان

اسماعیل ،باقی میمانند که منظور از آن ،پیامبر اسالم و دودمان ایشان است و چون آیه شریفه،
در مقام حصر نیست ،با اصطفاى خود ابراهیم؟ع؟ و سایر انبیا که از ذریه ایشان هستند ،منافاتی

ندارد (طباطبایی :1390،ج ،3ص.)166
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از روایات معصومان؟مهع؟ نیز که در ذیل آیات شهادت ،وارد شده است ،به خوبی روشن میشود
که مقصود از شاهدان امت خاتم ،امامان معصوم؟مهع؟ هستند که ّاولین آنها ،در این ّامت ،امام

علی بن ابی طالب؟ع؟ و آخرین آنها ،حضرت مهدى؟جع؟ است .شیخ کلینی نیز در کتاب
َّ َّ َّ َّ ْ
َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ َّ َّ
اَّلل َّعز َّو َّجل َّعىل خل يق يه»
شریم کافی ،بابی را با این عنوان ،گشوده استَّ « :باب يِف أن األ يئة شهد ُاء ي
(کلینی :1407 ،ج ،1ص .)190در این باب روایات ّ
متعددی ،در این زمینه ذکر کرده است؛ از
جمله:

 .1سماعه میگوید:
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ّ
َ َ َ
ُ َُ َ
ْ
از امام صادق؟ع؟ راجت به قول خداى ّ
يد َو
عز و جل< :فك ْيذ ِجئْ ِجئنا ِم ْن ك ِل أمةٍ ِ ِه ٍ

ُ َ ً
لاء ش ِهيدا> (نساء)45:؛ پرسیدم .حضرت فرمود« :این آیه بهطور خاص،
ِج ْئنا ِب َك َعلى هؤ ِ
در مورد امت ّ
محمد؟لص؟ نازل شده است ،در هر زمانی از میان آنان ،امامی از ما خواهد
بود که بر آنان شاهد است و ّ
محمد؟لص؟ بر ما شاهد و گواه است» (کلینی :1407،ج،1

ص.)190

از این روایت برمیآید که آیه مذکور ،تنها در مورد امت رسول خاتم و شاهدان این امت است.

بنابراین ،منظور از آوردن شهید از هر امتی ،در این آیه همان دوازده امام و شاهدان امت خاتم
ُ ُ َّ
هستند که رسول خدا؟لص؟ ،بر آنان شاهد و ناظر است .مراد از « يم ْن ک يل أمة» ،امت و مردمان
معاصر هر یک از امامان و شاهدان امت خاتم است .چنانکه گذشت امت رسول خاتم ،به دوازده
امت در طول زمان ،تقسیم میشود.
 .2برید عجلی گوید:

ً
ْ ُ ُ ً
َ َ َ
<و كذ ِلك َج َعلناك ْم أ َمة َو َسطا
از امام باقر؟ع؟ درباره فرموده خداى تبارك و تعالی:
َ َ ُ َ َ ُ ُ ََْ ُ ْ َ ً
َ َ
ُ ُ ُ
ِل َتكونوْ ش َهد َاء َعلى ْلن ِاس و يكون ْلرسول عليكم ش ِهيدا> (بقره)143:؛ پرسیدم .حضرت

فرمود :ما امت وسط و ما گواهان خدای تبارک و تعالی بر خلقش و حجج او در زمین
َ َ
ُ
ُ
هستیم .گفتم :این سخن خدای تعالیَ :
هادهِ ُه َو ْْج َتباك ْم> ...
جاهدوْ فِي ْلل ِه َحق ِج ِ
<و ِ
َّ
َّ
ُ
َّ
راه َّي» ،ما به طور
فرمود :فقط ما قصد شدهایم و ما برگزیدگان هستیم  « ،...يملة أ يبيك ْم يإ ْب ي
ْ
خاص قصد شدهایمَّ ،و « َّس َّّماکم الم ْس ِل ِمی َّن» ،خداوند ما را مسلمین خواند پیش از این در
َ ُ َ َ ُ َ ً َ ُ
َّ َّ ْ
َ ُ ُ
ْلر ُسول ش ِهيدا َعل ْيك ْم َو تكونوْ
<ليكون
کتابهای آسمانی گذشتهَّ « ،و ِفی هذا» الق ْر ِآن ِ
َ َ
ُ
ش َهد َاء َعلى ْلن ِاس> ،پس رسول خدا؟لص؟ شاهد بر ما است به سبب ابالغش به ما از
سوی خدای تبارک و تعالی و ما گواهان بر مردم هستیم (کلینی :1407 ،ج ،1ص.)191

حضرت آنان را مسلمین خواند و برای آنان از خدای سبحان ،مقام شهادت بر اعمال را درخواست

کرد.

 .3همچنین رجال کشی از «رمیله» که یکی از اصحاب خاص امیر المؤمنین؟ع؟ بود ،نقل کرده

است که حضرت فرمود:

ای رمیله! هیچ مرد و زن مؤمنی نیست مگر آن که به واسطه بیماریاش ما بیمار

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

این روایت نیز مؤید سخنان گذشته است که مراد از شهدا ،اهل بیت پیامبر؟لص؟ و ائمه اثنا
عشر؟مهع؟ میباشند که مورد اجتبا و گزینش االهی قرار گرفتهاند و از ّ
ذریه ابراهیم؟ع؟ هستند و آن
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میشویم ،غمگین نمیشود ،مگر آن که ما نیز اندوهناک شویم ،دعا نمی کند ،جز آن که
بر اجابت دعایش ،آمین می گوییم و سکوت نمی کند ،مگر این که برایش دعا می کنیم.

پس گفتم :ای امیر مؤمنان! اینها ،برای مؤمنان این شهر است که با تو مصاحبت
دارند؛ آنان که در اطراف زمین زندگی می کنند ،چگونه خواهد بود؟ ایشان فرمودَّ « :يا
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
ُ َّ ْ َّ ُ َّ ْ َّ َّ ُ َّ َّ ُ ْ َّ َّ ُ ْ َّ
ْ َّ ْ
ض َّو َّمغ يار ي َِّبا يإال َّو ُه َّو َّم َّع َّنا َّو َْن ُن
رميلة ليس ي يغيب عنا مؤ ِمن و ال مؤ ِمنة يِف مش يار يق األر ي
َّ َّ
َّم َّع ُه کذا؛ ای رمیله! هیچ مرد و زن مؤمنی در مشارق و مغارب زمین از ما غایب نیست،
جز آن که او با ما مصاحب است و ما با او مصاحبیم» (کشی :1409 ،ص.)102

ّ
این روایت بر این نکته داللت دارد که مشاهده شاهدان امت ،کل کره زمین است و شاهد امت
با تک تک افراد امتّ ،
معیت دارد .البته در این حدیث ،چون عنایات ائمه به مؤمنان ،مورد

ّ
توجه بوده ،سخن از مؤمنان آمده است؛ وگرنه این مشاهده و ّ
معیت در مورد غیر مؤمنان نیز

مصداق دارد.

امام مهدی؟جع؟ شاهد امت در عصر غیبت

از مطالب گذشته روشن شد که مقام شهادت ،چون به خلفای االهی و معصومان؟مهع؟ مختص
است؛ باید شاهدان از ّ
ذریه حضرت ابراهیم؟ع؟ و همچنین شاهدان امت خاتم ،باید از نسل و
عترت حضرت ّ
محمد؟لص؟ باشند .بنابراین ،در زمان ما نیز باید شاهدی در میان امت از اهل

بیت پیامبر؟مهع؟ حضور داشته باشد و چون در میان افراد آشکار و شناخته شده امت ،کسی با این

ویژگی ،شناخته شده نیست؛ پس باید شاهد این امت ،غائب باشد و در میان مذاهب اسالمی،
معرفی نشده است؛ جز از سوی مذهب ّ
مصداق چنین فردیّ ،
امامیه که مذهب مذکور مصداق آن
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را حضرت «حجت بن الحسن العسکری؟جع؟» میداند و چون ّ
حق از این امت ،خارج نیست؛
ّ
امامیه ،ثابت میشود؛ چنان که احادیث متواتر ثقلین و «اثنا عشر خلیفه» نزد
پس ّمدعای

فریقین ،بر این مطلبّ ،
صحه میگذارند که تعداد خلفای االهی و شاهدان در امت خاتم که از
عترت پیامبر؟لص؟ هستند ،دوازده نفرند (ابن حنبل :1416 ،ج ،17ص 170و ج ،34ص )410و بر
اساس روایات فریقین ،آخرین خلیفه ،حضرت مهدی؟جع؟ است که از ّذریه پیامبر؟لص؟ است:
ْ
َّ
َّ َّ ُ َّ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ َّ ُ
َّ َّ ُ
َّ
اَّلل َّعز َّو
 .1رسول خدا؟لص؟ فرمودند« :ال تق ُوم الساعة َّحّت َّيق َّوم ق ياِئ يلل َّحق يمنا  ...ف يإنه خ يليفة ي
َّ َّ َّ
َّجل َّو خ يليف يت» (ابن بابویه :1378 ،ج ،1ص 164و خزاز رازى :1401 ،ص.)106

َّ
َّ َّ َّ ُ َّ
َّ َّ َّ ْ َّ َّ ُ َّ َّ ُ
اَّلل ْ َّ
اْل ْه يد ُي» (ابن
 .2نیز فرمودند ...« :ف يإذا َّرأ ْيت ُم ُوه ف َّب ياي ُع ُوه َّو ل ْو َّح ْب ًوا عىل الثل يج ،ف يإنه خ يليفة ي

ماجه :1418 ،ج ،5ص.)541
ْ ْ ُ َّ َّْ
ْ
َّ
 .3از حضرت َّع ِل ّی؟ع؟ نقل شده است که رسول خدا؟لص؟ فرمودندَّ « :
اْله يدي يمنا أهل ال َّب ْي يت
ُ ْ ُ ُ ُ َّ َّ
اَّلل يِف ل ْيلة» (همان) .پس با توجه به روایات عامه و خاصه ،آخرین خلیفه در امت خاتم،
يص يلحه
حضرت مهدی؟جع؟ است .لذا آخرین شاهد امت نیز ایشان است؛ چون مقام شهادت،
مخصوص خلفای االهی در زمین است.

نتیجه گیری

با توجه به آیات ّ
متعدد قرآن ،خداوند متعال ،در هر زمان در میان امتها ،شخصی به عنوان

شاهد بر اعمال مردم ،قرار داده است که در روز قیامت ،باید در دادگاه عدل االهی ،در مورد

عملکرد مردم شهادت بدهد .شخص شاهد ،باید مورد شهادت را با حواس خود ،مشاهده کرده

باشد و با إخبار دیگران ،شهادت ،صدق نمیکند .چنین فردی ،باید ویژگیهای مختلفی داشته

باشد؛ از جمله  .1از حیات دنیوی ،برخوردار باشد؛  .2معصوم باشد؛  .3ملکوت اعمال را مشاهده
نبی)؛  .5شاهد باید از نسل و ّ
نبی باشد یا غیر ّ
کند؛  .4از خلفای االهی در زمین باشد( ،خواه ّ
ذریه

انبیا االهی باشد ،و شاهدان پس از حضرت ابراهیم؟ع؟ باید از ّذر ّیه او و شاهدان پس از حضرت
ّ
محمد؟لص؟ ،باید از عترت ایشان باشند .با توجه به این که خلفای االهی و عترت ایشان در این
امت ،دوازده نفر هستند؛ پس شاهدان این امت ،دوازده نفرند .بنابراین ،امت رسول

خاتم؟لص؟ ،به دوازده دوره زمانی و دوازده امت کوچکتر ،تقسیم میشوند ،و در هر زمانی و
به عنوان شاهد اعمال امت وجود داشته باشد و از آنجا که طبق دیدگاه فریقین ،آخرین خلیفه

در امت ،حضرت مهدی؟جع؟ است؛ در زمان فعلی ،ایشان شاهد امت هستند و چون آشکار
نیستند؛ ایشان ،در غیبت بر اعمال ّامت شاهد هستند.

پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی؟جع؟ ...

امتی ،یک نفر از عترت پیامبر؟لص؟ ،شاهد امت است؛ و لذا در زمان فعلی نیز باید یکی از عترت،
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