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2علی مویدی 
 

 چکیده
که بر ضرورت حّجت زنده در هر زمان داللت دارند، آیات مربوط به شاهدان و  از جمله آیات قرآن 
که حیات امام مهدی؟ع؟ با  گواهان اعمال هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است 

همه خدای سبحان، در  پژوهش، های  افتهیبر اساس توجه به آیات شهادت، چگونه قابل اثبات است. 
دهد تا در روز قیامت، در   ای را از میان امت بر اعمال آنان شاهد قرار می ها، فرد ویژه  ها و در همه امت  زمان

دادگاه االهی، در مورد عملکرد اّمت شهادت دهد. این سنت االهی در امت خاتم نیز جریان دارد، لذا وجود 
رد. چنین فردی باید از مقام عصمت و مشاهده شاهد در هر عصر و زمانی، از جمله زمان حاضر ضرورت دا

تحلیلی انجام شده و در تجزیه و تحلیل -ملکوت اعمال، برخوردار باشد. این مقاله به روش توصیفی 
گرفته است. کریم از روش تفسیر قرآن به قرآن، بهره   آیات قرآن 

کلیدی  : شهید، شاهد اعمال، حّجت حّی، امت، امام مهدی؟جع؟.واژگان 
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 همقدم
و امتیاز آن بر سایر مذاهب، ضرورت حضور حّجت  ؟مهع؟یکی از اصول اساسی مکتب اهل بیت

از مبانی تفکر شیعی اثنا عشری و از مبانی مهّم امامت و  اصلدر هر زمان است. این زنده 
ای برخوردار   اثبات آن با استناد به قرآن مجید، از اهمّیت فوق العاده ،رو  مهدویت است. از این

کریماس ها آیات شهادت و   از جمله آن .داللت دارند ، بر این اصل مهمت. آیات متعّددی در قرآن 
گرچه  که  در است؛  پرداخته شده ؟مهع؟در روایات اهل بیتبه این آیات گواهان اعمال است 

که شایسته است، زوایای مختلم در آثار نوشتار دانشمندان، از جمله  کالمی و تفسیری، چنان 
اثبات این مبنای اساسی امامت و به منظور ، ها آیات و چارچوب قرآنی و منطقی آناین 

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

 مفهوم شناسی

 شهادت 
ود  ّش  » ة  »و  «ه  ادَّ هَّ با چشم و بصر باشد یا با  خواه ؛به معنای حضور همراه با مشاهده است« ّشَّ

 (.465، ص1ج :1412 ،یراغب اصفهانبصیرت )
در اصل بر حضور، علم و إعالم و إخبار، داللت دارد و این اصول در همه مشتقات « شهد»واژه 

حضور، علم و  در مفهوم این ریشه باید اصول .شهادت نیز این چنین است .شود  واژه، دیده می
هد»شود:   گفته می د.نجمت باش إعالم  (.221ص :1404ابن فارس، « )شهادًة  ،شهدی ،شَّ

که منشأ آن، خود شیء  چون علمی است نسبت به وجود اشیا ؛شهادت اخّص از علم است 
که شخص از طریِق مشاهده ؛دیگر ینه اشیا ،باشد ه از طریق ن ،پی ببرد به آن یعنی علمی 

لذا آنچه با حواس، درک و به طور ضروری و بدیهی دانسته  .ب استدیگران و شاهد نقیض غای
کّلِ نجو»سبحان،  یخدا گیرد. عنوان می، «مشهود» ؛شود  می از  رایز است؛ شده دهینام «یشاهِد 
که فقط . پس شهادت، علمدارد «علم»موجودات،  تینسبت به جم ،ذات خودش قیطر ی است 

 شود.   موجود و معدوم را شامل می یولی علم، همه اشیا ؛موجود است شامل اشیای
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که  ،نیو ا ستین حیصح ،به آن حسی علم قیشهادت در حقوق، جز از طر بدان سبب است 
گفته .است تیاصل در شهادت، رؤ ک شیء، به وسیله دیدن و   برخی  اند: شهادت در اصل، ادرا

 (. 88ص: 1400عسکرى،شنیدن است )
که « شاهد»و  «شهید»ژگان واکاربرد از نظر واژه شناسی،  ،بنابراین در مواردی صحیح است 

کرده و علمش به مشهود، از إخبار یا وسایط  گواه، مشهود را با حواس خودش رؤیت  شخص 
که میدیگری حاصل نشده باشد به نفت یا به ضرر او شهادت بدهد. تواند  . در آن صورت است 

بر  گویای« شاهد»اّما لفظ  ؛ت داردبر تداوم و استمرار رؤیت مشهود، دالل« شهید»هم چنین واژه 
 . استمجّرد حدوث و قیام شهود و تحّقق شهادت 

که در ادعیه مأثوره ؛معنای وصفی داشته باشد «شاهد»است البته در مواردی ممکن    ،چنان 
ح شده استااله از زمره اسما و صفات ذات اقدس « شاهد»  ؛388، ص91: ج1403)مجلسی،  مطر

 (.25ص :1405و همان،  362ص :1418 ،کفعمی ؛27ص :1409 ،ابن طاووس

 شهید معرکه

گفته می «شهید» کشته در راه خدا نیز  شود. در مورد تسمیه آن، وجوهی   در شریعت اسالم، به 
کرده  شوند؛   غسل او حاضر میبرای یعنی  ؛. چون مالئکه رحمت، شاهد او هستند1اند:    بیان 

 شوند؛  روحش به جّنت، حاضر میبرای انتقال . 2
 . خداوند و فرشتگانش در بهشت، مشهود او هستند؛ 3
 کند؛  یعنی زمین، سقوط می «شاهده». او بر 4
که نمی  . او زنده5  ،5 ج: 1414دى،یزبگویا نزد رّبش، شاهد و حاضر است ) ؛میرد  ای است 
که واژه46ص ک «شهدا»و جمت آن، « شهید» (. برخی از مفّسران معاصر معتقدند  به  ،میردر قرآن 

گواهان  کشتواژه شهید  ،چ جاى قرآنیاعمال است، و در هبر معناى  در معرکه جنگ  هبه معناى 
 (.29، ص4 ج :1390است )طباطبایی، امدهین

 اّمت
ح در آیه   ازجمله واژ، «امت» ٍة َشِهيداً >سوره نحل است:  89های مطر م َ

ُ
َو َيْوَم َنْبَعُث فِي ُكل ِ أ

ْنُفِسِهْم َو ِجْئنا ِبَك َشِهيداً َعلىَعَلْيِهْم ِمْن 
َ
گواهی بر آن [ادآریبه ]و ؛ <هُؤلاِء   أ که در هر امتی  ها   روزى 



 

 

8 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 70
ییز 

/ پا
139

9
 

گواهان اعصاری]ن امت یم و تو را بر ایزیانگ خودشان برمی [انیم]از   « میآور گواه می [ا بر 
که  از آن کلمه نقش مهمی در مباحث جا  حدود مفهومی آن شاره به ا ؛کندرو ایفا میپیشاین 

 الزم است:
که  ،«اّمت»نویسد:   راغب اصفهانی می و واحد،  زمان ای واحد، نیمثل د ،زیك چیجماعتی است 

کند  آن واحد، ا مکانی رد معنایی   (. اّمت، واژه86ص :1412 ،)مفردات راغب ها را جمت  ای با ب 
گروه که جامت مفاهیمی چون قوم، قبیله، عشیره،     های نژادی، مّلت یا جامعه  بسیار وسیت است 

کریم، اّمت به   مذهبی یک پیامبر می ای از   (؛ و یا عّده213 مردم )بقره:معنای باشد. در قرآن 
که با یکدیگر پیوند دینی دارند  انسان مم(. »110عمران:)آلآمده است  ،ها،  اقوام معنای نیز به « ا 

که خداوند برای آنان پیامبر  پیشین و مّلت گسیل داشتههایی  کار رفته است. به هر حال،  ،ی  به 
تواند به مفهوم همبستگی زبانی، فرهنگی، طبیعی یا نژادی،   می ،اّمت افزون بر مفهوم دینی

باره جمت حیوانات و پرندگان در قرآن مجید در« امم»البته (.19ص ،10ج: 1380)انصاری، باشد
 (.38کار رفته است )انعام:  هنیز ب

لت آیه   دال

 ها  امت   ضرورت و عمومیت وجود شاهد اعمال در همه 
که در هر  در آیات متعّدد، تصریح می قرآن مجید ی، شخصی به عنوان شاهد بر اعمال تاّم  کند 

که روز قیامت برای ادای شهادت در دادگاه اال ع هی، به نفت یا ضرر امت حضور دارد  امت متبو
 شود:   احضار می

فففففٍة ِ َ فففففهيٍد َفَكْيفففففَذ ِجئْ ِجْئنفففففا ِمففففف> م َ
ُ
فففففٍة (؛ 41)نسررررراء:<ْن ُكفففففل ِ أ م َ

ُ
>َو َيفففففْوَم َنْبَعفففففُث فِفففففي ُكفففففل ِ أ

> ٍة َشِهيداً > و (89)نحل:َشِهيداً م َ
ُ
 .(75)قصص:  <َو َيْوَم َنْبَعُث فِي ُكل ِ أ

ولی بدون تحّمل شهادت در دنیا،  ؛ای شهادت در قیامت استعمنطوق این آیات، در مورد اد
که در واژه شناسی این لغت بیان شد، شاهد   چنان و ها ناصواب خواهد بود  اطالق لفظ شهید به آن

کرده باشد  یا شهید به فردی اطالق می که مورد شهادت را با حواسش، مشاهده  گر در  .شود  لذا ا
ُکل ُ »همچنین  ؟خواهد در قیامت شهادت بدهد  دنیا، مشهود را رؤیت نکرده باشد، چگونه می
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ة   که هیچ امتی از این قاعده مستثنا ای   که قضیه «ُام َّ کلیه است، بر این نکته داللت دارد  موجبه 
 نیست.

کر شدن واژه   «شهید»مفرد و جمع ذ
لذا در همه این موارد، واژه  .در هر امت است «یک شهید»در آیات شهادت، سخن از وجود   

که از  کار رفته است. البته در برخی آیات، از لفظ ه، ب، به شکل مفرد«شهید» جمت، استفاده شده 
گواهان امت ع  گواهان امت خاتم، به آن نگریسته شده است، نه این  حیث مجمو که در هر  ها یا 

ة  »لذا در چنین مواردی، عبارت  .زمان و در هر امت، تعّدد شهید، لحاظ شده باشد م َّ
ُ
ي أ
ُکل  یا  ،«ِفي 

ة  » ّمَّ
 
ّلِ أ ک  کلی ، استعمال نشده، «ِمْن  ح شده بلکه به صورت  َو ُوِضَع ْْلِكتاُب َو >است؛ مانند مطر

ِ َو ُهْم لا ُيْظَلُمون جي َهداِء َو ُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَحق  يَن َو ْل  ُ ِبي ِ   .(69)زمر:  <َء ِبالن َ
>َو مانند:  ؛نیز سخن از تعّدد شاهدان به میان آمده است امت رسول خاتم؟لص؟در مورد 

ًة  م َ
ُ
<َكذِلَك َجَعْلناُكْم أ ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً اِس َو َيُكوَن ْلر َ )بقره:  َوَسطًا ِلَتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ

143). 

داءَّ »در جمله  د بودن امتیمراد از شه ُكوُنوا ُشهَّ تَّ طًا لي سَّ ًة وَّ م َّ
ُ
که یا «أ در  ای  ویژه شاهدانن است 

که همه امت از زمره شاهدان باشند؛ ؛حضور دارندامت   نیابین  که قض نه این   برتریه یچنان 
َزْقناُهْم ِمَن   َو َلَقْد آَتْينا َبني> در آیه انیل بر عالمیبنی اسرائ َة َو َر ُبو َ ِجْسرْئيَل ْْلِكتاَب َو ْْلُحْكَم َو ْلن ُ

ْلناُهْم َعَلى ْْلعاَلمين باِت َو َفض َ ي ِ که بر همه عالماست  بدان معنا ؛(16ة: یجاث) <ْلط َ ان یافرادى 
، بلکه ی داشتندان برتریل بر عالمیبنی اسرائ یکایککه  نینه ا ؛بودند امت آند، در شتنبرترى دا

کل نسبت داده کل هستند و از آن جمعیا چون است؛ وصم بعض را به   تین بعض در آن 
 شوند.محسوب می

که بر مردم یدر ا ؛ یعنین معناستیهد بودن امت اسالم به هماش  کسانی هستند  شاهد ن امت 
ن یوسط بودن امت، به ا .(321ص، 1 ج :1390،ییطباطبا) باشدشاهد باشند و رسول، بر آنان 

که  .اند ان رسول و مردم واسطهیم شاهدان امت خاتم، معنا است 
که شهید به صورت جمت ب در  کار رفته، همه شاهدان امت خاتم، به صورت مجموعه  هآیاتی 

تا قیامت، همه مسلمانان و حّتی همه  ؛ چون از زمان بعثت رسول خاتم؟لص؟نظر استمورد 
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 _به دوازده امت در طول زمان  ،ولی همین امت واحده ؛شوند  امت ایشان محسوب می ها، انسان
که مراد از ظهوری ن معنا یلذا آیات قرآن در ا .شود  تقسیم می _به تعداد شاهدان اعمال ندارند 

کلمه ی، پ«دیشه» که « امت»غمبِر مبعوث در هر امت باشد، و  به معناى جماعتی از مردم باشد 
البته  تصریح دارد.آن به م ییکه بگو نیچه رسد به ا ؛ها فرستاده شده باشد  امبر به سوى آنیپ

که پیچن   .(72، ص16 جهمان، )ق امت است یکی از مصادیرى دارند، غمبین جماعتی 

که شاهد واحد، آن ،شهادت در آیات «اّمت» ،بنابراین کرده   به معنای جماعتی است  ها را جمت 
که در زمان حیات شاهد، در زمین  ،به عبارت دیگر .است مراد از اّمت، تمام افرادی هستند 

گفته جا به معنای جماعتی   ، در این«امت»کنند. پس   زندگی می که دین واحد دارند تا  نیست 
لذا شاهد اّمت نیز  .ک اّمت هستند و آن هم اّمت پیامبر اسالمتمام مسلمانان تا قیامت، ی شود

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

کّل امت تا قیامت نیست،  شاهد در همه نه  ،استشاهد مردم معاصر خویش بر بلکه شاهد 
 .ها  زمان

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

کفار و سایر مردم جهان، جزو امت ایشان نیستند و یا وقتی قرآن می  میشامل  در  که گوید  شود و 
همه  ،بنابراین پندار .مراد از امت، فقط پیروان آن شاهدند ؛هر امتی یک شاهد اعمال، وجود دارد

چون وقتی  ؛باشند. این سخن، باطل است  نمی ؟جع؟ها در زمان حاضر، امت امام زمان انسان
کّفار نیز جزو اّمت پ تکذیب ؛شود  واژه امت، در آیات قرآن، توجه کاربرد به  ، از یامبرانکنندگان و 

  اند:  محسوب شده جمله پیامبر خاتم؟لص؟
ْرَسْلناَك في>»

َ
وَن   َكذِلَك أ ْوَحْينا ِجَلْيَك َو ُهْم َيْكُفُر

َ
ذي أ

َمٌم ِلَتْتُلَوْ َعَلْيِهُم ْل َ
ُ
ٍة َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلها أ م َ

ُ
أ

ْحمن گونه ؛ <ِبالر َ کردیشیامبران پیکه پ]همان  که یان اّمتی فرستادیتو را به م [م،ین را مبعوث  م 
در  ؛بر آنان بخوانی ایم، کردهگرى آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحی یهاى د  ها اّمت  ش از آنیپ

که  کفر می [این امت نیز]حالی   .(30:رعد) « ورزند به رحمان 
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بَْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َو ْْلَأْحزُْب ِمْن َبْعِدِهْم َو َهم َ > ُخُذوُه َو جاَدُلوْ َكذ َ
ْ
ٍة ِبَرُسوِلِهْم ِلَيأ م َ

ُ
ْت ُكل ُ أ

َخْذُتُهْم َفَكْيَذ كاَن ِعقاِب 
َ
ز قوم نوح و احزابی یش از آنان نیپ؛ <ِباْلباِطِل ِلُيْدِحُضوْ ِبِه ْْلَحق َ َفأ

کردند، و هر ایذتک[ امبرانشان رایمانند قوم هود و صالح و لوط، پ]ها آمدند   که بعد از آن متی ب 
کردند تا او را بگآهنگ رسول  کنند ید یتبع]او را رند یخود  له باطل، ی، و به وس[ا بکشندیا زندانی 
کردند تا حق را بدان زایمجادله و ست که]پس  .ها را بگرفتم  پس آن .ل و باطل سازندیز  فر یک [بنگر 

  .(5 :غافر) !چگونه بود من
کریم، در موارد فراوان، تصریح می که رسول خاتم؟لص؟ نه  لذا قرآن  سوی همه  تنها به کند 

که قرآن نیز برای  ها و همه جهانیان مبعوث است، بلکه جّنیان نیز امت او هستند؛ چنان انسان
ِه ِجَلْيُكْم َجمِ >همه آنان، نازل شده است:  اُس ِجن ِي َرُسوُل ْلل َ َها ْلن َ ي ُ

َ
( و 158: اعراف) <يعاً ُقْل يا أ

َل ْْلُفْرقاَن َعلى> ذي َنز َ
جمت  «نیعالم» کلمه(. 1: فرقان) <َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلعاَلميَن َنذيرًْ   َتباَرَك ْل َ

که معنا و مراد از آن در   به معناى اصناف خلق است ،«عالمون»ش خلق است و یعالم است 
 :1390،)طباطبایی جن و انس است به معنای «ثقالن» واز خلق « مکلفان»خصوص  جا،  این

ع بشر است، نه فقط مسلمانان. « امت واحده». لذا مراد از )173، ص15 ج ِجن َ هِذِه >در قرآن نیز نو
ُكْم َفاْعُبُدون َنا َرب ُ

َ
ًة وِْحَدًة َو أ م َ

ُ
ُتُكْم أ م َ

ُ
که س ،فهیه شریخطاب در آ(. 92)انبیا:  < أ  ،اقیبه طورى 

گواهی می رد و مراد از یگ که تمامی افراد مکلم بشر را در بر می  خطابی است عمومی ؛دهد به آن 
ع انسان است ،جا  نیدر ا ،امت (. بنابراین، رّب واحد، نبّی 322، ص14 ج: 1390)طباطبایی،  نو

کرده است و ایشان خاتم انبیا ها تا  انسان و به سوی همه واحد را به سوی اّمت واحد ارسال 
 ها را از بعثت تا قیامت شامل است.  ده است. لذا اّمت ایشان، تمام انسانقیامت مبعوث ش

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

ک مختلفی قابل اعتبار است و برحسب این ا ؟لص؟امت رسول خاتم دایره  عتباروجوه اشترا
 یابد.  تغییر میشمول آن 

گر  ک و اجتماع»ا نظر باشد، همه مورد ، رسالت و یا شاهد اعمال بودن ایشان «وجه اشترا
 شوند.   جهانیان مکّلم، اعّم از جّن و انس، امت او محسوب می
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گر   شود.  میرا شامل جماعت مومن به رسالت ایشان باشد، فقط مسلمانان  «اجتماع»منظور از ا
گر  ک»منظور از ا را م واقعی به رسالت ایشان باشد، فقط شیعیان لتزجماعت مومن و م ،«اشترا

که مراد از  ؛شود  میشامل  ترین  چون مهم ؛، در روایات، این معنا است«امت مرحومه»چنان 
 است.  سالت ایشان، ابالغ والیت اهل بیت؟مهع؟ر

 هت بر اعمال هممراد شهاد ؛شاهد اعمال امت است  گوییم حّجت بن الحسن  وقتی می 
 جهانیان است، نه فقط مسلمانان و یا شیعیان. 

کفار نیز از امت شاهدان، محسوب می  لذا قرآن تصریح می که  َو َيْوَم َنْبَعُث ِمْن ُكل ِ >شوند:   کند 
وْ َو لا ُهْم ُيْسَتْعَتُبون ذيَن َكَفُر

ٍة َشهيداً ُثم َ لا ُيْؤَئُن ِلل َ م َ
ُ
که یامراد آیه  .(84)نحل: <أ ن است 

که در دن شهادت می ،امت خودکفار ه یگواهان، عل کارهایدهند  گر اجازهیا چه  کردند، و ا دفاع  ی 
که زم، بدان دلیل دهند نمی به آنان  ونه و فرصت براى اداى شهادت شهود فراهم شود، یاست 

گواهی خود را بدهندگ کفار نیز هستند و آنواهان،  ان نیز . پس شاهدان اعمال، شاهد بر اعمال 
 آیند.  جزو امت آنان به شمار می

 حضور او در بین مردم لزوم حیات دنیوی شاهد و 
که شاهد بر اساس آیات قرآن، ضروری  گواه اعمال امتاست  حیات دنیوی داشته باشد و  ،و 

 > یکی از افراد اّمت مشهود باشد:
َ
ٍة َشِهيداً َعَلْيِهْم ِمْن أ م َ

ُ
ْنُفِسِهْم<َو َيْوَم َنْبَعُث فِي ُكل ِ أ

گروه آیات .(89)نحل: لذا  .در میان هر اّمتی در دنیا یک شاهد وجود دارد که آید  بر می از این 
 ،در مورد آنانرا انگیزد تا مشاهدات خود   خدای تعالی در روز قیامت، او را از میان همان امت برمی

کنددر دادگاه اال دنیوی باشد و در میان اّمت شهید باید دارای حیات . بر این اساس، هی بیان 
کند. قیدزن ِسِهْم »دگی  ْنف 

َّ
که شهید هر اّمت، شخصی از میان خود بر این نکته « ِمْن أ داللت دارد 

پس باید در میان امت حضور جسمانی داشته باشد تا یکی از  .آن است اعضایاّمت و یکی از 
 .نفوس آن امت محسوب شود

خ است ،بنابراین  که در عالم برز شود،   و نسبت به حیات دنیا مّیت محسوب می فردی 
گر چه پیامبران و   نمی خ معدودی دیگر از افراد تواند یکی از نفوس امت به شمار آید. ا در عالم برز

که در قیامت از میان آنان مبعوث می ؛از حیات برزخی برخوردارند شود،   شاهد اعمال امت 



؟جع؟ 
دی

 مه
مام

ت ا
حیا

ت 
اثبا

 در 
شی

ژوه
پ

... 
 

 

13 

کند، تا روز یعنی در  ؛ضرورت دارد حیات دنیوی داشته باشد میان امت مورد شهادت، زندگی 
 وارد سازند.ای  هیچ خدشهنتوانند در شهادت او افراد قیامت، حّجت االهی بر خصم، تمام باشد و 

 شاهد قرآنی مدعا
کریم   >َو ُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً ما ُدْمُت ِفيِهْم : گوید میچنین  سی؟ع؟یاز زبان حضرت ع قرآن 

ْي  ا َتَوف َ قيَب َعَلْيِهْم   َتنيَفَلم َ نَْت ْلر َ
َ
که حضرت عیسی؛ (117 )مائده: <ُكْنَت أ از  ؟ع؟یعنی مادامی 

کرده و با وفات ایشان، شهادت   سمت شهادت بر او صدق می است؛ حیات دنیوی برخوردار بوده
که ؛ایشان بر سایرین منتفی است شده به این مطلب تصریح  ،؟لص؟خاتمرسول در مورد  چنان 

ْمت  ِف یدا علیشه» است: ِق  یتنیِهْم فإذا توفیهم ما د  ْنتَّ الّرَّ
َّ
ْنتَّ أ لَّ یک  ، 2 ج :1404 ،)سیوطی«  ِهمیبَّ عَّ

کلی شهادت شاهدان، داللت دارد بر این نکته آیه  ،بنابراین .(164ص که شهادت انبیا و به طور 
ت نیز به پایان ها بر ام به دوران حیاتشان اختصاص ندارد و پس از حضور آنان، دوران شهادت آن

  رسد. نمی

 و اولیا با اطالع از اعمال عدم تنافی شاهد نبودن انبیا
وَن ِجلى>ممکن است با استناد به آیه  ُه َعَمَلُكْم َو َرُسوُلُه َو ْْلُمْؤِمُنوَن َو َسُتَرد ُ   َو ُقِل ْْعَمُلوْ َفَسَيَرى ْلل َ

ُئُكْم  هاَدِة َفُيَنب ِ که  (؛ بر105: هتوب) <ِبما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن عاِلِم ْْلَغْيِب َو ْل  َ این مدعا اشکال شود 
گاه بر اعمال می ؟لص؟رسول خدا ،قرآن مجید گرچه در قید حیات نباشد ،اینو بنابرداند   را آ باز  ،ا

که پاسخ این  شاهد است. کسی به   ندارند. میای   با یکدیگر مالزمهاین دو قضیه است  تواند 
گاهعلم و نبودن با ولی شاهد نباشد. شاهد  ؛باشدعالم چیزی  پس از بر اعمال امت  انبیای یافتن آ
که رسول اسالم ؛نداردمنافات رحلت  که در روایات تصریح شده  ؟مهع؟، از و اهل بیت ؟لص؟چنان 

گاهی دارند،  طریق عرضه ع یولاعمال توسط فرشتگان، به اعمال امت آ  بحث شهادت موضو
که ؛استی گرید  ؛استمبتنی شاهد  اعمال توسط شخص واسطه  مشاهده بی بر ،شهادت چرا 

گذشت(  واسطه نیز حاصل می ولی علم از طرق دیگر و با ح آن  که شر حضرت  .شود )چنان 
گاه شدن بر اعمال امت ؟ع؟عیسی خود را شاهد بر اعمال امت خویش « توفی»پس از  ،در عین آ
 .نکرده است قلمداد
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که در میان مردم زندگ در آیات شهادت، سخن ،بنابراین ی و اعمال اّمت خود از شاهدی است 
. در این کندهی، شهادت خود را ارائه کند و قرار است در روز قیامت، در دادگاه االرا مشاهده می

که احتجاج اال کامل میصورت است  شود و شهادت شاهد قابل مناقشه نخواهد بود؛   هی بر اّمت 
که پیامبر ؛که با آنان در دنیا محشور استچون فردی از میان خود اّمت است  گر ؟لص؟در حالی  ، ا

شود و   از نظر حیات دنیوی مّیت محسوب می ؛چه از حیات ملکوتی و حیات برتر برخوردار است
کامل خصم را در دادگاه اال ،شهادت او کت نمیهی به طور  شهادت خداوند و سایر  وگرنهکند؛  سا

کفایت می که شاهد اّمت، چون متکّفل دین و   ولی به جهت اسکات خصم و این ؛کرد  شهدا 
در قیامت نیز متکّفل امر شهادت و قضاوت اّمت خود  است؛ اعمال اّمت خود بوده دنیای مردم و

 است. 
ح شده است، بیان می که در مورد تحلیل قبل مطر  گردد:  در ادامه اشکاالتی 

ُسوُل >َو َكذِلَك َجَعْلن با توجه به آیه. 1 اِس َو َيُكوَن ْلر َ ًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ م َ
ُ
اُكْم أ

> (؛ لزوم حیات دنیوی شاهدان، ضرورت ندارد؛ چون رسول از حیات 143)بقره: َعَلْيُكْم َشِهيداً
 دنیوی، برخوردار نیست، ولی شاهد بر شاهدان است؛ پس حیات دنیوی شهید، ضرورت ندارد.

گر چه از نگاه قرآن، حیات دنیوی شاهدان امتشود،   ته میگف پاسخدر  تحّمل و برای ها،   ا
شاهدان امت، مستلزم برخورداری رسول از بر  دارد؛ شاهد بودن رسول ادای شهادت، ضرورت

کفایت میحیات دنیوی نیست  ها   چون میان شهادت شاهدان امت ؛کند  و همان حیات ملکوتی، 
گانه استاین دو تفاوت است و بر آنان،  با شهادت رسول زیرا هدف اصلی از  ؛از دو مقوله جدا

کیفری بر ضّد مجرمان امت، در دادگاه عدل اال هی، بر اساس شهادت شاهدان، صدور حکم 
گذشت، حیات دنیوی آنان  لذا چنان .گواهی قّیم و رهبر امت یعنی شاهدان امت است برای که 

برای بر شاهدان امت،  ت دارد؛ ولی شهادت رسول، ضرورتحّمل و ادای شهادت و اسکات خصم
است و این شاهدان در  ون قّیم و رهبر اصلی امت، رسولچ ؛تعدیل، تأیید و حقانّیت آنان است

هی آنان و بر صدق دعوی لذا او بر حقانّیت و نصب اال .واقت، جانشینان او در میان امت هستند
گو اه است و در قیامت در جمت مسلمانان و آنان از سوی خدا، برای چنین منصبی، شاهد و 

که رسول خاتم؟لص؟، بر این مطلب، شهادت خواهد ها انسان اعمال بر ، داد. لذا قرار نیست 
گواهی دهد، تا در برای هی، باشد و در دادگاه االناظر شاهدان  کیفری یا تبرئه ایشان،  صدور حکم 
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 نتیجه حیات دنیوی او نیز ضرورت داشته باشد. 
گر شه  توانست شاهد اعمال امت پس از   می گاه خود رسول آنها از یک سنخ بود،   ادت آنا

کفایت می شهادت رسوللذا  .رحلتش باشد کرد و دیگر در امت خاتم، تعّدد شاهد،   بر امت 
که در امت  ؛نبودنیازی و امت  شاهدان میان رسولضرورت نداشت، و به وساطت این  در صورتی 

شهادت بر شاهدان، از سنخ  رسول لذا سنخ شهادت  .خاتم، با تّعدد شاهدان، مواجه هستیم
است؛ یعنی  نّیت رسالت رسول خاتم؟لص؟بر تأیید و حقا خدای سبحان و امیرالمؤمنین؟ع؟

و>نه شهادت بر اعمال و رفتار:  ،شهادت بر صدق دعوی است ذيَن َكَفُر
ْ َلْسَت ُمْرَسلًا َو َيُقوُل ْل َ

ِه َشهيداً َبْيني  ُقْل َكفى  . (43 )رعد: <َو َبْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم ْْلِكتاب  ِبالل َ
اند، تا شاهد اعمال اّمت باشند؛ مانند دوران   ها، انبیا و رسوالن، حضور نداشته  . در برخی زمان2

کرده است. بنابر« فترت» کلیت ندارد.   که قرآن مجید به آن تصریح   این، قضیه حضور شاهدان 
گفته می که مقام شهادت گیری  از لزوم حیات دنیوی شخص شاهد نتیجه میشود،   در پاسخ  م 

که در برخی زماناختصاص  به انبیا حضور ندارند، تا شاهد  ها مانند زمان فترت، انبیا  ندارد؛ چرا 
ک ،اعمال اّمت باشند. از طرفی ، ها انسانها و همه   که در میان همه اّمت ردهقرآن مجید، تصریح 

بدانیم، در منحصر  گر سمت شهادت را به انبیاا ،است. پسشاهد ها   شخصی بر اعمال آن
 خواهند بود. ، بدون شاهد اعمالها انسانها،   بسیاری از زمان

از مقام نبّوت است و  مقام شهادت، اعّم  ،است. بنابراینمخالم نّص قرآن فرض با این 
 گوید:   فخر رازى در این زمینه می شود.  میرا نیز شامل آنان  اوصیای

که ما آن ه، ین آیمقصود از ا م تا بر آنان شهادت یاز دادیك نفر را از هر امتی، امتیاست 
گفته که مقصود انب دهد. برخی  ند: بلکه آنان شاهدانی یگو گر مییا است ... برخی دیاند: 

ه ین نظریهستند. ا ایها انب و از جمله آندهند  که در هر زمان، بر مردم شهادت می هستند
م داده ین حکم را تعمیرا خداوند، به هر اّمت و هر جماعتی، ایتر است؛ ز كیواقت نزدبه 

کسانی را به عنوان شاهد قرار دهد که از آن شود  ی را شامل مییها انن حکم زمیلذا ا .ها 
؟لص؟ بعد از رسول خداهای  ؛ همانند زمانعصر فترت(شته باشد )که نبی، وجود ندا

 .(13، ص25ج :1420 رازى، فخر)
که شهید، اعّم از نبّی است و شامل اشخاص   میدانسته از آیات دیگر نیز این مطلب،  شود 
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کنار انبیا  ای می  ویژه که در  د. لذا مصداق شون  قضاوت، احضار میبرای هی، ، در دادگاه االشود 
وجود تالزمی نیست و میان سمت نبّوت و سمت شهادت، منحصر هی و رسوالن اال آن، به انبیا

ِ َو ُهْم لا ُيْظَلُمون َو ُوِضَع ْْلِكتاُب َو جي>ندارد:  َهداِء َو ُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَحق  يَن َو ْل  ُ ِبي ِ  <َء ِبالن َ
کنار  شهدا ذکر .(69)زمر: ها است. همچنین شهید،   هی در امته االقضاوت عادالن انبیا، مقدمهدر 

که میان معطوٌف علیه و معطوف، تفاوت باشدآن  ،عطم هزیرا الزم ؛اعّم از نبّی است لذا  .است 
گاهی مصداق یکی است ؛و شاهدان، همیشه از حیث مصداق، یکی باشند نباید انبیا گر چه   ؛ا

که همه شاهدان نبّی  ؛اند  ، شاهد اعمال امت بودهکه برخی از انبیا چنان ولی این چنین نیست 
 اند.  بوده جزو اوصیای انبیا بوده باشند، بلکه برخی از آنان

کنار انبیا در آیه دیگری نیز  لت دارد لذا دال اند. ذکر شده ، صدیقین و صالحین،شهدا، در 
ولِئَك >است:  مصداق آن اعّم از انبیا

ُ
ُسوَل َفأ َه َو ْلر َ ُه َعَلْيِهْم ِمَن  َو َمْن ُيِطِع ْلل َ ْنَعَم ْلل َ

َ
ذيَن أ

َمَع ْل َ
ولِئَك َرفيقاً 

ُ
اِلحيَن َو َحُسَن أ َهداِء َو ْلص َ يقيَن َو ْل  ُ ِ د  يَن َو ْلص ِ ِبي ِ مچنین این آیه ه .(69 )نساء:<ْلن َ

که شهدا ، افرادی، فراتر از مؤمنان هستند، بلکه آنان اهل نعمت و رحمت بر این نکته داللت دارد 
که صراط مستقیم،  هی یعنی مقام والیت هستند و سالکاِن صراط مستقیم و همانص االخا طور 

مهیمن و مافوق،  ان آن نیز مانند شهدا،سالک ؛ستبرتر اهی االهای  راهاز سایر و  «مهیمن»
که در سایر راه آنان رفیق  .(34، ص1 ج :1390،ییطباطبا)کنند   ها سلوک می  مؤمنانی هستند 

دهند و هدایت   ت خود، آنان را در سلوک، یاری میان هستند و به واسطه قدرت والیسلوکی مؤمن
، محسوب نیستند و در زمره شهدا کنند و مؤمنان با وجود همراهی با آنان، از سنخ آنان  می

 شوند.  نمی
. برحسب مدعای این پزوهش، مقام شهادت ویژه اوصیای انبیا است و مومنان دیگر به این 3

که قرآن مجید از زبان مومنان این چنین نقل می ا ِبما >کند:   مقام راهی ندارند؛ حال آن  نا آَمن َ َرب َ
اِهديَن  ُسوَل َفاْكُتْبنا َمَع ْل  َ َبْعَنا ْلر َ ْنَزْلَت َو ْت َ

َ
توانند   (. بنابراین، مومنان نیز می53عمران: آل) <أ

ل منقوض است.  شاهد باشند و براین اساس پایه  های استدال
گفته می این دعا را به درگاه خداوند  ، مانند حوارّیون،امبرانیپ ارانی از یبرخشود،   در پاسخ 

ُسوَل َفاْكُت > عرضه داشتند: َبْعَنا ْلر َ ْنَزْلَت َو ْت َ
َ
ا ِبما أ نا آَمن َ اِهديَن َرب َ ولی  ؛(همان) <ْبنا َمَع ْل  َ

که  بلکه آنان خواهان ،شاهد بودن نبوده است آنان  درخواست ایمان و به واسطه این بودند 
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که سالکان صراط مستقیم هستند، مصاحب شوند؟ع؟تبعّیت از حضرت عیسی  نه ؛، با شاهدان 
همراهی و معّیت در آیه سخن از  .آنان، نوشته شوند مره شاهدان اعمال و در رتبهکه آنان در ز این

که مقام و رتبه شاهدان، از رتبههمی نه شاهد شدن. ،با شاهدان است  ن بیان داللت دارد 
ْکُتْبنا ف  » گفتند:  وگرنه باید می ؛استبرتر حوارّیون  ، 8 ج :1420،رازی فخر) «ن  یداه  الّش  ن  م  ا

 (.235ص
کار رفته است. براین اساس، معنایی  نخبه بهبه معنای عالم و « شاهد»دربرخی آیات قرآن . 4

ل برای مطلوب این مقاله است، ناتمام است؛ تواند به معنای چون شاهد می که مبنای استدال
ْلنا َعلى  َو ِجْن ُكْنُتْم في>»گواه اعمال نباشد. برای نمونه:  ا َنز َ ُتوْ ِ ُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َو   َريٍْب ِمم َ

ْ
َعْبِدنا َفأ

ِه ِجْن ُكْنُتْم صاِدقيَن ْْدُع  گر در آنچه ما بر بنده خود فرو فرستاده ؛<وْ ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن ْلل َ م یا و ا
ا از یی محتوا، و یی لفظ و بالغت و ژرفایبایدر فصاحت و ز]ك سوره مانند آن را یپس  ؛دیشك دار

کاریدر ا]د و یاوریب [مردى همانند او اّمی و درس ناخوانده گواه داریر از خدا یغ آنچه [ن   ،دیاور و 
گر راستگو ،دیفرا خوان  (.23)بقره: « دییا

گفته می  ؛شود دیگر جمله و شواهد و قرائن معنا می ای با توجه به اجزای واژه شود، هر  در پاسخ 
که در آیات متعددی شاهد به معنای شاهد در دعاوی و  صرف شاهد بودن بر حدود و یا چنان 

ْنُتْم >مانند  ؛چیزی است
َ
ِه َمْن آَمَن َتْبُغوَنها ِعَوجًا َو أ وَن َعْن َسبيِل ْلل َ ْهَل ْْلِكتاِب ِلَم َتُصد ُ

َ
ُقْل يا أ

در این موارد اتخاذ  .(282 :بقره) <َو ْْسَتْ ِهُدوْ َشهيَدْيِن ِمْن ِرجاِلُكم>و  (99عمران :  آل) <ُشَهداُء 
ح نیست.خداوند شاهد از جانب   به عنوان یک سمت مطر
ح شدهفخررازی در  نویسد:می ،...<َو ْْدُعوْ ُشَهداَءُكْم > :باره آیه مطر

املراد من الشهداء وجهان: األول: املراد من ادعوا فيه اإلهليه و هي األوثان، ... الثاين: املراد من 
کابرکم و  کابرهم أو من يوافقهم ِف إنكار أمر حممد عليه السالم، و املعىن و ادعوا أ الشهداء أ

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

ح استن اآلخرأعىل درجة م . مراد خدایان 1 :؛ درباره مراد از شهداء در آیه دو وجه مطر
ها در انکار بعثت  . مقصود بزرگان و موافقان آن2ها( باشد.... ها )بت موهوم آن

شود: بزرگان و روسای خود را ، معنا چنین میدر این صورتکه باشد،  ؟لص؟پیامبر
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کمک و در فرخوانید تا شما و شهادت دهند. کنند باره نتیجه حکم را بر رویارویی با قرآن 
که کسانی بودند  که در رقابت ادبی و فصاحت داوری می ... چون در بین عرب  کردند 

 (. 351، ص2 ج :1420 ،)فخررازی گوید میتر سخن کدام یک فصیح
که شهادت سمت و مقامی اعطایی از جان ،بنابراین گردید  گر مقرر  ب خداوند به برگزیدگان ا

کلمه شاهد یا شهید و شهادت ب ؛است که هر جا در قرآن  به همین  ؛کار رفته هبدان معنا نیست 
  در هر موقعیت با توجه به مجموعه قرائن و شواهد باید مشخص شود.معنا است، بلکه  معنا

 لزوم عصمت شاهدان
که به مقام عصمت زیرا در این  ؛، راه یافته باشدکسی شایستگی مقام واالی شهادت را دارد 

که شاهدان، با دادگاه با عظمت اال که در دادگاه  هی، تناسب خواهند داشت؛ چنانصورت است 
در مورد بی  که دنیوی، ضرورت دارد شخص شاهد، عدالت داشته باشد و شهادِت شخص فاسق

ترین مسائل  مچگونه ممکن است در مورد مه ؛شود  ترین مسائل دنیوی، پذیرفته نمی  ارزش
خروی و ابدی، در حضور جمیت  در تفسیر  ؟ع؟. امام صادق؟!گذشته، پذیرفته شودهای  امتا 

<  آیه: ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً اِس َو َيُكوَن ْلر َ  فرمودند:  ؛>ِلَتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ
که یخچنانچه  کنی  قبله است، ن اهل یموحد ه، همهین آیمنظور خداى تعالی از اال 

کرده که شهادتش در دنیا، بر سر یآ .اى سخت اشتباه  ن خرما، پذیا فردی  رفته یك مَّ
پیشین، از او درخواست های  امتنبود، آن وقت خداوند، روز قیامت، در مقابل جمیت 

کند و شهادت او را بپذیرد؟ حاشا، ا ن یست و خداى تعالی چنین حرف معقول نیشهادت 
، بلکه منظور خداى تعالی از امت، افرادى است خواستهزى را از خلق خودش نیچ

ْخِرَجْت و مصداق:   شان مقرر داشتهیم را براى ایکه دعاى ابراههستند 
ُ
ٍة أ م َ

ُ
>ُكْنُتْم َخْيَر أ

اِس< که خدا براى مردم، ن امتیامت وسط و بهتر ؟مهع؟[اهل بیت]، هستند و آنانِللن َ ند 
 .(63، ص1 ج :1380،یاشیع)آفریده است 

کارکرد اصلی برانگیختن شخص شاهد از میان امت  گواهی بر معصیت و ظلم امت  چون  ها   ها، 
گر او معصوم نباشد، الزم است شاهدی  ؛باشدمعصوم شاهد باید از ظلم و معصیت  ؛است چون ا

گر او هم معصوم نباشد، شاهد دیگری الزم است  .نیز برای شهادت بر اعمال او، قرار داده شود و ا
و بطالن تسلسل نیز، بدیهی  انجامد  ، امر به تسلسل مینتیجه در صورت عدم عصمت شهدادر 
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 .(257، ص20ج :1420،رازیفخر)است 

 شاهد توسط لزوم مشاهده ملکوت اعمال
گواهان که عالوه بر مشاهدهویژگی دیگر شاهدان و  دنیوی اعمال اّمت با حواس  ، این است 

ملکوت اعمال باشند، تا بتوانند نسبت به  اهل مشاهده ؛ باید دارای علم غیب وسمعی و بصری
عد دا ؛اعمال اّمت، در قیامت شهادت بدهند که به وسیله زیرا اعمال انسان دو ب  عد ظاهری  رد: ب 

که به وسیله اعضا میو حواس ظاهری، انجام  اعضا عد باطنی،  صورت و حواس باطنی،  شود و ب 
عد، در محاسبه اعمال گیرد  می کفر  ؛داردتری  نقش مهمو این ب  مانند حاالت قلب انسان، از قبیل 

ع، اخالص و خود نمایی. محاسبه و   و ایمان، حّب و بغض، خوف و رجا، خشیت و خشو
گرفتن اعمال باطنی   ارزش گذاری هیچ یک از اعمال و عبادات ظاهری، بدون محاسبه و در نظر 

توانند در مورد   اهده ملکوت اعمال نمیشاهدان اعمال، بدون مش ،قلب، ممکن نیست. بنابراین
  صالح و یا فساِد اعمال، نظر بدهند.

که آنان از چنین توانایی  قرآن در مورد امامان، تصریح می ملکوت عالم و  یعنی مشاهده ،کند 
ًة َيْهُدوَن >زیرا آنان اهل یقین هستند:  ؛ملکوت اعمال، برخوردارند ِئم َ

َ
ا َو َجَعْلنا ِمْنُهْم أ ْمِرنا َلم َ

َ
ِبأ

وْ َو كاُنوْ ِبآياِتنا ُيوِقُنون ( و مقام یقین، بدون مشاهده ملکوت عالم، ممکن 24 )سجده: <َصَبُر
ماوِْت َو ْْلَأْرِض َو ِلَيُكوَن ِمَن ْْلُموِقنين>نیست:  ( و 75)انعام:  <َوَكذِلَك ُنري ِجْبرْهيَم َمَلُكوَت ْلس َ

َكلا َ ِجن َ ِكتاَب >کنند:   ، مشاهده میاعالمه اعمال ابرار را در ملکوت هی، نافرماید: مقّربان اال  یا می
ُبون  ْْلَأْبرِْر َلفي وَن ِكتاٌب َمْرُقوٌم َيْ َهُدُه ْْلُمَقر َ ي ُ ْدرَْك ما ِعل ِ

َ
يَن َو ما أ ي ِ از  .(23-18: نیمطفف) < ِعل ِ
که شاهدان اعمال، همان امامان و مقّر   این آیات، فهمیده می که اهل یقشود  ین بانی هستند 

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

 تعدد شاهدان در اّمت خاتم
که تصریح شده  به این نکته در آیات شهادت، شاهدان اعمال، در امت خاتم، متعّدد است 

که اعمال امت را مشاهد؟لص؟هستند و عالوه بر شخص پیامبر َو >کنند:   ه می، مؤمنانی هستند 
ُه َعَمَلُكْم َو َرُسوُلُه َو ْْلُمْؤِمُنوَن  اعمال  ؛ یعنی همهآیه اطالق دارد .(105)توبه: <ُقِل ْْعَمُلوْ َفَسَيَرى ْلل َ
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که همه  اّمت، چه آشکار و چه پنهان را در بر می مؤمنان، از چنین توانایی  گیرد و روشن است 
کنند که اعمال تک تک افراد اّمت را در جلوت و خلوت، مشاهده  که ذکر  چنان ؛برخوردار نیستند 

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

که جانشین خدا در زمین و نیز جانشین رسول خدا آنان، افراد خاصی از اّمت هستند  ،بنابراین
ات یابان زعبداهلل بن  از جمله است؛ که در روایات متعّدد، به این مطلب اشاره شده چنان ؛هستند

 گوید:  می
فرمود:  !درگاه خدا دعا فرماه ب ،ام براى من و خانواده کردم: عرض ؟ع؟حضرت رضا به

که اعمه کنم؟! ب  یمگر من دعا نم»  .«شود ال شما در هر صبح و شام بر من عرضه میخدا 
کتاب » من فرمود:ه ب . حضرتن مطلب را بزرگ شمردمید: من ایگو میعبد اهلل  مگر تو 

که   یرا نم جّل وخداى عّز  ُه َعَمَلُكْم َو َرُسوُلُه َو > :دیفرما  میخوانی  ُقِل ْْعَمُلوْ َفَسَيَرى ْلل َ
  .(429، ص1 ج :1404 )صفار، «<ْْلُمْؤِمُنوَن 

گوید: از امام صادق > قل : در مورد این سخن خدای تعالی ؟ع؟هم چنین یعقوب بن شعیب 
ُه َعَمَلُكْم َو َرُسوُلُه َو ْْلُمْؤِمُنوَن<  ؟مهع؟ائمهآنان »فرمود: حضرت  .پرسیدم ؛ْْعَمُلوْ َفَسَيَرى ْلل َ

 .(263، ص2 ج: 1415 زى،یحو) «هستند
گواهان اعمال، از میان مؤمنان، خبر در جای دیگر، خدای سبحان، از  گزینش  انتخاب و 

ِخَذ ِمْنُكْم ُشَهداَء َو ْلل َ >دهد:   می ذيَن آَمُنوْ َو َيت َ
ُه ْل َ اِس َو ِلَيْعَلَم ْلل َ اُم ُنداِوُلها َبْيَن ْلن َ ُه لا َو ِتْلَك ْْلَأي َ

اِلميَن   .(142آل عمران: ) <ُيِحب ُ ْلظ َ
گواهان اعمال است، نه شهمنظور از شهدا کشتگان در معرکه جنگی،  چون  .دان به معناى 

ن است یاهد بر اش« ّتخذی» واژه . عالوه بر آن،است امدهیچ جاى قرآن نین معنا، در هید، به ایشه
کشتگان در میهستند؛ ز «گواهان»، که منظور از شهدا  سازد. دان جنگ نمییرا با معناى 

ُه ُموسى>ا ی، و (125)نساء:  >ْتخذ ْهلل جبرْهيم خليلًا<در مضمون آیاتی چون:  َم ْلل َ
 <َتْكليما  َكل َ

ْنُفِسِهْم َو ِجْئنا ِبَك َشهيداً َعلى  َو َيْوَم َنْبَعُث في>ا ی، و (164)نساء: 
َ
ٍة َشهيداً َعَلْيِهْم ِمْن أ م َ

ُ
  ُكل ِ أ

کلیخل (؛89)نحل:  <هُؤلاء گوایل،  گرفتنی هستندم و  کش ؛ه اعمال،  دان جنگ یته شدن در ماما 
در لغت، به معنای اعتماد بر  «اّتخاذ»چون  .(29، ص4 ج :1390،)طباطباییست یگرفتنی ن
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کاری و حاضر است، برای آماده چیزی  ، 3 ج :1375 ،)طریحیکردن آن برای انجام دادن 
و منصب خاص در مسئولیت رای یک ای ب  لذا اّتخاذ شاهد از میان مسلمانان، مقدمه .(176ص

گزینشیدنیا است. به عبارت دیگر، اّتخاذ شاهدان از سوی  برای یک مأمورّیت مهّم در  خداوند، 
که به عالم دیگر  کشته شدن در راه خدا   تناسبی ندارد. ؛اند  شدهمنتقل دنیا است و این مضمون با 

گواهان در امت خاتم ا >َو َكذِلَك : است شاره شدههم چنین در سوره بقره، به تعّدد 
> ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً اِس َو َيُكوَن ْلر َ ًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ م َ

ُ
(. 143 )بقره: َجَعْلناُكْم أ

که میاه یظاهر آ که وى بر ا ؟لص؟ان رسول خداین است  عنی یاست؛ بوده مبعوث شان یو مردمی 
گواهی مییشهدا ؛امتیق همه بشر از اهل زمانش تا روز که بر اعمال آنان  و رسول  دهند ی هستند 

البته مسّلم است میان شهادت شاهدان بر امت، با شهادت  .استشاهد  خدا؟لص؟ بر آن شهدا
شهادت رسول بر  نیستند.از یک سنخ وجود دارد و این دو آشکار  یرسول بر شاهدان، تفاوت

گواهی ؛ان استشاهدان، شهادت تعدیل و شهادت به صدق آن بر عدالت و حقانّیت  یعنی 
که در امت خود شهادت میشاهدان؛  دهد آنان جانشینان خدا و رسول هستند و آنان   بدین معنا 

ولی  ؛مورد تأیید خدا و رسول و در امر شهادت صادق هستند زاویه،و از هر حق است و شهادتشان 
و اعّم از شهادت بر ضّد و به نفت امت  شهادت شاهدان بر امت، اعّم از شهادت تعدیل و تفسیق

 است بلکه اغلب شهادت بر فسق و ظلم امت است، تا شهادت بر عدل و طاعت. 
دهند و آنان را   سخن دارند و علیه ظالمان، شهادت میاجازه قیامت،  این شاهدان در صحنه 

ْوَلئَك ُيْعَرُضوَن َعلَى >کنند:   لعنت می
ُ
ِهْم َو َيُقوُل ْلْ   أ ْْ َعلَى اَأْشَه َرب ِّ ِذيَن َكَذُبو

َلا َلْعَنُة   ُد َهُؤَلاِء ْل َ
َ
ِهْم أ َرب ِّ

اِلِميَن  ِه َعلَى ْلظ َ که دقیقًا همان  .(18هود: ) < ْلل َ وگوی  گفتآنان همان اهل اعراف هستند؛ چرا 
بهشتیان و  همه شاهدان با ظالمان، در آیات اهل اعراف بیان شده است، و اهل اعراف،

کامل می هدوزخیان را ب که یکی از ویژگی  طور  های شاهدان اعمال، همین شناخت افراد   شناسند 
که به مؤمنان  را  به بهشتورود اّمت است و از چنان مقامی، در نزد خدای سبحان برخوردارند 

  1دهند.  می اجازه
__________________________________   

ُكْم َحق ً   َو نادى>.  1 ا َفَهْل َوَجْدُتْم ما َوَعَد َرب ُ نا َحق ً ْن َقْد َوَجْدنا ما َوَعَدنا َرب ُ
َ
اِر أ ْصحاَب ْلن َ

َ
ِة أ ْصحاُب ْْلَجن َ

َ
ٌن أ َن ُمَؤئ ِ ئ َ

َ
ا قاُلوْ َنَعْم َفأ

اِلميَن* ِه َعَلى ْلظ َ ْن َلْعَنُة ْلل َ
َ
وَن*َو َبْيَنُهما ِحجاٌب َو َعَلى َبْيَنُهْم أ ِه َو َيْبُغوَنها ِعَوجًا َو ُهْم ِباْلآِخَرِة كاِفُر وَن َعْن َسبيِل ْلل َ ذيَن َيُصد ُ

ْل َ
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که اهل اعراف، اهل بیت از جمله علی بن  ؛تندهس ؟مهع؟در روایات متعّدد، تصریح شده 
 :ندفرمود ؟ع؟ابیطالب

 
َّ
اُه وَّ أ يمَّ سي اُه ]بي ْفنَّ رَّ ا عَّ نَّ ب َّ حَّ

َّ
ْن أ َّ اري َفَّ

ةي وَّ الن َّ ن َّ نْيَّ اْْلَّ ةي بَّ امَّ يَّ ْومَّ اْلقي ُف يَّ اُف ُنوقَّ ْعرَّ ُن اأْلَّ ْ اُه َنَّ ْلنَّ ْدخَّ
سي  اُه بي ْفنَّ رَّ ا عَّ نَّ ْيرَّ

ا غَّ ْينَّ لَّ لَّ عَّ ض َّ ا وَّ فَّ نَّ ضَّ ْبغَّ
َّ
ْن أ [ وَّ مَّ ةَّ ن َّ ؛اْْلَّ ارَّ اُه الن َّ ْلنَّ ْدخَّ

َّ
أ اُه فَّ  یما همان اعراف يمَّ

که دوست ایستیم یبهشت و جهّنم م ینب یامتکه در روز ق یمهست دار ماست  و هرکس را 
کس کنیم یوارد بهشت مشناسیم و او را  می[ یمایشس ی واسطه ]به که ما را مبغوض  یو 

وارد او را و شناسیم  میاش  چهره  واسطه به ،داده باشد یرا بر ما برتر یگریداشته و د
  .(263، ص1 ج :1411 حسکانی، و 144ص :1410 فرات،)کنیم  میجهّنم 

بِ  همچنین
َّ
ار  بنِإسحاق  و امام باقر؟ع؟ از هحمز یأ ّمَّ کرده ازعَّ که در   امام صادق؟ع؟ نقل  اند 

ا >مورد این سخن خدای عّز و جّل: 
ُهُم » ؛ فرمودند:<ِ ِسيماُهْم َو َعَلى ْْلَأْعرِْف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُكل ً

ُة  ئي َّ
 (.496، ص1 : ج1404صفار، ) «اأْلَّ

 ؟لص؟محّمدو  ؟ع؟شاهدان امت اسالم از ذرّیه ابراهیم
که از آیات شهادت،  گواهان اعمال در اّمت خاتم،  ،شود  میدانسته ویژگی دیگری  که  این است 

ِه >هستند:  ؟ع؟از نسل حضرت ابراهیم َحق َ ِجهاِدِه ُهَو ْْجَتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم َو جاِهُدوْ فِي ْلل َ
اُكُم ْْلُمْسِلميَن ِمْن َقْبُل َو في بيُكْم ِجْبرْهيَم ُهَو َسم َ

َ
َة أ

يِن ِمْن َحَرٍج ِمل َ ِ ُسوُل   فِي ْلد  هذا ِلَيُكوَن ْلر َ
اس که شاهدان   آیه استفاده میاز این  .(78 )حج: <َشهيداً َعَلْيُكْم َو َتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ شود 

کریم، هر جا اال برگزیده، معصوم و در رتبه انبیای اّمت اسالم، افرادی هی هستند؛ زیرا در قرآن 
گزینش  ،آمده است« اجتباء»کلمه  مربوط از میان مردم  پیامبران، امامان، صالحان و شهدابه 

اند و در   ط مستقیم معرفی شدههی و هدایت یافتگان به صرااست و آنان اهل نعمت ویژه اال
اء»کار نرفته است.  هعادی یا مؤمنان، این لفظ ب یک از آیات قرآن، در مورد افراد هیچ در « اْجِتبَّ

                                                                                                                          
 

ْغ   ْْلَأْعرِْف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُكلا ً ِ سيماُهْم ... َو نادى
َ
ْصحاُب ْْلَأْعرِْف ِرجالًا َيْعِرُفوَنُهْم ِ سيماُهْم قاُلوْ ما أ

َ
َعْنُكْم َجْمُعُكْم َو ما   نىأ

َة لا َخْوٌف َعلَ  ُه ِبَرْحَمٍة ْْدُخُلوْ ْْلَجن َ ْقَسْمُتْم لا َيناُلُهُم ْلل َ
َ
ذيَن أ

 هُؤلاِء ْل َ
َ
وَن*أ ْنُتْم َتْحَزُنوَن ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُر

َ
-44)اعراف:  <ْيُكْم َو لا أ

49) 
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کردن با انتخاب و برگز لغت، به معنای  بهخداوند او را  یعنی ،«اجتباء اهلل العبد» ،است دنیجمت 
از  ،شانیامقربان و بعضی از  ایبراى انب ،ژگیین ویو ا هدیگردانای، مخصوص   ویژهض یف

نویسد:   که عاّلمه طباطبایی می چنان ؛(186ص :1412 راغب اصفهانی،) است شهداو صّدیقان 
که خدا، بنده خود را م  یقت معناى اجتبا ایحق» کند و او را مخصوص خود خلَّ ن است  به  کند؛ص 

که غ مسلمانان آن روز و  ههم صفِت  ،تن صفیاى نداشته باشد و ا بهره ،ر خدا در اویطورى 
 .(413، ص14 ج :1390،)طباطبایی  ستیتمامی افراد امت ن

کرده  هرا اجتبا و ب ؟ع؟از جمله خدای سبحان، حضرت ابراهیم  سوی صراط مستقیم، هدایت 
ًْ ِلَأْنُعِمِه ْْجَتباُه َو َهداُه ِجلى... ِجن َ ِجْبرْهيَم >است:  حضرت  .(120)نحل: <ِصرٍْط ُمْسَتقيم  شاِكر
در حّقش، صورت االهی و در نتیجه تعلیم تأویل احادیث و اتمام نعمت  ؟ع؟ نیز اجتبایوسم

ويِل ْْلَأحاديِث َو ُيِتم ُ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َو َعلى>گرفته است: 
ْ
ُمَك ِمْن َتأ َك َو ُيَعل ِ آِل   َو َكذِلَك َيْجَتبيَك َرب ُ

ها َعلى َتم َ
َ
   َيْعُقوَب َكما أ

َ
َك َعليٌم َحكيمأ در  .(6 )یوسم: <َبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِجْبرْهيَم َو ِجْسحاَق ِجن َ َرب َ

ع اجتباینیز رسیدن او به مقام  ؟ع؟مورد حضرت یونس او بیان شده است:  صالحان، فر
اِلحيَن > ُه َفَجَعَلُه ِمَن ْلص َ عدر جای دیگر، علم به عالم غیب، ف. (50)قلم: <َفاْجَتباُه َرب ُ  اجتبا ر

َه َيْجَتبي>بیان شده است:  ُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى ْْلَغْيِب َو لِكن َ ْلل َ آل ) <ِمْن ُرُسِلِه َمْن َي اُء   َو ما كاَن ْلل َ
کار رفته هی در مورد انتخاب ده تن از انبیای اال . در آیات دیگر، لفظ اجتبا(179عمران:  است: به 

اِتِه > ي َ ِ ( و در 87 )انعام: <ِصرٍْط ُمْسَتقيم  ْم َو ِجْخوِْنِهْم َو ْْجَتَبْيناُهْم َو َهَدْيناُهْم ِجلىَو ِمْن آباِئِهْم َو ُئر 
کار رفته است ؟ع؟و ابراهیم ؟ع؟هی از نسل نوحاال آیه دیگر، این لفظ در مورد انبیای ولِئَك >: به 

ُ
أ

ي َ  ِ يَن ِمْن ُئر  ِبي ِ ُه َعَلْيِهْم ِمَن ْلن َ ْنَعَم ْلل َ
َ
ذيَن أ

ِة ِجْبرْهيَم َو ِجْسرْئيَل َو ْل َ ي َ ِ ْن َحَمْلنا َمَع ُنوٍح َو ِمْن ُئر  ِة آَدَم َو ِمم َ
ْن َهَدْينا َو ْْجَتَبْينا که اّوالً  .(58 )مریم: <ِمم َ خلفای ها و  به حجتاجتبا،  ،از این آیات اثبات شد 

این اجتبا از نسل و ذرّیه خاصی،  ،و امامان. ثانیاً  شود، مانند انبیا، اوصیا  میمربوط االهی در زمین 
 یاز دودمان پس اجتبا .گیرد و این وراثت معنوی، با وراثت نسبی، عجین شده است  صورت می

، از نسل ایشان ؟ع؟هی تمام برگزیدگان پس از حضرت ابراهیماال یاییعنی از نسل انب ،خاص
 هستند.

که انجام ، آن ویژگی دوم این افراد برگزیده دین و اطاعت از خداوند،  هایدستوردادن است 
کنندبه راحتی به تکالیم االآنان تا  است برای آنان تسهیل شده گونه  بدون هیچ ؛هی عمل 
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يِن ِمْن َحَرٍج >: تخّطیسختی و  ِ چون مقتضی بندگی خدا  (؛78)حج:  <َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم فِي ْلد 
ان صراط مستقیم هستند برای آنان فراهم و مانت هم برای آنان، مرتفت شده است؛ زیرا آنان سالک

لذا همانند  .بینند  برخورداری از عصمت و علم لدّنی، ملکوت اعمال را می که به واسطه
 از معصیت، مبّرا هستند. ؟ع؟یوسم

که آنان بر آ  ویژگی سوم آن و او آنان را  هستند ؟ع؟حضرت ابراهیم ،ین پدرشانیها این است 
اُكُم ْْلُمْسِلميَن ِمْن َقْبُل >پیش از این مسلمان نامید:  بيُكْم ِجْبرْهيَم ُهَو َسم َ

َ
َة أ

با توجه به  .<ِمل َ
که این  قرائن و شواهد داخلی و خارجی آیه، دانسته می  گواهان امت خاتم، از نسل و ذرّیه شود 

ای   که قرینه ، پدر نسبی است، مگر این«أب»کاربرد چون قدر متیّقن  ؛هستند ؟ع؟حضرت ابراهیم
کند. در این که بر پدر معنوی و غیره، داللت  که مرادنقرینه وجود دارچند جا   وجود داشته باشد   ،د 

 پدر نسبی است:
که با توجه به  :اّول قرینه  هی، الآن در قرآن، مخصوص برگزیدگان اکاربرد لفظ اجتبا است 

ایشان  ؟ع؟، از ذرّیههی، پس از ابراهیمحجج اال یعنی انبیا، امامان و اوصیا است و از طرفی، همه
 هستند. 
کعبه را بازسازی می ،نامید و آن «مسلمان»آنان را  ؟ع؟ابراهیم :دوم قرینه که  کرد:   زمانی بود 

َنا َو ْْجَعْلَنا ُمْسِلَميْن > ِتَنا   َرب َ ي َ ِ ِرَنا َمَناِسَكَناَلَك َو ِمن ُئر 
َ
َك َو أ

ْسِلَمًة ل َ ًة م ُ م َ
ُ
براساس  .(128 )بقره: <أ

که خودش و اسماعیل و برخی از   ایشان از خداوند سبحان، درخواست می ،این آیه کند 
سِلم»فرزندانشان را  کند تا ئقرار دهد و آنان را به مقام شهادت، نا «م  بتوانند حقیقت و آنان ل 

کنند.ملکوت اعمال خود را   یعنی برخی ؛است «ضیتبع»معنای جا به  نیدر ا« نِم »پس  مشاهده 
  شوند.  ل میاز ذرّیه ایشان، به این مقام نائ

که  که این اسالم و تسلیمی  چون متداول است، نظر ایشان است، غیر از اسالم مورد روشن است 
که  نیرا با ا ؟ع؟میابراهلذا خدای تعالی،  .داراى مراتبی استو تسلیم در برابر پروردگار، اسالم 

ْسَلْمُت ِلَرب ِ ْْلعاَلمين> :کند  یامر مبه اسالم داراى اسالم بود، باز 
َ
ْسِلْم قاَل أ

َ
ُه أ  )بقره: <ِجْئ قاَل َلُه َرب ُ

که در ا .(131 که خود آن جناب یجا مورد نظر است، غ  نیپس مراد به اسالمی  ر اسالمی است 
چگونه هنگام  ؛بودنیز نبّی  ؟ع؟لیالعزم، و اسماع اغمبر اولویکی از پنج پی ؟ع؟میابراه داشت.

کعبه، از خدا ابتدا به حدى  ،که آن دو بزرگوار  نیخواهند؟! با ا ت را میین مراتب عبودیتر ییبناى 
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که مقّرب  که  ،ن اسالمیپس ا .ستین اسیقابل قاسالم متعارف با مقام آنان بودند،  اسالمی است 
باشد و  پروردگارشیعنی عبد، با تمام وجود، تسلیم ، کامل تیعبودتسلیم و  :ست ازا عبارت

گردد؛هی اال در اراده اش،  خواسته و اراده که خداوند،  فانی  کند  که فقط چیزی را اراده  بدین معنا 
کرده باشد خداى سبحان آن را از  ،، بایدار دشوار استیبس ،این اسالمچون مقدمات و  اراده 

کرددرخو گرداندمتّ به آن، د، و آدمی را یآن را به آدمی افاضه فرماتا  است  : ر.ک) صم 
 .(283 ، ص1 ج :1390،طباطبایی

دادن دستورهای تسهیل انجام  ،اجتباها، یعنی   فرماید: دارا شدن این ویژگی  در پایان می
که رسول، بر شما آن  همه این مقّدمات برای ؛میت و تسلیهدا هی،اال بر  ،شود، و شماشاهد بود 

د، و یباشمّتصل مردم ه ك طرف بیاز  .دیرسول و مردم باش اِن یم هعنی واسطی ؛دیشوشاهد مردم 
اس  َو في> :گر به رسولیاز طرفی د ُسوُل َشهيداً َعَلْيُكْم َو َتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ  <هذا ِلَيُكوَن ْلر َ

که دعاى ابراه  نیدر ا (.143)بقره: چون آن  ؛ابدی شما و در رسول مصداق میبرای  میجاست 
ُمُهُم ْْلِكتاَب َو >جناب عرضه داشت:  نا َو ْْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْنُهْم، َيْتُلوْ َعَلْيِهْم آياِتَك، َو ُيَعل ِ َرب َ

يِهْم  که در میان  ؟امهع؟ابراهیم و اسماعیل .(129)بقره: <ْْلِحْكَمَة، َو ُيَزك ِ کردند  از خدا درخواست 
کتاب و ذرّیه اهل تسلیم ما، رسولی برگزیند تا او بر آنان، آیات اال کند و او به آنان  هی را تالوت 

کند.  که رسولیشو  یاى م شما امت مسلمه ،جهیدر نتحکمت، تعلیم دهد و آنان را تزکیه   علِم  ،د 
معناى ه ب ،هی، و تزککند  می «هیتزک» او شما را، و سپارد عه مییود به کتاب و حکمت را در قلوبتان

کردن دل براى   هاى  یدیر از پلیتطه که یاست، و معناى اسالم هم به ببندگی قلبی، و خالص  انی 
ت براى خدا، و رسول در ید خالص در عبودیشو اى می شما امت مسلمه پس .ن استیهم ،گذشت

هستید  پیشقدم، شاهد، و مرّبی مردمو شما  ی شما استو مربّ ، شاهد شقدمیپ ،ن مقامیا
 .(322، ص1 ج :1390،)طباطبایی

ضرورت دارد از ذّریه و عترت ؛ هستند ؟ع؟ابراهیم هکه از ذّری عالوه بر این ،شاهدان این امت
گذشت. باشند ؟لص؟حضرت محّمد که  که آیات آن  ،دلیل این مطلب، عالوه بر مطالبی  است 

که اجتباها اشاره شد  ی از آنکه به برخ)متعّددی در قرآن  گزینش  ( داللت دارند  های  حجتو 
نیز باید از نسل ایشان باشند.  ؟لص؟پس از رسول خدا . پس ذّرّیههستند االهی از ذّرّیه و نسل انبیا

َه ْْصَطفى>فرماید:   خدای سبحان در این زمینه می رَْن َعَلى آَدَم َو ُنوحًا َو آَل ِجْبرْهيَم َو آَل ِعْم   ِجن َ ْلل َ
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ُه َسميٌع َعليٌم *ْْلعاَلميَن  ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َو ْلل َ ي َ ِ  . مراد از آل ابراهیم؟ع؟(34و33 )آل عمران: <ُئر 
گر چه  ؟لص؟آل محّمد ،جا  در این  ؟لص؟اعّم از فرزندان اسماعیل و آل محّمد م،یآل ابراهاست. ا

ه یولی در آ ؛شود  میرا شامل ل یبنی اسرائ اییو انب  یعقوبل اسحاق و یاست و انبیایی از قب
 شود به آن وسعت استعمال نشده معلوم می که م ذکر شدهیفه، تنها نام آل عمران و آل ابراهیشر

که در ا است؛ هر ه و ب ؟ع؟ا پدر موسییم است و یا پدر مریه، نامش برده شده، ین آیچون عمران 
ل یم است، و این دلیهم زیر مجموعه آل ابراه پس آل عمران .م استیه ابراهیکی از ذریر، یتقد
که منظور از آل ابراهنکته ن یبر ا نه همه آنان. پس مراد از آل هستند، شان یم، بعضی از ایاست 

از دودمان معصومان م، یست، بلکه مراد از آل ابراهیعقوب نیم، دودمان اسحاق و یابراه
که در آیه دیگر این معنا مشهود است:  چنان؛ شانندیامبر اسالم و دودمان از اییعنی پ ،لیاسماع

اَس َعلى ْم َيْحُسُدوَن ْلن َ
َ
ُه ِمْن َفْضِلِه، َفَقْد آَتْينا آَل ِجْبرِْهيَم ْْلِكتاَب َو ْْلِحْكَمَة َو آَتْيناُهْم   >أ ما آتاُهُم ْلل َ

گر به س است. ؟لص؟، شخص رسول اهللنیزه یدر آ «ناس»کلمه  .(54)نساء: ُمْلكًا َعِظيمًا< اق یا
کنیم، روشن می که آ توجه  ن یاست و به همآنان و اعتراض بر بنی اسرائیل ه در مقام انکار یشود 

که مراد از آل ابراه روشن میدلیل   نیستند؛عقوب یعنی دودمان اسحاق و ی ،لیاسرائ  م، بنییشود 
از دودمان ومان معصتنها  ،میجه از آل ابراهیدر نت .عقوبندیل هم دودمان یاسرائ  چون بنی

که منظور از آن، پنمان ل، باقی مییاسماع  ،فهیه شریو چون آ شان استیامبر اسالم و دودمان اید 
که از ذریر انبیو سا ؟ع؟میست، با اصطفاى خود ابراهیدر مقام حصر ن منافاتی  ،ندایشان هسته یا 

 .(166، ص3 ج :1390)طباطبایی، ندارد
که ات معصومان؟مهع؟ یاز روا شود  ، به خوبی روشن میاست ات شهادت، وارد شدهیل آیدر ذنیز 

ن اّمت، امام یها، در ا که اّولین آنهستند  ؟مهع؟که مقصود از شاهدان امت خاتم، امامان معصوم
 کتاب در ی نیزنیکل خیشاست.  ؟جع؟ها، حضرت مهدى و آخرین آن ؟ع؟علی بن ابی طالب

اب  » :است گشوده ،عنوان نیا با را یباب ی،کاف میشر ن َّ  ِفي  بَّ
َّ
ةَّ  أ ئي َّ

اُء  اأْلَّ دَّ ز َّ  اَّللي  ُشهَّ ل َّ  وَّ  عَّ ىلَّ  جَّ هي  عَّ ْلقي  «خَّ
 از است؛ کرده ذکر ت متعّددی، در این زمینهایروا ببا نیا در. (190، ص1: ج1407)کلینی، 

 : جمله
  :گوید  سماعه می. 1

ٍة  ُكل ِ  ِمْن  ِجْئنا ِجئْ َفَكْيَذ > :و جّل  قول خداى عّز ه امام صادق؟ع؟ راجت ب از م َ
ُ
 َو  ِ َ ِهيٍد  أ
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طور خاص، هاین آیه ب»(؛ پرسیدم. حضرت فرمود: 45:ء)نسا <َشِهيداً  هُؤلاِء   َعلى ِبَك  ِجْئنا
نازل شده است، در هر زمانی از میان آنان، امامی از ما خواهد  ؟لص؟در مورد امت محّمد

که بر آنان شاهد است و محّمد؟لص؟ بر ما شاهد و  ، 1 ج: 1407)کلینی،« گواه استبود 
 (. 190ص

که آیه   از این روایت برمی  .، تنها در مورد امت رسول خاتم و شاهدان این امت استمذکورآید 
منظور از آوردن شهید از هر امتی، در این آیه همان دوازده امام و شاهدان امت خاتم  ،بنابراین
ْن ». مراد از بر آنان شاهد و ناظر است، ؟لص؟که رسول خداهستند  ي  مي

ة   ُکل  م َّ
ُ
امت و مردمان  ،«أ

گذشت امت رسول خاتم، به دوازده  معاصر هر یک از امامان و شاهدان امت خاتم است. چنان که 
 شود.  امت در طول زمان، تقسیم می

گویبر. 2   :دید عجلی 
ًة َوَسطًا >َو َكذِلَك َجَعْلناُكْم : خداى تبارك و تعالیفرموده از امام باقر؟ع؟ درباره  م َ

ُ
أ

> ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً اِس َو َيُكوَن ْلر َ (؛ پرسیدم. حضرت 143)بقره: ِلَتُكوُنوْ ُشَهداَء َعَلى ْلن َ
گواهان خدای تبارک و تعالی بر خلقش و حجج او در زمین  فرمود: ما امت وسط و ما 

گفتم: این سخن خدای تعالی: ِه    هستیم.  ...  ُهَو ْْجَتباُكْم<  ق َ ِجهاِدِه َح   >َو جاِهُدوْ فِي ْلل َ
يَّ »ایم و ما برگزیدگان هستیم ...،   فرمود: فقط ما قصد شده ْبراهي يُكْم إي بي

َّ
ةَّ أ ل َّ ، ما به طور « مي

ْسِلِم »ایم، وَّ   خاص قصد شده م  اْلم  ک  ا ّمَّ خداوند ما را مسلمین خواند پیش از این در   ،«نَّ یسَّ
گذشته،  کتاب ا یوَّ ِف »های آسمانی  ذَّ ْرآِن  «هَّ ُسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم اْلق  َو َتُكوُنوْ   >ِلَيُكوَن ْلر َ

اِس< پس رسول خدا؟لص؟ شاهد بر ما است به سبب ابالغش به ما از   ،ُشَهداَء َعَلى ْلن َ
گواهان بر مردم هستیم )  (.191، ص1 : ج1407 ،ینیکلسوی خدای تبارک و تعالی و ما 

که مراد از شهدامؤید سخنان این روایت نیز  و ائمه اثنا  ؟لص؟، اهل بیت پیامبرگذشته است 
که مورد اجتبا  می ؟مهع؟عشر گزینش اال باشند  گرفتهو  آن هستند و  ؟ع؟ابراهیم ذرّیهاند و از   هی قرار 

آنان را مسلمین خواند و برای آنان از خدای سبحان، مقام شهادت بر اعمال را درخواست حضرت 
 کرد.
کشی همچنین رجا. 3 کرده  نقلن؟ع؟ بود، یر المؤمنیکی از اصحاب خاص امیکه « لهیرم»از ل 

  :حضرت فرمودکه است 
اش ما بیمار  که به واسطه بیماری ای رمیله! هیچ مرد و زن مؤمنی نیست مگر آن
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ک  غمگین نمی ،شویم  می ک شویم،شود، مگر آن  که   کند، جز آن  دعا نمی ه ما نیز اندوهنا
که برایش دعا می  گوییم و سکوت نمی  بر اجابت دعایش، آمین می کنیم.   کند، مگر این 

گفتم: ای امیر مؤمنان! این که با تو مصاحبت  ها، برای مؤمنان این شهر است  پس 
که در اطراف زمین زندگی می ا يَّ » کنند، چگونه خواهد بود؟ ایشان فرمود:  دارند؛ آنان 

ا وَّ  نَّ عَّ ال َّ وَّ ُهوَّ مَّ ا إي َّ ِبي اري غَّ ْرضي وَّ مَّ قي اأْلَّ اري شَّ ة  ِفي مَّ  ُمْؤِمنَّ
ا ُمْؤِمن  وَّ الَّ ن َّ يُب عَّ غي ْيسَّ يَّ ُة لَّ ْيلَّ ُن  ُرمَّ ْ َنَّ

ا ذَّ کَّ ُه  عَّ ای رمیله! هیچ مرد و زن مؤمنی در مشارق و مغارب زمین از ما غایب نیست،  ؛مَّ
 (. 102ص :1409 ،یکش)« مصاحبیمکه او با ما مصاحب است و ما با او  جز آن

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

در مورد غیر مؤمنان نیز توّجه بوده، سخن از مؤمنان آمده است؛ وگرنه این مشاهده و معّیت 
 مصداق دارد.

 شاهد امت در عصر غیبت ؟جع؟امام مهدی
که مقام شهادت، چون به  گذشته روشن شد  خلفای االهی و معصومان؟مهع؟ مختص از مطالب 

همچنین شاهدان امت خاتم، باید از نسل و و  ؟ع؟حضرت ابراهیم هاز ذریّ شاهدان باید  ؛است
در زمان ما نیز باید شاهدی در میان امت از اهل  ،باشند. بنابراین ؟لص؟عترت حضرت محّمد

کسی با این  هحضور داشته باشد و چون در میان افراد آشکار و شناخته شد ؟مهع؟بیت پیامبر امت، 
و در میان مذاهب اسالمی،  باشدپس باید شاهد این امت، غائب  ؛ویژگی، شناخته شده نیست

که  است؛ دهمصداق چنین فردی، معّرفی نش مصداق آن مذهب مذکور جز از سوی مذهب امامّیه 
ج نیست  می «؟جع؟حجت بن الحسن العسکری»را حضرت   ؛داند و چون حّق از این امت، خار

نزد « اثنا عشر خلیفه»که احادیث متواتر ثقلین و  چنان ؛شود  پس مّدعای امامّیه، ثابت می
که ت  فریقین، بر این مطلب، صّحه می که از عداد خلفای االگذارند  هی و شاهدان در امت خاتم 

( و بر 410، ص34 ج و 170ص ،17 ج :1416 بن حنبل،)اند هستند، دوازده نفر ؟لص؟عترت پیامبر
که از ذّری ؟جع؟اساس روایات فریقین، آخرین خلیفه، حضرت مهدی  است: ؟لص؟پیامبر هاست 

ُة »  :ندفرمود ؟لص؟رسول خدا .1 اعَّ ُقوُم الس َّ قالَّ تَّ ْلحَّ اِئي  لي ُقومَّ قَّ ّت َّ يَّ ُة اَّللي   حَّ يفَّ لي ُه خَّ ن َّ إي
ا ... فَّ ن َّ ز َّ وَّ   مي عَّ

تي 
يفَّ لي  وَّ خَّ

ل َّ  (.106ص :1401 خزاز رازى،و  164ص ،1 ج :1378، هیابن بابو) «جَّ
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ُه  ...». نیز فرمودند: 2 ن َّ إي
، فَّ ْلجي

ىلَّ الث َّ ْبًوا عَّ ْو حَّ ُعوُه وَّ لَّ ايي بَّ
ْيُتُموُه فَّ

َّ
أ ا رَّ ذَّ إي

ي ُ فَّ ْهدي ُة اَّللي اْْلَّ يفَّ لي ابن ) «خَّ
                   (.541، ص5 ج :1418 ماجه،

لِ حضرت  . از3 که ؟ع؟ّی عَّ ْيتي »: فرمودند ؟لص؟خدا رسول نقل شده است  ْهلَّ اْلبَّ
َّ
ا أ ن َّ ي ُ مي ْهدي  اْْلَّ

ة   ْيلَّ ُحُه اَّلُل ِفي لَّ خلیفه در امت خاتم، )همان(. پس با توجه به روایات عامه و خاصه، آخرین  «ُيْصلي
حضرت مهدی؟جع؟ است. لذا آخرین شاهد امت نیز ایشان است؛ چون مقام شهادت، 

 مخصوص خلفای االهی در زمین است.

گیری  نتیجه 
ها، شخصی به عنوان   خداوند متعال، در هر زمان در میان امت با توجه به آیات متعّدد قرآن،

که در روز قیامت، باید در دادگاه عدل االهی،  در مورد شاهد بر اعمال مردم، قرار داده است 
کرده عملکرد مردم  شهادت بدهد. شخص شاهد، باید مورد شهادت را با حواس خود، مشاهده 

لفی داشته های مخت  کند. چنین فردی، باید ویژگی  باشد و با إخبار دیگران، شهادت، صدق نمی
ملکوت اعمال را مشاهده  .3 ؛معصوم باشد .2 ؛از حیات دنیوی، برخوردار باشد .1از جمله  ؛باشد

 هباید از نسل و ذریّ  . شاهد5(؛ خواه نبّی باشد یا غیر نبّی )از خلفای االهی در زمین باشد،  .4 ؛کند
حضرت او و شاهدان پس از  هباید از ذّریّ  ؟ع؟ابراهیمحضرت ، و شاهدان پس از باشداالهی  انبیا

که خلفای االهی و عترت ایشان در این  ، باید از عترت ایشان باشند. با توجه به این؟لص؟محّمد
امت رسول  ،بنابراینند. پس شاهدان این امت، دوازده نفر ؛امت، دوازده نفر هستند

کوچک ه، به دوازده دور؟لص؟خاتم در هر زمانی و  شوند، و  تر، تقسیم می  زمانی و دوازده امت 
 ،در زمان فعلی نیز باید یکی از عترت؛ و لذا ، شاهد امت است؟لص؟امتی، یک نفر از عترت پیامبر

فریقین، آخرین خلیفه دیدگاه که طبق  جا وجود داشته باشد و از آنشاهد اعمال امت به عنوان 
آشکار شاهد امت هستند و چون ایشان در زمان فعلی،  ؛است ؟جع؟در امت، حضرت مهدی

 بر اعمال اّمت شاهد هستند.ایشان، در غیبت ؛ نیستند
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