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 ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيداللت آ یبررس

 علوم و معارف قرآنقرآن، دانشگاه  تفسير تلبيقي دكتري/  علي فقيه alifaghih313@gmail.com 
 ababaei@yahoo.com پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدانشيار /  اكبر بابائيعلي

 hosseiny43@yahoo.com تفسير و معارف قرآن ةدانشكداستاديار /  زادهسيدعبدالرسوز حسيني

 01/21/2998ـ پذيرش:  02/20/2998دريافت: 

 دهچكي
ها تمسك ات مربوط به شاهدان امتيستفاد از آل ميبه دل ايانب ةجانباثبات عصمت همه ياز متكلمان برا يبرخ

 ،اقعشهادت ملاب  با و يبراروي، و بدينند هستشاهدان به ح   امتيا، در قيانب ةن صورت كه هميبد ؛اندجسته
بر مقصود  ن استدالزيا داللت ايكه آاست  نيكه ملرح است ا يامسئلهان باشند. يد به دور از خلا و سهو و نسيبا

ر هر ن است كه ديانگر ايفقط ب ربطذيات ين است كه آيكه بر آن وجود دارد ا يار؟ مالحظهيا خيست تام ا ،خود
ها از آن تنك يهمزمان حضور داشته و فقط  يك زمان، چند نبيپس ممكن است در  يك شاهد وجود دارد. يامت

او از خلا و سهو روي، است. بدين ين شاهد، همان امام امتن باور است كه ايشاهد اعماز امت باشد. نگارنده بر ا
ل يتحل»ن مقاله درصدد است با استفاده از روش يان در امور مربوط به مشاهده اعماز بندگان مصون است. ايو نس
كه شاهد هر  و اثبات كند ،رد ،ا هستندينكه شهدا همان انبيبر ا يمبنرا ن يقيدگاه عموم مفسران فريد ،«فيو توص
 .است امام آن امت ي،امت

 ها.عصمت، انبيا، امام، شاهدان امت ها:كليدواژه
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98    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 مقدمه

 يعيش ان شده است. مشهور عالمانين بيقيفر ير و كتب كالميدر تفاس عصمت انبيا ةگوناگوني دربارهاي ديدگاه

دن بو عمدي و سهوي و گناهان كبيره و صغيره، در مقام تلقژي، پذيرش، حفظ و ابالغ وحيرا  اينكه انبيعالوه بر ا

 )ر.ك طوسر، دانندميمعصوم  زيآنها را از هرگونه خلا و سهو ن ،دانندمي معصوم (پيش از بعثت و پس از آن) هاآن

 ؛221ص ، 2970فياض الهيجر، ؛211ص ،ق2424حلر،  ؛029، ص ق2427طوسر،  ؛294، ص 2ج ،2980

 ؛14ص ،2987مظفر، ؛041، صق2400 ،قدادم ؛11، ص ق2429كاشف الغلاء،  ؛79ص ق،2429بن نوبخت، ابراهيم

 يجواد ؛927، ص2ج ،ق2401حسينر لواسانر،  ؛82-79، ص2ج ،ق2401حسينر تهرانر،  ؛97ص ،2919نراقر، 

كارم م ؛449، ص2، جق2402حمود، ؛2994رباني گلپايگاني،  ؛42، صق2401 ،يسبحان ؛97، ص2989، يآمل

 .(222و ص  71، ص 7 ج، 2977، يرازيش

ل يل، دليآن دال ةاز جمل .انداقامه كرده يليدال ،انياز خلا و سهو و نس اياثبات عصمت انب يعه برايبزرگان ش

بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ  أُمَّةٍفَكَْيَف إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ »: است ها در آخرتات مربوط به شاهدان و گواهان امتيمستفاد از آ

 ؟؛ريموآ گواه اينان بر را تو و ريموبيا گواهر امتر هر از كه آنگاه بود خواهد چگونه پس)( 42اء: )نس «هؤاُلءِ شَهِيداً  عَلر

... وَ ُكنْتُ » (؛... برانگيزيم گواهر امتر هر از كه روزا[ كن ياد] و)( 84)نحل:  «شَهِيداً ... أُمَّةٍَو يَوْمَ َنبْعَثُ مِْن كُلِّ »

... َو يَوْمَ »، (... بودم گواه آنان بر بردممر سر به آنها ميان در تا و ...) ؛(227)مائده:  «يهِمْ ...عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمُْت فِ 

 ةخالص (.بود خواهد گواه آنان[ ايمان] بر رستاخيز روز در (يسي)ع او ... و) ؛(219)نساء:  «َيكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً  الْقِيامَةِ

 گونه است: نيبد وزا رهانر شكلب شان به صورت قياسياستدالز ا

 ند. اامتيا شاهدان به ح  در قيانب ة: هماصغر

 د به دور از خلا و سهو باشد. يامت بايدر ق ي: هر شاهد به حقاكبر

 د به دور از خلا و سهو باشند.يا بايانب ةجه: همينت

 ةدارد كه همن نيبر ا يگونه داللتچيهات مزبور يآ زيرارسد؛ مي اس فوق ناتمام به نظريق يبه نظر نگارنده، صغرا

ك ي پس ممكن است در .ك شاهد وجود داردي ين است كه در هر امتآانگر يات فقط بين آيشاهدان باشند. ا وا جزيانب

 از آنها شاهد اعماز امت باشد. تنك يهمزمان حضور داشته باشند و فقط  يك امت، چند نبيزمان و در 

؛ 77، ص 9ج ،2970 ،طبرسر :ر.ك ،نمونه يبرا) اورند كه شهدا همان انبيا هستندعموم مفسران فريقين بر اين ب

، زمخشرا ؛919، ص1، جق2428؛ ابوالفتوح رازا، 911، ص9جق، 2429أبي حاتم، ابن ؛019، ص0ج ق،2429 كثير،ابن

، ص 7، جق2429، فضل اهلل ؛99، ص9، جق2421آلوسي،  ؛019، ص22ج ق،2402 ،فخر رازا ؛120، ص2، جق2427

 يجواد ؛297-291، ص 9ق، ج2420سبحانر،  ؛189، ص0، ج2989 صدرالمت لهين، ؛292، ص4ج تا،بي ،عاشور؛ ابن070

نگارنده در اين مقاله به دنباز رد اين  (.249، ص 21ج ؛992، ص 9ج ،2974، مكارم شيرازي ؛002ص، 2982، يآمل

يك از تفاسير )بنابر مرور اجمالي ذيل آيات مربوط امام آن امت است. در هيچ ديدگاه و اثبات آن است كه شاهد هر امتي

 ها بداند. ها را منبل  بر امامان امتها( مشاهده نشد كه كسي شاهدان امتبه شهادت شاهدان امت



    99ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدال يبررسمقاله پژوهشي: 

نسيان را با توجه  از خلا و سهو و در اين مقاله، ابتدا ديدگاه برخي از بزرگان و استدالز آنها براي اثبات عصمت انبيا

 .مكنيها ذكر و در ادامه، اشكاالت آن را ملرح و سپس نظرية مختار را بيان ميبه آيات مربوط به شاهدان و گواهان امت

 انياز خلا و سهو و نس اياثبات عصمت انب يات شهادت برايل مستفاد از آير دليتقر

كند بر اينكه در هر امتي شاهداني بر اعماز آن امت داللت ميبر اين باور است كه مجموع آيات مزبور اهلل سبحاني ةيآ

شود و شهادت بر گيرد و در آخرت ادا ميشاهد بر آنهاست. اين شهادت در دنيا صورت مي وجود دارند و پيامبر اكرم

  حقايصورت و ظاهر اعماز نيست؛ زيرا اين شهادت براي قضاوت در آخرت ناكافي است، و آنچه مشهود شاهدان است 

اعماز امت )ايمان و كفر و نفاق و ريا و اخالص و مانند آن( است، و مشخص است كه تشخيص اين مشهودات و 

گانه نيست؛ زيرا اين طري  در كشف حقاي  اعماز ناكارآمد است. پس الزم است انبيا شهادت بر آن از طري  حواس پنج

ت، شهود گانه قابل ادراك نيسزي را كه به وسيلة حواس پنجمجهز به حس خاصي باشند كه به وسيلة آن بتوانند آن چي

ناميم. كسي كه مجهز به اين حس باشد خلا و سهو در او راه ندارد، مي« ريسمان عصمت»كنند. ما اين حس خاص را 

 قبيح آيد كه عقالً و اگر شهادت در اين دنيا مصون از خلا و اشتباه نباشد عقاب مليع يا پاداش دادن به مجرم الزم مي

 (.297-291 ص، 9ق، ج2420 ي،ر.ك: سبحانويژه عقاب مليع )است، به

 مژلتح دنيا در را شهادت آخرت، گواهان نكهيبر ا دارد داللت آيات كه اين است ن باوريز بر اين اهلل جوادييةآ

 دارند قرار گواهان رأس در الهي پيامبران. سپارندمي را آن كرده، شهادت اداي آخرت، در و دارند همراه به و كنندمي

 حواسژ طري  از تنها ها،انديشه و كردار و اعماز زواياي ةهم بر پيامبران بودن شاهد شاهدند. چيز همه بر و جا همه و

پس . دشنيتوان نمي گوش با و شودنمي ديده چشم با هرگز كه ناظرند و شاهد را اموري زيرا نيست؛ ظاهر ةگانپنج

 عنايم به اين و .خلاست و لغزش و اشتباه هرگونه از مصون كه است ديگري حسژ كمك با پيامبران بودن گواه

 در  ح جز كه ايصحنه در مقبوز شهادت يابد، راه باطني شهود در عصيان يا نسيان اگر زيرا است؛ آنان «عصمت»

 (.002ص ،2982، يآمل ير.ك: جواد) شد نخواهد حاصل ندارد، وجود آن
، يرازيمكارم شر.ك: ) است خويش امت اعماز گواه پيامبرا كه هر باور استن يز بر اين ازياهلل مكارم شيريةآ
 ح  بتواند تا پاك باشند ييخلا و گناه گونه هر د ازيبا ن شاهدايو چن ،(249، ص21و ج 992، ص 9ج، 2974
 .(919 ص ،22ج كند )ر.ك: همان، ادا خوبر به را شهادت

 اشكاز نخست 

 «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَلاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَر النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُوزُ عَلَيْكُمْ شَهيداً...» يةا استناد به آب يحر عامل يخش

 : نويسديم (شما را امتر ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد... ،گونهو بدين)( 249 )بقره:

را  يباحتماز دارد ملل يرارا ندارد كه شاهد بر مردم باشد؛ ز ينا يتنباشد، صالح يمعصوم از خلا و فراموش يامبراگر پ

اند كه طب  اشكاز كرده ينچن يشانبر مللب ا (. برخي98، ص2989)ر.ك: حرعاملي، شهادت دهد، فراموش كند  يدكه با

 يگرر دهستند ب يهم شاهدان ياز مردم عاد ياعده يه،آ ينبرابر ا زيرااشند؛ معصوم ب يدهم با ياز مردم عاد يگفته، برخ ينا

 (.14، ص 2991 يني،و نائيرباقري ر.ك: م) يستن ينحاز آنكه چن ، ومعصوم باشد يدشاهد با يشان،ا يو بنابر مدعا ،مردم



42    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 يبررس

 اشند.ب يمؤمنان معمول ،«اً وسل ةًما»و  «مْ جَعَلْناكُ »در  «كُمْ » يرضم مقصود از وارد است كه يدر صورت تنها اشكاز اين

الم نسبت امت اس معتقدند: دو طرف قرار گرفته باشد و ةكه ميان انددانستهبه معناا چيزي را  «وسط» مفسران ي ازبرخ

و  هتنها و تنها جانب ماديت را گرفت ،هان و وثنرايعنر مشرك ،يك دسته از مردم زيرا ؛مردم همين وضع را دارند يهبه بق

 ين،بنابرا .كنداما امت اسالم هر دو طرف را تقويت مر اند؛دهكر، تنها جانب روح را تقويت ابعضر ديگر از مردم مانند نصار

و مردمر كه در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند،  ،شودها با آن وزن ميميزانر است كه حاز ساير امت ميامت اسال

 (.4، ص0، جق2424 ،)ر.ك: رشيدرضاو متوجه افراط و تفريط خود شوند بايد خود را با امت اسالم بسنجند 

ت، درست است كه وسط بودن امزيرا اين معنا با لفظ آيه منلب  نيست؛ بر اين باور است كه  ئيعالمه طباطبا

اهد بر شآن نيست كه  برده ميزان و مرجع براا دو طرف افراط و تفريط باشد، ولر مصححِآن است كه امت نام مصححِ

 هيچ تناسبر ميانه وسط بودن به اين معنا و شاهد بودن نيست. چراكه ؛كند هدهباشد و يا دو طرف را مشا نيزدو طرف 

ون چ ؛ديگر وجهر نيست كه به خاطر آن متعرض شهادت رسوز بر امت نيز بشود ،در اين صورتآن، بر  عالوه

امت نيست، تا وقتر اين را خاطرنشان كرد آن را هم به شاهد بودن و وسط بودن  ةنتيج ،شاهد بودن رسوز بر امت

 كنند. غرض مترتب مررا بر ذا غرضكه هر  گونههمان ؛عنوان نتيجه خاطرنشان سازد

 و به آمدهمكرر  قرآن،شهادتر كه در آيه آمده، خود يكر از حقاي  قرآنر است كه در  ،اين هم كه بگذريم از

م يو گير ؛تواند شكل ظاهرا اعماز را ببينداست و حواس معمولر ما تنها ميمردم  «اعماز  يحقا ةمشاهد» يمعنا

تحمل شهادت ما از اعماز آنها تنها مربوط به ظاهر و موجود آن اعماز  ،ها باشيمكه ما شاهد بر اعماز ساير امت

راهر براا درك و كه و حقاي  و باطن اعماز و معانر نفسانر  ،است دومشود، نه آنچه براا حس ما غايب و مع مي

 .قرار دارد قيامت بر آنو كتاب احوالر درونر است كه مدار حساب  ،احساس آن نيست

ما ا .از ايشان طاهرينِ يست براا اولياا ايكرامت خاصه ؛ زيراامت نيست ةچنين مقام كريمر ش ن هم پس

اغر اين هاا طتر، فرعونينيو از آن پا و تو خالر، هيما يبشهادتر ندارند، تا چه رسد به افراد  چنين يمعمولن امؤمن

، و اصحاب صراط مستقيم اونعمت  ةامت. كمترين مقامر كه شهدا دارند اين است كه تحت واليت خدا و در ساي

 .(19النساء: )ر.ك:  هستند

 ؛برده و داراا آن خصوصيات، در اين امت هستندنام ي، اين است كه شهدا«شهيد بودن امت»مراد از  پس

برترا دارند  عالميان ةاين است كه افرادا كه بر هم منظور ،«تفضيل بنر اسرائيل بر عالميان» ةن كه در قضيهمچنا

 ست؛ زيراا وصف بعض را به كل نسبت داده بلكهند، نه اينكه تك تك بنر اسرائيل بر عالميان برترند، ادر اين امت

 (902-902، ص 2ق، ج2427 ،ئير.ك: طباطبا) ندهست اين بعض در آن كل و از آن جمعيت

ان در يمعصوم از خلا و سهو و نسز يشان نيا ن امت هستند ويا طاهرينِ ياوليا ه،يامت وسط مذكور در آ، نيبنابرا

 .ستيوارد ن يحر عامل يخشبر مللب  يهستند و اشكال امور مربوط به شهادت بر اعماز مردم



    42ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدال يبررسمقاله پژوهشي: 

  ماشكاز دو

 گونه است: نيبد وزا برهانر شكل به صورت قياس ،شدر يبحث تقر يكه در ابتدا ياستدالل ةخالص

 د به دور از خلا و سهو باشد. يامت بايدر ق يقح: هر شاهد باند. كبراامتيا شاهدان بح  در قيانب ة: هماصغر

 د به دور از خلا و سهو باشند.يا بايانب ةجه: همينت

اهدان ش وا جزيانب ةن ندارد كه هميبر ا يچ داللتيات مزبور هيآ زيرارسد؛ مي اس فوق ناتمام به نظريق يصغرا

ك يك زمان و در يپس ممكن است در  .ك شاهد وجود داردي ين است كه در هر امتآانگر يات فقط بين آيباشند. ا

مثل حضور همزمان حضرت  ؛از آنها شاهد اعماز امت باشدتن ك يهمزمان حضور داشته باشند و فقط  يامت، چند نب

فمجموع هذه اآليات : »نويسدميكه  اهلل سبحانيآيتك زمان. عبارت يك امت و در يدر  ارونو حضرت ه يموس

ر ب يشاهدان ينكه در هر امتيكند بر امي ن آيات داللتيمجموع ا)؛ «شهداء علر أعمالها أمّةيدزژ علر أنژ في كلژ 

: گفتمي گونهنيد ايناهمخوان است و با فهيات شريبا آ ،(291، ص 9ق ، ج2420 ،يسبحان) (اعماز آن امت وجود دارد

هر  نكه دريح دارند بر ايات مزبور تصريآ زيرا؛ «د علر أعمالهايشه أمّةفمجموع هذه اآليات يدزژ علر أنژ في كلژ »

 بيرون گواهر امتر هر از و)( 71)قصص:  «شَهيداً ... أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ نَزَعْنا وَ»د: ينه چند شه ،د وجود دارديك شهي يامت

 گواهر امتر هر از كه آنگاه بود خواهد چگونه پس)( 42)نساء:  «بِشَهِيدٍ ... ُأمَّةٍفَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ » (؛آريم ...

(؛ ... برانگيزيم گواهر امتر هر از كه روزا[ كن ياد] و)( 84)نحل:  «شَهِيدًا ... أُمَّةٍ َو يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ » (؛... ريموبيا

 تنك يكند بر شهادت مي ه داللتين آيكه ا است سوره نحل معتقد 89 يةل آيذ عالمه طباطبائيگونه كه همان

نيز ات، عصمت شهدا را ين آياز ا ايشان .(900 ص ،20ج ق،2427 ،ئيطباطباگران )ر.ك: يدر هر امت بر اعماز د

م اهلل مكاريةآو  اهلل سبحانيةيآو  اهلل جوادي آمليةآي، اين(؛ اما بر خالف 909-900ص، همانر.ك: ) اندبرداشت كرده

. گرچه عموم هستند و شهداا جزيانب ةهم ربط، جايي نگفته كهذيات يل آيذ الميزانر يتفس يبنابر مرور اجمال شيرازي

 ا هستند.يانبن باورند كه شهدا همان يبر ا ،بردهمانند سه مفسر نام ـ شد ذكره در مقدمه ك چنانـ ن يقيمفسران فر

)نحل:  ..«.هؤاُلء  عَلر شَهيداً  بِكَ جِئْنا وَ أَنْفُسِهِمْ  مِنْ عَلَيْهِمْ  شَهيداً  أُمَّةٍ كُلِّ في نَبْعَثُ  يَوْمَ وَ »با نظر به آية  رازا فخر

ر آن ب ( معتقد است كه هر پيامبري شاهد بر امتش است و هيچ گروه و نسلي در اين دنيا نيست، مگر اينكه يك شاهد89

ايشان شاهد بر امت بودند، و در هر زماني بعد از ايشان نيز بايد شاهدي باشد؛ و اين  و در عصر رسوز اكرم« وجود دارد

 نهايتبر ات مسلسل صورت به امر اين و دارد، ديگرا گواه و شاهد به نياز هم او گرنه و باشد، الخلاء جايز نبايد گواه و شاهد

 و باشد جتح گفتارش كه باشد جمعيتر بايد عصرا هر در اينكه نتيجه ين تسلسلي باطل است.يافت، و چن خواهد ادامه

 (.017، ص02ج ق،2402 ي،راز ينر.ك: فخرالد) است حجت امت، اجماع بگوييم: اينكه جز ندارد، راهر اين

 : نويسدمي رازا فخردر نقد مللب  اهلل مكارم شيرازييةآ

 ؛شدمرن آميزاتعصب سخن چنين گرفتار مسلماً نهادمر بيرون گام خويش ديقاع ةمحدود از كمر رازا فخر اگر

 تحج امت، فرد فرد براا امت مجموع اينكه نه ،داديم قرار آنها جنس از گواه يك امتر هر براا :گويدمر قرآن زيرا
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 .(912، ص22، ج2974، يرازيمكارم ش) است گواه و

ز وارد ين الذكروارد كرده بر مللب خودش و دو مفسر بزرگوار فوق يستبه در رازا فخرشان بر مللب يكه ا ينقد

يم؛ اما داد قرار آنها جنس از گواه يك امتر هر براا فرمايد:مي ، قرآناهلل مكارم شيرازييةآخود گفتة به زيرا است؛ 

ك يك زمان و در يدارد در احتماز ـ گونه كه ذكر شد همانـ كه يدر حال ،دانندمي گواهان وا را جزيانب ةشان هميا

 .است از آنها شاهد اعماز امتتن ك يفقط  ،ات قرآنيهمزمان حضور داشته باشند و بنابر آ يامت، چند نب

 مختار يةنظر

اد شده ي «امام»ات از آن با عنوان يباشد كه در لسان روا يات، منلب  بر همان كسين آيدر ا «ديشه»رسد مي به نظر

 م: يكنمي انيبرگرفته از آنها ب ةجيبا ذكر دو مقدمه و نتخود را  ياست. ما مدعا

 اوز ةمقدم

با توجه به آيات شريفه، بايد در هر امتي يك شهيد وجود داشته باشد و هيچ عصري از اعصار از وجود شهيد و گواه خالي 

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ »(؛ 42)نساء: ...« بِشَهِيدٍ  مَّةٍمِنْ كُلِّ أُ فَكَيْفَ إِذا جِئْنا»(؛ 71)قصص: ...« شَهيداً  أُمَّةٍ  كُلِّ  مِنْ  نَزَعْنا وَ »نيست: 

هاي زماني، هيچ پيغمبري وجود نداشته است: دانيم كه در برخي از برهه(. از سوي ديگر مي84)نحل: ...« كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً 

 شما سوا به ما فرستادة كتاب، اهل )اا (29مائده: ) ...«الرُّسُلِ  مِنَ  ةٍفَتْرَ رعَل لَكُمْ يُبَيِّنُ  رَسُولُنا جاءَكُمْ  قَدْ  الْكِتابِ أَهْلَ  يا»

، و در زمان كنوني ما نيز هيچ ...«كند مر بيان روشن شما براا[ را ح ] پيامبران،[ آمدن] گسستگر دوران در كه آمد

و گواه خالي نيست، از وجود امام هم خالي گونه كه هيچ عصري از اعصار از وجود شهيد پيغمبري وجود ندارد. اما همان

 كنيم: نيست. روايات فراواني در كتب حديثي اين باره وجود دارد كه در اينجا فقط به چند نمونه اشاره مي

 ، (زمين در هيچ حالر از امام خالر نگردد...) «إِنَّ الْ َرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ ...» -

زمين  :عرض كردم به امام صادق) «قَازَ: قُلْتُ لَهُ تَبْقَر الْ َرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ َقازَ لَا. ... ي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِ»...  -

 ، «ماند؟ فرمودند: نه. بدون امام باقر مي

تر از آن است كه زمين را بدون برتر و بزرگخدا ) «إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ َيتْرُكَ الْ َرْضَ بَِغيْرِ إِمَامٍ عَادِزٍ »ـ 

 ، (امام عادز واگذارد

به  :ويدگمي ابوحمزه ). «لَوْ بَقِيَتِ الْ َرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَتْ  :قَازَ  ؟أَ تَبَْقر الْ َرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ  :قُلْتُ لِ َبِي عَبْدِ اللَّهِ »ـ 

 .(رودميماند؟ فرمودند: اگر زمين بدون امام باشد فرو يعرض كردم: زمين بدون امام م امام صادق

: أَنَّهَا لَا تَبْقَر بِغَيْرِ إِمَامٍ، إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ قُلْتُ لَهُ: أَ تَبْقَر الْ َرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَازَ: لَا قُلْتُ: فَإِنَّا نُرَوَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ »

عرض كردم:  گويد: به امام رضامي محمدبن فضيل)«. هْلِ الْ َرْضِ أَوْ عَلَر الْعِبَادِ. فَقَازَ: لَا، لَا تَبْقَر إِذاً لَسَاخَتْتَعَالَر عَلَر أَ

روايت شده كه زمين بدون امام باقر نباشد،  ماند؟ فرمودند: نه. گفتم: براا ما از حضرت صادقزمين بدون امام باقر مي

 لر بر اهل زمين يا بر بندگان خشم گيرد. فرمودند: نه، باقر نماند؛ در آن صورت، فرو رود(،مگر اينكه خداا تعا

زمين  ،اگر امام از زمين برگرفته شود) «لَمَاجَتْ بِ َهْلِهَا كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ بِ َْهلِهَِساعَةً لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الْ َرْضِ »ـ 



    49ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدال يبررسمقاله پژوهشي: 

 .(279-278، ص 2ج ق،2427 ،يني)ر.ك: كل (دارديان كه دريا با اهلش موج برمچن ؛با اهلش مضلرب گردد

 آمده است:  «حجت»، لفظ «امام»لفظ  يات به جاياز روا يدر برخ

 .( ...زمين از حالر به حالر نگردد؛ جز آنكه براا خدا در آن حجتر باشد)...«  الْحُجَّةُ  مَا زَالَتِ الْ َرْضُ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا»ـ 

فرمودند:  اميرالمؤمنين) «لَكَ عَلَر خَلْقِكَ ُحجَّةٍقَازَ: اللَّهُمَّ ِإنَّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ  أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ »ـ 

  .(گذارايتو زمينت را از حجت خود بر خلقت خالر نم ،خداوندا

 )همان(. ( ماند...فرمودند: زمين از حجت خالر نمي امام دهم)...«  حُجَّةٍ و مِنْ : إِنَّ الْ َرْضَ لَا تَخْلُقَازَ أَبُو الْحَسَنِ »ـ 

 است:  «امام»، همان «حجت»شود كه منظور از مي مشخص ،گريات ديبا توجه به روا

وَ لَا تَبَْقر  ،إِلَر اللَّهِ وَ هُوَ حُجَّتُهُ عَلَر عِبَادِهِ إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ يُهْتَدَا بِهِ  مَا تَرَكَ اللَّهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبََض آدَمَ ،وَ اللَّهِ »ـ 

زمينر را بدون امامر كرد، از زمانر كه خدا آدم را قبض روح  ،به خدا سوگند) «لِلَّهِ عَلَر عِبَادِهِ  حُجَّةٍالْ َرْضُ بَِغيْرِ إِمَامٍ 

ت و زمين بدون امامر كه حج ،بر بندگانش و او حجت خداست شتهسوا خدا رهبرا شوند وانگذاه او ب ةكه به وسيل

  .(279)همان، ص  (ماندينم يباق ،خدا بر بندگانش باشد

نَُّه أَ  إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الِْإمَامُ لِئَلَّا يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَر اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ :وَ قَازَ  ،لَوْ كَانَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَ»ـ 

ر و فرمودند: آخرين كس ،اگر از مردم زمين، تنها دو كس باشند يكر از آن دو امام است) «لِلَّهِ عَلَيْهِ حُجَّةٍتَرَكَهُ بِغَيْرِ 

  .(282)همان، ص  (تا كسر بر خدا احتجاج نكند كه او را بدون حجت واگذاشته است ،بميرد امام است كه

گانش بر بند ين مخلوقات او و حجت الهين خدا در بيامام ام) «...هِ فِي خَلْقِهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَر عِبَادِهالْإِمَامُ أَمِينُ اللَّ»... ـ 

 (022)همان، ص (.است...

ورت شان صيكه از ارا  ين پرسش و پاسخياست. ع «امام»همان  «حجت»كه  است ن باوريبر ا يئطباطبا عالمه

ن از حجت يچ وقت زميرا هيامام بود؛ ز ناًيقي امام هم بود ؟ ج: غمبر اكرميا پيآ :202س »م: يكنمي نقلاست، گرفته 

اگر حجت نبود، ) «لساخت االرض باهلها ـ لو الالحجه»ات معروف يا از آنجا كه در روايآ :202س . ماندينم يخال

 توان از آنمي ايآ « االماملو ال»نه عبارت  ،آمده است «لو ال الحجه». عبارت (بردمي ن ساكنانش را فرويزم مسلماً

ه اعماز است ك يحجت كس :شود؟ جمي هم يست حجت خصوص امام باشد، بلكه شامل نبياستفاده نمود كه الزم ن

هم باشد مانند  يخواه نب ،و او امام است ،دهدمي بندگان نزد اوست و او اعماز را پرورش داده و به خداوند متعاز سوق

 .(202و س  202، س 2982شاد، رخ) «نبوده و فقط امام باشد... يا نبيو  ز اكرمو حضرت رسو ميحضرت ابراه

در  است، شتهوجود ندا يغمبريچ پي، هيزمان يهااز برهه يدر برخ :دييگومي چگونه :ديتواند بگومي مستشكل

وا رَُسوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ َو اجْتَنِبُ  مَّةٍأُكُلِّ  وَ لَقَدْ بَعَثْنا في»: يدارد بر فرستادن رسوز در هر امت حيتصركه قرآن يحال

ز خدا را بپرستيد و ا»اا برانگيختيم ]تا بگويد:[ و در حقيقت، در ميان هر امتر فرستاده)( 91)نحل:  «...اللَّاُغوت

 ؟(ت...و هر امژتر را پيامبرا اس) (47: ونسي) «رَسُوز... ُأمَّةٍوَ ِلكُلِّ » ؛[ بپرهيزيدريبگرطاغوت ]ف

عتقد م راغب اصفهاني بررسي كرد.دقت  بهدر قرآن را  «امت» ةد كاربرد كلميبا ،ن سؤازيبه ا ييگوپاسخ يبرا
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 زمان يا واحد دين آن كار خواه ،شوندمر جمع هدفر و كارا به خاطر كهشود گفته مي جماعتر هر امت به :است

ز ين اهلل مصباح يزديآية .(81 ص ق،2420 اصفهانر، : راغباختيارا )ر.ك يا باشد اجبارا باشد، واحد مكان اي واحد

ها بر گروهي از انسان جاهاشتر يدر ب، ن كلمه در قرآنيمعتقد است كه ا در قرآن« امت» ةكاربرد كلم خصوصدر 

امت »آنچه براي  و ها يك امر اعتباري استاي از انسانبر مجموعه« امت واحد»اطالق  ،شكبي اطالق شده و

قرآن حتي گروهي . اي از افراد ضروري است، وجود يك جهت اشتراك ميان آن مردم استناميدن مجموعه «واحد

 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَْيهِ »: نامداز مردم را كه براي آب دادن گوسفندان خود كنار يكديگر گرد آمده بودند، امت مي

و چون ]موسي[ به آب مدين رسيد، بر سر آن، گروهي از مردم را ديد كه ]به )( 09قصص:) «...أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ 

با  گوناگون،در موارد  «امت»واژه  ،نيبنابرا .(999، ص 2988، يزدير.ك: مصباح ) ...(دادندگوسفندان خود[ آب مي

 ابد. يي ميمختلف يمتفاوت، معان يهاتوجه به وجه اشتراك

ات ي، در آ«امت»م منظور از ينيم تا ببيرومي بحث محلات يبه سراغ آ ،اهلل مصباحآيتاز  يآموزن نكتهيحاز با ا

 (47: ونسي) «وَ لِكُلِّ ُأمَّةٍ رَُسوز...» و (91)نحل:  «...كُلِّ أُمَّةٍ رَُسوالً أَنِ اْعبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنُِبوا اللَّاغُوت وَ لَقَدْ بَعَثْنا في»

 ؟ ي استزيات چه چين آيك مردم در است؟ و وجه اشترايچ

 يكنند رسولي ميك زمان واحد و هم عصر زندگيكه در  يمردم يعني) يات، اشتراك زمانين آيدر ا ،نيقبه ي

 ن احتماز است. يما ناقض ا يو عصر كنون (29)مائده:  فترت رسل يةآ زيرا،ست؛ ينظر ن خود داشته باشند( مد يبرا

قد است: معت اهلل مصباح يزديآيتمردم در آيات، استفاده از تعليمات واحد رسوالن است. رسد وجه اشتراك به نظر مي

تابي انتقاز معلومات آنها به يكديگر شود و اگر كموجب ها قرن با هم روابلي داشته باشند كه ها انسان در طوز دهاگر ميليون

 (.422آيند )ر.ك: همان، ص ميحساب به ت در ميانشان باقي بماند، همة اينها يك امشود و براي آنها نازز 

امت »لحاظ اينكه پيرو دين مشتركي هستند، ها را به اي از انسانتوان مجموعهميكه  است ن باوريشان بر ايا

امت حضرت »كنند، روي ميپي موسيحضرت گروهي از مردمان را كه از شريعت  ـ مثالً ـ روازاين .خواند« واحد

مالك اين وحدت اعتباري، لزوماً زيستن آنان در زمان يا مكان واحد و يا داشتن روابط اقتصادي ناميم. مي «موسي

 .(999)ر.ك: همان، ص مشترك نيست

و  هان مردم وجود نداشت؛ اما دعوتيدر ب يچ رسوليه اكرم يقبل از بعثت نب ،در زمان فترت رسل ،نيبنابرا

كه بعد از بعثت ناميد  يكسان ةهم يرا رسوز برا اكرم يتوان نبيم نيهمچن .رسوالن گذشته موجود بود يانذارها

 كند: مي ن مللب داللتيبر ا يل به روشنيات ذيآ .امت خواهند آمدياند و تا روز قشان آمدهيا

 (. شما هستم ةخدا به سوا هم بگو: اا مردم، من پيامبر)( 218)اعراف:  «قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوزُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعا» -

[ بشارتگر و هشداردهنده و ما تو را جز ]به سِمَتِ)( 08: سب ) «...لِلنَّاسِ بَشيرًا وَ نَذيراً  کَافَّةًوَ ما أَرْسَلْناَك إاِلَّ » -

  (....براا تمام مردم نفرستاديم

 (. اا آشكارمبگو: اا مردم، من براا شما فقط هشداردهنده( )49: حج) «قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ» -

[ است كسر كه بر بزرگ ]و خجسته)( 2: فرقان) «عَبْدِهِ ِليَكُوَن لِْلعالَميَن نَذيراً  تَبارََك الَّذي نَزَّزَ الْفُرْقاَن عَلر» -



    41ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدال يبررسمقاله پژوهشي: 

 (. اا باشدراا جهانيان هشداردهنده[ را نازز فرمود، تا بح  از باطل ةخود، فرقان ]كتاب جداسازند ةبند

 ةتا به وسيلاست ... اين قرآن به من وحر شده )( 29)انعام:  «... أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِ ُنْذِرَكُمْ ِبهِ وَ مَنْ بَلَغَ... » -

  (آن، شما و هر كس را ]كه اين پيام به او[ برسد، هشدار دهم...

 «رَسُوز... أُمَّةٍ وَ لِكُلِّ » و (91)نحل:  «...رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا اللَّاغُوت أُمَّةٍ كُلِّ  قَدْ بَعَثْنا فيوَ لَ »بنابراين با وجود آيات 

 شود. هاي زماني، هيچ پيغمبري وجود ندارد، وارد نمياشكالي به مللب ما مبني بر اينكه در برخي از برهه (47: يونس)

َفكَيْفَ » و (71)قصص:  «شَهيداً ...ُأمَّةٍ وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ »ات يو وجه اشتراك مردم در آ «امت» يد معنايد ديحاز با

 ست؟ يچ( 84)نحل:  «شَهِيداً  أُمَّةٍوَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ »و  (42)نساء:  «بِشَهِيدٍ ... أُمَّةٍإِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ 

اك در اين آيات، اشتراك زماني باشد؛ يعني بر مردم هر عصري يك شاهد وجود دارد و شهادت رسد وجه اشتربه نظر مي

ن برخي گيرد. اينچنيبايد از سوي شاهد زنده و حاضر صورت بگيرد، و با از دنيا رفتن يك شاهد، شاهد ديگري جاي او را مي

ءٍ كُلِّ شَيْ تُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلروَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْ»از مفسران با توجه به آية 

 تو برگرفتر ايشان ميان از مرا چون و بودم، نگاهبان و گواه آنان بر بردممر سر به آنها ميان در تا ( )و227)مائده: « شَهِيدٌ

شهادت خود را منحصر كرده است به زماني  عيسي گواهر( و اينكه حضرت چيزا هر بر تو و بودا نگاهبان آنان بر خود

 ق،2427 ي،ئر.ك: طباطبا) اند كه شهادت بايد از سوي شاهد زنده و حاضر صورت بگيردكه در ميان آنها بوده، نتيجه گرفته

 . (999، ص9، ج2974،  يرازيمكارم ش ؛070، ص7ج ق،2429فضل اهلل،  ؛904، ص 20ج

 دوم ةممقد

امكان دارد چند نبي يا رسوز همزمان وجود داشته باشند و همة آنها نيز وظيفة نبوت يا رسالت خود را همزمان انجام 

 إِلَيْكُمْ  إِنَّا قالُوافَ بِثالِثٍ نافَعَزَّزْ  فَكَذَّبُوهُما اثْنَيْنِ إِلَيْهِمُ أَرْسَلْنا الْمُرْسَلُونَ إِذْ جاءَهَا إِذْ  الْقَرْيَةِ أَصْحابَ مَثاَلً لَهُمْ اضْرِبْ وَ»دهند: 

گاه كه دو تن به [ مردم آن شهرا را كه رسوالن بدانجا آمدند براا آنان مَثَل زن؛ آن)]داستان (24-29يس: ) «مُرْسَلُونَ

[ سوالنر[ سومين ]آنان را[ ت ييد كرديم. پس ][ آن دو را دروغگو پنداشتند، تا با ]فرستادهسوا آنان فرستاديم، و ]لر

 و حضرت هارون ايم(. نمونة ديگر، حضور همزمان حضرت موسيگفتند: ما به سوا شما به پيامبرا فرستاده شده

و  توان از حضور همزمان حضرت ابراهيم(. همچنين مي19؛ مريم: 47در يك امت و در يك زمان است )ر.ك: طه: 

(؛ اما امكان ندارد چند امام همزمان 299 ؛ الصافات:210-212؛ الشعراء: 90-92ياد كرد )ر.ك: العنكبوت:  حضرت لوط

وجود داشته باشند و همة آنها وظايف مربوط به امامت خود را همزمان انجام دهند و در هر زماني فقط يك امام وجود 

؛ «تُ: يَكُونُ إِمَامَانِ؟ قَازَ: لَا، إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ : تَكُونُ الْ َرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ؟ قَازَ: لَا. قُلْقُلْتُ لِ َبِي عَبْدِ اللَّهِ »دارد: 

عرض كردم: ممكن است زمين باشد و امامر در آن نباشد؟ فرمودند: نه.  گويد: به امام صادقمي بن ابر العالءحسين

(. 278، ص 2ج ق،2427 يني،كلشود؟ فرمودند: نه، مگر اينكه يكر از آنها خاموش باشد )گفتم: دو امام در يك زمان مر

، در علل الشرائع. در كتاب (228-221، ص01ج ق،2429 ي،)ر.ك: مجلسهشت روايت در اين باره آمده است  بحار االنواردر 

، 2، ج2981، بابويه)ر.ك: ابنروايت مفصلي به اين مللب پرداخته شده است كه چرا در يك زمان دو امام وجود ندارد 

 كر شد، آيات شريفه نيز داللت داشت بر اينكه در هر امتي فقط يك شهيد وجود دارد.كه ذ. چنان(014ص
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 استدالز ةجينت

ن بوده يا بدانند ايها را منلب  بر انبن سمت سوق داده است كه شاهدان امتياز علما را به ا يكه برخ يزيد آن چيشا

ح   امت بهيند و در روز قيبمي ر مردم رايسا رسد كه اعمازمي ن مقاميبه ا تنك يفقط  ،ن هر امتياست كه در ب

امت  ةديب فرد برگزيد نصيبا قاعدتاً ،گرددتن ميك يب يكه در هر امت تنها نص ،ن مقام ممتازيو ا ،دهدمي شهادت

. اندو رسوز متصور نبوده يرا باالتر از نب يرا باالتر از مقام نبوت و رسالت و شخص ياز علما مقام يو برخ ؛شود

از مقام  «امامت»م كه مقام يابيميدر ،ات قرآنياما با دقت در آ .اندا دانستهيها را منلب  بر انبشاهدان امت رويبدين

 فراوان يهاشيو رسوز بود و بعد از پشت سر گذاشتن آزما ي، نبميحضرت ابراه زيراباالتر است؛  «نبوت و رسالت»

 د. يامامت رسبه مقام  ،در اواخر عمر ،آنها ةت در هميو موفق

او باشد  افوقم نفسانر فضايل نظر از كه شود پيدا كسر امام، وجود با است اعتقاد دارد كه محاز عالمه طباطبائي

ترين را مهم« امامت»سورة بقره، منصب 204(، مالصدرا نيز با توجه به آية 071، ص2ق، ج2427 ئي،ر.ك: طباطبا)

سورة  204(. عالوه بر آية 492، ص 0ج ،2989 صدرالمت لهين،ر.ك: ) داندترين منصب و مقام ميترين و بزرگو عالي

 بقره، روايات معصومان نيز بر اين نكته ت كيد دارد: 
تر و عمقش گودتر از آن است كه مردم با عقل خود به تر و مكانش منيعتر و منزلتش عالي... امامت قدرش واالتر و ش نش بزرگ

است كه خداا عز و جل بعد از رتبة  ن را دريابند و يا به انتخاب خود امامر منصوب كنند. امامت مقامرآن برسند يا با آرائشان آ

اختصاص داده و به آن فضيلت مشرفش ساخته و نامش را بلند و استوار ساخته و  نبوت و خلت، در مرتبة سوم به ابراهيم خليل

اش به آن مقام، عرض كرد: از فرزندان از نهايت شادي . ابراهيم خليل(204بقره: ) «من تو را امام مردم گردانيدم»فرموده است: 

 (299، ص 2ق، ج2427 يني،كل) ...« رسدكاران نميپيمان و فرمان من به ستم»من هم؟ خداا تبارك و تعالر فرمود: 

 ... ، و جايگزين و مانند و نظيري ندارد... امام يگانة روزگار خود است؛ كسر با او برابر نيست، و دانشمندا همتاي او برابر نيست

 (022همان، ص )

 يستگيشا تن كيفقط  يامت شود و در هر امت ةديب فرد برگزين مقام ممتاز بخواهد نصيرسد اگر امي به نظر ،نيبنابرا

 صن شخيا ،امت به ح  شهادت دهديند و در روز قير مردم را ببين مقام را داشته باشد كه اعماز سايدن به ايرس

 نكه امام اعماز بندگان رايبر ا يم مبنيدار ياديات زيروا عالوه بر اين،همان امام امت و حجت خدا بر مردم است. 

كه  ياتيرسد روامي به نظر .(097-091، ص 9، ج ق2428 ،ينور ؛498-492، ص 2، جق2424ر.ك: صفار، ) نديبمي

ن يشود و شامل تمام دارندگان امي بار «امامت»كم بر وصف ن حيااست امام بما هو امام ذكر كرده  يرا برا يحكم

ت يدر رواكه در صچنان ؛شودمي ستند(ين يكه نب ياند و اماماندهيكه به مقام امامت رس ييايانب ي)مانند تمام وصف

را به عنوان پيشوا  علر)..؛ ... عَلَماً وَ إِمَاما. أَقَامَ لَهُمْ عَلِيژاً »...شروع شده  نيرالمؤمنيامامت ام بارةاز بحث در ،فوق

بِهَا إِبْرَاهِيمَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ خَصَّ اللَّهُ  الْإِمَامَةَإِنَّ »... :منتقل شد ميسپس به امامت حضرت ابراه (،و امام منصوب كرد...

گانه ملرح دوازده ةو بعد از آن امامت ائم (ل اختصاص داد...يم خليعز و جل امامت را به ابراه يخدا)... الْخَلِيلَ 

 امامتْ )... وَ مِيرَاُث الْحَسَنِ وَ اْلحُسَيْنِ  وَ مَقَامُ أَمِيرِالْمُؤْمِِنينَ  الرَُّسوزِ اْلإِمَامَةَ خِلَافَُة اللَّهِ وَ خِلَافَةُ إِنَّ »... گرديد:

در همه همسان را مت و اما (،خالفت از طرف خدا و رسوز خدا و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است...



    47ايانب ةجانبها بر عصمت همهات مربوط به شاهدان امتيلت آدال يبررسمقاله پژوهشي: 

 «ازاعم يشهود باطن»رسد مقام مي به نظر ،با توجه به ملالب گفته شده .(299، ص2، جق2427 ،ينيكل) استگرفته 

 ل آمده باشند. يع امامت نايگاه رفياست كه به جا يمختص كسان

. 0 .ميمانند حضرت ابراه ؛ا امامندياز انب ي. برخ2عموم و خصوص من وجه است:  ة، رابلين امام و نبيب ةرابل

 ةمانند ائم ؛ستندين ياز ائمه نب ي. برخ. 4ميمانند حضرت ابراه ؛هستند ياز ائمه نب ي. برخ9 .ستنديا امام نياز انب يبرخ

 . است متقن به امامت آنان معتقد ةعه بر اساس ادليكه ش ياگانهدوازده

در  ديبا استدالز، شاهد امت نيالبته طب  ا ها هستند.امت ا( جز شاهدانيا )نه همه انبياز انب يفقط برخ ،نيبنابرا

بر عصمت از خلا و سهو و  يباشد و داللت انياعماز مردم است مصون از خلا و سهو و نس ةآنچه مربوط به مشاهد

ل يدال ـ لين دلير از ايغ ـان يا از هر گونه خلا و سهو و نسيانب ةاثبات عصمت هم يبرا آن ندارد. ريدر غ انينس

و 242، ص2، جق2404شبر،  ؛71ق، ص2429، يحل ؛97ق، ص 2424، يز اقامه شده است )ر.ك: طوسين يگريد

 .(290-292، ص9، جق2420سبحانر،  ؛240ص

اهدان ش يم كه كسيديها ندات مربوط به شهادت شاهدان امتيل آيذ يبنابر مرور اجمال ،ريك از تفاسيچيدر ه

 ند. بدا ها را منبل  بر امامانامت

 گيريجهينت

ها )بدين صورت كه همة انبيا شاهدان بح  در قيامتند و هر صغراي استدالز مستفاد از آيات مربوط به شاهدان و گواهان امت

 رسد.شاهد بحقي در قيامت، بايد بدور از خلا و سهو باشد؛ بنابراين، همة انبيا بايد به دور از خلا و سهو باشند( ناتمام به نظر مي

 يد و گواه خالياز اعصار از وجود شه يچ عصريو ه ،د وجود دارديك شهي يات قرآن، در هر امتيجه به آبا تو

جود ندارد؛ و ياغمبر زندهيو پ يچ نبيه (ما يمانند دوران فترت رسل و عصر كنون) يزمان ياز برهه ها يست. در برخين

 ست. ين ياز وجود امام خال ،ستين يلد و گواه خاياز اعصار از وجود شه يچ عصريگونه كه هاما همان

ا رسالت خود را همزمان ينبوت  ةفيز وظيآنها ن ةا رسوز همزمان وجود داشته باشند و همي يامكان دارد چند نب

ف مربوط به امامت خود را همزمان يآنها وظا ةانجام دهند؛ اما امكان ندارد چند امام همزمان وجود داشته باشند و هم

نكه در هر يز داللت دارد بر ايها نات مربوط به شاهدان امتيك امام وجود دارد. آيفقط  يهر زمان انجام دهند و در

 د وجود دارد.يك شهيفقط  يامت

و در روز  ،نديبمي ر مردم راياعماز سا ،كه همان امام امت و حجت خدا بر مردم است تنك يفقط  يدر هر امت

  ان باشد.يد در شهادت خود بدور از خلا و سهو و نسيبا يم هر امتاما ،نيبنابرا .دهدمي امت به ح  شهادتيق
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