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 چکیده

جهه قابل هایجایگاهاز  .استمؤلفه های اعتقادی از مهم ترین در ادیان الهی،  و روز قیامت اعتقاد به معاد مهت  روز تو  ،قیا

عهال  .می شودرسیدگی  آن هاآن به اعمال اعمال بندگان است که در  حسابرسی نهد مت ضهاو  دداو در این دادگاه که به ق

دهام داده  اهه ان بهه آن نهد و  بهوده ا مهی تشکیل می شود، گواهانی حضور می یابند که در دنیا، شاهد اعمال انسان  گهواهی 

عهال با توجه به آیا  قرآن،.دهند نهد مت نهد ازخ دداو یهاشهاهدان عاارت وهوپ پ یهاماران و بص کهرم ، پ مهان   و و پ مار ا اما

ههانی  در این نوشته برآنیم که با روش تحقیق توصیفی کتابصانه می باشند.فرشتگان و ... کهه گوا ای، به این مهم بپردازیم 

سهتند  سهتادی  ه مهی روز ر ههان حت شهده و گوا شهاره  هها ا بهه آن  سهتقیم  یهر م سهتقیم و ر صهور  م که در آیا  قرآن به 

قهرآن ز رستادی  اشاره کرده انده به مسئله گواهان روهمانین تمامی آیاتی کد؟کدامن سهیر  بررسی شده و با استفاده از تفا

در دنیا  با تأکید به حضور این گواهانبا بررسی دقیق گواهان انسان در می یابد که  کریم به اهمیت این مهم پی برده شود.

کههنوعی اتمام حدت در قرآن کریم، آن ها بیان بهمتعدد با پردادتن  و، نهاه،  با انسان است  جهرم و گ کهاج  صهور  ارت در 

 باید مکافا  اعمال دود را بپذیرد و جای عذر و بهانه ای برای وی باقی نگذارد.و  هان بر علیه وی شهاد  دادشاهد

 

 دای تعالی، پیاماران، قرآن کریم،گواهان، رستادی ، ددیخکلما  کلی
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 مقدمه

مهت عالم در انسان شدن زنده و معاد به اعتقادی، دیتوح وی اله انیاد یدرهمه اعتقادا  نیتریاصل ازی کی سهت قیا بها ا  .

بهه توجه به آیا  قرآن و روایا  معوومین علیهم السالم، انسان پس از ارتحال از دنیا، منازل و موافقی را می کهه  نهد  گذرا

بهرز،، ق صهور، حساجترتیب عاار  از من ل مرگ، قار و  فهص  مهت، ن نهدگان،یا سهی ب عهرا   ر ههنم و ا شهت و ج صهرا،، به

عهال، دداوند دادگاه در انسانکارهای  بهی دگیرسو  رسی به اعمال بندگانحساج .(453خ 3، ج1392)دسروپناه، است.  مت

خ )هماننام گرفت "یوم الحساج" ،است و به داطر اهمیت فراوان این مرحله، در قرآن  امتیقی مرحله نیترمهم جمله، از

نهد از رپایی دادگاه عدل الهی، چهار عنور اساسی نقش آفرینی میرسی اعمال و بحساج(. هنگام 26و  16 کهه عاارت کنند 

سهی  (. رسالت462.)همانخ "تدسّم اعمال"و  "شاهدان"، "می ان"، "کتاج و نامه اعمال" قهرآن رساله حاضر، برر یهاتی از  آ

ضهاست که در دا نام برده  شاهدان و گواهانیاست که در آن از حضور  ههی حا اهر ر میدگاه ال سهان د مهال ان شهوند و از اع

مهال نیتری ج ئ تا دهد قرار آنها کردعمل بری شاهدان کندیم داجیا تعالی ددای عدالت و حکمتدهند. می اهت را اع  و ث

مهی .دهند شهاد  الهی عدل دادگاهدر  حضوربا  ونمایند  ضاط  از لحاظ تربیتی وجود گواهان، بسیار سودمند است.اگر آد

بهرای بداند گواهان بسیاری،شاهد اعمال اویند و در روز قیامت  دهودداری ورزد. شهتکاری  سها از ز چهه ب شهاد  می دهند، 

مهال او را  سهاحانی و مثال، اگر کسی بداند که دوربین های فروانی تمام اع دهود استن) قهب  شهتر مرا نهد، بی مهی کن اهت  ث

یهدخ   ( قرآن کریم ، روز قیامت را213خ 1، ج 1390محمدرضایی،  مهی فرما وهومو روز دادگاه الهی معرفی می کند؛ و  َهوممَ یَق ی

  و شهاد  می دهند. "دی ندمى پا به گواهان که روزى "-(51ن)رافر/المأَشمهَادو

مهورد واهان با استناد به آیا  پردادتهاندامف نویسنده به بیان بردی از این گدر کتاج انسان از آراز تا  یها   ، اما تمامی آ

 (1388است.)طااطاایی، رار نگرفته بررسی ق

 فرشتگان مراد که همراه و ها اندام گواهی و بیت اهل و( پ) پیامار گواهی ی درباره نی ،قرآن در معاد کتاج در همانین

 عالئم قیامت درخ  نویسد می باره این در وی. است قائل تکوینی گواهان گواهی به ها این کنار در و کند می بیان را ، است

ههره وقتی( 41 ، الرحمن) وَاألَقمدامِ بِالنَّواصِی فَیؤمدَذو بِسِیماهومم الممودمرِموونَ یعمرَ وخ است انسان کردار بر گواه تکوینی ارثآ و  چ

 سر و پیشانی موی رسد می دستور بالفاصله و وقفه بی و نیست دواهی گواه به نیازی دیگر باشد داشته جرم اثر انسان ی

 (195)جوادی آملی،.ن.بیندازید آتش در ، هفتگر را پاهایش با او

اهت فرشتگان ، ساحان دداوند بودن گواه ی درباره توضیح به و کرده اشاره گواهان وجود ی مسئله به نی  در چند مقاله  ث

کهر است پردادته نی  مکان و زمان و جوارح و اعضا ، اطهار ی ائمه و پیاماران ، اعمال بهه ر شهده  کهر  مهوارد ر مهامی   اما ت

 (1389)الهی دواه،توضیح و تفسیر کامل نپردادته اند. مواردی چند بسنده کرده اند و به

آدمی، به  شیگرا به توجه با. در نوشته حاضر دردره اصلی این است که تمام آیا  مرتاط با گواهان رستادی  بررسی شود

ضهور رسی دقیق اعمو حساج بیش از پیش از قیامت رفلتهواهای نفسانی و  ودووپ در عور مدرن، به دنیا  ال و نی  ح

حهث شودو گواهان در رستادی ، اهمیت بحث و جایگاه آن معلوم و مشصص می شاهدان بهه ب کهه  مهواردی  نهین در  ؛ هما

یها    درباره گواهان پردادته شده از منظر آیا  و روایا مصتلف بوده است، اما در هیچ کدام از پژوهش ها به بیان دقیق آ

تههو بررسی تمام آ نهد. یاتی که به این مطلب اشاره دارند نپردادته اند و مصتوری به ارائه موضو  پرداد کهن ا همانین مم

وند متعال در قران کریم، است ظن و گمانه زنی درباره روایا  مطرح باشد که با بررسی دقیق آیا  قرآن و فهم تاکید ددا
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ههان به مسئله حضور گواهان، یقین نسات به این مسئله حاصل می ش یهن گوا ضهر ا نهاه در مح ود که نتیده آن دوری از گ

شهاره دارد و این مسمتعدد دواهد بود. سهأله ا یهن م بهه ا قهرآن  أله ضرور  ایداج می کند که به بررسی تمام آیاتی که در 

 خان دارد، بپردازیمتاکید به حضور و شهاد  گواه

 

 گواهان روز رستاخیز از منظر قرآن کریم

 عالگواهی دداوند مت-1

سههت و  گواهی می دهد، اعمال انسان در روز قیامت ی که بر اولین  و بهترین شاهد و گواه دداوند متعال است که  بر همه چی  آگاه ا

هههایی  دانای آشکار و نهان است. گرچه گواهی دادن دداوند به عنوان دالق و آفریدگار تمامی موجودا  وعالم پیدا و پنهان، دود به تن

شههرمند باالترین گواهی فههان  تههر و متصل سههرافراز  شههوندن)قرائتی، می باشد،  ولی هر چه تعداد گواهان بیشتر باشد مومنان  مههی  تههر  ه 

هههی 270خ 10، ج 1383 عههدل ال گههاه  (. و از سوی دیگر، از آندا که دداوند و دادگاه وی سراسر عدل و داد است،گواهان دیگری در داد

 دداوندی نداشته باشند. حاضر می شوند تا گناهکاران اعتراضی به  عدل

 ! دهیدمى اندام که اعمالى بر است گواه ددا و-(98/عمران آل) نتَعممَلوونَ مَا عَلَى شَهِیدٌ وَاللَّهو  ی آیه-1-1

لههو معنای به که "علی" حر  به توجه با آیه این در.مشهود معنای به زمانی و آید می شاهد معنای به ،گاهی قرآن در شهید ی واژه  ع

اهها  داللت که مشاهه صفت و است مشاهه صفت شهید، کلمه نی  و.باشد می شاهد معنای به است، ریبرت و سههتمرار و برث  بههه دارد ا

نههدگان، اعمل بر متعال دداوند گواهی و شهاد  که معنا این قههت ب عههی و مو سههت مقط کههه نی سههتمرار بل شههه بههرای و دارد ا بههت همی  ثا

قههین و قطع طور به متعال دداوند که کند می تاکید ، است آمده اهلل ی هجالل لفظ از قال که قسمی "واو "همانین.است  و شههاهد ی

 .است بندگان اعمال ناظر

 گههواهی،امری بههدون شهههاد  صر  چراکه.است بندگان رسی حساج روز در بندگان اعمال به دادن گواهی الزمه تعالی، باری شهاد 

 .بود دواهد لغو

یههرد،مههى پیش در را کفر و انکار و پوشىحق راه راحتى به کنند،نمى پیدا اطال  او مطالب و راسرا از دیگران بپندارد کسى چناناه   گ

 و کندنمى انکار را الهى آیا  و پوشاندنمى را حق معمولًا ماند،نمى پنهان او از چی ى و است آگاه او اسرار از ددا که کند توجه اگر اما

 (.96خ  3 ج ،1387 اصفهانی، رضایی.)نورزدنمى کفر

تههر از آن اى نه  وزن ررهورزید و همکه بدان ماادر  مى  نههه ب رگ در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و نه کوچکتر و 

 . چی ى نیست مگر اینکه در کتابى روشن ]درج شده[ است

نههد -(17)حج/ن . شَهِیدٌ ءٍشَیم کولِّ عَلى لَّهَلا إِنَّ المقِیامَةِ یَوممَ بَیمنَهومم یَفموِلو اللَّهَ آیه ی  إِنَّ-1-2. یههان در دداو نههان م مههت روز آ  داورى قیا

  .است( آگاه چی  همه از و) گواه چی  هر بر دداوند( سازد؛مى جدا باطل از را حق و) کند؛مى

فههظ در هردوجمله ای -1آیه فوق از جمله آیاتی است که حاوی تأکیدهای متعدد است بعنوان نمونه خ  بهها ل شههد.  "اٍنَّ"ن دوآیه  شههرو  

 از حرو  مشاه بالفعل است وداللت بر تأکید دارد. "اٍنَّ"

چهه  -تأکید دارد که باری تعالی بر هر چی   "ءٍشَیم کولِّ "در هر دوجمله با جمله اسمیه شرو  شد و عاار   -2 بهه رگ و کو –دههواه 

بههدون م و ثاا  داللت دراد که فرد صفت مشاهه است و بر دوا "شهید"واژه -3آگاه و گواه است. بههودن  گههواه  شههاهد و  نوعی تأکید بر 
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دههود در  نههدگان  گواهی دادن ددای تعالی است.از آنداکه گواه بودن بدون گواهی دادن،ارزش عملی ندارد پس ددای گواه بر اعمال ب

 روز قیامت گواهی می دهد.

دههب  -ساحانه  یقول ،أعمالهم على دشاه أیضا بنفسه هو و العااد، بین الحاکم و القاضی هو ساحانه اللّه أنّ األمر عدیب  من جای تع

وههِلو اللَّهَ  إِنَّ است که دداوند ساحان داور و حاکم بین بندگان است ودود او شاهد بر اعمال آن هاست.دداوند می فرماید مههنَهومم یَفم  بَی

( سازد؛مى جدا باطل از را حق و) کند؛مى داورى قیامت روز آنان میان در ( دداوند17ن)حج/. شَهِیدٌ ءٍشَیم کولِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ المقِیامَةِ یَوممَ

 (255خ 4 ج ق ، 1412) ساحانی، . .است( آگاه چی  همه از و) گواه چی  هر بر دداوند

حاکم ل بندگان است؛ قاضی و آناه از مقوود این بیان به دست می آید این است که دداوند تاارک و تعالی در حالی که گواه بر اعما

مهها از  در روز رستادی  است.معموال در دنیا کمتر اتفاق می افتد که هم فردی هم شاهد و گواه بر کاری باشد و هم داور و حاکم آن ، ا

ههها بههین آن سههتی در  داوری  آندا که دداوند ساحان من ه از هر نقص، و حکیم است ، با آن که ناظر اعمال بندگان است به عدالت و در

 از باطل جدا می سازد. می کند و حق را

َههاآیه  -1-3 یههونس/نَیَفمعَلوون وَإِمَّا نورِیَنَّ َ بَعمضَ الَّذِی نَعِدوهومم أَوم نَتَوَفَّیَنَّ َ فَإِلَیمنَا مَرمجِعوهومم ثومَّ اللَّهو شَهِیدٌ عَلَى م پههاره- (46) مهها،  گههر  اى از ا

یهها یم، )در حال حیا  تو )به تو نشان دهیم، و یا( پیش از آنکه امدازاتهایى را که به آنها وعده داده تههو را از دن شههوند،(  عههذاج  تههار  گرف

 دادند گواه است! باریم، در هر حال، بازگشتشان به سوى ماست؛ سپس دداوند بر آناه آنها اندام مى

هههد ذکر می شود که بر تمامی اعمال انسان شاهد است و به زودی گندداوند در این آیه مت دههازا  دوا شههان م هکاران را بصاطر کردار

به طوری که  انسان ها به سوی دداوند است ( آیه فوق بازگشت تمام 263خ  4،ج1378و مغنیه، 306خ 11ق،جه  1413کرد.)طارسی،

مههی  نَثومَّ اللَّهو شَهِیدٌ عَلَى مَا یَفمعَلوون می فرمایدخ هیچ کس را توان فرار از دادگاه عدل الهی نیست،آن گاه  مههال آد بههر اع گههواه  نههد  دداو

نههای  سههد مع مههی ر ظههر  بههه ن بههاری تعالی، شهههاد   اههر از  است.باتوجه به ترتیب آیه که اول سصن است دادگاه عدل الهی است آنگاه د

مههالی از به معنای گواه نیست بلکه به معنای گواهی  "اهلل شهیدٌ  "در  "شهید" دادن است چون سصن از روز قیامت است که در آن اع

ال بندگان که در دنیا اندام دادند گواهی می دهد.وجود اسم ظاهر بندگان صور  می گیرد تا باری تعالی گواه باشد.بلکه بر اعم سوی

 دود نشان از تاکید دارد. "اهلل"

 

 گواهی پیامبران علیهم السالم-2

یهها  و رستادی ،پیاماران علیهم السالم هستند که در آیا  قرآن و رواز دیگر شاهدان روز  یههن آ سههت.بردی از ا ایا  به آن اشاره شده ا

 ند ازخروایا  عاارت

هههر  حال آنها چگونه است آن روزى-(41هؤوالءِ شَهِیداً. ن)نساء/ آیه ی  فَکَیمفَ إِرا جِئمنا مِنم کولِّ أومَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئمنا بِ َ عَلى-2-1 که از 

  و را نی  بر آنان گواه دواهیم آورد؟آوریم، و تامتى، شاهد و گواهى )بر اعمالشان( مى

گههواهی  کههه  در این آیه اشاره شده که در روز قیامت از هر امتی فردی به عنوان گواه، بر اعمال افراد امت، گواهی دواهد داد. از آن جا 

ضههدادن باید دارای شرایطی مانند حاضر و  کههه در ح مههانی  سههتند، دارد؛ ناظر بودن فرد وعلم داشتن به اعمال افراد،حتی در ز ور وی نی

سههت پس این فرد باید از صالحان و شایستگان امت  یههاماری ا باشد و چه کسی از پیامار هر امتی شایسته تر؟! بنابراین گواه هر امتی پ

کههه که برای هدایت مردم آمده است.بعنوان مثال ، در قرآن به شاه مههانی  د بودن حضر  عیسی علیه السالم اشاره شده است؛ اما تا ز

 ن حضر  در میان امت دود حاضر بوده ، و ناظر اعمال آن هاستآ
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شههَیمءٍ  اوَیَوممَ نَامعَثو فِی کولِّ أومَّةٍ شَهِیدًا عَلَیمهِمم مِنم أَنمفوسِهِمم وَجِئمنَا بِ َ شَهِیدًا عَلَى هَؤولَاءِ وَنَ َّلمنَآیه ی   -2-2 وههلِّ  ًهها لِک َههاجَ تِامیَان عَلَیم َ المکِت

مههیاعبیاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از دودشان بر آنها م-(89ن)نحل/مَةً وَبوشمرَى لِلمموسملِمِینَوَهودًى وَرَحم تههو را وث  نههیم، و  ک

ر همه چی  است، و مایه هدایت و رحمت و بشار  برای دهیم، و ما این کتاج )آسمانی( را بر تو نازل کردیم که بیانگگواه آنها قرار می

  .مسلمانان است

سههت   "عَلَیمهِمم مِنم أَنمفوسِهِمم وَ یَوممَ نَامعَثو مِنم کولِّ أومَّةٍ شَهِیداً  " در جمله بههه د سههیاق  سههت . از  سههالم ا لههیهم ال مورد شهاد  پیاماران ع

مههال  "شهداء "روز قیامت و منظور از  "یوم "آید که مراد از اینمى کههه که ددای تعالی برای هر امتى ماعوث کرد ، گواهان اع سههت  ا

 12، ج1374دهندن)طااطاایی،شود، و ایشان شهاد  مىشان استشهاد مىاند، و در آن روز از ایحقایق اعمال امت دود را ضاط کرده

 (459خ

او عمل می کند و به امتش اجازه ی عذر و بهانه نمی  هرگاه پیامار بر علیه امت دویش شهاد  دهد، ددواند بر طاق گواهی و سصن

 (841خ 4، ج1378دهد.)مغنیه، 

بههه  کههه  نههد  مههی دان عههار   شهاد  پیامار چنان اعتااری در پیشگاه باری تعالی دارد که بعضی از مفسرین گواه را پیامار امت یا مومن 

 (34خ 14ه ق، ج 1413کردار زشت امت گواهی دواهد داد.)طارسی،

سههتهکه علم ددا به همه چی  احاطه دارد، اما وجود این گواهان مصووصا با این  ههها بردا دههود امت یههان  کههه از م سههانى  یههد از ک نههد تاک ا

 ر  دائمى بر اعمال انسانها است، و هشدارى است بر این مراقات قطعى و همیشگى.بیشترى بر نظا

نههان دداوند قاول مورد او گواهی تا باشد مارا گناه و دطا از و معووم که داد دواهد شهاد  امت هر میان از کسی پیداست ناگفته  م

یههامار طرفی از.بود نصواهد هستند، گناه و دطا از معوون که پیامار یا امام ج  کسی شصص این و.باشد کههرم پ مههه گههواه(  پ) ا  ی ه

 .باشد می بشر های نیاز و ها عور ی همه برای جامع کتابی نی  او کتاج و است پیاماران

 سلّم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر گواهی-3

َههاجَ عَلَیم َ وَنَ َّلمنَا هَؤولَاءِ عَلَى شَهِیدًا بِ َ وَجِئمنَا أَنمفوسِهِمم مِنم عَلَیمهِمم شَهِیدًا أومَّةٍ کولِّ فِی نَامعَثو وممَوَیَ   ی آیه-3-1 ًهها المکِت وههلِّ تِامیَان  شههَیمءٍ لِک

نههیم،مههی ماعوث آنها بر دودشان از گواهی امتی هر از که را روزی آورید بیاد-(89/نحل)نلِلمموسملِمِینَ وَبوشمرَى وَرَحممَةً وَهودًى  را تههو و ک

 برای بشار  و رحمت و هدایت مایه و است، چی  همه بیانگر که کردیم نازل تو بر را( آسمانی) کتاج این ما و دهیم،می قرار آنها گواه

 . است مسلمانان

لههه و علیه اهلل صلی اکرم پیامار گواهی و شهاد  درباره "هَؤولَاءِ عَلَى شَهِیدًا بِ َ وَجِئمنَا "عاار  شده اشاره چنانکه سههلم آ سههات و  بههه ن

سههت، پیاماران اعظم و اشر  و داتم وسلم آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامار که آندا از. است الهی پیاماران سههات ا مههام بههه ن ههها ت  از آن

 .هاست آن اعمال بر گواه که جایی تا.است بردوردار داصی شرافت

مههتومم بِمَهها فَیونَاِّئوکومم وَالشَّهَادَةِ المغَیمبِ عَالِمِ ۖ  إِلَى وَسَتورَدوّونَ ۖ   وَالمموؤممِنوونَ وَرَسوولوهو عَمَلَکومم اللَّهو فَسَیَرَى اعممَلووا وَقولِ  ی آیه-3-2 وههونَ کون  تَعممَل

نههدمههى را شههما اعمال مؤمنان، و او فرستاده و دداوند! کنید عملخ  بگو -(105/توبهن) سههوى دى،بهه و و! بین نههاى ب هههان دا شههکار، و ن  آ

 !ن دهدمى دار کردید،مى عمل آناه به را شما و شوید؛مى بازگردانده

لههیهم معوومین) مومنین و سلّم و آله و علیه اهلل صلی اکرم متعال،رسول دداوند شد بیان صراحت به فوق آیه در سههالم ع مههال(  ال  اع

سههَیَرَى " ی واژه کند می عاور انسان های داطره و ها نیت در که یطنبا اعمال چه و ظاهری اعمال چه بینند رامی انسان یههر "فَ  تعا

شههاهده از نهایی هد . گیرد قرار آن در انسان که شرایطی هر در است تمام و تام مشاهده مراد است ظریف و دقیق بسیار یههت و م  رؤ

 .است رستادی  روز در بندگان اعمال بر دادن ،گواهی
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سههیله به را مردم دداوند دهند، می شهاد  دداوند ن د ، سپس هستند، مردم بر شاهد عنوان به مومنان و ددا رسول یههن شهههاد  و  ا

 عههین مومنین و ددا رسول شهاد  اداء و است دداوند دود کردن آگاه عین کردن آگاه این.کند می آگاه اعمالشان به نسات گواهان،

 (114خ ق 1423 طهرانی، حسینی. )است دداوند دود شهاد 

 هههر از که روزى آن است چگونه آنها حال-(41/نساء. ن)شَهِیداً هؤوالءِ عَلى بِ َ جِئمنا وَ بِشَهِیدٍ أومَّةٍ کولِّ مِنم جِئمنا إِرا فَکَیمفَ  ی آیه-3-3

  آورد؟ دواهیم گواه آنان بر نی  را تو و آوریم،مى( اعمالشان بر) گواهى و شاهد امتى،

 خاندکرده تفسیر گونه چند را فوق ىآیه قرآن مفسران

 سندش معیار و نمونه الگو، دود، ممتاز صفا  با پیامارى هر یعنى است؛ عملى شهاد  معناى به فوق ىآیه در نشهید  ىواژه( الف

 .است دویش امّت اعمال

هههى پیامار ترینب رگ آله و علیه اهلل صلى اسالم پیامار که جاآن از و سههت ال مههال و صههفا  ا یهه او اع وههیت سههندش اسمق مههام شص  ت

 .است پیاماران

مههانى شاهدى، و پیامار هر که است آن مقوود. است دادن گواهى معناى به فوق ىآیه در نشهید  ىواژه( ج یههان در کههه ز  مههردم م

هههان و انپیامار بر شاهد یا و دویش امت اعمال شاهد نی  آله و علیه اهلل صلى اسالم پیامار و است آنان اعمال ناظر و شاهد است،  گوا

 .است گذشته

نههى ندارد؛ مانعى هم سوم و دوم تفسیر بین جمع و نمایدنمى قاول قابل اول تفسیر است قیامت مورد در آیه ظاهر یههامار یع سههالم پ  ا

 (135خ 4 ج ،1387 ، اصفهانی رضایی.ن ) باشد پیشین پیاماران روحانى شاهد هم و دویش امّت شاهد هم آله و علیه اهلل صلى

 .است هایی علت دارای تعالی باری بر عالوه گواهانی وجود باری است قیامت مورد در فوق آیه ظاهر که جا آن از

 خگویدمى است پیش در ناگوار اىحادثه که هنگامى عرج، 

 از را شههصص و دهدمى نشان را حادثه ب رگى. ترتیب بدین! شد؟ دواهد چنین که هنگامى کرد دواهى چه نکذا؟ کان ارا ب  کیف 

مههت روز درخ که است این آیه معناى رفته هم روی. سازد آماده آن براى را دود که کندمى وادار را او و ترساندمى آن نههد قیا  هههر دداو

 دههویش امت گواه بعنوان نی  ما پیامار. دهدمى گواهى دویش امت ضرر به و بنفع پیامار آن و گیردمى گواه دود امت بر را پیغمارى

سههان کههه زشتى کار هر از بایدخ اینکه بر کندمى داللت آیه این. شودىم دوانده فرا دههام از ان لههتخ عههام مههالء در آن ان شههد،مههى ددا  ک

ههها شهاد  و کرد ددشه آنها شهاد  در تواننمى که هستند انسان اعمال شاهد عادل، گواهانى قیامت، روز زیرا کند دوددارى  از را آن

شههندمى زمان و مکان و بدن اعضاى و اعمال نویسندگان و معوومان و ارانپیام گواهان، این. اندادت تاثیر، سههی.) نبا  ج ،1372 ، طار

 ( 153خ  5

 علیهم السالمگواهی ائمه -4

بههه  مههت  سههتند و در قیا سههان ه امامان معووم علیهم السالم  نی  از دیگر گواهی دهندگان روز رستادی  بوده که در دنیا ناظر اعمال ان

بر علیه گناهکاران می پردازند. آیا  و روایا  بسیاری صدق این گفتار را تایید می کنند که در ادامه چند مورد بیان اقامه ی شهاد  

 شودخمی 

وههونَ آیه ی  -4-1 سههوولوهو وَالمموؤممِن وههمم وَرَ سههَتورَدوّونَ ۖ  وَقولِ اعممَلووا فَسَیَرَى اللَّهو عَمَلَک َههى وَ َههالِمِ ۖ  إِل مههبِ ع شههَّهَادَ المغَی ّههئوکومم ةِوَال َهها فَیونَاِ مههتومم بِم  کون

شههکار، ا را مىبگوخ عمل کنید! دداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شم -(105تَعممَلوونَن)توبه/ هههان و آ بینند! و ب ودى، بسوى داناى ن

 دهد!کردید، دار مىشوید؛ و شما را به آناه عمل مىبازگردانده مى
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) ( دانسته است که بر اعمال افراد آگاه هستند.مفسران  از کلمه ی مومنون را ائمه ی معووم نویسنده ی کتاج منهج الوادقین،مراد

 (259خ 2، ج 1363مان معووم علیهم السالم می دانند. )کاشانی ، معنای کلمه ی مومنون را اما

شههکار و در این آیه اشاره می شود که هم ددای متعال و هم پیامارش و هم مومنان اعمال را می بینند و  مههال آ مراد از اعمال، هم اع

مههی  می بینند واعمال افراد داپهم اعمال پنهانی است، از آندا که اعمال پنهان بندگان را  افراد از سایر مومنان پنهان است، روشن 

. پس مراقب شود که لفظ مومنان در این آیه به افرادی هماون علی بن ابی طالب که جانشین به حق رسول اکرم هستند، اشاره دارد

 (303خ  8، ج  1387اعمال دود باشید که رسول ددا و ائمه ) ( را نرندانید.) رضایی اصفهانی،

 گواهی فرشتگان-5

کههه  سههئله  یههن م بههه ا قههرآن  از شاهدان دیگری که در روز قیامت ، نسات به اعمال انسان گواهی می دهند ، فرشتگان هستند.در آیا  

سههت. از فرشتگانی در دنیا در مرتاه های گ کههرده ا وناگون، مراقب اعمال انسان هستند اشاره شده و آنها را ناظر اعمال بندگان معرفی 

 جمله آیا  ریلخ

شههده ...واال و بى -( 12-10تَفمعَلوونَن)انفطار / مَا کَاتِاِینَ یَعملَموونَ لَحَافِظِینَ کِرَامًا عَلَیمکومم  وَإِنَّ آیه-5-1 مههارده  ش  نگاهاانانى بر شما گ

 کنید. دانند شما چه مىمقام و نویسنده )اعمال نی  و بد شما(، که مى

شههتگان در ازآیه ی فوق استفاده می شود که فرشتگان از اعما گههاهی فر یههن آ ل انسان آگاه و بادارند. حال سوالی مطرح می شود که ا

ضههی کدا استفاده می شود؟ پاسص آن است که ازآن برای گواهی در روز قیامت استفاده می  کههه مر دههام داد  نههاهی ان کنند.اگر کسی گ

 رضای ددای تعالی نااشد، بر آن گواهی می دهند.

این فرشتگان که نگهاان  .دهندمى اندام به بهترین نحو ، را دود وظیفه و هستند امین نیرومند و نآنا که معناست بدین نکرام  واژه

 (60، 8، ج  1378می دانند و نمی توان از آنها پنهان نمود. ) مغنیه ،  اعمال انسان هستند هم اعمال نی  و هم اعمال بد بندگان را

نگهاانانى هستند از فرشتگان که آناه شما عمل کنید از طاعا  و معویتها حفظ میکنند براى شما.  )وَ إِنَّ عَلَیمکومم لَحافِظِینَ( و الاتّه 

 آن گاه دداوند فرشتگان حافظ را توصیف نموده و فرمودخ

 نویسند. شتگانى که بر پروردگارشان ب رگوارانند )کاتِاِینَ( نویسندگانى که اعمال فرزندان آدم را میاً( فر)کِرام

فههى نم شههما مص نههد. )یَعملَموونَ ما تَفمعَلوونَ( میدانند آناه میکنید از دوبیها و بدیها. پس براى شما آن را مینویسند که چی ى از آنها بر  ا

 (354، 26، ج1372)طارسی ،

اههایی، "یَعملَموونَ ما تَفمعَلوونَ "فرمایدخنوشتن اعمال است، به شهاد  اینکه مى "کاتاین "مراد از کتابت در کلمه   20، ج 1374ن) طااط

 (371خ

َّهها قَوملٍ مِنم یَلمفِظو ما قَعِیدٌ الشِّمالِ عَنِ وَ المیَمِینِ عَنِ المموتَلَقِّیانِ یَتَلَقَّى إرم ِ ی آیه-5-2 مهههِ إِل یههبٌ لَدَی یههدٌ رَقِ  دههاطر بههه) -(18-17/قن) عَتِ

بههان بر را سصنى هیچ دارند؛انسانمى دریافت را او اعمال انسانند مالزم که چپ و راست فرشته دو که را هنگامى( بیاورید مههى ز  آوردن

 ! است( آن ضاط و) مأموریت اندام براى آماده و مراقب اىفرشته دم، همان اینکه مگر

مههال کههه هستند ای فرشته دو "یتلقیان" که شود می استفاده آیه سیاق از است، گرفتن معنای به تلقی ی مهلک معنای که آندا از  اع

 آید می دست به مقوود این قَعِیدٌ الشِّمالِ عَنِ وَ المیَمِینِ عَنِ "جمله در و. کنند می مواظات و ثات نوشتن با و گرفته تحویل را انسان

شههته دو این که گفت توان می است نشسته معنای به قعید ی کلمه که جا آن از و باشد انانس چپ و راست سمت منظور که  کههه فر

 (520خ 18ج ،1374 ،  طااطاایی.)اند نشسته او راست و چپ سمت در کنند می ضاط را انسان اعمال و هستند انسان اعمال مراقب
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دههام ناشایست کار که افرادی یهعل بر حدت قیامت روز در که است آن برای فرشتگان دقیق ضاط و ثات نههد مههی ان مههام ده شههد ت . با

 .کنند می فراهم را تعالی باری رضایت دوج، کاری اندام با که است کسانی سود به همانین

 دهد، قرار بندگان اعمال استحفاظ برای را ای مالئکه که است این نیاز بی متعال دداوند چه گرخ که است آمده عشری اثنی تفسیر در

نههدگان،حکمت اعمال ضاط و ثات برای مالئ  این دادن قرار داند، می باشد مصفی و پوشیده مالئ  برای که را آناه هر د،ود زیرا  ب

دههت رستادی  روز در که بندگان به نسات است متعال ددواند ولطف است مقتضی را او نههدگان بههر او ح شههد ب اههداعظیمی، شههاه. )با  ع

 (224خ 12 ،ج1363

شههان یعنى نشسته،خقَعِیدٌ چپ، طر  از و نشسته انسان راست طر  از مل  دو آنخ الشِّمالِ عَنِ وَ المیَمِینِ عَنِ  صههال و مههالزم ای  جههدا ا

 (225خهمان.ن )انسان از شوندنمى

مههراه او حرهر انسانى وارد محشر مى -(21ن)ق/ وَجَاءَ م کولُّ نَفمسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِیدٌآیه   -5-3 کههه ه نههده و گردد در حالى  کههت ده

 گواهى است!

مههی سائق به معنای حرکت دهنده و شهید به معنای گ یههان  شههنی ب واه و کسی که  از روی آگاهی سصن می گوید است. این آیه به رو

دههدای  کند که شاهد اعمال انسان، هیچ گاه از انسان جدا نیست و در روز رستادی  به عنوان گواه حاضر می شود و بر اعمال بندگان 

 شهاد  می دهد.تعالی 

شههته ای از معنای این کلمه می توان استناا، کرد که فرشته ای  سههازد .و فر مههی  کههت وادار  که سائق دوانده می شود انسان را به حر

 دیگر نی  که شاهد اعمال انسان بوده است حاضر می شود که هم شاهد اعمال انسان بوده و هم آن ها را ثات و ضاط کرده است.

مههد در الایان سائق و سوق را به معنی وادار سادتن به حرکت می داند.  در ر صاحب تفسیر مدمع هههد آ وز موعود هر فرد مکلّفى دوا

مههال او را اى همراه او است که او را به سوى حساج سوق مىحالى که فرشته دهد، و فرشته دیگرى که شاهد اعمال او است و تمام اع

 (.261-265خ 23، ج 1372فرار و انکار نصواهد داشتن.)طارسی، داشت نموده است، که دیگر راهى براى  -یاد

شههته ی با توجه  به اینکه سائق انسان را به سمت حساج سوق می دهد، راه فراری برای آدمی باقی نمی ماند.همانان که با حضور فر

 (1169ناظر و گواه اعمال، انکار نی  ریرممکن دواهد بود.)کاشفی،بی تاخ

نههد و در آیه ی فوق کدام است، بردی ان را بر ح "شهید"ا موادیق از کلمه ی در این که موداق و ی ضر  امام علی ) ( تطایق داده ا

سههه  "شهید"بردی اعضاء و جوارح انسان بیان کرده اند.الاته منافاتی ندراد که هر دو را شامل شود و یا اگر مراد از  مالائکه باشند، هر 

 را شامل شود.

نهها تههرین مناسب اما.دارد وجود نظر ادتال  هستند کسانی چه باال ی آیه در "شهید" و "ائقس" از مقوود اینکه در سههت آن مع  کههه ا

گههری و بههرد می محشر سوی به را وا یکی که کرد دواهند همراهی را او فرشته دو محشر در انسانی هر حضور هنگام مههال گههواه دی  اع

 .اوست

 زمین گواهی-6

 و رود می راه آن روی به اعمال ی دهنده اندام فرد که زمینی. است زمین دهند، می شهاد  هکارانگنا علیه بر که شاهدانی دیگر از

 مههی بازگو را افتاده اتفاق آن روی که آناه دداوند، ی اراده و دواست به قیامت روز در دارد، می بر گام آن روی را زندگی دوران تمام

 .دهند می گواهی و شهاد  اند داده اندام  افراد که آناه به و کند

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

9 

نههدمى بازگو را دارهایش تمام زمین روز آن در-(5و 4/  زل لهن ) لَهَا أَومحَى رَبَّ َ بِأَنَّ أَدماَارَهَا توحَدِّثو یوممَئِذٍ  ی آیه-6-1  کههه چههرا. ک

 .است کرده وحی او به پروردگار 

فههاقی هر ، کند می بازگو دیده که را آناه و کند می پیدا حضور شاهد عنوان به دادگاه در که فردی مانند دداوند ی اراده به زمین  ات

قههاتی تمامی ی درباره هم زمین ، دیده دود چشم به را ماجرایی تمامی که فردی مانند.کند می بازگو را داده ر، آن روی که  کههه اتفا

 .دهند می گواهی بندگان مالاع رسی حساج هنگام به و کرده  شهاد  تحمل اند، داده اندام ها انسان و داده ر، زمین روی

یههرون است کرده پنهان دود در که را ادااری قیامت روز در هم زمین ی کره.است اندادتن بیرون و کردن ظاهر معنای به "حدث"  ب

 (649خ 2 ج ،1378 بهاودی،.)اندازد می

اههه پاک؛ و نورانی زمینی شود، دیگری زمین و کند، دارج را دود اثقال که زمانی تا شده، آفریده زمین که زمانی از یههن در کههه را آن  ا

َهها أَومحَى رَبَّ َ بِأَنَّ ". کند می بیان را همه داده، جای دود در که را اتفاقاتی و حوادث و گذشته برآن مد  یههن بههرای " لَه سههت ا  کههه ا

نههد مههی شههد دانا امرالهی به زمین که این از پس. است فهمانده زمین به دود علم از و است کرده وحی زمین بر دداوند  و حههوادث توا

 ( 264خ 7 ق،ج1423 طهرانی، حسینی.)کند آشکار را دود درون اسرار و کند بیان افتاده اتفاق گذشته در که را وقایعی

حههوی بههه کدام هر عالم موجودا  زیرا بود، نصواهد انسان کردن تکلم معنای به زمین کردن حدیث هههم و شههعور دارای ن سههتند ف  به.ه

تههه اورا مقوود ما اما نکرده، تکلم ما مانند دواهد می رذا که فهماند می ما به صدایش با حیوانی که انیزم مثال عنوان یههم؛ دریاف  یهها ا

فههتن سصن. نیست یکسان است عواانی که شصوی با او گفتن سصن و ترسیده شصص صدای مههین کههردن حههدیث و گ یهه  ز نههد ن  مان

اههه دادن نشان.است دادن نشان معنای به زمین کردن حدیث.ویدگ نمی سصن گوشتی زبانی با و نیست انسان گفتن سصن  در کههه آن

 طههوری به دهد؛ می ارائه را کرده وحی او به دداوند را  آناه از کند می حکایت.است زده سر ها انسان از که اعمالی و افتاده اتفاق آن

 .کنند مشاهده را آن آن، صاحاان که

نههد مههی را آن باشند آورده جای به دوج عمل اگر مردم! نگرب را اعمالت بیا گوید می انسان به زمین گههر و بین مههل ا دههام بههد ع  داده ان

 (266خ همان.)بینند می را آن باشند

 گواهی زمان-7

یهه   سههت ، دارای  لههی ا زمان نی  مانند زمین از دیگر شاهدان دادگاه الهی است. همانطور که هر کاری که از انسان سر می زند در مح

می باشد و آن هم زمان است. و به ارن دداوند زمان هم گواهی دیگر بر اعمالی است که از انسان سر می زند.شاهدی بر  دیگر نی بوعد 

 این مطلب آیه ی ریل می باشدخ

 واهی.موعود،و سوگند به گواه و گ روز آن به سوگند ( و3و2ن)بروج/ وَشَاهِدٍ وَمَشمهوودٍ وَالمیَوممِ الممَومعوودِآیه ی  -7-1

کههه 137خ 26، ج13761شههیرازی،تفاسیر موادیق فروانی درباره شاهد و شهود بیان کردند که بالغ بر سی تفسیر می شود.)مکارم  در )

 .از آنها زمان داصی تفسیر شده استبعضی 

 اعضا و جوارحگواهی -8

ضهها و آنها اعمالش را از دیگر شاهدان دادگاه الهی ، اعضای بدن انسان هستند که آدمی به وسیله ی  شهههاد  دادن اع هههد.  اندام می د

مههی  بههرو  شههاهد رو جوارح انسان می تواند از مهمترین شهاد  ها باشد؛ چرا که انسان با عضوی که مرتکب عملی شده است به عنوان 

یههل  لب اشاره شده کهشود و دیگر جای سصنی گ ا  یا انکار برای وی باقی نمی ماند.در آیاتی از قرآن مدید و روایا  به این مط در ر

 به بیان آن ها می پردازیم.
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 نهیم،مى موهر دهانشان بر امروز-(65یَکمسِاوونَن )یس/ کانووا بِما أَرمجولوهومم تَشمهَدو وَ أَیمدِیهِمم توکَلِّمونا وَ أَفمواهِهِمم عَلى نَصمتِمو آیه ی  المیَوممَ-8-1

 !دهندمى شهاد  دادندمى نداما که را کارهایى پاهایشان و گویندمى سصن ما با دستهایشان و

سههت  عههو  د شههود و در  لههوگیری  یههت ج مههان واقع در این آیه توریح می کند که دهان ها را با موهر وادار به سکو  می کنند تا از کت

 هایشان سصن می گویند و پاهای آن ها به آناه اندام داده اند شهاد  دواهد داد.

شههَهِدمتومم ( 20)فولت/دَ عَلَیمهِمم سَممعوهومم وَأَبموَاروهومم وَجولوودوهومم بِمَا کَانووا یَعممَلوونَحَتَّى إِرَا مَا جَاءووهَا شَهِ آیه ی -8-2 ِههمَ  وههودِهِمم ل َههالووا لِدول وَق

مهههِ تورمجَعوونَعَلَیمنَا قَالووا أَنمطَقَنَا اللَّهو الَّذِی أَنمطَقَ کولَّ شَیمءٍ وَهووَ دَلَقَکومم أَوَّلَ  وههلت/)مَرَّةٍ وَإِلَی َههیمکومم  (21ف شههمهَدَ عَل سههمتَتِروونَ أَنم یَ مههتومم تَ َهها کون وَم

وههلت/ سَممعوکومم وَلَا أَبموَاروکومم وَلَا جولوودوکومم وَلَکِنم ظَنَنمتومم أَنَّ اللَّهَ لَا یَعملَمو کَثِیرًا مِمَّا تَعممَلوونَ تههى"-(22ن)ف سههند،مههى آن بههه وق شههها ر  و گو

ههها!ن دادید؟ گواهى ما ضدّ بر چراخ  گویندمى تنشان پوستهاى به آنها.دهندمى گواهى کردندمى آناه به تنشان پوستهاى و چشمها  آن

سههتین را شما او و سادته؛ گویا را ما درآورده نطق به را موجودى هر که ددایى همانخ  دهندمى جواج یههد، بههار نص شههتتان و آفر  بازگ

شههتید،  کردید نه.شما اگر گناهانتان را مصفى مىاوست بسوى بههیم دا تههان  بصاطر این بود که از شهاد  گوش و چشمها و پوستهاى تن

 داند.دهید نمىکردید که دداوند بسیارى از اعمالى را که اندام مىبلکه شما گمان مى

 درباره کیفیت سصن گفتن اعضای بدن انسان می توان گفتخ

کههن  رستادی  دداوند شعور و قدر  تکلم را در اعضایاینکه در روز -1 یههر مم نههد ر سههت دداو بههه دوا بدن آدمی پدید آورد و این امر 

ضهها  سههایر اع بههه  نیست.چرا که او قادر مطلق است و همانگونه که تکه گوشتی به نام زبان را قدر  سصن گفتن داده بود، این قدر  را 

 نی  می دهد.

ثههار در آن ی  عمر اندام داده را با دود داشته باشد.زیر اینکه بدن آثار اعمالی را که-2 ا هیچ عملی در جهان نابود نصواهد شد.و این آ

 (431خ 18، ج1371روز بر بدن آشکار شوند و این آشکار شدن، شهاد  دادن باشد.) مکارم شیرازی، 

بههه ارن د شههوند،یابه ارن صاحب تفسیر نمونه،ضمن قاول نظراتی از قایل اینکه اعضای بدن ممکن است  شههعور  نههد دارای درک و  داو

شههاره دارد و آن را دور  دداوند کههوینی ا متعال از روی آثاری که از پیدا و نهان در آن روز آشکار میشود به سصن در آیند ؛ به گواهی ت

کهههاز واقعیت نمی داند.همانطور که در مثالهای روزانه اگر کسی چهره اش مضطرج و رنگ پریده باشد از این جمل  "ه استفاده میشود 

 (249خ  20،ج  1371، این گواهی تکوینی نی  ریر قابل انکار است.)مکارم شیرازی ،  "سر درون رنگ ردساره دار میدهد از

دههام  یهها ان کههه در دن از قوی ترین گواهی ها، گواهی عامل جرم است که در این آیه به این مطلب اشاره می کند که دود اعضا به آناه 

 ی می دهند.کرده اند، به فرمان دداوند اقرا کرده و گواه داده و کسب

گههواهی  شههده  دههام  ههها ان بهها آن  کههه  هههایی  بههه کار از این آیه روشن می گردد که بردن نام دست و پا برای نمونه است و ت  ت  اعضا 

 (154خ  17، ج  1374میدهند.)طااطاایی،

شهههاد   چشم ها و پوست های تن به آناه که بندگان اندامسوره فولت آمده که درروز قیامت ، گوش ها و  20در آیه ی  نههد  داده ا

 می دهند و هر آناه که فرد  اندام داده ،اظهار می کنند.

یههد؟ در 21در آیه ی  شهههاد  داد مهها  سوره فوق می دوانیم که افراد به پوست هایشان به نشانه ی اعترا  می گویند که چرا بر علیه 

یههن آمده و می گویند که نطق و شهاد  دادن آن ها دوجواج آن ها پوست آنها به سصن  ههها ا بههه آن  نههد  سههت و دداو است دداوند ا

مههی  یههد  نههین تاک قدر  را داده است. با سصن آن ها یکاار دیگر قدر  ال متناهی دداوند متعال به انسان ها یادآوری می شود و هما

 کنند که بازگشت همه ی موجودا  به سوی دداوند است.
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شههد  کنندآنها تنها از پوست تنشان این سؤال را مى   جالب اینکه نه از سایر گواهان، مانند چشم و گوش.ممکن است به داطر این با

ضههاء تر و وسیعانگی تر، و از همه گستردهکه گواهى پوست از همه عدیاتر و شگفت تر است، همان پوستى که دود باید قال از همه اع

 (251خ 20،ج  1371ارم شیرازی، آور است.ن)مکدی د، و این راستى حیر اهى برمىطعم عذاج الهى را باشد به چنین گو

 موالنا درباره ی شهاد  اعضای بدن در روز قیامت می گویدخ

 هم ز دود هر مدرمی رسوا شود        وز محشر هر نهان پیدا شودر

 بر فساد او به پیش مستعان      دست و پا بدهد گواهی با بیان

 (1393.)موالنا، امهلب بگوید من چنین پرسید       امچنین دزدیده دست گوید من

گههواهی  کههه  گههر این تههه ی دی سههت. و نک شههتر ا شههود بی از جمله آموزه های این آیا  این است که شاید گناهانی که با پوست اندام می 

 (329خ  8،ج1388اعضای بدن در روز رستادی  به ضرر انسان و علیه اوست. )قرائتی ، 

شههان سوره فولت می توان در 22یام هایی که از آیه ی از پ ضههای بدن یافت این است که انسان ها بصاطر اینکه گمان نمی کنند که اع

نههد  بر علیه آن ها شهاد  بدهند، در اندام گناه جسور تر می شوند. در حالی که نه تنها اعضای بدن اعترا  می کنند، بلکه دود دداو

 متعال ناظر و گواه است.

اههر پایش از آن دار ندارند و ی  دفعه گناه مىکند به گمان اینکه دست و سان ی  دفعه گناه مى ان دههدا از آن د کند به گمان آنکه 

کههه شمردید و نمىندارد، آیه در صدد بیان آنست کهخ شما به وقت گناه کردن، شهاد  اعضاء را سا  نمى نههد بل گفتیدخ اینها دار ندار

بههر گفتیدخ او دار ندارد امّا دیدید که ددا دامى شمردید وددا را سا  مى ر داشت، اعضاء را به تکلّم در آورد و از آنها بر علم دود و 

 (424خ  9، ج 1375عمل شما گواهى گرفت.ن)قرشی بنابی ،

سههت بههه  همانین از آندا که ددواند دالق تمام موجودا  هستی است ، و ازآندا که انسان هم ج ء مصلوقا  دداوند حکیم ا پههس   ،

سههرگرم  تمامی اعمال و حرکا  و نیا  وی اشرا  کههه  گههاه  و آگاهی دارد.پس انسان همواره تحت مراقات و نظار  دداوند است. آن 

کار زشت و گناه دود است و از دداوند و ناظر بودن وی رافل است و نسات به مقام ربوبیت معاود بی اعتناست، در همان حال تحت 

 (582خ  17، ج 1374اطاایی، نظار  دداوند است.)طا

 ضههدّ بر پاهایشان و دستها و زبانها روز آن در -( 24ن)نور/ تَشمهَدو عَلَیمهِمم أَلمسِنَتوهومم وَأَیمدِیهِمم وَأَرمجولوهومم بِمَا کَانووا یَعممَلوونَیَوممَ آیه ی  -8-3

  !دهدمى گواهى شدندمى مرتکب که اعمالى به آنها

دههود  رستادی  و در حضور دداوند متعال و سایر شاهدان ، زبان و دستدر روز  ها و پاهای انسان ها شرو  به اعترا  بر علیه صاحب 

 می کنند ، بعد از اینکه گنه کاران اقرار اعضای بدن دود را می بینند ، ناچار به اعترا  می شوند.

 تدسم اعمال-8-3-1

 (121خ 1392د.)مظاهری، ت ما هر عملی اندام می دهیم، در قیامت ظهور آن را دواهیم دیدر تدسم اعمال به این معنا می توان گف

 عانی تدسم اعمالم-8-3-2

یهها  -3تدسم عمل در آدر .  -2تدسم عمل در دنیا.  -1تدسم اعمال در قرآن کریم به سه شکل بیان شده استخ  تدسم عمل در دن

 و آدر .
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یهها دنیاست؛ این است که ما هر عملی در دنیا اندام می دهیم، چه دوج معنای اول که همان تدسم اعمال در  مههین دن و چه بد، در ه

 گویند. "مکافا  عمل"مدسم دواهد شد و در اصطالح عامیانه به آن 

یههد.  دههواهیم د وممَ یَمعنای دوم تدسم اعمال به این معناست که ما هرکاری اندام  می دهیم از بین نمی رود و در قیامت ظهور آن را 

مههران/وَمَا عَمِلَتم مِنم سووءٍ تَوَدُّ لَوم أَنَّ بَیمنَهَا وَبَیمنَهو أَمَدًا بَعِیدًاتَدِدو کولُّ نَفمسٍ مَا عَمِلَتم مِنم دَیمرٍ موحمضَرًا  کههس،  -(30ن)آل ع هههر  کههه  روزی 

 .بد اندام داده، فاصله زمانی زیادی باشدکند میان او، و آناه از اعمال آناه را از کار نی  اندام داده، حاضر میایند، و آرزو می

اههل موداق  آیه ی شریفه ای ن است که کوچ  ترین اعمال انسان، به عنوان مونس وی در روز رستادی  دواهد بود. دداوند متعال، ق

طههرا   سههان ا مههال ان کههه اع مههی از رسیدن روز موعود، به انسان متذکر می شود که مراقب اعمال دود باشد تا در روز قیامت  فههرا  او را 

 گیرند، شرمنده و ددل نشود.

کههه در معنای سوم تدسم اعمال  دههاد مل سههاز ای به این معناست که اعمال انسان تاثیر بس ایی در تکوین هویت او دارد. هرعمل زمینه 

سههصت آن شصص می شود و این ملکا ، در هویت و شصیویت او نهادینه شده و در دنیا و آدر  همراه او دواهدبود.از طرفد اران سر

 (121خ 1392معنای اول و دوم، معنای سوم را اصل می داند.)مظاهری،معنای سوم مرحوم صدرالمتالهین است که باپذیرفتن دو 

نههد   همین الفاظ و سصنان و اعمال نی  و بدی که در این زندگی اندام داده ایم  وظاهرا نابود و فراموش شده است و حتی در آن چ

مههاال ا وابسته بود و بدون ما وجودی نداشت، در درستادی  به صور  موجولحظه وجود، نی  به م کههه احت نههد  مههی آی سههتقلی در  دا  م

 (269خ 1376همنشین های اصلی ما را تشکیل می دهند و از ما دوری نصواهند کرد.ن)مکارم شیرازی،

اههق با پذیرفتن دو معنای اول و سوم، نظر بر این است که معنای دوم به پژوهش در این  بههر ط یههرا  شههد. ز تههر با یهه   تدسم اعمال ن د

شههد. معنای دوم، نه نتیده ی ا عمال و تاثیر آن ها بر هویت و حیا، انسان، بلکه دود اعمال ظاهر می شوند وبر انسان عرضه دواهند 

 حضور دود این اعمال به صور  حقیقی می تواند بر علیه انسان و یا به نفع انسان باشد.

 کند عاارتند ازخ بیان شد، آیاتی که بر تدسم اعمال با تکیه بر معنای دوم اشاره میبا توجه به نکاتی که 

گههروه-( 6ن)زل ال/ یَوممَئِذٍ یَومدورو النَّاسو أَشمتَاتًا لِیورَوما أَعممَالَهوممآیه ی  -8-4 صههور   بههه  دههارج  در آن روز مردم  ههها  لههف از قار هههای مصت

 د.شوشوند تا اعمالشان به آنها نشان داده می

بههر آن در این آیه دداوند متعال بیان نکرده -دداوند متعال در آیه  که نتیده ی اعمالشان را می بینند.بلکه می فرماید دود اعمالشان 

 ها عرضه می شود.

یهها "صادر شدن مردم در قیامت با حالت تفرقه "و مراد از سههت و  شههت ا یهها به کههه  ، برگشتن آنان از موقف حساج به سوى من لهاشان 

شههان ت متمای  مىباشد، در آن روز اهل سعاد  و رستگارى از اهل شقاو  و هالکتش مىآ شوند، تا اعمال دود را باینند، ج اى اعمال

اندخ مراد از مفسرین گفته را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلکه دود اعمالشان را بنا بر تدسم اعمال به ایشان نشان دهند. و بعضى

سههت، بیرون شدنشان از قاور به سوى موقف حساج است، و منظور از متفرق  از صدور مردم، بودنشان، متمای  بودن آنان از نظر سیما ا

کههه بعضى با روى سفید، و بردى با روى سیاه بیرون مى گههر  آیند، بعضى با حالت امنیت، بردى با حالت ف  ، و همانین تمای هاى دی

ههها امى از ج اى اعمالشان و نتیده حسابشان دار اههردهد؛ اما صاحب تفسیر المی ان وجه اول یعنی دارج شدن آن  هههن  -ز ق بههه ر را 

 (583خ  20، ج 1374ن دی  تر و روشن تر می داند.)، طااطاایی، 

صاحب تفسیر کاشف در تفسیر این آیه می نویسدخ در روز قیامت، دداوند این جهان را به جهانی دیگر تادیل می کند و آدرین مردم 

یههه،ه اولین آنان ملحق می کند،  سپس آن ها با هر چه که دارند به جایرا ب خ 8، ج1378ی می روند که کیفر کردارشان را باینند.) مغن

157) 
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و لفظ  یرهن در دو محل صریح است در اینکه انسان روز قیامت، اعمال دود را مشاهده دواهد کرد، نه  همانین  لفظ لِیورَوما أَعممالَهومم

 (321خ  12،  ج 1375ال دود را این سصن حاکى از تدسم عمل استن) قرشی بنابی،ج اى اعم

یهها  شههوند.حال  مههی  سههان  از آن چه  بیان شد معلوم گردید که اعمال وی در روز قیامت تدسم پیدا دواهد کرد و مالزم و همنشین ان

 و مایه ی آرامش انسان دواهد بود. همنشینی عذاج آور و مایه ی شرمندگی مانند گناهان و بدی ها؛ یا همنشینی نیکو

هههیچ (همه اعمال دود را حاضر مى49)کهف/ -نمِلووا حَاضِرًا وَلَا یَظملِمو رَبُّ َ أَحَدًاوَوَجَدووا مَا عَ آیه ی  -8-5 بههه  گههار   نههد؛ و پرورد بین

 .کندکس ستم نمى

سههم یابند دود اعماآید که آناه را حاضر ن د دود مىاز ظاهر سیاق آیه آن برمى دههود مد سههب  صههور  منا بههه  یهه   هههر  ل است، که 

نوشته شده آنها. پس انسان در روز قیامت با دود اعمال مدسم شده اش که در دنیا مرتکب شده محشور و  شود نه کتاج اعمال ومى

 (452خ 13،ج1374همنشین می شودو دود حقیقی عمل را می یابد.) طااطاایی، 

بههاز ت و نشان می دهد نفس عمل ها حاضرمی شوند و عذاج و ثواج نی  به ناین آیه به دوبی مایَن تدسم اعمال اس مههال  فس این اع

 (232خ  6، ج1375می گردد و نتیده ی کردار دودشان است.) قرشی بنابی، 

مههى عالوه بر ثات اعمال انسانى در کتب ویژه، دود اعمال نی  در آندا تدسم مى صههوریابند و حضور پیدا  بههه  کههه  مههالى  نههد؛ اع   کن

مههاده و ر حقیقت از بین نرفتهاند دانرژیهاى پراکنده در این جهان از نظرها محو و نابود شده هههیچ  کههه  اند )و علم امروز نی  ثابت کرده 

 دهد(.انرژى هرگ  از میان نصواهد رفت، بلکه دائما تغییر شکل مى

بههه و به صورتهاى مناساى تدسم مى شوند،آن روز این انرژی هاى گم شده، به فرمان دداوند، تادیل به ماده مى یهه   مههال ن یابند، اع

یههل در هاى زشت و ننگین ظاهر مىو زیاا، و اعمال بد در چهره صورتهاى جالب مههین دل گردند، و این اعمال با ما دواهند بود، و به ه

 (457خ 12، ج 1371فرماید وَ ال یَظملِمو رَبُّ َ أَحَداًن)مکارم شیرازی،آدرین جمله آیا  فوق مى

 گواهی وجدان-9

بههه یکی از شاهدان در آن روز، وجدان بیدار شده  سههتادی ،  سههان در روز ر انسان است. در قرآن کریم در چندین مورد اشاره شده که ان

عههال در آن روز  نههد مت صراحت به گناه و دطای دود اعترا  می کند که این اعترا ، از گواهی دادن هر گواهی پر سوز تر است. دداو

 وجدان انسان را قاضی دودش قرار می دهد و به انسان دطاج می فرمایدخ

شههی -(14ن)اسراء/اقمرَأم کِتَابَ َ کَفَى بِنَفمسِ َ المیَوممَ عَلَیم َ حَسِیاًا  -9-1 و   !کتابت را بصوان! کافی است که امروز دود حسابگر دود با

 ن علیه وی، کافی است.جالب است که روح و روان انسان در آن روز برای گواهی داد

مههان  مههام وجود مههت ت فههوق در روز قیا یههه  بههه آ جههه  کههافی باتو پههاداش  یهها  فههر  بههرای کی یههن  نههد و ا مههی ده گههواهی  مههان  بههر دود

سههاج 209خ1363است.)قرائتی، دههودش ح سههت و از  گههواه ا دههود  یههرا او  نههدارد؛ ز یههاز  بههازپرس ن گههواه و  بههه  مههت  سههان در روز قیا (؛  ان

 (.52خ  5،ج1378کشدن)مغنیه،مى

دههودش از هرچند دداوند متعال و فرشتگان او انسان را از تمام اعمالش آگاه می ک سههان  کههه ان سههت، بل نند، ولی نیازی به این اعالم نی

بلکه انسان دودش  -امت(/قی14ن) بَلِ المإِنمسَانو عَلَى نَفمسِهِ بَوِیرَةٌ اوضا  دود آگاه است و حتی اعضای بدنش در آن روز گواه هستند. 

 .از وضع دود آگاه است
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 نتیجه گیری:

حتی در دلو  ترین مکان ها تنها نشان می دهد انسان    قرآن کریم به دست آمد،یاناه در این پژوهش با استفاده از آآ

ههان  یهن گوا سهط ا یهد تو مهی گو ههد و  مهی د نیست، بلکه ناظرانی مراقب وی و اعمال او هستند و آن چه که انسان اندام 

شههاد  داده مشاهده می شود و در روز رستادی  و در موقف حسابرسی اعمال، بدون هیچ کم و کاستی ، توسط  ههان  گوا

بهاالتر از جمله این ناظرمی شود.  یهن  شههادتی از ا ان، عاارتند از خ دداوند متعال هم بعنوان شاهد و هم قضاو  کننده که 

شهتگان و مهین، فر ضها و  نیست، پیاماران و پیامار اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلّم، امامان معووم علیهم السالم، ز تهی اع ح

بهرای  سیله همان اعضا به اندام اعمال پردادته.وجودجوارح آدمی که به و تهوجیهی  این گواهان عالوه بر اینکه راه گری  و 

 در آیا  متعددی از  گناه کاران نمی گذارد، نشان از قطعی بودن حضور این شاهدان در دنیا دارد که با تأکید به این مسأله

نهمتعال با انسان اتمام حدت می کند کقرآن کریم، دداوند  تهوجیهی  کهار و  جهای ان یهد ه در صور  ارتکاج گناه  دارد و با

همانین تاکیدصر   بر آیا  قرآن و بررسی دقیق قرآن کریم موجب می شود که  عواقب اعمال ناشایست دود را بپذیرد.

سهئله  یهت م حهاکی از اهم کهه  شهده  و اثاا  شود که در قران کریم به مسئله ی حضور شاهدان روز رستادی  مکرر اشاره 

رره ای ش  و گمانه زنی درباره روایاتی که در این باره در مقاال  و فی اگر رفلت نکردن از حضور این گواهان است. از طر

مهه دوری از  کهه مقد مهد  مهی اندا کتاج های دیگر وجود دارد، باشد؛ این ش  و گمان درباره آیا  قران نیست و به یقین 

 گناه و عویان است.

گواهان روز رستادی  درباره کیفیت این گواهی ها و بصووپ تدسم اعمال که یکی از مهم ترین  درباره پیشنهاد می شود

 گواهی اعمال می باشد پژوهش های بیشتری اندام شود.مااحث 

 منابع

 نامه کتاب. الف

 شیرازی مکارم یترجمه کریم، قرآن .1

 24 حوون،شماره فولنامه انسان، اعمال ناظران،1389دواه،عاداهلل، الهی .2

 سنا ،2 ج درقرآن ،تهران،تدبری2،ج1378،محمدباقر، بهاودی .3

 اسرا یازدهم،قم، چاپ ،4ج قرآن، در ،معاد1395عاداهلل، آملی، جوادی .4

 قرآن  نورملکو  مشهد، اول، چاپ ،7 ج معادشناسی، ق، 1423طهرانی،محمدحسین، حسینی .5

 اسالمی تربیت و یمتعل قم، اول، ،چاپ3ج اسالمی، نوین کالم ،1392 دسروپناه،عادالحسین، .6
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 طااطاایی، محمد حسین،  .11
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 سوم،تهران،ناصردسرو چاپ ،5،ج حسین همدانی، نوری مترجم تفسیرالقرآن، فی الایان ،مدمع1372حسن، بن طارسی،فضل .14

 ثت،بع بنیاد انتشارا  نشر و چاپ دوم،تهران،مرک  ،چاپ9 الحدیث،ج ،تفسیراحسن1375اکار، علی بنابی، قرشی .15
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