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 باطبائیط علّامه و المنار در رضارشید هایدیدگاه تطبیقی بررسی

 شفاعت ةلئمس پیرامون المیزان در

 *قمصری فضل شاه علیرضا

 ایران کاشان، ،کاشان پزشکی علوم دانشگاه معارف گروه استادیار
 (02/0۶/۱3۹۹ فارسی: پذیرش تاریخ-۱۵/07/۱3۹۸ فارسی: دریافت تاریخ)

 (23/0۸/2020 :؛ تاریخ میالدی پذیرش 07/۱0/20۱۹دریافت:  میالدی تاریخ)

 چکیده

 المیزان رد طباطبائی علّامه و المنار تفسننیر در رشننیدرضننا  هایدیدگاه تطبیقی بررسننی مقاله این هدف

 تطبیقی بررسی  به تحلیلی - توصیفی  روش با مقاله این باشد.  می کریم قرآن در شفاعت  مسدله  پیرامون

شمند  دو این هایدیدگاه  منض  رشیدرضا   اینکه از عبارتند آمده دست  به هایپیامد ست. اپرداخته اندی

 تنها و داردن قیامت در شفاعت وجود بر داللتی قرآن آیات است معتقد شفاعت  به مربوط آیات بررسی 

شر،  دهندةنجات شد. می او نیک اعمال ب ضا    باور به با شیدر سازگاری  گونههیم شفاعت  آیات بین ر  نا

 ةپای بر یا اییدنی حاکمان نزد شفاعت گوید:می شفاعت نفی بر عقلی استدالل بیان با ایشان ندارد. وجود

  معتقد طباطبائی علّامه .اسننت منتفی خداوند مورد در حالت دو هر و عدالت عدم ةپای بر یا اسننت جهل

 توانمی نقرآ آیات دقیق بررسنننی با و کندمی کفایت شنننفاعت مسننندله تبیین برای قرآن آیات اسنننت

 دهشننن مردود شنننفاعت کلی به آیات از برخی در اینکه نمود. اسنننتخرا  را زمینه این در قرآن دیدگاه

 جودو بر داللت که آیاتی و کند نفی را اسنننتقاللی شنننفاعت خواهدمی خداوند که اسنننت این دلیلی

ستقاللی  غیر صورت به را شفاعت  وجود دارد الهی اذن با شفاعت   از کند.می ا بات خداوند اراده با و ا

 بر داخ از جهلی نه شفاعت،  با و است  قیامت در خداوند گریرحمت برای فرصتی  شفاعت  علّامه، نظر

 به ردمم تا دارد نیز دنیایی ا ر اخروی ا ر بر عالوه شننفاعت .رسنندمی منفعتی خدا به نه و شننودمی طرف

 به و ددارن قطعی داللت شننفاعت ةلدمسنن بر قرآن آیات اینکه نتیجه شننوند. داده سننوق شننفیعان سننمت

 .نمایند می تصریح وقوعی، امکان هم دارد عقلی امکان هم شفاعت اینکه بر واضح صورت

  شفاعت. طباطبائی، رشیدرضا، کلیدی: واژگان

                                                            
* E_mail: meshkat1392@gmail.com 
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  مقدمه

 در سننوریه و مصننر در سیاسننی فعننال و دینننی اندیشننمند نویسنننده، رشیدرضننا، محمنند

 را مصننرا در دینننی طلبننیاصننالک جریننان رهبننری او اسننت. بننوده ع مننانی دورة اواخننر

 نیننز و تیمیننهابننن هننایدینندگاه نشننر در ،المنننار معننروف مجلننه سننیاأت بننا و داشننت برعهننده

 بننا رشیدرضننا داشننت. بسننیار تننأ یر محمدعبننده و اسنندآبادی النندینجمننال سننید آرای

 صننوفیانه هننایاندیشننه بننه غزالننی النندین علننوم احینناء کتنناا جملننه از صننوفیانه آ ننار مطالعننه

 از پنا  ولنی  گرویند  طریقنت  اینن  بنه  نقشنبندیه  پینروان  از یکنی  طرینق  از و یافنت  گرایی

  (.۴۸ تا ۴2 ص  ق، ۱3۵۶ ارسالن، شکیب ر.ک؛) شد جدا آنها از مدتی

 النندین جمننال سننید کننه شنند آشنننا الننو قی عننروه مجلننه بننا ق ۱3۱0 سننال در ایشننان

 هننایاندیشننه تننأ یر تحننت و کردننندمننی منتشننر پنناریا در عبننده محمنند و اسنندآبادی

 سننپا گفننت. قننرار بننود، اسننتوار اسننالم از جدینندی فهننم پایننة بننر کننه دو، آن اصننالحی

 ۱3۱۵ شننوال 2۴ در را المنننار هفتگننی مجلننه شننماره نخسننتین عبننده، محمنند کمننک بننا

 ار عبننده محمنند و خننود قننرآن تفسننیر او مجلننه انتشننار سننوم سننال در کننرد. منتشننر

 شننناخته المنننار تفسننیر عنننوان بننا رشیدرضننا بعنندها کننرد. منتشننر المنننار تفسننیر بنناعنوان

 منرور  بنه  و پرداخنت منی  جمنال  سنید  هنای اندیشنه  گسنترش  بنه  تفسنیر  این در او شد.می

  افزود. آن بر را خود هایاندیشه

 در اسننت.نمننوده ارائننه المنننار تفسننیر در بیشننتر را خننود دینننی هننایاندیشننه رشیدرضننا

 آخننر دوره در ویننژه بننه سننلفیه و وهابیننت بننه وی هننایگننرایی بننه اسننت الزم زمینننه ایننن

 تحنننت شنننرک از دوری و اخنننال  و توحیننند زمیننننه در او کنننرد. توجنننه اشزنننندگی

 هننایآمننوزه و سنننت بننه بازگشننت بننر و اسننت عبنندالوهاا بننن محمنند هننایاندیشننه تننأ یر

 بنه  سنلفی  وهابینان  و تیمینه ابنن  بنه  رشیدرضنا  فکنری  وابسنتگی  کنند. منی  پافشناری  سلج

 تننامر ر.ک؛) شننودمننی دیننده المنننار بعنند بننه سننوم شننماره ودر هنناینوشننته در روشنننی

 انکننار رشیدرضننا هننایاندیشننه از یکننی (.۱۹3 – ۱77صنن  ق، ۱۴2۵ متننولی، محمننود
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 در شننفاعت بننه مربننوط کریمننه آیننات ذیننل در کننه اسننت قیامننت در شننفاعت لةدمسنن

  است.نموده بیان المنار تفسیر

 بننا کننه باشنندمننی شننیعه مفسننران بزرگتننرین از یکننی طباطبننائی محمدحسننین علّامننه

 قننرآن طریننق از شننیعی هننایاندیشننه اسننتخرا  در سننعی قننرآن بننه قننرآن تفسننیری روش
 لةدمسنن یکنندیگر بننا کننریم قننرآن آیننات پیوننند بننا و اسننتداللی روش بننا و دارد کننریم

 اینن  شنفاعت،  مخالفنان  هنای دیندگاه  نقند  بنا  و اسنت داده قنرار  بررسنی  منورد  را شفاعت

 دو ایننن هننایدینندگاه تطبیقننی بررسننی بننه مقالننه ایننن در اسننت.نمننوده ا بننات را مسنندله

 پردازیم.می شفاعت زمینه در اندیشمند

 شفاعت .تعريف1

 لغوی معنای .1-1

 بننه چیننزى کننردنمنحننم بمعنننى مصنندراند دو هننر شننفاعت و شننفع شننفاعه: یَش ننفعا، شننفع،

 معنننی بننه و اسننت وتننر خننالف شننفع (.۴۸ ،۴  ،۱37۱ بنننابى، قرشننى ر.ک؛) چیننزى

شننفاعت یعنننی فاعننل اسننم معنننی بننه شننفعاء آن جمننع و شننافع و شننفیع باشنند.مننی زو 

 اسنت. آمنده  قنرآن  آینات  از برخنی  در دعنا  معننی  بنه  شنفاعت  همچننین  باشند. منی  کننده

 غیننر حاجننت مننورد در دیگننری نننزد کنننندهشننفاعت کننه اسننت کالمننی شننفاعت از مننراد

 فراهینندی  احمنند  بننن لیننل خ (۱۸3 : ۸  ،۱۴۱0 منظننور،  ابننن ر.ک؛) کننند. مننی  بیننان

 فشلفعه  الیله  للی  فتشلفع  ِّفلالن  استشلفعن  وَّقلول  لایلبه،  الااللب  الشلافع: » گویند: می

 خنودش  غینر  از کنه  کسنی  یعننی  شنافع  :الشلفیع  الااللب:  واسل   .هالشلفاع  واالسل :  فی.

 اسنم  .بناش  منن  شنفیع  و واسنطه  شنخ   فنالن  ننزد  گویند منی  و کنند منی  شنفاعت  طلب

 شننفاعت طلننب کننه را کسننی و اسننت شننفاعت آن مصنندر( نتیجننه و حاصننل) مصنندر

 (.2۶۱ .۱   :۱۴0۹ ،الفراهیدی) «نامندمی شفیع کندمی

  اصطالحی معنای .1-2

 در کننه اننندداشننته بیاننناتی شننفاعت اصننطالحی معنننای مننورد در سنننی و شننیعه دانشننمندان

  پردازیم:می آن به قسمت این

https://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9
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 الهننی اذن بننا افننراد از برخننی قیامننت روز در کننه معناسننت ایننن بننه اصننطالک در شننفاعت

 از خداوننند تننا نمایننند گننریواسننطه و شننفاعت گناهکنناران از برخننی بننرای توانننندمننی

 حقیقننت بدهنند. قننرار خننود رحمننت مشننمول را او و بکاهنند شننوندهشننفاعت عننذاا

 اسننت، عقنناا مسننتحق کننه اسننت کسننی از عقنناا برداشننتن طلننب آن فایننده و شننفاعت

 کننار بننه نیننز شننخ  بننه منننافع رسننیدن درخواسننت مننورد در مجننازاا شننفاعت کلمننه البتننه

 و عقننناا و ضنننرر برداشنننتن طلنننب منننورد در شنننفاعت حقیقنننت اینکنننه در و رودمنننی

شننفاعت (.۱۵0  ،۱  ،۱3۶۹ حسننینی، ر.ک؛) نیسننت اختالفننی هننیم اسننت عننذاا

 شننفاعت ایننن و اسننت گناهکننار عننذاا و عقنناا برداشننتن در فقننط اکننرم پیننامبر نمننودن

 بننه اختصننا  شننفاعت حقیقننت زیننرا باشنند،نمننی شننخ  بننه منننافع رسننیدن مننورد در

 شننفاعت حقیقننت (.۱7 ،3  همننان، ر.ک؛) دارد گناهکننار ذااعنن و عقنناا برداشننتن

 عننذاا و عقنناا برداشننتن مننورد در بلکننه باشنندنمننی شننخ  بننه منننافع رسننیدن منورد  در

 شننفاعت نیننز خداوننند و فرمایننندمننی شننفاعت را مننؤمنین اکننرم پیننامبر اسننت. گناهکننار

 ایننن نتیجننه در را عقنناا و عننذاا تعننالی و تبننارک خداوننند و پننذیردمننی را ایشننان

 زیننرا دارد.مننی بننر باشننند( نمنناز اهننل کننه کسننانی از البتننه) آن مسننتحقین از شننفاعت

 را شننفاعتم مننن فرمودننند: وسننلّم(آلننهوعلیننهاهللصننلی) اکننرم رسننول شننخی  شننخ 

 طوسننی، ر.ک؛) امداشننته نگننه هسننتند کبیننره گننناه اهننل کننه امننتم از کسننانی بننرای

 کبینننره گنننناه اهنننل کنننه کسنننانی منننورد در خنننواهیشنننفاعت امتیننناز (2۱۴ ،۱  :۱۴۱3

  ابننت زیننادی روایننات و اخبننار واسننطه بننه خنندا خننوا بننندگان و پیننامبران بننرای هسننتند

 شایسننته کننند انکننار را شننفاعت کننه کسننی (۱۴۸ :20۱۶ نسننفی، ر.ک؛) اسننت شننده

 و سنننت اهننل) دارد شننفاعت بننه ایمننان کننه کسننی ولننی نشننود شننفاعت مشننمول اسننت

 بننه آنهننا پننا نمایننندمننی تصنندیق را آن و دارننند( شننفاعت بننه ایمننان کننه جمنناعتی

 مننؤمنین مننورد در شننفاعت کننه اسننت ایننن اعتقادشننان و دارننند امینند خداوننند رحمننت

 گننناه اهننل کننه امننتم از افننرادی بننرای را شننفاعتم مننن فرمودننند( پیننامبر) اسننت گنهکننار

 بننننابراین (.2۱۴ ،۱  :۱3۸۹ منننالکی، اسنننکندری رک؛) امداشنننته نگنننه هسنننتند کبینننره

https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://lib.eshia.ir/12011/1/214/%D8%AB%D8%A8%D8%AA
http://lib.eshia.ir/12011/1/214/%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
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 شنندنبخشننیده بننرای خلننق و خنندا بننین صننالحان و امامننان انبینناء، شنندنواسننطه شننفاعت

 (.3۵ ،3  :۱3۹2 نووی، ر.ک؛) است زده سر مؤمنان از که است گناهانی

 از برخننی کننه دارد وجننود زمینننه ایننن در متعننددی آیننات کننریم قننرآن آیننات در

 و داننندمننی همننراه الهننی اذن بننا را شننفاعت دیگننر برخننی کننرده، نفننی را شننفاعت آنهننا

 از برخننی در و کننندمننی اعننالم خداوننند طننرف از منناذون را شننوندگان شننفاعت برخننی

 ایننن در اسننت.شننده اشنناره افننراد از برخننی بننرای شننفاعت سننودمندی عنندم بننه نیننز آیننات

 طباطبنائی  علّامنه  و رشیدرضنا  هنای دیندگاه  بنه  توجنه  بنا  شنفاعت  بنه  مربنوط  آینات  مقاله

 گرفت. خواهد قرار بحث مورد

  شفاعت مورد در رشیدرضا ديدگاه .2

 متفنناوت دینندگاهی شننفاعت مننورد در دارد گننری سننلفی هننایدینندگاه کننه رشیدرضننا

 شننفاعت منکننر قننرآن و عقننل از هنناییاسننتدالل بننا ایشننان دارد. سنننت اهننل اک ریننت بننا

 ایننن در ننندارد. شننفاعت مسنندله بننر داللتننی کننریم قننرآن آیننات گوینندمننی و شننودمننی

 پردازیم.می ایشان هایدیدگاه بیان به بخی

 و شننودمننی واقننع مننؤ ر خداوننند اراده در کننه داننندمننی فعلننی را شننفاعت رشیدرضننا

 ر.ک؛) داردمنننی بنننر افنننراد از را الهنننی عنننذاا و دهننندمنننی ت یینننر را الهنننی حکنننم

منننی الهنننی اراده مننننافی را شنننفاعت او اسننناس همنننین بنننر (۱7 ،3  :۱۴۱۴ رشیدرضنننا،

گننه  عنذاا  بنر  کنه  الهنی  اراده شنود منی  باعنث  کنننده  شنفاعت  شنفاعت  کنه  چنرا  داند؛

 شننفاعت لننذا اسننت محننال امننری الهننی اراده ت ییننر و کننند ت ییننر بننود، گرفتننه تعلننق کننار

 روز آن از فرماینند:مننی کننه بقننره سننورة ۴۸ آیننة مننورد در ایشننان بننود. خواهنند محننال نیننز

 پذیرفتنننه شنننفاعت او از ننننه و پنننذیردنمنننى را دیگنننرى مجنننازات کسنننى کنننه بترسنننید

 اگننر گوینند:مننی شننوند.مننى یننارى نننه و شنند؛ خواهنند قبننول او از غرامننت نننه و شننود؛مننى

 گمنان  اینن  شنود. نمنی  قبنول  شنفاعتی  بیناورد،  خنودش  بنرای  شنفیعی  قیامنت  روز کسی

   :۱۴۱۴ رشیدرضنا، ) کننند منی  لحناع  دنینا  ماننند  را آخنرت  کنه  اسنت  کفنار  بنه  مربوط

 بننا توانننندمننی دنیننا مانننند نیننز قیامننت روز در کننه بننود ایننن گمانشننان کفننار (30۵ ،۱



 فحل قمصریعلیرضا شاهدر المیزان ... /  )ره(های رشیدرضا در المنار و عالمه طباطبائی بررسی تطبیقی دیدگاه 288

 

 

 

 

 اندیشننه و افکننار بننه آیننه ایننن در خداوننند و بردارننند خودشننان از را عننذاا گننریواسننطه

 نخواهنند مقبننول شننفاعتی هننیم قیامننت روز در فرماینندمننی و کشنندمننی بطننالن خننط آنهننا

 داللننت آیننة گوینند:مننی فننوق آیننه تفسننیر در بیحنناوی رشیدرضننا دینندگاه تأیینند در بننود.

 ر.ک؛) شننودنمننی برداشننته فننرد از محتملننی وجننه هننیم بننه قیامننت عننذاا اینکننه بننر دارد

 (.7۸ ،۱   :۱۴۱۸ بیحاوی،

 لَنَلا  فَمَلا گویند منی  کنه  اسنت  آیناتی  شنبیه  بقنره  مبارکنة  سورة ۴۸ آیة رشیدرضا نظر از

 انسنناا و اسننباا همننه قیامننت در اینکننه بننر دارد داللننت آیننات سننیاق .شَللافِعین مِللن

 را عننذاا تواننندمننی کننه اسننت اسننبابی همننه واقننع در شننفاعت تفسننیر و شننودمننی قطننع

 ننننوع بنننر تکیننه  بنننا رشیدرضنننا (.30۵ ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضننا،  ر.ک؛) نمایننند برطننرف 

 شنفاعت  کلنی  بنه  دارنند  شنفاعت  دهنی فاینده  عندم  و شنفاعت  عندم  بنر  داللت که آیاتی

 سنمت بنه  نینز  شنفاعت  بنه  مربنوط  آینات  سنایر  شنرک  در او گینری جهنت  و کندمی رد را

  باشد.می شفاعت انکار

 اخننال  دهنندمننی نجننات عننذاا از را فننرد کننه چیننزی تنهننا اسننت معتقنند رشیدرضننا

 یَللوَْْ فرماینندمننی قننرآن در اینکننه کمننا (. 30۶ همننان،) اسننت الهننی رحمننت و عمننل در

 کننا هننیم کننه اسننت روزى یعنننی لِلَّللهِ یَوْمَئِللذ  الْللََمْبَ وَ شَللیْئا  لِللنَفْ   نَفْلل َ ََّمْلِللفُ ال

 آن از روز آن در امنننور همنننة و نیسنننت، دیگنننرى سنننود بنننه کنننارى انجنننام بنننر قنننادر

 کننا هننیم بننرای کننا هننیم قیامننت روز در فرماینندمننی کننریم قننرآن اگننر .خداسننت

 یکنندیگر بننه هنناانسننان هنناینفننع از یکننی کننه نیننز شننفاعت قاعنندتاا نیسننت، نفعننی مالننک

 تحنناد در فننوق آیننه بننا را شننفاعت پننذیرش ایشننان بننود. خواهنند منتفننی قیامننت در اسننت

 بننرای ولننی باشنند داشننته فایننده تواننندمننی خننودش بننرای کننا هننر گوینندمننی و بیننندمننی

 و اسننت الهننی رحمننت و عمننل در اخننال  فننرد، دهننندهنجننات تنهننا لننذا خیننر. دیگننران

 نیست. ساخته کاری انسان نجات برای دیگری شخ  از

 ایننن مخاطننب گوینند:مننی شننفاعت نفننی بننر خننود اسننتدالل از دیگننری بخننی در ایشننان

 انند مشنرک  کنه  دیگنر  هنای ملنت  و جناهلی  هنای امنت  سنایر  و یهنود  بقنره  سوره ۴۸ آیة
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 گمننان و کنننندمننی مقایسننه دنیننا بننا را قیامننت کننه یونننان؛ و مصننر اهننل مانننند باشننندمننی

مننی خننال  سننالطین دسننت از شننفاعت بننا مجننرمین دنیننا در کننه طننور همننان کنننندمننی

 یهنود  از تقلیند  بنه  نینز  هنا مسنلمان  از برخنی  دارد. وجنود  امکنان  اینن  نینز  قیامت در شوند

 و نیسننت ایننن مطلننب حننق لکننن اننندپذیرفتننه را شننفاعت جهننل روی از نیننز و مشننرکین و

 ر.ک؛) اننندپذیرفتننه را شننفاعت فسنناد، منظننوربننه و تعمنند روی از هننامسننلمان از برخننی

 شننفاعت کننه کننندمننی نقننل محمدعبننده قننول از ایشننان (.30۶ ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضننا،

-مننی دفننن را اشننیائی خننود امننوات بننا همننراه کننه اسننت مصننر اهننل تفکننر همننان ادامننة

 شننود. اسننتفاده آن از بهشننت بننه انتقننال اجننرت یننا میّننت عننذاا رفننع بننرای کننه کردننند

 امنوات  بنرای  و داشنتند  آن ام نال  و آتنی  سنالمت،  خطنا،  ،گنناه  قربنانی  بنه  اعتقناد  یهود

 کنننندهبرطننرف کننهحننالی در کننند پینندا نجننات عننذاا از تننا دادننندمننی انجننام کارهننایی

 ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضننا، ر.ک؛) اسننت گننناه از گردانننیروی و توبننه عننذاا حقیقننی

مننی مقایسننه گرایننانخرافننه بننا را شننفاعت پذیرننندگان رشیدرضننا بخننی ایننن در (30۶

 اشنیائی  بنر  آنهنا  کنه  چنرا  اسنت  شنبیه  یکندیگر  بنا  گنروه  دو اینن  تفکنر  گویند می و کند

 پذیرننندگان و باشنند مفینند فننرد بننرای تواننندمننی مننر  از بعنند کننه کردننندمننی تکیننه

 بدهننند انجننام کنناری آنهننا بننرای قیامننت در بتوانننند تننا کنننندمننی تکیننه افننراد بننر شننفاعت

 است. کارساز الهی رحمت و فرد اعمال تنها قیامت در که حالی در

 گمننان دانسننتندمننی پیننامبران بننه منتسننب را خننود چننون یهننود از ای عننده همچنننین

 اینهننا بننود. خواهنند کوتنناهی ایننام بروننند اگننر یننا روننندنمننی جهنننم بننه یننا کننه کردننندمننی

 راضننی انبینناء کردننندمننی گمننان و بودننند قائننل مقننام و جنناه قیامننت در انبینناء بننرای چننون

 کنننندمننی شننفاعت انبینناء گفتننند بگیرننند، قننرار عننذاا در فرزندانشننان تننا شنند نخواهننند

 یهنننود علمنننای و احبنننار بنننرای اینهنننا همچننننین (.307 ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضنننا، ر.ک؛)

 بنه  را عقایند  اینن  نینز  یهنود  بزرگنان  و علمنا  از برخنی  بودنند.  داده قنرار  شنفاعت  مقام نیز

 شنند نننازل آیننه ایننن کننه زمننانی کردننند.مننی تننرویا داشننت برایشننان کننه منننافعی دلیننل

 ایمننان تنهننا قیامننت در کننه شنند اعننالم مننردم بننه و سنناخت باطننل را یهننود خرافننی عقاینند
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 (307 ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضنننا، ر.ک؛) اسنننت.دهننننده نجنننات صنننالح عمنننل و خنننال 

 مقایسننه نصنناری و یهننود پرسننتانخرافننه بننه را شننفاعت پذیرننندگان ایشننان بیننان ایننن در

 مندت  برونند  اگنر  ینا  رونند نمنی  جهننم  بنه  ینا  نصناری  و یهنود  بودنند  معتقند  کنه  کندمی

-شننده اشنناره خرافننی عقیننده ایننن بننه نیننز کننریم قننرآن در بننود. خواهننند جهنننم در کمننی

 (۸0 بقننره/) مَعنننداودَة ص یَّامنناا إِالْ النْننارا ت مَسَّننن ا ل نننْ قننالُوا وَ فرماینندمننی کننه آنجننا اسننت.

 حننالی در ایننن ماننند. خننواهیم آنجنا  در کمننی منندت تنهننا بننرویم جهننم  بننه اگننر مننا یعننی 

 حننق بننه هننایآمننوزه از برگرفتننه اسننت ممکننن البتننه کننه یهننود خرافننی اعتقنناد کننه اسننت

 بننا باشنند، شننده منحننرف مفنناهیم از بسننیاری مانننند بعننداا و باشنند بننوده انجیننل و تننورات

 گفتننه سننخن آن مننورد در وضننوک بننه کننریم قننرآن آیننات در کننه شننفاعت مسننلم مسنندله

 کننند،مننی رد را نصنناری و یهننود ادعننای کننه قرآنننی همننان اسننت. متفنناوت اسننتشننده

 شننفاعت امکننان در کننه اسننتنمننوده بیننان مطننالبی قیامننت در شننفاعت مسنندله بننه نسننبت

 دارد. صراحت

 گوینندمننی و کننندمننی تقسننیم دسننته چننند بننه را شننفاعت بننا مننرتبط آیننات رشیدرضننا

 ال وَ خَلَّل ٌ  ال وَ فِیلهِ  َِّیْلعَ  الشنریفة  آینة  ماننند  کنند منی  نفنی  را شنفاعت  آینات  از برخی

 آیننة مانننند کننندمننی نفننی را شننفاعت منفعننت دیگننر برخننی و (2۵۴ بقننره/) شَللفاعَ ٌ

 کننه اسننت آینناتی دیگننر برخننی و (۴۸ منند ر:) الشَّللافِعِینَ شَللفاعَ َ ََّللنْفَعُهُ ْ فَمللاشننریفة

 کننند،مننی الهننی اذن بننه منننوط را شننفاعت انناهر بننه ولننی دارد شننفاعت نفننی بننر داللننت

 (2۸انبیناء/ ) ارََّْضل   لِمَلنِ  إِلَّلا  و (2۵۵بقنره/ ) ِِّإِاْنِلهِ  إِلَّلا  عبنارات  کنه  آیاتی مانند

 نفننی کننه شننودمننی اول دسننته آیننات بننه ملحننق سننوم دسننته آیننات اینکننه علننت دارد.

-شننده تکننرار هننااسننت ناء گونننه ایننن قننرآن اسننلوا در کننه اسننت ایننن کننندمننی شننفاعت

 فِیهلا  خالِلدِینَ  و (7 و ۶ اعلنی/ ) اللَّلهُ  شلاءَ  ملا  إِلَّلا  ََّنْيل   فَال سَنَقْبِئَفَ ماننند  است

 نهایننت در ایشننان (.۱0۸ هننود/) رَُِّّللفَ شللاءَ مللا إِلَّللا الْللََرْ ُ وَ اليذللماواتُ دامَللنِ مللا

 ننندارد وجننود شننفاعت وقننوع مننورد در قطعننی ننن  قننرآن در کننه گیرننندمننی نتیجننه

  (.307 ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضا، ر.ک؛)
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 کنه  آیناتی  بنا  فنوق  آینة  دو مقایسنه  گفنت  تنوان منی  رشیدرضنا  اسنتدالل  اینن  نقد در

 در هننااسننت ناء گونننهایننن اوالا زیننرا نیسننت اشننکالبننی داننندمننی الهننی اذن بننا را شننفاعت

 اصننل دارد وجننود آن در اسننت ناء کننه ایآیننه موضننوع نفننی  انینناا و نیسننت زینناد قننرآن

 صننورت بننه حکننم ا بننات شننودمننی ذهننن بننه متبننادر اسننت ناء در کننه آنچننه بلکننه نیسننت

 مسننت نی بننه نننه دارد مسننت نی خننود بننه اختصننا  حکننم از مسننت نی خننرو  و اسننت کلننی

 بنر  دارد داللنت  قنرائن  اسنت شنده  آورده م نال  شناهد  عننوان  بنه  کنه  آیناتی  در  ال اا و منه

 مننا و اسننتکننرده اسننتفاده ادبیننات ایننن از خننود قنندرت دادن نشننان بننرای خداوننند اینکننه

 بخنواهیم  اگنر  لنذا  نندارد.  خنارجی  وقنوع  مسنت نی  کنه  فهمنیم منی  قنرائن  آن از استفاده با

 در قریننه  اینن  کنه  دارینم  قریننه  بنه  نیناز  دهنیم  سنرایت  شنفاعت  آینات  به را نگاه نوع این

 اصنل  کنه  آیناتی  زینرا  دارد داللنت  آن عکنا  بنه  قریننه  بلکنه  نندارد  وجنود  قرآن آیات

 بیشنتری  تعنداد  کنند منی  نفنی  را شنفاعت  کنه  آیناتی  بنه  نسنبت  کنند می ا بات را شفاعت

 بننه شننفاعت بننه مربننوط مختلنج  آیننات بننین کننه کنند مننی ایجنناا اسننتنباط قواعند  و دارد

   نشود. دارخدشه آیات داللت که دهیم معنا جمع ایگونه

 قیامننت در شننفاعت نفننی بننرای خننود اسننتدالل از دیگننری بخننی در رشیدرضننا

 خواهند منی  مشنفوع  از شنفیع  کنه  اسنت  گوننه اینن  منردم  بنین  معنروف  شفاعت گوید:می

 تننرک کننرده اراده کننه را کنناری یننا کننند تننرک دهنند، انجننام کننرده اراده کننه را کنناری

 امننا شننود.مننی کننار فسننخ و اراده تننرک درخواسننت شننفاعت بننا لننذا دهنند انجننام کننرده،

 باشند  کنرده  ت یینر  حکنم  بنه  علمنی  اینکنه  مگنر  کنند نمنی  قبنول  را شفاعت عادل حاکم

 انالم  حناکم  لکنن  نمایند.  جبنران  بخواهند  و بنوده  کنرده  خطنا  بفهمنند  کنه  معننی  اینن  به

 حننرف قبننول در کننه مصننلحتی خنناطر بننه کننند قبننول را شننفاعت اسننت ممکننن مسننتبد و

 بیند. می شفیع

 بننا کننه دارد جهلننی نننه خداوننند زیننرا اسننت محننال خداوننند بننرای گننذاره دو هننر

 را شننفاعت شخصننی منفعننت خنناطر بننه تننا اسننت اننالم نننه و شننود برطننرف شننفاعت

 خداوننند مقایسننه بننا رشیدرضننا بخننی ایننن در (307 ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضننا،) بپننذیرد
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 الهننی اراده یننا شننود، انجننام قیامننت در شننفاعت باشنند بنننا اگننر گوینندمننی حنناکم یننک بننا

 ایننن و اسنت گرفتنه  تعلنق  عنذاا  بنه  الهنی  اراده چننون الهنی.  علنم  ینا  رودمنی  سنؤال  زینر 

 برطننرف جهلننی شننفاعت کننه نیسننت جاهننل خداوننند  انینناا و کننند ت ییننر نباینند اراده

 ت ییننر را الهننی اراده شننفیع اوال گفننت تننوانمننی رشیدرضننا اسننتدالل بننه پاسننخ در گننردد.

 زمینننه شننفاعت بننا و کننندمننی ایجنناد را الهننی اراده ت ییننر زمینننه شننفیع بلکننه دهنندنمننی

 بننر را عننذاا از خننود اراده کننه اسننت خداوننند ایننن و کننندمننی فننراهم را الهننی رحمننت

  کند.می آن جایگزین را خود رحمت و داردمی

 ایننن آن ام ننال و صنندقه و دعننا قبیننل از کارهننایی نیننز دنیننا در کننه گونننههمننان

 صنندقه توسننط دنیننا در الهننی اراده ت ییننر کننه اسننت چگونننه دارننند. را خصوصننیت

 زمینننه در دارد. اشننکال شننفاعت دلیننل بننه قیامننت در الهننی اراده ت ییننر امننا ننندارد اشننکال

 گفننت تننوانمننی نیننز اسننت الهننی جهننل منزلننه بننه شننفاعت گوینندمننی رشیدرضننا اینکننه

 از را خداوننند خواهنندنمننی شننفیع کننه چننرا ؛ننندارد الهننی جهننل بننه داللتننی هننیم شننفاعت

 از دارد خداوننند بننه کننه تقربننی واسننطه بننه خواهنندمننی شننفیع بلکننه ؛کننند مطلننع مطلبننی

 اشبنننده درخواسننت ایننن بننه خداوننند اینکننه و نماینند عننذاا رفننع درخواسننت خداوننند

بننده  وقتنی  نینز  دنینا  در اینکنه  کمنا  نندارد.  جهنل  بنا  ارتبناطی  هنیم  بپوشناند  اجابت لباس

-نمنی  کسنی  و کنند منی  مسنتجاا  را او دعنای  خداونند  کنند منی  دعنا  شخصنی  برای ای

 عبننارت بننه اسننت. خداوننند در جهننل منزلننه بننه آن اجابننت و دیگننران بننرای دعننا گوینند

 بننا حیننث ایننن از تفنناوتی قیامننت در بننندگان بننه نسننبت خداوننند رفتننار اینکننه تننرسنناده

 در شننفیع درخواسننت اجابننت اسننت قننرار اگننر و ننندارد دنیننا در بننندگان بننا خنندا رفتننار

 خندا  رفتنار  بنه  نسنبت  اشنکال  اینن  کنند  ایجناد  خللنی  الهنی  علنم  و اراده بنه  نسبت قیامت

 دارد. وجود نیز دنیا در بندگان با

 دعننا بننر حمننل را شننفاعت ایشننان دارد وجننود شننفاعت بنناا در کننه رواینناتی مننورد در

 در کننه روایتننی مانننند شننود.مننی مسننتجاا خداوننند توسننط کننه دعننائی کننند،مننی

 خداوننند برابننر در قیامننت روز در اکننرم پیننامبر گوینندمننی کننه اسننتآمننده صننحیحین
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 سِل ْ  و سَلفَ رَأْ فَلعْ اِرْ» شنود منی  گفتنه  او بنه  سنپا  کنند منی  حمد را او و کندمی سجده

 تننو بننه کننه کننن درخواسننت و بگیننر بنناال را خننود صننورت یعنننی «فَعََّْشْلل فَعْاشْلل وَ اِللهََِّعْ

 ایننن بننه کننه شننفاعتی در شننود.مننی قبننول شننفاعتت کننه کننن شننفاعت و شنند خواهنند داده

 ازلننی اراده امحنناء بننا بلکننه داردنمننی بننر دسننت خننود اراده از خداوننند شنند ذکننر معنننا

مننی مسننتجاا را او دعننای کننه صننورت ایننن بننه کننندمننی انناهر را شننفیع کرامننت خننود

 دسننت همننه امننور کننه اسننت ایننن بیننانگر شننفاعت نننوع ایننن گوینندمننی ایشننان کننند.

 نیسننت کارسنناز قیامننت روز رهننایی بننرای امننری هننیم خنندا اطاعننت جننز و خداسننت

 (.30۸ ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضا، ر.ک؛)

 تفناوتی  چنه  حندیث  اینن  طبنق  پینامبر  نکنردن  و کنردن دعنا  کنه  کننند نمنی  تبیین ایشان

 دعنای  پنذیرش  همنان  اینن  کنه  کنند منی  اسنتجابت  را پینامبر  دعنای  خندا  اگنر  کرد. خواهد

 کننه کنناری و کننندنمننی مسننتجاا را پیننامبر دعننای اگننر و اسننت شننفاعت نننوعی و پیننامبر

 دارد. ایفایده چه پیامبر دعای پا دهدمی انجام بوده کرده اراده قبالا

 إِالَّ شَللفیع  مِللنْ مللاشننریفة آیننة ذیننل خننود تفسننیر از دیگننری بخننی در رشیدرضننا

 بنندون شننفیعی کننه اسننت ایننن آیننه ایننن مفهننوم گوینند:مننی (3 یننونا/) إِاْنِلله َِّعْللدِ مِللنْ

 2۵۵ آیننة مانننند آیننه ایننن و کننند شننفاعت او نننزد کسننی بننرای تواننندنمننی خداوننند اذن

 همچنننین .ِِّإِاْنِللهِ إِلَّللا عِنْللدَهُ یَشْللفَعُ الَّللذِی اَا مَللنْفرماینندمننی کننه اسننت بقننره سننوره

 ینا  کنند  شنفاعت  خداونند  ننزد  توانند منی  کنه  بگویند  خداونند  طنرف  از ندارد حق کسی

 اعننالم ایننن و باشنند کننرده اعننالم او بننه خداوننند کننه ایننن مگننر بپننذیرد را کسننی شننفاعت

 کسننی کننه اسننتنیامننده ایننن جننز هننم قننرآن در نیسننت. پننذیرامکننان وحننی طریننق از جننز

 سننورة در اینکننه کمننا کننند شننفاعت او نننزد تواننندنمننی خداوننند رضننایت و اذن بنندون

 لَلهُ  رَضِلیَ  وَ اللبَّحْمنَ  لَلهُ  أَاِنَ مَلنْ  إِلَّلا  الشَّلفاعَ َ  ََّنْفَلعُ  ال یَوْمَئِلذ  فرمایدمی ۱0۹ آیه طه

منی  کسنانی  بنرای  تنهنا  اسنت شنده  داده شنفاعت  اذن آنهنا  بنه  کنه  گروهنی  اینن  و قَوْل ا

 باشنند بننوده راضننی او صننالح عمننل و ایمننان از خداوننند کننه کنننند شننفاعت توانننند

 (.2۹۶ ،۱۱  :۱۴۱۴ رشیدرضا، ر.ک؛)
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 آیننة تفسننیر در کننه آنچننه از متفنناوت مطلبننی خننود، تفسننیر از بخننی ایننن در ایشننان

 اال هننایعبننارت گوینندمننی آنجننا در کننند.مننی بیننان اسننتآورده بقننره مبارکننة سننوره ۴۸

 در خلننود کننه اسننت آینناتی مانننند بلکننه ننندارد متعننال خداوننند اذن بننر داللتننی باذنننه

مننی را شننفاعت اجمنناالا تفسننیر از بخننی ایننن در کننه حننالی در زننندمننی قینند را بهشننت

 بننه وابسننته هننم الهننی اذن گوینندمننی و کننندمننی الهننی اذن بننه مقینند را آن ولننی پننذیرد

 است. فرد صالح عمل و ایمان

 طباطبائی علّامه ديدگاه .3

 را رشیدرضننا هننایدینندگاه المیننزان تفسننیر از متعننددی جاهننای در طباطبننائی علّامننه

 مطنالبی  شنفاعت  بنه  مربنوط  آینات  ذینل  ایشنان  دهند. منی  پاسنخ  آنهنا  به و کندمی مطرک

 بخشننی و اسننت رشیدرضننا هننایدینندگاه بننه ننناار آنهننا از بخشننی کننه اسننتنمننوده بیننان

 کنه  علّامنه  اسنت. شنده  مطنرک  شنفاعت  منورد  در کنه  اسنت  شنبهاتی  سنایر  بنه  ناار دیگر

 آیننات شننرک بننه (.۹: ۱3۹0 طباطبننائی، ر.ک؛) قننرآن بننه قننرآن تفسننیری کننردروی بننا

 کفاینت  شنفاعت  مسندله  فهنم  بنرای  تنهنایی  بنه  قنرآن  آینات  کنه  کنند منی  بینان  پردازدمی

 پاسننخ اسننتشننده مطننرک بنناا ایننن در کننه آینناتی بررسننی بننا تننوانیممننی مننا و کننندمننی

 (.۱۵۸ ،۱  :۱3۹0 طباطبائی، ر.ک؛) نمائیم پیدا را شده مطرک ابهامات و شبهات

 ایننن دلننیلی کننند،مننی انتخنناا شننفیع خننودش بننرای کننه شخصننی علّامننه دینندگاه از

 بننه توسننل بننا لننذا داننند؛نمننی کننافی هنندف بننه رسننیدن بننرای را خننود نیننروی کننه اسننت

 کننند.مننی فننراهم را مطلننوبی بننه رسننیدن امکننان و داده افننزایی را خننود نیننروی شننفیع

 هننر گیننرد.مننی قننرار اسننتفاده مننورد ضننرر دفننع و منفعننت جلننب مننورد دو در شننفاعت

 را نفعننی هننر یننا کننرد دفننع را ضننرری هننر بتننوان شننفاعت بننا کننه نیسننت گونننهایننن چننند

 از دسننتی کننه شننودمننی شننفاعت بننه متوسننل مننواردی در انسننان (همننان) نمننود جلننب

 بننود خواهنند جننایی در شننفاعت تننأ یر بنننابراین باشنند. کوتنناه اجتمنناعی و مننادی ابننزار

 مقصنود  بنه  رسنیدن  از دسنتی  و باشند  کنرده  کوتناهی  خنود  تکنالیج  انجنام  در فنرد  که

 شننفاعت ماهیننت مننورد در رشیدرضننا و علّامننه دینندگاه تفنناوت همننان() باشنند کوتنناه
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 ولننی ؛داننندمننی منفعننت جلننب بننرای ابننزاری را شننفاعت علّامننه کننه اسننت گونننه ایننن

 تننوانمننی واقننع در داننند.مننی الهننی اراده ت ییننر و تننأ یر بننرای فعلننی را شننفاعت رشیدرضننا

 رحمننت عننین را آن و دارد توجننه شننفاعت منطقننی و عقالئننی فایننده بننه علّامننه گفننت

 بنه  و دانند منی  الهنی  اراده بنر  حاکمینت  ننوعی  را شنفاعت  رشیدرضنا  ولنی  دانند منی  الهی

 داند.نمی ممکن را آن دلیل همین

 شننفاعت  بننه مربننوط آیننات  داللننت مننورد در رشیدرضننا  و علّامننه دینندگاه بننین

 بننین و داننندمننی دیگننر آیننات مخصنن  را آیننات از برخننی علّامننه دارد. وجننود تفنناوت

 خندا  غینر  توسنط  شنفاعت  امکنان  سنمت  بنه  را آینات  جهنت  و نیسنت  قائنل  منافناتی  آنها

 امکننان عنندم سننمت بننه را آیننات جهننت رشیدرضننا امننا (.۵۹ همننان،) کننندمننی تعریننج

 الهنی  اذن بنه  کنند منی  مقیند  را شنفاعت  کنه  آیناتی  و دانند منی  خندا  غینر  توسنط  شفاعت

منی  خندا  غینر  توسنط  شنفاعت  امکنان  عندم  آن حاصنل  کنه  کنند منی  تفسنیر  ایگوننه  به

 را ای ادلنننه اندیشنننمند دو از ینننک هنننر و (30۹ ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضنننا، ر.ک؛) باشننند.

  کنند.می بیان خود استدالل صحت برای روایات و آیات از

 آیننه مانننند دانند؛ مننی غیننب بنه  علننم بننه مربنوط  آیننات مانننند را شنفاعت  آیننات علّامنه 

 مَلنِ  لَّلا ا أَحَلد ا  غَیْبِلهِ  عَلل َ  یُلْهِلبَ  فَلَلا  الْاَیْلبِ  عَلِل ُ فرمایند منی  کنه  جنن  سنورة  شریج

 بننر را کننا هننیم و اوسننت غیننب داننناى یعنننی (.27 و 2۶ جننن/) رذسُللول مِللن ارََّْضلل َ

 کننه معنننا ایننن بننه ،برگزینده  را آنننان کننه رسننوالنى مگننر سنازد، نمننى آگنناه غیننبی اسنرار 

 دهند، منی  بخواهند  کنا  هنر  بنه  ولنی  خداسنت  اختینار  در غینب  بنه  علنم  کنه  گونههمان

 دهنند.مننی شننفاعت اذن بخواهنند کننا هننر بننه خنندا و اسننت گونننهایننن نیننز شننفاعت

 منر ،  ماننند  امنور  از برخنی  کنه  اسنت آمنده  زیناد  کنریم  قنرآن  در قبینل  این از مواردی

 ولننی شننودمننی داده اختصننا  خداوننند بننه ایآیننه در آن ام ننال و ملننک رزق، خلقننت،

 وجنه  و گینرد منی  تعلنق  نینز  منردم  ینا  مالئکنه  ماننند  دیگنران  بنه  امر همین دیگر آیات در

 در دیگنران  اینکنه  ننه  اسنت  بنندگان  و خداونند  بنین  طنولی  رابطنة  آینات،  گوننه این جمع

 حنننالی در ایننن  (.۱۵۶ ،۱   :۱3۹0 طباطبنننائی، ر.ک؛) شننوند  مطنننرک خداوننند  عننرم 
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 کلمننه بننا را شننفاعت کننه آینناتی رشیدرضننا شنند ذکننر قننبالا کننه گونننههمننان کننه اسننت

 کلننی حکننم نفننی بننر داللننت کننه کننندمننی مقایسننه آینناتی بننا اسننت،کننرده همننراه اسننت ناء

 کند.می دور است ناء جمالت کلی قاعده از را آیات فهم و دارد آیه در شده ذکر

-داده وعننده آن بننه قننرآن کننه اسننت امننری قیامننت روز در شننفاعت علّامننه نظننر از

 بننندگان بننه الهننی لطننج یننک عنننوان بننه شننفاعت و شنند خواهنند محقننق قطعنناا و اسننت

 رفننع و گناهننان بخشننی موجننب آن ام ننال و توبننه کننه گونننههمننان و اسننت مطننرک

 نماینند. طننرف بننر بننندگان از را عننذاا تواننند مننی نیننز شننفاعت گننردد،مننی عننذاا

نمنی  سنؤال  زینر  نینز  را الهنی  عندالت  و نندارد  الهنی  علنم  بنا  منافناتی  گوننه  هیم شفاعت

 در همنان( ) کننند  پیندا  جسنارت  گناهنان  بنه  نسنبت  بنندگان،  تنا  شنود نمنی  موجنب  و برد

 گویند: منی  و دانند منی  الهنی  عندالت  و علنم  مننافی  را شنفاعت  پنذیرش  رشیدرضنا  مقابل

-منی  ت یینر  علمنی  ننه  شنفاعت  بنا  زینرا  کنند نمنی  قبنول  را شنفاعت  عنادل  و عالم حاکم

 رشیدرضننا، ر.ک؛) شننودمننی االمانننه حکننم بننه تبنندیل اشعادالنننه حکننم نننه کننند

 انجننام خداوننند توسننط کننه را شننفاعتی رضننارشننید حننال عننین در (.307 ،۱   :۱۴۱۴

-نمننی الهننی اراده و علننم بننا مننافی  را آن کننه اسننت تعجننب ولنی  پننذیردمننی را شننود منی 

 گوینندمننی دارد وجننود خداوننند شننفاعت بنناا در کننه رواینناتی تفسننیر در ایشننان داننند.

 بلکنه  داردمنی  بنر  دسنت  خنود  اراده از خداونند  کنه  نیسنت  معننا  اینن  بنه  شفاعت نوع این

 دعننای و کننندمننی ااهننار خننود از کرامتننی خننود، ازلننی اراده امحنناء ضننمن خداوننند

 اینننن (30۸ ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضنننا، ر.ک؛) کنننندمنننی مسنننتجاا را شنننوندهشنننفاعت

 شننفیع، شننفاعت اسنناس بننر خداوننند گوینندمننی کننه علّامننه دینندگاه بننا رشیدرضننا دینندگاه

 الهننی رحمننت بننا متناسننب کننه جدینندی اراده و داردمننی بننر دسننت خننود قبلننی ارادة از

 وجننود دینندگاه دو ایننن بننین کننه تفنناوتی تنهننا دارد؛ شننباهت کننند،مننی آشننکار را اسننت

 الهننی اراده بننا و بننندگان دعننای بننه پاسننخ در را شننفاعت رشیدرضننا کننه اسننت ایننن دارد

 گنهکنار  بنرای  شخصنی  کنه  نندارد  وجنود  اشنکالی  گویند منی  علّامنه  ولنی  کنند می قبول

شننفاعت حننق در را او دعننای و درخواسننت خداوننند و کننند شننفاعت خداوننند نننزد
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 محقنننق او بنننرای را رحمنننت ارادة و بنننردارد دسنننت عنننذاا ارادة از و بپنننذیرد شنننونده

 خندا  غینر  بنرای  علّامنه  ولنی  دانند منی  خندا  حنق  فقنط  را شنفاعت  رشیدرضا بنابراین کند.

 کند.می ا بات نیز

 بننرای عننذاا کننه زمننانی یعنننی قیامننت مرحلننه آخننرین در شننفاعت علّامننه نظننر از

 صننورت شننفاعتی قیامننت قبلننی مراحننل در و گننرددمنی  انجننام شننود،مننی تعیننین هنناانسنان 

 مفهننوم تواننندمننی علّامننه بیننان ایننن (.۱۵۶ ،۱   :۱3۹0 طباطبننائی، ر.ک؛) پننذیردنمننی

 کننه بیننان ایننن بننه دهنند؛ توضننیح را داننندمننی منتفننی را شننفاعت کننه آیننات، از برخننی

 هننامقننام آن در کننه شننودمننی قیامننت مراحننل از برخننی بننه مربننوط آیننات ایننن بگننوییم

 در کننه دارد وجننود متعننددی منننازل قیامننت در دانننیممننی زیننرا ننندارد. وجننود شننفاعت

 ،۱7   :۱3۹0 طباطبنننائی، ر.ک؛) کنننندمنننی ذکنننر را موقنننج ۵0 رواینننات از برخنننی

 اََّّقَللوا وَفرماینندمننی بقننره مبارکننه سننورة در کننه ای آیننه گفننت تننوانمننی بنننابراین (2۴۸

 وَ عَلدْلٌ  مِنْهلا  یُؤْخَلذَ  ال وَ شَلفاعَ ٌ  مِنْهلا  یُقْبَل َ  ال وَ شَلیْئا   نَفْل    عَلنْ  نَفْ َ ََّجَْی ال یَوْما 

 را دیگنننرى مجنننازات کسنننى کنننه بترسنننید روز آن از و یعننننی یُنْصَلللبَونَ هُللل ْ ال

 شند؛  خواهند  قبنول  او از غرامنت  ننه  و شنود؛ منى  پذیرفتنه  شنفاعت  او از ننه  و پنذیرد نمى

 اسننت قیامننت منننازل و مواقننج از برخننی بننه مربننوط (۴۸ بقننره/) شننوندمننى یننارى نننه و

 دارد وجنود  فنرد  عنذاا  بنرای  جنایگزینی  ننه  و شنود منی  مقبنول  شنفاعتی  ننه  آنها در که

 بنه  و نندارد  وجنود  شنفاعت  قیامنت  مننازل  از ینک هنیم  در کنه  نندارد  داللنت  آینه  این و

 ا بننات الهننی اذن بننا را شننفاعت کننه آینناتی بننا آیننات نننوع ایننن بننین تننوانمننی شننکل ایننن

 قیامننت از منننازلی بننه مربننوط دوم دسننته آیننات کننه کننرد بیننان و نمننود جمننع کننندمننی

 خنندا تننا و خداسننت اذن بننه شننفاعت آن امننا شننودمننی انجننام شننفاعت آنهننا در کننه اسننت

 بخشد.می فایده شفاعتی نه و شود می انجام شافعتی نه ندهد اجازه

 را شننفاعتا اجمنناال دارد وجننود کننریم قننرآن در شننفاعت دربنناره کننه آینناتی مجموعننه

 مانننند کننندمننی نفننی را شننفاعت قننرآن آیننات از برخننی چننه اگننر کننند؛مننی ا بننات

 را شننفاعت آیننات از برخننی در ولننی آن ام ننال و (۱۸مننؤمن/ ؛۱0۱شننعراء/ ؛۴۸بقننره/)
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 زامنر/ ) آینات  ماننند  اسنت.  نمنوده  شنفاعت  انجنام  بنه  اشناراتی  بلکنه  کنند نمنی  رد کلی به

 اذن بنندون کننه اسننت کسننی چننه(»2۵۵ بقننره/) ؛«خداسننت آن از اشهمننه شننفاعت» (۴۴

 او آنکننه از بعنند مگننر نیسننت شننفیعی هننیم(»3 یننونا/) کننند، شننفاعتی او نننزدش او

 (؛۱۱0طننه/) (؛۸7 مننریم/) (؛۸۶ زاخننرف/) مانننند: دیگننر آیننات سننایر و «دهنند اجننازه

 عمومیننت را آن یننا داننندمننی خنندا بننه مخننت  را شننفاعت یننا (2۶ نجننم/) (؛23 سننبا/)

 و دانند منی  خندا  اذن بنه  مشنروط  را آن و کنند منی  ا بنات  نینز  خندا  غینر  بنرای  و دهند می

  دهد. رضایت شفاعت آن به خداوند که کندمی مقید

 چننند هننر کننندمننی ا بننات را شننفاعت وجننود آیننات ایننن کننه ایننن اسننت مسننلم آنچننه

 نظننر از (. ۱۵۶ ،۱   :۱3۹0 طباطبننائی، ر.ک؛) فرماینندمننی بیننان آنهننا بننرای نیننز قیننودی

 آیننات دارد. وجننود غیننب مننورد در کننه اسننت آینناتی مشننابه شننفاعت آیننات علّامننه

 فِلی  مَلنْ  یَعْلَل ُ  ال قَل ْ ماننند  دانند منی  خندا  بنه  مخنت   را غینب  برخنی  غینب  به مربوط

 داننندنمننی غیننب کننا هننیم زمننین و هنناآسننمان در بگننو الْاَیْللبَ الْللََرْ ِ وَ اليذللماواتِ

 اوسننت نننزد ،هُللوَ إِلَّللا یَعْلَمُهللا ال الْاَیْللبِ، مَفللاَِّ ُ عِنْللدَهُ وَ آیننة و ،( ۶۵ نمننل/)

 دسننته از و (، ۵۹ انعننام/) ننندارد اطننالع آن از او خننود جننز کسننى کننه غیننب، کلینندهاى

 اجنازة  بنا  امنا  دهند منی  اختصنا   نینز  خندا  غینر  بنه  را غینب  بنه  علنم  که است آیاتی دوم

 مِلنْ  ارََّْضل   مَلنِ  إِلَّلا  أَحَلدا ،  غَیْبِلهِ  عَلل   یُلْهِلبَ  فَلال  الْاَیْلبِ،  علالِ ُ  آینة  مانند خداوند

 مگننر سننازد،نمننی مسننلط خننود غیننب بننر را واحنندى اسننت غیننب عننالم خنندا رَسُللول 

 در بیننان نننوع ایننن مشننابه (27 جننن/) باشنند پسننندیده را او کننه فرسننتادگانی از کسننى

مننی دیننده زینناد قننرآن در نیننز ملننک و حکننم رزق، خلقننت، مننر ، قبیننل از مسننائلی

 ایننن مجموعننه همننان() خنندا غیننر بننه گنناهی و دهنندمننی نسننبت خنندا بننه گنناهی کننه شننود

 اگننر و ننندارد تننأ یر در اسننتقالل عننالم در موجننود هننیم اینکننه بننر دارد داللننت آیننات

 آنچننه اسننت.نمننوده افاضننه او بننه را کمننال ایننن خداوننند باشنند کمننالی دارای موجننودی

 اسننتقالل همننین از حنناکی شننده بیننان نیننز ۱07 و ۱0۶ آیننات هننود مبارکننة سننورة در کننه

 را شننفاعت کننه آینناتی بنننابراین (.۱۵7 همننان، ر.ک؛) اسننت خداوننند بننرای تننأ یر در
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 خداوننند اذن بنندون و اسننتقالالا بخواهنند کسننی کننه اسننت ایننن بننر ننناار کننندمننی نفننی

 شنفاعت  بینانگر  دارد شنفاعت  وجنود  بنر  داللنت  کنه  آیناتی  و کنند  شنفاعت  کسنی  برای

 همان(.) است الهی اراده و اذن با

 شفاعت  در است.  ممکن و عقالئی امری شود می خواسته  خداوند از شفاعت  در آنچه

ست  خداوند از تواننمی  ؛یردبگ نادیده را خود صفات  اینکه یا برگردد خود سخن  از خوا

 مولی اگر  الام دارد. مناسبت  او خواست  با که شود می موال از صفاتی  به متوسل  شفیع  بلکه

 فرد تا ودش می غفار صفت  به متوسل  شفیع  اینجا در غفار صفت  هم دارد منتقم صفت  هم

 را خود از صفاتی  یا شفاعت  کنندهطلب از صفاتی  شفیع  همچنین برساند.  اشخواسته  به را

 عملی باشد می شفیع  خواست  با متناسب  که مولی صفات  از برخی تا کندمی بیان موال نزد

 توسل رشیدرضا  که است  حالی در این (۱۵۹ همان،) برسد.  خود خواست  به شفیع  و گردد

 ذیریمبپ را شفاعت  مسدله  ما اگر گویدمی و داندمی خداوند در نق  موجب را شفاعت  به

 علم به بیمطل شفیع شفاعت با و ایمکرده فرم ناق  را خداوند علم که است معنی این به

 نظر صننرف خود اراده از خداوند شننویممی موجب شننفاعت با اینکه یا ایمافزوده خداوند

 از که حالی در (. ۸ ،3  :۱۴۱۴ رشیدرضا،   ر.ک؛) است  نق  الهی اراده در تحول و کند

 فتصنن غلبه مانند اسننت دیگری بر خدا صننفات از یکی غلبه معنی به شننفاعت علّامه نظر

  شفاعت. واسطة به انتقام صفت بر رحمت

 امننور در اسننباا تحنناد و تعننارم قبیننل از شننفاعت ا ننر در الهننی حکننم شنندنمنتفننی

 منصنه  بنه  شنفیع  خواسنت  جهنت  در الهنی  صنفات  شنفاعت  بنا  واقنع  در و باشند منی  مادی

 شننفاعت حقیقننت لننذا اسننت. شننفیع درخواسننت هننم ت ییننر ایننن علننت و رسنندمننی اهننور

 نحننوهبنن نننه حکومننت، بنحننو اسننت، ضننرر و شننر دفننع یننا و نفننع رسنناندن در شنندنواسننطه

 گفنننت تنننوانمنننی بننننابراین (۱۵۹ ،۱  :۱3۹0 طباطبنننائی، ر.ک؛) تعنننارم و محننناده،

  شنننفیع، بنننه متوسنننل شنننخ  و اسنننت، سنننببیت مصنننادیق از یکنننى خنننودش شنننفاعت

 و مسننبب میننان کننند، واسننطه را مسننبب بننه تننرنزدیننک سننبب خواهنندمننی حقیقننت در

 همان(.) بگیرد را سبب آن  یرأت جلو سبب این تا دورتر، سبب
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 گوینند:مننی و کننندمننی تقسننیم تشننریعی و تکننوینی بخننی دو بننه را شننفاعت علّامننه

 امنور  شنده،  واسنطه  هنا مسنبب  و خندا  مینان  اسنبابى  و علنل  اینکنه  یعننی  تکنوینی  شفاعت

 یانندَبِّرُ فرماینندمننی کننه آینناتی مانننند کنننند تنظننیم را آنهننا بقنناء و وجننود و تنندبیر را آنهننا

 اینکننه یعنننی تشننریعی شننفاعت و (3 یننونا/) إِذْنِننهِ بَعننندِ مِنننْ إِلْننا ش ننفِیعٍ مِنننْ مننا الْننأ منر ،

 و نننواهی و اوامننر از احکننامی دینننی آن در و کننرده تشننریع دینننی بشننر بننرای خداوننند

 ارسننال طریننق از و اسننتداده قننرار آنهننا بننرای را تبعنناتی و اسننتنمننوده وضننع آن ام ننال

 بننا مننردم شننود. تمننام مننردم بننر حجننت تننا داده قننرار امننور ایننن جریننان در را بشننر رسننل

 گردنند.  عقوبنت  دچنار  ینا  شنوند  منند بهنره  الهنی  نعنم  از تواننند منی  دینی احکام به توسل

 وَ الللبَّحْمنَ، لَللهُ أَاِنَ مَللنْ إِلَّللا الشَّللفاعَ َ، ََّنْفَللعُ ال یَوْمَئِللذ  آیننة قبیننل از قننرآن از آینناتی

 سنبا/ ) لَلهُ  أَاِنَ لِمَلنْ  إِلَّلا  عِنْلدَهُ،  الشَّلفاعَ َ  ََّنْفَلعُ  ال آینة  و (۱0۹ طنه/ ) قَوْل لا  لَهُ رَضِیَ

 یَبْضل   وَ یَشلاءُ  لِمَلنْ  اللَّلهُ  یَلَْاَنَ  أَنْ َِّعْلدِ  مِلنْ  إِلَّلا  شَلیْئا   شَفاعَتَهُ ْ الََّاْنِی آینة  و (23

 ال وَ آینننة و (2۸ انبیننناء/) ارََّْضللل  لِمَلللنِ إِلَّلللا یَشْلللفَعُونَ ال وَ آینننة و (2۶ نجنننم/)

 یَعْلَمُللونَ هُلل ْ وَ ِِّللالْحَ َ شَللهِدَ مَللنْ إِلَّللا الشَّللفاعَ َ، دُونِللهِ مِللنْ یَللدْعُونَ الَّللذِینَ یَمْلِللفُ

 منطبقند. تشریع مرحله در شفاعت یعنى شفاعت، این با (،۸۶ زخرف/)

 دیگننران بننه اسننت خننودش بننه مخننت  فقننط کننه را شننفاعت خداوننند آیننات ایننن در

 و عفنو  و رحمنت  بنه  تواننند منی  بنندگان  اینن  و کنند منی  تملینک  منردم  و مالئکه قبیل از

 را خنندا بننندگان از اىبنننده نمننوده، تمسننک او علینناى صننفات سننایر و خنندا، م فننرت

 بننالى نتیجننه در و دهننند، قننرار خنندا صننفات آن مشننمول کننرده، گرفتننارش گننناه کننه

 مننورد از دیگننر صننورت ایننن در و برگردانننند، او از شننده، او شننامل کننه را عقوبننت

 گفتننار بننا مطلننب ایننن و نیسننت، حکننم آن مصننداق دیگننر گشننته، بیننرون عقوبننت حکننم

 خنندا حَيَللنات  سَللیِّئاَِّهِ ْ اللَّللهُ یُبَللدِّلَ فَََوْلئِللفَفرماینندمننى کننه تعننالى خننداى خننود

مننی اشننکالبننى و روشننن کننامالا (70فرقننان/) کننندمننى بحسنننه مبنندل را ایشننان گناهننان

 امننر یننک شننفاعت علّامننه نگنناه از بنننابراین (۱۶0 ،۱  :۱3۹0 طباطبننائی، ر.ک؛) شننود
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 شننفاعت رشیدرضننا نگنناه در ولننی بخشنندمننی افننراد از برخننی بننه خنندا کننه اسننت امکننانی

 ندارد. وجود بندگان به آن اعطاء امکان و خداست آن از

 اللَّهُ  دِّلَیُبَ  فَََوْلئِفَ   حسننننه  به  سنننیده  تبدیل   تواند می شنننفاعت   اتتأ یر  علّامه   نظر از

 محنناعج (،70فرقان/) کندمى حسنننهه ب مبدل را ایشننان گناهان خدا حَيللَنات  سللَیِّئاَِّهِ ْ

ئِفَ أُوپاداش  کردن نان  ،مَبَََّّیْنِ أَجْبَهُ ْ یُؤََّْوْنَ ل  شنننودمی داده برابر دو اجرشننننان ای

 ند،ک نیکى کار کا هر ،أَمْفالِها عَشْبَ  فَلَهُ ِِّالْحَيَنَ ِ،  جاءَ مَنْفرموده نیز و (۵۴ قص / )

 باشننند.  دیگری گری رحمت  گونه  هر و (۱۶0 انعام/ ) داشنننت خواهد  را آن م ل  برابر ده

 الهی ذات با مصننلحت داشننتن بر عالوه که اسننت الهی گریرحمت از ایجلوه شننفاعت

 ضننمن ندهد انجام را کار این خداوند که رسنندنمی ذهن به مانعی هیم و اسننت سننازگار

 نظر زا که حالی در (همان طباطبائی، ر.ک؛) شننودنمی هم الم کسننی به شننفاعت با اینکه

ضا    شیدر سازگار  الهی عدالت و علم با شفاعت  ر شیدر  دید از زیرا شود. می معرفی نا  ضا ر

 شننفاعت اب و ندارد علم خداوند یا بگوییم که این مسننتلزم بپذیریم را شننفاعت امکان اگر

 با ییمبگو باید اینکه یا اسننت محال خدا مورد در امر این که شننودمی علم به تبدیل جهلی

 امر این و شننودمی تبدیل عذاا رفع اراده به گرفته، تعلق عذاا بر که الهی اراده شننفاعت

 ر.ک؛) نیسنننت سنننازگار   الهی ذات با  هم امر این و اسنننت الهی اراده در ت ییر معنی به 

 (.307 ،۱   :۱۴۱۴ رشیدرضا،

ضا    شیدر ستلزم  شفاعت  گویدمی ر ست  الهی عدالت رفتن سؤال  زیر م  رازی (همان) ا

شته  مجرمان برای خداوند که هاییعقاا شتنی  است  عادالنه اگر گذا  الم شفاعت  با بردا

  هب نقحی پاسخ در علّامه است.نموده الم اول مرحله در خدا پا نبوده عادالنه اگر و است 

 بحذ دسنننتور بار یک خداوند م الا الهی امتحانات در که گونههمان گوید:می اشنننکال این

 موارد گونهاین در (۱0۶ -۱02 صننافات/) ذبح عدم دسننتور بار یک و دهدمی را اسننماعیل

 رب را عذاا شننفاعت واسننطه به دیگر بار و دهدمی عذاا به دسننتور بار یک خداوند نیز

 پاسنننخ در همچنین (۱۶2 ،۱  :۱3۹0 طباطبائی، ر.ک؛) نیسنننت تناقع امر این و داردمی

 نه و است حکم نقع نه شفاعت، با الهی عذاا شدنبرطرف گوید:می اشکال این به حلی



 فحل قمصریعلیرضا شاهدر المیزان ... /  )ره(های رشیدرضا در المنار و عالمه طباطبائی بررسی تطبیقی دیدگاه 302

 

 

 

 

 این هب اسننت عقوبت حکم بر حاکم شننفاعت بلکه آن؛ تبعات و آ ار ناقع نه و آن ضنند

 شنند حاکم الهی رحمت وقتی و شننودمی الهی رحمت مشننمول فرد شننفاعت با که معنی

 همان(.) شنننودمی داشنننته بر حکم این توبه با اینکه کما شنننودمی طرف بر فرد از عقوبت

 اوست. تعظیم و شفیع به خداوند گذاشتناحترام واقع در حکم شدنبرطرف بنابراین

  نتیجه

 را شنفاعت  کنه  آیناتی  بنه  کنند منی  تکینه  شنفاعت  بنه  مربنوط  آینات  تبینین  در رشیدرضا

 تفسنیر  ای گوننه  بنه  را کننند منی  ذکنر  اسنت ناء  شنفاعت  بنرای  کنه  آیناتی  و کنندمی انکار

 شننفاعت مننورد در رشیدرضننا اسننتدالل شننود.مننی منجننر شننفاعت انکننار بننه کننه کننندمننی

 اسنت  عقلنی  اسنتدالل  اینن  نیسنت.  سنازگار  الهنی  عندل  و علنم  بنا  شنفاعت  کنه  است این

 کننه رواینناتی و آیننات از زیننادی بخننی ایشننان دلیننل همننین بننه روائننی؛ و قرآنننی نننه

 علّامننه کننند.مننی رای بننه تفسننیر را نمننود ا بننات را شننفاعت آن بننه تمسننک بننا میتننوان

 فهننم بننرای را قننرآن آیننات اینکننه ضننمن ،قننرآن آیننات در جننامع تتبعننی بننا طباطبننائی

 و داننندمننی قطعننی قننرآن نظننر از را شننفاعت داننند،مننی کننافی شننفاعت مصننداق و مفهننوم

 مجمننوع در داننند.نمننی ناسننازگار الهننی علننم و عنندل بننا عقالئننی حسننب بننه را آن وجننود

 تننوانیممننی دهننیم قننرار مداقننه مننورد سننوگیری بنندون و دقننت بننا را قننرآن آیننات اگننر

 در شنفاعت  کنه  نیسنت  گوننه اینن  امنا  دارد وجنود  شنفاعت  قیامنت  در کنه  بگینریم  نتیجه

 هننر کننه نیسننت گونننه ایننن نیننز و باشنند داشننته وجننود همننه بننرای و قیامننت مواقننج همننه

-شنده  پذیرفتنه  اجمنال  نحنو  بنه  شنفاعت  قنرآن  نظنر  از بلکنه  کنند؛  شنفاعت  بتوانند  کسی

 مواقننج برخنی  در شنفاعت  باشند. مننی بنندگان  بنه  خداونند  گننریرحمنت  ننوعی  و اسنت 

 خداوننند کننا هننر و دارد وجننود مواقننج از برخننی در ولننی ننندارد وجننود اصننالا قیامننت

 مننورد بننندگان از گروهننی بننرای شننفاعت ایننن و کننند شننفاعت تواننندمننی دهنند اذن او بننه

  گیرد.می قرار قبول
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 و مآخذ منابع
 کریم. قرآن 

 دار ناشننر :لبنننان – بیننروت .العــرب لســان ق(. ۱۴۱0) .مکننرم بننن محمنند منظننور، ابننن 

 .صادر

 ــاف (.۱3۸۹) .النندینناصننر مننالکی، اسننکندری ــا االنتص ــمنه فیم ــاف تض ــن الکش  م

 کتاا. خانه نشر تهران: .الکشاف بهامی المطبوع .االعتزال

 ،نشننر بیننروت: .التأویــل  ســرار و التنزیــل  نــوار (.۱۴۱۸) عمننر. بننن عبننداهلل بیحنناوى 

  .العربی التراث دارإحیاء

 ،ــنهب (.۱۴2۵) متننولی. محمننود محمنند تننامر ــی  م ــد الش ــید محم ــا رش ــی رض  ف

  عسیری. ماجد دار نشر جده: العقیده.

 ،نگر. جامعه نشر تهران: .المرتضی رسائل (.۱3۶۹) .سیداحمد حسینی 

 ،المنـــار بتفســـیر الشـــهیر الحکـــیم القـــرآن تفســـیر (. ۱۴۱۴) محمننند. رشیدرضنننا. 

  المعرفه.دار نشر بیروت:

 ســنه اربعــین اخــاء او رشیدرضــا. ســید کتــابق.(. ۱3۵۶) االمیننر. ارسننالن، شننکیب. 

  دارالفحیله. نشر قاهره:

 ،بینننروت: .القـــرآن تفســـیر فـــی المیـــزان (.ق ه. ۱3۹0) .محمدحسنننین طباطبنننایى 

 .للمطبوعات ا علمی مؤسسة

 ،االسالمی. النشر موسسه قم: .التبیان (. ۱۴۱3) .حسن بن محمد طوسی 

 دارالهجره. نشر قم: .العین (.۱۴0۹) .صحمد بن الخلیل ،الفراهیدی 

 اإلسالمیه. الکتب دار تهران: قرآن. قاموس ش(. ۱37۱) اکبر.على بنابى، قرشى 

 ،العربی. التراث احیاء دار نشر بیروت: .مسلم صحیح شرن .(۱3۹2) .صبوزکریا نووی 

 قربنننانعلی متنننرجم (.20۱۶) محمننند. بنننن عمنننر الننندین نجنننم سنننمرقندی، نسنننفی 

  صدرا. نشر مسکو: ادریسج.
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