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 برخـی  قرن اخیر ظهور کرده و پیرو     دو  ـ سیاسی که در       فکري هاي جریان یکی از   

از بـدو  . ، جریان وهابیت استهاي سوم و چهارم اسالمی است      هاي افراطی سده    اندیشه

هـاي گونـاگون از     یک جریان فکري در جهان اسالم، نقـد ه وهابیت به مثابهانعقاد نطف 

از میان عالمان شـیعی،   .ه است شدانآنافکار و عقاید  متوجه سوي عالمان سنی و شیعه  

و سـید محـسن امـین     را نگاشـت     منهج الرشاد اشف الغطاء،   بزرگانی چون شیخ جعفر ک    

  .را کشف االرتیابعاملی، 

 این جریـان بـراي بـسط    ههاي گسترد  تالشههاي مبارك علمی در بحبوح  این نقد 

هـاي   حد و حصر و تـصفیه  هاي بی  ورزي  نفوذ خود در قلمروهاي اسالمی که با خشونت       

عالّمه تهرانى   .ه است  به امروز امتداد یافت    خونین همراه بود، به ثمر رسید و این رشته تا         

بـرد کـه      را نام مى   یعههاى متعددى از عالمان ش      کتاب یعهالذرسنگ خود    در کتاب گران  

نیز آقاي عبداهللا محمدعلی در کتـابی بـا       .  نوشته شده است   شبهات وهابیت در پاسخ به    

ّ الرد علی الفـرة يفّياإلسالممعجم املؤلفات  عنوان ، ةّإلسـالميمركـز الزهـراء ا( بيـة الوهـاقـةّ

را که نویـسندگان شـیعه و       ) کتاب و مقاله  (صد عنوان مکتوب      بیش از هشت  ) ق١٤٣٠

شناسـی حـج و       کتـاب همچنین در   . اند، معرفی کرده است     سنی در پاسخ وهابیت نوشته    

 مـورد  130شناسی نوشته اباذر نصر اصفهانی، در فصل شبهه  ) 1390نشر مشعر،    (زیارت

  .ر ایران در پاسخ به شبهات وهابیت منتشر شده، معرفی شده استاز کتبی که د

ایـن  . رسانی مناسب اسـت   شناسی، فقدان اطالع  ها در عرصه وهابیت   از جمله ضعف  

کمبود، نخبگان و پژوهشگران را به سوي تألیف کارهـاي تکـراري و بـدون توجـه بـه         

رسـانی،  ي اطـالع هـا در صورت فعال شدن سامانه . دهدها و مشکالت سوق می    واقعیت

پـذیرد و بـه تبـع آن جامعـه علمـی هـدایت         وضعیت پژوهش در این عرصه سامان می      
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هاي شناسی و نیز حوزه   رو، آگاهی و اطالع پژوهشگران حوزه وهابیت        از این . خواهد شد 

هایی کـه در    ویژه پژوهش   گرفته درباره ابعاد وهابیت و به       هاي صورت مرتبط، با پژوهش  

  .هات این فرقه است، ضرورت داردراستاي پاسخ به شب

تـرین مراجـع در گـردآوري، تنظـیم و      شناسی به عنوان یکی از مناسب       عرضه کتاب 

اي در ارائه خـدمات  اشاعه منابع مکتوب در حوزه موضوعی خاص، جایگاه و ارزش ویژه       

طـور   شناسی همین بس که بـدون آن، هـیچ پژوهـشی بـه      در اهمیت کتاب  . علمی دارد 

شـود؛ چـرا   رسد و تحقیقات به صورت صحیح و مطلوب انجام نمی     نمی کامل به سامان  

هـایی تحقیقـات صـورت    کند که در چـه زمینـه     شناسی مشخص می    که رجوع به کتاب   

هایی دچار کمبود پژوهش هستیم و مـسیر تخقیقـات معـین       گرفته است و در چه زمینه     

پژوهـشگران آن   شناسی در هر موضوعی، از هدر رفـتن وقـت             نیز وجود کتاب  . شودمی

  . کندحوزه در جستجوي منابع جلوگیري می

یکی از اعتقادات عموم مسلمانان و معتقدان به ادیان، مسئله شـفاعت اسـت؛ یعنـی       

روز قیامت، اولیاي الهی در حق گروهی از گناهکاران شفاعت کرده و آنـان را از عقـاب         

لهـی بـا شفاعتـشان از    دهند یا بنابر تفسیر برخی از شـفاعت، اولیـاي ا          جهنم نجات می  

. هاي آن اختالف اسـت   و ویژگی  شوند، لیکن در اندازه   شخص، سبب ترفیع درجه او می     

توان از آنان طلـب  عموم عالمان معتقدند حقی را که خداوند براي شافعان قرار داده، می     

کرد، البته با اعتقاد به اینکه اصل این حق از آنِ خداست و اولیـا بـدون اذن او شـفاعت      

 مـسئله  بـا  سـویی،  از که است توجه خور در و مهم نظر آن از شفاعت مسئله1.کنندینم

  .دارد تنگاتنگی و نزدیک ارتباط الهی عدل با دیگر، سوي از و توحید

 اینکه با آنان که است  این  اسالمى هاى فرقه دیگر ها با   وهابی اختالف نقاط از یکى

 معتقدند کـه  و اند پذیرفته اسالمى اصل یک عنوان به را شفاعت مسلمانان دیگر سان  به

 ایـن  در گرامـى  پیـامبر  و کرد خواهند شفاعت امت گنهکاران درباره شافعان قیامت روز

 جهان این در نداریم حق گویند هرگز   در عین حال می    دارد، اما  ترى  بزرگ سهم قسمت

                                                
 . ١٣ص علی اصغر ضوانی، ، وهابيت و شفاعت. ١
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 خـدا  هکـ  آن دهنـده   اذن و شفاعت مالک   از را شفاعت باید. کنیم شفاعت طلب آنان از

   :گفت خواست و باشد،

ــة ــوم القيام ــا ي ــا حممــدا فين ــفع نبين ًاللهــم ش ّ ّّ ــادك أ ،ّّ ــا عب ــفع فين ّو اللهــم ش ّّ

 فـال ،ال مـنهم ّ أو نحـو ذلـك ممـا يطلـب مـن اهللا، أو مالئكتـك،ّالصاحلني

ّو غريهـا ممـا ال يقـدر أ ة،ّ اسـألك الـشفاعّ أو يا ويل اهللاهللا،يا رسول : يقال

  1ّقسام الرشك؛أّذا طلبت ذلك يف أيام الربزخ كان من  فإ،ّعليه إال اهللا

 قیامـت  روز در مـا  شـفیعان  را خود صالح بندگان دیگر و پیامبر پروردگارا،

 تـو  خدا، از  ولى اى خدا، یا  پیامبر اى: بگوییم نداریم حق ما بده، ولى  قرار

 خـدا  جز که است چیزى شفاعت زیرا کنی؛ شفاعت من حق در خواهم مى

بـه   بـرزخ  در کـه  پیامبر از را چیزى چنین هرگاه نیست، قادر نآ بر کسى

  .بود  خواهد طرف عبادت و شرك بخواهى برد مى سر

 حرام شـمرده و  را راستین شافعان از شفاعت درخواست ها به دلیل پندارهایى،   وهابی

  2.اند نامیده شرك را او عمل و مشرك را کننده درخواست

تاکنون در اثبـات مـشروعیت شـفاعت خـواهی از           اندیشمندان و پژوهشگران شیعه     

هـاي وهابیـت از    برداشـت اولیاي الهی در این جهان در راستاي پاسخ به شبهات و سوء   

هـاي کتـاب و مقالـه ارائـه     ، آثار بسیار ارزشمند و قابل تـوجهی را در قالـب          متون دینی 

  : کنیمها را معرفی میهایی از آناند که در ذیل نمونهکرده
  

  هاتابک) الف

بیان هدایت نور، : محمدعلی انصاري، مشهد: مروری بر آيات شـفاعت:  آخرين اميد.١

  .ص، پالتویی72ش، 1387چاپ اول، 

درباره  عمده ایراد دو و به  بررسی شفاعت مفهوم کریم قرآن دیدگاه از کتاب این در

  .است شده داده پاسخ شفاعت مفهوم

                                                
  .)عبدالوهاب حممد بن(٤٢، رساله دوم، صاهلدية السنية. ١

 .)جعفر سبحانی(٢٦١-٢٦٠، ص نقدی بر وهابيت.  ٢



  

 

215 

ب
�تا

 
ت 

ی فا
نا

�
�

� �
 

ق، 1361طلـوع،  :  تهران1سین شاهچراغی،محمد ح : اثبات الشفاعة و ثمرة الطاعـة.٢

  .ص، رقعی، چاپ سربی192

 يا ة الطاعةثمر :این کتاب که به زبان فارسی است، با این عنوان نیز ثبت شده است         

  .ة املنكرين للشفاع يفةثبات الشفاعإ

امامت، مهدویت، شفاعت، توسـل همـراه بـا آیـات و احادیـث        : اثبات عقايد شيعه.٣

  .ص200ش، 1389معتبر، چاپ اول، : ، اهواز علی علیزاده:قدسی

کتـاب، چـاپ    طبـع  سـهامی  شرکت: علی اکبر ناصري، تهران   :امامت و شـفاعت.٤

  .ص444ش، 1358دوم، 
و  الـشفاعة مــنهم األئمــة األطهـار و طلــب و بحـث حــول جـواز التوســل بـالنبی.٥

  .ص41ش، 1389دارالهدي، چاپ اول، : ماجد دباغ، قم :التفويض بطالن 

 حـدي : شمـسی، الهـور    عبدالواحـد : یالنی، ترجمـه  گ اقبال محمد :يان شـفاعتب. ٦

  . ش1379/  ق1421پبلیکیشنز، 

  . نوشته محمد اقبال گیالنی استالشفاعة کتاب این اثر ترجمه

 ترجمـه و  2شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء،      : پريامون مسائل استغاثه، توسل و شفاعت.٧

  .ص40ش، 1373مرسل، : شرح مرتضی قاسمی کاشانی، کاشان

الغطـاء اسـت کـه بـه فارسـی         کاشـف  جعفـر   شـیخ  منهج الرشاد اي از کتاب    گزیده

 از عالمـه  يگفتـار استغاثه، توسل و شـفاعت؛   این کتاب با عنوان     . برگردانده شده است  
  . نیز مشهور است توسل و شفاعت به مسائل استغاثه،رامونیکاشف الغطاء پ

کاشـفى،   محمدرضـا  :تـدوین  و مـه محمـد شـجاعی، مقد     : جتسم عمل و شـفاعت.٨

  .ص106ش، 1385 جوان، اندیشه کانون :تهران
 سـوره حـرضت ١٨تفـسري آيـه : ی فرقه وهابيت تفاوت رشک با شفاعت پاسخ به شبهه.٩

ش، 1382دفتر تحقیق و نشر بهاران، چاپ اول،     : سید محمد ضیاء آبادي، تهران     :يونس

  .ص، پالتویی26

                                                
 ).ق١٣٨٧-١٣٢٠(سيدحممدحسني، موسوی شاه چراغی. ١

 .)ق١٢٢٨-١١٥٦(الغطاء؛ جناجی نجفی، جعفر بن خرض   خرض، كاشف جعفر بن. ٢
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گروهی از  به کوششمحمد بیستونی،  :رآن و روايـات توسل و شفاعت از ديدگاه ق.١٠

  .ص، جیبی118ش، 1384بیان جوان، چاپ دوم، : ، تهرانمحققان

ــاح مكاســب و مــسئله . ١١ ــه غــدير و بــر وجــوب مخــس در ارب ــر خطب جــواب مناقــشات ب

  . ص، وزیري134ش، 1354کتابفروشی اسالمیه، :  تهران1محالتی،اهللا  ذبیح :شفاعت

از . شده درباره عقاید شیعه پاسخ داده شـده اسـت        در این کتاب برخی شبهات مطرح     

 شـفاعت  مـسئله  سـبعه،  اشیاي در خمس وجوب احادیث: اند از   جمله مباحث آن عبارت   

  .خم غدیر در عامه مناقشات جواب ،بیت اهل ورسول خدا

 و غـدیر  خطبـه  منکـر  بر شمشیر ضرب: اب با این عنوان نیز ثبت شده است       این کت 
  .آن جواب و غدیر قضیه بر عامه مناقشات خالصه و شفاعت منکر

  . ص60ش، 1369مؤلف، : حبوباتی، تهران رضا سید : چند درس از شفاعت.١٢

 انتـشارات  دفتر: هریسی، قم هاشمزاده هاشم :مسأله شفاعت: شده  حقايق حتريف.١٣

  . ص236ش، 1360اسالمی، 
حــسن پورســلطانی، :  اردبیــل2اردبیلــی، صــدوقی عبــدالعظیم : حقيقــة الــشفاعة.١٤

  .  ص، چاپ سربی36ش، 1324

 عبـاس  بـه کوشـش   : درسهايی از شفاعت جمموعه گفتارهای تقـی طباطبـايی قمـی.١٥

  .ص179ش، 1364استقالل، : دشتى، قم حاجیانی
  چــاپ اول،،  دلیــل مـا : قـم  3لـدین طبــسی، نجــم ا :هـايی در نقـد وهابيـت  درس.١٦

  . جلد، جیبی4ش، 1388

  .جلد اول این مجموعه به موضوع توسل و شفاعت اختصاص دارد

نجـم الـدین    :هـای اعتقـادی آنتوسل، شفاعت و ريـشه: هايی در نقد وهابيت درس.١٧

  . ص58ش، 1388نور والیت، چاپ اول، : طبسی، تبریز

  که قـبالً  است اثر مولفتی در نقد وهابییها درسب  از کتا يا  دهیکتاب حاضر برگز  

  .بود منتشر شده يجلدچهار به صورت 

                                                
 .ق١٤٠٦درگذشت  .١

 .ش١٣٤٠ درگذشت .٢

 .الدين الدين؛ مروجی طبسی، نجم  طبسی نجفی، نجم.٣
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این کتاب به زبان اردو نیز ترجمه شده است و با این مشخـصات بـه چـاپ رسـیده          

ش، 1388دلیـل مـا، چـاپ اول،    : ، ترجمه ناظم حسین اکبر، قموهابی افکار کارد  : است

  . ص196

دلیل ما، چـاپ اول،  : سید علی حسینی صدر، قم :شفاع الشفاعة واإلستـ دروس يف.١٨

  . ص ، وزیري156ش، 1386

 مـورد  شـفاعت را   شـیعه،  و سنّت اهل روایی متون و قرآن آیات به استناد با نویسنده

 از شـواهدي  ابتـدا . اسـت  کاویـده  را  آن عقیـدتی  هاي ریشه و ابعاد و داده قرار پژوهش

 مجـاز  و مـشروعیت  عقلـی  دالیـل  و امامان یرهس پیامبران، سیره نبوي، احادیث قرآن،

 نقلی و عقلی دالیل در ادامه،  و نقل برتر و مقدس هاي شخصیت از شفاعت طلب بودن

 نبـوي،  قطعـی  سـنت  قرآن، آیات از براهینی و دالیل نویسنده. است شده ذکر شفاعت

 تهپرداخ آن وقوع ضرورت سپس و شفاعت عقلی امکان اثبات به و آورده عقل و اجماع

  .است

مـصطفی    :نجـم الـدین طبـسی، ترجمـه     :هـای وهابيـت  رويكرد عقالنی بـر بـاور.١٩

  . جلد6ش، 1384 چاپ اول،  امیرالعلم،:قم، هزاد داداش

ـ . اسـت » آشنایی جوانان با معارف اسالمی «این کتاب از مجموعه      سنده در ایـن  نوی

مجموعه کوشیده است شبهات مطرح شده از سوي وهابیون درباره عقایـد شـیعه را بـا                 

جلـد اول ایـن مجموعـه دربـاره      . ادله عقلی و نقلی بررسی کند و به آنهـا پاسـخ دهـد             

در این جلد، پس از بیان مفهوم شفاعت، شافعان در دنیا و آخرت معرفـی         . شفاعت است 

  .  ت بر شبهات به همراه پاسخ آنها بیان شده استدر ادامه اشکاال. اندشده

مؤسسه در راه حق،  : احمد مطهري، با همکاري غالمرضا کاردان، قم       : شـفاعت.٢٠

  . ص254ش، 1359

ش، 1385بوسـتان کتـاب، چـاپ اول،      : آبادي، قم   حسن طاهري خرم   : شفاعت.٢١

  . ص188

 در. اسـت  بررسی شده  نانمسلما و اسالم اندیشه در شفاعت واالي در این کتاب جایگاه   

 و آیـات  منظـر  از شـفاعت  شـرط  سـه  سـپس  و شـفاعت  اصل بر وارد اشکاالت کتاب آغاز
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 و روح پـاکیزگی  در شـفاعت  نقـش  همچنـین . اسـت  گردیده ذکر مختلف منابع از و روایات

 فـصل . اسـت  گردیـده  بررسی وارده اشکاالت و باطل و حق شفاعت هاي  تفاوت نیز و جان

 در وارد شـده   گاه شبهات   آن و دارد اختصاص مسئله شفاعت  و شیعه وضوعم به کتاب پایانی

 دربـاره ایـن    عبـدالوهاب  بـن  محمـد  پاسـخ  و درج آنهـا،  تشریحی پاسخ و شفاعت خصوص

  .است گردیده نقد موضوع

: ترجمـه : این کتاب به زبان ترکی نیز ترجمه و با این مشخصات منتشر شده اسـت              

ـ  مرکز: المان آغام اوغالن او، قم     ـ  نی ب جامعـة ، ی ترجمـه و نـشر المـصطف     ی الملل

  .176م، ص2011/ش1390، املصطفی العاملية

الـشفاعة حقيقـة  :همچنین به زبان عربی ترجمه و با این مشخصات منتشر شده است  

 :تهـران  :األنبيـاء واألوليـاء يف حيـاهتم الـشفاعة مـن  أم خيال؟ بحث علمـي يثبـت صـحة طلـب 

 معاونـت  ،مرکـز مطالعـات و تحقیقـات علمـی    ، میمجمع جهانی تقریب مـذاهب اسـال   

  .188ش، ص1387/ق1429 ،، چاپ اولفرهنگی

  . ص48ش، 1383هنارس، : مطلق، قم موسوي عباس سید : شفاعت.٢٢

  . ص166ش، 1366جا، قاسم اسالمی، بی : شفاعت.٢٣

محمـدباقر علـم الهـدي،     :...بررسی و حتليل توسـل، شـفاعت و زيـارت:  شفاعت.٢٤

   . جلد3ش، 1386منیر، : تهران

 بـه  پاسخ و حدیث و قرآن منظر از آن اثبات دالیل و درباره شفاعت  حاضر پژوهش

  . باشد می وهابیت در این موضوع شبهات برخی

  . ص136ش، 1381سبط اکبر، : محمد قاضوي، قم : شفاعت.٢٥

  . ص383ق، 1427ش 1385قدس، : حمیدي، قم کریم : شفاعت آخرين اميد.٢٦

 فرهنگـی  موسسه :بیدهندي، قم باقري علی بن ناصر : شفاعت از ديدگاه شافعان.٢٧

  . ص64ش، 1377 ، شاکر انتشاراتی

ــل .٢٨ ــالمی در موضــوع اص ــاق دانــشمندان اس ــث و اتف ــرآن و احادي ــفاعت از نظــر ق  ش

  .ص، رقعی64ش، 1388هادي، چاپ اول، : بدون مؤلف، تبریز :شفاعت
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پـوري،   علـی : پوري، بنگـالور   علی عابدي عباس : شفاعت اسالمی نقطه نظرسی.٢٩

  . ص، زبان اردو26 م، 2002/ق1423

 1422مؤسسه امام علـی،  : رضوي، قم حیدر مبین : شفاعت ايك اسالمی حقيقت.٣٠

  .ص، زبان اردو153ق، 

جا،  ور، بیمحمدجواد سلمانپ : شفاعت تكوينی و ترشيعی واسطه بني خدا و خملوقات.٣١

  .ش1381

  .طباطبایی محمدحسین سید عالمه مرحوم یادنامه: خرد و وحی مرزبان: فروست

سید  :عبـدالوهاب ر مذهب فكری ابن تيميه و حممد بننقدی ب:  شفاعت چرا و چگونه.٣٢

  .ص، رقعی204، 1386بنیاد معارف اسالمی، چاپ اول، : غالمرضا حسینی، قم

:  ران ه علـی عالمـه حـائري، ت    : اران ك اه ن  گ ازات ج و م ف ع: آيينـه قـرآن شفاعت در .٣٣

  . ص، وزیري208ش، 1384رامین، چاپ اول،  نشر فرهنگی موسسه

ــسه  : شــفاعت در اســالم.٣٤ ــران، مؤس ــحت، ته ــی ص ــاتی عل ــان،  مطبوع افتخاری

  .ص126ش، 1355

، قم، مسجد مقدس رضا استادي : شفاعت در قرآن و حديث و بحثی درباره زيارت.٣٥

  .ص،  رقعی176، 1389جمکران، چاپ اول، 

بـا همکـاري غالمرضـا     جعفر سبحانی، : شفاعت در قلمرو عقل و قرآن  و حديث.٣٦

  .ص440، 1354دارالکتب االسالمیه، : کاردان، تهران

ــشاراتی مرکــز: حــسین حــسینی، تهــران : شــفاعت كــربى.٣٧ ــر،  فرهنگــی انت منی

  .ص226ش، 1389

  .ص76ش، 1379حجم سبز، : پور، تهران کاظمی حمید :ربی شفاعت ك.٣٨

  .ص440ش، 1383بیان،  پرتو: هاشمى، سنندج سید طه : شفاعت و عرفان.٣٩

نهـاد نماینـدگی   : سید محمد کاظم روحانی، تنظیم و نظـارت  : شفاعت و توسـل.٤٠

 نهاد مقام معظـم رهبـري در        ها، معاونت آموزش و تبلیغ      مقام معظم رهبري در دانشگاه    

  .ص، رقعی88ش، 1386دفتر نشر معارف، چاپ هشتم، : ها، قم دانشگاه



 

 

220 

ایـن  . هاي شیعه و نقد رفتار وهابیون است   بررسی شفاعت و توسل بر اساس دیدگاه      

  .هاي دانشجویی درباره شفاعت و توسل است نوشتار بخشی از پرسش

به کوشش جمعی  : العظمی جعفر سبحانیاهللا  شفاعت و زيارت برگرفته از آثار آيت.٤١

  .ص، رقعی163ش، 1386، چاپ اول، کانون اندیشه جوان: ، تهراناز محققان

 و آیـات  شـفاعت  مخالفـان  و وهابیـان  شـبهات  بـه  گویی  پاسخ ضمن کتاب این در

 و الهـی  عـدل  بـا  عقیده این هماهنگی و شده تحلیل و طرح شفاعت به مربوط روایات

  . است رسیده اثبات به اسالمی عقاید دیگر

چاپ و مرکز تیب  اهل یمجمع جهان : سید عبدالکریم بهبهانی، قم    : الشفاعة.٤٢

  .  ص، پالتویی33ق، 1426ش1384نشر، 

دار : سـید کمـال حیـدري، قـم     : الشفاعة بحوث يف حقيقتهـا و أقـسامها و معطياهتـا.٤٣

  . ص، وزیري428ش، 1382فراقد، چاپ اول، 

 مفهـوم  بـه  ابتدا فصل، شش ضمن در تفسیري و روایی منابع از استفاده با نویسنده

 اصـل  اینکـه  و تشریعی شفاعت در ادامه . پردازد می تکوین نظام در آن اثبات و شفاعت

 روایـات،  آیـات و  بررسـی  گاه مؤلف با آن. بررسی شده است  خداست، آنِ از شفاعت این

. اسـت  داده بیـان شـده، جـواب      بـاره   ایـن  در که به شبهاتی  شفاعت، اصل اثبات ضمن

 طلب وازج و آخرت و دنیا در آنان شفاعت و کنندگان شفاعت و شوندگان  شفاعت شرایط

  .است کتاب مباحث پایانی شفاعت،

 1426ش 1385، همرکز الرسـال : اسدي، قم محمدهادي :ّ الشفاعة حقيقة اسـالمية.٤٤

  . ص75ق، 

دارالهـدي،  : مصطفی قصیر عـاملی، بیـروت    :حقيقتها، رشوطها، آثارهـا:  الشفاعة.٤٥

  . ص72م، 2001/ق1421

 : و حـدودها و آثارهـاةبـني مفهـوم الـشفاع تة موجزةرسال : ةّ يف الكتاب والسنة الشفاع.٤٦

مرکـز تحقیقـات   :  ص، وزیري؛  قـم     128 م،   2002داراألضواء،  :  جعفر سبحانی، بیروت  

  .ص110ش، 1374ق 1416، )نشر مشعر(حج 

 بـا  نویـسنده . احادیث است  و قرآن دیدگاه از شفاعت مفهوم درباره کالمی پژوهشی
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 آیـات  بـاره،   این در شیعه کالمی هاي  اهدیدگ اثبات و شفاعت منکران ادعاهاي رد هدف

 آنهـا  تفـسیر  و شـرح  بـه  نقلـی  و تحلیلـی  روش دو با کرده و  ذکر را شفاعت به مربوط

 بیـان  شـفاعت  دربـاره  را شـیعه  و سـنّت   اهل علماي دیدگاه آغاز، در وي. است پرداخته

 توجیهـات . اسـت  پرداختـه  کـریم  قـرآن  در شـفاعت  مفهـوم  بررسـی  به گاه آن و کرده

 از شـفاعت  طلـب  پـاداش  و ثـواب  شـدن  زیـاد  یا عقاب اسقاط جهت شفاعت عت،شفا

 در شـفاعت  آن، کیفیـت  و چگـونگی  و شـفاعت  دربـاره  هایی  پرسش شفاعت، صاحبان

  .است کتاب در شده مطرح دیگر مباحث از شفاعت روایات و اسالمی احادیث

: ألعلی الـسبزواريللـسيد الراحـل عبـدا:  و الشفيع من تفسري مواهب الـرمحنة الشفاع.٤٧

  .ص، جیبی48ش، 1383فجر ایمان، چاپ اول، : جمیل قریشی، قم

 شـفاعت،  مفهـوم  آن، شروط و شفاعت اسالم، در شفاعت سنت، و کتاب در شفاعت

 کـه  اسـت  کتابچه این اصلی مباحث از الهی ادیان در شفاعت و آن، متعلقات و شفاعت

  .است شده نگاشته ـ احادیث و آیات ذکر با ـ عربی زبان به

  . ص30ش، 1363جا، ودى، بی غالمحسین : شيعه و شفاعت و چند گفتار ديگر.٤٨

  . ص40 م، 2002/  ق1423جا، اعداد ماجد کمونه، بی :ة عرفت معنی الشفاع.٤٩

 دربـاره مـسئله    اهللا فـضل  محمدحـسین  سید مرتضى و  جعفر سید هايپاسخ شامل

  .شفاعت است

: ید کمال حیدري، به کوشش محمدجواد زبیدي، قـم س : مفهوم الشفاعة يف القرآن.٥٠

  .ص، وزیري189م، 2004/ق1425، چاپ اول، دارفراقد

 روایی منابع از جستن بهره با مؤلف. است شفاعت باب در نویسنده هاي  درس تقریر

 و شـافعان  شـفاعت،  تبیـین شـفاعت، اقـسام      بـه  ابتـدا  فصل، سه ضمن در تفسیري و

 شفاعت شده درباره   شبهات مطرح  به ادامه در. پردازد می آنان شرایط و شوندگان شفاعت

 پیـامبر  شفاعتِ به ها  انسان همه نیاز روایات، به اشاره با سوم، فصل در. پاسخ داده است  

 مؤمنـان،  ،زهـرا  فاطمه اطهار، ائمه براي را شفاعت مقام و شود می متذکّر را اسالم

  .کند می اثبات علما و شهدا مالئکه،

ش، 1386زائـر، چـاپ ســوم،   : علـی راجـی، قــم   :در قيامـتبيـت  نقـش اهـل.٥١

  .ص، وزیري304



 

 

222 

طـاووس  : امیـري، قـم    طباطبـایی  جعفر سید : واسطه فيض، يا، توسل و شفاعت.٥٢

  .ص160ش، 1381بهشت، 

ش، 1390مـشعر، چـاپ اول،   : علی اصغر رضـوانی، تهـران   : وهابيت و شـفاعت.٥٣

  .ص، رقعی128

  

  1هانامهپایان) ب

مهـدي   کرمـی،  اشـرف  علـی  :تّسـن بيقی شفاعت از ديدگاه شيعه و اهـلی تط بررس.١

اکبرنژاد، شمس اهللا صفرلکی، رشته علوم قرآن و حـدیث، دانـشکده الهیـات، دانـشگاه                

  .ش1387ایالم، 

آراي  بـه بررسـی   قرآن و احادیث مربوطه به شـفاعت،  آیات بررسی نویسنده پس از  

شـده   شـبهات مطـرح    وي در انتهـا   . داخته اسـت  وشیعه در این باره پر     سنّت  اهل بزرگان

  . آنها آورده استدرباره شفاعت را به همراه پاسخ

ســید شــوکت حســسین مــدنی،  :بررسـی تطبيقـی شــفاعت در تفـسري امليــزان و املنـار. ٢

، قـم،   جامعـة املـصطفي العامليـةاسـالمی،    معـارف  و فقه عالی مصطفی محامد، مدرسه  

  .ش1387

 تفسیر صاحب رضا، رشید و ،المیزان تفسیر صاحب اطبایی،طب عالمه دیدگاه مقایسه

 شـفاعت  بـه  عقیـده  در را المنـار  صـاحب  دیدگاه نویسنده. است در باب شفاعت   ،المنار

 ولی کند،  می رد را آن گاهی معتزلی، دلیل داشتن عقیده   به وي زیرا داند؛  می نامشخص

 شـده   مطرح اشکاالت ه همچنین نگارند. داند  می شده  اثبات را آن روایات و دلیل آیات  به

 عالمـه  دیـدگاه  از گفته است کـه    و نپذیرفته را کدام  هیچ و داده پاسخ را شفاعت درباره

 و خطـا  بـاب  از و او، اراده تغییـر  بـاب  از نـه  خداونـد  طـرف  از شفاعت قبول طباطبایی

  . است خداوند معلوم و مراد در دگرگونی باب از بلکه او، قبلی حکم دگرگونی

                                                
. گاه نام استاد مشاور آمده است شايان ذكر است پس از عنوان، ابتدا نام نويسنده، سپس نام استاد راهنام، و آن. ١

 . باشند میها مربوط به مقطع كارشناسی ارشد يا سطح سوم حوزه  نامه مهچنني متامی پايان
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 بـاربري  صـادق  :ّسـنت سی شبهات شفاعت در آيات قـرآن و تفاسـري شـيعه و اهـل برر.٣

محمد، محمدرضا آشتیانی، رشته علوم قـرآن و حـدیث، دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد                  

  .ش1373اراك، 

و  گوهري مطلب، عباس نفیسه : بررسی شفاعت از ديدگاه معتزله و عالمه طباطبايی.٤

  .ش1387اسالمی، دانشگاه تهران،  حکمت و لسفهجودي، رشته ف رضازاده  محمدکاظم

 شهال میرخـانی،  : بررسی شفاعت در آيات و روايات و نقد شبهات وارده بر شـفاعت.٥

ـ  کـامران ا   ، معارف دیمج  واحـد تهـران شـمال،       ی، مبارکـه، دانـشگاه آزاد اسـالم       يزدی

  .ش1388

محمـدي،   اکبـر علـی  : بررسی مسئله شفاعت از ديدگاه عالمه طباطبايی و فخر رازی.٦

محمد ذبیحی، احمد عابدي، رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانـشکده الهیـات، دانـشگاه             

  .ش1379قم، 

از ديـدگاه ) شـفاعت، حممـود، شـهادت (٩ پژوهشی پريامون سه مقام اخـروی نبـی اكـرم.٧

صدیقه سپاسـی، فـتح اهللا نجارزادگـان، رشـته علـوم قـرآن و حـدیث،             :قرآن و روايـات

  .ش1386قم،  الدین اصول دانشکده

 منظـر  از) شـهادت  و محمـود  شفاعت،(پیامبر اخروي مقام درباره سه  پژوهشی

 بررسـی  به پژوهش، کلیات بیان از پس فصل، چهار طی نویسنده. است حدیث و قرآن

گـستره   مـورد  در فـریقین  عرفا، دیدگاه  و فالسفه منظر از آن حکمت و شفاعت ماهیت

 رسـول  اختـصاصی  مقامـات  سایر با محمود مقام یانم رابطه ، تبیین  پیامبر  شفاعت

 اسـت،  محمـود  مقـام  بـارز  مـصداق  کـه  حـضرت  کبراي شفاعت هاي  ، جلوه اکرم

 وخـدا  رسـول  شـهادت  مقـام  قیامت، روز شاهدان به اشاره گاه با   آن. پرداخته است 

  .است کرده تبیین را آن حیطه

سطح  نامهانیپارین، محمد مظف :و وهابيـت  توسل و شفاعت از منظر اهل بيت.٨

 ).1390(رشته فلسفه و کالم اسالمی، حوزه علمیه قم، در حال تدوین، سوم حوزه

علــی لیاقــت، ســیدعبدالکریم  : درخواسـت شــفاعت از انبيــا و اوليــا از منظــر فــريقني.٩
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جامعـة  حیدري، حسن شکوري، رشته علوم قرآن و حدیث، مجتمع عالی امام خمینـی،            

  .ش1387، املصطفی العاملية

ـ پامحمود یارمحمودي،  : شفاعت از ديدگاه فريقني.١٠ ، سـطح سـوم حـوزه    نامـه انی

عبدالکریم عابدینی، حسین رجبی، رشته فلـسفه و کـالم اسـالمی، حـوزه علمیـه قـم،                 

  .ش1389

قنبرپور، سیدمهدي قریشی، سـیدمهدي    خسرو : شفاعت از ديدگاه قرآن و حديث.١١

  .ش1389وي، صالحی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خ

  ی ل ع م اسـ  یی قبـه راهنمـا   : آن ی الم  ك ای ده ام ي  و پ ت ّن  و سـ رآن  ق اه دگ  از دي ت اع ف ش. ١٢

 آزاد  اه گ ش دان  ، ات ی ه ال  ده ک ش  دان ی، الم اس  ارف ع م و  ه ف  س  ل  ري، رشته ف    ه  پ  س د  م  ح  ، م   ی  ان  ن  وچ  ک

  .ش1379، زي رک م  ران ه ت د واح ، ی الم اس

سـید محمـود    کـردار،  راسـتی  فاطمه :تيميه فاعت از منظر حكمت متعاليه و ابن ش.١٣

دانـشگاه بـاقرالعلوم، قـم،     رشته فلـسفه و کـالم اسـالمی،         ،  نیاموسوي، علیرضا قاسمی  

  .ش1387

کریمی، سیدمحمدباقر حجتی، رشته علوم  فیروزه : شفاعت از نظر قرآن و حـديث.١٤

  .ش1373آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، قرآن و حدیث، دانشگاه 

طــاهره ســیف اللهــی، غالمحــسین  : شــفاعت از نظــر قــرآن و نقــد شــبهات وارده.١٥

  .ش1387نسب، دانشکده اصول الدین قم،  تاجري

محمد علی مبلـغ نـژاد، محمـد حـسن زالـی، مرکـز تربیـت            : شفاعت در اسالم.١٦

  .ش1371مدرس، قم، 

بی قمر جـاودان، محمـد یوسـف نیـري، ابوالقاسـم      بی  :  شفاعت در قرآن كـريم.١٧

دانـشکده الهیـات و معـارف اسـالمی، دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد فـسا،                  محمودي،  

  .ش1375

، سـطح سـوم حـوزه    ی کارشناسنامهانیپا کریم حمیدي، : شفاعت در قرآن كريم.١٨

  ).1390(رشته فلسفه و کالم اسالمی، حوزه علمیه قم، در حال تدوین 
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حـسین علـوي مهـر، محمـدجعفر حـسینیان،        خلیلی، ابراهیم :اعت در قـرآن شف.١٩

  .ش1380رشته فقه و معارف اسالمی، مجمع عالی فقه و معارف اسالمی، 

نهـال غـروي نـائینی، ابوالقاسـم     :  شفاعت در قرآن و احاديـث معـصومني.٢٠

 تهـران،  دانشگاه اسالمی، معارف و الهیات خزعلی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده      

  .ش1368

احمــد امــامزاده، مــریم ایمــانی  فربــود، محمـدجواد  :ّ شـفاعت در كتـاب و ســنت.٢١

خوشخو، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علـوم انـسانی، دانـشگاه تربیـت        

  .ش1383معلم، 

رقیـه پنـاهی رجـب، دانـشگاه فردوسـی،       : شفاعت و توسل از ديدگاه عقل و نقل.٢٢

  .ش1390مشهد، 

مقـدري، موسـی مالیـري،     فاطمـه  : شفاعت و عدل اهلی با توجه به نقـد وهـابيون.٢٣

انشاءاهللا رحمتی، رشته فلسفه و حکمت اسالمی، دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد تهـران              

  .ش1388مرکزي، 

عطیه اسکندر، مریم حاجی عبـدالباقی،   :های منكران شـفاعت و توسـل نقد ديدگاه.٢٤

  .ش1389 اسالمی، واحد تهران شمال، نفیسه نوید، دانشگاه آزاد

 حوزه، محمد بـاقر   سطح سه نامه روح اهللا خدادادي، پایان :ها در عامل  نقش واسطه.٢٥

  .ش1389،  قممرتضوي نیا و عبدالرحیم سلیمانی، حوزه علمیه

  

  هامقاله) ج

، 21-20، ش تبیـان محمـد عـارف مدرسـی،     :اثبات شفاعت به نص آيـه و حـديث. ١

  .54-50، ص 1376فروردین 

، حـسین نـوري   پاسـدار اسـالم    :معـاد، شـفاعت روز قيامـت: اصول اعتقادی اسالم. ٢

-12، ص 1369، مـرداد  104؛ ش104؛ ش 21-19، ص 1369، تیـر  103همدانی، ش  
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ــهریور 105؛ ش 13 ــر 106؛ ش 16-14، ص 1369، شـ ؛ ش 17-16، ص 1369، مهـ

  .15-14، ص 1369، دي 109؛ ش 15-14، ص 1369، آبان 107

، شـوال  16، ش رسـالة القلـمسید جعفر حماد،   :بحث يف ادلة الشفاعة عند املعتزلـة. ٣

  .174-147 ق، ص 1429

 مفهـوم  نخـست  نویـسنده . اسـت  معتزلـه  دیدگاه از شفاعت مشموالن در پژوهشی

 و اشـاعره  امامیه،«: نوشته و کرده مطرح را شفاعت مشموالن گاه  و آن  شفاعت شناسی

 ولـی  شـوند،   برخوردار مـی   شفاعت از کبیره گناهان مرتکبان که اند عقیده این بر سلفیه

 دالیـل  مؤلـف . اختـصاص دارد   مـؤمن  و مطیـع  بنـدگان  به شفاعت دارند اعتقاد معتزله

 داده جـواب  اسـتداللی  صورت به را آنان گاه ادله  و آن  کرده بیان را معتزله نقلی و عقلی

  .است

، ش طلوع نـور رضوي،  حسین ید فیاضس :بررسی آيات شفاعت از ديدگاه فـريقني. ٤

  .56-33، ص 1387، بهار 25

 بـا  ابتـدا   نویـسنده  .سـنّت   اهل و شیعه دیدگاه از شفاعت آیات درباره است پژوهشی

 رد در معتزلـه  دیـدگاه  مقایسه به اسالمی، هاي  فرقه نظر از شفاعت اصل قبول به اشاره

 مـورد  در و اشـاعره   شـیعه  گاهدیـد  و انـد   داده انجـام  کبیره گناهان که مؤمنانی شفاعت

 ضـمن  ادامـه  در وي. اسـت  پرداختـه  اند،   نشده توبه به موفق مرگ از قبل که مؤمنانی

 شـیعه  دیـدگاه  و کرده رد را معتزله نظریه شفاعت، مسئله درباره فرقه هر دالیل بررسی

   .است پذیرفته را اشاعره و

مطالعـات  حیـدري،   حـسین  :های كالمی مولوی در موضوع شفاعت بررسی انديشه. ٥

  .139-107، ص 1381، بهار 55، ش اسالمی

 مختلـف  هـاي مکتـب  موضع و قرآنی مستندات تبیین از پس نوشتار این در نگارنده

 در هفـتم،  قرن نامور عارف و شاعر مولوي، آراي بررسی به شفاعت، در موضوع  کالمی

  . پردازد می باب این

علی اشرف کرمی،  :ّسنت درباره شـفاعت بررسی روايات و آرای بزرگان شيعه و اهل. ٦

  .108-91، ص 1388، پاییز 20، ش اندیشه تقریب
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، ص 1376، تابستان 22، ش   کالم اسالمی زاده،  رضا باقی  :بررسی مسأله شفاعت. ٧

143-160.  

اندیــشه محمـدعلی خیراللهــی،   :تـربک جـستن و شـفاعت بــه نبـی مكـرم اســالم. ٨

  .92-83، ص 1386، تابستان 11، ش تقریب

، 5، ش احیـاء پنـاهی،   شـریعت  ژیـال موحـد   :حتقيقی بر موضوع شـفاعت در قـرآن. ٩

  .174-168، ص 1370فروردین 

 معـارف  آمـوزش  رشـد چی،  حسین سوزن :شـفاعت: تفسري امليزانرهنمودهايی از . ١٠

  .9-4، ص 1385 بهار ،60، ش اسالمی

 سـوره بقـره     47آیـه   در این مقاله دیدگاه عالمه طباطبایی در باره شفاعت که ذیل            

  .آمده است، مطرح شده است

  .111-95، ص 1381، مرداد 4، ش صباحبدون ذکر نام مؤلف،  :شفاعت. ١١

  .در این مقاله با استناد به آیات و روایات شفاعت اولیاي الهی اثبات شده است

  .5-4، ص 1385، بهمن 5، ش نسیم وحیحجت اهللا رحمانی،  :شفاعت. ١٢

 شـفاعت،  مفهـوم  به توجه ضمن نویسنده.است شفاعت زمینه در قرآن آیات بررسى

 پرداختـه  آنهـا  بین جمع به گاه  آن و کرده تقسیم دسته سه به را شفاعت به مربوط آیات

 اسـتفاده  با را قیامت در کنندگان   شفاعت از برخى شفاعت، شرایط به اشاره با وى. است

  .است گفته پاسخ شفاعت شبهات از شبهه دو به پایان در و برده نام روایات از

  .58-78، ص 1382، تابستان 54، ش فرهنگ کوثرمحمد غفوري،  :شفاعت. ١٣

  . در این مقاله ادله منکران شفاعت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

، خـرداد  2، ش 34، سـال  هایی از مکتب اسالم   درسیعقوب جعفري،    :شـفاعت. ١٤

  .46-41، ص 1373

ات قرآنی درباره شفاعت، دیدگاه قرآن درباره ایـن موضـوع       در این نوشتار، با ذکر آی     

  .کالمی بررسی شده است

، 33عبــاس خــتن اصــل، اندیــشه دینــی، ش :شـفاعت از ديــدگاه صــدر املتــأهلني. ١٥

  .130-109، ص 1388زمستان 
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، مــرداد و 46، ش نـور علـم  محـسن غرویـان،    :شـفاعت از ديـدگاه عقـل و نقـل.  ١٦

  .55-29، ص 1371شهریور 

، اردیبهـشت  14، ش فرهنگ کـوثر معصومه قره داغی،  :شفاعت از ديدگاه قرآن. ١٧

  .43-41، ص 1377

  .مرتضی حائري یزدي :شفاعت اهل بيت . ١٨

 نـامی  سـخنوران  و عظـام  آیات از گفتار چهارده: والیت بوستاناین مقاله در کتاب     

 47 صـفحه  ، که در قالب مجموعه مقاالت منتشر شـده، در    بیت اهل پیرامون شیعه

  .انتشارات بوستان کتاب قم این کتاب را منتشر کرده است.  آمده است62تا 

، اسـفند  20، ش راه قـرآن سیدمحمدباقر علوي تهرانـی،   :شفاعت حق كيـست؟. ١٩

  .8-6، ص 1387

، زمـستان   1، ش   سـفینه نـایینی،    غـروي  نهـال  :شفاعت در تفسري منـاهج البيـان. ٢٠

  .117، ص 1382

 در تفـسیر  ) ش 1377 -1285 (میـانجی  ملکـی  بـاقر  محمـد  خشـی  بررسی دیدگاه   

 موضـع کـه بـه      چنـد  در خـویش  تفسیر در ایشان. است القرآن تفسیر فی البیان مناهج

 به آیـات   استناد با وي. است پرداخته مسئله این بیان به شفاعت رسیده،  به مربوط آیات

 چه دنیا، در چه عت،شفا هرگونه انجام تعالی، حق مطلق مالکیت سبب به و کریم قرآن

 که گوید می و داند می الهی اذن به تنها را مرحله، هر در کلی طور   به و قیامت چه برزخ،

 و کننـده   شـفاعت  شایـستگیِ  و لیاقـت  سـبب  بـه  تعـالی،  بـاري  فضل بر عالوه اذن این

  .بود خواهد شونده شفاعت

  .132- 105، ص 1388، خرداد 9، ش سفیرعبدالعلی پاکزاد،  :شفاعت در قرآن. ٢١

، 1389، زمستان 79هادي کردان، رشد آموزش معارف اسالمی، ش :شفاعت در قرآن. ٢٢

  .28ص

، 2، ش حـدیث اندیـشه  زهـرا بهـدانی،     :شفاعت در قرآن و كـالم معـصومان. ٢٣

  .20-7، ص 1381تابستان 
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 حکمــتقمــصري،  زاده صــادق فاطمــه :منــد از نظــر صــدرائيانشـفاعت ضــابطه. ٢٤

  .32 ص ، 1382 بهمن و دي ،23 ش ،)ورمشكوة الن (سینوي

 و آن صـحیح  نـوع  و شـفاعت  حقیقـت  دربـاره  که است این بر سعی نوشتار این در

 توضـیحاتی  نقلـی،  و عقلـی  مبانی به توجه با عذاب، رفع و نجات در آن تأثیر چگونگی

 و مالصـدرا  نظـر  از. در همین زمینه دیدگاه صدرائیان بررسی شـده اسـت     . گردد عرضه

 رضایت مورد اعتقادات و دین نظر از یمین که  اصحاب از گروهی تنها باطباییط عالمه

 شـفاعت . هـستند  شـفاعت  مـشمول  هـستند،  گناهانـشان  گـرو  در اعمال نظر از و حق

 و خدا، اراده و علم تغییر مستلزم نه و خداست ناپذیر تغییر سنت خالف بر نه مند  ضابطه

  .شود می یمعاص بر مردم تجرّي مایه آن به اعتقاد نه

 :تيميه در جمموعه فتاوا و مالصدرا در تفسري آيـة الكرسـی مقايسه ديدگاه ابن: شفاعت. ٢٥

  .142-123، ص 1388، تابستان 28، ش طلوعفاطمه راستی کردار، 

 منکـر  اسـاس  از هرچنـد  اسـت،  گرفتـه  او از را تأثیر بیشترین وهابیت که تیمیه ابن

 دیگـر،  طـرف  از. دانـد مـی  شـرك  را الهـی  اولیاي از شفاعت طلب ولی نیست، شفاعت

 همـت  شـفاعت  عقلی اثبات به فلسفی، مبانی و اصول اساس بر شیرازي صدرالمتألهین

 تـوان  مـی  اساساً آیا که است مسئله این گیري  پی نوشتار، این اصلی  محور .است گمارده

 .گفـت  پاسـخ  فلـسفی  قواعـد  و اصـول  و عقلـی  مالحظـات  پایه بر را شفاعت شبهات

 توحیـد  بـا  موضـوع  ایـن  کـه  کنـد  ثابت شفاعت، حقیقت درك با نده تالش کرده  نویس

. اسـت  درسـت  نقلی و عقلی ادله اساس بر الهی اولیاي از شفاعت طلب و ندارد منافاتی

 آن به  ساختن مرتبط و فلسفی هايآموخته ساختن کاربردي با تا همچنین وي کوشیده  

 گردیـده،  مطرح شفاعت مورد در که هاتیشب رفع به عقیدتی، مبانی و کالمی هايآموزه

  .بپردازد

، 1382، مهـر  34-33، ش  فرهنگ جهـاد  علی کرمی،    :شفاعت و رفع يک شبهه. ٢٦

  .243-221ص 

 از شـفاعت  اثبـات  و آن بـودن  معقـول  و شـفاعت  مفهوم موضوع این مقاله بررسی   

 از تشـفاع  مفهـوم  تبییـین  بـا  کرده است که   سعی نویسنده. است روایات و آیات منظر

 ایـن  به پاسخ در وي. گوید پاسخ شفاعت باب در مطرح شبهات به سنت، و قرآن منظر
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 یـا  اسـت  ارواح پرستش و آنیمیسم نوعی معصوم پیشوایان شفاعت به باور آیا که سؤال

 بـر  فراوانـی  نقلـی  و عقلی دالیل و است عوامانه شفاعت از برداشت این: گوید می خیر،

  . دارد وجود شفاعت بودن منطقی

، رجـب  8، ش الهـادي محمـد هـادي معرفـت،     :الشفاعة بـني الـسلب و اإلجيـاب. ٢٧

  .152-145ق، ص 1393، شعبان 9؛ ش 31-17ق، ص 1393

، 5 ، شاحلضارة االسـالمية آفاقنهله غروي نائینی،  : املنظور القرآنـی الشفاعة يف.٢٨

  .158-147 ق، ص 1420ذي القعده 

  .97-89، ص مسائل عقائدية ل اهللا،محمدحسین فض :الشفاعة و املعاد. ٢٩

 آمـده و انتـشارات دارالمـالك لبنـان در سـال      7 مسائل عقائدیهاین مقاله در کتاب  

  .ق آن را منتشر ساخته است1422

، رسـالة التقريـبحـسن محمـدتقی جـواهري،        :سالمی و مفهمومها اإلةالشفاع .٣٠

  .91-78ق، ص 1421، ربیع الثانی ـ جمادي الثانی 28ش

 شـفاعت  اقـسام  توضیح ضمن وي .است شفاعت مخالفان نظریه رد یسنده،نو هدف

 اصـل  تا کرده جمع شفاعت مخالف و موافق آیات بین آن، با شرع و عقل تنافی عدم و

  .کند رد را خدا از مستقل شفاعت و اثبات را آن

ق، ص 1396، 20، ش الهـادي ترجمه جعفر الهادي،  :مع الشفاعة و آثارها البنـاءة. ٣١

  .20  ـ9

، 14، ش شناسـی شـیعه زاده، مجتبـی روحـانی   :مفهوم شـفاعت در انديـشه شـيعی. ٣٢

  .188-163، ص 1385تابستان 

شـیعی همچـون     برخی دانـشمندان   از آراي  استفاده با است شده سعی این مقاله  در

شیخ مفید، شیخ طوسی، طبرسی، عالمـه حلـی، فاضـل مقـداد، خواجـه نـصیر الـدین                   

  .شود ارائه شفاعت از صحیحی معناي  و شهید مطهريطوسی، عالمه طباطبایی

، 16، ش شناسیشیعه :و چگونگی حسابرسی مردم در قيامـت :منزلت امامان شيعه. ٣٣

  .56-35، ص 1385زمستان 
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، 136، ش معرفـت علی اوسـط بـاقري،     :نقد ديدگاه املنار در تفسري آيات شفاعت. ٣٤

  .70-53، ص 1388فروردین 

  نامبردگـان .مسئله شفاعت است   انکار و نفی در رضا رشید و دهعب محمد دیدگاه نقد

 نظـر  از را آن و  دانـسته  خداوند بر بنده اراده تسلّط معناي به را شفاعت المنار تفسیر در

 ثابـت  را آن بطالن نیز روایات و قرآن آیات که معتقدند همچنین. دانند  می محال عقلی

 بغـوي،   طبـري،  امثال سنّت  اهل مفسران یدگاهد از برخی نقل به ابتدا نویسنده. کند  می

 را شـفاعت  اصـل  کـه  پـردازد   مـی  ... و ابوحیان کثیر،  ابن قرطبی، سمرقندي، عطیه،  ابن

 شـفاعت  گیـرد   مـی  نتیجه قرآن آیات بررسی و شفاعت شناسی  واژه از پس و اند  پذیرفته

 شـفاعت  راینبنـاب . اسـت  کـرده  وضع خداوند که است مجرمان قوانین بر حاکم قانونی

   .است حق اراده طول در بلکه نیست، خدا حاکمیت و مولویت نفی

ــسنده  :نقــد ديــدگاه وهابيــت دربــاره شــفاعت از منظــر وحــي و عقــل. ٣٥ ــراهیم : نوی اب

  .48-33، ص 1387، دي 7، ش  سفیرکوثري،


