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  تقدیم به:

  پیشگاه مقدس آقا امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف

  و رهبر عزیزمان حضرت آقا امام خامنه اي دام ظله العالی

  تقدیم به:

  دو فرزند بزرگوار ایشانروح مطهر حضرت امام خمینی ره و 

  و تمامی شهداي اسالم علی الخصوص شهداي عزیز مدافعین حرم

  » فرمانده جواد حسناوي «و  »هادي کجباف«عزیز  انبه ویژه شهید

  و

  که در طول دوران تحصیالت مرا به حق یاري کردند... آقاي مهندس مصطفی شریفی مخوب همسرتقدیم به: 
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  سپاسگزاري

  م.اي از نورانیت وجودش را درك کنهستایش راستین از آن خداوند مهربان است که فرصتی داد تا روزنسپاس و     

تشکر و قدردانی به عمل می آورم که در این مدت فرصت  دکتر محمود صیديجناب آقاي استاد گرانقدر،  ابتدا از 

 .برمحضر پر فیض تدریس ایشان بهره بارزشمندي دست داد تا از م

همچنین از اساتید بزرگوارم جناب آقایان دکتر حسن مرادي، دکترحسین زمانیها و دکتر محمدرضا یکتایی که در    

  آورم.دانی به عمل میعلمی و اخالقی ببرم تشکر و قدر ةز محضرشان بهرطول تحصل افتخار داشتم ا

بر دوش داشتند و تمام کسانی که در این  اراهللا مرزانی که زحمت داوري این پایان نامه همچنین از آقاي دکتر حجت    

  مسیر مرا همراهی نمودند، کمال قدردانی و تشکر را دارم.
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  چکیده

باشد که جز اعتقادات مسلم مسلمین است. اگر چه در کیفیت هیم کلیدي قرآن کریم و روایات میشفاعت یکی از مفا    

ناپذیر اسالم سلم و خدشهعنوان یکی از اصول ماسالمی آن را به ها و مذاهبفرقه ۀ وقوع آن اختالف نظر هست ولی هم

دهند چرا که از یک نظر از افعال خداوند یاند. مرسوم است شفاعت را متکلمین در کتب خود مورد بررسی قرار مپذیرفته

صوص عت اوالً و بالذات مخاست و از نظر شیعه به امامت و نبوت نیز ارتباط دارد. فارغ از مباحث کالمی، از آنجایی که شفا

شناسی توان از باب هستیشود، میاو افرادي دیگر نیز شفیع واقع میباشد و با اذن می ،خداوند که موثر حقیقی است

هاي فیلسوف و مفسر بزرگ شیعه انی فلسفی شفاعت با بررسی اندیشهشفاعت را مورد بررسی قرار داد. این نوشتار به مب

  عالمه طباطبایی پرداخته است. 

اي است االضافهمعناي ذاتا دفع شر و ضرر است و یشدن در رساندن نفع و  ، واسطهقت شفاعتیبه عقیده ایشان حق    

لذا براي شناخت آن الزاما باید ، کننده همسو نیست شونده و شفاعت گرفتن دو طرف شفاعتنظر که تصور آن بدون در

شفاعت  ۀگویی به اشکاالت وارده بر مسالهایی در مقام پاسخ با ارایه راه حل )ره(طرفین را شناخت. عالمه  طباطبایی 

توان آن را مستدل کرده است. نگاه ین شیوه می، با ااعت ریشه در نظام احسن خلقت دارداز آنجا که شف برآمده است.

 ه شفاعت و شفیع، زاویه دیگري از این مهم را روشن خواهد کرد.فلسفی به مسال

  

  .شفاعت، عالمه طباطبایی(ره)، شفیع، نظام احسنکلید واژه: 
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  . مقدمه1-1

سعادت و خوشبختی آرزوي هر انسانی است و در فطرت بشري رسیدن به پیروزي و فالح 

شیرین است و این در سرشت آدمی نهادینه شده است که به مسیري حرکت کند که منتهی به 

خوشبختی و سعادت گردد. آنان که به روز جزا و دنیاي پس از مرگ اعتقاد دارند و به زندگی ابدي 

نکه سعادت ابدي و همیشگی با آترند. چه تر و طالبدارند در این موضوع حریص رگ باورپس از م

وحی در برابر انسان هیچ چیزي قابل مقایسه نیست. موانع سعادت، همواره یک مشکل روانی و ر

وان دارد و هر کدام از بیند که نواقص فراشود چه آنکه انسان در خود میس او میأاست و باعث ی

شود که انسان همواره با همین امر سبب می کند.ها دور میراه سعادت را فرسنگها این کاستی

  خود اندیشه کند که آیا اصال استحقاق و لیاقت سعادت ابدي را دارد یا خیر؟

در واقع انسان وقتی بنفسه به خودش نگاه کند چیزي جز نقص و فقر نیست و وقتی به این 

دور  بل خود مسدود یاخود راه خوشبختی را در مقاه ب خود امور معصیت و سرکشی را نیز بیفزاید،

سعادت انسان را  ي صاحب نفوذ براي استمداد در مسیرابیند. استفاده از واسطهاز دسترس می

  بخشد تا هم نواقص خود را رفع نماید و هم در این راه تالش بیشتري نماید.امیدي تازه می
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  . بیان مسئله1-2

فطرت الهی خویش، براي رسیدن به آرامش وسکان خاطر در صدد برقراري  انسان به اقتضاي

بیند به دنبال ماده وجسمانیت را فراروي خود می ارتباط با خالق خویش است. از آنجا که حجاب

با افراط  یوجود دارد. بعض ینادرست يها، برداشت»شفاعت«ۀ نیاي در میان است. در زم »واسطه«

ان، یازجمله وهاب دیگر ياو عده انداب گناه قرار دادهکارت يزي برایرا دست آو، شفاعت يروادهیو ز

ات قابل کابد نییتحقق م یطیه شفاعت چگونه است و در چه شراکنیاند. اشفاعت شده ۀمنکر مسأل

  د.یان نمایشا کمکن موضوع یشدن اصل اتواند به روشنیان و شرح آن میه بکتأملی است 

ه در مفردات کن روست یاست. از ا یپوزش خواه يگري برایس دک یهمراه يشفاعت به معنا    

وستن یشفاعت در قرآن آمده است، شفاعت، انضمام و پ ةواژ ةدربار یم راغب اصفهانیرکالفاظ قرآن 

تر در مورد قرار شیاربرد آن بکاز او است.  کمکو درخواست  يرساندن به وياری يبرا يگریبه د

ن معنا را یز همیامت نیتر است. شفاعت در قنییپا ینار شخصکتر در یبرتر و گرام یگرفتن مقام

  ).457: 1423،یاصفهان( دارد

شناسی دارد و همواره مورد توجه با مسائل توحید، عدل الهی و معادشفاعت رابطه تنگاتنگی  

هاي اعتقاد به آن از پایه السالمیهعل در کالم معصوماي که گونهشمندان فریقین بوده است. بهاندی

  .)37: 8، ج1404(مجلسی،  شده استبهره معرفیو منکر آن، از ایمان محروم و بی ایمان

، از شافعان راستین اهللا علیه والهصلواتستعانت مسلمانان از زمان پیامبر متون تاریخی گواه بر ا 

ی چنین امري را مخالف اصول اندیشمند اسالم بوده است. تا اوایل قرن هشتم هجري هیچ متفکر و

شفاعت مخالفت  ةبنیانگذار مسلک وهابیت با آموزاسالم نخوانده است و براي اولین بار ابن تیمیه 

  ).307: 1،ج 1414(رشیدرضا، کرده است
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کند، سبب شده است تا گروهی طور کلی نفی میا بهوجود برخی آیات که خداوند در آن شفاعت ر 

 شفاعت را در قیامت رد نمایند می دستاویز قرار دادن آنها وجود اصلبا تمسک به این آیات و 

رفته یچ شفاعتی از کسی پذید و هیایگري را به کار نیچ کس دید از روزي که هیو بترس«فرماید: 

 ،نیز آیاتی نظیر این این آیه و 1)48(بقره:  »اري نکنندینگردد و از کسی عوضی نستانند و کسی را 

گري براي رهایی کارگیري زر و زور و واسطهعت، بهشان از شفادر جواب کسانی داده است که تلقی

 مشرکان تصور می« فرماید کهنان که قرآن کریم در این باره میهمچ استاز عذاب و عقاب الهی 

جاي  و آنها بهدر حالی که این گونه نیست:  ان در قیامت شفیع آنها خواهند شدهایشکنند که بت

  و می بخشندرسانند و نه سودي به آنها میپرستند که نه ضرري به آنها می خدا چیزهایی را می

ها دهید که نه در آسمانبگو: آیا خدا را از چیزي خبر می« .»گویند: اینان شفیعان ما در نزد خدایند

. اصوال 2)18(یونس:  »شمارندنزه و برتر است از آنچه شریکش میاز آن خبر دارد و نه در زمین؟! م

شمارد و وسیله و واسطه راهی است که ی خود واسطه و وسیله را شریک نمیکسی با فطرت انسان

منزل است. کسی که به نفع فقیري پیش  راه، غیر از مقصد و رساند ومقصد می انسان را به منزل و

گوید که آن عاقلی نمییا، هیچ  دهد وبه فقیر می پولی را مثال گرفته و یک غنی شفاعت کرده و

رابطه  شفیع را واسطه و داند وغنی می شفیع. بلکه صاحب عطا را هم کننده  هم غنی است واعطاء

 حاجتة احب حاجت است نه شریک برآورندنیازمند و ص ۀداند، همیشه شفیع ضمیممی

  ).144: 1، ج1388(طباطبایی ،

را نماید و آن گاه خداوند دعوت میبه پیشمؤمنان را به تحصیل وسیله قرآن کریم نیز به روشنی  

از خداوند پروا  اید آوردهمان یه اک یسانک يا«فرماید: کند ومیعامل رستگاري مؤمنان معرفی می

د و در راه او ییله بجویصالح) وس هاي عملاو (از مقرّبان درگاهش و از  يتقرّب) به سو يد و (براینک
                                                

 ؤَخُذیِمْنها َشفاعٌة و ال  ْقبُلیو ال  ئًایَنْفس عْن َنْفس َش یال َتجز ومًایو اتَُّقوا « ١
  ».ْنصرونیِمْنها عدٌل و ال هم 

هؤالِء ُشَفعاؤنا  ُقوُلوَنیو  ْنَفعهمیو ال  ضرهمیِمْن دون اللَِّه ما ال  عبدوَنیو « ٢
اْلَأرض سبحاَنه  یواِت و ال ِفالسما یِف عَلمیال  ماِعْند اللَّه ُقْل َأ ُتَنبُئوَن اللَّه ب

   ».ْشرُکونیعما  یو َتعال
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وسیله، مطلق  این آیه طبق نظر عالمه طباطبایی ). در35ده: (مائ »دید رستگار گردید، شاینکجهاد 

که در بحث شفاعت گفته  سازد و همان طوره بنده را با پروردگارش مرتبط میهر چیزي است ک

هاي  کی از موارد راهشود، یعت آنها که به اذن الهی انجام میشدن به ائمه و تأثیر شفاشد، متوسل

تی که در اثبات شفاعت بیان ترین آیاباشد. از جمله مهمبندگان گنهکار با خداي متعال می ارتباطی

امبر صلی اهللا علیه و آله باشد که خداوند از مقام محمودي براي پیسوره إسراء می 79اند، آیه نموده

مت براي شفاعت در قیا دهد که مقصود از آن، همان گونه که در روایات آمده، همان مقامخبر می

.  1)79(اسراء: »شاید به این وسیله به مقام محمود نایل آیی«اهللا علیه و آله می باشد: پیامبر صلی

د باشمی اهللا علیه وآلهاهللا صل یه خطاب الهی به رسولآبر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی، مضمون 

است و به هر حال مقام محمود در این معروض  »اقامت«معناي  ةگویی در بردارند »یبعث« و لفظ

از هرحامدي، پس مقام  گونه تقییدي نگشته، پس مراد مقام محمود است به هرگونه حمد وهیچ

محمود به مقتضاي حمد، مقام واجدیت هرجمال وکمالی است در نتیجه هرجمال وکمالی مترشح 

  ).181:  1393(طباطبایی ، از آن جاست

ت که کند بر اینکه مقام نامبرده، مقامی اسعالمه طباطبایی، کل آیه داللت میبر اساس دیدگاه   

پاداشتن و برانگیختن در دهند، چرا که در آیه مقصود از مقام، به در روز قیامت به آن حضرت می

شود، چون مقید به آیه مطلق است، شامل همه حمدها میباشد و چون کلمه محمود در قیامت می

آن مقام  ستایند وکند بر این که همه مردم او را میو این خود داللت می شدهحمد خاصی ن

). 176: 13، ج1417اهللا علیه و آله در روز قیامت است (طباطبایی،شفاعت کبراي پیامبر صلی

ها و آنچه در این زمین است ( عالوه بر خود آنها آنچه در آسمان«فرماید: خداوند در قرآن کریم می

) فانی کردن همه در تحت اراده اوستبه مالك آنکه آفرینش و حفظ و تدبیر و ( ست) از آن او

آیه اگر اسباب سببیتی  ). طبق این255(بقره:»جز به اذن او در محضرش وساطت کندکیست آنکه 

خداست، با اینکه مالک تاثیر و سببیت خود هستند ولی استقالل ندارند و بر  ۀاند، از ناحیپیدا کرده
                                                

 »ربَک مقامًا محمودًا بعَثَکیَأْن  یعس« ١
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ده است. اذن در از آن یاد کر »شفاعت«و »اذن« معنایی است که خداوند با تعابیراین همان 

رود که مانعی بر سر راه باشد و با اذن آن مانع برداشته شود. البته مانع در جایی مواردي به کار می

مطرح است که در آنجا اقتضا باشد و مانع از تاثیر آن مقتضی جلوگیري نماید. نتیجه اینکه در هر 

 کند ولی در عین حال کلیه امور به دست خداستایی هست که به وسیله آن تاثیر میسببی اقتض

 داند: اذن خداوند نباشد را بی منفعت می). عالمه طباطبایی شفاعتی که به 34: 1362(طباطبایی،

فسر  أن الشفاعه یومئذ التقع وال تنفع إال باذن للشافع فی شفاعته وللمشفوع له وقد فبین سبحانه«

  ).277:  1388(همو، »الذن للشافع

فاعت در اصطالح به این معناست که شخصی که متوسل به بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی ش 

روي خود را با نیروي خودش به تنهایی براي رسیدن به هدف کافی نیست، لذا نی شفیع می شود

 د، بهشوخواهد نائل میآنچه می نموده بهزند و در نتیجه آن را دو چندان نیروي شفیع گره می

چون  رسیدبه مقصود خود نمی زدد و تنها نیروي خود را به کار میکرطوري که اگر این کاررا نمی

  ).157: 1، ج1417 نیروي خودش به تنهایی ناقص و ضعیف و کوتاه بود (طباطبایی،

کند: عالمه در تفسیر آیه: سیم میشفاعت را به دو قسم تکوینی و تشریعی تق عالمه طباطبایی 

ها و این زمین را در (مدتی مساوي) شش روز گار شما همان خدایی است که آسمانهمانا پرورد«

تیال و استقرار اس )(اقتدار و تدبیر ) بیافرید، سپس بر تخت(یا شش شبانه روز یا در شش دوران

 (واسطه گريکند هیچ شفاعتتدبیر می طبق قانون علل و اسباب)( را )(آفرینش یافت همواره کار

این آیه در مقام ربوبیت » 3یونس: « »نیست مگر پس از اذن او )اي میان علل و معلول هاي جهان

  ).157: 8(همان، ج تدبیر تکوینی خداوند است لذا مقصود از شفاعت، شفاعت تکوینی است و

 است که سبب می واملیطبق دیدگاه عالمه طباطبایی، درحقیقت درخواست شفیع، خود جزء ع 

). البته 160- 161(همان:  کننده آن مقدم گرددؤثر در رفع کیفر، بر عوامل ایجابگردد تا عوامل م

با توجه به دیدگاه عالمه طباطبایی این نکته را هم باید در نظر داشت که شفیع، عبارت است از 
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عبارت است از پس شفاعت  .ص شود و سببیت ناقص را تکمیل کندکسی که منضم به سببی ناق

تتمیم سبب ناقص در تأثیرش، لذا وقتی که پدیدآورنده اسباب و اجزاي آنها و مسببات، خدا باشد، 

 و بر این اساس خدا شفیع می کندی است که نقص هر سبب را تکمیل میپس خدا شفیع حقیق

وساطت یکی از صفات کریمه  بعضی دیگر، لذا حقیقت این شفاعت شود، با بعضی از اسماء خود نزد

  ).245: 16(همان، ج  خداوند بین شخص محتاج و یکی دیگر از صفات خداست

با توجه به مسایل مطرح شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین است آموزه شفاعت در     

کالمی استوار است؟ وي با توجه به این مبانی  دیدگاه عالمه طباطبایی بر چه مبانی فلسفی و

  گوید؟در مورد شفاعت مانند شرك پاسخ میاز شبهات مطرح چگونه 
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  پژوهش اهداف .1-3

  یلک هدف .1-3-1   

  (ره) تحلیل مبانی فلسفی وکالمی آموزه شفاعت از نظر عالمه طباطبایی تبین و

  . اهدف فرعی1-3-2   

  باشد:تري به شرح زیر میاین پژوهش داراي اهداف جزئی

  شفاعت.تبین دالیل اثبات 

 .بررسی شبهات وارده برآموزه شفاعت  

  هاي پژوهش. پرسش1-4

  اصلیپرسش 1-4-1

  (ره) برچه مبانی فلسفی وکالمی استوار است؟ شفاعت در دیدگاه عالمه طباطبایی ةآموز

  هاي فرعیپرسش 1-4-2

 دینی چیست؟ ةدالیل اثبات شفاعت به عنوان یک آموز .١

شبهات وهابیان،  خصوصهوارده در بحث شفاعت بچگونه به شبهات  عالمه طباطبایی (ره) .٢

 دهد؟پاسخ می

  . اهمیت و ضرورت پژوهش1-5

 گونهشناسی دارد بهالهی و معاد نظر به این که شفاعت رابطه تنگاتنگی با مسائل توحید، عدل    

ة بنابراین تحقیق در حوز .کندهاي ایمان را متزلزل میشفاعت پایه ةاي که عدم اعتقاد به آموز
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پژوهش داراي اهمیت ضروري و عملی نیز  همچنین این دینی شفاعت ضروري است. ةمعرفتی آموز

  :از است که عبارتند

  . مبانی نظري1- 1-5

شفاعت در علم کالم و  ةمباحث و نظریات مربوط به آموز موجب گسترش و تعمیق این پژوهش

  فلسفه خواهد بود.

  . مبانی عملی2- 1-5

از  ه خواهد شد تائشفاعت ارا ةآموز ةشگران در حوزهراهکاري براي پژوهمچنین در این تحقیق 

  شفاعت جلوگیري شود. ةافراط و تفریط در فهم آموز

  هاي عملیاتی متغیرهاي پژوهشفی. تعر1-6

  تعریف نظري:. 1-6-1

زوج و جفت آمده است و به  يشفع در اصل به معنا باشد.یم» شفع« یثالث ۀشیشفاعت از ر ۀلمک

م، ینکمه یضم يزیه اگر وتر را به چکچنان است کت يبه معنا» وتر«لمه کدر مقابل  یمعنن یا

  .)260: 1،ج1383، يدی(فراه شودیشفع حاصل م

به عبارت  .)3(فجر: »والشفع و الوتر«ار رفته است: کنار هم بهکلمه در کن دو یم ایرکدر قرآن  

شود: یم يادآوریه در اقرب الموارد کچنان است» زوج ساختن آن« يمساو» ع عددیتشف« گرید

 به ين راغب شفع را در حالت مصدری. همچن»اًیالواحد ثان یاضاف ال يره زوجاً ایشفع العدد م«

ادآور یمثله) و  یء الی(ختم الش داند یم» به همانند خود يزیمه شدن چیوستن و ضمیپ« يمعنا

  ).475: 2،ج 1373 ، ی(اصفهان رودیار مکز شفع بهیمشفوع ن يه به جاکشود یم

شتر در ی، بو شفاعت يزیبه چ يزیانضمام چ ي، هر دو مصدرند به معنان شفع و شفاعتیبنابرا 

مورد  یسکو معموالً انضمام به  شودیده مید ياریبه منظور درخواست  يگریوستن به دیمفهوم پ
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