فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س)
سال سیزدهم ،شماره  ،3پاییز  ،5331پیاپی 35

ارزیابی مقاله "شفاعت"
در دائرةالمعارف قرآن الیدن
عاطفه زرسازان

1

تاریخ دریافت5331/3/53 :
تاریخ تصویب5331/20/55:

چکیده

مقاله شفاعت اثر مستشرق آمریکایی خانم والری جف هافمن 0است
که در دائرةالمعارف قرآن الیدن ،یکی از دائرةالمعارف های برجسته
و مورد رجوع جهانی پیرامون قرآن کریم منتشـر شـده استا از آن ا
که نقد و ارزیابی اینگونه آثار زمینه آشــنایی افکار عمومی با اســ م
حقیقی را فراهم میســـازد لذا پژوهش حاضـــر به من ور مشـــ
نمودن فضـای فکری مسـتشرقان در خصو

آموزههای قرآنی برای

پژوهشــگران مســلمان به ارزیابی این مدخل پرداخته اســتا نوشــتار
پیش رو ضـــمن اشـــاره به محتوای مقاله ،ن ریات نادرســـت هافمن
درباره شـفاعت را با اسـتفاده از مصـادر معتار اس می و استداللهای

 -5استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اس می
Valerie j. hoffman -0

zarsazan@gmail.com
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متقن در بوتـه نقـد قرار میدهدا در این جســـتار مشـــاهده میشـــود
ن ریههای ذکر شـده با تتا اند

و سححی از آیات قرآن و متأثر از

ماـانی فکری گروهی از اهـل تســـنن و برگرفته از برخی روایات در
کتـب ایشـــان بوده کـه م ـالف داللتهای قرآنی و احادیث قحعی
صادر شده در این زمینه استا
واژههاي كلیدي :قرآن ،شـــفـاعت ،روایت ،دائرةالمعارف قرآن
الیدنا
مقدمه
یکی از پژوهشهای مسـتشـرقان درباره قرآن ،دایرةالمعارف قرآن الیدن است که در
کشــور هلند با همکاری تعداد زیادی از محققان مســیحی و یهودی و نیز برخی دانشــمندان
مســلمان تألیف شــده اســتا خانم «جین دمن مک اولیف »5مســلول و ســرویراســتار این
دایرةالمعارف راج به انگیزه و هدف تألیف آن مینویسد:
«تصـــمیم گرفتیم اثر مرجعی بیــافرینیم کــه در زمینــه پژوهش هــای قرآنی بهترین
موفقیـتهــا را بـه دســـت آورد و نیز میخواســـتیم این دایرةالمعــارف ،زمینــه تحقیقهــای
گســـتردهتری را درباره قرآن در دهههای آینده فراهم آوردا اما آرزوی مهمتر ،این بود که
گن ینهی گســتردهی پژوهشهای قرآنی را در دســترس قاقه دانشــمندان مت صــ

و نیز

خوانندگان تحصیل کرده قرار دهیم» ()jane, 0225, introduction, vol:5ا
لذا جدید بودن این اثر باعث شده آخرین ن رات در این حوزه در اثر مذکور منعکس
گردد و این امر اهمیت دو چندانی به آن ب شـیده و عاملی شـده تا بسیاری از غیر مسلمانانی
که قصــد کســب اق ع پیرامون مســائل اســ می را دارند به آن مراجعه نمایندا یکی از این
آثار ،مقاله «شـفاعت» نوشته خانم والری جی هافمن است که در قالب مقدمهای کوتاه و سه

- jane dammen macauliffe
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ب ش با عناوین شـفاعت در قرآن ،اعتقاد مسـلمانان به شـفاعت در روز جزا و شفاعت اولیا
میباشد ()Hoffman, 0225, vol:0, p:115-11ا
"شـفاعت" از ماده "شـف " به معنی زوج و ضد "وتر" است (فراهیدی5151 ،ق ،ج،5
 ،065ابن من ور5152،ق ،ج ،8

 )583و بــه معنـای پیوســـتن و کمـک بـه دیگری و

مشــارکت با او در ســود و زیانش میباشــد (راغب،بی تا،

 )118و در اصــح ع علم ک م

عاـارت از رســـیدن رحمت و م فرت به بندگان خدا از قریق اولیا و عااد صـــالد خداوند
است(ساحانی5101،ق،
اختصــا

)115ا

حدود ســی آیه از آیات قرآن به شــفاعت ،حاکی از اهمیت این موضــوع

اسـت(ر  :المع م المفهرس)ا عقیده به شـفاعت نیز آنانان در میان مسلمانان رسود دارد
که هر مسـلمانی آن را از عقاید اسـ می خویش میشـمارد ،به همین من ور پژوهش حاضر
در صـدد پاسـخ به این پرسـش اسـت که دیدگاه مسـتشـرقین راج به شفاعت کدام است
نتایج ضمنی مقاله شفاعت چیست چراکه بررسی آناه از قریق این دائرةالمعارف بهعنوان
آموزههای اسـ م و قرآن منعکس میشود برای اندیشمندان اس می بهعنوان مرزبانان حریم
دین ماین اس م ضروری استا
علیرغم اینکه ب ش مســتقلی در باش شــفاعت در بســیاری از کتب اهل ســنت و شــیعه
وجود دارد و تاکنون مقاالت و کتاشهای بســـیاری دراینباره تألیف شـــده که به تفصـــیل
درباره ابعاد م تلف شــفاعت و نقد ن رات منتقدان آن پرداختهاند؛ لکن از این من ر تاکنون
مورد بررسـی قرار نگرفته اسـتا در نوشتار حاضر نقاچ چالش برانگیز مقاله تعیین شد س س
ضـمن بررسـی ادله و اسـتنادات وی به اشکالهای محتوایی او در مقاله اشاره گردید که در
ادامه به آن پرداخته میگرددا
 .1شفاعت در قرآن
اولین ب ش از مقـالـه مـذکور ،شـــفاعت در قرآن اســـتا منلف در این ب ش قال از
پرداختن به آیات شــفاعت در قیامت به آیاتی اشــاره میکند که دال بر دعا ،قلب م فرت و
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شــفاعت پیامار (

) ،خدا و م ئکه بر منمنین در زمان حیات ایشــان اســت و این محلب را

زمینهای برای شفاعت در آخرت میداندا
الاته این نکته را متذکر میگردد که دعای پیامار (

) شـــامل حال منافقان نمیگردد

چنانکه دعای م ئک ســودی برای خحاکاران نداردا ســ س وارد حوزه شــفاعت در قیامت
شـــده و پـذیرفتـه نشـــدن شـــفـاعت در حق اهل مکه را بیانگر آن میداند که در آن روز
خویشــاوندی ،ثروت ،قدرت و خدایان بکار نیایندا وی با عنایت به آیات قرآن ،شــفاعت را
تنها به اذن الهی میداند و شــفاعت پیامار (

) در قیامت را ماتنی به آیه  13ســوره اســرا

5

بیان میدارد)) hoffman,0225,vol :0,p: 115ا
 .1-1استغفار كنندگان یا شافعان در دنیا
نویسنده از قرائنی چون ،امر خداوند به پیامار (

) جهت دعا در حق مردم یا شرکت

پیامار ( ) در تشـــیی جنازه مســـلمین و خواندن نماز بر مردگان آنها چنین ا هار میدارد:
"از آیهای که به محمد امر میکند بر مرده منافقان نماز ن واند (التوبه ،)81 :اینگونه استنااچ
میگردد که عمل نماز خواندن بر مردگان در تشـــیی جنازه شـــان در زمان پیامار (

) هم

وجود داشـته ،همانحور که در احادیث هم این موضـوع بیان شـده اسـت" offman, 0225,
))vol :0, p: 115ا

منلف س س به آیاتی که نشانگر قلب م فرت فرشتگان است اشاره کرده و مینویسد:
"فرشـــتگـان نیز برای منمنان (غافر )1 :و برای همه اهل زمین (الشـــوری )1 :قلب آمرزش
میکنند"ا وی شـافعین در دنیا را م ئکه و پیامار (

) دانسـته و چنین مینویســد" :شفاعت

در قرآن درباره م ئکه ذکر شـــده که برای منمنان قلب م فرت میکنند و نیز درباره پیامار
(

) که برای مســلمانان خحاکار پشــیمان آمرزش میقلاد"( همانجا)ا این در حالی اســت

که قرآن شافعین دیگری را نیز در دنیا برمیشمارد که در ادامه به آن اشاره میگرددا
در نگاه ع مه قااقاایی ،چون شــفاعت از مصــادیق ســاایت اســت پس میان ســاب و
مســاب واســحه میشــود ازاینرو میتوان شــفاعت را به دو نوع کلی ،شــفاعت تکوینی و
 -5وَ مِنَ الَّیْلِ فَتَهَ َّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسـََ ََن یَاْعَََکَ رَبكکَ مَقَاماا محَّممووداا  :پاره اى از شب را به نمازخواندن زنده بدارا این
نافله خا

تو استا باشد که پروردگارت ،تو را به مقامَ پسندیده برساندا (االسرا )13
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شـفاعت تشـریعی تقسـیم کرد (قااقاایی5151 ،ق ،ج،5

)565ا شفاعت تکوینی عاارت

است از تمامَ اسااش کونَ که نزد خدا شفی هستند ،زیرا میان خدا و مساب خود واسحهاند
(همو5151 ،ق ،ج،5

)562ا

آیه " :یودَبِّرُ المأَمْرَ مَا مِن شَفِی ٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذمنِهِ :ترتیب کارها را از روى تدبیر بدادا جز به
رخصـت او شـفاعتکنندهاى نااشد" (یونس )3 :به این نوع شفاعت اشاره داردا زیرا مراد از
«شـــفی » موجودات قایعَ مَ باشـــند که در تحقق یافتن اغراد خداوند و در ن م کارهاى
انســـان و جهـان واســـحـه هســـتنـد و بـا اذن خـدا ان ـام و یفه مَ کنند و از خود اختیارى
ندارند(قرشی5311 ،ش ،ج،1

)312ا

شـفاعت تشـریعی نیز یعنی هر واسحهای که آدمی را به صراچ مستقیم و شریعت حقی
کــه خــداونــد متعــال برای هــدایــت آدمی تشـــری کرده ،رهنمون گردد و در این رهیــابی
مددکارش باشــدا هدایت تشــریعی به یک ن ر دو قســم اســت :شــفاعت رهاری و شــفاعت
م فرت(ر :محهری5383 ،ش ،ص

)035-006ا

شـــفـاعـت رهاری در واق همـان رواب معنویای کـه در این جهان میان مردم برقرار
است و در آن جهان با صورت ملکوتی خود برای آدمی م سم میگردد ا این قسم شفاعت
که همان شـفاعت اصـح حی اسـت در قیامت اثر میگذاردا شفاعت م فرت نیز در دنیا اثر
گذاشته و باعث آمرزش خدا یا قرش به درگاه او میگردد و شفی و واسحه میان خدا و بنده
است(قااقاایی5151،ق ،ج،5

)510ا

از آناه ذکر شــد میتوان با عنایت به آیات قرآن برای شــفاعت م فرت یا شــافعان در
دنیا به توبه از گناه ،آن ا که خداوند می فرماید " :إِنَّ اللَّهَ یَ مفِرُ الذُّنُوشَ جَمِیعاً ،إِنَّهو هووَ الم َفُو ور
الرَّحِیمو ،وَ ََنِیاووا إِلَ رَبِّکُمْ ،بگو :خــدا همــه گنـاهــان را مَ آمرزد ،چون او آمرزگــار رحیم
است ،و بسوى پروردگارتان توبه بارید"(الزمر )13-11 :اشاره کردا
مفســـران این آیـه را امیـدوار کننـده ترین آیـات برای گنهکاران میدانند (قارســـی،
5310ش ،ج،8

 )181زیرا بـا وجودی که الف الم در "الذنوش" اســـت راق اســـت لکن

"جمیعا" نیز به من ور تأکید آورده شـده اسـت (قشیری ،بی تا،ج،3

 )081و در ادامه ،آیه
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شــــرچ آمــرزش هــمــه گــنــاهــان را تــوبــه مــی دانــد (ابــن کــَــیــر5153،ق،ج،1
زم شری5121،ق،ج،1

31؛

)531ا

شـاف دیگر ایمان به رسول خدا ( ) است که خداوند دراینباره فرمود " :اى کسانَ
که ایمان آورده اید ،از خدا بترســید و به پیامارش ایمان بیاورید تا شــما را از رحمت خویش
دو بار مزد بدهدا و شــما را نورى عحا کند که در روشــنایَ آن راه ب ویید و بیامرزدتان که
خدا آمرزنده مهربان است"(الحدید)08 :ا
ع مـه قاـاقاـایی امر م ـدد به ایمان به رســـول را دلیل بر این میداند که مراد از این
ایمان ،پیروى کامل و اقاعت تام از رســول که مرتاهاى از ایمان اســت،میباشــد که باالتر از
مرتاه اى است که قا ً داشتند (قااقاایی5151 ،ق ،ج،53

)511ا ثمره چنین تاعیتی داشتن

نور جهت خروج از لمات در دنیا (الحدید )08و رسیدن به بهشت (الحدید )50 :و ب شش
گناهان (الحدید )08 :استا
ن
شـاف دیگر عمل صالد میباشد که دراینباره خداوند فرموده است " :وَعَدَ اللَّهو الَّذِی َ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصـَّالِحاتِ :لَهومْ مَ مفِرَةو وَ ََجْرو عَ ِیم :خدا کســانَ را که ایمان آورده ،و اعمال
صـــالد کردنـد ،وعده داده :که م فرت و اجر ع یم دارند" (المائده)3 :ا در نگاه قارســـی
ثواش در برابر قـاعـات اســـت ولَ اجر ،مزدى اســـت که در عود کارى داده مَ شـــود
(قارســـی5310 ،ش ،ج،3

 )060و آیة به منمنینی که عمل صـــالد ان ام میدهند وعده

م فرت از گناهان و بهشــت را میدهد (ابن عحیه5100،ق،ج،0

 )566و دعای منمنینی که

براى خود و براى برادران ایمانَ خود ،آمرزش مَ قلاند ،مورد دیگری است که میتوان به
آن اشاره کرد" :وَ اعْفو عَنَّا ،وَ اغمفِرم لَنا ،وَ ارْحَمْناََ ،نمتَ مَوْالنا :و بر ما با شاى ،و ما را بیامرز
و بما رحم کن ،که تویَ سرپرست ما"(الاقره)086:ا
عفو عاارت از محو و از بین بردن اثر گناه اســت و م فرت عاارت از پوشــاندن و محو
اثرى که گناه در نفس به جاى گذاشـته اسـتا رحمت نیز شامل عحیهاى الهَ است که گناه
و اثر حاصل آن ،نفس را مَپوشاند (قااقاایی5151،ق ،ج،0

)681ا
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از آناه آمد چنین به دســت میآید که شــفاعت م فرت ،هم گناهان را محو میســازد
هم فیوضـات الهی را مددکار انسان در قی مدارج عالی میکند و جز پیامار (

) و م ئکه

عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارندا
 .2-1شافعان در قیامت
هافمن پیامار (

) را شـاف در قیامت معرفی میکند و س نی از دیگر شافعان به میان

نمیآورد و چنین ا هار میدارد" :اعتقاد به شـــفاعت محمد ماتنی بر آیه  13ســـوره اســـرا
اســت (و پاســی از شــب را زنده بدار تا برای تو نافلهای باشــد ،امید که پروردگارت تو را به
مقامی محمود برسـاند) حدیَی (صـحید مسلم ،ع )315مقام محمود را همان مقامی میداند
که به پیامار (

) اجازه میدهد هرکســی را که ب واهد از جهنم بیرون آورد" ( hoffman,

)0225, vol:0, p:110ا
مفســـران قرآن کریم ،اتفاق ن ر دارند که« :مقام محمود» همان مقام شـــفاعت اســـت
(ر  :ابن عحیه5100 ،ق ،ج ،3
ج ،6

113 :؛ قوسـی ،بی تا ،ج،6

615؛ ابن کَیر5153 ،ق ،ج،1

150؛ قارسی5310 ،ش،

31؛ رازی5102 ،ق ،ج،05

 )381و روایــات

وارده در تفسیر این آیه از قرق شیعه و سنَ همه بر این قول متفقند (قاری5150 ،ق ،ج،51
صـ

521-31؛ عروسی حویزی5151 ،ق ،ج،3

)010ا اما این بدان معنا نیست که پیامار (

026؛ سیوقی5121 ،ق ،ج،1

531؛

) هر که را ب واهد بتواند از جهنم بیرون آوردا

در روایتی از امام صـادق(ع) آمده است که وقتی علی(ع) آیه "عَسََ ََن یَاْعَََکَ رَبكکَ
مَقَاماا محَّممووداا" (االسرا  )13 :را ت وت کرد ،پیامار (

) به او فرمود :همانا پروردگار متعال

شـفاعت را به من ب شـید تا در حق اهل توحید از امتم شـفاعت کنم و آن را درباره دشمنان
تو و دشـمنان فرزندان تو ممنوع سـاخت (عروسی حویزی5151 ،ق ،ج،3

 )026در واق

اولین شرچ شفاعت ،موحد بودن استا
از قرفی آیات قرآن جز پیامار (

) انایا (ع) ،ائمه(ع) ،منمنین و م ئکه را از شفاعت

گران روز قیامت برمیشمارد آن ا که می فرماید :وَ لَا یَمْلِکو الَّذِینَ یَدْعوونَ مِن دوونِهِ الشَّفَاعَةَ
إِلَّا مَن شهَِدَ بِالمحَقّ وَ هومْ یَعْلَموونَ :کسانَ سواى او را که به خدایَ مَ خوانند قادر به شفاعت
کسَ نیستندا مگر کسانَ که از روى علم ،به حق شهادت داده باشند (الزخرف)86 :ا
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مفســـران "گواهان بر حق" را با عنایت به آیات قال ،عاارت از عیســـَ بن مریم(ع) و
عزیر(ع) و فرشتگان میدانند که خداوند اینان را از میان معاودان باقل استَنا فرموده است،
زیرا این افراد در پیشـــگاه خداوند منزلت شـــفاعت دارند (رازی5102 ،ق ،ج،01
قارســـی5310 ،ش ،ج،3

618؛

)32ا در تـأیید این محلب میتوان به آیه " وَ کَمْ مِنم مَلَکٍ فِی

السـَّماواتِ ال تُ منِی شـَفاعَتُهومْ شَیْلاً  :و چه بسیار فرشتگان در آسمانند که شفاعتشان هیس سود
ندهد ،مگر از آن پس که خدا براى هر که خواهد رخصت دهد و خشنود باشد"(الن م)06:
اشـاره کرد یعنی فرشـتگان جز نسـات به کسـانَ که خداوند از آنان رضــایت دارد شفاعت
ن واهد نمود(قارسی5310 ،ش ،ج،3

)063ا

بنابر این فرشتگان و پیاماران(ع) اذن شفاعت دارند ،زیرا بر توحید و یکتایی او شهادت
دادهاند(جوادی5332 ،ش ،ج،1

)505ا در جای دیگر در حق شــفاعت ائمه(ع) و منمنین

آمده است " :لَّا یَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ات ََّذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْداا  :از شفاعت بَ نصیاند ،مگر
آن کس که با خداى رحمان پیمانَ بسته باشد" (مریم)81:ا
شیخ قوسی مراد از عهد را ،ایمان و إقرار به وحدانیت خدا و تصدیق َنایای او میداند
(قوســـی ،بی تا ،ج ،1

)515ا در نقلی دیگر عهد به معنی عمل صـــالد نیزتعریف شـــده

اســت(همانجا)ا از امام صــادق(ع) نیز روایت شــده اســت :من ور از عهد یعنی کســی که به
والیت امیرالمنمنین(ع) و ائمة بعدش رضــایت داده باشــد (عروســی حویزی5151 ،ق ،ج،3
)365ا
آیه "یَوْمَلذٍ لَّا تَنفَ و الشـَّفَاعَةُ إِلَّا مَنم ََذِنَ لَهو الرَّحْمَانُ وَ رَضَِ لَهو قَوْلًا  :در آن روز شفاعت
سـود ندهد ،مگر آن را که خداى رحمان اجازت دهد و سـ نش را ب سندد" (قه ) 523:نیز
گواه بر این مدعاســـتا چنانکه ع مه قااقاایی معنی" وَ رَضـــِیَ لَهو قَوْلًا" را این میداند که
سـ ن او آمی ته با چیزى که مایه خشم خدا از قایل خحا و خحیله ،نااشد و چنین ک مَ جز
از کســـَ کـه خـدا بـاقنش را خـال

از خحـاى در اعتقاد و خحیله در عمل کرده باشـــد،

نمَتواند سر زند (قااقاایی5311 ،ش ،ج،51

)036ا

لذا ائمه(ع) و برخی از منمنین جز شافعین در قیامت محسوش میگردند زیرا م ل
شده و از خحا در عقیده و عمل مصون میباشندا
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 .2دیدگاه مسلمین درباره شفاعت در قیامت
ب ش بعدی مقاله هافمن تحت عنوان دیدگاه مسـلمین درباره شفاعت در قیامت استا
او دراینبـاره میگوید" :شـــفاعت محمد برای تمام مســـلمانان در روز قیامت از اعتقادات
اصــلی اســ می به شــمار میآید لکن این اعتقاد را آیات قرآن تأیید نمیکند" hoffman,

))0225, vol :0, p: 115ا
وی صــحید مســلم را از معتارترین مناب اس ـ می در این زمینه دانســته و روایات مقاله
خود را به آن مســتند میکند و دیدگاه مســلمین را از آن کتاش نتی ه میگیرد و به دناال آن
به آیات قرآن اشـــاره کرده و تعارد آن را به خواننده عرضـــه میدارد ،به موجب این امر
خواننده نمیتوان د صـــحت و ســـقم محالب را به درســـتی دریابدا در ادامه به نمونههایی از
مواردی که منلف سعی در بیان آنها دارد ،اشاره میشود:
1-2ا محرومین و مشمولین شفاعت
یکی از عقاید اس ـ می ،شــفاعت شــافعان در عالم آخرت اســت که به اذن الهی ان ام
مییابد ،اما عدهای از این فیض ع می محروم هســـتند و برای همیشـــه در دوزد میمانند(
(hoffman, 0225, vol:0, p:113ا
منلف جهت اثاات مدعای مســلمین مانی بر قدرت شــفاعت پیامار (
روایتی از صـحید مسـلم اشـاره کرده و مینویسـد " :پیامار (

) در قیامت به

) پیوسـته شفاعت میکند تا

آخرین نفر وارد بهشــت شــود" و در روایتی دیگر چنین ا هار میدارد" :مردم با آشــفتگی،
شـفاعت آدم(ع) ،ابراهیم(ع) ،موسی(ع) و عیسی(ع) را قلب میکنند اما از هیسیک از آنها
پذیرفته نمیشود لکن سران ام محمد(

) ،همه آنها را شفاعت خواهد کرد"(همانجا)ا

وی بـه دناـال آن ،بحـث خلود دوزخیان در قرآن را محرع کرده و مینویســـد" :قاق
آموزههای قرآنی حدود  33آیه در قرآن است که م ازات در آتش جهنم ابدی خواهد بود
(الاقره ،)560:گرچه جهنمیان دســت به دامان بهشــتیان میشــوند تا آنان را کمک کنند اما
بهشــتیان نمیتوانند زیرا ح ابی بین آنها اســت (االعراف )16:و هیس نشــانی مانی بر امکان
عاور از یک قرف به قرف دیگر وجود ندارد"(همانجا) او هیس اشـــارهای مانی بر این که
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این جهنمیان چه کســانی هســتند ،نداردا در حالی که با عنایت به ســیاق آیات ،این ســ ن
راج به کافران میباشد(االعراف)11:ا
به ن ر میرســد وی با این مقایســهها میخواهد خواننده را دچار این تناقض ســازد که
باورهای مســلمین با آموزههای قرآنیشــان نمیخواند وی در ادامه چنین بیان میدارد" :در
اعتقادات مســلمانان این باور کام ً تایین شــده ،همانگونه که در بهشــت هفت قاقه وجود
دارد جهنم نیز هفـت قاقـه دارد و تنها کافران به پایین ترین قاقات برای عذاش همیشـــگی
روانه میشــوندا گنهکاران با ایمان در قاقات باالتر جهنم خواهند بود و از آن ا با شــفاعت
محمد(

) ن ات خواهند یافت"ا

وی ســ س ســ ن خود را مســتند به روایتی از صــحید مســلم کرده و چنین میآورد:
"حضـرت محمد( ) فرمود :هر پیاماری دعای مسـت ابی داشت که با آن خدا را خوانده و
حاجت خود را درخواســت کرد ولی من دعایم را برای شــفاعت امتم در روز قیامت ذخیره
کردهام و انشــا ش شــفاعتم به کســی که در حال شــر

به خدا از دنیا نرود خواهد رســید"

(همانجا)ا هافمن اعتقاد مسـلمین به قدرت شفاعت پیامار (

) را چنان میداند که حتی از

م ـازات عموی کافرش ابوقالب میکاهد و او را به قاقات باالتر جهنم میآورد(همانجا)
ا در پاسخ به این اشکاالت باید گفت:
 .1-1-2بنا به اعتقاد علمای امامیه در آخرت ،شـفاعت عقوبت برای کسانی که ایمان
آنان مقاول درگاه الهی اســـت اما مرتکب کاائری غیر از شـــر

و لم شـــوند ،صـــورت

میگیردا
دراینباره از امام موسـی کا م(ع) روایت شده است :کسی که مرتکب گناهی شود و
از گناهش پشـیمان نگردد ،او الم اسـت و شفاعت شامل حال چنین کسی نگردد(صدوق،
توحیـد،

)128ا در تایین محلب میتوان به آیه "إِن ت َمتَنِاووام کَاَائرَ مَا تُنهَْوْنَ عَنمهو نُکَفِّرم عَنکُمْ

ســـَیـَِّاتِکُمْ وَ نـُدْخِلمکُم مـكدْخَلًا کَرِیماا اگر از گناهان بزرگَ که شـــما را از آن نهَ کرده اند
اجتنـاش کنیـد ،از دیگر گنـاهـانتـان درمَ گـذریم و شـــما را به مکانَ نیکو درمَ آوریم"
(النسا  )35:اشاره کردا
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ع مه قااقاایی در ذیل آیه می فرماید :خداوند گناهان ص یره را مَآمرزد و احتیاجَ
به شـفاعت ندارند ،لذا مورد شفاعت آن عده از مردمند که گناهان کایره آنان تا روز قیامت
باقَ مانده و به وسیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته است(قااقاایی 5151،ق ،ج ،5
)566ا ازاینرو پیامار اســـ م ( ) در میان امت خود برای اهل ایمانی که نیاز به مکمل
دارد ،شـــفـاعـت میکنـد چنـانکه خود فرموده اســـت :إدخرت شـــفاعتی بهل الکاائر من
َمتی(صدوق ،توحید،

128؛ مفید5151 ،ق،

)61ا

در باور م صـدرا شـفاعت شامل حال اهل توحید گنهکار میگرددا اهل توحید محی
در بهشــت ابدی بوده ،عذابی ندارند و اهل کفر و شــر

هم در عذاش ابدیاند و خ صــی

ندارندا ولی اهل توحید گنهکار ،گرچه دارای گناهان کایره باشــند به ســاب رحمت الهی و
شـــفاعتی که شـــامل حالشـــان میگردد از عذاش ن ات پیدا میکنند (صـــدرا5381 ،ش،
 )051به شـــرچ این که عصـــیان و گناه از جهل ریشـــه نگرفته و در آنها تادیل به ملکه
راسخ نشده باشد (همو5366 ،ش ،ج،1

)536ا

الزم به ذکر اســت به غیر از گروههای یاد شــده ،روایات شــیعه از افراد دیگری چون
ناصــب اهل بیت(ع) (م لســی5123 ،ق ،ج،8
5318ش ،ج،0

 ،)10تکذیب کننده شــفاعت (صــدوق،

 ، )66ســاک شــمارنده نماز (کلینی5361 ،ش ،ج،6

 )122و شــارش

خمر ( همانجا) بهعنوان محرومین از شفاعت یاد میکندا
از ســـویی دیگر قرآن خلود در آتش را شـــامل همه گنهکاران نمیداند بلکه گناهانی
چون کفر(االعراف ،)36:شـــر ( الاینه ،)6قتل عمدی منمن (النســـا  ،)33 :ارتداد (الاقره:
 )051و ربا (الاقره )011 :را از جمله گناهانی میداند که موجب خلود مرتکاین آن در جهنم
اســتا لذا آناه نویســنده از آیات برداشــت کرده اســت مانی بر اینکه برای جهنمیان امکان
ورود به بهشــت نیســت ،شــامل تمام آنها نمیباشــد بلکه برای دســتهای از آنان اســت که به
گناهان مذکور آلودهاندا
 .2-1-2نگارنده بدون اســـتناد به مناعی برای بهشـــت و جهنم هفت قاقه قائل شـــده
استا به ن ر میرسد من ور او از قاقه همان ابواش باشدا
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در تأیید ن ر او باید گفت :آیه  11ســوره ح ر به این محلب اشــاره داشــته و چنین می
فرماید ":لهََا ســَاْعَةُ ََبْوَاشٍ لِّکلُ بَاشٍ مِّنهُْمْ جوزم مَّقمســووم  :جهنم هفت در دارد و براى هر در
گروهَ از آنان معین شدهاند"(الح ر)11:ا
از امیرالمنمنین (ع) روایت شــده اســت  :جهنم را هفت در ،یعنَ هفت قاقه اســت که
روى یکدیگر قرار دارندا علَ (ع) یکَ از دســـتها را بر روى دســـت دیگر نهاد و فرمود:
اینحورا خداوند بهشــت را به عرد ،گســترش داده و آتش را قاقه قاقه ،قرار داده اســتا
قاقـه زیرین ،جهنم ،روى آن «ل َ» ،روى آن ححمة ،باالى آن ســـقر ،بر ســـر آن جحیم،
باالى آن سـعیر و قاقه ن سـتین هاویه است(قمی5361 ،ش ،ج،5
ج،51

311؛ قاری5150 ،ق،

 )01این در حالی اسـت که آیات قرآن سـ نی از درهای بهشت به میان نیاورده و

تنها روایات ،تعداد درهای بهشت را هشت در ذکر کردهاندا
از امام باقر (ع) در حدیََ مَخوانیم ":بدانید که بهشــت هشــت در دارد که عرد هر
درى از آنها به اندازه چهل ســال راه اســت( صــدوق ،خصــال،

)128ا در روایت دیگر از

امام علی(ع) آمده است :بهشت هشت در دارد ،از یک در انایا و صدیقین وارد میشوند از
در دیگر شـــهدا و صـــالحین و از پنج در دیگر محاین و پیروان ما وارد میگردند(همانجا)ا
این خود نشـــانگر آن اســـت کـه" باش" در این گونه موارد ،مفهومَ وســـیعتر از آناه در
تعایرات روزانه گفته مَ شــود دارد و قرق وصــول به ســعادت و بهشــت جاویدان از قرق
وصول به جهنم بیشتر است(مکارم شیرازی5311 ،ش ،ج،52

)531ا

 .3-1-2دلیل دیگری که نگارنده مانی بر قدرت شفاعت پیامار (
میکند ،روایتی از صحید مسلم است که دعای پیامار (

) در قیامت ارائه

) حتی از م ازات عموی کافرش

 -ابوقالب (ع) -میکاهد و او را به قاقات باالتر جهنم میآورد ( hoffman, 0225, vol:0,

)p:113ا
حال جای این سـنال اسـت آیا تمام فرق اس می به کفر ابوقالب(ع) اذعان داشتهاند
اگر اثاات شود که وی کافر است ،دیگر چه جای شفاعت است
در مورد کافر دانسـتن ابوقالب (ع) باید گفت تمام علمای شیعه (امینی5381 ،ق ،ج،1
 )362و گروهی از دانشـــمندان اهل ســـنت مانند ابن ابی الحدید (ابن ابی الحدید5381 ،ق،
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ج )12-83 ،51معتقدند آناه درباره عدم ایمان ابوقالب گفته شده تهمتی بزرگ استا زیرا
و دالئل روشــنَ وجود دارد که ابوقالب قال از وفاتش به پیامار اس ـ م (

مدار

) ایمان

آورد چنانکه روایتی از عااس بن عاد المحلب و ابوبکر بن ابَ قحافه نقل شـــده اســـت که:
ابوقالب هنگام مرگ کلمات پنهانی گفت که برادرش عااس گوشـــش را به او چســـااند و
گفت :واش پســر برادرما ابوقالب گفت آن کلمهای که به آن امر کرده بودی و پیامار (
گفت :الحمدش الذی هدا

)

یا عم ( ابن ابی الحدید5381 ،ق ،ج12 ،51؛ آلوسی5151 ،ق،

ج33 ،6؛ بروسوی ،بی تا ،ج 101 ، 3؛ امینی5381 ،ق ،ج)362 ،1ا
لکن در برخی مناب اهل سـنت من جمله صحید مسلم از رسول خدا( ) روایت شده
است :او را در اناوهی از آتش یافتم پس وی را خارج و به ضحضاع منتقل نمودم(مسلم ،بی
تا ،ج،5

 )531و در روایت دیگر آمده است:

شـاید در روز قیامت شفاعت من به ابوقالب سودی رساند پس در پایابی از آتش قرار
گیرد کـه تـا برآمـدگی پـاهـای وی میرســـد به قوری که م ز او به جوش آید(همانجا)ا
نویســـنـده با اســـتناد به احادیث مذکور ،حضـــرت ابوقالب (ع) را کافر و از جمله افرادی
میداند که شـــفاعت پیامار (

) موجب ت فیف در عذاش وی میشـــود این ا هارات در

حالی اســت که در باش محرومین از شــفاعت معلوم گردید ت فیف عذاش و شــفاعت پیامار
(

) تنها برای منمنان و مسلمانان گنهکار پذیرفته است نه کافرانا
لذا از آن ا که متن و محتوای این احادیث با قرآن و روایات ناسـازگار است ،احادیَی

ضــعیف شــمرده میشــوند و نمیتوان به آنها اســتدالل کردا در مقابل اخاار وارده از قریق
خـاصـــه و عـامه که بر ایمان ابوقالب(ع) داللت دارد بیش از آن اســـت که در عدد آید و
ساختگی بودن این احادیث را بهتر نشان میدهد (م لسی5123 ،ق ،ج،31

 .2-2زمان شفاعت

)552ا

 04ارزیابی مقاله "شفاعت" در دائرةالمعارف قرآن الیدن

هـافمن زمـان شـــفـاعت در قیامت را بعد از م ازات گنهکاران دانســـته و بعد از نقل
) -بدون ذکر منا  -که من در قیامت امام ،پیشـــوا ،خحیب و صـــاحب

روایتی از پیامار (

شــفاعت دیگر پیاماران خواهم بود ( (hoffman, 0225, vol:0, p:113چنین ا هار میدارد:
"با این حال شـفاعت بعد از آنکه گنهکاران به سـاب گناهانشان در جهنم م ازات میشوند
صـــورت خواهد گرفت ،پیامار (

) پیوســـته شـــفاعت میکند تا آخرین نفر وارد بهشـــت

شود"( همانجا)ا
مفســـران جـایگاه بارز شـــفاعت را آخرین موقف از مواقف قیامت و قال از ورود به
بهشـت و جهنم میدانندکه یا گنهکار به وسـیله شـفاعت مشمول آمرزش گشته ،اص ً داخل
آتش نمیشـود و یا آنکه بعد از داخل شـدن در آتش به وسـیله شفاعت ن ات مَ یابد یعنَ
شــفاعت باعث میگردد خداوند به احترام شــفی  ،رحمت خود را گســترش دهد(ابن عحیه،
5100ق ،ج،3

113؛ قااقاایی5151،ق،ج،5

)511ا

به عاارت دیگر شــفاعت دارای درجاتی اســت که نازلترین درجات آن ،ت ییر درکات
و ت فیف عـذاش جهنمیان اســـت و عالیترین مراتب آن درجهای اســـت که برکت پیامار
(

) و اهل بیت(ع) شـامل حال پیاماران و مرسـلین گذشته شده و سه درجه دیگر در وس

قرار دارند ،بدین صورت که عدهای مشمول شفاعت شده از جهنم خارج میشوند ،گروهی
وارد بهشــت میشــوند و دســتهای در بهشــت ترفی درجه مییابند( جوادی آملی5332 ،ش،
)561-566ا

ج،1

م لسی به روایتی در این باش اشاره میکند که شفاعت پنج قسم است-5 :شفاعتی که
برای از بین بردن هول و ترس صـحنه قیامت و تع یل در حساش است که ویژه پیامار (
میباشـدا  -0شـفاعت برای ادخال گروهی به بهشت که آنهم از ویژگی پیامار (
 -3شفاعت برای گروهی که استحقاق آتش دارند که جز پیامار (

)

) استا

) دیگر شافعان هم این

قدرت را دارندا -1شــفاعت درباره گروهی از منمنان که وارد آتش شــدهاند و به شــفاعت
پیامار (

) و فرشـــتگان و برادران ایمانی اســـتا  - 1شـــفاعت درباره ترفی درجات اهل

بهشت است (م لسی5123 ،ق ،ج،8

)65ا
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لکن ع مه قااقاایی با عنایت به آیه "فَِ جَنَّاتٍ یَتَســَا َلُونَ عَنِ الممو ْرِمِینَ مَا ســَلَکَکمو
فَِ سـَقَرَ :که در بهشـتها نشـسـته اند و مَ پرسـند از گناهکاران که چه چیز شما را به جهنم
کشــانید " (مدثر )10-12:شــفاعت را تنها در آزادى از دوزد منثر میداند و قائلند که آیه
هیس داللتَ در ناراحتَهاى قال از حســاش از هول و فزع قیامت ندارد بلکه تنها بر شــفاعت
در عذاش دوزد داللت دارد زیرا این ســنال و جواش در زمانی اســت که اهل بهشــت در
بهشت مستقر شدند و اهل دوزد هم در دوزد قرار گرفتند ،میباشدا
وی منید این محلب را کلمه "فی جنات" که اسـتقرار در بهشـت را مَ رساند و جمله
"ما ســـلککم" به معناى داخل کردن با ن م که در این تعایر نیز معناى اســـتقرار میباشـــد،
میداند (قااقاایی5151،ق،ج،5

)511ا

 .3-2دیدگاه خوارج در شفاعت
هـافمن در انتهـای این ب ش از مقـاله به دیدگاه خوارج اشـــاره کرده و میگوید" :از
ســوی دیگر خوارج و دیگران معتقدند هیس کس توانایی شــفاعت نزد خدا را ندارد و برای
مقابله با عقیده شـــفاعت به آیات ســـوره هود آن ا که می فرماید :اما بدب تان در آتشـــند و
مردمان را در آن ا نالهاى زار و خروشــَ س ـ ت بود و تا آســمانها و زمین باقَ هســتند در
آن ـا جاودانه بمانند مگر آناه پروردگارت ب واهد ،زیرا پروردگار تو هر چه خواهد همان
کنـدا اما نیکا تان تا آســـمانها و زمین باقَ اســـت در بهشـــت جاویدان بمانند مگر آناه
پروردگارت ب واهدا عحاى او هیس منقح نمَ شـــود ( هود)528-526 :اســـتناد میکنند "
((hoffman, 0225, vol:0, p:113ا
نویســنده مشــ

نمیکند من ور از دیگران چه کســانی هســتند و اعتقاد آنان را در

م ـالفـت بـا اعتقـاد مســـلمـانـان بیان میدارد چراکه در ابتدای مقاله ،چنین ا هار میدارد:
شــفاعت محمد برای تمام مســلمانان در روز قیامت از اعتقادات اصــلی اســ می به شــمار
میآید ((hoffman, 0225, vol:0, p:115ا

 06ارزیابی مقاله "شفاعت" در دائرةالمعارف قرآن الیدن

در پاسخ به این ا هارات باید گفت :اصل شفاعت رسول اکرم(

) امری مسلم و غیر

قابل انکار بین همه مسـلمین اسـت و اگر اخت فی وجود دارد در خصــوصیات و کیفیت آن
است( مفید5151 ،ق،

581؛ قوسی5313 ،ش،

)156ا

وعیدیه که از خوارج محســوش میشــوند اصــل شــفاعت را پذیرفتهاند ،لکن معتقدند
شفاعت در زدودن آثار گناه تأثیر ندارد و تنها در پیشرفت و تکامل معنوی و افزایش پاداش
و ثواش منثر است و مرتکاین گناهان کایره کافر و خالد در جهنم هستند(قوسی5313 ،ش،
 )113بـهعاـارتیدیگر از ن ر خوارج و برخی از معتزله ،شـــفاعت در مورد منمنان جایز
اســـت و ســـاب ترفی درجه آنان میشـــود اما مرتکاین گناهان کایره به دلیل کافر بودن از
شفاعت بهرهمند نمیگردندا
لکن امامیه معتقد است همه نعمتها از ناحیه خداوند تفضلی فوق استحقاق استا زیرا
خداوند برای آنان پاداش کریمانه مهیا کرده اســـت "وَ ََعَدَّ لهَُمْ ََجْرًا کَرِیماا"(االحزاش)11:
و از سوى خدا برایشان فضیلتَ بزرگ آمده استا " بِأَنَّ لهَُم مِّنَ اللَّهِ فَضملًا کَاِیرًا" (االحزاش:
)11ا
بر این اســاس شــیخ قوســی و ع مه حلی و ســایر علمای امامیه ک م وعیدیه مانی بر
شـــفـاعـت تنها برای زیاد کردن مناف را باقل میدانند زیرا در مواردی که امت برای پیامار
(

) خواهان علو درجات هسـتند باید شفی آن حضرت محسوش گردند ،حال آنکه چنین

چیزی باقل است (همانجا)ا
محلب دیگر آنکه اگر من ور هافمن از دیگران ،وهابیون باشـد آنان نیز اصـل شفاعت
از دیدگاه قرآن را میپذیرند ،منتها قائلند که درخواسـت شفاعت باید از خدا باشدا یعنی ما
باید از خدا ب واهیم که پیامار (

) یا سایر اولیا را شفی ما قرار دهدا محمدبن عادالوهاش

در "الهدیه السنیه" پیرامون مسأله شفاعت آورده است:
«ما منکر شـفاعت نیسـتیم ،بلکه پیامار (

) را شـفی دانسته و به شفاعت او امیدواریما

امـا شـــفـاعت برای خداســـت (الزمر )11:و جز با اذن خدا کســـی قادر به شـــفاعت کردن
نیســت(الاقره )011 :و از کســی شــفاعت نمیشــود مگر پس از اذن خدا (االنایا  )08 :و جز
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برای اهل توحید اذن داده نمیشود(آل عمران )81:ا چراکه خداوند از خواندن دیگران نهی
کرده است" فَلَا تَدْعووام مَ َ اللَّهِ ََحَداا" (ال ن()58:عادالوهاش5313 ،ق،

)10ا

اوالً؛ در این سـ نان ،استنااچ جزئی یا بریده از قرآن صورت گرفته استا مَ در آیه
 11سـوره زمر "قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعاا " ،مراد نفی شفاعت از بتان بوده است و آیه مربوچ به
بـت پرســـتـانی اســـت که بتها را شـــفی قرار میدهند ،نه منمنان(رازی5128 ،ش ،ج،56
)308ا آیه" فَلَا تَدْعووام مَ َ اللَّهِ ََحَداا" (ال ن )58:نیز ب شـی از آیه  58سوره جن است که
به صــورت منفصــل آورده شــده تا مراد نویســنده را تأمین و معنی توســل و اســت اثه را افاده
نمایدا حال آن که کل آیه چنین است " :وَ ََنَّ الممَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعووام مَ َ اللَّهِ ََحَداا(ال ن)58:
و مقصـــود از دعـا در این آیه عاادت کردن اســـت نه خواندن و ندا (همو ،ج،53
آلوسی5151 ،ق ،ج،51

520؛ قاسمی5158 ،ق ،ج،3

ثانیاً؛ چه کسی در شفاعت ،پیامار (
اســت یا در شــفاعت ،پیامار (

110؛

)331ا

) یا اولیای الهی را رش و اله و مادَ خود شمرده

) و اولیای الهی را مســتقل در اثر خوانده اســت یا آنها را

بدون اذن الهی قادر خوانده اســت در واق م

شــر  ،صــرف درخواســت نمودن از

کسی نیست بلکه کسی را فاعل باالستق ل دانستن استا
صـــاحب المنار با گرایش به تفکرات ابن تیمیه و وهابیت از اســـاس با اثاات موضـــوع
شـــفـاعـت از دیـدگاه قرآن م الفت میکند و به صـــراحت میگوید :همه آیات قرآن در
موضوع یاد شده بر نفی شفاعت تأکید دارند و هیس دلیل عقلی برای اثاات شفاعت به معنای
اصح حی وجود ندارد(رشید رضا5151 ،ق ،ج،5

)321ا

رشــید رضــا درباره دســتهای از آیات قرآن که شــفاعت را منوچ به اذن و مشــیت خدا
میداند ،چنین میگوید :چنین اســتَنائاتی در قرآن مشــعر به این معناســت که آناه پیش از
اســتَنا بیان شــده به مشــیت الهی اســت نه خارج از حیحه قدرت و اراده حق تعالی بهعنوان
مَال خدا درباره کفار می فرماید" :خَلِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتو وَ المأَرْدو إِلَّا مَا شَا َ رَبكکَ
"(هود )521:که تعایر "اال" میرساند ،خلود کفار در آتش به مشیت و اراده الهی بسته است
نه اینکه خدا قدرت بر عدم خودشان ندارد(همو ،ج،3

)33ا

 08ارزیابی مقاله "شفاعت" در دائرةالمعارف قرآن الیدن

ع مه قااقاایی در پاسـخ به این اشـکال میگوید  :آیاتَ که شفاعت را نفَ مَ کنند،
شــفاعت بدون اذن و رضــایت خدا را انکار مَکند و آیاتَ هم که منفعت شــفاعت را انکار
مَ کنند ،انتفاع گروه معینَ از م رمین را از شـــفاعت نفَ مَ کند چراکه فرمود :شـ ـفاعت
شـافعین سـودى به ایشان نمیدهد(المدثر )18:یعنی در قیامت شفاعت واق خواهد شد لکن
این قائفه از آن بهره نمَبرد(قااقاایی5151 ،ق،ج،5

)512ا

ع مه برخ ف دیدگاه رشـیدرضـا در بیان اسلوش قرآن که میگوید ،آیات استَنا به
اذن و مشــیت الهی ،اســلوش و شــیوهای خا

اســت که معموالً قرآن در مقام لف ی قحعی

بکار میبرد (رشــید رضــا5151 ،ق ،ج،5

)328ا چنین میگوید :عارف به اســلوش هاى

ک م میداند که مصــدر وقتَ اضــافه شــد ،داللت بر وقوع مَکند ولی اســلوش این آیات
میخواهد به ما بفهماند که به جز خداوند هیس موجودى به قور استق ل مالک هیس یک از
کماالت نامارده نیسـت و اگر موجودى مالک کمالَ باشــد ،خدا به او تملیک کرده اســتا
حتَ قرآن کریم در قضـــاهـاى رانـده شـــده حتمی نیز این نوع مشـــیت را براى خدا اثاات
مَکند(قااقاایی5151 ،ق ،ج،5

) 561

وی ســـ س بـه آیات ســـوره هود اســـتناد کرده و چنین ادامه میدهد :با وجودی که
ســعادت و شــقاوت و خلود در بهشــت و دوزد از قضــاهاى حتمَ خداســت ،این قضــا را
قورى نرانده که خود را محدود کرده باشــدا از این ا معلوم میشــود :آیاتَ که شــفاعت را
انکـار مَ کنند ،شـــفاعت به قور اســـتق ل را نفَ مَ کنند و آیاتَ که شـــفاعت را اثاات
مَ کند ،ن ســـت اصـــالت آن را براى خدا اثاات مَ کند و براى غیر خدا به شـــرچ اذن و
تملیک او اثاات مینماید(همانجا)ا
قابل ذکر اسـت در نگاه برخی مفسرین استَنا در آیه  521و 528سوره هود داللت بر
شـــفـاعت بر اهل توحید و خروج آنها از آتش اســـت (ثعلای5100 ،ق ،ج،1
عحیه5100 ،ق ،ج،3

 ،028قوسی ،بی تا ،ج،6

 .3شفاعت اولیاي الهی

68؛ قارسی5310 ،ش ،ج،1

583؛ ابن
)322ا
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ســـومین ب ش از مقاله مذکور ،شـــفاعت اولیای الهی اســـتا منلف دراینباره چنین
ا هار میدارد" :مسلمانان در سراسر جهان به زیارت مزار اولیائشان میروند و از محضرشان
تار

میجویندا مسلمانان برای امور دنیوی نیز از آنها یاری میقلاندا اگر زنی باردار نشود

یا باهاش مریض باشــد اگر دانش آموزی ب واهد در امتحاناتش قاول شــود یا به هر حاجت
دیگر مردم به اولیا خدا چه در قید حیات و چه در ممات متوســل میشــوند" ( hoffman,

)0225, vol:0, p:113ا
وی مینویسـد" :مسـلمانان مصر معتقدند که نوادگان پیامار (

) -امام حسین و سیده

زینب -و نیز شـــافعی پایه گذار یکی از چهار مکتب فقهی اهل ســـنت بر بارگاهی ملکوتی
اشـراف دارند که سران ام وقای دنیوی را تعیین میکنندا مردم مزار آنها را در قاهره زیارت
میکنند و از آنها شـفاعت میقلاندا آنها حتی برای شـافعی عریضه مینویسند و رف ب ها و
مشک تشان را درخواست میکنند"(هما ن ا)ا
سـ س به نمونههایی از کرامت و مع زات اولیای الهی بعد از مرگشــان اشــاره میکندا
لکن وی ،بنا به اعتقاد وهابیت این رفتارها را شــر

آمیز میداند که در ادامه به تفصــیل به

آن پرداخته میشودا
 .1-3طلب شفاعت از قبور اولیاي الهی
هافمن میگوید" :موضوع بحث برانگیز تر ،دعا کردن و قلب شفاعت از قاور اولیایی
است که از دنیا رفتهاندا سنتی بسیار متداول که پایه و اساس آشکاری در قرآن ندارد و حتی
برخی منتقدان نیز آن را از م اهر شر

قلمداد کردهاند" ( )hoffman, 0225, vol:0, p:115

ا
وی این منتقدان را اص ع قلب دانسته و عقیده آنان را چنین بیان میکند ":بسیاری از
مسلمین اص ع قلب امروزی معتقدند که اینگونه دعاها بر سر قاور اولیا خدا حرام است و
رنگ و بوی شـر

دارد چراکه ولی مرده حضور ندارد و قادر نیست خواستهها را بشنود و

نزد خدا شــفاعت کندا ابن تیمیه به ماارزه با چنین جناههای مشــهور دینی معروف اســت"
()hoffman, 0225, vol:0, p:111ا
در پاسخ به ایراد ایشان باید گفت:
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 .1-1-3منلف مدعی اسـت زیارت قاور پایه و اسـاس آشکاری در قرآن ندارد ،این
در حالی اســت که آیات قرآن به این محلب اشــاره داشــته اســتا چنانکه خداوند از پیامار
(

) میخواهد بر جنازه منافقان نماز ن واند" :وَ لَا تُصــَلّ عَلََ ََحَدٍ مِّنهُْم مَّاتَ ََبَداا وَ لَا تَقُمْ

عَلََ قَارمِهِ إِنهَُّمْ کَفَرُوام بِاللَّهِ وَ رَس ـوولِهِ وَ مَاتُوام وَ هومْ فَاس ـِقُونَ :چون بمیرند ،بر هیس یک از آنان
نمـاز مکن و بر قارشـــان مـایســـتا اینـان بـه خـدا و رســـولش کـافر شـــده انـد و نافرمان
موردهاند"(التوبه) 81:ا
آناـه از مفهوم آیه با قح ن ر از روایاتی که درباره شـــأن نزول این آیه وارد شـــده،
اســتفاده میشــود این اســت که :پیامار اکرم (

) بر مردگان مســلمین نماز میگزاردند و بر

قار آنـان میایســـتادند و دعا میخواندندا از این عمل پیامار اکرم (

) رجحان دعا بر قاور

منمنان اسـتفاده میشـودا مفسران فریقین نیز پذیرفتهاند که دعا برای میت رواست (قارسی،
5310ش ،ج،1

581؛ 181؛ زم شـــری5121 ،ق ،ج،0

031؛ آلوســـی5151 ،ق ،ج،1

)313ا
نویسنده نیز خود در ب ش اول مقاله به این محلب اذعان داشته و مینویسد" :از آیهای
که به محمد امر میکند بر جنازه منافقان نماز ن واند( التوبه )81اینگونه اسـتنااچ میشود که
عمل نماز خواندن بر مردگان در تشــیی جنازه شــان در زمان پیامار (

) هم وجود داشــته

است" ()hoffman, 0225, vol:0, p:115ا
افزون بر آن آیـه" :فَقـَالُوام ابْنُوام عَلَیهِْم بونمیـَانـًا رَّبكهومْ ََعْلَمو بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَاووام عَلََ ََمْرِهِمْ
لَنَتَّ ِذَنَّ عَلَیهِْم مَّســـْ ِداا و گفتند :بر روى آنها بنایَ برآورید -پروردگارشـــان به کارشـــان
آگاه تر اســـت -و آنان که بر حالشـــان آگاه تر شـــده بودند ،گفتند :نه ،این ا را مســـ دى
مَکنیم" (الکهف )05:به این محلب اشاره داردا
برخی مفسـران شـیعه در ذیل این آیه به بررسـی جواز یا عدم جواز ســاختن مس د در
کنــار قاور صـــالحــان ن رداختــهانــدا گویی آنــان بــه ــاهر آیــه اکتفــا کرده و آن را جــایز
میداننـد(قوســـی ،بی تـا ،ج،1
5311ش ،ج،6

)538ا

01؛ قاـاقاایی5151 ،ق ،ج،53

315-363؛ قرشـــی،
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هر چند برخی دیگر پیشـنهاد ساختن مس د بر این مکان را برای تار
کاشـــانی5151 ،ق ،ج،3

038؛ قمی5368 ،ش ،ج،8

میدانند(فیض

 13؛ فضـــل اش5153 ،ق ،ج،51

)031ا مفسـران اهل سـنت نیز در مورد اســتفاده جواز مسـ د ســازی بر قاور یا کنار قاور
صـالحان از این آیه تردید ندارند ،بلکه برخی از آنها این آیه را دلیل بر جواز مس د سازی
در آن مکان دادهاند(آلوسـی5151 ،ق ،ج،8

 ،)001برخی دیگر پیشـنهاد مسـ د ساختن

در این آیه را ،برای نماز گزاردن در آن و تار

به مکان اصحاش کهف میدانند(زم شری،

5121ق ،ج،0

155؛ رازی5102 ،ق ،ج،05

118؛ قاسمی5158 ،ق ،ج،1

)56ا

تنها دلیل برای من نزد مفسران ،ادله برون قرآنی است که مشتمل بر ادله روایی و سیره
صحابه درباره قار پیامار اکرم(

) میباشد(قرقای5361 ،ق ،ج،55

)382ا

 .2-1-3الزم به ذکر اسـت حرمت شفاعت از قاور اولیای الهی تا پیش از ابن تیمیه -
قرن هشـتم -محرع ناوده اسـتا چناناه فریقین در این رابحه اشـترا

ن ر دارند که توسل،

تار  ،اسـت اثه و شفاعت در زمان پیامار ( ) جایز و مشروع بوده و سیره صحابه نیز بر آن
گواه اســـتا آنهـا به پیامار (

) توســـل میجســـتند و ایشـــان را برای رف مشـــک ت و

بیماریهایشـان شـفی قرار میدادندا ابن تیمیه ن سـتین بار عمل منمنان را با مشرکان مقایسه
کرده و هر دو را یکسان پنداشته است (ن ارزادگان5383 ،ش،

)313ا

علمای وهابی نیز با تأســی به ابن تیمیه با اســتشــهاد به برخی آیات (یونس ،58:زمر،3:
جن )58:توســل را هم ای پرســتش بتها گرفته و آن را شــر

می شــمرند درحالیکه این

قیاسها به چند دلیل باقل اســت :اوالً :در این قیاسها پیامار (

) یا اولیا خدا به جای بتها

گذاشــته شــدها ثانیاً :منمنین و متوســلین به نای همانند بت پرســتان و بیاعتقادان به خداوند
فرد شدهاندا ثالثاً :توسل ،است اثه و شفاعت را هم معنی با واژه عاادت گرفتهاند حال آنکه
دیده نشده ل ویون عاادت را به معنی توسل بگیرند(ابن مرزوق5121 ،ق،

)66ا

محمد بن عادالوهاش درباره عدم جواز توسـل به مردگان مینویسد :ما یاری جستن از
م لوق را در حدودی که قدرت داشـته باشـد ،انکار نمیکنیما بلکه تنها یاری جسـتن انسان
در مقـابل قاور اولیا و پس از مرگ آنها را انکار میکنیم زیرا جز خداوند کســـی را قادر بر
همه امور نمیدانیم و در ادامه بیان میدارد :توســل به مردگان ،خحاش به معدوم اســت و از
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ن ر عقل کار زشــتی اســت زیرا مرده قادر به اجابت تقاضــای زندگان نیســت(عادالوهاش،
5313ق،

) 12

وی یک ـا قلب از م لوق و خواندن او را شـــر

میداند و جای دیگر آن را کاری

ل و و بیهوده معرفی میکند ا اگر کار ،ل و است به چه دلیل شر

باشد و اگر شر

باشد

دیگر این تفصـیل چه معنی دارد که توسـل به زندگان اشکال نداشته باشد اما توسل به مرده
اشکال دارد (قزوینی5366 ،ش)510-513 ،ا
از ن ر شـیعه و سـایر اهل سـنت منمنان در زمان حیات رسول خدا (

) با این اعتقاد

که ایشـان این امور را به قور مسـتقل ان ام نمیدهند ،درخواست میکردند و پس از وفات
حضـــرت نیز همین اعتقاد در بین منمنان وجود داردا چراکه انایا و اولیای الهی آنگونه که
در اخاار و روایات آمده ،زنده و شــاهد بر امور ما هســتند و مع زات و کرامات آنان بعد از
وفاتشــان نیز منقح نمیشــودا لکن پس از ابن تیمیه آنان که خ مشــی او را پیموده اند این
دلیـل را تکرار کردهاند و پیش از ابن تیمیه ادله من در حیحه روایات و تنها حکم به کراهت
برخی از این امور مانند تقایل قاور صالحین بوده است(ن ارزادگان5383 ،ش،

)311ا

افزون بر محالب گفته شـــده در قرآن و ســـنت موارد بســـیاری برای اثاات توســـل به
پیاماران و اولیا اش به چشـم می خورد چنانکه در سـوره مائده آمده استََ :یكهَا الَّذِینَ َامَنُو ما
اتَّقُوام اللَّهَ وَ ابْتَ ُوام إِلَیْهِ الموَس ـِیلَةَ :اى کســانَ که ایمان آورده اید ،از خدا بترســید و به او تقرش
جوییـد(المـائده)31 :ا راغب "وســـیله" را به معناى رســـاندن خود به چیزى با رغات و میل
میداند(راغب ،بی تا،

)162ا

در تفســیر قمی "وســیله" به معنی "امام" آمده اســت یعنی به وســیله امام به خدا تقرش
جویید(قمی5361 ،ش ،ج،5

 )568و در عیون ابخاار الرضــا روایتی از پیامار (

) آمده

است که ایشان فرمودند ":ائمه از فرزندان حسین دستگیره محکم و وسیله به خدا هستندا هر
کس آنهـا را اقـاعـت کنـد خـدا را اقاعت کرده و کســـی که آنها را نافرمانی کند خدا را
عصیان کرده است" (صدوق5318 ،ق ،ج،0

)18ا

در آیه  61ســوره نســا مَخوانیم" :اگر آنها هنگامَ که به خویشــتن ســتم کردند به
سـرا تو مَ آمدند و از خداوند قلب عفو و ب شش مَ کردند و تو نیز براى آنها قلب عفو
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مَ کردى ،خدا را توبه پذیر و رحیم مَ یافتند" و در آیه  31ســـوره یوســـف بیان میدارد:
"برادران یوســف(ع) از پدر تقاضــا کردند ،در پیشــگاه خداوند براى آنها اســت فار کند و
یعقوش(ع) نیز این تقاضا را پذیرفت"ا
در آیه  551سـوره توبه نیز موضوع است فار ابراهیم(ع) در مورد پدرش آمده است که
تأثیر دعاى پیاماران را در باره دیگران تأیید مَ کندا از بررسـی این اشـکال به دست میآید
که برخ ف ن ر نویسنده ،قرآن به زیارت قاور اشاره داشته و با توجه به حیات برزخی انایا
و اولیا  ،عقاید وهابیون مانی بر انکار زیارت قاور پذیرفته نیستا
 .4نقد منابع مقاله
تحقیق و قلم زدن پیرامون معارف و اندیشه های پیروان یک دین قحعا باید بر کتابهای
معتار و پذیرفته شده پیروان آن دین باشد نه اجتهاد و ا هار ن ر ش صیا جز این محدودیت
مناب اســ می در کتاب انه های اروپا عامل دیگری دراینباره اســتا لذا اگر مســتشــرق با
وجود این مسـائل به جست و و تتا کامل دراینباره ن ردازد و به محالعه برخی از آنها قناعت
کند ،حتما مقاله ای غیر علمیخواهد داشتا
در مقاله مذکور ارجاع به هیس یک از تفاســیر اسـ می به چشــم نمی خورد و در مورد
ارجاع به مناب حدیَی هم باید گفت :اکتفا نویسـنده تنها به صحید مسلم بیانگر آن است که
وی مراجعه جدی به مناب روایی نیز نداشــته اســت و با وجودی که این مســتشــرق در صــدد
انعکاس آرای مســلمانان اســت ،هیاگونه مراجعه و نقل قولی از مناب شــیعی در این مقاله به
چشـم نمی خورد ،ازاینرو به ن ر میرسد منلف با بیان اقوال ناق

و جم بندی غیر علمی

آنها و نیز ذکر برخی اقوال شــاذ انصــاف را رعایت نکرده و ن رات محرفی را به مســلمانان
نسات داده و قضاوت های خود را بر مانای آنها استوار ساخته استا

نتیجه گیري
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با توجه به نقل قول های صــورت گرفته از مقاله "شــفاعت" روشــن اســت که محالب
محرع شـده توسـ منلف که در سه محور شفاعت در قرآن ،اعتقاد مسلمانان به شفاعت در
روز جزا و شـفاعت اولیا ارائه شـده اسـت با توجه به عدم مراجعه وی به مناب اصیل اس می
خصوصا کتب تفسیری ،به نتی ه گیری صحید ،جام و کاملی نرسیده استا
وی در این مقاله با استناد به برخی روایات که محل تأمل و بررسی است و نیز تمسک
به ن رات شاذی که توس برخی علمای اهل سنت محرع شده است ،دیدگاه مسلمین راج
به شفاعت را مورد تحریف قرار داده و ادعاهای ناق

و نوعا نادرستی را به آنها نسات داده

اســتا در یک نگاه کلی باید اذعان داشــت ،متأســفانه دیدگا ه های حقیقی شــیعه پیرامون
شفاعت در این مقاله منعکس نشده و به شیعه در این مقاله اجحاف شده استا
حال آنکه بنا به اعتقاد مسلمین که برگرفته از آیات قرآن و روایات است ،شفاعت هم
در دنیا و هم آخرت امری پذیرفته شــده اســت و در قیامت تنها با اذن الهی از شــافعان و در
حق اهل توحید که صــاحب گناهان کایره میباشــند ،پذیرفته اســت این در حالی اســت که
نویسـنده مقاله با یک برداشـت سـححی شفاعت در دنیا را محدود به پیامار(

) و فرشتگان

دانسته و شفاعت پیامار( ) در قیامت ،برای خروج جهنمیان از آتش را نمی پذیردا

منابع:
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 ابن ابی الحدید ،عزالدین ابو حامد هاه اش بن الحسین5381( ،ق5361 ،م) ،شرح نهج البالغهامام علی ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت :دار احیا الکتب العربیه
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 راغب اصــفهانی( ،بی تا) ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،تحقیق ندیم مرعشــی ،بیروت :دارالکتب العربی
 -رشید رضا ،محمد5151 (،ق) ،المنار ،بیروت :دارالمعرفه

 زم شــری ،محمود بن عمر5121 (،ق) ،الكشيياف عن اقایغ غواما التنزیل و عیوناالقاویل فی وجوه التأویل ،بیروت :دارالکتب العربی
 ساحانی ،جعفر5101 (،ق) ،محاضرات فی االلهیات ،منسسه امام صادق(ع) سـیوقی ،ج ل الدین5121(،ق) ،الدر المنثور فی التفسیر باالمأثور ،قم:کتاب انه آیت اشمرعشی ن فی
 صـدوق ،محمد علی بن الحسین بن بابویه ( ،بی تا) ،تواید ،تعلیق سید هاشم حسینی بحرانی،قم :منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم
 ــــــــــــــــــــ ( ،بی تا) ،الخصال ،تحقیق علی اکار غفاری ،قم :منشورات جماعه المدرسینفی الحوزه العلمیه فی قم
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 قوســی ،محمد بن الحســن5313(،ش) ،كشييو المراد فی شييرح تجرید االعتقاد ،شــرعجمال الدین حسن بن یوسف حلی ،قم :انتشارات شکوری

 -ــــــــــــــــــــ  ( ،بی تا) ،التبیان ف

تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربَ
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 -م لسی ،محمد باقر5123 ( ،ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :منسسه الوفا
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