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)158 -139صفحات (ها درباره شفاعت و بازتاب آن در شعر فارسي  بررسي نظريه  

 

  شفاعت و بازتاب آن در شعر فارسى بارهها در بررسى نظريه

  *امين رحيمى

  چكيده

گری است كه يكـى از مباحـث  ی پايمردی و خواهشامعن شفاعت از ريشه شفع به

خصـوص آن  نظران در صاحب گذشته تا به امروزاز و  استمهم در انديشه اسالمى 

له ئدهد ايـن مسـ اگرچه آيات شفاعت به خوبى نشان مى. اند به فراوانى سخن گفته

ولـى تمـامى مـذاهب اسـالمى اصـل آن را  ،موضوعى است همراه با قيد و شـرط

ضمن آوردن تعاريف  ،در اين نوشتار. ارنددر كيفيت آن اختالف د ، هرچنداند رفتهپذي

و و نظرات دانشمندان اسالمى و ذكر آيات و احاديث مـرتبط، بـه طـرح اشـكاالت 

ر تربيتى شفاعت، بازتاب اثآو عالوه بر بيان  زيمپردا مىآنها پاسخ تحليل و  ،توصيف

  .هيمد مىزبان نيز نشان  ف فارسىدر اشعار تعدادی از شعرای معرورا آن 

  .، گناه، شعر فارسى)ص(شفاعت، قرآن، اسالم، پيامبر  :ها واژهكليد

 

                                                 
 a-rahimi@araku.ac.ir استاديار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه اراك *
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  مقدمه

های اعتقادی اعراب رخت بربست و همه به توحيد خـالص  با ظهور آيين مقدس اسالم پراكندگى

در نتيجـه همـه  .ها را مسـخر كـرد دعوت شدند و اين دعوت آسمانى آنچنان عميق بود كه قلب

ولـى بـا رحلـت  .ف نظـری نداشـتندگونه اختال القول به سوی يك هدف پيش رفتند و هيچ متفق

های گوناگون را فراهم آورد و ايـن  ، عناصری چند موجبات ظهور فرقه)ص(پيامبر بزرگوار اسالم 

امر پيروان قرآن را بر آن داشت كه راهى را در پيش گيرند تـا اصـالت كـالم خـدا و راه راسـتين 

جنبى نگـه دارنـد كـه  یبا آرا د و تعاليم عاليه اسالم را از خطر آميخته شدنشورسول حق حفظ 

پيمودن اين راه و روش را بعدها علم كالم گفتند و يكى از موضوعات بسيار مهـم در ايـن بـاب، 

انـد  ن و دانشمندان علم كالم بسيار سخن گفتهامفسر ،در خصوص شفاعت. موضوع شفاعت است

و هـا ان ايرادامـا هـدف اصـلى از ايـن پـژوهش بيـ نگاشـته شـدهو آثار متعددی در اين زمينـه 

تـا پژوهشـگران بتواننـد اسـت با عنايت به قـرآن و احاديـث در اين زمينه ه شد وارد های اشكال

  .ندشوتر با زوايای مختلف آن آشنا  آسان

  شفاعت

بـرای و بخشـش گری، التماس كـردن، درخواسـت عفـو  ی خواهشابه معن ،شفاعت مصدر است

ذيـل : 1377، دهخداذيل واژه شفاعت؛ : 1364معين، ( است... پادرميانى، و گری و  ميانجى ،كسى

عت كالم شفيع است به بزرگ و پادشاه در خصـوص حـاجتى كـه آن را بـرای شفا) واژه شفاعت

گرفتـه شـده و ) جفـت(=فاعت از شفع ش ؛)ذيل شفع: 1413منظور،  ابن(كند  غيرخودش طلب مى

يعنى با  ؛شود ده ضميمه مىش كننده كه به سؤال و خواهش شفاعت خواهش است از طرف شفاعت

  .)1/103: تا بىطبرسى، (خواهند  هم يك مطلب را از خدا يا غيرخدا مى

ذيـل : 1376قرشى، (ی منضم كردن چيزی به چيزی ابه معن ،شفع و شفاعت هر دو مصدرند

شفع را  و )ذيل شفع: 1369راغب اصفهانى، (يا ضميمه كردن چيزی به طرف مثل خودش ) شفع

، 1889الخـوری الشـرتونى، (اند  ای زوج شدن و اضافه كردن به واحد و فرد آوردههمچنين در معن

س شفاعت را از آن جهت بدين نام خوانند كه شفيع، خواهش خويش را بـا ايمـان و پ .)ذيل شفع

  .دكنعمل ناقص طرف منضم كرده، تا هر دو مجموعًا پيش خدا اثر 
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  شفاعت در علم كالم

  :ديدگاه دارندب شفاعت دو مسلمانان در با ،به طور كلى

هى يا ساير اوليای خدا از درگاه اال) ع(و امامان معصوم ) ص(اينكه پيامبر  اول؛ديدگاه 

مأذون هستند كه در صورت وجود شرايط به خاطر مقام و منزلتى كه در پيشگاه خداوند 

توانند برای مجرمان و گنهكاران وساطت كنند و از پيشگاه خداوند بخشش بدارند 

خداست با اذن او به  یلذا شفاعت كمك كردن اوليا. ندكنا را درخواست هناهان آنگ

  .اند افرادی كه در عين گنهكار بودن پيوند ايمانى خود را با خدا قطع نكرده

ای كه اعمال شايسته دارد و  كننده درباره بنده آن است كه شفاعت دوم؛ديدگاه 

كند و واسطه شود تا خداوند بيش از  مستحق مقداری از ثواب است، از خدا درخواست

اّما . مقدار استحقاق او را پاداش دهد ولى راجع به گناه گناهكاران، شفاعت اثری ندارد

هم طلب زيادت منافع و هم برای اسقاط ا، حق اين است كه شفاعت به هر دو معن

  .)568: 1399 حلى،(شود  كيفر، اطالق مى

و فقط  استآغاز ظهور اسالم تا كنون به جز معتزله و خوارج اول عقيده تمام مسلمانان از  ديدگاه

اند و علت مخالفت اين دو گروه با عموم دانشـمندان  اين دو فرقه شفاعت را در معنای دوم گرفته

شود و همواره  گاه بخشوده نمى اسالمى در معنای شفاعت در اين است كه مرتكب گناه كبيره هيچ

ند ظاهر آيات شفاعت و احاديث مورد نظر را به صورت غير صحيح لذا ناگزير .در عذاب خواهد بود

  .دكننتفسير و تأويل 

  شفاعت رهنظرات علمای اسالم دربا

  : گويد در بين دانشمندان و متكلمان شيعى، شيخ مفيد، چنين مى

در روز رستاخيز مرتكبان گناه كبيره را ) ص(اماميه اتفاق نظر دارند كه پيامبر گرامى 

پس از ) ع( بلكه امير مؤمنان و پيشوايان معصومِ ) ص(ند، نه تنها پيامبر ك شفاعت مى

ا گروه زيادی هكنند و بر اثر شفاعت آن وی نيز در حق شيعيان گنهكار خود شفاعت مى

از اهل تسنن با ) معتزله(ولى گروه خاصى مانند . كنند از شيعيان خطاكار نجات پيدا مى

مربوط به افراد ) ص(اند كه شفاعت پيامبر  صور كردهت ،به مخالفت برخاسته) اماميه(ما 

و او هرگز دربارهٴ كسانى كه محكوم به  ،بردار است نه گروه گنهكار مطيع و فرمان
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شفاعت مايه ترفيع و افزايش  ،به عقيده اين گروه. كند عذاب هستند، شفاعت نمى

  .)54و  53: 1371 مفيد،(پاداش خواهد بود نه بخشش گناه 

  :دگوي او در جايى ديگر چنين مى 

كند و خدا نيز شفاعت او را  روز قيامت پيامبر در حق گنهكاران شيعه شفاعت مى

د و خدا شفاعت او را كن نيز به همين صورت شفاعت مى) ع(منان ؤم پذيرد، امير مى

كند و  خود شفاعت مى حتى مؤمن نيكوكار، در حق دوست گنهكارِ  ؛كند قبول مى

ولى افراد كافر شايستگى شفاعت ... پذيرد  بخش بوده، خدا آن را مى تيجهشفاعت او ن

َفَما لََنا ِمن َشاِفِعيَن َوَال َصِديٍق «: گويند رو روز بازپسين از روی حسرت مى از اين .ندارند

من روز رستاخيز شفاعت «: فرمود) ص(و پيامبر گرامى ) 101-100: شعرا( »َحِميمٍ 

  .)92-91: همان(» شود ه مىكنم و شفاعتم پذيرفت مى

شـود، بلكـه شـفاعت يـاران  نه تنها شفاعت پيامبر پذيرفته مى«: گويد طبرسى نيز در اين باره مى

و  1/103: تا بىطبرسى، (» شود برگزيده او و پيشوايان معصوم و افراد باايمان و صالح نيز قبول مى

خواه به  ،عقايد صحيح اسالمى استعقيده به شفاعت از «: گويد نيز مى الدين طوسىنصير. )2/83

طباطبايى نيز در ايـن  .)243: 1399 حلى،(» منظور افزايش پاداش باشد و خواه برای اسقاط كيفر

آنچه مسلم است و هيچ شكى در آن نيست اين است كـه آيـات مـورد نظـر «: گويد مىخصوص 

طباطبـايى، (» دهـد مىكند بعضى منحصر در خدا و بعضى ديگر عمـوميتش  شفاعت را اثبات مى

كس شفيع شود و دارای اين مقـام  تعالى هر غير حق«: گويد مىو در جايى ديگر  ؛)1/290: 1363

و مسلم شد كه در درگاه خدا از اشخاصى از گنهكـاران ...  بگردد به اذن او و تمليك او شده است

افـراد فراوانـى در در ميان دانشمندان اهل سنت و جماعت نيـز  .)299: همان(» كنند شفاعت مى

  :شود ا اشاره مىهای از بزرگان آن اند كه به اقوال عده تأييد شفاعت سخن گفته

  :گويد قاضى عياض اندلسى مى

اشكال است و از نظر داليل  عقيده اهل سنت اين است كه شفاعت از نظر عقل بى

گرامى نقلى اعتقاد به آن واجب و الزم است، زيرا قرآن مجيد و مخبر صادق، پيامبر 

رسد، در اين  اند و احاديث زيادی كه مجموع آنها به حد تواتر مى از آن خبر داده) ص(

دهند كه در روز رستاخيز برای افراد مؤمن  زمينه وارد شده است و همگى گواهى مى

له تمام دانشمندان گذشته اسالم و كسانى كه ئگنهكار شفاعت وجود دارد و در اين مس

اتفاق نظر دارند جز گروه خوارج و فرقه معتزله كه به آن اعتقاد اند،  پس از آنها آمده
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اند افراد گنهكار در عذاب دوزخ مخلد  ندارند و نكته انكار آنان اين است كه تصور كرده

  .)58و  3/57: تا بىعياض اندلسى، (و جاودان هستند 

آنجـا كـه دربـاره  ،كنـد متن مصنف را تصديق مى شرح عقايد نسفىسعدالدين تفتازانى در كتاب 

شفاعت برای پيامبران و نيكوكاران در روز رستاخيز قطعى است و اين مطلـب «: گويد شفاعت مى

امـام فخـر رازی . )148: 1326 ،نسفى( »در دين مقدس اسالم به طور مستفيض ثابت شده است

  : گويد مىنيز 

گروه . اردامت اسالمى اتفاق نظر دارند كه پيامبر اسالم روز رستاخيز حق شفاعت د

در ) ص(گويند مقصود از شفاعت پيامبر  ده، مىكرمعتزله شفاعت را جور ديگر تفسير 

شود پاداش نيكوكاران باال برود نه اينكه  آن روز اين است كه شفاعت وی سبب مى

جز اين (ولى حق همان است كه تمام طوائف اسالمى . گنهكاران را از عذاب برهاند

ی شفاعت پيامبر اين است كه گنهكاران را از عذاب دوزخ اعنگويند و م آن را مى) طائفه

) ص(سوزند در پرتو شفاعت پيامبر  رهاند تا وارد آتش نشوند و آنها هم كه در آن مى مى

  .)3/63: 1412 فخر رازی،(شوند  از آتش دوزخ خارج شده، وارد بهشت مى

بـر شـفاعت را حـل  شدهوارد و اخيرًا نيز طنطاوی، مفسر معروف مصری، چون نتوانسته اشكاالت

  :گويد مىآن درباره  ،ای ديگر تفسير كرده كند، آن را به گونه

واسطه بود در راهنمايى مردم به ) ص(ی شفاعت اين است كه چون رسول اكرم امعن

سوی زندگى برتر در دنيا، نتيجتًا در آخرت هم اثر خواهد بخشيد و به واسطه كارهای 

يعنى به  ؛رسند ها قيام كرده بودند، به درجات بلند مى داننيكى كه مردم در اين دنيا ب

های او بوده است؛ پس ايشان شفيع  واسطهٴ اعمالى كه سبب آنها رسول خدا و راهنمايى

هايى كه نتيجهٴ آنها  ا در راه رفتن به عملهجفت و همراه آن) شفع(يعنى  ،امت بوده

های  پيامبران از قبيل بخششپس شفاعت . بختى در آخرت است رستگاری و خوش

های علمى و اخالقى حكيمانه و آداب بزرگوارانه است و هر  مالى نيست بلكه نسيم

های درخت شفاعتى  ا پى ببرد و سنت آنها را پيروی كند و از ميوهههای آن كس به گفته

  .)70-1/64: 1412 طنطاوی،(اند بچيند، شفاعت درباره او تمام است  كه آنها كاشته

توان مربوط  زيرا آيات مربوط به شفاعت را نمى .شفاعت ندارد هعبارت طنطاوی هيچ ربطى به البت

چون آيات شفاعت صراحت دارند كه ظرف شفاعت و ظهور نتيجه آن  .دانستبه اين نوع شفاعت 
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اش در جهان ديگـر ظـاهر  در روز قيامت است نه اينكه اصل شفاعت در اين جهان باشد و نتيجه

  :شود اّهللاٰ مجيد ذكر مى چند آيه از كالم ،مونهن رایب. شود

َواتُقوا يْومًا ال َتْجِزی َنْفٌس َعن نْفٍس َشيئًا َوَال يْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَال يْؤَخُذ ِمنَْها َعـْدٌل « .1

  ؛)48: بقره(» َوَال ُهْم ينَصُرونَ 

  ؛)254: بقره(» يْوٌم ال َبيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌة َوَال َشَفاَعةٌ « .2

ْحَمُن َوَرِضى لَُه َقْوًال « .3 َمْن َأِذَن لَُه الر َفاَعُة ِإال َتنَفُع الش ؛)109: طه(» يْوَمئٍِذ ال  

اِفِعينَ « .4 48: مدثر(» َفَما َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الش(.  

  ن شفاعتامخالف های ديدگاه

شفاعت معتقدند ولى در اين بين فرقه  های اسالمى به اصل فرقه بيشتر ،گونه كه مطرح شد همان

هـا  شـفاعت را بـا ايـن ويژگى) 1206-1111(وهابيت، منسوب به محمد بن عبدالوهاب نجـدی 

اگرچه نقطه آغاز اين ديدگاه به قرن هشتم هجری و فردی به نـام احمـد ابـن ، اند شرك پنداشته

ای از قضـات و فقهـای اسـالمى  عده ،كثير گردد كه به گفته ابن باز مى) 728-661(تيميه حّرانى 

ورزيد  و به علت آنكه بر عقايد نادرست خود اصرار مى كردندمحاكمه و تبعيد . ق.ه 705در را وی 

ينها نيز مانند ساير البته ا .)314-313: 1382 ربانى گلپايگانى،(به زندان محكوم شد . ق.ه 720در 

گويند در قيامت شافعان درباره گنهكاران  اند و مى مسلمانان شفاعت را به عنوان يك اصل پذيرفته

ا طلـب شـفاعت كنـيم و بايـد هـكنند ولى معتقدند ما حق نداريم در اين جهـان از آن شفاعت مى

توان گفت خداوندا پيامبر و ديگر صالحان را شفيع ما  يعنى مى ؛شفاعت را مستقيمًا از خدا خواست

خـواهيم كـه در حـق مـا  از تـو مى! پيـامبرای «ولى حق نداريم بگـوييم  ،در روز قيامت قرار بده

روی هـم  .)218 :1359 مطهـری و كـاردان،(شرك است  ،گونه درخواست كه اين »شفاعت كنى

مسائل اسالمى را در مبارزه كردن بـا چنـد  ،دانسته يا نادانسته ،رفته پيروان محمد بن عبدالوهاب

و عمًال مـردم را از مباحـث  اند له همانند موضوع شفاعت و زيارت قبور و توسل خالصه كردهئمس

: گوينـد شـفاعت چنـين مـى بـارهآنهـا در ،در هر صـورت. اند مهم اجتماعى اسالم دور نگه داشته

  .)243-239: 1380مكارم شيرازی، ( »شفاعت بطلبد) ص(كس حق ندارد از پيامبر  هيچ«
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  شفاعت در قرآن

كه در اين جايگاه الزم است  است در قرآن آيات فراوانى موضوع شفاعت را در قيامت مطرح كرده

بـا  فقـطزيرا از ميان آيات فراوان دال بر شفاعت  .بندی خاص بررسى شود آيات شفاعت با تقسيم

توان ادعای خود را ثابت كرد و از آيات ديگر كه در اصل مفسر و قرينـهٴ همـان آيـه  يك آيه نمى

اند آن است كه آيات  راهه رفته علت آنكه افرادی در اين خصوص به كج .دكرپوشى  هستند، چشم

تر  ا نزديـكهبه يك يا چند آيه كه به اهداف آن فقطو  اند مورد نظر را دركنار آيات ديگر قرار نداده

  .اند بوده، بسنده كرده

  :كند ها يا امثال آن انتقاد مى آياتى كه از شفيع بودن بت .1

پنداشتند كه با  پرستيدند و چنين مى خود را مى... ساخته چوبى، سنگى و  های دست پرستان بت بت

ا را شفيع هند تا در پيشگاه خداوند آنكنتوانند رضايت و توجهشان را به خود جلب  پرستش آنها مى

  :باشند

ُهْم َوَال ينَفُعُهْم َويُقولُوَن َهُؤالء ُشـ« .الف َما َال يُضر ِ ِ َويْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّهللاٰ » َفَعاُؤَنا ِعنـَد اّهللاٰ

رسـاند و نـه  پرستند آنچه را غير از خدا كه نـه آنهـا را ضـرری مى و مى؛ )18: يونس(

  .گويند اينها شفيعان ما نزد خدا هستند بخشد و مى ها مى سودی بدان

و شـفيع و ؛ )13: روم(» َولَْم يكن لُهم من ُشَركائِِهْم ُشَفَعاء َوكاُنوا بُِشَركائِِهْم كـاِفِرينَ « .ب

يابند بلكه به آن خدايان باطل  مددكاری برای خود از آنان كه شريك حق گرفتند نمى

  .)جويند و از آنها بيزاری مى(شوند  كافر مى

َع َبيـَنكْم َو َضـل «. ج َقطْم ِفيكْم شُركاؤوا لََقد ت ِذيَن َزَعْمُتْم َأنه َو َما َنَری َمَعكْم ُشَفَعاَءكُم ال

ا كنُتْم َتْزُعُمونَعنكم  و آن شفيعان را كه به خيال باطل شريك مـا در ؛ )94: انعام( »م

شـفيع (همانا ميان شما و آنان جدايى افتاد و آنچـه ! بينيم پنداشتيد با شما نمى خود مى

  .پنداشتيد از دست شما رفت مى) خود

ِ ُشَفَعاء ُقْل َأَولَْو كا«. د ؛ )43: زمـر( »ُنوا َال يْملِكوَن َشيًئا َوَال يْعِقُلونَ َأِم اتَخُذوا ِمن ُدوِن اّهللاٰ

ای رسول به آنان بگـو  .هايى را شفيعان خود برگرفتند بلكه اين مردم كافر مشرك بت

  .)شفيع شما توانند شد؟(آيا اين بتان كه مالك چيزی نيستند و عقل و ادراكى ندارند 

ْحَمن بُِضر ال ُتْغِن َعنى َشَفاَعُتُهْم َشيًئا َوَال ينِقُذونِ  َأَأتِخُذ ِمن ُدونِِه آلَِهًة ِإن يِرْدنِ «. هـ الر« 

آيا من به جای آن خدای آفريننده خدايى را معبود گيرم كه اگر او خواهـد ؛ )23: يس(
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به من رنج و زيانى رسد هيچ شفاعت آن خدايان از مـن دفـع زيـان نكـرده و نجـاتم 

 نتوانند داد؟

كفر و انكار روز قيامـت  دليلا به هچون آن. كند را برای گروه كافران نفى مى آياتى كه شفاعت .2

  :ندارندبه او ايمانى  ياگونه ارتباطى با خدا  شايسته شفاعت نيستند و هيچ

َنا ِمن ُشَفَعاء َفيْشفَ « .الف ِذيَن َنُسوُه ِمن َقبُْل َقْد َجاءْت ُرُسُل َربَنا بِالَْحق َفَهل ل ُعواْ لََنا يُقوُل ال

ـا كـاُنواْ يْفَتـُرونَ  َعـنُْهم م ا َنْعَمُل َقْد َخِسُرواْ َأنُفَسُهْم َوَضلِذی كنَفَنْعَمَل َغيَر ال َأْو ُنَرد «

  .)53: اعراف(

يكم بَِرب الَْعالَِمينَ « .ب الُْمْجِرُموَن  * ِإْذ ُنَسو َنا ِإالشـعراء( »َفَما لََنا ِمن َشاِفِعينَ  *َوَما َأَضل :

98-101(.  

يِن « .ج ُب بِيْوِم الد ا ُنكذى َأَتاَنا الْيِقينُ  *َوكنـاِفِعينَ  * َحت مـدثر(  »َفَما َتنَفُعُهْم َشـَفاَعُة الش :

46-48(.  

  :كند آياتى كه شفاعت را انكار مى .3

ٌة َوَال « .الف َبيٌع ِفيِه َوَال ُخلـ ن َقبِْل َأن يْأتِى يْوٌم الا َرَزْقَناكم م ِذيَن آَمُنواْ َأنِفُقواْ ِمم يا َأيَها ال

الُِمونَ  254: بقره(  »َشَفاَعٌة َوالْكاِفُروَن ُهُم الظ(.  

َبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَال يْؤَخُذ ِمنَْها َعْدٌل َواتُقواْ يْومًا ال َتْجِزی َنْفٌس َعن نْفٍس َشيئًا َوَال يقْ « .ب

  .)48: بقره(» َوَال ُهْم ينَصُرونَ 

َواتُقواْ يْومًا ال َتْجِزی َنْفٌس َعن نْفٍس َشيئًا َوَال يْقَبُل ِمنَْها َعْدٌل َوَال َتنَفُعَها َشـَفاَعٌة َوَال « .ج

  .)123: بقره(» ُهْم ينَصُرونَ 

  :داند ت را مختص خدا مىآياتى كه شفاع .4

ِذيَن يَخاُفوَن َأن يْحَشُرواْ ِإلَى َربِهْم لَيَس لَُهم من ُدونِـِه َولِـى َوَال َشـِفيٌع « .الف َوَأنِذْر بِِه ال

َعلُهْم يتُقونَ    .)51: انعام( »ل

تُْهُم الْحَ « .ب َخُذواْ ِديَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوَغرِذيَن ات نْيا َوَذكْر بِِه َأن ُتبَْسَل َنْفٌس بَِمـا َوَذِر ال ياُة الد

ِ َولِى َوَال َشِفيعٌ    .)70: انعام(  »كَسَبْت لَيَس لََها ِمن ُدوِن اّهللاٰ

َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبيَنُهَما ِفى ِستِة َأياٍم ُثم اْسَتَوی َعَلى الَْعْرِش َمـا «. ج ِذی َخَلَق السال ُ اّهللاٰ

  .)4: سجده( »من ُدونِِه ِمن َولِى َوَال َشِفيٍع َأَفَال َتَتَذكُرونَ لَكم 

َماَواِت َواْألَْرِض ُثم ِإلَيِه ُتْرَجُعونَ « .د ُه ُملْك الس َفاَعُة َجِميًعا ل الش ِ ّٰ 44: زمر(» ُقل هللا(.  
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داند و  اذن خدا مىآياتى كه شفاعت غيرخدا را پذيرفته است ولى آن را از نظر شفيع مشروط به  .5

  :داند از نظر شخص مورد شفاعت آن را مشروط به جلب رضايت خدا مى

  .)255: بقره( »َمن َذا الِذی يْشَفُع ِعنَْدُه ِإال بِِإْذنِهِ « .الف

  .)3: يونس(» َما ِمن َشِفيٍع ِإال ِمن َبْعِد ِإْذنِهِ « .ب

َفاَعَة ِإال َمِن «. ج ْحَمِن َعْهًداَال يْملِكوَن الش َخَذ ِعنَد الر87: مريم( »ات(.  

ُ لَِمـن «. د َماَواِت َال ُتْغنِى َشَفاَعُتُهْم َشيًئا ِإال ِمـن َبْعـِد َأن يـْأَذَن اّهللاٰ َلك ِفى الس ن مَوكم م

  .)26: نجم( »يَشاء َويْرَضى

  :كند ن تأكيد مىاشفاعت شافعبر آياتى كه به صورت بارز  .6

اِفِعينَ َفَما تَ « - 48: مدثر(» نَفُعُهْم َشَفاَعُة الش(.  

يابنـد كـه  درمى رسـد فرمايد كه وقتى مرگ فرا مـى اين آيه اوصاف كافران را در قيامت بيان مى

لذا اين آيه بهترين دليل بر وجود شـفاعت . ا سودی نداردهكنندگان نيز به حال آن شفاعت شفاعت

  .است

  بررسى و تحليل آيات

در ) 5و  4گـروه (كنـد  و آياتى كه آن را اثبات مى) 3گروه (كند  شفاعت را انكار مىبين آياتى كه 

چـون  ،ظـاهری و ابتـدايى اسـت نـه واقعـى ىتعارضـ ،ظاهر تعارض وجود دارد ولى اين تعارض

گونه بين آيات مذكور جمع كرد كه بگوييم مقصـود از آيـات نفـى شـفاعت شـفاعت  توان اين مى

تواند شفاعت كنـد نـه اينكـه  در قيامت مستقًال و بدون اذن خدا نمى يعنى كسى ،استقاللى است

كند نخست اصالت در آن را برای  مقصود نفى اصل شفاعت باشد و آياتى كه شفاعت را اثبات مى

در نتيجه بين اين آيات تعارض و تنـافى نيسـت . كند و برای غيرخدا به شرط اذن او خدا ثابت مى

  .)4/236: 1383 وادی آملى،ج؛ 1/238: 1363 طباطبايى،(

  شفاعت از منظر احاديث

خورد كه شفاعت را  اگر در كتب احاديث به اجمال نظری افكنده شود روايات فراوانى به چشم مى

  :شود به چند مورد اشاره مى فقطپرهيز از اطاله كالم  منظوركند ولى به  اثبات مى
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ُ َشَفاَعتِىَمْن لَْم يْؤِمْن «): ص(قال رسول اّهللاٰ  .1 ؛ )8/34: 1403مجلسى، ( »بَِشَفاَعتِى َفَال َأَنالَُه اّهللاٰ

  .كند كسى كه به شفاعت من مؤمن نيست خداوند او را به شفاعت من نائل نمى

ِ «): ع(قال على  .2 كسـى كـه ؛ )41-40: همـان( »لَـْم َتَنلْـه) ص(َمْن كَذَب بَِشـَفاَعِة َرُسـوِل اّهللاٰ

  .)شفاعت نصيب او نگردد(رسد  تكذيب كند بدان نمىرا ) ص(شفاعت رسول خدا 

َمْن َأنْكَر َثَالَثَة َأْشياَء َفَلـيَس ِمـْن ِشـيَعتَِنا الِْمْعـَراَج َو الُْمَسـاَءلََة ِفـى الَْقبْـِر َو «): ع(قال الصادق  .3

َفاَعةَ  معراج و سـؤال در: كسى كه سه چيز را منكر شود از شيعيان ما نيست؛ )37 :همان( »الش 

  .قبر و شفاعت

ِ َعز َو َجل َشـيئا«: فرمود) ص(پيامبر اسالم  .4  »شفاعتى نائلٌة ان شاء اّهللاٰ َمْن َماَت َال يْشِرك بِاّهللاٰ

رسـد كـه بميـرد و  شفاعت من اگر خدا بخواهد به كسـى مى؛ )3/426: تا بىاحمد بن حنبل، (

  .چيزی را با خدا شريك ندانسته است

تِى«): ص(قال رسول اّهللاٰ  .5 َشَفاَعتِى ِألَْهِل الْكَبائِِر ِمْن ُأم همانـا شـفاعت ؛ )3/213: همـان( »ِإن

  .از امتم خواهد شد) گناهان كبيره(من روز قيامت نصيب هل كبائر 

 .پرسيد آيا مؤمن هـم شـفاعت دارد) ع(كه شخصى از امام صادق است در تفسير عياشى آمده  .6

در آن روز محتـاج ) ص(يا مؤمن هم به شـفاعت محمـد فردی از حاضران پرسيد آ ؛فرمود بله

ن هم خطايا و گناهانى دارنـد، هـيچ احـدی نيسـت مگـر آنكـه امؤمنزيرا  ،فرمود بله .شود مى

  .)1/327: 1363 طباطبايى،(شود  محتاج شفاعت آن جناب مى

  پاسخ آنهابر شفاعت و شده اشكاالت وارد

  :شود كه به بخشى از آنها اشاره مى در زمينه شفاعت اشكاالت متعددی مطرح شده است

چون معتقدنـد در روز قيامـت  .شود اعتقاد به شفاعت باعث جری شدن تبهكاران مى :اشكال اول

  .دوا را خواهد بخشهشفيعانى دارند كه در حق آنها شفاعت كنند و خداوند آن

پـس بايـد گناهـان شـود دادن انجام  درت افراد ئاگر اعتقاد به شفاعت موجب جر )1( :پاسخ

بخشـد  گويند خداوند همه گناهان را بـه غيـر از شـرك مى دهند و مى آياتى كه وعده مغفرت مى

ش ايواضح است كـه در آيـه مـذكور بخشـ. )48: نساء( شودها بر گناه  ت بيشتر انسانئموجب جر

شـود و همچنـين آيـاتى كـه  ده مىوچون با توبه حتى شرك هـم بخشـ ،بدون توبه مقصود است

دادن ر انجـام دها  ت انسانئاند بايد موجب جر ه و پذيرش توبه گنهكاران را مطرح كردهمسئله توب

گويـد از گناهـان بـزرگ اجتنـاب كنيـد مـا گناهـان كوچـك شـما را  ای كه مى آيه و ؛دنگناه شو
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 سبحانى،؛ 31: نساء(ها بر ارتكاب گناه صغيره شود  يم بايد موجب گستاخى بيشتر انسانايبخش مى

1354 :177(.  

شود كـه بـه صـورت روشـن و قطعـى و  ت بر گناه مىئوعده شفاعت هنگامى موجب جر )2(

در صورتى كه قرآن شفاعت را مشروط به اذن و رضايت خـود  ،بدون شرط و ابهام نويد داده شود

تواند قطعًا مطمئن باشد كه خداوند اذن شفاعت  كرده است و بر اساس اين شروط هيچ فردی نمى

در قرآن از شخص يـا گروهـى كـه مشـمول شـفاعت واقـع  ،همچنين .يا خير دهد در حق او مى

اين ابهامـات . شود، تعيين نشده است ده مىوو گناهى كه با شفاعت بخشاست شوند، نام برده  مى

دارد و  دهد و انسان را بين خوف و رجا نگه مى به صورت يك روزنه اميد نشان مى فقطشفاعت را 

بلكـه  ،كنـد اين شفاعت همانند دارويى است كه هيچ انسـان عـاقلى را بـه بيمـاری تشـويق نمى

العالج يأس از رحمت خداوند كه كفر است، گرفتـار  كند تا به بيماری صعب مبتاليان را درمان مى

  .)4/271 :1383 لى،جوادی آم(نشوند 

بـازی  تراشـى و پـارتى وسيله ىشفاعت از گروهى كه اهل گناه هستند شبيه نوع :اشكال دوم

آفرينى ندارند بايد كيفر اعمال خود را ببينند و اين  كسانى كه قدرت بر واسطه فقطدنيايى است و 

  .)261: 1357 مطهری،(سازد  تبعيض است و با عدالت خدا نمى

سازد كه مجرم به شفيعى متوسل شود و او هم بدون در  عدالت خداوند نمى شفاعتى با :پاسخ

نظر گرفتن هيچ شرطى تحت تأثير درخواست او قرار گيرد و در پرتو نفوذی كه نـزد خداونـد دارد 

بـازی دنيـايى اسـت و همـان  تراشـى و پـارتى اين همان وسيله .دكناو جلب برای مغفرت خدا را 

شفاعت به اين معنـا كـه از گنهكـار . انديشيدند ها مى ن درباره بتاشفاعت باطلى است كه مشرك

و قيد و شرطى نداشته باشد باطل اسـت و شـفاعتى كـه قـرآن گردد د و به خدا منتهى شوشروع 

انگيـزد تـا دربـاره آن گـروه از  خود را برمى یوعده داده است، معنايش اين است كه خداوند اوليا

انـد شـفاعت كننـد تـا  ارند و ارتباط خود را با خدا قطـع نكردهگنهكارانى كه شايستگى شفاعت د

های مادی  چون اراده خداوند بر اين تعلق گرفته كه نعمت. ندشومشمول رحمت و مغفرت خداوند 

طور كه در اين دنيا توبه  لذا همان. و معنوی خود را از طريق اسباب و عدل به بندگان خود برساند

ا قـرار داده هداده يا استغفار پيامبر را برای گنهكاران سبب آمرزش آنرا وسيله و سبب مغفرت قرار 

ن را سـبب مغفـرت گنهكـاران محسـوب ادر قيامت هم شفاعت و واسطه شدن شافع) 64: نساء(

لذا در شفاعت صحيح، خداوند برانگيزاننده وسيله و شفيع است و شفيع، وسيله بـودن . داشته است

ر شفاعت باطل، شخص گنهكار برانگيزاننده شفيع اوست و شفيع خود را از خدا گرفته است ولى د
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در نتيجه شـفاعت  ،گيرد وسيله بودن خود را از ناحيه او كسب كرده است و تحت تأثير او قرار مى

بازی نيست بلكه عفو و رحمت خداوندی است كـه  آميز و پارتى ظالمانه و تبعيض ىعمل ،در قيامت

هـى را ن از شفاعت كسانى هستند كه قابليت مغفـرت االارومشود و مح ن شرايط مىاشامل واجد

  .)229: 1354 سبحانى،(ندارند نه اينكه در قانون خدا تبعيض وجود داشته باشد 

شود و برداشته شدن عذاب يا عدل است  شفاعت سبب برداشته شدن عذاب مى :اشكال سوم

در حالى كه  ،اگر عدل باشد، در اين صورت اصل جعل عذاب از جانب خدا ظلم خواهد بود. يا ظلم

هى عـدل خواهـد بـود و در نتيجـه معتقديم او ظالم نيست و اگر ظلم باشد، پس وجود عذاب اال

  .شدن عذاب، ظلم خواهد بود شفاعت شافعان برای برداشته

بلكـه  ،اصل عذاب عدل است ولى برداشتن عذاب ممكن است نه عدل باشد نه ظلـم :پاسخ

خداوند بر اساس عدلش بر تبهكـاران عـذاب معـين . فضل و احسان باشد كه باالتر از عدل است

بندگانش واسطه يا باواسطه شفاعت، فضل و احسان است و به  ولى برداشتن عذاب بى ،كرده است

آموخته كه اگر كسى به شما بد كرد بر اساس عدل به همان اندازه به او كيفر دهيد ولى بر اساس 

  .)4/265: 1383جوادی آملى، ؛ 124: نحل(صبر و احسان از او بگذريد كه بهتر از عدل است 

  مقام محمود و شفاعت

ْحُمـوداَعَسى َأن يبَْعَثك َربك َمَقامً «: است در آيه شريفه قرآن آمده در احاديـث  .)79: اسـراء( »ا م

آمـده كـه  ىدر تفسير عياشى روايت. آمده كه مقام محمود در آيه شريفه همان مقام شفاعت است

ی وسـيعى امعنـ مقام محمود .)1/327: 1363 طباطبايى،(منظور مقام شفاعت است بر اساس آن 

ن اين اای است و معروف در ميان مفسر ادهالع ولى مسلمًا در اينجا اشاره به مقام ممتاز و فوق ،دارد

دانيم هر مؤمنى در شعاع ايمـان  زيرا مى. است) ص(است كه اين مقام همان شفاعت برای پيامبر 

) ص(خود از مقام شفاعت برخوردار خواهد بود ولى مصداق اتم و اكمل اين آيـه شـخص پيـامبر 

ه نيز به مقـام محمـود اشـاره دارد و در زيارت جامع) 232-12/231: 1380مكارم شيرازی، (است 

 .»و لكم المودة الواجبة و الدرجات الرفيعه و المقـام المحمـود« :آمده) ع(كه خطاب به ائمه اطهار 

شفاعت مضمن در مقام محمود است و به جهت مزيد تشريف شفاعت مخصوص بـه ذكـر شـده 

  .)331: 1383 طهرانى،(است 
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  آثار تربيتى شفاعت

و از طرفى هم يأس شود  مىگاه ارتكاب به معاصى و جنايات از يك طرف موجب ناراحتى وجدان 

شود فرد راه بازگشت را بـر روی  باعث مىيعنى . را به همراه دارداز بخشودگى در پيشگاه خداوند 

ه در حالى كه اعتقاد بـ ،ديگر هيچ دليلى برای حفظ قانون و پيمودن راه صواب نبيند بندد وخود ب

در طول زندگى به سوی خداست و  اهشفاعت پديد آوردن اميد در دل گنهكاران و مايه بازگشت آن

شـود بلكـه  و سرسختى با خـدا نمىگنهكاران ت ئهى نه تنها مايهٴ جراعتقاد به شفاعت اوليای اال

ا بـاز اسـت بتواننـد بـه هشود گروهى به اميد اينكه راه بازگشت به سوی خدا به روی آن سبب مى

هى را نسبت به گذشته خود جلب كنند و از عصيان و سركشى دست وسيله اوليای خدا آمرزش اال

ای  گونه كه پذيرش توبه و انتظـار فـرج از عوامـل سـازنده همان ،برداشته، به سوی حق بازگردند

بخشد و از محيطى تيره و تار به  ن اوضاع نابسامان بشر، او را نيز نيرو مىكرداست برای دگرگون 

كند؛ اعتقاد به شفاعت نيز چنين حكمى دارد و فرد گنهكار معتقـد  فضای روشن اميدواری وارد مى

ولى اگر درهای سعادت را به سوی خود بسته  ،دكنتواند سرنوشت خود را دگرگون  د كه مىشو مى

توان بـه  اين حالت را مى. دكن ببيند، يأس و نوميدی چراغ اميد را در شبستان عمرش خاموش مى

كند از هيچ نوع خوراكى پرهيـز  س از بهبود و سالمتى او را وادار مىأد كه يكررد بيماری تشبيه ف

ای كه  جويى از جامعه يا تحريك حس انتقام اش موجب اختالالت روحى نكند و گاهى نيز ناراحتى

. دشـو لذا شخص مجرم و عاصى، مبدل به عنصری خطرناك مـى. شود او را آلوده كرده است، مى

استحقاق و شايسـتگى  دهمه كس صادق نيست و باي بارهته بايد توجه داشت كه اين مسئله درالب

عفو و اغماض را داشته باشد و چون شفاعت اوليای خدا منوط به اذن پروردگار جهانيـان اسـت و 

تواند شفاعت كند و اذن خداوند هم بدون حكمت نيست پس آدمـى  بدون اجازه او هيچ كس نمى

تا مشمول شفاعت شود و شايسته لطف خداوند و  حفظ كندی خود را با حق و حقيقت بايد پيوندها

اوليای مكرم پروردگار باشد و نويد شفاعت با اين شرط خود هشداری اسـت بـه گنهكـار كـه بـه 

تر از ادامهٴ گناه باز گردد و شفاعت دربارهٴ ايـن طيـف از افـراد اليـق و  هوش باشد و هرچه سريع

يدی برای تجديد حيات دينى و اخالقى است ولى كسى كه دارای اعمـال نيـك شايسته روزنه ام

و عمری در گناه و فساد به سر ببرد، هرگز مشمول شفاعت نشود  مند نباشد و از ايمان به خدا بهره

لذا شفاعت نيز همچون توبه يك كالس عالى تربيتـى اسـت و عامـل جلـوگيری از  .نخواهد شد

  .استنجالب فساد س و مانع فرو رفتن در مأي
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  بازتاب شفاعت در شعر فارسى

توجه فراوان به كتاب و سنت در تكامل و پيشـرفت، خـود را مرهـون  دليلزبان به  شعرای پارسى

های  با تمسك به چنين گنجينهٴ پرارزشى انديشـه ،های ارزنده اسالمى دانسته مفاهيم و ايدئولوژی

جمله آنها موضـوع شـفاعت اسـت كـه بيـان ايـن  اند كه از دهكرعظيم اسالمى را ترويج و تبليغ 

ها خود مؤيد آن است كه تمامى دانشمندان امت اسالمى بدين موضـوع اعتقـاد داشـته و از  نمونه

توجه همگان از جمله شعرا بوده است كه ما در ايـن گفتـار بـه شـواهدی چنـد حل االيام م قديم

  :كنيم بسنده مى

مذهب كه دو بيت ذيـل را نيـز داللـت بـر  شعرای شيعىاز ) .ق.ه 426 توفىم(غضائری رازی  .1

  :اند دانستهتشيع وی 

 كه روز حشر بدين پـنج تـن رسـانم تـن   مرا شـفاعت ايـن پـنج تـن بسـنده بـود 

 محمد و على و فاطمـه حسـين و حسـن   بهين خلق و برادرش و دختـر و دو پسـر

  )1/572: 1371 صفا،( 

شـاعر و عـارف قـرن پـنجم و ششـم كـه توانسـت ) .ق.ه 525حـدود  توفىم(سنايى غزنوی  .2

های واالی عرفانى را وارد شعر فارسى كنـد و در اصـل راهبـر و امـام شـعرای عـارف  انديشه

های بلند دينى همت  او در اشعار خود به موضوعات مختلف اسالمى و انديشه. زبان باشد پارسى

اعتقـادی راسـخ بـه  .كنيم هده مـىكه نمود اصلى افكار او را در حديقة الحقيقه مشـا ،گماشته

) ص(الكونين، پيامبر بزرگوار اسالم  كند به شفاعت، سيد شفاعت دارد و در هر جا كه اقتضا مى

  :اشاره دارد

ــت    روز تا روشـن اسـت و شـب سـيه اسـت  ــه اس ــر گن ــفيع ه ــش ش ــف روي  زل

  )17، بيت 192ص: 1368سنايى، ( 

ــــده  ــــع ش ــــان رفي ــــن او در جه  شفيــــــع شـــــدهاز پــــى امتـــان    دي

  )11، بيت 201 :همان( 

ـــــه   اند و گـــر وضـــيع همـــه گـــر شـــريف ـــــع همـ ــــود شفيــ ــــرم او ب  ك

  )7، بيت 202ص: همان( 
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ــيم ــو رح ــس ت ــو از نف ــر ت ــت ب ــر اس ـــريم   ت ـــفاعت از آن ك ـــت  در ش ـــر اس  ت

  )16، بيت 204ص :همان( 

 بــر ســر جســر نــار و بــر ســر پــل   كيســت جــز وی بگــو شــفيع رســل 

  )10، بيت 207ص :همان( 

ـــــــان شـــــــفاعت او   توشــــــگان قناعــــــت او زاد كــــــم  قـــــــوت امتّ

  )17، بيت 215ص: همان( 

شفاعت امت خود را از شـريف و وضـيع ) ص(آيد كه سنايى معتقد است پيامبر  از ابيات فوق برمى

 آن هم با كرامت تمام و آنان را از آتش و ؛كند و در مقابل گناه آنان شفاعت خواهد كرد قبول مى

  .دهد و اين مقام شفاعت آن بزرگوار است صراط نجات مى

ای  در قصيده ،سرای بزرگ قرن ششم شاعر قصيده) .ق.ه ٥٩٥حدود  توفىم(خاقانى شروانى  .٣

 یو. استو ستايش و توصيف خانه كعبه به شفاعت نيز پرداخته   )ص(غراء در مدح نبى اكرم 

  :گويد مى

 در حضـــرت خـــدای تعالـــــى بـــرآورم    فــردا هــم از شــفاعت او كــار آن ســرای

  )١٦، بيت ٢٤٧ص: ١٣٦٨خاقانى شروانى، ( 

لذا خاقانى معتقد است من گنهكار نيز در روز قيامت در پيشگاه خداوند تعـالى بـا شـفاعت پيـامبر 

  .بزرگوار نجات خواهم يافت

همـواره  های بلندش شاعر و عارف بزرگ ايران كه انديشه) .ق.ه 618 توفىم(عطار نيشابوری  .4

دوستان، شاعران و عارفان بوده است، مضامين ارزشمندی را در آثار خود ذكـر  مورد توجه ادب

  :چنين آورده است الطير منطقدر ) ص(در استشفاع از رسول گرامى اسالم  ،دهكر

ــو كــس   كســان را كــس تــويى در هــر نفــس بــى ــز ت ــالم ج ــدارم در دو ع ــن ن  م

ــا   روز و شـــب بنشســـته در صـــد مـــاتمم ــم ت ــك دم ــدر ي ــى ان ــفاعت باش  ش

ـــك شـــفاعت در رســـد ـــر ي ـــد   از درت گ ـــت در رس ـــر طاع ـــيت را مه  معص

ـــفاعت ـــره ای ش ـــتى تي ـــواه مش  لطـــف كـــن شـــمع شـــفاعت برفـــروز   روز خ
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ــو ـــع ت ــان جمـــ ــه مي ــو پروان ــا چ  پرزنــان آيــم بــه پــيش شمـــع تـــو   ت

  )٢١: ١٣٦٥ عطار نيشابوری،( 

و بـا  كـنكـس بينـوا دسـتگيری  اّهللاٰ از مـن بـى كه يا رسولكند  عطار نيز عاجزانه درخواست مى

همچنين در داستان شيخ صنعان نيز به شفاعت پيـامبر  .شفاعت خود نامه سياه ما را روشن گردان

  :گويد كند و مى مىاشارت ) ص(

 خــواه كــار تــو رســول شــد شــفاعت   مــــــوج زد ناگـــاه دريـــای قبــــول

  )1532، بيت 85ص :همان( 

دارد كه شفاعت او در قيامت موجب پاك شدن نامه  ای مكاشفه مانند بيان مى به گونهدر اينجا نيز 

  شود اعمال مى

كـه  ،انديشـمند بـزرگ ايـران اسـالمى) .ق.ه 672 تـوفىم(الدين محمد مولوی بلخـى  جالل .5

درباره شفاعت  ،مضامين بلند عرفانى را در قالب اشعاری بسيار زيبا و جاودان به يادگار گذاشته

) ص(گويد پيامبر اكـرم  مى كرده،مولوی نيز اين اصل را تأييد . يز به زيبايى سخن گفته استن

كند  ا را شفاعت مىهها از گناهان آن دن انسانكردر دنيا با درخواست هدايت از پروردگار و دور 

شـود  و در قيامت با طلب مغفرت برای امـت، موجـب رفـع عـذاب و رسـيدن بـه بهشـت مى

  .)335 :1379مشيدی، (

ــان   او شـفيع اسـت ايـن جهـان و آن جهـان  ــا زی جن ــن آنج ــان زی دي ــن جه  اي

 و آن جهــان گويــد كــه تــو مهشــان نمــا   شــان نمــا  ره ايــن جهــان گويــد كــه تــو

ـــه ـــون پيش ـــور و در كم ـــدر ظه ــــون   اش ان ــــم ال يعلم ــــومى انه ــــِد ق  اه

ـــــاب ــــتجاب   بازگشـــــته از دم او هـــــر دو ب ــــوت او مس ــــالم دع  در دو ع

  )6/15: 1372مولوی، ( 

شفاعتى الهـل «مولوی نيز مانند اماميه و بسياری از مسلمانان برخالف معتزله به مصداق حديث 

  )336: 1379 مشيدی،(شفاعت را برای گنهكاران اهل اسالم دانسته است » الكبائر من امتى

 ريـــز كـــى گـــذارم مجرمـــان را اشـــك   گفــــت پيغمبــــر كــــه روز رســــتخير

ــيان ــفيع عاص ــن ش ــان م ــه ج ــم ب  گــــران اشــــكنجه تــــا رهانمشــــان ز   باش

ــــد   عاصــيان و اهــل كبــاير را بــه جهــد ــــض عه ــــاب نق ــــانم از عت  واره
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  )3/87: 1372مولوی، ( 

داند كه خداوند متعال شفاعت آنها را  در جايى ديگر او صالحان امت را هم دارای مقام شفاعت مى

) ص(برخالف گروهى از فرق اسالمى كه فقط و فقط شفاعت را مخصوص پيـامبر  ،پذيرد نيز مى

  .استدانند؛ لذا عقايد مولوی بسيار به شيعه نزديك  مى

ــــود فارغ ــــتم خ ــــالحان ام ــــد ص  های مـــــن روز گزنـــــد از شـــــفاعت   ان

 رود گفتشــان چــون حكــم نافــذ مــى   ها بــــود  بلكــــه ايشــــان را شــــفاعت

  )همان( 

شاعر، حكيم و سـخندان بـزرگ ادب پارسـى در ) .ق.ه 692 توفىم(شيخ اجل سعدی شيرازی  .6

های واالی اسـالمى،  های متعدد انديشـه از معدود گويندگانى است كه پا در عرصه ،قرن هفتم

و  گلسـتانايشـان در آغـاز . نهاده و به زيبايى تمام از عهده كـار برآمـده اسـت... اجتماعى و 

  :ستايد بزرگوار اسالم را با صفاتى از جمله شفيع مى ، پيامبربوستان

ـــــريم ـــــى ك ـــــاع نب ـــــفيع مط ــــيم   ش ــــيم و س ــــيٌم نس ــــيٌم جس  قس

چنـين ) ص(خاتم  در ستايش آن عقل كل و هادی سبل، گل بوستان هستى، پيامبر بوستانو در 

  :آورده است

ــــيم  ــــل الش ــــجايا جمي ــــريم الس ـــــم   ك ـــــفيع االم ـــــا ش ـــــى البراي  نب

 امـــــين خـــــدا مهـــــبط جبرئيـــــل   ســــبيلامــــام رســــل پيشــــوای 

ـــر   شـــفيع الـــوری خواجـــه بعـــث و نشـــر ـــوان حش ـــدی صـــدر دي ـــام اله  ام

  )35 :1372 ،سعدی( 

  :همچنين

ـــه عصـــيان كســـى در گـــرو  كــــه دارد چنــــين ســــيدی پيشــــرو   نمانـــد ب

  )36 :همان( 

توانند گنهكاران را شفاعت كننـد  كند كه اهل طاعت مى و در مناجات و ختم كتاب اشاره بدان مى

و غير از پيامبر كسان ديگری را نيز شايسـته  استو اين انديشه نيز بسيار به افكار اماميه نزديك 

  :داند شفاعت مى

ــد ــه طاعــت كنن ــان ك ــد اســت از آن  طاعتـــان را شـــفاعت كننـــد كـــه بـــى   امي
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  )3931، بيت 197: انهم( 

 ماييم و دست و دامـن معصـوم مرتضـى   فردا كه هر كسى به شفيعى زننـد دسـت

  )702 :1363سعدی، ( 

شفاعتى الهل الكبائر مـن «داند و مؤيد همان حديث  او شفاعت پيامبر را مخصوص مسلمانان مى

  :است» امتى

 كــه بــر جــاده شــرع پيغمبــر اســت   پيمبـــر كســـى را شـــفاعتگر اســـت

  )3800، بيت 191همان، ص (

  :توان نتيجه گرفت كه سعدی اعتقاد خاصى به شفاعت دارد توجه به آثار او مى با

ـــى ـــعدی را بران ـــو س ـــر ت ـــدايا گ  شــــــــفيع آرد روان مصــــــــطفى را    خ

  )784 :همان(

  نتيجه

شود كه شفاعت از اصول اعتقادی مسـلمانان اسـت و در طـول  از آنچه گذشت چنين استنباط مى

عنايت به كتاب و سنت هر كسـى ايـن  اند و با دانشمندان اسالمى بدان بسيار اهميت دادهتاريخ، 

ه بـر شدخارج خواهد شد و اشكاالت وارد) ص(اصل اعتقادی را منكر شود از دايره شفاعت پيامبر 

ای اندك به دو منبع اصـلى انديشـه  بعدی است كه با مالحظه شفاعت نيز غالبًا بر اثر نگاهى تك

آن گروهى نيـز . است شدنى و توأمان كردن آنها اشكاالت وارده نيز حل) قرآن و حديث( اسالمى

. استدرك صحيح از آيات و احاديث  نداشتنفهمى و  پندارند به علت كج كه شفاعت را شرك مى

. اسـت) ص(شفاعت همان مقام محمود است كه در مقام اتم و اكمل مخصوص پيامبر  ،در ضمن

شفاعت نه تنهـا . تر به پيشوايان دينى و صالحان امت نيز داده شود اعى پايينتواند در شع ولى مى

د بلكه آثار تربيتى مثبتى نيز در صورت درك صحيح آن به دنبـال وش مىگناه ندادن موجب انجام 

 انـد، كه خود اهل حكمت و معرفت ،زبان نيز خصوص شاعران پارسى هب ،ضمنًا شعرا. خواهد داشت

آن را در اشـعار  ،شفاعت را اصلى از اصول مسلم اعتقـادی دانسـتهيستند و ن ااز اين قاعده مستثن

  .اند خود وارد كرده

  منابع

  .خط عثمان طه، ترجمه سيدمحمدرضا صفوی، نشر فقه، قم، چاپ اول) 1387(، قرآن مجيد .1
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