
 

  
  
  

  صدرالمتألهين ديدگاه ز ا شفاعت
   

  ∗عباس فني اصل
   

  چكيده
 كــريم و احاديــث قــرآن كــه در اســتشــفاعت از مباحــث مهــم اســالمي 

 اصل ،طور اجماعيه بنيز  مسلمانان . استاي به آن شده  عنايت ويژه ) ع(معصومين
  .انداركان عقايد اسالمي به حساب آوردهمسلمات و  و از پذيرفتهشفاعت را 

هاي متفاوت و بروز اختالف     ي تبيين به ارائه يچيدگي و ظرافت بحث مذكور،      پ
ي بحـث و اهميـت آن،       انجاميده است كه جايگاه ويـژه     نظرهايي ميان مسلمانان    

كند كه نسبت به تبيين صحيح آن بر اساس ديـدگاه يكـي از حكمـاي                ايجاب مي 
  . اقدام نماييم، شيرازيصدرالمتألهين ،بزرگ عالم اسالم

كـه    از جملـه ايـن     ؛نمايد ت متعددي ضروري مي   سؤاال پاسخ به    ، اين راستا  در
كدام روش براي رسيدن به حقيقت شـفاعت كارسـاز اسـت؟ شـفاعت بـه چـه                  

اختالف شده است؟ شـفيع واقعـي        معناهايي به كار رفته و كدام معنا موجب بروز        
 عـالم  شفيع ديگري غير او هست يا نه؟ آيا شفاعت منحصر بـه ايـن  آيا كيست و   

 سعي شده اسـت كـه       ،عالم ديگر هم واقع خواهد شد؟ در اين نوشتار          يا در  ،است
ي تبيـين صـحيح و       با ارائـه   ،دهشديدگاه مالصدرا نسبت به مباحث مذكور بيان        

  .شته شودحكيمانه، گامي در راستاي تبيين صحيح عقايد اسالمي بردا
    علـل ذاتـي    -3      مغفـرت   شفاعت -2     ي نور  شفاعت استفاضه  -1 : كليدي هايواژه

    مالصدرا-5       علل اتفاقي-4
  ي خيرالوريـالمصطف ولـوالرس         ضيـرتـالم الـت بعـّتشفـد ق

  )152:  ص،16( روحي فداه )ص(بالنبي تجأتال      هــال وبي ياـن ذنـع تجاوزـال في
  

  مقدمه .1
   يورد توجه و عنايت ويژه كه  ماست يكي از مباحث بسيار مهم اسالمي 1بحث شفاعت
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كـار  ه   ب آيه 30حداقل در همراه با مشتقاتش    » شفاعت«لفظ   . است واقع شده نيز   كريم   قرآن
عـالوه   .)248 :ص ،30(  است  آيات نيز با قرايني بدان اشاره شده       تعداد زيادي از    و در  2رفته

 شـده فاعت بـه بحـث شـ    اشارات فراواني  هم )ع(ي معصومين ئمهاحاديث ا   كريم، در  قرآنبر  
  .  3دهدرا نشان مياسالمي  اهميت اين بحث در تعاليم  كه نشانگراست

 )521 : ص ،2( به شـمار آورده   اركان عقايد اسالمي     از اصول و   مسلمانان شفاعت را يكي   
هيچ اي كه   گونهه  ب ؛)305 :، ص 40( انددانستهمسلمات اسالم   از   آن را    ،و به صورت اجماعي   

  .د باشبه تمامي معاني آن  شفاعت منكركرد كهتوان پيدا را نميگروهي 
خارج  آن   يندهندر مكتب شيعه، شفاعت از ضروريات اين مذهب به شمار آمده و انكارك            

 امـري الزم و     ،از ديدگاه اهل تسنن نيز اعتقاد به شـفاعت         .4 است شدهدانسته  از اين مذهب    
سلمانان ضـمن بـديهي    اي از مـ   حتي عده . 6محسوب شده است   آن كافر    منكر و   5بودهواجب  

 و بيان )521 : ص ،2( بر اسالم دانسته     ينبود آن را نقص    ، شفاعت م و مقبول  مسلّامر  دانستن  
توانـستيم از راه      باز هم مي   ،اند كه حتي اگر فرضاً هيچ دليل نقلي بر شفاعت نداشتيم          داشته

   .)35 : ص،35 ( به آن قائل شويم،عقل و براهين قاطع
  

  يين شفاعتمالصدرا در تبروش  .2
ـ  تـوان مـي  ،فاعتشـ   بحث نتبييبراي    كه تقدندعبرخي از انديشمندان م      روش عقـل   ه ب

  و »امكـان اشـرف   « از جملـه برهـان       ، با براهين قاطعي   ،)244 : ص ،30(متوسل شده    نظري
 امـا  .)235 : ص ،35(  پرداخـت   بـه تبيـين و اثبـات شـفاعت         ،»نظام داشتن هـستي   «برهان  

ن عقـل نظـري     أ آن در شـ    تبيـين درسـت    شفاعت و    صحيح  ادراك  معتقد است كه   مالصدرا
از ديـدگاه    .اسـت كـاري بيهـوده      گونـه مباحـث،   در ايـن   ورود اهـل حكمـت و كـالم          ،هدنبو

 كـه  است كساني  حال همانند ،گونه موضوعات  اين برابر اصحاب عقل در      حالِ ،صدرالمتألهين
هـا از    آن«؛  )44/فـصلت ( »اولئك ينادون من مكان بعيـد     « :فرمايدها مي  خداوند در مورد آن   
ها بوده و به جاي مـشاهده و ادراك           حقايق دور از دسترس آن     لذا ،»شوندمكاني دور ندا مي   

 فقـط بـه     ،مانند كسي كه از شكر و يا سلطنت       ه ،كنند به مفهومات ذهني  اكتفا مي      ،حقايق
مـوري   عقل نظري در ادراك ا،همين اساس بر . )129 : ص،21(كند ميدو بسنده مفهوم آن 

چنـدان   است و اهل حكمت و كـالم را از آن            »اعجمي«... چون صراط، ميزان و سرّ شفاعت       
  .)58 :، ص17(نصيب نيست 

  خن بيرون استـاين س وز گفت و شنيد          اي دوست حديث عشق ديگرگون است
  ايت چون استـاين حك ود كهـمعلوم ش             سيـايي نفــي دل بازگشدهــر ديـگ
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وحـي سـيد    از  متابعـت    را   تنها راه ادراك اموري چـون شـفاعت        حب حكمت متعاليه  صا

 راه سودمند ديگري وجود  است كه، بر اين باوردانسته) ع( عربي و اهل بيت نبوت و واليتين
 خود  قرآندر كتب تفاسير    بيشتر   بحث شفاعت را     وي  سبب،  به همين  .)58: ، ص 17( ندارد

 بحـث مـذكور   بـه    اشاراتي كوتاه  ، نيز اسفار از جمله    تب خود، ك ديگر درهرچند   ،بيان داشته 
  .داشته است

  

   شفاعت معناي.3
   معناي لغوي.1. 3

 ي آن دو معنـا  بـه    ،در منـابع مختلـف     كـه    اخذ شده  »شفع«ي  اده از م  »شفاعت«لغت   
و يا دفـع  به معناي استدعاي عفو و درخواست كمك  ، اولكاربرد در   :شده است   اشاره بيشتر
براي فـرد محتـاج و       است باالتر   ،از لحاظ رتبه و مقام      كسي كه  ،اساس آن   كه بر  ستا مضار 
  كـاربرد  درامـا   . )422 :، ص 9 و183 :ص ،5( نمايـد مي طلب بخشش    ، ميانگي كرده  ،مضطر
 و  »وتـر «ضـد    »شـفع « ،معنـا  در ايـن  .  مي باشـد    دوتا كردن و ضميمه كردن      به معني  ،دوم

 زوج از وتريت و فرد بودن خـارج و  او رامشفوع،  ود به    با ضميمه كردن خ    شفيع ،بوده »فرد«
   .)260: ص،34و 263 :ص، 7( دانگردمي

: گويـد مـي  ،بـا اشـاره بـه دو معنـاي مـذكور          در تبيين هرچه بيشتر شـفاعت،        مالصدرا
 يـا  كسي براي كس ديگري طلب بخشش چيـزي را بكنـد و              كه شفاعت عبارت است از اين    «
 »شـفع «و اصـل آن از      . اسـت اي وسيله و اتصال و نزديكـي        نمعبه  و  . بخواهداو چيزي   راي  ب

 وي  ،گويا كه مشفوع تنها بوده و شفيع با ضم كردن خود به او            .  است »وتر« باشد كه ضد  مي
  .)315 :، ص21(» را جفت كرده است

   معناي اصطالحي.2. 3
براي  ،ي اول خوريم كه در معنا   ت برمي  از شفاع  مفهوم به دو    ،مالصدرابا مراجعه به آثار       
انبيـا و     حتـي  ،هاي انسان امل همه رود و ش  به كار مي  » وساطت براي تابش نور الهي    « مفهوم
وساطت بـراي دفـع مـضار و        «براي مفهوم    ،در معناي دوم  ؛ اما   )366 :ص،  22(د  شومياوليا  

 گـردد  صاحب گناهان كبيـره را شـامل مـي         تنها مؤمنين  كه   شوداستفاده مي » اسقاط عقاب 
   .)804 : ص،29(

  

  شفاعتي دامنه .4
    و محدودمنحصرآن را  و دانستهبه معناي عام را وسيع شفاعت  تأثيري دامنه الصدراـم
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هـر دو   در و نيستمختص اين جهان  كه شفاعت   است  معتقد وي. نكرده است  جهان   به اين 
د منـ هـا از آن بهـره     نـسان ا شـده و   واقـع    مـؤثر  ،اعم از جهان مادي و جهـان آخـرت         ،جهان
عوام بـر اثـر خـدمت بـه اهـل           : گويد در تبيين هرچه بيشتر اين نظر مي       مالصدرا. گردند مي

 از شفاعت آنان در اين دنيا نصيب گيرند و در روز قيامـت هـم در                 ،يقين و مصاحبت با آنان    
 از آنـان    ،كه هركس به قـومي شـباهت جويـد        … حمايت شفاعت ايشان مشفوع گردند       ظلّ

     .)34 :، ص16( با آن محشور گردد ،ا دوست داشته باشدشمرده شود و هركس چيزي ر
  جا در جنان ن و آنـاين جهان در دي       و شفيع است اين جهان و آن جهانا

  وان جـهان گويـد كه تو مهشان نما         ان نماـان گويد كه تو رهشـاين جه
  )543 :، ص39(                                                                              

  

  خداوند شفيع علي االطالق .5
 ، هرگونـه شـفاعت بـوده      مبـدأ خداوند متعال اولين شفيع و تنها شفيع واقعي است كـه            

خداونـد شـفيع علـي االطـالق      . كنـد ي او معني پيدا مي    به اذن و اراده     فقط شفاعت ديگران 
بگـو  « :ي جود و بذل وجـود      افاضه ي بين او و ممكنات است در      چون صفات او واسطه    ،است

   .)244 : ص،31() 44  /زمر (»سره از آن خداست شفاعت يك
 با توجه به    :گويد وساطت صفات الهي بين ذات او و ممكنات مي           در تبيين  مالصدرا     

 اولويت و برتري بر ديگـر ممكنـات         ي امكاني خود،   جنبه از لحاظ يك از ممكنات    كه هيچ  اين
 ،سـت  ااو ي اسما و صفاتي كه برانگيختـه از بـاطن هويـت الهـي    ههي به واسط  د، ذات ال  نندار

باشد و بعد از تعيين    ي مخصوص مي  ها در مقام مشخص و مرتبه      يك از آن   ي هر كنندهمعين
 نافـذ و    ،ي ممكنـات  اين برتري و اوليت، ممكنات از او صادر و نور خورشيد واجبي در پيكره             

 الهـي   يت صفات و اسما   ـاعت و وساط  ـبنابراين با شف    .)48 و   47 :، ص 19( گرددجاري مي 
  .گرددم ميـاست كه امكان صدور براي ممكنات فراه

  

  شفاعت به معناي تابش نور الهي . 6
به تابش نور تشبيه كرده و بيان داشـته اسـت           را   شفاعت   ، در برخي از آثار خود     مالصدرا

ر جواهر و وسايط بـين او و كـساني          هيت ب كه شفاعت عبارت است از نوري كه از حضرت اال         
 نقـايص   ،ي آن  و به واسطه   اند تابش نمايد  از خداوند سقوط كرده   بعد    و ي دوري كه در هاويه  

 ،در امـر شـفاعت    ،   بر اساس اين تعريف    .)124 :ص،  22( حاصل از ممكن بودن جبران گردد     
 در   افاضه گردد و   رني له و مست   الهي به مشفوع   شود تا به وساطت او، نور     اي وسيله مي  واسطه
ي در آورده و شايسته   ه   او را از فرديت ب     ، له  شفيع  با ضميمه كردن خود به مشفوع        ،حقيقت

گردند،  تمامي  ممكنات از نور الهي مستفيض مي        ،اين اساس   بر .گرداندانعكاس نور الهي مي   
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نيز بـه كـل     ولي بدين نحو كه اين نور به صورت مستقيم بر جوهر نبوت افاضه شده و از آن                  

  .گرددممكنات منتشر و منعكس مي
   شفاعتمندي ازبهره ي مهم دردو نكته .1. 6

ايـن  اول    امـر  :اسـت   مهم مطرح  امر دو )شفاعت(نور الهي   از  ممكنات  مندي   در بهره    
 شايستگي دريافت نور الهي را      باشند تا بتوانند   داشته   يمناسبت خاص ممكنات بايد   كه  است  

 ،نبـوده  شـفاعت    اليق هر شرايطي    باهر كسي   چون  .  شفاعت واقع شوند    مورد كسب نموده و  
بايـد بـين منيـر و      نيـز  نور حسي   تابش  براي  كه يطورهمان. گردد مندد از آن بهره   نتوانمي

  تا امكان تابش نور و انعكاس آن فـراهم  باشد برقرار مستنير مناسبت وضعي خاصيوواسطه  
 از ديـوار كـه مناسـبت    معينـي انعكاس آن بر قسمت مانند تابش نور بر تشت آب و    ه ؛گردد

 داراي   بايـد  مـستفيض  ،شفاعت مندي از در بهره  بنابراين. )345 :ص،  21( خاصي با آن دارد   
باشد تا بتواند از تابش نـور الهـي و شـفاعت مـستفيض             با حضرت الهي     هاي خاصي مناسبت

و ذات ) ص( بين پيامبرستنخبنابراين  ؛ هرگونه مناسبتي موجب استفاضه نخواهد بود.گردد
 :، ص 11( بايد مناسبت خاصي باشد   و سپس بين پيامبر و ساير گيرندگان فيض،         حق تعالي   

274(.  
طـور كـه نـور      همـان . گردنـد مند نمـي   به يك شيوه از اين نور بهره       ممكناتي  همه ثانياً

 تابـد، يدر روز، به طور مستقيم و در شب، به طور انعكاسي و از طريق ماه م               حسي خورشيد   
مستقيم است و گـاهي     هي به صورت    گا ،ابل ماهيات وبه ق بسته   فيض رحمت الهي هم      تابش

   .)343 :، ص21( انعكاسي
و متناسب با اين نسبت خاصي الزم است  ،براين براي استفاضه از فيض رحمت الهي    بنا  

د و عرفان   هايي كه توحي   آن  يعني .گرددمندي از اين نور متفاوت مي     ي بهره  شيوه نسبت نيز 
نور الهي بـه    بوده و    بي نياز از واسطه      ،به سبب شدت نزديكي    استولي گرديده   تها مس  بر آن 

 بـه سـبب ضـعف جهـت امكـاني،      هـايي كـه    گـردد و آن   ها افاضه مـي    صورت مستقيم بر آن   
 ولي به سنن پيامبر اقتدا نموده و محبت         ،ي وحداني مستحكم نشده   در مالحظه هايشان   قدم

 گردنـد منـد مـي  بهره آناز  ، از بعضي به بعضي ديگر نورطه و به صورت انعكاس دارند، با واس  
   .)124 : ص،22(
  اول مستفيض از نور الهي .2. 6

 اولـين   )ص( يعنـي حقيقـت محمـدي      ،ي الهـي  عقل اول و ممكن اشرف و برترين بنـده        
اضـا  كه نورانيت بـه نـور الهـي را تق          هستند كسي   يناولچون   ،دنباشمستفيض نور الهي مي   

 كسي كه  اول  «: گويدمي استفاضه  بر اين  تأكيد و   تأييد  در مالصدرا  .)154 :، ص 19( ندكرد
 عبارت اسـت از  ، نمودال اله اال اهللاه  نطق بكسي كه  و اول  الهي را كوبيد  نور  ه  باب استناره ب  
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، 22( »پس اوست چراغ نور الهي    . حمديهم تو ممكن اشرف و حقيق     برتر و عقل اول      يدهنب

  .)365 :ص
در اين امر نهفتـه     ) ص(تقيم نور الهي بر جان نبي اكرم      دليل اوليت استفاضه و تابش مس     

 و كرده قرب خاصي ايجاد  مناسبت و، بر آن حضرتاستيالي توحيد و عرفان شدت است كه
 آن حـضرت  برنور الهي به صورت مستقيم      و   از بين رفته     هرگونه حجاب و واسطه   در نتيجه،   

   .)124: ص، همان( گرديده است افاضه
  و خورشـيد تابـان الهـي     در برابـر      كـه  برّاقي است ي  ينه همانند آ  )ص(نبيبنابراين ذات   

كرامت در آن آشـكار و ظـاهر        صاحب جالل و    خداوند  گرفته و وجه     مقابل جهت ربوبي قرار   
   .)154 :، ص19( گرديده است

  )ص(شفاعت پيامبر اكرم .3. 6
 معلـم   ،)ص( حـضرت محمـد مـصطفي      ،راغ نـور الهـي    كه عقل اول و چ     با توجه به اين      

آن  و بنا به فرمايش )33 : ص،25( استها در فتح باب شفاعت  تمامي انبيا و پيشرو تمام آن
مـستقيم   صـورت    به نور الهي  ،)214 :، ص 4( »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين       « :حضرت

  بـا سبت خاصياي كه منت بر ساير ذوات و ممكنا      متجلي شده و سپس    )ص(بر ذات نبي اكرم   
 گـردد  منعكس و منتشر مـي     ، با خدا مي باشد    آن حضرت شبيه مناسبت   و    دارند آن حضرت 

 چـه   ،)ص(كـه از فقـراي امـت محمـد         تمـام كـساني   « ،بر همـين اسـاس     . )125 :ص،  22(
 بـر وي     )ص( از او   الهـي  ردرگذشته و چه در آينده، نسبتشان با آن حضرت درست باشد، نـو            

 حتـي پيـامبران و اوليـاي        ، و اين است معناي شفاعت كـه تمـامي مـردم           .گرددمنعكس مي 
نور الهي پس از تجلي     . )126 :همان، ص (  در قيامت محتاج آن خواهند بود      ،پيشين و پسين  

آن ي   واسـطه  بـه باشـد،   اي در مقابل نير اعظم مي     كه همانند آينه   )ص(در حقيقت محمدي  
 ي االقـرب فـاالقرب     به شيوه  ،اسبتي كه دارند   با توجه به من     ديگر بر تمامي ممكنات   حضرت

        . ارواح خلق عوام منتهي گردد به هايي با واسطهكه گردد تا اينافاضه مي
و نـسبت    )ص(بـا حقيقـت محمـدي      مناسبت خـاص   كسب راهنمايي براي  در   مالصدرا

در اثر شدت محبت و كثرت مواظبت بـر          :آورده است ،   با آن حضرت   ممكناتدرست داشتن   
 كه مناسبت و نسبت الزم بـراي شـفاعت فـراهم         است او   هاي آن حضرت و فراواني ياد     نتس

 )ص( رسـول اكـرم  از  بـا حكايـت  طـور كـه خداونـد متعـال      همان ،)125 :، ص 22( گرددمي
پيروي كنيـد مـرا     « ؛)31/ل عمران آ( »فاتّبعوني يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم      « :فرمايد مي

  .»ناهانتان را ببخشايدگو باشد شته تا خداوند شما را دوست دا
 بـا تـالش مـستمر و        همـواره  بايـد    ،خـاص كسب شايـستگي و مناسـبت       بنابراين جهت   

 مناسـبت  ي دل،ينـه ن آصـاف كـرد   با ،ناپذير، گام در وادي عبوديت و محبت نهاده خستگي
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 نـور الهـي را      )ص(ي محمـدي  ينـه ي آ فراهم نمـاييم تـا بتوانـد در صـفحه         خاصي را برايش    

بدان كـه   «: گويدت را كسب اين مناسبت دانسته و مي       د هدف از عبا   مالصدرا. هده نمايد مشا
در   قـرار گـرفتن    ذات و صورت   ي تصفيه عبارت است از   ها و رياضت  ها عبادت ازض اصلي   غر

كه نور الهي را مشاهده كند و نور معرفـت           تا اين  )ص(محمدبرابر نور حق احد، پشت قنديل       
       .)366 :، ص22( »الهي بر وي بيابد

  

  كارشفاعت به معناي وساطت براي بندگان گناه .7
 كار برده است كه عبارت است     ه  را به معناي ديگري هم ب     شفاعت   ، در آثار خود   مالصدرا
 بـدين   ؛كـاران  گناه زبراي آمرزش گناهان و رفع عقاب از گروه خاصي ا         در قيامت   از وساطت   

و جفت شـدن     كار گناه مؤمنضميمه كردن خود به     با  و   شدهآبرومندي واسطه     كه  فرد   نحو
  .نمايدمي فراهم وي براي  راعقاب الهيبا او، شايستگي بخشش گناهان و نجات از 

چـون  . شـود  كه شفاعتي مثل اين در دنيا هم واقـع مـي           مبينمي در امور دنيوي      دقت با
كـه بـين     به خاطر ايـن ها را مي بخشد، نه    گذرد و آن   پادشاه از گناهان ياران وزير مي      بساچه
كه با پادشـاه   ها نسبتي دارند با وزيري    ها و پادشاه نسبتي است، بلكه به اين سبب كه آن           آن

و اگر اين نـسبت از      . االصالهبشود با واسطه و نه      ها سرازير مي   پس عنايت به آن   . نسبت دارد 
   .)126 :، ص22( شودها به كلي قطع مي ي آن از همه همبين برود، عنايت

عالم ديگـري    به   خارج و  دنيوي   عالم از   ،پس از مرگ   ها انسان با توجه به تعاليم اسالمي،    
منزل ابدي رهـسپار      همگان به سر    فرارسد و  قيامتكه   د تا اين  نشونام عالم برزخ وارد مي    ه  ب

و  واقـع شـده    بر روي آتش جهـنم     كه  است صراطي گذر از پل     ،از مراحل عالم قيامت   . شوند
 واردهـا و  الّإ مـنكم    نّ إ و«: دنـ فرمايمي متعالخداوند  . عبور كنند ا بايد از آن     هي انسان همه

  كـه وارد آن     مگـر ايـن    ،يك از شما نيستيد   و هيچ « ؛)72/مريم( »ك حتماًً مقضياً  كان علي رب 
  .» است خواهيد شد و اين امري است كه انجام آن بر خدا حتمي و ضروري)جهنم(

ـ       . كنندوشت متفاوتي پيدا مي   سرن ،از صراط  ها در گذر  انسان ه گروهي بـدون دغدغـه و ب
 افتنـد؛ فرومـي  گروهي ديگر توان عبور نداشته و در آتش جهنم           ؛كنندراحتي از آن عبور مي    

هـا و  هـا و طنـاب  قـالب ، در حـين گـذر   ،باشـند كـار مـي   گنـاه مـؤمنين  كه   ،ولي گروه سوم  
 آنـان   ،داني و تعلق به امور دنيوي     بستگبوده و كنايه از دل    ها   نكه صورت اعمال آ   هايي   شوك

كـه شـفاعت      مگـر ايـن    ،تواننـد وارد بهـشت شـوند      دارد و نمـي   را بر روي پل صراط نگاه مي      
سـپس كـساني را كـه تقـوا پيـشه           «: )311 :، ص 28(كنندگان شامل حالشان گردد     شفاعت

   .)73/ممري( »سازيمدرآمده در آتش رها مي زانو دهيم و ستمكاران را بهكردند نجات مي
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 به سبب قيود دنيوي كه مانع سلوك وي به طريـق            ،موحد فاسق در روز قيامت    بنابراين  

رود و  كه نه به طرف بهشت مـي       شود، به نحوي  نگه داشته مي    بر روي صراط   گردد،حق مي 
كه شفاعت كساني كه خـدا بـه          تا اين  افتد،، در آتش مي    قوت ايمان و نور توحيد     سببنه به   

    .)315 :، ص15(اده است شامل حالشان گردد ها اجازه د آن
  فاتح باب شفاعت  .1. 7

 وارد  ان به نور قوت ايمـان و عمـل صـالح سـريعاً            مؤمن از     پس از وقوع قيامت،گروهي   
انـد گرفتـار شـده و       بـه سـبب گناهـاني كـه مرتكـب شـده            شوند و گروهي ديگر   بهشت مي 

     :ماننداميدوارانه منتظر شفاعت مي
  ضل عذرخواهـعي جز تفـنه شفي        ل و خردمندي پناهـنه بدي فض

  زاـــو در روز جـاز عفد ـــاميـن        را دهـذارد بنـگا چون ميـحالي
  اي من بس است ــمن دع ارـانكس         ار من ثناي من بس استـافتق

  )153 :، ص39(                                                                                       
 حالـشان  شـامل  خود رارحمت  در بند و گرفتار را نااميد نكرده و مؤمنينخداوند متعال   

متناسـب بـا     گرفتـار،    مـؤمنين از   هـر كـدام      ،ي الهـي  ي رحمـت واسـعه    در سايه . گرداندمي
   .گيرند مورد شفاعت قرار مي،اعمالشان

 گـردد، رو جماعت در امر شفاعت مـي      و پيش كرده  ي شفاعت پيدا     كه اجازه  كسياولين  
خلقـت و    چـون آن حـضرت جـوهر       اسـت؛  )ص( مـصطفي   حضرت محمـد   ،نبي مكرّم اسالم  

معلم تمامي انبياي گذشته و اوليـاي آينـده تـا روز قيامـت                و )804 :، ص 29(آفرينش بوده   
ش از پـي  ، در آخرت نيز از مرتبت وااليي برخوردار بوده سبب، به همين    .)33 :، ص 25( است

 حـق   ،مـاعي  بـه صـورت اج     ،تمـامي مـسلمانان    .فتح باب شفاعت خواهد نمود     همه اقدام به  
   .)319 :، ص21( شفاعت آن حضرت را قبول دارند
 ريزگذارم مجرمان را اشك يـك              گفت پيغمبر كه روز رستخيز

  رانـگان زاشكنجهـانمشـتا ره           من شفيع عاصيان باشم به جان
 ض عهدـاز عقاب نق مـانـواره            اهل كبائر را به جهد يان وعاص

  زاـم روز جـاعت خواستـمن شف         داـت چيزي از خـهر نبيي خواس
 )410 :ص دفتر سوم، ،39(

دوزخ وارد   ، بـراي شـفاعت    مـأذون  به عنوان اولـين      ،در قيامت  )ص(پيامبر اكرم  براينبنا
و بدين   كندمياز دوزخ بيرون     ، داشته باشد  ن در دلش وجود    ايما  اي هركسي كه ذره   شده و 
 و از دوزخ و گرفتـاري       كردهش را خارج    مؤمننافرمانان امت   ،   تا حدي كه خدا بخواهد     ،شيوه

 .)24 :، ص24( دهددر آن نجات مي
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  )ص(عناي انحصار شفاعت در پيامبرم .2. 7

ـ  اولـين شـفيع    شفاعت و فاتح باب رو جماعت و  پيش ،در روز قيامت   )ص(پيامبر اكرم  ه ب
ولـي انحـصار شـفاعت در آن        .  خواهد بود  باالصاله منحصر در او     شفاعت   كه استاذن الهي   

 كـه   معناي آن ايـن اسـت     بلكه   نيست؛ شفاعت   برايي ديگران   حضرت به معناي عدم اجازه    
  كه مراد ايمان   - ي نظري م براي انسان به حسب كمال علمي از لحاظ قوه         ينجات از عقاب دا   

ـ     - است معـدن نبـوت ختمـي      ي استفاضـه از حقـايق علمـي         واسـطه ه   ممكن نيست مگر ب
 ،و يا با واسـطه     خواهد بود،    طوري كه براي اوليا   همان است،   يا بدون واسطه  كه  ،  )ص(مرتبت
طـوري كـه     همـان  ، و يا به سبب حكايت و تمثيل       ،گردد كه براي علما حاصل مي     گونههمان

  .)130 :ص، 22( دگرد عوام مسلمين حاصل ميرايب
 علـم  ، آن نگرددزمسفيض ا اگر علمي متصل به درياي نبوت نبوده و      ،مالصدرااز ديدگاه   

  ايـن علـوم،    واقـع شـدن    مؤثر براي   بنابراين. بخش نخواهد بود  نجات،  سوب نشده ححقيقي م 
اي نيست جز اتصال به معدن نبوي، و ايـن اسـت معنـاي انحـصار شـفاعت در پيـامبر                     چاره
  .)ص(اكرم

  )ص(شفيعان غير از پيامبر .3. 7
افراد ديگـري    )ص( به غير از پيامبر اكرم     دارد كه    اشعار مي  ، در آثار متعدد خود    مالصدرا

كـه  خواهند بـود،     به شفاعت    مأذون ، كامل مؤمنينچون مالئكه و پيامبران و اوليا و         هم ،نيز
 اسـت  پـذير اثبـات ني  روشـ به ، بوده متعددروايات به آيات و مستندها  شفاعت هر يك از آن   

   .)71 :ص، 20(
همانا نصوص داللت بر اين دارنـد       «:  بر اين امر آمده است     تأكيددر   زاد المسافر در كتاب   

: داوند متعال فرمـود    خ .ان ثابت است  مؤمناز   و انبيا و اوليا و كاملين        كه شفاعت براي مالئكه   
، بـه سـتايش     دهـستن كننـد و كـساني كـه در اطـراف آن            هايي كه عـرش را حمـل مـي         نآ

نـد  اهآورند و بـراي كـساني كـه ايمـان آورد          گويند و به او ايمان مي     پروردگارشان تسبيح مي  
، 27( »)7 /مـؤمن ( چيز را فراگرفتـه اسـت      رحمت و علم تو همه      پروردگارا .كننداستغفار مي 

  .)342 :ص
 ن براي ي مشروط  ديگرا    تبيين اجازه   به ، خود گوناگون در آثار    مالصدرا ، همين اساس  بر

 بـه   ، ديگـر  برخـي  در   ،)68 : ص ،21( شفاعت انبيا     به ،و در برخي آثار خود    پرداخته  شفاعت  
 ،حكمـا  ،فرشـتگان به شفاعت    ، و در آثاري ديگر    )322 :، ص 30() ع(شفاعت حضرت عيسي  

شـفاعت  كند و شرط    اشاره مي  )222:ص ،23و   128:  ص ،22 و 71: ، ص  20( و شهدا    علما
 نبـوت و واليـت   تاقتباس انـوار علومـشان از مـشكا      را   )ص(ر اكرم  شفيعان غير پيامب   يهمه
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ان واقعـي   ش، علم اند از اين منبع نگرفته     را  كساني كه علومشان    معتقد است    كه راچ ؛داند مي

  .)129 :ص، 22( شوندخوانده مي فقط مجازاً حكيم و عالم نبوده و
    آخرين شفيع قيامت .4. 7

 هر اثري در عالم به او منتهي        واست   حقيقي عالم    مؤثرمتعال  خداوند  كه    اين  توجه به  با
 واقعـي خداونـد     مـؤثر  نيـز در خصوص شفاعت      واقعي غير از او وجود ندارد،      مؤثرهيچ   ،شده
 ابتـدا   ،بـه اذن الهـي     ،در قيامـت  اين،  با وجود    . هرگونه شفاعتي او است    أ مبدأ و منش    و است

بـه حكـم    هـا،  ي آنهمـه  شفاعت قضاي از انو پس كنندميشفاعت  اقدام به   تمامي شافعين   
 بـا   ، ايـن مطلـب    تأييـد در   مالصـدرا . رسـد  مي  متعال  خداوند  شفاعت موقعارحم الراحمين،   

ران بو پيـام فرمايد فرشـتگان شـفاعت كردنـد     پس خداوند مي  س :گويداستناد به حديثي مي   
 و بعد از )71 :ص، 20( ان هم شفاعت كردند و باقي نماند مگر خداوندمؤمنكردند و  اعتفش

  .)158 :، صهمان(كند  حكم ارحم الراحمين ظهور پيدا مي،انقضاي شفاعت شافعين
 در احاديـث هـم      .استكند خداوند متعال    ميبه شفاعت   آخرين كسي كه اقدام      بنابراين
  ارحـم  كنـد عبـارت اسـت از      كـسي كـه شـفاعت مـي        آخر« كه    است  شده تأكيدبه اين امر    

  آتـش  ،»رحمتم بـر غـضبم پيـشي گرفتـه        «ت و به مقتضاي      به دنبال اين شفاع    .»راحمينال
  .)383 :، ص15( گردد عذاب قطع مي، خاموش شدهخشم و غضب الهي

، بـه سـخن محـي الـدين ابـن عربـي در              سخن خـود   بيشتر تأييد تقويت و   در مالصدرا
بدان كه خداوند از حيث اسماي خود شـفاعت         «: كند كه مي گويد    استناد مي  فتوحات مكيه 

 شـفاعت   »شديد العقـاب  «و   »قهار« در مقابل اسم     »ارحم الراحمين « بنابر اين اسم     كند،مي
 در  )ص( رسـول اكـرم    ،به همين خـاطر   . رفع كند  )معذبين(كند تا عذاب را از اين طايفه        مي

  )71 : ص،20( » ارحم الراحمينباقي ماندو « :دنفرمايباب شفاعت مي
  ت شفاعينمشمول .5. 7

نگريـسته و    بـه انـسان       هـاي مختلفـي    از جنبه  ،در آثار خود   درامالصكه   با توجه به اين   
هـاي  از جنبـه  هـم     بـه اهـل شـفاعت      ،7از انسان ارائه كرده اسـت      متعدديهاي  بنديتقسيم

به باور او چنـد طايفـه مـشمول شـفاعت           .  است و به معرفي آنان پرداخته     نگريسته   مختلفي
  : ند ازاكه عبارتواقع خواهند شد 

 در تبيين اشخاص   مالصدرا :ي مشتاق به كمال عقلي    ي ناقصه ناطقه نفوس   .1. 5. 7
تقـسيم   بـه كاملـه و ناقـصه      بنـدي  در يك تقسيم    را ي انساني نفوس ناطقه مشمول شفاعت،   

بنـدي   تقسيم به مشتاق و غير مشتاق به كمال عقلي        را    ناقصه ينفوس ناطقه  و سپس    كرده
ي مـشتاق بـه كمـال    ناقـصه  يس ناطقـه نفوحال شفاعت را  شامل    نهايت  در   واست   نموده

  :گويد ميتوضيح بيشتر  دريو. استعقلي دانسته 
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كوتاه و يا    مدتي اند،ي كه مرتكب شده    بشري به سبب گناهان متعدد     نفوس اين قسم از  

 و ايـن    .شـود از آنان زايل مي   به كمال عقلي    كه شوق    بينند تا اين  عذاب مي در دوزخ   طوالني  
اگر عنايت الهي و يا شفاعت شـامل     (افتد  آنها به كمال اتفاق مي    يدن  ي رس  يا به واسطه   زوال

  ،15( با برزخ سفلي به سبب طـول درنـگ در آن           و يا به سبب انس گرفتن        )ها شود  حال آن 
   .)248 :ص

هـا را بـه سـه گـروه         انـسان  مالصـدرا  ، تقسيم بندي ديگـر    يك در: مرحومين. 2. 5. 7
   : استتقسيم كردهبه شرح ذيل جداگانه 

 كـه فريادرسـي     ،درياي لـذات و آتـش شـهوات        شدگان در غرقگروه اول عبارت است از      
   شوند؛ مورد عذاب الهي واقع مي، و به سبب اخالق زشت و ناپسند خود،نداشته
ـ از آنان    د و اگرچه ممكن است برخي     انهل كمال علمي   ا روه دوم مقرّبون هستند كه    گ ه ب

  باشند؛از اهل نجات مي نهايتدر  ،باقي بمانندل زسبب تقصيراتشان مدتي در بعضي منا
 ولي بـه سـبب   ،اندند كه عمل صالح را با اعمال زشت مخلوط كرده  اروه سوم مرحومين  گ

 يرنـد گ مورد شفاعت قرار مـي     ،ق جسماني  گناهان و ضعف عالي     بودن سالمت فطرت و اندك   
  . )133 :، ص23(

 از عذاب الهـي     ،ي شفاعت به واسطه  ،هل شفاعت بوده  از   ا مرحومين ،بنديدر اين تقسيم  
  . ابندينجات و به بهشت ابدي راه  مي

ها را به اهل توحيد و  انسان مالصدرا ،در جايي ديگر  : كار اهل توحيد معصيت   .3. 5. 7
. شـود شفاعت شامل حال اهل توحيد گناهكار مي       كه   اهل شرك تقسيم كرده و معتقد است      

 د و اهـل كفـر و شـرك هـم در عـذاب             نعذابي ندار ،  در بهشت ابدي بوده    ،اهل توحيد مطيع  
اگرچه داراي   ،)نداعذاب الهي  كه گرفتار (  اهل توحيد گناهكار   لي و ؛دنو خالصي ندار  اند  ابدي

از عـذاب    ،گرددبه سبب رحمت الهي و شفاعتي كه شامل حالشان مي         گناهان كبيره باشند،    
و گناه از جهل مستحكم ريشه       عصيان   كه به شرط اين   ،)217 :، ص 12(كنند  نجات پيدا مي  

     .)136 :، ص22( نشده باشدي راسخ ملكهها تبديل به  در آننگرفته و 
هـا را بـه اهـل        انـسان  ،از آثـارش   يكي ديگر  در   مالصدرا: ل شقاوت عملي  اه. 4. 5. 7

ايـشان   . اسـت  به علمي و عملـي تقـسم كـرده         هم   سعادت و شقاوت را    و   ،سعادت و شقاوت  
 مخلـد در    هـم علمـي    اهـل شـقاوت      بوده و عادت علمي مخلد در بهشت      اهل س كه  معتقدند  

 عـذاب   در هرچنـد  ،باشـند  مـي  اهـل شـقاوت عملـي     گروه سوم كه    ولي  . خواهند بود عذاب  
از  ، پـس از مـدتي     ،متناسب با اعمالشان    افراد اين گروه   ، اين عذاب منقطع بوده    خواهند بود، 

   .)214 :، ص23( كنند و نجات پيدا ميشوندمي مندشفاعت شافعين بهره
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 به سـعدا     مالصدرا، از بندي ديگر ها در يك تقسيم   انسان: گروهي از مجرمين   .5. 5. 7

و  رونـد  مـي  سعدا به بهشت ابدي    آن، بر اساس اند كه    تقسيم شده  تن و اهل شقاو   يو مجرم 
دو گـروه    ،ولي مجرمين پـس از رفـتن بـه دوزخ         . گيرندجاي مي  دوزخ ابدي     در تاهل شقاو 

د و  يابنـ مـي ي خـروج از آتـش       اجـازه ،   اتمام دوران عذاب و انتقـام      زپس ا  گروهي: ندشومي
به سبب شفاعت انبيا و علما و شهدا و كـساني كـه              ، عذاب دوران  قبل از اتمام   ،گروهي ديگر 

   .)222 :، ص23( گردند از آتش خارج مي،مقام شفاعت دارند
هـا در    انـسان  مالصـدرا ديـدگاه   از  تـوان گفـت     هاي مذكور مي  بنديبندي تقسم در جمع 

 به سبب اعمال نيك و صفاي باطنشان،       گروهي. كنندهاي متفاوتي پيدا مي   قيامت سرنوشت 
  :دگيرنجاي مي ابدي در بهشت به طور ،بودهنجات  ، اهلبدون تعلق شفاعتراساً و 

  هاي من روز گزندتـاعـاز شف         دـود فارغنـم خــان امتـصالح
  رودگفتشان چون حكم نافذ مي        ودـب هاتاعـان را شفـايش هـبلك

  )900 :، ص، دفتر ششم39(                                                                        
 شايـستگي   ،كفر و عصيان و رسوخ پليدي و زشـتي در باطنـشان            ديگر به سبب     روهيگ

 سوم به سبب مخلوط گروه  ولي.مانندباقي مي دوزخ   در و تا ابد   دهند را از دست مي    شفاعت
ا ابـدي   هـ   عـذاب آن   ولـي    ،شـوند  در آتش قهر الهي معذب مي      ح با معاصي،  كردن اعمال صال  

 خارج شـده،  از آتش   يابند   مي پس از اتمام دوران عقوبت، اجازه     ها   گروهي از آن  نيست؛ بلكه   
 بـه سـبب شـفاعت     ،وران عقوبـت   قبـل از اتمـام د      گروهي ديگر  و   وارد شوند به بهشت ابدي    

  .روند به بهشت ميشافعين
  شدهرت و اشكاالت واردمغفشفاعت  .6. 7

 گناهـان، بـا انتقـادات و شـبهات فراوانـي         بخـشش شفاعت به معناي واسطه شدن براي       
 از مسلمانان  تا جايي كه گروهي      صورت گرفته است؛  هاي مهمي با آن     مواجه شده و مخالفت   

از ديــدگاه  .)97 :ص، 37(انــد  معتقــدين بــه آن را كــافر دانــستهاعتقــاد بــه آن را شــرك و
تبعـيض   بـه هـا  رعايـت اسـتحقاق انـسان      عدم   سببمعناي مذكور، به    منتقدين، شفاعت به    

 از  ؛دنبـال دارد  ه  منفي فراواني ب   يپيامدهاو آثار و     آيد به حساب مي   امري ظالمانه  انجاميده،
ي انحطـاط    زمينه ، فراهم شدن  ب جرم و جنايت   باباز شدن   گناهان،  أت بر   افزايش جر جمله  
    .)68 :، ص2(دن تمام احكام الهي ش بالاثر نهايتدر و جامعه 

 آنهـا  ي بـسياري از   ريـشه  كه   شويم متوجه مي  ،شده مطرح  و انتقادات  در بررسي شبهات  
بسا بـه شـفاعت بـا ديـد عوامانـه            چه آنان. استآن    از و يا فهم غلط    شفاعت   نادرست تبيين
، امكان وقوع آن را رد       با اين ديدگاه   ،دانستهعلل عرضي و اتفاقي      آن را حاصل     اند و ستهنگري
   .)323 :، ص21( اندكرده
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 با چاپلوسـي    ،كه شخص گناهكار  نماياند  مي اي گونه  به را، آن   شفاعت به   گونه نگرش اين
 ،تغييـر داده  را  ي الهـي     از جملـه انبيـا و ائمـه، اراده         ،ان صـاحب نفـوذ    د شفيع ز در ن  ،و تملق 

 مستحق  حقيقتاًكند كه   به منافعي دست پيدا مي    ي را دفع و يا       مضار الهي،برخالف خواست   
شـفاعت   ، ديـدگاه عوامانـه و غلـط       ايـن  در . حكم الهي بر آن تعلق نگرفتـه اسـت         ، نبوده آن

 فرامين الهي و كسب      از جاي اطاعت ه  ب آن   افراد در  و در كنار دستگاه ربوبي   است  دستگاهي  
 نگـاه، در ايـن     .شـود مشغول مـي  ها    رضايت شفيعان و خوشنودسازي آن      جلب  به ،او رضايت

گـذارد   مـي   اثـر  ، يعني خداونـد   ، عنده  گذاشته و او در مشفوع     اثر در شفيع     مي تواند  كارگناه
   .)58 :، ص38(

نظر بگيريم، خـواهيم ديـد       در ش معناي صحيح   شفاعت را به   راگ اين در حالي است كه    
چـون   ؛)248 :، ص 24( رد و نه علل عرضي و خارجي      لل ذاتي و داخلي نظر دا      به ع  كه اساساً 

 بـه سـبب    تاندك تغييرات مطلوبي ايجاد  ،در خود  موظف است    شوندهشفاعتدر اين نگرش،    
  شـفاعت  سبب،به همين    .پيدا كند   را گري شفيعان  شايستگي شفاعت خداوند به واسطه     ،آن

 گري ندارد و  جايگاهي جز واسطه   ،در اين ديدگاه   شفيع. تفكري عوامانه نه تبعيض است و نه      
   .)44/الزمر( »بگو شفاعت يكسره از آن خداست« :كنداين خداوند است كه شفاعت مي

شفيع تحت بوده و  در شفيع مؤثر خداوند علت ، به معناي صحيح آنبراين در شفاعتبنا
 از توجه بـه     ،بوده وند  خدا،  عت محتاج به شفا    فرد توجهبنابراين متعلَّق   . نيست كار گناه تأثير
 شـفاعت را دسـتگاهي جـدا در كنـار            و به همين علت،    كند توجه به وسائط پيدا مي     وندخدا

  .)237 :، ص37( بينددستگاه ربوبي نمي
  مالصدرا و پاسخ  مغفرتشبهات شفاعت .7. 7

اسـت كـه مالصـدرا در آثـار        شـده    متعددي مواجه     شبهات  با  به معناي مغفرت،   شفاعت
چـه در    آن. داده اسـت  ها   به آن هايي   پاسخ شبهات،اين  به برخي از    اشاره   ضمن   ،د خود متعد

  :هاي صدرا استاي به آن شبهات و پاسخآيد اشارهپي مي
، قـرآن تـاب آسـماني      با استناد بـه ك     اي عده: يقرآن  مستند به آيات   اتشبه .1. 7. 7

بوده و قبول آن مستلزم ر تعارض ي دقرآناند كه اعتقاد به شفاعت با آيات متعدد         مدعي شده 
ي به آيه   گاهي به سياق كلي آيات و گاه       ، اثبات مدعاي خود   در اينان   .استنقض آيات الهي    

  .  اندناد كردهت اسقرآناز  ياصخ
 بـا  اند كـه   شده گران مدعي  برخي از شبهه   :قرآنتعارض شفاعت با سياق كلي      ) الف
 و نـص صـريح      كتـاب آسـماني    ياق كلي ايـن   سكه  كنيم  مشاهده مي  ، كريم قرآنبه  مراجعه  
در قيامـت    شفاعت امكان وقوع    ، آن جاهاي متعددي از   در   مخالف با شفاعت بوده و     آيات آن 

 شفاعت  ،در روز قيامت  « :آمده است   المدثر يسوره 48 ي آيه  در ،براي مثال نفي شده است؛    
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اي «: آمده اسـت   بقره يسوره 254 ي آيه چنين در  هم. »بخشدكنندگان سودي نمي  شفاعت

كـه روزي     انفـاق كنيـد پـيش از آن        داديمچه به شما روزي       از آن  ،ايدكساني كه ايمان آورده   
   .»ي نه سوداگري است و نه دوستي و نه شفاعت،بيايد كه در آن

ايـن  يـات   آنـص    كـه    شـود مييافت  در ، كريم قرآنآيات   به نگرش كلي با   ،بر اين اساس  
  .)318 :، ص21(  آنتأييداست و نه ت نفي شفاعبر  مبتنيكتاب آسماني 

 ات در مقابـل آيـ     دارد كـه  اظهار مـي   ي مذكور  در پاسخ به شبهه    مالصدرا :پاسخ شبهه 
 نيـز وجـود دارد كـه بـه طـور قطـع بـه اثبـات شـفاعت              ينافي شفاعت، آيات فراوان ديگـر     

-اعتهـيچ شـف   « :دفرمايـ مـي  ي يونس  سوره 3ي  كه خداوند در آيه     جمله اين   از ؛پردازند مي
 : آمـده اسـت    ء انبيا ي سوره 28 يچنين در آيه   هم .»ي او  مگر پس از اجازه    ،اي نيست كننده

عـالوه بـر    .» مگر كساني را كه خداوند از آنان خوشـنود اسـت    ،كنندفرشتگان شفاعت نمي  «
   .8رنداشاره دا  شفاعتو وقوعبه  نيز وجود دارد كه ن ديگريا فراوآيات ،روذكمآيات 
  فـراوان  آيـات ،  شده اسـت  ها استناد    براي نفي شفاعت به آن    كه   يآياتابل  در مق  براينبنا
 ميـان   ، در نگاه ظاهري   پس. پردازندميشفاعت  به اثبات   وجود دارد كه     قرآندر   نيز ديگري

   . حل گرددبايد  كهوجود داردتعارض  ،يقرآن آياتدو دسته از اين 
شـفاعت    در مؤثر علل به سراغ  ،شدهي مطرح ور و رفع شبهه   زب حل تعارض م    در مالصدرا

علـل  : گويـد  در تبيين آن مي    ،به خارجي يا اتفاقي و داخلي يا ذاتي        آن    ضمن تقسيم  رفته و 
. است م مادهال عدرجايگاه و كارايي و تأثيرشان صرفاً  كه خارجي يا علل اتفاقي عللي هستند

بـه  شوند كه فردي،     موجب مي  بسا  چه سازند و ي تغيير در نفس را فراهم مي       زمينه اين علل 
كـه علـل     در حـالي   . و يا ضرري از وي دفع گـردد        يابددست  منافعي  به   ،رغم عدم استحقاق  

 بـه بـاطن و ذات انـسان         واست  در عالم آخرت    جايگاهشان   ذاتي و داخلي، عللي هستند كه     
يعني ايمان فرد به حقيقت پيامبري و اعتراف بـه رسـالت، موجـب ايجـاد                . باشندمربوط مي 

 مستحق تابش نور رحمت و نجات از عـذاب  ،ي آنشود كه به واسطهدر نفس فرد مي تي  أهي
  .گرددآتش مي
باشد عبارت است از صورت نبي كه در نفس كسي كه عـارف              مي مؤثرچه در شفاعت     آن

 و  ؛ نيـست  مـؤمن ي جـداي از ذات      ز چيـ  و حاصـل گرديـده اسـت        ،باشـد به آن حضرت مي   
   .)322 :، ص21(يعان و دوستان روز جزا چنين است امر در مورد ساير شف اين

كـه   با توجه به اين    .متفاوت است ) اتفاقي و ذاتي   (تاين دو نوع عل    تأثيري   دامنه بنابراين
هـاي تغييـر در    زمينـه ،بسا انسان با انجام اعمـالي  چه،اكتساب است تغيير و تحول و   دنيادارِ

 ي سعيد شـود و يـا نفـس        ،عمالي نفس شقي با كسب ا     ،نفس خود را فراهم كرده و در نتيجه       
بـه    منجـر  كـارايي داشـته و    در اين دنيا علـل اتفـاقي و عرضـي            بنابراين .گرددسعيد شقي   
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عـالم آخـرت عـالم ثبـات و دريافـت            چون   كه  در حالي  ؛گردندتغييراتي در نفس انساني مي    

د و   امكان انجام اعمـال جديـ      ، باب اكتساب مسدود بوده    است،اعمال دنيوي   ي  و ثمره نتيجه  
  .تغيير در نفس وجود ندارد

 در امـر    علل عرضي و اتفاقي كارايي نداشته و فقـط علـل ذاتـي            آخرت،  بنابراين در عالم    
توان گفت كه اسـباب عرضـي و         پس مي  .)248 :ص،  24( د بود نخواه مؤثر و    مطرح شفاعت

  .)323 :، ص21(اتفاقي در قيامت مسلوب است و اسباب ذاتي و داخلي ثابت 
آيات مربوط بـه     ري تعارض د   به سراغ  حل شبهه     ، استناد به مباني ذكر شده     ا ب مالصدرا

وجـود  گونه تعارضـي   هيچ،آيات مربوط به شفاعتاثبات كرده است كه ميان     شفاعت رفته و    
در در وقـوع شـفاعت      علل اتفـاقي     تأثير، به   پردازندآياتي كه به نفي شفاعت مي     چون  . ندارد

آيـاتي كـه بـه       امـا . اثر خواهند بود   بي لل در آن جهان كامالً     كه اين ع   عالم آخرت نظر دارند   
بنـا بـه    كـه    اشاره دارند    در امر شفاعت   و داخلي    علل ذاتي  تأثير هپردازند ب اثبات شفاعت مي  

   .)249 :همان ، ص(  شدآخرت واقع خواهد  در،به اذن الهي  قطع،به طور ،قرآن تأكيد
با استناد بـه    گران  برخي ديگر از شبهه     :قرآن ي خاص از  اهتعارض شفاعت با آي   ) ب

انـد بـا   و بيان داشته  در خصوص شفاعت پرداخته     شبهه طرح به   ، كريم قرآن از   ي خاص اتآي
امكـان وقـوع     ،باشـد  ي مورد نظرشان مي   خالف نص صريح آيه   كه وقوع شفاعت     توجه به اين  

  دو  بـه  ،شـبهات تبيـين ايـن قـسم از         در   .خواهد بود  امري غير ممكن   رد شده و     لهأاين مس 
  :كنيم اشاره كرده و پاسخ مالصدرا را بيان ميشبهه
 ضمن اشاره   ، كه در آن   ، طارق ي سوره 10 يآيه با استناد به     گراناز شبهه  برخي   .1 .ب

 بـراي او    ،در روز قيامـت   «؛  » و ال ناصـر    هفمـا لـه مـن قـو       « :آمده است  ،به احوال روز قيامت   
ـ   اند كـه چـون      داشته، بيان   »نخواهد بود  ايرساننده و ياري   نيرو هيچ )انسان( وعي شـفاعت ن

 لـذا   ،كـرده اسـت    رد    مطلـق  به طور  و خداوند هر گونه ياري و نصرت را        استنصرت و ياري    
  . گردد رد مي نيزوقوع شفاعت در قيامت

شـده توسـط    ارائه هاي ابتدا به پاسخ   ،ي مذكور  در پاسخ به شبهه    مالصدرا :پاسخ شبهه 
به بيان  ها،نقد و رد آن    ضمن  مورد پسند وي واقع نشده و       البته كه است اشاره كرده  ديگران

ي مـذكور    شـبهه  از مسلمانان بـه   گروهي  پاسخي كه    .اقدام كرده است  خود   پاسخ مورد نظر  
بـه انـسان     »ءهـا «ضـمير    »لـه «ي   در كلمـه   ،مـورد اسـتناد   ي  در آيـه  اين است كه    ند  اداده
 ، بـه صـورت كلـي       لذا آيـه   .باشدي جزئيه مي   قوه در  است و مهمل نيز    كه مهمل گردد   برمي

  .تواند وقوع شفاعت را رد كند نميسبب،به همين . كندهرگونه ياري را رد نمي
 ارائـه  پاسخ   :گويدمي ندانسته و در رد آن       كننده   و قانع   پاسخ مذكور را صحيح    مالصدرا 
اي هـر كـسي چنـان       در آن روز بـر    « :فرمايـد  عبس كه مـي    ي سوره 37ي  به سبب آيه   شده
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اين سخن الهي داللت بر      چون   . مخدوش است  ،»افتدگرفتاري است كه به ياد غير خود نمي       

  .)348 :، ص25( گردندها از ديگران غافل و مشغول خود ميعموم دارد كه تمامي انسان
 داردمـي ظر خود پرداخته و بيـان       ي پاسخ مورد ن    به ارائه  ،پاسخ مذكور  رد   پس از  ايشان

 ، مـشفوع بـين شـافع و  بايـد  كه  از جمله اين  ؛ شرايطي الزم است   ،اي ثبوت امر شفاعت    بر كه
س كه خداوند   كشفاعت آن  بخشد مگر  شفاعت سودي نمي   ،ر آن روز  د«: مناسبت ذاتي باشد  
   .)258 :، ص23( )109/طه( » سخن وي راضي شودبه او اجازه دهد و از

 بنابراين . نه وضعي و اتفاقي   ،قلي باشد هاي ع شافع از واسطه   الزم است كه   ،از سوي ديگر  
وقوع  ، و در صورت عدم وجود آن      ، قطعي  امري  وقوع شفاعت  ، شرايط مذكور  در صورت وجود  

ي مـذكور را  كليت آيه  ثبوت شفاعتاز اين رو، .خواهد بودناشدني  و تصور الحمشفاعت نيز   
    .)349 : ص،25(سلب از جهتي است و ايجاب از جهتي ديگر  چون ،كندنفي نمي
 يـك بـار   اگـر   حتـي    ، كه معتقدند مرتكب گناه كبيره     ،قدم مت نامتكلمگروهي از    .2. ب

اسـتناد  كريم   قرآناي ديگر از     به آيه  ،در رد شفاعت   ،است خالد در آتش     مرتكب شده باشد،  
بترسيد از روزي كه كـسي از  «، ي بقره سوره 47ي   آيه  با دقت در   كهاند  بيان داشته   و جسته

شود و به جاي او فدا      كند و از او شفاعتي پذيرفته نمي      و پاداشي دريافت نمي    جركس ديگر ا  
ه ايـن   كـ يـابيم   درمي ،)324 :، ص 21( »شوندشود و نصرت و ياري نمي     و عوضي گرفته نمي   

  . آيه وقوع شفاعت را مكرراً رد كرده و آن را قبول ندارد
و پاداشـي دريافـت     هـيچ شخـصي از شـخص ديگـر جـزا            «: فرمايـد  آيـه مـي    اوالًچون  

 كـه  ايم   اين را پذيرفته   ،در حقيقت ،  را قبول كنيم   شفاعت در اسقاط عقاب      اثر اگر .»كند نمي
 قرآننص صريح   مخالف   اين مسأله    قبول. گرفته است ديگر اجر و پاداش و جزا       فرد  ز  فردي ا 
  .استكريم 

بـا توجـه بـه     .»شـود و از او شفاعتي پذيرفته نمـي « :آمده است  در بخش ديگر آيه      ثانياً
 عـام داده و  يمعناياين عبارت است، به كار رفته نكره در سياق نفي در عبارت مزبور، كه   اين

  . كندپذيرش هرگونه شفاعت را رد مي
كه شفاعت نوعي     به اين  عنايتبا  . »شوندها ياري نمي   و آن « : در آخر آيه آمده است     ثالثاً

 صورت عـام نفـي شـد، لـذا شـفاعت بـه              نصرت است و چون در بخش قبلي آيه، شفاعت به         
  .)325 :همان، ص(معناي خاص هم نفي خواهد شد 

جـا   سـي از آن اشـكال اسا گويـد  شبهات مذكور مـي به  در پاسخ مالصدرا  :پاسخ شبهه 
 مستقل و بي ارتبـاط بـا آيـات ديگـر در نظـر               به طور آيه را   گران  ناشي شده است كه شبهه    

خواهيم آيات قبلي در نظر بگيريم      ه اگر آيه را مرتبط با       حالي ك  در. اندگرفته و قضاوت كرده   
 كـه يهـود    توضـيح ايـن    .پـردازد  و به رد گمان آنهـا مـي        كنديهود بحث مي  ي   كه درباره  ديد
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 نياكانشان پيامبر بودند، لذا هر گناهي كه انجام بدهند مـورد            كه با توجه به اين   پنداشتند   مي

 نـه  ، اين نوع شفاعت را رد كرده استقرآن ، كهوندشها قرار گرفته و بخشيده مي  شفاعت آن 
   .راهرگونه شفاعتي 
چـون  .  اسـت  پـذير  ولـي تخـصيص    ، اگرچه ظاهر آيه داللت بر عموم دارد       ،از سوي ديگر  

هـا  بعضي.  اختالف نظر دارند   باشدكه توبه نكرده     يامسلمانان در خصوص عذاب اهل كبيره     
 ،چون الخالدي   هم ، بعضي ديگر  ،باشنددي وي مي   معتقد به عذاب اب    ،همانند خوارج و معتزله   

ي  معتقدنـد وعـده    ،چون مرجئـه    هم ، بعضي ديگر  اند،معتقد به عذاب منقطع   حتمي   به طور 
هايي كه فرد از ها نيست و اماميه هم معتقد است كه خداوند از بعضي از بدي عذابي براي آن

ها ابـدي    اهل كبائر، عذاب آنگذرد و در صورت عذاب درميحتمبه طور آن توبه نكرده است     
  .نخواهد بود

 عفـو خواهـد كـرد و     گناهـان را خداونـد بعـضي  توان گفت كه  يقين ميبه طوراين  بنابر
خداوند شـرك   «: فرمايدكه مي باشد  ي هم م  قرآن  از يا با آيه  ديدگاه مطابق اين  . بعضي را نه  

آيـه بـه    . )48/نـساء ( »بخشدبخشد و غير آن را براي كسي كه بخواهد مي         به خودش را نمي   
 چون اگر به كـافر اشـاره داشـته    ؛شفاعت در حق صاحب گناه كبيره، قبل از توبه اشاره دارد       

 و اگر به صاحب گناه      ؛باشد، روشن است كه براي هيچ پيامبري شفاعت كافر شايسته نيست          
 نيـست يز كننده از كبيره اشاره داشته باشد، عقالً عذاب او براي خداونـد جـا      صغيره و يا توبه   

  .)326 :همان، ص(
 با توسل هم شبهاتيي، قرآنعالوه بر شبهات مستند به آيات      : كالميشبهات   .2. 7. 7

 ها  به آن   مالصدرا خ از اين شبهات و پاس      كه به دو مورد    استمطرح  شده    هاي ديگر   به شيوه 
   :كنيماشاره مي
 ،9بكر قفّالابو: گرددعصيت ميمو اعت  ط شفاعت موجب مساوي گرفتن اهل       )الف

با توجه به   : گويد مبني بر عدم امكان شفاعت مي      ، نظر معتزله  تأييددر   ،مفسر و شيخ شافعي   
گـردد، و   كنندگان موجب مساوي گرفتن اهل معصيت و طاعـت مـي          شفاعت نافرماني  كه اين

ي شـفاعت بـراي     ، لـذا خداونـد اجـازه      نمـي باشـد   چون از لحاظ حكمت الهي اين امر جايز         
   )137 :، ص22(كند  صادر نمي راندگانكننافرماني

رفته و به   ي مذكور   شبهه سراغ   به با دو نوع پاسخ عقلي و كالمي       مالصدرا :پاسخ شبهه 
علق نوعي شـفاعت  ت: گويدي مذكور مي در پاسخ عقلي به شبهه وي. ابطال آن پرداخته است   

ل به حسن و قبح     ياله هم ق  معتزخود  و  ) حسن است ( ستكاران از نظر عقلي قبيح ني     به گناه 
 حكمـت   ظپس چگونه ممكن است ادعا شود كه شفاعت اهل گناهان كبيره از لحا            . دانعقلي

  ادعا كه شفاعت موجب مساوي گرفتن اهل معـصيت و           اين ،از سوي ديگر   الهي قبيح است؟  
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 ماننـد   ، چون جايگاه كاملين در علـم و عمـل         نيست، ي صحيح گردد، ادعاي   اهل طاعت مي  

  . ستاران از اهل رحمت و شفاعت نيكجايگاه گناه
 در هيچ امـري كننده كننده و نافرماني اطاعت جايز نيست كه اين است كه  ما اگر منظور    ا

ها   چون خداوند آن   ؛جهل محض است  نيز   اين سخن    بايد گفت مساوي در نظر گرفته شوند،      
ري از چيزهـاي  هـا و بـسيا   مانند خلقت و حيات و روزي و اطعام پاكي         ،را در بسياري از امور    

  . مساوي خلق كرده است،ديگر
مساوي ،  در تمامي امورعاصي و مطيعو اگر منظور ابابكر قفال اين است كه جايز نيست        

 آن  ي روشن بوده و هيچ كس     امري كامالً  ، كه اين سخن   پاسخ اين است  در نظر گرفته شوند،     
 ،دني و ترس از عقاب ندار      فزع و نگران   ،مطيعهاي   انسان ، در عالم آخرت    چون ؛كندرا رد نمي  

خشم الهـي   بسا مدتي طوالني در آتش      و چه هستند   در نهايت خوف     انكارالي كه گناه  حدر  
  نجـات  ،ي شـفاعت   به واسـطه   ، شده شانو سپس رحمت الهي شامل حال      خواهند بود معذب  
  .كنندپيدا مي

 ،انددانستهگذشت از صاحب كبيره را حسن       عفو و ) اهل بصره ( اكثر معتزله    ،عالوه بر اين  
  . ا نقليات داللت بر عدم وقوع آن داردهاگرچه به نظر آن

ـ    يرد شـبهه   در مالصـدرا  ،شـده  بيانبا توجه به مطالب       از نظـر    :گويـد  مـي  ال ابـابكر قفّ
چـه اسـتثنا     آن چـون است، خطا ي سخن،كاراناستدالل عقلي، منع شفاعت در حق معصيت   

 ،هـاي ناپـسند    مربوط است به كساني كه صفت      ،شودها واقع نمي   شده و شفاعت در مورد آن     
   .)138 :، صهمان( است راسخ شده ها آن در ذات ،باشندهاي زشت ميي عملكه ريشه

: دگوي مي با استناد به پاسخ  فخر رازي مذكوري  در پاسخ كالمي خود به شبهه   مالصدرا
 آن درگذرد؛ بر    تواند حق خودش را ساقط نموده و از       عقاب حق الهي است و صاحب حق مي       

بنـابراين بـا    . خالف ثواب، كه حق بنده است و شايسته نيست كه خداوند آن را ساقط كنـد               
همـان،  ( نيـست ي ابن قفال وارد      شبهه ،شفاعت امري صحيح بوده   استدالل كالمي نيز وقوع     

   .)139 :ص
انـد كـه قبـول       ادعـا كـرده    گروهي: شود شفاعت باعث تجرّي به گناه كبيره مي       )ب
هـا  ي انسان  باعث تجرّ  ، كبائر در قيامت   ان بخشش گناهان صاحب   به معناي مغفرت و    شفاعت

-ها را به نافرماني اوامر الهي و ارتكاب نـواهي تـشويق مـي              شده و آن  به انجام گناهان كبيره     
 وقوع شفاعت نيز امري قبيح و زشت ،ناپسند و زشت است، چون امر به موارد مذكور  ونمايد

  .خواهد بود
شـود، مثـل شـفاعت      در قيامت منجر به بخشش گناهان مي      كه  شفاعتي   :ههپاسخ شب 

 استحقاق الزم   ،بلكه براي تحقق شفاعت مورد نظر     ؛  دنيا نيست كه از علل اتفاقي پيروي كند       
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 فـرد بايـد ايـن       يعنـي . )28/انبيـاء (  و رضايت الهـي    )108/طه( به اذن  است   است و مشروط  

مند بهره آن عالم از شفاعت      سب نمايد تا بتواند در    استحقاق و رضايت الهي را در اين عالم ك        
توانـد اسـتحقاق    وري از خداوند، نمي   در در انواع گناهان و اسباب       و انسان غوطه   وگرنه گردد؛

در بنابراين كسي كه در دنيا نصيحت ناصحين بـرايش اثـري نبخـشد،              . شفاعت داشته باشد  
     .)208 :، ص24( آخرت نيز شفاعت شافعين سود و اثري نخواهد بخشيد

  

  گيرينتيجه. 8
 بـه آن    مكـرراً ) ع( كريم و احاديث ائمـه     قرآنبحث شفاعت از مباحثي است كه در آيات         

بـه  اشاره شده و از اركان عقايد اسالمي و مسلمات دين اسالم به حساب آمده و مـسلمانان،                  
  . اند اصل شفاعت را قبول داشته و منكر آن را خارج از اسالم دانسته، اجماعيطور

براي تبيين بحث شفاعت، عقل نظري را عاجز از تكفل اين امر دانـسته و تنهـا                 مالصدرا  
 با وسـيع  وي. معرفي كرده است  ) ع(راه مناسب را متابعت از وحي الهي و احاديث معصومين         

شفيع دانسته و معتقد شده است كه    آن را شامل اين دنيا و آخرت         ،ي شفاعت دانستن دامنه 
 ،گـردد  ميـسر نمـي    كسي نيست جز خداوند متعال و شفاعت ديگران        ،طالقعلي اال واقعي و   
  . به اذن اومگر تنها

نـد از   اكار بـرده اسـت كـه عبـارت         هبه دو معني ب    شفاعت را    ، در آثار خود   صدرالمتألهين
دي نم براي بهره  .الهي و وساطت براي دفع مضار و اسقاط عذاب الهي          وساطت براي تابش نور   

  :بايد توجه ويژه كرد  به دو امر،»وساطت براي تابش نور الهي «ناياز شفاعت به مع
، نيازمنـد داشـتن مناسـبت خـاص بـا           كسب شايستگي الزم براي دريافت نـور الهـي        . 1

  .باشدحضرت الوهيت مي
متفـاوت   ،وند به خدا  ها آن دوري و نزديكي     با از نور الهي،     هامندي انسان ي بهره شيوه. 2
     .گرددمي

 »عقـاب در قيامـت    رفـع    وساطت براي آمرزش گناهان و     « يعني ، معناي دوم  شفاعت به 
ي مشتاق به كمال    ي ناقصه  نفوس ناطقه   يعني ،كارنه گ هاي گروه خاصي از انسان    شاملتنها  

فرد آبرومندي با ضـميمه كـردن       در جريان آن،    كه   باشدكار مي عقلي و اهل توحيد معصيت    
 از عذاب الهي را فراهم      آنانناهان و نجات    گگي بخشش   به افراد مذكور، زمينه و شايست     خود  
  .سازدمي

 كـه   اسـت ) ص(مـصطفي   حضرت محمد  ،فاتح باب اين نوع از شفاعت، نبي مكرم اسالم        
 آخـرين   .باشـند مـي مـأذون    كامل به اين امر      مؤمنين مالئكه، پيامبران و اوليا و       ،پس از وي  

  .تاسخداوند متعال » ارحم الراحمين« به حكم نيزشفيع 
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  از ديـدگاه مالصـدرا     جه شده است كه   ا با شبهات متعددي مو    ،شفاعت به معناي مغفرت   

شـفاعت   امر در كريم و عدم تعمق      قرآنجانبه به    سطحي و يك   از نگرش  تمامي اين شبهات  
   .گردد دفع ميشده تمامي شبهات وارد،با رفع نواقص مذكور وناشي شده است 

  

  هاشتياددا
1- intercession 

 ؛109/ طـه  ؛87/ مـريم  ؛3/ يـونس  ؛70،  51/ انعـام  ؛255،  123،  48/ بقره : كريم قرآنع شود به     رجو -2
   ... و44/ الزمر؛23/سبا

  .15 تفصيل وسائل الشيعه، ج ؛8 و 1، ج  كافي؛55 و 26، 24، 10، ج 35: كر -3
لـشفاعه   و ا   فـي القبـر    ألهوالمـس ، المعراج،    اشياء هثالث  ليس من شيعتنا من انكر     :)ع( قال الصادق    -4
  .)44، حديث 34، ص 18، ج 35(
ي اهل  سنت اين است كه شفاعت        عقيده: آمده است  قاضي عياض در شرح صحيح مسلم        از قول  -5

  . واجب استآن نظر نقلي اعتقاد به زاز نظر عقلي بي اشكال و ا
ترين فـرد در     مـؤثر  از بزرگان اهـل سـنت و          هجري قمري،  727 حراني دمشقي متولد     ابن تيميه  -6

شفاعت بـا روايـات   : نويسد مي481ي ، صفحه الرسائل الكبري  در جلد يكم كتاب      هابيتگيري و شكل
 چنـين موضـوعي را انكـار كننـد          ،ي دليل متواتر و اجماع اثبات شده است و كساني كه پس از اقامه           

م مـسائل معلـو   منكـر    4/266 و   1/142 التمهيـد ابن عبدالبر در كتاب     ،   از  سوي ديگر    .شوندكافر مي 
 كتـاب خـدا و يـا متـواتري از            منكر حرفي از   144ص   فيصل التفرقه غزالي در    ؛ديني را كافر دانسته   
كه علماي اهل تسنن از جمله شافعي و عياض و سيوطي و        با توجه به اين   .  است سنت را كافر دانسته   

 لذا منكر   ،دانمتواترات ديني اجماعي دانسته   ساير علماي اهل تسنن شفاعت را از قطعيات ديني و از            
  .)2/287، الروضة الندية(اند ديق معرفي كردهزنآن را كافر و 

  .214 :، ص23 ؛248 و 139 :، ص22؛ 248 :، ص15؛ 217: ، ص12: ك. ر -7
 ؛4/ الـسجده  ؛3/ يـونس  ؛51/ انعـام  ؛255/بقـره : نـد از  اي شفاعت عبـارت   كنندهاز جمله آيات اثبات    -8
  .28/ انبياء و26/جمالن
 در  291ي بن اسماعيل ابوبكر القفّال الـشاشي، شـيخ شـافعي اسـت كـه بـه سـال                     محمد بن عل   -9

عراق و حجاز سفر كـرد و در فقـه و اصـول و تفـسير و               النهر متولد و در طلب علم به خراسان،        ماوراء
  وفـات يافـت    ي شـاش   در منطقه  365وي پس ار عمري تالش علمي در سال         . ادبيات متبحر گرديد  

  .)317 :ص ،6(
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