
 

 

  

 

 

 

 

 

 های تفسیر تطبیقیسلسله پژوهش

  )کتاب ششم(
 شفاعت، توسل و استغاثه ۀآموز ی تطبیقی بررس

 از دیدگاه مفسران فریقین

 

 

 

 

 

 

 

 اله نجارزادگاناالسالم دکتر فتححجت

 ت علمی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابیئعضو هی

 

 

 

 

 

 ١۴٠٠ستان زم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یقین تطبیقی آموزۀ شفاعت، توسل، و استغاثه از دیدگاه مفسرانبررسی   فر
 ت علمی دانشگاه تهران)ئاله نجارزادگان (عضو هی االسالم دکتر فتح حجت مؤلف:

 ها (سمت)،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ناشران:
 پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی               
 اعظم یزدلی آرا: صفحه

 ١4٠٠ستان زم چاپ اول:

 نسخه 5٠٠ تعداد:

 سعیدی لیتوگرافی:

 سبحان−قم چاپ:

 تومان 4١٠٠٠ قیمت:

 کلیه حقوق برای ناشران محفوظ و نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع است.
(انتشارات  02۵−32111100ابتدای شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، نبش میدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تلفن:  قم:

 3718۵−31۵1، ص.پ.32803090) نمابر: 32111300
سکو، پالک  تهران:

ُ
 ۶۶۴02۶00، تلفن: 4خ انقالب، بین وصال و قدس، کوی ا

 025−37842635−6: تلفن ،27قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه همکف، پالک  مرکز پخش:
  info@rihu.ac.ir                              www.rihu.ac.ir 

ـاری روی دانشگاه تهران، حد فاصـل خیابان روبه تهران،مرکز پخش، نمایشگاه و فروشگاه:  ـای فخـر رازی و دانشـگاه، مجتمـع تج ـا، −ه اداری پارس
 66417857-66408145-66408120ها (سمت)، تلفـن:  ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه8و  7و  201واحدهای 

 66405678نمابر:  (فروشگاه)،
info@samt.ac.ir                           www.samt.ac.ir 

 ـ ١٣٣٧، الهفتح، نجارزادگان

قـم: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه؛  ــ#. اله نجارزادگانفتح/ تطبیقی آموزۀ شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقینبررسی      
 .١4٠٠سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (ها تھران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

ها ) (سازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی دانشـگاه84؛ پژوهیقرآن: 593و دانشگاه؛ (پژوهشگاه حوزه  ــص. 224    
 )78)؛ رآن و حدیثق علوم: الهیات (2484سمت)؛ (

ISBN: 978-600-298-372-5  :ریال 410000بها  

 .٢١٢-]١٩٩ابنامه: ص.[کت     

 --. تفاســیر شــیعه ٣. Qur'an -- Commentaries -- Comparative studies. ٢تطبیقــی. مطالعــات --تفاســیر .١    
مطالعـات  --تفاسیر اهل سنت  .Qur'an -- Shiite hermeneutics -- Comparative studies .5. 4 تطبیقی.مطالعات 

ــالم). ٧. Sunnite hermeneutics -- Comparative studies -- Qur'an*. 6تطبیقــی.  ــفاعت (اس  )Islam(*. ٨. ش
Intercession .١٠اهـــل ســـنت. دیـــدگاه  –. شـــفاعت (اســـالم) ٩ .Views of Sunnites* -- )Islam (Intercession .

. اسـتغاثه. Invocation -- Views of Sunnites .15. 14اهل سـنت. دیدگاه  --. توسل ١٣. Invocation. ١٢ توسل. .١١
16 .Supplication* .١٨اهل سـنت. دیدگاه  --. استغاثه ١٧ .Supplication -- Views of Sunnites* الـف. پژوهشـگاه .

ها(سمت). پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسـانی. ج. حوزه و دانشگاه. ب. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). Institute for Research and 

Development in the Humanities.د. عنوان . 

۵/۹۱BP ۱۷۱/۲۹۷ 

 ۸۵۱۳۲۴۸ شماره کتابشناسی ملی



 

شفیعان بعد از رفتن از این دنیا مرده نیستند، بلکـه زنـدگی مردگـان یعنـی ارواح 

مه است.
ّ
   آنان و خلود آنها در آن عالم و احاطۀ آنها به عالم از امور مسل

 ١١٠، ص٣، جصحیفه امام





 
 
 
 

 
 

 پیام پژوهش

های علـوم انسـانی و  ها به منابع و متون درسی با نگرش اسـالمی در رشـته نیاز گستردۀ دانشگاه
گویی بـه ایـن نیازهـا  محدود بودن امکانات مراکز علمی و پژوهشی که خود را موظف به پاسخ

ها و مراکـز پژوهشـی در مسـیر  وجود با همکـاری دانشـگاهکند امکانات م دانند، ایجاب می می
اهداف مشترک بـه خـدمت گرفتـه شـود و افـزون بـر ارتقـای کیفـی و کمـی منـابع درسـی، از 

 کاری جلوگیری به عمل آید. دوباره

به همین منظور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی 
مین اثر مشترِک خـود هفتتحقیق و توسعۀ علوم انسانی، هشتادو کده ها (سمت)؛ پژوهش دانشگاه

بـه  تطبیقی آموزۀ شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسـران فـریقینبررسی را با انتشار کتاِب 
 کنند. جامعۀ علمی کشور عرضه می

منبع درسی و کمک درسی برای دانشـجویان مقـاطع تکمیلـی دانشـگاهی در این اثر به عنوان 
شناسی، علوم قرآن و حدیث، مدرسی معـارف قـرآن و  های تفسیر تطبیقی، کالم امامیه، شیعه رشته

هـای  سـطح چهـار حوزهدر مقطـع های علمیه  تفسیر تطبیقی و موضوعی حوزهنیز رشتۀ حدیث و 
امیـد اسـت کـه افـزون بـر مخاطبـان خـاص، دیگـر ده است. علمیه خواهران و برادران تدوین ش

 مند شوند. مندان نیز از آن بهره عالقه
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، ما را در جهت ارتقای کیفی کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مـورد نیـاز جامعـۀ 
 ی اسالمی ایران یاری دهند.دانشگاهی جمهور

 

 »سمت«سازمان     پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 پنج





 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار

مند از  تفسیر تطبیقی، کشف، تبیین (توصیف) و ارزیابی نظام شناسی تفسیر تطبیقی: اصطالح

ای است؛ در دیباچه کتاب اول که  مقایسههای مفسران شیعی و سنی (فریقین) به صورت  دیدگاه

اختصاص داشت، بیان شد که تفسیر قرآن به دو نوع » بررسی تطبیقی مبانی تفسیر فریقین«به 

شود و آنچه تاکنون مورد اهتمام مفسران فریقین  کلی تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی تقسیم می

 های خاص خود را دارند. یبند بوده، همین دو نوع تفسیر است که هر کدام نیز تقسیم

ای که تاکنون در حوزه تفسیر قرآن (به صورت مستقل) کمتر به آن توجه شده، تفسیر  شیوه

سنت درباره تفسیر آیات  های شیعه و اهل ای دیدگاه تطبیقی است. این شیوه به بررسی مقایسه

 تواند به صورت موضوعی یا ترتیبی، صورت پذیرد. پردازد و می قرآن می

د در تفاسیر اجتهادی هر دو فریق (در برابر تفاسیر روایی یا بالمأثور) کم و بیش به هرچن

ابوالفتوح رازی و  روض الجنانهای یکدیگر اشاره شده است (مانند تفسیر  بررسی و نقد دیدگاه

عالمه  المیزانسنت و یا تفسیر  فخررازی از تفاسیر کهن شیعی و اهل مفاتیح الغیبتفسیر 

آلوسی و  روح المعانیالله جوادی از تفاسیر متأخر شیعی و تفسیر  آیت تسنیمتفسیر طباطبایی و 

سنت)، لیکن بررسی مستقل و همه جانبه با تنظیم  محمد رشیدرضا از تفاسیر متأخر اهل المنار

ویژه در جهان  ضرورت این نوع تفسیر ـ به 1ای دراز در بین فریقین ندارد. منطقی مباحث، پیشینه

                                                 
... نوشته دکتر علی بین الشیعة و السنة دراسة مقارنة فی التفسیر و اصولهتوان به کتاب  باره می از جمله دراین .

های یک سویه در امان  احمد سالوس اشاره کرد که به مبانی، تاریخ و منابع تفسیر فریقین پرداخته و از داوری
پوشی از همین منابع در  نمانده است. مانند داوری وی درباره منابع تفسیر روایی کهن شیعه و چشم

 سنت؛ داوری درباره دیدگاه شیعه پیرامون آیه تطهیر و... . اهل
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در درک و ارزیابی درست از مبانی با وسایل ارتباط جمعی همانند دهکده شده است ـ  امروز که

 های فریقین نهفته است که آثاری درخشان در پی خواهد داشت از جمله:  و مفاهیم آیات از دیدگاه

 های تفسیری؛ الف) کشف نقاط قوت و ضعف فریقین در مبانی تفسیر و دیدگاه

 تراق فریقین در مبانی تفسیر و مفاهیم تفسیری؛ب) شناخت نقاط اشتراک و اف

های بنایی و بررسی و نقد هر کدام در  های مبنایی با تفاوت ج) مرزبندی دقیق از اختالف

 جای خود؛

ها را به خود اختصاص  های لفظی فریقین (که حجم زیادی از اختالف د) کشف اختالف

 داده) و اخراج آنها از دایره بحث؛

 نقاط افتراق براساس مدارک و اصول پذیرفته شده نزد هر کدام از دو فریق؛) محک زدن  ه

 و) کشف و یا تدوین دیدگاه درست و دفاع معقول و منطقی از آن؛

گاهانه و یا اتهام ز) بر مال ساختن بسیاری از داوری  های متعصبانه؛ های ناآ

 ها. تهامها و فرو نشاندن ا ح) ارائه راهکارها برای برون رفت از اختالف

آیات قرآن از دیدگاه فریقین خواهد » مفاهیم«تفسیر و » مبانی«تفسیر تطبیقی در دو حوزه 

های فریقین درباره تفسیر قرآن در دو بخش  فرض بود. در حوزه مبانی تفسیر، اصول و پیش

مشترک و مبانی مختص مورد بررسی قرار گرفتند که در کتاب اول از تفسیر تطبیقی  یمبان

اند، این گزینش  کردید. در حوزه مفاهیم تفسیری، موضوعاتی از قرآن گزینش شده مالحظه

های تفسیری شیعه و  ها و نیازهاست که بخشی از آنها در تفاوت دیدگاه براساس اولویت

های شیعه با وهابیان سلفی است. روند کار در این حوزه  سنت و بخشی در تفاوت دیدگاه اهل

 بدین شکل است:

گاهی فشرده و الزم در بررسی موضوع مدنظر؛یک) درآمد  ، مشتمل بر پیش آ

 آنان؛ بندی منطقی از مصادر مهم و منابع معتبر های تفسیری فریقین با دسته دو) ارائه دیدگاه

 سه) کشف نقاط مشترک فریقین درباره تفسیر آیات مذکور؛

ینش دیدگاه درست یا های فریقین با بررسی و نقد دالیل آنها و گز دگاهیدچهار) ارزیابی 

 تکمیل آن و یا ارائه دیدگاه جدید؛

 پنج) خالصه فصل؛
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 شش) بحث و پژوهش؛

بررسی تطبیقی آموزه «این کتاب ششمین کتاب از مجموعه تفسیر تطبیقی است که به 
 ١پرداخته است.» شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

                                                 
بررسی تطبیقی تفسیر  ،اختصاص دارد، کتاب دوم بررسی تطبیقی مبانی تفسیر از دیدگاه فریقیناول به کتاب  .

بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و  ،؛ کتاب سومآیات والیت اهل بیت در دیدگاه فریقین
مقام شناسی امام و  بررسی تطبیقی اصطالح ،؛ کتاب چهارمشناسی امام مهدی در دیدگاه فریقین شخصیت

 بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین؛ کتاب پنجم امامت از دیدگاه مفسران فریقین
بزودی این مجموعه بانضمام کتاب سالمة القرآن من التحریف و کتاب تحلیل همانندناپذیری است. 

 شاءالله. منتشر خواهد شد. ان (اعجاز) قرآن با عنوان موسوعة الدارسات القرانیة المقارنة به زبان عربی
نگارنده با اذعان به حجم گسترده و دشواری این کار و اعتراف به بضاعت ناچیز خود، در نظر دارد با 
لطف خداوند، در حوزه مفاهیم، تمام موضوعات قرآنی را که در تفاسیر فریقین نقاط اشتراک فراوان و یا 

 لعه و بررسی قرار دهد.اختالف نظر جدی دارند، به همین شکل مورد مطا
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 فصل اول
 

 کلیات

 گفتار اول: تحلیل مفاهیم

. معنای ضمیمه شدن، جفت و قرین شدن است شفاعت به :در لغت و اصطالح قرآن شفاعت
الشین و الفاء و العین اصل صحیح یّدل علی مقارنة «نویسد:  می» شفع«فارس درباره معنای  ابن

عُته... قال ابن
ْ

ف
َ

ش
َ
 ف

ً
 الَوتر؛ تقول: کان فردا

ُ
فع خالف

َّ
  الشیئین. من ذلک الش

ً
فَعة

ُ
ّیْت ش ُدرید: ُسمِّ

ه 
َ
ع بها مال

َ
 ألنه َیشف

ً
َع فالن ِلفالن اذا جاء ثانیه ُملتِمسا

َ
ف

َ
افع: التی معها ولدها. َو ش

ّ
اة الش

ّ
و الش

 یشفع لی بالعداوة، 
ً
 له... وُحکی: إّن فالنا

ً
ای یعین َعلی و هذا قیاس الباب، کأّنه  مطلبه و معینا

 
ً
ر من ُیعادیه شفعا مال نامید چه » شفع«توان  پس، هر نوع مقارنت و جفت شدن را می 1»یصیِّ

فعه«بایع باشد که در 
ُّ

گوسفند با فرزندش و یا شفاعت  یا 2شود شفع مال شریک می» حق الش
شود تا خواسته او را از دیگری  عرفی که شخص شفیع، در کنار شفاعت شونده، دومین نفر می

اش کمک رساند، یا فردی با دیگری برای دشمنی  درخواست کند و یا او را برای برآوردن خواسته
 و همراه شود. نسان قرینبا ا

 3اند. را برای این ماده آورده» جفت و انضمام و مقارنت«معنای  همیننیز  پژوهان لغتسایر 
نویسد:  باره می کاربرد قرآنی این واژه نیز همسان با معنای لغوی آن است، راغب دراین

» 
ً
 االنضماُم الی ٰاخر ناصرا

ُ
فاعة

ّ
ّم الشی الی ِمثله... و الش

َ
فع ض

َّ
 عنه و اکثر ما الش

ً
له وسائال

 إلی َمن هو أدنٰي 
ً
نکته که باید به آن توجه کرد  4»ُیستعل فی انضمام من هو أعلی ُحرمة و مرتبة

                                                 
 ».ش. ف. ع«، ماده 497، صترتیب مقاییس اللغةفارس،  ابن .

 تواند با فسخ بیع، مبیع را ضمیمه ملک خود کند. رو، او می همین از .

 ».ش. ف. ع«، ماده 667، صالقاموس المحیط؛ فیروزآبادی، 183، ص8، جلسان العربمنظور،  ر.ک: ابن .

 ».ش. ف. ع«ماده  ،270، صمفرداتراغب،  .
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 به
ً
معنای میانجیگری و وساطت برای دیگری  این است که شفاعت در لغت و کاربرد قرآن، صرفا

 نیز هست. رسانی کمکمعنای همدستی و  نیست بلکه به
» قربت ُوصلة و«وسیله به معنای و توسل از  1به معنای رغبت و طلب» و.س.ل«مادۀ  :توسل

 فالن الی رّبه الوسیله«شود  میگفته  2است
َ

 3به پروردگارش نزدیک شد. ، فالنی»َوَسل
کند و آن را اخص از وصیلة  معنا می» التوصل الی الشی برغبة«معنای  وسیله را به ،راغب

توان گفت: توسل در اصطالح  پس می 4»لتضّمنها لمعنی الرغبة«گوید:  داند و می صاد] می [با
 5برگرفتن وسیله از روی رغبت برای قرب و نزدیکی به خداست.

ا «فرماید:  پژوهان بر این امر اتفاق نظر دارند که ابتغاء وسیله در این آیه که می همه قرآن َ ا أَهيُّ يَ
ابْ  وا اهللاََّ وَ نُوا اتَّقُ ينَ آمَ ونَ الَّذِ لِحُ مْ تُفْ لَّكُ بِيلِهِ لَعَ وا فِی سَ دُ اهِ جَ ةَ وَ يلَ سِ وا إِلَيْهِ الْوَ معنای اتخاذ  ) به35(مائده، » تَغُ

توان به خداوند  های مشروع برای تقرب به خداست. چون هرگز با امور غیر مشروع نمی وسیله
 6»الیه بالعمل بما یرضیه اطلبوا القربة«معنای  بهتقرب پیدا کرد به همین رو، گاهی مفسران آن را 

اعات«معنای  به یا
ّ

بامتثال اوامر الله و اجتناب نواهیه علی «و یا آن را به  7»اطلبوا الیه القربة بالط
 کنند. می معنا 8»باخالص فی ذلک لله تعالیnوفق ما جاء به محمد

 حقیقی را شناخت تا انحرافی صورت نگیرد چون برخی از امور » وسیله«پس باید 
ً
قطعا

طور کلی  مانند اصل ایمان به خدا و اعمال صالح مانند جهاد و نماز و حج و... به 9اند وسیله
پوشی از سایر ادله، منحصر در  های شتابزده و چشم هرچند برخالف قضاوت 10اطاعات مشروع

                                                 
 پس، واسل به معنای راغب و طالب است.». و. س. ل«، ماده 1022، صترتیب مقاییس اللغةفارس،  ر.ک: ابن .

 .189، ص2، جمجمع البیانر.ک: طبرسی،  .

 ، همان ماده.1841، ص3، جالصحاحجوهری،  .

 ، همان ماده.560، صمفرداتراغب،  .

 )172، ص11، جمفاتیح الغیبفخررازی، نیز همین معنا را برای توسل آورده است. (ر.ک: فخررازی،  .

 .226، ص6، ججامع البیانجریر،  ر.ک: ابن .

وی این قول را به حسن، عطا، مجاهد، سدی و دیگران نسبت  189، ص2، جمجمع البیانر.ک: طبرسی،  .
 دهد. می

 .402، ص1، جاضواء البیانر.ک: شنقیطی،  .

، 4، جکنز الدقائقدر روایات فریقین معنا و مصادیقی از وسیله نقل شده است. (ر.ک: قمی مشهدی،  .
در » وسیله«و...  354، ص33و ج 116، ص2، جمسندحنبل،  ؛ ابن110، خطبه البالغه نهج؛ 104-108ص

 ای از بهشت معنا شده است) برخی از این روایات به درجه

 .401-413، ص22، جتسنیمالله جوادی آملی،  تر، ر.ک: آیت برای توضیح بیش .
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 وسیله نیستند مانند کفر و شرک و عصیان و فسوق که از  1این امور قطعی نیستند
ً
و برخی قطعا

مْ إِالَّ «گفتند:  پرستی است که مشرکان به آن مبتال بودند و می جمله مصادیق آن بت هُ بُدُ عْ ا نَ مَ
ىٰ  لْفَ ا إِىلَ اهللاَِّ زُ ونَ بُ رِّ نْدَ اهللاَِّ«گفتند:  ) و یا می3(زمر، » لِيُقَ ا عِ نَ اؤُ عَ فَ ءِ شُ الَ ؤُ ولُونَ هَٰ قُ يَ ) و 15(یونس، » وَ

توان به استناد آیه  که با شک در وسیله بودن چیزی نمی ای از امور مشکوکند روشن است دسته
مورد بحث آن را وسیله دانست (چون تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه، باطل است) 
پس، ابتدا الزم است از طریق عقل یا نقل، وسیله بودن چیزی برای قرب به خدا احراز شود 

دارک و مبانی خود در احراز مصادیق اطاعت گاه به آن توسل جست. مذاهب اسالمی بنا به م آن
 عنوان وسیله) اختالف دارند و باید معیاری برای آن تعیین کرد که در گفتار سوم خواهید دید. (به

الغین و الواو و الثاء کلمة واحدة،  «گوید:  فارس می است. ابن» غوث«از استغاثه  :استغاثة
پس استغاثه، مددخواهی و یاری  2»عند الشدةوهی الغوث من االغاثة، وهی االعانة والنصرة 

الغوث، یقال فی النصرة... واستغثته طلبت «نویسد:  هاست. راغب نیز می جویی در سختی
وث...

َ
مْ «تعالی:  قال 3الغ بَّكُ تَغِيثُونَ رَ هُ الَّذِ « ) و قال9(انفال، » إِذْ تَسْ اثَ تَغَ اسْ ىلَ الَّذِ ی فَ تِهِ عَ يعَ نْ شِ نْ ی مِ مِ

هِ  وِّ دُ شنود و بر  ای که می به خداوند و نیز به شخص زنده مستقیم ۀاستغاث)...» 15(قصص، » عَ
کنیم. و همین  انجام آن قدرت دارد از موضع نزاع بیرون است که در این آیات شریفه مالحظه می

رسد در این روایت از صحیح  می nطور استغاثه مردم در روز قیامت به انبیاء تا به پیامبر اکرم
بلغ يَ ی دنوا يوم القيامة حتمس تَ إنّ الشَّ « nگوید: قال رسول الله از عبدالله بن عمر که می بخاری
بني ی ثم بمحمد فيشفع ليقض ی،ا بآدم، ثم بموسويناهم كذلک استغاثبن، فذُ نصف االُ ی العرق ف

اند مانند  هرچند برخی از عالمان سلفی از این استغاثه با تعبیر شفاعت یاد کرده 4...».اخللق
  5...».المؤمنین یأتون آدم لیشفع لهم إلی الله فان«نویسد:  باز که می ابن

موضع نزاع دربارۀ استغاثه به مردگان از انبیاء و اولیاست یا به کسی که دور است و گفته 
                                                 

، والشرک التوحیدداند؟! (دلیمی،  مانند دلیمی که غیر از این امور مانند توسل به اموات را از اوهام مشرکان می .
 )869ص، 2، جشبهات المبتدعة؛ هذیل، 708، صالدعاء ومنزلته من العقیدةو نیز ر.ک: جیالنی،  97ص

 ».غ. و. ث«ماده  764، صترتیب مقاییس اللغةفارس،  ابن .

 .»غ. و. ث«، ماده 379ص ، مفرداتراغب،  .

؛ این استغاثه به غیر خداست در روزی که 1475، رقم 338، ص3، جصحیح البخاری مع الفتحبخاری،  .
الناس یوم القیامة یستصحبون  وفیه أّن «نویسد:  حجر بر این حدیث تعلیق زده می مالک آن فقط خداست؛ ابن

 ».حالهم فی الدنیا من التوسل الی الله فی حوائجهم بأنبیائهم

 .541، ص1، جتیسیر الکریم الرحمن و نیز ر.ک: سعدی،  189، ص6، جمجموع الفتاویباز،  ابن .
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شنود و یا قدرت بر انجام آن کار را ندارد. مانند کسی که در  را نمیکننده  شود صدای استغاثه می

یا در هنگام بلند کردن چیز سنگینی بگوید » یا رسول الله ادرکنی«مواجهه با مشکالت بگوید: 

 یا بر سر قبر آنان استغاثه کند و...» یا علی«
توسل و استغاثه با توجه هایی بین اصطالح شفاعت،  نکتۀ قابل توجه اینکه امکان دارد تفاوت

به معانی آنها که بیان شد، مشاهده کرد اما مالک بحث درباره استغاثه از نظر توحید و شرک 
جویی است و از این نظر تفاوتی بین آنها نیست.  طلبی و توسل همانند مالک بحث در شفاعت

غاثه مشرکین قیاس کرد و توان این نوع استغاثه از مسلمین را با است بر این اساس باید دید آیا می
جویی مسلمین با  طلبی و توسل حکم به مشرک بودن آنان داد؟! پس، اگر اثبات شود شفاعت

ها قابل قیاس با یکدیگر نیستند، قیاس استغاثه مسلمین با مشرکین  مشرکین و نیز قبور اولیا با بت
ن شفاعت و توسل ـ تنها گردد. در این صورت، مخالفان استغاثه ـ همانند مخالفا نیز ابطال می

بدانند به جای آنکه آن را شرک بنامند؛ چون هیچ موحدی » لغو«توانند این نوع استغاثه را  می
داند این اتهامی است که بدون مدرک به  به را مالک نفع و ضرر در عرض خدا نمی مستغاث

در منابع سنی در این ای که  افزون بر آن برای اثبات لغو بودن نیز باید ادله 1زنند. موحدان می
 که خواهید دید ـ را ابطال کنند. زمینه نقل شده ـ

 

 گفتار دوم: ضرورت پژوهش

 موضوع کالمی و زیرمجموعه مباحث توحید به شمار می
ً
آید؛ از اصل امکان  مقوله شفاعت نوعا

پژوهش  ضرورت 2مذاهب.ها و  عقلی آن گرفته تا قلمرو، تعدد، تلقی و... شفاعت در بین امت

                                                 
کثیر ممن یعکف علی القبور ویستغیث بأهلها یعتقدون بأّن اولئک المدعوین «گوید:  مانند جیالنی که می .

، الدعاء ومنزلته من العقیدة(جیالنی، » قادرون علی التصرف و أّنهم هم بأنفسهم یکشفون الضّر ویرفعون البلوی
) و همین طور دلیمی که 214، ص1، جشبهات المبتدعة) هذیل نیز همین دیدگاه را دارد (هذیل، 482ص
اءَ اهللاَُّ«تأمل هذه اآلیات «نویسد:  می ا شَ ا إِالَّ مَ ` الَ رضَ ا وَ عً ی نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ لْ الَ أَمْ ) فالرسول عاجز عن 188(اعراف، » ...قُ

 و دفع الضر عنها، فهو عاجز عن فعل ذلک مع غیره من باب أوليٰ، و هذا یبطل دعاؤه جلب النفع لنفسه، 
) این مغالطه است 47، صالتوحید والشرک(دلیمی، » واالستغاثة به وسؤاله قضاء الحاجات و تفریج الکربات...

گوید: پیامبر در عرض خدا مالک نفع و ضررند؛ جالب است که خوِد دلیمی روایت  چون هیچ موحدی نمی
 )107تقاد دارد. (همان، صیاد شده درباره استغاثه مردم به پیامبر در رستاخیز را آورده و به آن اع

؛ 162-169، ص1، جالمیزان. درباره امکان عقلی شفاعت و پاسخ به شبهات و تردیدها، ر.ک: طباطبایی، 
 .265-280، ص4، جتسنیمالله جوادی آملی،  آیت
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 کالمی از یک سو، در درک معنا و ابعاد شفاعت ـ و نیز توسل، استغاثه ـ در کتاب 
ِ

در این موضوع
های مذاهب از دیر زمان مباحث متنوعی را پدید آورده و  خداست که به دلیل اختالف دیدگاه

ارزیابی آنها را براساس معیار قرآن دشوار ساخته است. از سوی دیگر مواجهه عصر کنونی با 
طلبی بر  جویی و نیز شفاعت دانند؛ آنان توسل و استغاثه انی است که خود را پیرو سلف میجری

دعاء النبی نداؤه و «دهند:  فتوا مینامند و چنین  سر قبور را بدعت و در مواردی شرک می
یخرج من ملة االسالم سواء  االستغاثة به بعد موته فی قضاء الحاجات و کشف الُکُربات شرک، 

  کان ذلک
ً
آورد  ای نیرومند برای تکفیریان فراهم می این فتواها بهانه بسا چه 1»عنهعند قبر ام بعیدا

. چون آنان دلیلی از قرآن برای این فتوا ندارند ناگزیر به تا حکم به ارتداد و قتل مسلمین دهند
ن و هایی بین مسلمی کنند که خطاب آنها با مشرکان است. پس، باید شباهت آیاتی استناد می

توان در چهار وجه بدین صورت کشف و تنظیم  ها را می مشرکین در این زمینه بیابند. این شباهت
جویی  طلبی و توسل شفاعت ب:مشرکان مانند موحدان به توحید ربوبی باور داشتند.  الف:کرد، 

های مشرکان در  قبور صالحان با بتشباهت  ج:مؤمنان، شرک عبادی و همانند مشرکان است. 
جویی به  ها برای تقرب دعای مؤمنان بر سر قبور و مشرکان بر سر بتشباهت  د:شرک الوهی. 

آیا برخی از  یک:آید.  خدا. از همین جاست که دو پرسش راهبردی بین امت با سلفیان پدید می
بینانه  از آیات قرآن واقع آیا تلقی سلفیان دو:مصادیق شفاعت، توسل و استغاثه بدعت است؟ 

توان بر این امت تطبیق داد؟ دربارۀ پرسش اول باید هر مذهبی طبق مدارک خود،  است و می
باره حکم کند.  تواند برای مذهب دیگری دراین بدعت را از سنت جدا سازد و هیچ مذهبی نمی

وحید و شرک ربوبی، درباره پرسش دوم نیز ابتدا باید اصطالح رّب، إله و عبادت و در پی آن ت
الوهی و عبادی معنا شود و نیز پژوهشی همه جانبه و درست مبتنی بر نقاط اشتراک و افتراق 

های یاد شده بین مشرکان  فریقین از مقوله شفاعت صورت پذیرد تا مشخص شود آیا شباهت
ود دارد یا اند ـ با موحدان در موضوع شفاعت وج شرک ربوبی، الوهی و عبادی آلوده بودهکه به  ـ

خیر؟ کتاب پنجم از تفسیر تطبیقی به بررسی همه جانبه از توحید و شرک ربوبی، الوهی و عبادی 
پرداخت که خالصه برخی از مباحث آن را به تناسب نیاز در این پژوهش خواهید دید و این کتاب 

 به مقوله شفاعت، توسل و استغاثه اختصاص یافت.
بود که برای درک درست از آیات و روایات باید معیار داشت البته نباید از این حقیقت غافل 

 شود. که در گفتار بعد بررسی می
                                                 

 .6-7، القسم الثانی، صسلسلة فتاوی علما البلد الحرام، العقیدة. ر.ک: جریسی، 
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 ها گفتار سوم: معیار گزینش دیدگاه

در گفتار قبل گفتیم چالش اصلی امت با برخی از سلفیان در مقوله شفاعت، توسل و استغاثه در 
دیق در امور یاد شده را بدعت و تیمیه برخی از مصا دو امر است، سلفیان براساس دیدگاه ابن

بسا مذهبی برای آنها حجت شرعی دارد و آنها را بدعت  با آنکه چه 1نامند. برخی را شرک می
بیند بر این اساس،  داند و بر اثر اختالف در مبانی تفسیر نیز شرک در این امور را منتفی می نمی

گر مذاهب را به بدعت یا شرک متهم توانند بر پایۀ مبانی خود، دی هرگز سلفیان و دیگران نمی
هیچ کس از این امت شک ندارد که کنند جز آنکه مبنای آن مذهب را با دلیل ابطال کنند با آنکه 

ها به این دلیل  طریق هدایت و سعادت فقط کتاب خدا و سنت رسول اوست، لیکن اختالف
گاهند که همه ت عالیم کتاب خدا، نص است که علمای این امت از هر مذهبی به این حقیقت آ

است؛ قرآن، محکم و متشابه، ناسخ و  2»محّال ذو وجوه«قرآن،  gنیست؛ به تعبیر امام علی
تواند با استناد به کتاب خدا، خود را هدایت  منسوخ، نص و ظاهر و... دارد، پس، هر مذهبی می

یافته بداند با آنکه تنها یک تفسیر از کتاب خدا درست است پس، باید دید فهم چه کسانی از 
انی باید سنت پیامبر خدا را ـ با همین طور باید دید از چه کس کتاب خدا درست و حجت است، 

البد پیامبر   گوید: هایی که در نگارش و نقل آن است ـ دریافت کرد. عقل ما می فراز و نشیب
اند. این حکم عقل درست است چون بنا به دالیل  های الزم را کرده بینی باره پیش خدا دراین

قل قرآن معرفی کردند پس آنان از هر عنوان ث اهل بیت را به nپیامبر خدا 3فراوان قرآنی و روایی
فرماید:  که می gکس دیگر به فهم قرآن و سنت پیامبر اکرم سزاوارترند. به تعبیر امام علی

دق ف فاذا« كم بِالصِّ نَّة رسول اهللای حُ م بهnكتاب اهللاِ فنحن أحقُّ الناسِ به و اِن حكم بِسُ  4».فنحن أوالهُ
 nالله از رسول» موطاء مالک«است، در کتاب حدیث ثقلین به دو گونه کلی نقل شده 

كتم هبام كتاب اهللا وسنّة رسولهمرين لَ أتركت فيكم «بینیم:  چنین می و گونه دوم نیز از  5»ن تضلوا إن متسَّ

                                                 
 التوحید؛ دلیمی، 60، صزاده رسالة الی الشیخ واعظباز،  ؛ ابن56-55، صجلیلة قاعدةتیمیه،  ر.ک: ابن .

 و... 869، ص2، جشبهات المبتدعة؛ هذیل، 708، صالدعاء و منزلته من العقیدة؛ جیالنی، 97، صوالشرک

 .77، نامه البالغه نهج .

 بررسی؛ نجارزادگان، 325-333(ملحق به کتاب المراجعات)، ص الهوامش التحقیقیهر.ک: راضی،  .
 .226-119، صتطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین

 .144؛ شیخ مفید، االرشاد، ص125، خطبه البالغه نهج .

 .899، ص2، جالموطاءمالک بن انس،  .
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 »یاهل بيتی او عرتتی بيت تارک فيكم الثقلني كتاب اهللا واهلی ان«چنین نقل شده است:  nرسول خدا
براساس  به کار رفته» بیتی عترتی اهل«، یا »اهل بیتی«، »الرسولسنة «به جای گونه  در این

و به قول برخی از  1گونه از بیش از سی نفر از صحابه کاوش برخی از دانشمندان شیعی این
نقل شده و بارها از سوی حضرت  nخدا از پیامبر 2سنت از بیش از بیست نفر صحابی اهل

گونه از حدیث به أشکال  که این است. گو اینهای گوناگون تکرار شده  در موقعیت nرسول
روایت شده ولی با یکدیگر هیچ تنافی ندارد و امکان جمع داللی  n3مختلف از پیامبر خدا

ها با طرق متعدد و اسناد صحیح بدین صورت در مصادر  گونه آنها وجود دارد. یکی از این
كتم هبام لن تضلّوا: كتاب تارکٌ فيكم الثقی إن«نقل شده است:  nفریقین از پیامبر خدا لني، ما إن متسّ

ام لن يفرتقا حت ی.أهل بيتی اهللا، و عرتت   4».احلوضی يردا علی وإهنّ
                                                 

ای که این حدیث را نقل  ، ایشان اسامی صحابه44، ص1، جآالء الرحمن فی تفسیر القرآنر.ک: بالغی،  .
، المراجعاتالدین،  طور در حاشیه المراجعات نام آنها آمده است. (ر.ک: شرف اند آورده و همین کرده

سنت  ) تنها از مصادر اهل64-124، ص4(ج موسوعة االمامة فی نصوص اهل السنة) در کتاب 73-73ص
 ده است.نفر از صحابه این حدیث را نقل کر  28از 

 .228، صالصواعق المحرقةحجر،  ابن .

هلام وأنا تارک فيكم ثقلني، «... برای نمونه، مسلم این حدیث را در خطبه غدیریه چنین نقل کرده است:  .  كتاب أوّ
ركم. بيتی وأهل... اهللا ، مسلم صحیح(مسلم،  »بيتی أهل فی اهللا أذكركم بيتی، أهل فی اهللا أذكركم بيتی، أهل فی اهللا أذكّ
مناقب علی مغازلی،  ؛ ابن1928، ح10، ص32، جالمسندحنبل،  ؛ و نیز، ر.ک: ابن2408، ح187، ص4ج

 و...) 284، ح226، صطالب بن ابی
؛ حاکم 3788، ح663و ص 3786، ح622، ص5، جسنن الترمذیسنت، ر.ک: ترمذی،  از مصادر اهل .4

، 629، صکتاب السنةابی عاصم،  ؛ ابن110-109، ص3، جالمستدرک علی الصحیحینابوری، شنی
، 3، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، 11104، ح161، ص17، جالمسندحنبل،  ؛ ابن1558، ح630و ص 1553ح

؛ 38، ص5، جالمعجم االوسطو  4971، ح166، ص5و ج 2681-2680و  2678، ح67-65ص
 . 240، ح108-107، صالمسندحمید،  ابن

؛ 62-44، ح22، الباب 234، ص1، جکمال الدین و تمام النعمةاز مصادر شیعه نیز، ر.ک: صدوق، 
 و... .  1215-1213، ح162-160و ص 1210، ح158، ص3، جترتیب األمالیمحمودی، 

مناقب االمام ؛ کوفی، 155، ص1، جاالمالی الخمیسیةشجری،  از مصادر زیدیه نیز، ر.ک: ابن
 663، ح170و ص 633، ح135و ص 618، ح116و ص 616، ح112، صطالب امیرالمؤمنین علی بن ابی

 .949-948، ح450-449و ص 929-928، ح436-435و ص 799، ح313و ص
البرهان فی اند عبارتند از: بحرانی،  برخی از منابعی که حدیث ثقلین را از مصادر گوناگون گرد آورده

؛ 327الراضی، ص، هوامش تحقیقیه، حسین علی المراجعاتالدین،  ؛ شرف15-9، ص1، جتفسیر القرآن
، 2وج 328-17، ص1، جعبقات األنوار؛ هندی، 377-309، ص9، جإحقاق الحّق وإزهاق الباطلتستری، 

 و... . 392-10ص
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تارک [او تركت] فيكم الثقلني، ... كتاب اهللا و ی ان«فرماید:  می nگونه که پیامبر خدا و نیز این
قا حتی.اهل بيتی عرتت ام لن يتفرّ ها و داللت  طرق، گونه ربارۀ أسانید، د 1».احلوضی ردا علی ي.. فأهنّ

ای مطرح است که باید در جای خود مورد بررسی قرار  حدیث ثقلین مباحث متنوع و گسترده
کنیم  درباره قوت و ضعف صدور این حدیث به قول ناصرالدین ألبانی اکتفا میجا  گیرد ما در این

که این حدیث را  گوید: آنان آورده و میسلسلة االحادیث الصحیحة که این حدیث را در ضمن 
:اند  تضعیف کرده

ً
 فی تحقیق  اوال

ً
 فاحشا

ً
 شدیدا

ً
ر تقصیرا انما اکتفی ببعض طرقه دون غیرها قصَّ

 عن الشواهد و 
ً
الکالم و فاته کثیر من الطرق و االسانید التی هی بذاتها صحیحة او حسنة فضال

:المتابعات 
ً
لمصحیحین للحدیث من العلماء وال الی قاعدتهم التی انه لم یلتفت الی اقوال ا ثانیا

ِاّن الحدیث الضعیف یقوی بکثره الطرق فوقع فی هذا الخطاء » مصطلح الحدیث«ذکروها فی 
 2الفادح من تضعیف الحدیث الصحیح.

توجه به این حقیقت که  یک:. آنچه که باید مدنظر ما در این بحث باشد دو امر است. 1
نگری و  پذیر نیست و باید از تجزیه مند از معارف قرآن امکان درک نظامتمسک به قرآن بدون 

حداقل در فهم » البیت عصمت اهل«استنتاج  دو:بینی نسبت به تعالیم قرآن پرهیز کرد.  گسسته
های قرآن و سنت از این حدیث پر بهاست که بدون شک قابل استنتاج است؛  و اجرای آموزه

كتم هبام لن تضلّواا«فرماید:  می nخدا چون رسول اگر اهل البیت معصوم نباشد تمسک » ن متسّ
آورد که این حدیث آن را منتفی دانسته است. البته اگر  به سیره و سنت آنان گمراهی به بار می
گونه از حدیث ثقلین مناقشه کند گونه دوم آنکه  کسی بخواهد ـ بر فرض ـ در این
                                                 

، 297، ص2، جمسند أبی یعلی؛ أبویعلی، 78، ح112، صالخصائصسنت، ر.ک: نسائی،  از مصادر اهل .
، 630، صکتاب السنة ابی عاصم،  ؛ ابن281، ح235، صطالب مناقب علی بن أبیمغازلی،  ؛ ابن1021ح
، 5و ج 19313، ح371، ص4و ج 11104ح  ،14، ص3، جسندالمحنبل،  ؛ ابن1598-1597و  1555ح

، 169، ص5، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، 11131، ح211، ص17و ج 21578و  21654، ح189ص
؛ 18، صاقبالمن؛ خوارزمی، 4711، ح148، ص3، جالمستدرکابوری، ش؛ حاکم نی4981-4980ح

؛ 1403، ح786، ص2، جفضائل الصحابةحنبل،  ؛ ابن31670، ح313، ص6، جالمّصنفابی شیبة،  ابن
 .66، ص6، جالکاملاثیر،  ابن

کمال همو، ؛ 65، صالخصالهمو، ؛ 234، ص1، جکمال الدیناز مصادر شیعه، ر.ک: صدوق، 
، 408، ص1، جتفسیر العیاشی؛ عیاشی، 68، ص2، جعیون اخبار الرضاهمو، ؛ 274، ص1، جالدین

. و از 131، ح517، صاالمالی؛ طوسی، 1441-1444، ح184، ص2، جبصائر الدرجات؛ صفار، 1012ج
 .149، ص1، جاالمالی الخمیسّیهشجری،  مصادر زیدیه: ابن

 .1761رقم  ،355، ص4، جالسلسلة الصحیحةالبانی،  .
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ام لن يتف«فرماید:  می nاعظم پیامبر قا [او لن يفرتقا] حق يردا علی احلوضفإهنّ برای استفاده » رّ
کافی است، چون اگر اهل البیت هیچ گاه از قرآن و قرآن از اهل البیت » عصمت اهل البیت«

شود پس سیره و سنت اهل البیت سراسر حق است و همانند قرآن از هر باطلی  جدا نمی
 در اندک لغزشی از قرآن جدا خواهند ش

ّ
 د.مصونند و اال

در این حدیث » عرتت و اهل البيت«تنها پرسشی که ممکن است به ذهن بیاید این است که 
 اند؟ چه کسانی

ِان العترة فیه [ای فی «گوید:  کند در وجه اول می ناصرالدین ألبانی دو وجه برای آن ذکر می
 فی بعض طرقه 

ً
کحدیث الحدیث] هم اهل بیته صلی الله علیه [وآله] وسلم، جاء ذلک موضحا

واهل بیته فی االصل هم نساؤه و فیهن الصدیقة عائشه رضی الله عنهن » وعترتی اهل بیتی«الترجمه 
. کما هو صریح قوله تعالی فی االحزاب 

ً
لَ الْبَيْتِ «جمیعا سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ يدُ اهللاَُّ لِيُذْ رِ  »....إِنَّامَ يُ

 ی تطبیقی نظریۀ امامت از دیدگاه مفسران فریقینبررسدرباره مفاد این آیه به تفصیل در کتاب 

جا اثبات شد  ایم که نیازی به تکرار آنها نیست. در آن بحث کردیم و دیدگاه البانی را ابطال کرده

در این آیه نیستند. افزون بر آن اگر مراد از » اهل البیت«هرگز همسران پیامبر خدا داخل در 

ن از قرآن این است که باید سنت قولی و فعلی پیامبر تمسک به اهل البیت و عدم افتراق آنا

را تنها از آنان اخذ کرد، این امر اختصاصی به زنان پیامبر ندارد بلکه آنان مانند سایر  nخدا

کنند و اگر  اند و سنت پیامبر اکرم را نقل می را درک کرده nاند که محضر پیامبر اکرم صحابه

کنند، هرگز  وی از تدابیر و تصمیماتی است که آنان اخذ میمراد از تمسک به آنان، پذیرش و پیر

توان به دو امر متضاد در سیره آنان ملتزم شد. برای نمونه، آیا در جنگ جمل باید به عائشه  نمی

 باید به امام علgعلیالمؤمنین تمسک کنیم یا به امام  ام
ً
تمسک کرد چون پیامبر  gی؟ قطعا

قاتل علی تأويل «ست: فرموده ا gعلیدرباره امام  nخدا ن يُ إنّ منكم [ای علی بن ابی طالب] مَ
لی تنزيله  خطا نکرده است  قتال می» علی تأویل القرآن«کسی که  1»القرآن، كام قاتلتُ عَ

ً
کند قطعا

                                                 
، موسوعة االمامةاین حدیث از پنج نفر از صحابه از پیامبر خدا نقل شده است (ر.ک: عدة من المحققین،  .

؛ 122، ص3، جالمستدرکابوری، یش) برخی از مصادر این حدیث عبارتند از: حاکم ن79-94، ص1ج
، 17و ج 11259و  11258، ح31، ص3، جالمسندحنبل،  ؛ ابن2557، ح233، ص10، جشرح السنةبغوی، 

، 254، صاالمالی؛ طوسی، 11773، ح296، ص18و ج 11289، ح390و ص 11258، ح360ص
، 2، جالمسند؛ ابویعلی، 156، ح160، صالخصائص؛ نسائی، 243، ح260، صالمناقب؛ خوارزمی، 258ح

 .6937، ح385، ص15حّبان فی صحیحه، ج و عنه ابن 1086، ح341ص
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دانیم ـ به عائشه نفرمود: تو برای اصالح امت من در  جا که می ـ تا آن nولی هرگز پیامبر خدا

 روی. میامر جنگ از خانه بیرون 
إّنما هم العلماء والصالحون «آورد:  چنین می» اهل البیت«ألبانی در وجه دوم درباره معنای 

العترة هم اهل بیته، الذین «منهم والمتمسکون بالکتاب والسنة، قال االمام ابوجعفر الطحاوی: 
 1».هم علی دینه، وعلی التمسک بأمره

 نیز خطاست چون:» اهل البیت«این معنا برای 
:
ً
داشتند مانند عقیل (برادر امام ی پیوند خویشاوند nبا پیامبر خدای که به نحو آنان اوال

) gی) و آل عباس، جعفر (برادر امام علnپیامبر اکرمی ) و آل عقیل، عباس (عموgیعل
غیر از یازده  از اینان ـی اند، در هیچ روایت نداشتهی و آل جعفر و زنان پیامبر خدا چنین ادعای

از دو ِثقل در ی خورد که خود را یک نمی به چشمی ـ چنین ادعای gیاز فرزندان امام علمعصوم 
کرده باشند. ممکن است آنان ادعا کرده باشند از خویشاوندان پیامبر ی حدیث ثقلین معرف

گاه همسنگ بودن با قرآن را نداشتهی خدایند لکن ادعا آنان از تمام ی اند؛ شاهد آن هم عدم آ
م نزد دیگران مطالبمعارف قرآن ا

ّ
 اند. در این زمینه آموختهی ست. آنان در حد خود تنها با تعل

:
ً
که انسان با تمسک به سیره و سنت آنان از ای  آنان هم ردیف قرآن بودند به گونه ۀاگر هم ثانیا

که همسنگ ی کردند چون کسان می یافت، نباید آنان با یکدیگر اختالف می نجاتی گمراه
 خود قرآن، از اختالف و تشتت مصونند.قرآنند مانند 

:
ً
اند؛ که  در این حدیث تبیین کرده »اهل بیت«قطع پیامبر خدا مقصود خود را از  طور به ثالثا

هدایت ی درصدد ارائه راه براچون حضرت،  2کنیم در آثار فراوان از پیامبر اعظم مشاهده می
کان داشت منسوبین به بیت آید و ام می بشرند چون در غیر این صورت، نقض غرض الزم

ی رو، در برخبه همین  رسالت نیز طمع کرده خود را در این مقام و موقعیت بلند، قلمداد کنند.
از اصحاب ی حدیث ثقلین را ذکر فرمود برخ nاز روایات نقل شده که چون رسول خدا

حسن و و ی عل«اند؟ فرمود:  یبیت از] عترت شما چه کسان رسول خدا، [اهلی پرسیدند: ا
دیگر در ی در این باره احادیث 3»تا روز قیامت اند، که از فرزندان حسینی حسین و امامان

                                                 
 .1761، رقم 360، ص4، جالسلسلة الصحیحةالبانی،  .
نفر از  9. تبیین پیامبر خدا در این منبع از 173-200، ص3، جموسوعة االمامةر.ک: عدة من المحققین،  .٢

 صحابه نقل شده است.
، 1، ج کمال الدین؛ همو، 5(سند این حدیث، صحیح است) و  4، ح 91و  90، ص معانی االخبارصدوق،  .٣

 .202، ص کتاب الوالیةعقده،  ؛ ابن318-312، ص 1، ج فرائد السمطین؛ جوینی، 244ص 
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بدون آنکه در بین آنها تعارض باشد؛ به عبارت دیگر  1نقل شده استی شیعه و سنی ها کتاب
بیت در  شود که در آن، اهل نمی یافت nاز رسول خدای در مصادر شیعه و سنی هیچ حدیث

دیگر غیر از ائمه ی را به غیر از دوازده معصوم تفسیر کرده باشند. با آنکه اگر افراد حدیث ثقلین
شد. چون ثقل قرآن بودن،  می به آنان اشارهی بودند، البد در حدیث می معصوم مشمول اهل بیت

 بر نقل آن فراوان است.ی دارد و داعی اهمیت بسزای
تفسیر  gسنت از امام صادق روایات اهل و نیز در برخی از 2در روایات شیعی با سند صحیح

یابیم، امام در پاسخ به یکی از یاران خود به نام ابوبصیر که  را در این زمینه چنین می nپیامبر خدا
 فرماید: می» گویند: چرا نام علی و اهل بیتش در کتاب خدا نیامده است؟ مردم می«پرسد:  می

در قرآن نازل شده ولی خداوند  nاخدبه آنان بگو [در قرآن دستور] نماز بر رسول 
تعداد  nسه یا چهار رکعت بودن آن را [در قرآن] بیان نکرده است و رسول خدا

رکعات آن را برای مردم تفسیر کرد و دستور زکات نیز بر آن حضرت در قرآن نازل 
شده ولی [در قرآن] بیان نشده که از هر چهل درهم، یک درهم زکات است و رسول 

اطيعوا اهللا و الرسول و اولی االمر «ا برای آنان تفسیر کرد... همین طور آیه آن ر nخدا
درباره علی و حسن و حسین نازل شد و [پیامبر خدا آن را تفسیر کرد به همین » منكم

درباره علی فرمود: هر کس من موالی اویم علی موالی اوست و  nرو] رسول خدا
ق بينهام حتی اوصيكم بكتابِ اهللا و اهلِ « نیز فرمود: بيتی، فإنی سألتُ اهللا عزّ و جلّ أن اليفرَّ

م ال  نكم؛ وقال؛ إهنّ لی احلوض، فأعطانی ذلک؛ و قال: ال تُعلِّموهم فَهم أعلمُ مِ يُوردَمها عَ
تَ رسولُ اهللا كَ الله، فلو سَ لوكم فی باب ضَ دی ولن يُدخِ وكم من باب هُ جُ رِ ن  nخيُ فلم يبني مَ

 nلنبيه  ن و آل فالن لكن اهللا عزّ و جلّ أنزله فی كتابه تَصديقاً اهل بيته، الدّعاها آل فال
جسَ اهلَ البيت و يطهركم تطهرياً  انّام« بَ عنكم الرِّ فكانَ علی و احلسنُ و احلسنيُ » يُريد اهللاُ لِيُذهِ

ه، ثم قال: اللّهم إنّ لكل نبی أ لَمَ هالً و و فاطمهُ فأدخلَهم رسولُ اهللا حتتَ الكِساء فی بيت أمِّ سَ
نْ أهلک؟ فقال: إنّکِ إلی خري ٍ ولكن  ه: ألستُ مِ لَمَ ثقالً و هؤالء أهلُ بيتی و ثِقلی، فقالتْ أمُ سَ

 3.. .هؤالء أهلی و ثقلی.
                                                 

، ینابیع الموده؛ ُقندوزی، 57، ص 1، ج عیون اخبار الرضا؛ همو، 253و  240، ص1، ج کمال الدینصدوق،  .١
 .375ص  ،اعالم الوری؛ طبرسی، 430ص 

 .213، ص 3، ج مرأه العقولر.ک: مجلسی،  .٢
فرائد ؛ جوینی، 401و  408، ص 1ج  ،العیاشی تفسیر؛ عیاشی، 287و  286، ص 1ج  ،الکافیکلینی،  .٣

 .191، ص 1، ج شواهد التنزیل؛ حسکانی، 202ص   ،کتاب الوالیهعقده،  ؛ ابن317، ص 1، ج السمطین
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ً
تا راه درست را اند  کردهی ما معرفی اهل بیت را برا  پیامبر خدا، در این حدیث، صریحا

 نکنیم. گم
:
ً
قرآن قرار ی اند که تنها آنان هستند که در حدیث ثقلین همتا متفققول بر این ائمه اطهار  رابعا

منسوبین به بیت رسالت نیز حکایت از آن دارد که تنها ی اند؛ واقعیت موجود در زندگ داده شده
گاه بود و علوم و معارف gیحضرت عل که ی و یازده امام پس از ایشان به همه معارف قرآن آ

منتقل شده است. ی پس از دیگری به ایشان یکاند  ت کردهدریاف nاز رسول خدا gیامام عل
در علوم و معارف از دیگران تقلید کنند و یا از سایر دیده نشده ی رو، در هیچ خبر یا روایت از این

یا در مقام  1پرسند، ندانند می را که از آنانای  آیهی آنان معنادانشمندان علم بیاموزند و یا 
که در  بتواند دلیل آنان را ابطال کند. آنانی یا کس 2احتجاج با دیگران درمانده گردند

ی علوم آنان و ویژگی همواره در پیشگاه ائمه معصوم به بلندااند  حقیقت بودهی وجو جست
درباره این نکته که چرا ائمه  gامام رضا منحصر به فردشان در کشف حقایق قرآن، معترفند.

شوند در ضمن حدیثی  ها سرگردان نمی ها درمانده و در احتجاج اهرین در پاسخ به پرسشط
 3اند. درازدامن به آن پرداخته

:
ً
آنان را با اوصاف پرارج  nباید اهل بیت در حدیث ثقلین افرادی باشند که رسول خداخامسا

حماربةٌ لرسول اهللا،  حماربتهم«و  5»أمان األمة او أمان الهل االرض«و  4»سفينة نوح«اند مانند: ستوده
                                                 

 .206و حکمت  432، خطبه البالغه نهج؛ 390، ص 8، و ج 284، ص 1ج  ،الکافیبرای نمونه، ر.ک: کلینی،  .١
) و 25، ح 13، باب 27، ج وسائل الشیعه(ر.ک: حر عاملی،  gمناظره با امام باقرمانند قتاده از تابعین در  .٢

 ) و ... . 7-11، ص 2ج  ،ترتیب االمالی(ر.ک: محمودی،  gعلی بن َجهم در مناظره با امام رضا
 .198-203، ص1، جالکافیر.ک: کلینی،  .
ن «اند:  نوح که در آن پیامبر خدا، اهل بیت را به سفینه نوح تشبیه و فرموده ۀحدیث سفین . ن ركبها نجا، ومَ مَ

با طرق متعدد در مصادر فریقین و برخی با سند صحیح نقل شده است (ر.ک: عدة  »ختلّف عنها غرق وهوی
نفر از  9این کتاب از مصادر گوناگون این حدیث را از  46-44، ص4، جموسوعة االمامةمن المحققین، 

المستدرک علی ابوری، ش؛ حاکم نی90، ص12، جتاریخ بغدادصحابه نقل کرده است از جمله، خطیب، 
 ،134-132، صgمناقب علی بن ابی طالبمغازلی،  ؛ ابن151-150، ص3و ج 343، ص2، جالصحیحین

، 374، ص6، جالمصنفابی شیبة،  ؛ ابن373، ح360، ص1، جشواهد التنزیل؛ حسکانی، 177-173ج
المعجم ؛ طبرانی، 519، ح246و ص 517، ح243، ص2، جفرائد السمطیننیز، ر.ک: جوینی،  32106ح

، مفاتیح األسرار؛ شهرستانی، 22، ص2و ج 139، ص1، جالمعجم الصغیرو  2636، ح45، ص2، جالکبیر
، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء؛ أبونعیم اصفهانی، 234و  184، صالصواعق المحرقةحجر،  ؛ ابن199ص

 .385و  383، ح552، ص1، جإثبات الهداة) از مصادر شیعه، ر.ک: حر عاملی، 306، ص4ج
نفر از صحابی  7این حدیث در این کتاب از  295-304، ص3، جموسوعة االمامةر.ک: عدة من المحققین،  .
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 اگر این صفات را با دقت بنگریم و همه را با یکدیگر ـ به جای  1».ومساملتهم مساملةٌ لرسول اهللا
ً
قطعا

 منسوب  بینی ـ ببینیم به این نتیجه می نگری و گسسته تجزیه
ً
رسیم که این صفات بر هر کسی که صرفا

تنها برای افرادی خاص است که آبشخور علمشان از  به بیت نبوت است اطالق نخواهد شد بلکه
که همچون قرآن و پیامبر  اشان منطبق بر کتاب خدا و سنت پیامبر است. آنان قرآن و سیره و سنت

 فرماید: در این زمینه می 97در خطبه gاز مقام عصمت برخوردارند. امام علیnاکرم

بِعوا متهم واتّ د انظروا اهل بيت نبيِّكم فألزموا سَ و لن ی أثرهم فلن خيرجوكم من هُ
فإن لبدوا فالبِدوا و إن هنضوا فاهنضوا وال تَسبقوهم فتضلوا وال تتأخروا ی ردی يعيدوكم ف

واعنهم فتهلكوا
به دلیل این پیوستگی است که آن را با ایجاز و  gاین همه، به تعبیر ژرف و زیبای امام علی

 اعجاز بدین گونه ترسیم فرموده است:

ه و آله لسبيله و ترک كتاب اهللا وأهل بيته إمامني ال خيتلفان و أخوين ال علياهللا ی صلی فمض
2انيتخاذالن و جمتمعني ال يتفرقان

درباره آنان است  nهای ویژه پیامبر خدا اند و سفارش پس تنها آنان، هم سنگ و هم ِثقل قرآن

یا نسبی داشته باشد، از چنین مقام رابطه قومی  nوگرنه ممکن نیست هر مؤمنی که با پیامبر خدا

  است. nو موقعیتی برخوردار شود؛ این خالف تعالیم وحی و سنت و سیره رسول خدا
                                                                                                                        

، 3و ج 448، ص2، جالمستدرک علی الصحیحیناز مصادر گوناگون نقل شده است مانند حاکم نیشابوری، 
 236، ص4، جتاریخ الطبریجریر،  ؛ ابن6260، ح22، ص7، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، 457و  149ص

؛ القندوزی، ینابیع 17، صذخائر العقبی؛ طبری، 191و  140، صالصواعق المحرقةحجر،  ؛ ابن23حوادث سنه 
در  n. پیامبر خدا522، ح2252، 2و ج 45، ص1؛ الجوینی، فرائد السمطین، ج188و  21-19الموّدة، ص

تی من االختالف؛ فإذا خالفتها قبيلة من «فرماید:  این حدیث می النجوم أمانٌ ألهل األرض من الغرق، وأهل بيتی أمانٌ ألمّ
 )108، ص1، جمقتل الحسین(ر.ک: خوارزمی، ». العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

أنّه قال لعىل و فاطمة واحلسن واحلسني: «چنین نقل شده که فرمود:  nاین حدیث از زید بن أرقم از رسول الله .
؛ 149، ص3، جالمستدرک علی الصحیحینابوری، ش(ر.ک: حاکم نی» حربٌ ملن حاربتم، و سلمٌ ملن ساملتم أنا

ماجه،  ؛ ابن3962، ح360، ص5، جسنن الترمذی؛ ترمذی، 149، ص3، جالمستدرکتلخیص ذهبی، 
؛ 91، صالمناقب؛ خوارزمی، 27، ص2، جشواهد التنزیل؛ حسکانی، 145، ح52، ص1، جماجة ابن سنن

؛ خطیب بغدادی، 372، ح38، ص2، جفرائد السمطین؛ جوینی، 3، ص2، جالمعجم الصغیرطبرانی، 
، إحقاق الحّق وإزهاق الباطلدرباره سایر مصادر این حدیث ر.ک: تستری، و  136، ص7، جبغداد تاریخ

 .174-161، ص9ج
 .238، صکشف المحجهطاووس،  ابن .٢
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و إن تمسکتم «نکته پایانی در این بحث آنکه بر فرض صدور حدیث 
ِّ
ترکت فیکم امرین لن تضل

» البیت اهل«طالح که مالحظه کردید، با توضیحی که درباره اص» بهما کتاب الله و سّنة رسوله

همانند معارف قرآن باید توسط اهل بیت معصوم  nگفتیم قابل جمع است؛ سنت پیامبر خدا

 اختالف در این دو منبع (تفسیر قرآن و سنت) همچنان پا بر جا 
ّ
پیامبر خدا بیان و نشر یابد و اال

 گوید:  یای است که عبدالکریم شهرستانی نیز به آن توجه کرده م خواهد بود. این نکته

دری یفّسر آیات القدر [التی یتوّهم منها الجبر] علی ما یوافق مذهبه، 
َ

فالق

اهر و 
ّ

هی یتمّسک بالظ   1إلخ.واألشعری علی ما یوافق مذهبه، و المشبِّ

 کند:  می ها و تحّیرها را چنین تبیین سپس ریشه این گرایش

قوا بذیل وإّنما وقع لهم هذا التحّیر ألّنهم لم یأتوا العلم من 
ّ
بابه، ولم یتعل

عت بهم األسباب، وذهبت بهم المذاهب  أسبابه؛
ّ

فانغلق علیهم الباب، وتقط

ین.
ّ
  2حیاری ضال

و اهل  gعلیگاه برای نجات از این سرگردانی، روایات متعدد از علم اختصاصی امام  آن

فرماید:  که می gعلیکند. از جمله این حدیث از امام  نسبت به معارف قرآن نقل می bبیت

قوالً ولساناً سؤوالً واهللا ما نزلت آية إالّ وقد علمتُ فيام نزلت وأين نزلت؛ إنّ ربّى وهبَ ىل قلباً عَ «
و... و بر همین » أهل الذکر«و » سفینة نوح«و » ثقلین«و نیز حدیث ، »]nرسول اهللا [من

 3یابد. می bاساس، تنها راه نجات را در تمسک به اهل البیت

 4اند، علم آنان از خطا و انحراف مصون است، ائمه اطهار مطهر و میزان هدایتحاصل آنکه 

دانند و به سنت  طور کامل می آنان ظاهر و باطن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و... قرآن را به

نیازند و مردم به دانش و منش آنان  رسول گرامی اسالم نیز احاطه کامل دارند، آنان از مردم بی

که  خواهند چه این د؛ چون قلب آنان ظرف اراده خداست و چیزی جز خواست خدا نمینیازمندن

                                                 
 .196، صمفاتیح األسرارشهرستانی،  .
 .197همان، ص .
 .200-197همان، ص .
تسأل عن مقالة املفوضة، جئت «فرماید:  است که به کامل بن ابراهیم مدنی می fشاهد آن قول حضرت حجت .

وجل فاذا شاء شئنا واهللا يقول  اءَ اهللاَُّ«كذبوا بل قلوبنا اوعية ملشية اهللا عزّ شَ نْ يَ ونَ إِالَّ أَ اءُ ا تَشَ مَ الخرائج (راوندی، ».» وَ
 )459، ص1، جوالجرائح
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علم آنان بدون واسطه با الهام الهی و یا از میراث رسول خداست که از طریق اجدادشان به آنان 

قاسُ بآل «فرماید:  می gعلیرو ـ و ادلۀ دیگر ـ است که امام  همین بهرسیده است گویی  ال يُ
 1».ه األمة أحدحممدٍ من هذ

خورد برخی به دلیل  به چشم می bالبته اگر اختالف و تناقضی در روایات اهل بیت
شود و گاهی نیز در آن  معنا می اختالف در نقل روایت است چون گاهی روایت تقطیع یا نقل به

شود و... و یا آنکه چون اهل البیت در موقعیت  گیرد و یا راوی دچار سهو می ادراج صورت می
اند و با آنان به اندازه  اند و نیز مخاطبان آنان در درجه هوشمندی متفاوت بوده برده تقیه بسر می

 حقیقت امر همان  درکشان سخن گفته
ّ
اند، این امور نیز موجب اختالف در روایات آنهاست و اال

ث وال «خوانیم:  می gاست که در این حدیث از امام رضا ا عن اهللا وعن رسوله نُحدِّ نقول قال إنّ
لنا مصادق لكالم اخرنا لنا وكالم أوّ  2»....فالن و فالن فيتناقض كالمنا؛ إنّ كالم اخرنا مثل كالم أوّ

و نیز شناخت بدعت از سنت به » وسیله«سان باید در تفسیر آیات و تعیین مصادیق  بدین
 اهل بیت عصمت رجوع کرد.

 پژوهشدر پیشینه ی گفتار چهارم: سیر

موضوع شفاعت روز جزا در منابع کالمی و اعتقادی فریقین با پیشینۀ بس  جزا: پژوهی روز شفاعت
 گسترده منعکس شده است. چون دربارۀ ابعاد این نوع شفاعت بین امامیه 

ً
کهن به صورت نسبتا

شیخ صدوق؛  3کتاب االعتقاداتو اشاعره با معتزله اختالف نظر جدی وجود دارد، از جمله 
االعتقاد علی مذهب السلف اهل السنة و  ی؛شیخ طوس 4العتقاداالقتصاد فیما یتعلق با

                                                 
، أهل السنة موسوعة االمامة فی نصوص، و ر.ک: عدة من المحققین، 2، الخطبة البالغة نهجشریف رضی،  .

 .25-22، ص4ج
. بنابراین در 14، ح53، ص1، جالکافی؛ نیز، ر.ک: کلینی، 490، ص2، جاختیار معرفة الرجالطوسی،  .

مفاد روایات اهل بیت دقت کرد تا مراد واقعی آن کشف شود و تعارض ابتدایی در آنها برطرف گردد 
، چنین نقل gپدرشان امام باقراز  gاند مانند روایت امام صادق به این حقیقت اشاره کرده bالبیت اهل
ريات للروايات يعلو «کند:  می راية للرواية وبالدّ عرفتهم فإنّ املعرفة هى الدّ ر روايتهم ومَ دِ نَى اعرف منازل الشيعة علی قَ يا بُ

) خطیب بغدادی نیز با سند خود از 2، ص1، جخبارمعانی اال (صدوق، ». املؤمن الی أقصی درجات اإليامن...
واة، حديث تعرفون فقهه خري «آورد:  چنین می nاز پدرانشان از رسول خدا gامام رضا راة وال تكونوا رُ كونوا دُ

 )125، صمختصر نصیحة الی أهل الحدیث(خطیب بغدادی، ». من ألف حديث تروونه
 .66، صکتاب االعتقادات. صدوق، 

 .206، صاالقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد. ر.ک: طوسی، 
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 3مناهج الیقین فی اصول الدین؛ یتمیمی بغداد 2اصول الدین ی؛ابوبکر بیهق 1الجماعة
ابوسعید محسن بن محمد بیهقی از علمای  4تحکیم العقول فی تصحیح االصول ی؛حل عالمه

 . عبدالله شبر و... 6ق الیقین معرفة اصول الدینح؛ یغزال 5قواعد العقائدو  الدّرة الفاخرةزیدیه؛ 
 اند عبارتند از: ای از آثار مستقل که به موضوع شفاعت در روز جزا پرداخته پاره

، عبدالرحمن مصطفی، وی در این کتاب به موضوع شفاعة الرسول بین التشکیک و الیقین
 باره پاسخ گفته است. یدها دراینها و ترد شفاعت پیامبر اکرم در روز قیامت پرداخته و به مناقشه

هاشم، این کتاب به  ، دکتر احمد عمر الشفاعة فی ضوء الکتاب والسنة و الّرد علی منکریها
اثبات شفاعت با جمع بین آیات نفی و اثبات شفاعت پرداخته است، مؤلف در ابتدا شفاعت 

فهرست و سپس درباره آنها پیامبر اکرم را براساس روایات و دیدگاه دانشمندان به دوازده صورت 
 توضیح داده و به سایر شفیعان در روز قیامت نیز اشاره کرده است.

، اثر غالمرضا کاردان و احمد مطهری، این کتاب در شش بخش تنظیم شده، بخش شفاعت
اول آیات نفی شفاعت؛ بخش دوم انواع شفاعت؛ بخش سوم آیات ُمثِبت شفاعت؛ بخش چهارم 

در این بخش به شفاعت در دنیا و شفاعت در  حدود و مرزهای شفاعت، شفیعان؛ بخش پنجم 
برزخ با استناد به آیات اشاره شده هرچند آنچه که موضع نزاع عصر کنونی است در این اثر 

 های آن است. ها درباره شفاعت و پاسخ نیامده است بخش ششم اشکال
ی للدراسات االسالمیه است. (جلد سوم) این کتاب، اثر مرکز المصطف العقائد االسالمیة

دانیم ـ در این موضوع است و نظریه شفاعت را از مدارک  جا که می ترین اثر ـ تا آن مبسوط
ها، حدود  قرآنی، روایی و تاریخی مورد پژوهش قرار داده و از ابعاد مختلف از جمله گونه

 شفاعت و شافعان و... به صورت جداگانه بحث کرده است.
تیمیه در قرن هفتم و هشتم و سپس پدیده  با ظهور ابن :نزاع با وهابیانپژوهی در  شفاعت

ویژه در قرن کنونی نزاع از شفاعت روز جزا به طلب شفاعت از انبیاء و  وهابیت در قرون اخیر به
اولیای صالح در زمان وفات تغییر یافته و مباحث پر دامنه کالمی، تفسیری و حدیثی را بین امت 

                                                 
 .104، صاالعتقاد علی مذهب السلف اهل السنة الجماعة. ر.ک: بیهقی، 

 .130، صاصول الدین. ر.ک: تمیمی بغدادی، 

 .528، صمناهج الیقین. ر.ک: حلی، 

 .222، صتحکیم العقول فی تصحیح االصول. ر.ک: بیهقی، 

 .61-67، صالدرة الفاخرة؛ همو، 99، صعد العقائدقوا. ر.ک: غزالی، 

 .451، ص2، جحق الیقین فی معرفة اصول الدین. ر.ک: شبر، 


