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چکیده
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معنا شنا سی تو صیفی ـــ ـ تحلیلی همزمانی ،تییین معنای « شفاعت» و
استخراج مؤلفههای معنایی آن را از قرآن کریم پیشرو دارد .بررسی
آیاتی که واژۀ «شــفاعت» در آن بهکار رفته و آیات مرتیط ،اینرونه
نشـــان میدهد که این کلمه در کاربرد قرآنی بر محور جانشـــینی ،با
مفهوم ن صرت و وهیت ،بر محور همن شینی با مفاهیمی مثل ن صرت،
تأیید ،نکات و فضـــل و بر محور تقابل با مفهوم لعن ،حیط اعمال و
عذاب شـــدید در دنیا و آخرت ،در یو حوزۀ معنایی قرار میریرد.
کشــم مؤلفههای معنایی «شــفاعت» ســیب تکلی بیشــتر معارف ناب
قرآنی برای بندران حقیقتجو ،پرهیز از برداشـــت های ســـ حی و
رزین شی آیات قرآن کریم و ن شان دادن جهانبینی خاص و نظاممند
قرآن کریم است.
واژههای کلیدی :شفاعت ،نصرت ،وهیت ،فضل ،معناشناسی.
مقدمه
با اینکه بحث « شفاعت» م لیی نی ست که از تحقیق و چ شم اندی شمندان به دور مانده
با شد و دان شمندان شیعه و اهل سنت و حتی م سیحیان در قالب میحث «وا س ه فیض» ،به آن
نپرداخته با شند مثل پایاننامه « برر سی آرای علماء شیعه و وهابی درباره تو سل و شفاعت»
نوشته محمدعلی بلتستانی ،پایاننامه «شفـــاعت و تـــوسل از دیدراه عقل و نقل» نوشته رقیه

پناهی رجب ،پایاننامه «برر سی ت ییقی شفاعت ،توسل و زیارت از دیدراه امامیه ،اشاعره و
وهابیت» نوشته یاسین خسروی ،پایاننامه «مسأله شفاعت در الهیات شیعی و مسیحی» نوشته
محمدرضا حق شناس و ...و در بین کتب موجود ،کتاب شفاعت و منشور جاوید جلد  71از
آیه اهلل سیحانی ،تف سیر ت سنیم جلد  4از آیتاهلل جوادیآملی ،عدل الهی از شهید م هری،
تفســیر المیزان ذیل آیۀ  43ســوره بقره و ...موجود اســت .ولی طیق بررســیهای صــورت
ررفته ،تا کنون بهروش جامعِ معناشــناســی بررســی هزم و کافی دربارۀ آن صــورت نگرفته
است.
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ســؤال اصــلی تحقیق اینرونه شــکل ررفت که چرا نمیتوان تمام مؤلفههای معنایی
یو مفهوم را فقط از همان واژه ،بهدست آورد؟ چرا تشکیل حوزه و شیکه ،برای فهم تمام
هیه های معنایی یو واژۀ قرآنی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اســـت؟ چگونه دقت بر
هیههای باهتر معنایی ،مؤلفههایی از آن معنا بهد ست میدهد که توجه بهیو واژه و تمرکز
بر آن بهتنهایی چنین ثمراتی ندارد؟ از اینرو در دانش معناشــناســی ،معنا را درون نظام زبان
بررسی میکنند(قائمینیا ،7933 ،ص.)923
معناشناسی دانش بررسی و م العۀ معانی به شیوه روشمند و اصولی است(مختار عمر،
 ،7939ص21؛ صــفوی ،7939 ،ص .)97معناشــناســی یو متن تأســیســی را بهصــورت یو
مکموعۀ نظاممند و واحد م العه میکند که هرکدام از اجزاء تکمیل کننده ،ناظر و شـــاهد
اجزای دیگر اســـت(ایزتســـو ،7977 ،ص  )9معنای هزم و کافی یا آنچه مؤلفههای معنایی
یو واژه نامیده میشـــود ،در حوزۀ معنایی مختلفی جای میریرد و اعضـــای یو حوزه
معنایی ،یو نظام معنایی را تشـــکیل می دهند که در راب ۀ متناظر با یکدیگرند(صـــفوی،
 ،7939ص.)731
روش پژوهش حاضر ،معناشناسی همزمانی است که با حذف مؤلفۀ زمان ،تفاوتها و
تمایزهای مفاهیم را ،مورد توصیم و تحلیل قرار میدهد(ایزتسو ،7977 ،ص.)3
واژه « شفاعت» در قرآن ،بر محور جان شینی ،با مفهوم «ن صرت» و «وهیت» و بر محور
همنشــینی با مفاهیمی مثل «نصــرت»« ،تأیید»« ،نکات» و «فضــل» و بر محور تقابل با مفهوم
«لعن» ،در یو حوزۀ معنایی قرار میریرد .با این مقدمه ،مقاله حاضر درصدد است به روش
توصیفی،تحلیلی و معناشناسی همزمانی ،با ارتیاا معنایی واژههایی که با « شفاعت» در یو
حوزۀ معنایی قرار میریرند ،بهتعریم مؤلفه های معنایی «شـــفاعت» ،تییین جایگاه آن در
قرآن و کشم هیههای معنایی باهتر شفاعت مثل «نصرت»« ،وهیت»« ،حمیم»« ،نکات» و...
بپردازد.
 .1ادبیات نظری تحقیق
 .1-1روش بهکارگیری قواعد
قواعدی که در این پژوهش به کار ررفته شده است ،عیارت است از:
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 .1-1-1نسبت جانشینی
یکی از روابط معنایی که در تییین میدانهای معناشــناختی کاربرد فراوان دارد ،نســیت
جانشــینی 7اســت که عیارت اســت از راب ه و نســیت جانشــینی میان الفاز در یو زنکیرۀ
کالمی با الفاظی که میتوانند جایگزین این الفاز شــوند(ایزتســو ،7913 ،ص41؛ صــفوی،
 ،7939ص « .)247شفاعت» و «ن صرت» بارزترین نمونۀ جان شینی در حوزۀ معنایی « شفاعت»
است.
ن سیت جان شینی از ا سا سیترین ن سیتهای معنائی ا ست که در روش همزمانی به آن
تکیه میشـــود(ایزوتســـو ،7977 ،ص .) 237معناشـــناس باید با اســـتفاده از اســـلوب های
زبانی(محمد الکردی7423 ،ق ،ص ،)23جانشــینها را مشــخص کند و در صــورت امکان
مشــخص کند جانشــینی م ره شــده در چه حدّی اســت .به این بیان که ارر «شــفاعت» و
«ن صرت» با هم جان شین ه ستند ،آیا این جان شینی خیر از همپو شانی در تمام مؤلفهها دارد یا
تنها نشاندهنده همپوشانی جزئی یا حداکثری یا از جهاتی خاص باشد.
این تقارب معنایی در حوزۀ معنایی «ن صرت» ن شان میدهد که یکی از زیر شمولهای
آن «شــفاعت» اســت و این دو جانشــین هم هســتند و به طور عام و خاص همپوشــانی دارند.
پس منظور ما از اطالق جانشینی ،دهلت بر همپوشانی معنایی بهطور صد در صد نیست ،که
ارر این چنین بود باید در همۀ موارد این دو به جای هم به کار می رفتند .نتیکه اینکه این
ارتیاا معنایی و همپو شانی ممکن ا ست به صورت راب ۀ علی و اقت ضائی ،سیب و م سییی،
م لق و مقید ،عام و خاص و ...باشد.
 .2-1-1تفاوت و تقارب معنایی در همنشینی
همنشینی دال بر تفاوت معنایی است .اما همنشینی همواره نشان از تفاوت معنایی ندارد
بلکه در مواقعی نشـــان از تقارب معنایی نیز دارد؛ مثل واژههای «نصـــر»« ،شـــفع»« ،ولی» و

اجتَ َم َع َ َ ََت اقَْ ََ،إََ َ ََتر قإِ اقَْ ََ،إََ َ ََت
«حمم» .این اصــــل در معــانی و بیــان هم وجود دارد کــه «إِذا ْ
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اجتَ َم َعَت»(زبیدى7219 ،ق ،ج ،1ص )999و بین مفســرین قرآن نیز پذیرفته شــده هســت؛ که با
ْ
استناد به اصل «تفصیل ،قاطع شرکت است» بهعنوان نمونه مینویسد:

«ررچه اقســام یاد شــده از قییل ضــمانت ،کفالت ،شــفاعت و مانند آن در آیۀ  43بقره
م شمول عنوان ن صرت ا ست ،لیکن چون تف صیل قاطع شرکت ا ست ،مق صود از ن صرت در
این مورد ک مو جدا را نه ای اســــت که با ع ناوین قیلی و از جم له شـــ فا عت فرق
دارد»(جوادیآملی7933 ،ب ،ص.)229
همانطور که مشــخص اســت در این بیان هم تفاوت معنایی ظاهر اســت و هم تقارب
معنایی .و در نقد سخن فخر رازی مینویسد:

«نصرت» ،چنانچه در برابر شفاعت قرار ریرد چون تفصیل قاطع شرکت است مقصود
از آن غیر از شفاعت است؛ لیکن هنگامی که م لق ذکر شد و در قیال شفاعت قرار نگرفت
شامل آن نیز میشود»(جوادیآملی 7933ب ،ج ،72ص 491همچنین ج ،79ص733؛ ج،74
ص 947و...؛ 7933الم ،ص272؛  ،7931ص237؛ 7933د ،ص 799و  ،7933ص.)73
بهنظر نگارنده تفاوت معنایی که بین «نصــرت» و «شــفاعت» وجود دارد ،عام و خاص
بودن این دو است؛ بهطوری که واژۀ نصرت عام و واژۀ شفاعت خاص است.
 .3-1-1کسب معنا در قاعده همنشینی
واژه ها در معناشـــناســـی ،از همنشـــینی با یکدیگر و بافتی(ســـیاقی) که در آن قرار
می ریرند ،کســـب معنا می کنند؛ به رونهای که معنای آنها توســـعه پیدا کرده یا ضـــیق
می شود(رک :صفوی :7939 ،ف صل سوم تا نهم) .در یو همن شینی «وهیت» بر « شفاعت»
اثر رذا شته و معنای خود را منتقل به آن میکند .و در همن شینی دیگر «وهیت» بر «ن صرت»
اثر رذاشته و نصرت از آن ،کسب معنا میکند.
در اینرونه آیات ،شـــفاعت در هیه های باهتر معنایی ،نصـــرت و وهیت خوانده
می شود .بنابراین بسیاری از مؤلفههای معناییِ شفاعت ،از این مفاهیم و معانی قابل استخراج
است.
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 .4-1-1بهکارگیری قرائن فرامتنی
در نســـیت های جانشـــینی ،قرائن لفظی همواره پاســـخرو نیســـت و ما باید از قرائن
فرامتنی(غیر لفظی) هم اســـت فاده کنیم .تعیین قوا عد فرامتنی و چگونگی ارزش رزاری آن
نیازمند دخالت دادن دانشی فراتر از الفاز صرف است.

«تفسیر قرآن به قرآن(که منظور همان معناشناسی همزمانی در علم زبان شناسی است)
انحای رونارون دارد که برخی از آنها ،سَهْل و بع ضی از آنها صَعْب ا ست»(جوادیآملی،
7933ب ،ج ،7ص.)771-777
آنراه قسم پنکم این رونه بیان شده است:

«راهی آیاتیکه با یکدیگر تفسیر می شود هیچرونه اشتراکی در واژهها با هم ندارد تا
بهرهنمود معکمها بتوان آیات مناسب را رردآوری کرد ،بلکه فقط پیوند معنوی با همدیگر
دارد؛ نظیر عنوانِ «اَبْ» و عنوان «والد»؛ چون عنوانِ «اَبْ» ررچه بر پدر اطالق میشود ،لیکن
اطالق آن بر غیر پدر مان ند عمو هم در قرآن آ مده اســـت»(جوادی آملی7933 ،ب ،ج،7
ص.)771
 .2-1تغییر معنایی در معناشناسی و انواع آن
نکته دیگری که باید در اینکا بیان شـــود ،بحث تغییر معنایی اســـت؛ چون زبان بهمثابۀ
یو پد یده طییعی و یکی از رفتارهای موجودات ز نده ،همچون دیگر مقوهت ز نده ،در
حال تغییر است .سه علت عمده برای تغیر معنا ذکر کردهاند:
 .7زبانشناختی .2 ،تاریخی .9 ،جامعه شناختی(مختار عمر ،7937 ،ص.)731
در مواردی ،مرور زمان و تغییرات اجتماعی ،فرهنگی موجب تغییر معانی و یا بهوجود
آمدن مفاهیم و واژههای جدید میشــود(ســیدی ،7931 ،ص .)44برخی از این تغییرات که
میتواند مورد توجه دان شمندان رذ شته و زبان شنا سان امروز قرار ریرد و در ارتیاا با بحث
«شفاعت» و «نصرت» است ،بهقرار زیر است:
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در منظو مۀ معرفتی قرآن و جهان بینی خاص آن که توســـط الفاز و عیارات آن ارائه
شـــده« ،شـــفاعت» هم رســـترش معنایی پیدا کرده و شـــامل شـــفاعت رهیری ،شـــفاعت
تکوینی(واس ۀ فیض) و شفاعت مغفرت(اصل نکات در ادیان) شده است.
از طرفی در بین مؤمنین عادی تخصـــیص مع نایی پ یدا کرده و در مع نای شـــ فا عت
مغفرت ،خاص شده است .هم ترفیع معنایی پیدا کرده و نسیت به دوران جاهلیت ،یو مقام
خاص با شــرافت شــده اســت .هم حبســن تعییر دارد و از معنای لغوی جفت شــدن به مقام
واس هرری اولیاء خداوند و مقربان درراه او ،برای نصرت مؤمنین ،تغییر معنا داده است .هم
در راب ه با نصـــرت ،راب ۀ کل و جزء برقرار کرده و بهعنوان یکی از مصـــادیق شـــاخص
نصـرت و از زیرشـمولهای آن قرار ررفته اسـت .هم تغییر معنا از عام بهخاص (تخصـیص)
پیدا کرده؛ بهرونهای که واژۀ «نصـــرت» هر رونه مدد و یاری مؤمنان در قرآن را شـــامل
میشود ولی بیشتر در مورد «شفاعت» خاص شده است.
 .3-1تشکیل حوزه معنایی
ویژریهایی که مفهوم واژهها را تشــکیل میدهد(یعنی شــرایط هزم و کافی) تعدادی
از واژهها را در یو حوزه معنایی در کنار هم قرار میدهد .زبانشـــناســـان شـــناختی معانی
مخت لفی را کــه واژه پیــدا می کنــد ،بــه صـــورت یــو شـــیکــه نظــام منــد در ن ظر
می ریرند(قائمی نیا ،7931،ص )799و هرکدام از این واژه ها به خاطر مؤلفۀ دیگر معنایی،
میتواند در حوزه دیگری قرار ریرد .بر این اســاس بحث تشــکیل حوزههای معنایی بســیار
ســـیّال و وســـیع خواهد بود که در این میحث بهبرخی حوزههای مورد نیاز پرداخته خواهد
شــد .که چنین کاری راهی موجب تخصــیص یا کاهش معنایی 7و راهی موجب توســیع،
افزایش یا رسترش معنایی 2خواهد شد.
این م لب بهدلیل تأثیر واژههای زبان در همنشـــینی با یکدیگر اســـت .راهی حذف
واژههای همنشین ،سیب تغییر مفهوم واژههای غیر محذوف می شود؛ بدین معنا که ارر قرار
. Semantic narrowing
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اســت بخشــی از معنای یو واحد زبانی بهمعنای واحد دیگری انتقال یابد ،باید یکی از این
دو واحد از افزایش معنایی برخوردار و دیگری ،به سیب نوعی تراز ،با کاهش معنایی مواجه
شــود .افزایش معنایی در یو واژه میتواند بهحدی برســد که تمامی معنای واژۀ همنشــین
خود را بگیرد؛ در چنین شرای ی ،کاهش معنایی واژۀ همنشین به اندازهای است که میتواند
سیب حذف آن واحد شود(صفوی ،7939 ،ص.)243
 .2تحلیل معنایی رابطه شفاعت و نصرت
بر اســـاس قواعد پیش رفته به تحلیل معنایی راب ه شـــفاعت ،نصـــرت ،وهیت و...
میپردازیم .در اولین رام هزم ا ست معنای پایه « شفع» در کتب لغت و قرآن کریم برر سی
شود.
 .1-2معنای پایه «شفع» در لغت و قرآن
مادۀ «شفع» با مشتقاتش در قرآن 97 ،بار آمده است 79 :بار «شفاعۀ»؛ پنج بار بهصورت
فعل م ضارع «ی شفع»« ،ی شفعوا» و «ی شفعون»؛ پنج بار به صورت « شفیع»؛ پنج بار به صورت
«شفعاء»؛ دو بار «شافعین»؛ و یو بار «شفع» آمده است.
«شـفع» در لغت پیوسـت و ضـمیمه شـدن چیزی به مانند خود اسـت(راغب اصـفهانی،
ص 211و ابنمنظور ،ج ،1ص 797مادۀ شــفع) شــافع ،کســی اســت که ضــمیمۀ غیر خود
می شود تا او را که تاق ا ست جفت خود نماید برای انکام هدفی(ابناثیر ،ج ،2ص .)179اما

قرآن در دو آیه به این معنای پایه اشـــاره میکندَ « :ق ال وش َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َق الْ َ ْ ِ »(فکر )9:که در این آیه

معنای لغوی شـــفاعت منظور اســـت به معنای جفت در مقابل تو که در تقابل هســـتند.
همانطور که در آیۀ «من ي ْشَْ َشََتعةً حسنَةً ي ُكن لَه نَ ِص ِ
يب مْن َهَت َق َم ْن يَ ْشَ ْْ َشَ َ
َتعةً َسيئَةً يَ ُك ْن لَهُ
َْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ٌ
كِ َْ ٌل ِمْن َهَت»(نســا )39:تا حدود زیادی معنای لغوی شــفاعت مد نظر اســت و بزرران علم هم
همین م لب را فهمیدهاند.
به عنوان نمونه راغب اصـــفهانی معنای اعانت و یاری را از این آیه فهمیده که هزمه
جفت شــدن اســت و از این معنف ،شــفاعت در قیامت را نام میبرد(راغب اصــفهانی ،مادۀ
شفع) .صاحب مکمع (طریحی) با معنایی که ارائه میکند در واقع دو م صداق برای معنای
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راغب بیان کرده اســـت :اصـــاله ذات الیین و نمیمه یا دعای برای مؤمنین ،نفرین و لعن بر
آنها(طریحی ،ج ،4ص.)999
محمدباقر مکلســـی در یو مورد از مرآۀالعقول و ســـه مورد از بحاراهنوار این آیۀ

شریم و معنای آن را م ره میکند .در مرآۀالعقول با توجه بهکالم فیروزآبادی در قاموس
مضـــاف کردن و ازد یاد ع مل را ب یان می ک ند (مکلســـی7414 ،ق ،ج ،27ص )774و در
بحاراهنوار این آیه را در صـــدر باب های «النمیمۀ و الســـعایۀ»(مکلســـی7419 ،ق ،ج،12

ص « ،)279بَتب رد الظلم عن املظل مني ق رقْ ح ائج املؤمنني إىل السَ َ َ َ َ َ َ ني»(مکلســـی 7419ق،
ج ،12ص )934و «بَتب اإلص ح بني النَتس»(مکلسی7419ق ،ج ،19ص )49قرار میدهد.
در مکموع میتوان معنای پایه را اینرونه بیان کرد :ضــمیه شــدن و جفت شــدن که
هز مه آن یاری کردن اســــت .و این مع نا از آ یاتی م ثل «الَ ََْنَ ُع َه َ ََت َشَ َ َ َ َ َ ََ َ ََت َع َ َةٌ َق الَ ُ ْم
ص َ َ َ َُق َ » ع م
ص َ َ َ َُق َ »(بقره )729:بهخوبی مشــخص اســت به این صــورت که « َق الَ ُ ْم يَُْن َ
يَُْن َ

َتعةٌ» هست(نیز بقره.)43:
تفسیری «الَ ََْنَ ُع َهَت َشَ َ

خالصـــه اینکه شـــفاعت در جهانبینی قرآن مترادف و جانشـــین «نصـــرت» اســـت و
بها ص اله همپو شانی معنایی دارند .یا بگوییم :شفاعت م شمول هیهای از هیههای معنایی
نصــرت اســت؛ یعنی بهمعنای م لق نصــرت نه ،بلکه نوعی خاص که بیشــترین ظهور را در
قیامت دارد؛ این م لب از همن شینی شفاعت با کلماتی که دهلت بر قیامت میکند بهخوبی
فهم یده می شـــود .م ثل آ یات بقره294 ،729 ،43:؛ غافر 73:همچنین آ یات ان عام 97:و34؛
اعراف99:؛ طه713:؛ شــعراء711:؛ روم79:؛ زخرف37:؛ نکم 27:و مدثر .43:آیات  49و 44
زمر که در سیاق موت واقع شده است و میتوان از آنها شفاعت در هنگام سکرات موت را
استخراج نمود.
ََتعةً َس َ َيئَةً»(ن ساء)39:
ََتعةً َح َس َ َنَةً»(ن ساء )39:و « َق َم ْن يَ ْش َ ََ ْْ َش َ َ َ
پس معنای « َم ْن يَ ْش َ ََ ْْ َش َ َ َ
میشــود« :من ینصــر نصــرۀن حســنۀ» و «من ینصــر نصــرۀن ســیئۀ» .که اهل لغت هم از جمله

نوی سندران معکمالو سیط چنین معنایی را بیان کردهاند « :شفع الی فالن :تو سّل الیه بو سیلۀ.
استشفع :طلب الناصر و الشفیع»(ابراهیم مدکور ،7429 ،ص ،971مادۀ شفع).
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نصـــرت هم معنایی واضـــ دارد ررچه مصـــادیق مختلفی میتوان برای آن از قرآن
ا ستخراج کرد .پس یکی از میدانهای معنا شناختی مرتیط با شفاعت «ن صرت» ا ست که در
ادامه مقاله ،مورد بررسی قرار خواهد ررفت.
الیته از همنشینی شفع و شفاعت با کلید واژههای دیگری از قرآن مثل «ولیّ» و «حمیم»
معنای آن دقیقتر خواهد شد که این همان معنای نسیی است که بخش از منظور این نوشتار
است و در جای مناسب توضی و تییین آن خواهد آمد.
نکته مهم دیگری که از معناشــناســی آیات قرآن و شــیکه پیوســتۀ مفاهیم آن بهدســت
می آید اینکه مکموعه فرایندی که در نظام خلقت از طرف خداوند تعریم شــده و یکی از
سنن الهی مقرر شده است ،نصرت مؤمنین در شرایط خاص است ،که بهنوعِ خاصی از آن
«شـــفاعت» اطالق میشـــود و دعوت از مؤمنین و ارشـــادی که بهمؤمنین در همین زمینه از
طرف خداوند متعال شده ا ست« ،تو سل» اطالق می شود؛ یعنی شفاعت و تو سل دو روی
یو سکه ه ستند که هر کدام یو طرف از آن حقیقت جاری در نظام ه ستی را بهت صویر
میکشند.

نویســندران معکمالوســیط در تحقیق بهعمل آمده خود مینویســند« :شــفع الی فالن:
توسـّل الیه بوسـیلۀ .اسـتشـفع :طلب الناصـر و الشـفیع»(ابراهیم مدکور ،7429 ،ص ،971مادۀ
شفع).
در این زمینه دو آیه در قرآن وجود دارد که با همین لفظ «وسل» یکی بهطور م ستقیم
مؤمنین را بهتوســل ارشــاد کرده اســت و دیگری ارتکاز توســل بین بندرانِ مخلوق ناتوان و
ا صل وجود این حالت بین بندران ،را تییین میکند(ا سراء .)91:در سوره مائده این د ستور
و
ذين َآمنُ ا اوَ ُق ا اللوهَ َق ابَْتَغُ ا إِلَْي ِه الْ َ سيلَةَ َق جَت ِ ُدقا
ارشادی بهاین صورت بیان شده است« :يَت أَيَُّ َهَت ال َ
يف َس َ َِيلِ ِه لَ َعلو ُك ْم َُ َْلِ ُ َ »(مائده )99:که د ستور و ار شاد «ابَْتَغُ ا إِلَْي ِه الْ َسَ ََيلَةَ» با دو د ستور دیگر
یعنی «اوَ ُق ا اللوهَ» و «جَت ِ ُدقا يف َسَ َِيلِ ِه» همن شین شده ا ست؛ از این همن شینی نکات زیادی قابل
اســتخراج و فهم اســت از جمله اینکه طلب نصــرت و اتخاذ وســیله بدون لحاز شــرایط آن
ممکن نخواهد بود.
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کل مۀ «ابتغ ا» از ریشــــۀ «بغی» اســــت که ت کاوز از حد در مع نای پا یۀ آن موجود
اســـت(فراهیدی ،راغب اصـــفهانی ،ابن منظور ،فیومی و ،...ماده بغی) اما در مورد طلب و
درخواست ،طلبِ میالغهآمیز و جدّی منظور است(راغب) .توضی قرآنی آن در بخش فضل
خواهد آمد .نتیکه اینکه در این آیات ،طلب نصـــرت از طرف خداوند مورد نظر و توجه
اســت و شــرایط خاص خود را دارد که توضــی کامل آن در میدان معناشــناســی «نصــرت»
خواهد آمد.
 .2-2تقارب معنایی «شفاعت» با «نصرت» در رابطة همنشینی
«ن صرت» در دو مورد همن شین « شفاعت» شده ا ست .و این همن شینی بهرونهای ا ست

که نشان از تقارب معنایی دو تعییر دارد .در آیۀ « َق اوَ ُق ا يََ ْ مَتً...
ِ
صَ َ َُق َ »(بقره« ،)43:الَ يَُ ْقَِ ُل ِمْن َهَت
الَ يَُ ْقَِ ُل مْن َهَت َشَ َ ََ َ
َتعةٌَ ...ق الَ ُ ْم يَُْن َ
ص َُق َ » همنشین شده است و همگی وصم
َش ََ َ
َتعةٌ» با «الَ ُ ْم يَُْن َ
روز قیامت است .این همنشینی در آیۀ « َق اوَ ُق ا يََ ْ مَتً ...الَ ََْنَ ُع َهَت

صُق َ »(بقره )729:بهخوبی مشهود است.
َشَ َ
َتعةٌ َق الَ ُ ْم يَُْن َ
در عیارتی که شامل شفاعت است «الَ ََْنَ ُع َهَت» جانشین «الَ يَُ ْقَِ ُل ِمْن َهَت» شده است .در هر
دو آیه عدم نصرت ،تکرار و همن شین شفاعت شده ا ست ،که این همن شینی عالوه بر اینکه
دهلت بر تفاوت معنایی شفاعت و نصرت دارد ،قرابت معنایی آن دو را میرساند؛ چون در
سیاقی واحد ع م بر یکدیگر شدهاند.
نتیکه اینکه «شـــفاعت» و «نصـــرت» با هم تقارب معنایی و همپوشـــانی دارند ولی از

آنکایی که «نصرت» معانی دیگری نیز دارد اعمّ از «شفاعت» است .این برداشت را جانشینی
ِ ِ
ِ
تعییر «مَت لِلظوَتلِ ِم ِ ِ
مني ِم ْن أَنْصَتر»(بقره،211:
ني م ْن ََحي ٍم َق الَ َشَي ٍْ يُطََتعُ»(غافر )73:با تعییر «مَت للظوَتل َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
مني م ْن نَص َ ََر»(حج 17:و فاطر )91:میر ساند .که
آلعمران 732:و مائده )12:و تعییر «مَت للظوَتل َ
در بخش بعدی تییین آن خواهد آمد.
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 .3-2اثبات جانشینی «نصرت» نسبت به «شفاعت»

وِ
ين
در یکی از آیاتی که بحث «شــفاعت» م ره اســت اینرونه آمده اســت« :يََت أَيَُّ َهَت الذ َ
َآمنُ ا أَنْ َِ ُق ا ِِم َوَت َرَإَْنَ ََت ُك ْم ِم ْن إََِْ َ ِل أَ ْ يٌََِْالَ يََ ْ ٌٌ الَ بََْي ٌْ قِيَ َِه َق الَ ُ لو َةٌ َق الَ َشَ َ َ َ َ َ ََ ََت َع َةٌ َق الْ َك ََتقُِق َ ُ ُم
الظوَتلِ ُم َ »(بقره )294 :در این آیه بیان میکند که برای عدهای نه تنها شـــفاعت وجود ندارد
بلکه «بیع»« ،عدل»« ،نصرت»« ،خلت» و ...هم وجود ندارد.

نکته زییای دیگری که از این آیه اخیر بهدست میآید اینکه :کسانیکه از این مواهب
محروم میشــوند «الْ َكَتقُِق َ » هســتند ،که در تعییر بســیار زییایی فرمودند :اینها همان ظالمان
هســتند « َق الْ َكَتقُِق َ ُ ُم الظوَتلِ ُم َ »(بقره .)294 :پس عدم انفاق یکی از نشــانههای کفر اســت.
کافر همان ظالم (یا کفر ،ظلم) اســـت و ظالم از شـــفاعت محروم اســـت .از اینکا یکی از
کلمات کلیدی مرتیط با شـــفاعت یعنی «الظوَتلِ ُم َ » بهدســـت میآید که در فهم آیات دیگر
مرتیط با بحث ،نقش کلیدی و تعیین کننده دارد.
این آیه و آیات شــییه این ،کلیدی هســتند برای باز کردن معانی دیگر قرآن در بحث
شـــفاعت ،شـــییه آیۀ بعدی که میفرماید« :ق أَنْ ِذر م يَ ٌ ...مَت لِلظوَتلِ ِمني ِمن َِ
َحي ٍم َق الَ َشَ َ َ َ َ َ َ َِي ٍْ
َ ْ
َ ْ ُ ْ َْ َ َ
َتع»(غافر )73:ا ست .شفیع با حمیم همن شین شده و ی اع در همن شینی با شفیع صفت آن
يُطَ ُ
قرار ررفته است؛ بدین معنا که شفاعت برای ظالمین پذیرفته نمیشود و این عیارت جانشین

َتعةُ ق »...میباشد.
َتعتُ ُه ْم َشْيئَتًر الَ ََْنَ ُْ ال وشَ َ
عیارتهایی مثل «الَ َُ ْغ ِن َعِّن َشَ َ
ِ ِ
مني ِم ْن أَنْصَتر»(بقره ،211:آلعمران732:
در همین راب ه آیاتی در قرآن با تعییر «مَت للظوَتل َ
ِ ِ
مني ِم ْن نَصَ َ ََر»(حج 17:و فاطر )91:نازل شــده اســت که بهخوبی
و مائده )12:و تعییر «مَت للظوَتل َ
میتوانند جانشــین تعییر «مَت لظَتملني من ش َ َََيْ» شــوند .همین تعییر در جای دیگری از قرآن به
ِ
ِل َق ال نَص َ َ ََر»(شــوری .)3:که الیته این عدم
این صــورت آمده اســت « َق الظوَتل ُم َ مَت ََلُ ْم ِم ْن َقِ ٍّ
نصرت برای ظالمین همان عدم نکات است.
پس از ذکر این م لب که « شفاعت» از زیر شمولهای «ن صرت» ا ست و ب سیاری از
مؤلفههای معنایی شفاعت در نصرت قابل تفحص و جستکو میباشد ،برآنیم تا شیکه معنایی
نصرت را در قرآن بررسی کنیم تا با استخراج مؤلفههای معنایی آن ،مؤلفههای معنایی یکی
از زیر مکموعههای آن که شفاعت است ،روشنتر شود.
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 .3میدان معناشناختی «نصرت» در ارتباط با «شفاعت»
واژه «ن صر» با م شتقات آن  749بار در قرآن وارد شده ا ست؛ در حدود  71آیه از این
آیات میارکه ،ن صرت از ان سانها نفی شده ا ست و در حدود  43آیه ،ن صرت برای بندران
اثیات شــده اســت .حدود  79آیه وجود نصــرت بهصــورت یو اصــل پذیرفته شــده را بیان
میدارد و حدود  73آیه درخواســت و تمنی نصــرت و ارشــاد به نصــرت خواهی را م ره
مینماید .در  73آیه مصــادیقی از نصــرت خداوند بیان میشــود .علل عدم نصــرت خداوند
میحث دیگری اســت که حدود  74مورد آن از قرآن قابل اســتقراء و اســتخراج اســت و در
مقابل علل نصــرت خداوند و شــرایط مشــمول این نصــرت شــدن اســت که  71مورد آن از
آیات اسقراء شد.
حدود  3آیه ،انحصـــار نصـــرت برای خداوند مثل شـــفاعت را بیان میدارد .نصـــرت
مؤمنین از دین خدا و رســـول خدا ،در حدود  74آیه از آیات خدا م ره شـــده که نکات
روشـنرری از این آیات برای بحث «شـفاعت» قابل فهم اسـت .همنشـینی «ولیّ» با «نصـیر»
بحث زییایی ا ست که مثل همن شینی «ولیّ» با « شفیع» همپو شانی معنایی « شفع» و «ن صر» را
واضـــ تر و راه جدیدی برای پژوهشـــگر باز مینماید .در مکموع ،هر یو از این میاحث
طره شده ،همپو شانی معنایی « شفع» و «ن صر» را وا ض تر و تحقیق را پویاتر میکند .و در
ادامه در این مقال ،برخی از این موارد بررسی میشود.
 .1-3وجود نصرت بهصورت یک اصل پذیرفته شده
ِ
ص ََُِ بِ َْتْ َْم ِ »(قصص )73:که مربوا بهحضرت موسی(ع) است،
در آیه «قَِإذَا الوذي ا ْس َتَْن َ
ن صرتخواهی یکی از بندران از بندهای دیگر به صراحت بیان شده ا ست .این آیه « َق واَّتَ ُذقا
ِ ِ ِ ِ
صَ َ َ َُق َ »(یس )14:بهصــراحت بیان میدارد که مشــرکین اتخاذ الهه را
م ْن ُدق اللوه آَلَةً لَ َعلو ُه ْم يَُْن َ
برای نصرت خویش میخواستند .پس اصل طلب نصرت یو م لب ف ری و ارتکازی نزد
ِ ِ ِِ ِ
ََتعتُ ُه ْم َشْيئَتً
همه هست .که خدا میفرماید« :أَ أَوَّت ُذ م ْن ُدقنه آَلَةً إِ ْ يُِْد ِ الو َْح ُن بِ ُ
ضٍّ ال َُ ْغ ِن َعِّن َش َ
َق ال يَُْن ِق ُذق ِ (یس.)29:
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این دوآیه در کنار هم باز جانشــینی نصــرت و شــفاعت را اثیات میکندَ « .ق مَت لَ ُك ْم ِم ْن
ِ ِِ
ِل ق ال نَص َ َ َ َ َ َ ٍر»(شـــوری )97:و آیۀ «أَومن َذا الوذي جْن ٌد لَ ُكم يَْنص َ َ َ َ َ َ ُكم ِمن دق ِ
َْ ُ ُْ ْ ُ
َُ ُ
ْ
ُدق اللوه م ْن َقِ ٍّ َ
ال آیاتی
الو َْحن»(ملو )21:با ا صل «من دون اهلل» وجود ا صل ن صرت تأیید شده ا ست .که ک ن
که این اصل در آن ذکر شده و در میحث شفاعت و میاحث دیگر نیز چنین است ،اصل آن
م لب را بهعنوان یو اصل موضوعه پذیرفته است.
 .2-3انحصار نصرت برای خداوند مثل شفاعت
«نصــرت» که از نظر معنا وســیعتر از «شــفاعت» اســت ،شــمول معنایی بیشــتری دارد و
شفاعت زیر شمول آن قرار میریرد ،در بسیاری از احکام مانند شفاعت است؛ از جمله در
انح صارِ این ن صرت برای خداوند ،که مثل شفاعت در مرتیۀ اول مختص بهخداوند ا ست و
صَ َُ إِالو
در مراحل بعدی برخی از طرف خداوند مأذون به ن صرت و شفاعت ه ستندَ « :ق َمَت النو ْ
اْلَكي ِم» (آلعمران 727:و انفال .)71:در چندین آیه با اصـــل «من دون اهلل»،
ِم ْن ِعْن ِد اللو ِه الْ َعزي ِز ْ
نصرت از غیر خدا نفی و برای خداوند منحصر شده است(توبه777:؛ عنکیوت22:؛ هود779:
و احزاب.)71:
این آیات که بیان کنندۀ انحصـار نصـرت در خداوند اسـت ،دقیقان مثل آیات شـفاعت
ِ ِِ
َيْ»(انعام97:؛ انعام 11:و سکده )4:و «إُ ْل لِلو ِه
است بهعنوان نمونه« :لَْي َ ََلُ ْم م ْن ُدقنه َقِِلٌّ َق ال َشَ ٌ
ِِ
ال وشَ َ َ َ َ َ َََََتع َةُ َ يع ََتً»(زمر )44:و آ یات علم غ یب« :قََ ُق َل إِواَََت الْغَي َ ِ ِ
ب
َ
ب للو َه»(یونس )21:و «للو َه َْْي َ ُ
ْ ُ
ْ
ِل َق ال
ال وسَ َ َ َ َ َ َ مَتقا ِ َق ْاْ َْر ِ »(هود 729:ونحل .)11:و آیات وهیت « :مَت لَ ُك ْم ِم ْن ُدق ِ الول ِه ِم ْن َقِ ٍّ
ِل»(شوری )3:و دیگر
نَص ٍر»(بقره711 :؛ نساء729:؛ شوری97:؛ انعام97:؛ انعام« )11:قََتللوهُ ُ َ الْ َِ ُّ
مو ضوعات قرآنی که چنین اخت صا صی برای خداوند م ره شده ا ست .و این یو تحقیق
جدارانه می طلید که همۀ این موارد در قرآن برر سی و معنا شنا سی شود تا با فهم صحی نه
فهم ناقص از بعضی آیات قرآن ،از ایکاد فرقههای مختلم در اسالم جلوریری شود.
 .3-3نفی نصرت از گروههایی
در آیاتی از قرآن کریم ،از رروههایی نفی ن صرت شده که نفی شفاعت را هم شامل
میشود عالوه بر اینکه در آیات شفاعت ،برخی از این رروهها بهطور خاص ذکر شدهاند.
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این رروه ها ع یارت ند از :ظالمین ،کافرین ،مســـتکیرین ،قوم عاد به عنوان مصـــداق
مستکیرین ،مشرکین ،منافقین ،اهلِ کتاب؛ که یهود و نصاری هستند و مصداقی از مصادیق
مشرکین و ظالمین هستند(آلعمران29-73:؛ بقره.)31:
 .4-3نصرتِ مؤمنین از دین خدا ،رسول خدا و...
در دســـتهای از آیات قرآن کریم با واژههایی از جمله خود «نصـــر» ،نصـــرتر برخی
بندران برای مؤمنین دیگر ،خدا ،دین خدا ،رســول خدا و ...بیان شــده اســت .که در ادامه
برخی از آیاتی که حاوی واژۀ ن صرت ا ست بیان می شود .در آیهای حواریون عی سی(ع) به
عنوان انصـــاراهلل م ره شـــدهاند(آلعمران .)92:در آیۀ دیگری خداوند از انییاء ،اخذ میثاق
میکند تا در کنار ایمان به رســـولِ مصـــدّق ،حتمان او را نصـــرت کنند .و آنها این پیمان را
پذیرفته و خدا رواه میریرد(آلعمران .)37:در جای دیگر ،نصـــرت خداوند و نصـــرت
مؤمنین ،در مقابل خدعۀ دشمنان ،مؤیِّد رسول اکرم(ص) است(انفال.)72:
دو رروه مهاجر و ان صار در فرهنگ ا سالمی کامالن م شهور و معروفاند .در آیاتی از
قرآن از اینها نام برده شده و م الیی برای آنها بیان شده ا ست .در آیهای ن صرت کنندران
مهاجرین مده شده و اولیاء خوانده شدهاند .و در ق سمت دوم آیه ،ن صرت کردن مؤمنینی
که مهاجرت نکرده اند در صورت نصرت خواهی ،واجب دانسته شده است(انفال )12:پس
عدهای ناصرند و مده شدهاند؛ عدهای نصرت خواهی میکنند؛ و عدهای باید نصرت کنند.
همین مهاجرین و انصار در آیهای دیگر مؤمنین حقیقی خوانده شدهاند که برای ایشان
مغفرت و رزق کریم در نظر ررفته شده ا ست(انفال )14:بنابراین شفاعت که نوعی ن صرت
است در م سیر ایمان حقیقی است که ایمان حقیقی ،مغفرت و رزق کریم را بهدنیال دارد .و
این مغفرت همان شفاعتر مغفرت که یکی از اقسام شفاعت است ،میباشد.
نتیکه اینکه نصرت خداوند و مؤمنین برای خداوند ،دو طرفه هست و یکی از شرای ی
که باعث ن صرت خداوند برای مؤمنین می شود ،ن صرت کردن خداوند ا ست که در آیاتی
که از پیش رو رذشت ،م ره شده است.

 67الیههای معنایی «شفاعت» در قرآن کریم

 .5-3عوامل نازل کننده و شرایط نصرت خداوند
در آیاتی از قرآن کریم علل ،شرایط و عوامل شامل کننده نصرت خداوند ،ذکر شده
از جمله :اعتماد و توجه بهنصرت خداوند(بقره)274:؛ طلب صیر از خدا و ثیات قدم به خاطر
تقدمش(بقره)291:؛ جهاد در راه خدا (توبه)74:؛ صیر در مقابل تکذیب و اذیتها(انعام.)94:
و این نصــرت که شــفاعت هم نوعی نصــرت اســت ،از ســنن و قوانین خداســت که در آن
تخلم و تیدیل راه نداردَ « :ق ال ُمَِد َل لِ َكلِمَت ِ اللو ِه»(انعام .)94:و این نکتهای اســـت بس مهم
که برخی در وجود شــفاعت شــو میکنند در حالیکه خداوند میفرماید این نصــرت از
سنن و قوانین تخلم ناپذیر من است .بیین تفاوت راه و مشرب از ککا تا به ککاست؟
یأس بندران از غیر خداوند(یوســـم .)771:که این آمدن نصـــرت همان و نکات هم
ِ
ِ
و
نني»(یونس )719:و نکات از
ذين َآمنُ ا َكَذلَ َ
ْ َح ُقََت َعلَْينَََت نَُْن ِج الْ ُم ْؤم َ
همانُ« :ثُو نَُنَجي ُر ُسَ َ َ َ َ َ َلَنَََت َق الَ َ
آموزههای اصـلی ادیان آسـمانی بهخصـوص دین مسـیحیت و اسـالم اسـت .طلب غفران از
ذنوب و اسراف ،در کنار ثیوت قدم علل دیگری برای نصرت خداوند است(آلعمران،)741:
همانطور که نصــرت خداوند علت غفران و ثیات قدم اســت و شــفاعت مغفرت هم چیزی
جز مغفرت ذنوب و ثیات در ایمان نی ست .که این ن صرت خدا که ثمرۀ آن ثیات قدم ا ست
و
دام ُكم»(محمد.)1:
ص ُْك ْم َق يَُثَِ ْ
صُقا اللوهَ يََْن ُ
ذين َآمنُ ا إِ ْ ََْن ُ
ت أَإْ َ
این چنین آمده است« :يَت أَيَُّ َهَت ال َ
پذیرش مولو یت و وه یت خداو ند و ای مان(آل عمران743:و )791عالوه بر این که از
تقابل اطاعت از کفار و موه بودن اهلل ،فهمیده میشـــود که در این دو آیه وهیت پذیری

همان اطاعت اســـت« :إِ ْ ُ ُ و
ذين َكَُقا؛ بَ ِل الولهُ َم ْال ُك ْم»(آل عمران .)791:پس اطاعت از
طيع ا ال َ
خداوند (یعنی پذیرش وهیت اهلل) ،بنده را م شمول ن صرت و شفاعت او خواهد کرد .تأیید
این م لب ،آیات دیگری ا ست که واژۀ ن صرت در آنها موجود ا ستَ :كَى بَِتللو ِه َقلِيَُت َق َكَى
بَِتللو ِه نَصراً(نساء49:؛ نساء ،)19:و آیات نساء ،33:نساء 729:و. ...
این آیات دقیقان بر وزان آیات شفاعت است که در سیاق نفی ،وهیت و شفاعت م ره
است مثل انعام97:؛ انعام 11:و سکده.4:
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در دو آیۀ پایانی ســـوره حج و شـــعراء و آیات صـــم ،74-71:مکموعه عواملی که
موجب نصــرت خداوند میشــود بیان شــده مثل جهاد در راه خدا ،اقامه نماز ،دادن زکات و
اعتصام به اهلل که در آیه بعد به صورت کلیِ ایمان و عمل صال م ره شده و ذکر کثیر اهلل
بهعنوان مقوِّم این ایمان و عمل صال بیان شده ا ست(حج 13:و شعراء .)221:که برخی از
ثمرات آن مثل غفران ذنوب و دخول در جنات که نصــرت در آیۀ 79صــم ،هســت م ره
شده و آیا هدف و هزمۀ شفاعت که ن صرت ا ست غیر از غفران ذنوب و دخول در به شت
است؟ پس هزم است ایمان و جهاد فی سییل اهلل در قرآن بهطور کامل معناشناسی شود.

نتیکه اینکه علل و شرای ی برای ن صرت و شفاعت در قرآن ذکر شده که ا صلیترین
آنها ایمان و عمل صال ا ست .که این ایمان و عمل صال  ،نمودها ،ن شانهها و لوازمی دارد
که برخی درونی و قلیی است و برخی عملی و خارجی؛ مثل اطاعت از خدا ،اعتماد و توجه
بهخدا ،یأس از غیر خدا ،نصرت دین خدا و رسول
او ،جهاد و ...که در همین آیاتر نصرت و شفاعت
م ره شده و برخی عوامل دیگر در میاحث دیگر
قرآنی و در همن شینی با کلمات کلیدی قرآن قابل
تفحص و بیان است.
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 .4رابطة «والیت»« ،شفاعت» و «نصرت»
در حدود  73آیه از آیات حاویِ ن صرت و شفاعت ،با کلماتی مثل «وهیت»« ،تأیید»،
«مأوی»« ،نکات» و ...همنشــین شــده که در چنین بافتی از متن،
این همنشـــینی ها و ترک یب ها مع نای خاصـــی تول ید می ک ند؛
مهمترین آنها «ولیّ» اســت و در تمام مواردر مربوا بهنصــرت و
شــفاعت ،وهیت مقدم اســت رو اینکه این تقدم ،علت بودن را
نیز میرساند و این وهیت است که سیب نصرت میشود.
آیاتی مثل « َكَى بَِتللّ ِه قلِيَُت قَكَى بَِتللّ ِه نَ ِ
صَ َ َ َ َ ًرا»(نســاء )49:و «أَ و اللّهَ َم ْالَ ُك ْم نِ ْع َم الْ َم ْ َىل َق نِ ْع َم
َ َ
النو ِ
ص َ َرُ»(انفال« )41:اللّهُ َم ْالَ ُك ْم َق ُ َ َ ْرُ النوَت ِص َ َ ِين»(آلعمران )791:این همن شینی را بهخوبی
بیان میکند .در نتیکه ،ن صرت هیهای از هیههای معنایی «وهیت» می شود که با این شکل
قابل نمایش است.
همان طور که در بحث شـــفاعت این تقدم وجود دارد و
وهیت است که سیب شفاعت میشود مثل «لَْي َ ََلُ ْم ِم ْن ُدقنِِه َقِِلٌّ
ِل َق ال
َيْ لَ َعلو ُه ْم يََتو ُق َ »(انعام« )97:ق مَت لَ ُك ْم ِم ْن ُدقنِِه ِم ْن َقِ ٍّ
َق ال َشَ َ َ َ َ َ ٌ

َشَي ٍْ أَ قَ ََتَ َذ وكُق َ »(سکده.)4:
راب ۀ شفاعت و ن صرت هم قیالن م شخص شد .راب ه هر سه این مفاهیم با یکدیگر را
میتوان با این شکل نشان داد:
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بنابراین توجه به تناســـب و تقدم «ولیّ» بر «شـــفیع» هزم اســـت؛ به این صـــورت که
«وهیت» بر « شفاعت» مقدم ا ست و در مرتیه اول باید وهیت خداوند را پذیرفت تا م شمول
شفاعت او شد.

ِو ِ
و
و
ذين
طیق آیۀ « قََتلولهُ ُ َ الْ َِ ُّ
ذين َآمنُ ا ا ل َ
ِل»(شـــوری )3 :و آیۀ «إ اَت َقليُّ ُك ُم الولهُ َق َر ُسَ َ َ َ َ َ َ لُهُ َق ا ل َ
ص َة َق يَُ ْؤُ َ الوزكَت َة َق ُ ْم راكِ ُع »(مائده)99 :؛ یو وهیت بیشتر وجود ندارد و وهیت
قيم َ ال و
يُ ُ
اوصیاء و اولیاء ،که تنها مصداق اولیاهمر هستند ،عین وهیت خداوند است.
ِ ِ
ضَ َ َ َ َ َ َِل ِل الولهُ قَمَت َلهُ ِم ْن
صَ َ َ َ َ َ َُقنََ ُه ْم ِم ْن ُدق ِ الول ِه َق َم ْن يُ ْ
در این آیه « َق مَت كَت َ ََلُ ْم م ْن أ َْقل يَتءَ يََْن ُ
َسَ َ ٍ
ِيل»( شوری )47:بهخوبی کارکرد مورد انتظار از «ولیّ» م شخص شده ا ست(ین صرونهم)،

همانطور که ارر «ولی» را به معنای دوســـت هم بگیریم در عرف جامعه و روابط طییعی
افراد ،یکی از انتظارهای دوســتان از همدیگر ،نصــرت و یاری یکدیگر اســت .همین انتظار
طییعی و عرفی را قرآن در مواردی از زندرانی بشـــر مثل روز قیامت نفی و با «اه» برای
عني َ يََ ْ ٌَ ال يَُ ْغِّن َم ْ ًىل َع ْن َم ْ ًىل َشَ َْيئَتً َق ال
صَ َ ِل ميقَت َُ ُه ْم أَ ْ َ َ
رروهی اثیات کرده ا ست« :إِ و يََ ْ ٌَ الَْ ْ
ِ و ِ
ِ
حيم»(دخان )42-41:که همین جریان در آیه بعدی
ُ ْم يَُْن َ
صُق َ َ إالو َم ْن َرح َم اللهُ إنوهُ ُ َ الْ َعز ُيز الو ُ
و
و
بَتر ُثُو ال َِِ ُدق َ
ذين َكَُقا لََل ُا ْاْ َْد َ
بهصورت یو سنت خداوند م ره شده استَ « :ق لَ ْ إَت ََلَ ُك ُم ال َ
ِ
ِ
ت ِم ْن إََِْ ُل َق لَ ْن ََِت َد لِ ُسن ِوة اللو ِه ََِْدي ً»(فت .)29-22:
َقليَُت َق ال نَصراً َ ُسنوةَ اللوه الويت إَ ْد َ لَ ْ

در این آیه بهوضوه دیده می شود که از «ظالمین» نفی «ولی» و «نصیر» شده استَ « :ق
ِ
ِل َق ال نَصَ َ َ َ َ َ َ ٍر» (شـــوری )3:همانطور که در همنشـــینی با «حمم» ،نفی
الظوَتل ُم َ مَت ََلُ ْم ِم ْن َقِ ٍّ

«حمیم» و «شفیع» شده است.
 .5رابطة «حمم» با «شفع»
مورد بعدی از کلمات کلیدی قرآن که با «شــفیع» همنشــین شــده اســت ،واژۀ «حمیم»
ِ ِ
مني ِم ْن ََحي ٍم َق ال َش َ َ ََي ٍْ يُطَتع»(غافر.)73:
اســت که در ســوره غافر واقع شــده اســت« :مَت للظوَتل َ
همانرونه که مشــاهده میشــود در این آیه ،کلمۀ «حمیم» جانشــین «ولیّ» شــده و در کنار
« شفیع» قرار ررفته ا ست .از نظر لغوی در مادۀ «حمم» و «حمیم» حرارت شدید نهفته ا ست
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که در آیات عذاب مثل انعام ،11:حج ،73:صـــافات ،71:و ص 91:آمده اســـت(راغب
اصفهانی ،مادۀ حمّ).

ِ
ِ
ص َ َ َ َدي ٍ ََحي ٍم»(شــعرا 711:و )717و «وَ ه یَســْئَل
در این دو آیه «قَمَت لَنَت م ْن شَ َ َ َََتق َ
عني َق ال َ

حَمیمٌ حَمیمان» «حَمریم » یعنف دوســـت خونررم ،مشـــفق و مهربان که روئف از دوســـتانش
بهسختف و ررمف حمایت مفکند(خسروى ،غالمرضا7914 ،ش ،ج ،7ص.)993
پس «حمیم» بهمعنای حمایتکننده اســـت که در
این آیه (غافر )73:جانشــین «ولیّ» شــده اســت .این دو
کلمه «حمم» و «حمی» از نظر لفظی متفاوت ولی از نظر
معنا ،قریبالمعنی هســـتند؛ بهرونهای که نتیکه و هزمۀ
آن ها یکی اســــت؛ یعنی هز مۀ «حمم» ه مان «حمی»
اســــت(مصـــ فوی ،7973 ،ج ،2ص .)233-231در
مکموع تقارب ،ترادف و همپوشــانی شــدیدی بین ســه واژۀ «شــفیع»« ،ولیّ» و «حمیم» دیده
ال هم دیده شد همپوشانی زیادی بین
می شود .ررچه این همپوشانی صد در صد نیاشد .و قی ن
«شفاعت» و «نصرت» وجود دارد.
 .6رابطة «شفاعت» و «فضل»
در ســورۀ بقره ،طلب صــیر از خدا و ثیات قدم (به خاطر تقدمش) ،یکی از شــرایط و
ِِ
ِ
ت
ص َ ًْاً َق ََِ ْ
علت برای نصرت قرار ررفته استَ « :ق لَ ومَت بَََ ُقا ِلَتلُ َ َق ُجنُ دِ إَتلُ ا َربونَت أَقْ ِ ْغ َعلَْينَت َ
ِ ِ
ين» (بقره .)291:در آیه پس
دامنَت َق انْ ُ
أَإْ َ
ص َ َ َ ْنَت َعلَى الْ َق ْ ٌ الْكَتق َ
از همین آیه ،عالئم این نصـــرت و ثمرات آن مثل غلیۀ بر
دشــمن و ...بیان شــده که نصــرت شــامل حال آنان رشــته
ا ست و در پایان آیه چنین ن صرتی ،ف ضلاهلل نامیده شده:
ض َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍل َع َلَ َى
«قََ َ َه ََزُم َ ُ َ ْم بِ َ َ َِإ ْذ ِ ال َلو َ َ َ ِهَ ...ق ل َ ِك َ ون ال َلو َ َ َهَ ذُق قَ ْ
مني»(بقره)297:؛ پس شفاعت نیز که نوعی نصرت است از فضل خداست نه عدل خدا،
الْعَتلَ َ
که بسیاری از اشکاهت وارده بر شفاعت ،طیق عدل الهی م ره شده که ارر بر اساس فضل
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الهی د یده شـــود ،این اشـــ کاهت از ریشــــه محو می شـــود« :ق ِ
ض َ َ َ َ َ َ َ َ ٍل َعلَى
لك ون اللو َهَ ذُق قَ ْ
َ

مني»(بقره.)297:
الْعَتلَ َ

در آیهای دیگر دو رروه مؤمنین صــال و امتناع کنندران از ایمان و متکیر در تقابل با
یکدیگر قرار ررفته اند و در مقابلِ جزای مؤمنین ،عدم ولیّ و نصـــیر برای رروه دوم فر
يد م ِمن قَ ْ ِ ِ
شــده اســت« :قٌََومَت الوذين آمنُ ا ق ع ِملُ ا ال و ِ ِ
ِ
و
ذين
َ َ َ َ
ُج َرُ ْم َق يَز ُ ُ ْ ْ
صَ َ َ ََتْلَت قََيُ َقيه ْم أ ُ
ضَ َ َ َله َق أَومَت ال َ
استَك ًَُْقا قََيُ َعذبَُ ُه ْم َعذابَتً أَليمَتً َق ال َِِ ُدق َ ََلُ ْم ِم ْن ُدق ِ اللو ِه َقلِيَُت َق ال نَصراً»(نساء)719:؛ بنا
استَْن َك َُ ا َق ْ
ْ
بر این به وضوه ،ولیّ و نصیر جانشین فضل شده است.
ررچه این م لب از خود قرآن به تنهایی اثیات شد
ولی به عنوان یو قری نه فرامتنی ،ن قل ابن ابی حاتم در

يد ُ ْم
تف سیرش بر این نکته رواهی میدهد :فی قولهَ « :ق يَِز ُ
ضَ َ َ َ َ َلِ ِه» قال :الشـــفاعۀ(...ابن ابف حاتم7473 ،ق ،ج ،4
ِم ْن قَ ْ
ص)7729؛ یعنی فضـل در این آیه ،شـفاعت اسـت برای
کسیکه آتش بر او واجب شده از طرف کسانیکه در دنیا اهل معروف بودهاند.
در آیهای دیگر که راجع بهحضــرت موســی(ع) اســت(قصــص ،)79:یکی از شــیعیان
ح ضرت مو سی(ع) از او ا ستغاثه میکند و ای شان هم جواب میدهند .و این ا ستغاثه از خدا
نیســت بلکه از یو عید صــال خداوند اســت که وهابیت اســتغاثه از غیر خداوند را شــرک
میدانند(قفاری ،بیتا ،صص .)944-947

ٍ ِ
حيم»(بقره719:ونحل)779:
ضَ َ َ َ َ َ َطُو َْ ْ َر ٍ
در این دو آیه «قَ َم ِن ا ْ
بَتغ َق ال عَتد َقإ و الولهَ َْ َُ ٌر َر ٌ
شخص مض ر خداوند را غفور و رحیم مییابد و خداوند نسیت بهبندۀ مض ر خود غفور و

رحیم ا ست .و در دو آیۀ (انییاء39:و ) 34م صداقی دیگر برای شخص م ض ر یعنی ح ضرت
ایوب(ع ) و ا ستکابت و ک شم ضر از ای شان م ره ا ست .و این ا ستکابت و ک شم ضر را
« َر َْحَةً ِم ْن ِعْن ِدنَت» و تذکری برای عابدین خوانده ،که در کنار عیادت چشم امیدشان بهرحمت
ضل اللو ِه علَي ُكم ق ر َْحتُه لَ ُكْنتُم ِمن ا ْل ِ
َتس ين»(بقره.)74:
خداوند باشد نه بهعمل خویش که «قََلَ ْ ال قَ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ
پس همان طور که اثیات شد ،شفاعت نوعی ن صرت ه ست و این ن صرت ،مدد و شفاعت
ا ست که مؤمنین را داخل در به شت میکند و ک سی بدون ف ضل و رحمت خداوند به شتی
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ض ُل اللو ِه َعلَْي ُك ْم َق
نخواهد شد و این نکته در آیاتی چند بهوضوه بیان شده است مثل« :قََلَ ْ ال قَ ْ
ر َْحته لَ ُكْنتم ِمن ْ ِ
ين»(بقره.)74:
الَتس َ
َ َُ ُ ُ ْ َ
ِ
ْ
در مورد شخص نییّ اکرم(ص) هم همین م لب صدق میکندَ « :ق لَ ْ ال قَ ْ
ض ُل اللوه َعلَْي َ
ق ر َْحتُه ََل ومت َتئَِةٌ ِمْنهم أَ ْ ي ِ
ضلُّ َك»(نساء .)779:و این آیه داخل کردن اهل ایمان و معتصمین
َ َ َُ َ ْ
ُْ ُ
به «اهلل» نه هرکســی را در رحمت و فضــل م ره میکند« :قٌََومَت الوذين آمنُ ا بَِتللو ِه ق اعتص َ َ َ َم ا بِهِ
َ َ
َ َْ َ ُ
ضَ ٍل»(نساء .)719:و این آیه امر به سیقت برای مغفرت و جنت را که
قَ َسَيُ ْد ِ لُ ُه ْم يف َر َْحٍَة ِمْنهُ َق قَ ْ
در آخر همین آیه فضــلاهلل و فض ـلِ عظیم خوانده بیان میکند« :س َ َ َََتبُِق ا إِىل َم ْغ ََِةٍ ِم ْن َرب ُك ْم َق
ِِ ِ
ِ
ٍ ِ ِو
ضَ َ َ َ َ َ َ ِل
ض َ َ َ َ َ َ َ ُل اللوَ ِه يَُ ْؤ يَ َِه َم ْن يَشَ َ َ َ َ َ َََتءُ َق اللوَهُ ذُق الَْ ْ
ْ قَ ْ
ذين َآمنُ ا بََِتللوَه َق ُر ُسَ َ َ َ َ َ َلَه ذلَ َ
َجنَوة ...أُعَ ود ْ للَ َ
الْ َعظي ِم»(حدید )27:پس کسی نگوید در قرآن هیچ دستور به شفاعتخواهی نیست! شفاعت
یعنی ن صرت ،ن صرت یعنی ف ضل ،ف ضل یعنی ک سی با اعمال خودش به شتی نمی شود حتی
پیامیر(ن ساء .)779:بنابراین برخی ادعای توحید خالص نکنند که این نادیده انگا شتن ق سمتی
از دستگاه خلقت است.
این آیه فضـــل و رحمت خداوند را در دنیا و آخرت بیان میکند نه در دنیای تنها یا
ض َ َ َ َ َ َ َ ُل اللوَ ِه َعلَْي ُك ْم َق َر َْحَتَُهُ ِيف الَ َُّدنْيَََت َق اْ ِ َةِ(»...نور )74:همانطور که
فقط آخرتَ « :ق لَ ْ ال قَ ْ
برخی آیات ،هم نصـــرت در دنیا و هم نصـــرت در آخرت را بیان میکند(غافر .)97:از این
آیه شفاعت خداوند در دنیا و آخرت استفاده میشود؛ چون نصرت وقتی تنها ذکر میشود،
شامل عناوین دیگر مثل شفاعت و ...هم میشود.
و این آیه بیان میکند که این ف ضل خدا بر مردم را اکثران نادیده میریرند و نا شکرند:
ض َ َ َ َ َ ٍل َعلَى النو ِ
َتس َق لَ ِك ون أَ ْكثََ ُ ْم ال يَ ْش َ َ َ َ َ ُكُق َ »(نمل 19:و غافر )77:ولی خداوند
ْ لَ ُذق قَ ْ
« َق إِ و َربو َ
ِ
ْ
هرکسی که شرای ش را داشته باشد ،فضل ،نصرت و شفاعت را شامل حالش میکند« :ذل َ
ض ِل الْ َعظي ِم»(جمعه.)4:
ض ُل اللو ِه يَُ ْؤ ِيه َم ْن يَشَتءُ َق اللوهُ ذُق الَْ ْ
قَ ْ
عالوه بر م الب یاد شده ،در بحث معنای پایه «شفع» بیان شد که در کلمۀ «ابتغَتء» طلبِ

ب اللوهُ
میالغهآمیز و جدّی منظور است .این فعل امر در قرآن سه مرتیه آمده است؛ «ابَْتَغُ ا مَت َكتَ َ
لَ ُكم»(بقره ) 731:که ح کا یت از ســـ نت و قانون خداو ند در ن ظام خل قت دارد؛ «ابَْتَغُ ا إِلَْي َ ِه
ضَ ِل
ب اللوهُ لَ ُكم» در سوره بقره هست و «ابَْتَغُ ا ِم ْن قَ ْ
الْ َسََيلَةَ»(مائده )99:که جانشین همان «مَت َكتَ َ
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اللوه»(جمعه )71:جانشـــینی اســـت برای دو عیارت قیلی؛ بدین معنا که اتخاذ وســـیله فضـــل
خداست و خداوند اینرا ،سنت و قانون کرده است.
نیز بیان شــد که مکموعه فرایندی که در نظام خلقت از طرف خداوند تعریم شــده و
یکی از سنن الهی مقرر شده است ،نصرت مؤمنین در شرایط خاص است ،که بهنوعِ خاصی
از آن « شفاعت» اطالق می شود و دعوت از مؤمنین و ار شادی که بهمؤمنین در همین زمینه
از طرف خداوند متعال شده است« ،توسل» اطالق می شود؛ یعنی شفاعت و توسل دو روی
یو سکه ه ستند که هر کدام یو طرف از آن حقیقت جاری در نظام ه ستی را بهت صویر
میکشند.
 .7رابطة «شفاعت» تأیید ،مأوی دادن و نجات
بیان شـــد که برخی آیات با کلماتی مثل « تأیید»« ،وهیت» « ،مأوی»« ،نکات» و...
همنشـــین شـــده که در چنین بافتی از متن ،معنای خاصـــی پیدا میکند؛ بدین معنا که از آن

واژهها تأثیر میپذیرد مثل آیات «ق اللوهُ يَُ َؤي ُد بِنَ ْ ِ
آقا ُك ْم َقأَيو َد ُكم
ص َ َ َ ِ َم ْن يَش َ َََتءُ»(آلعمران )79:و «قَ َ
َ

ص ِِ»(انفال )27:در این آیه نصرت با «ایّد» و «آوی» همنشین شده و القای جانشینی میکند.
بِنَ ْ

در این آیه ،ن صرت خداوند و ن صرت مؤمنین ،در مقابل خدعۀ د شمنان ،مؤیِّد ر سول

يدقا أَ ْ َيَْ َد ُع َك قَِإ و َح ْس َ َ َ َ َ ََِ َ و
اکرم(ص) اســـتَ « :ق إِ ْ يُ ُ
ْ اللهُ ُ َ
ِ
نني»(انفال )72:که «أَيو َد» جانشین «نصر»
ص ِِ َق بَِتلْ ُم ْؤم َ
الوذي أَيو َد َك بِنَ ْ
ْ اللوهُ» شده
شده است .و این تأیید و نصرت همنشین با « َح ْسَِ َ

که این عیارت جانشـــین قوی برای نصـــرت و تأیید اســـت.
بنابراین آیا رسول خداوند هم بهزعم برخی ،مشرک شدهاند؟

وشَتء»(یوسم )771:و «قََنَ وجْينََتِ قأَ ْ لَهُ ِمن الْ َك ِ
ب الْ َع ِظي ِم َ
صُنََت قََنُج َي َمن ن َ
در آیات « َجَتء ُ ْم نَ ْ
َ ْ
َُ
ِ وِ
ِ ِ
ِ
نَتُهَت ق إََ مهمَت ِمن الْ َك ِ
ب الْ َعظي ِم َ َق
َقنَ َ
ين َك وذبُ ا بآيََت نََت»(انییاء17:و )11و «وَ نَوْي ُ َ ْ َ ُ َ ْ
صَ َ َ َ َ َ َ ْنََتُِ م َن الْ َق ْ ٌ الذ َ
ِ
ِني»(صافات )774-777 :نصرت با نکات همنشین شده است.
ص ْنَت ُ ْم قَكَتنُ ا ُ ُم الْغَتل َ
نَ َ
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در ســیاق نفی هم ،آیاتی وجود دارند که به عنوان نمونه
در بحث اثیات جانشینی نصرت نسیت به شفاعت بیان شد که
آ یه ای می فر ما ید« :ق أَنَْ َ ِذر م يَ ٌ ...مَ ََت لِلظوَ ََتلِ ِمني ِمن َِ
َحي ٍم َق الَ
َ ْ
َ ْ ُ ْ َْ َ َ
ِ
َتع»(غافر )73:که در این آیه ظالمین نقش کلیدی دارد.
َشَي ٍْ يُطَ ُ
ِ ِ
مني ِم ْن
در همین راب ه آ یاتی در قرآن با تعییر «م َََت للظو ََتل َ
ِ ِ
مني ِم ْن نَص َ َ َ َ َ ََر»(حج 17:و
أَنْص َ َ َ َ َ َ َََتر»(بقره ،211:آل عمران 732:و مائده )12:و تعییر «مَََت للظوََتل َ
فاطر )91:نازل شده ا ست که بهخوبی میتوانند جان شین تعییر «ما لظالمین من شفیع» شوند.
ِ
ِل َق ال
همین تعییر در جای دیگری از قرآن به این صورت آمده است « َق الظوَتل ُم َ مَت ََلُ ْم ِم ْن َقِ ٍّ
نَصر»(شوری .)3:که الیته این عدم نصرت برای ظالمین همان عدم نکات است که با تعابیری
ِ ِ
مني َع َذاب ََتً أَليمَََت»(فرقان91:؛ کهم )23:و «قََ َق َ ْد َحو ٌَ اللوَهُ َعلَْي َ ِه ْ
مثل « َق أ َْعتََ ْدنَََت للظوََتل َ
اِلَنوَةَ َق َم ٌَْقاُِ
ِ ِ
ِ
مني ِم ْن
النو ََتر»( ما ئده )12:و در ن ها یت تعییر «رَبونَََت إِن َ َ
وْ َم ْن َُ ْد َ ِل النو َ ََتر قََ َق َ ْد أَ ْ َزيَْتَ َهُ َق مَََت للظوََتل َ
أَنْصَتر»(آلعمران )732:بیان شده است.

در آیهای دیگر یو قاعده کلی برای ن صرت ر سول اکرم(ص) بیان شده(حج )79:و
خود این مورد می تواند یو م صداق از جریان کلی قاعده ن صرت در د ستگاه خلقت با شد
که شامل مؤمنین از جمله پیامیر خاتم(ص) بشود .پس شفاعت هم که نوعی نصرت است با
شرایط خود در دستگاه خلقت خداوند جاری است.
در نهایت به صورت یو قاعدۀ کلی نصرت انییاء در چند آیه بیان می شود( :غافر97:؛
ِ
نني(روم ،)41:که طیق قاعده جانشـــینی در
صَ َ َ َ َ َ َُ الْ ُم ْؤم َ
صـــافات )719-717:كَت َ َحقَُت َعلَْينَت نَ ْ
ِ
و
ْ
ذين َآمنُ ا َكذل َ
معناشناسی ،صریحان این نصرت ،نکات نامیده شده استُ« :ثُو نَُنَجي ُر ُس َلَنَت َق ال َ
ِ
نني»(یونس .) 719:پس شفاعت که نوعی ن صرت ا ست و شفاعت مغفرت
َحقَُت َعلَْينَت نَُْن ِج الْ ُم ْؤم َ
که قسمی از شفاعت در کنار شفاعت رهیری و واس ۀ فیض شدن است ،همان نکات است
و این سه ،هیههای معنایی یو حقیقت هستند .که الیته نکات هم منحصر بهمغفرت و داخل
در بهشت شدن نیست بلکه نکات در این دنیا هم فراوان است که مصادیق زیادی از آن در
قرآن بیان شده است(بهعنوان نمونه :بقره 43 :و91؛ انعام 79:و74؛ اعراف 74 :و.)12
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 .8رابطة «شفاعت» ،لعن ،حبط اعمال و عذاب
واژۀ «شـــفاعت» بر محور تقابل با مفهوم لعن ،حیط اعمال و عذاب شـــدید در دنیا و
آخرت ،در یو حوزۀ مع نایی قرار می ریرد .در آ یات مت عددی از قرآن با ت عابیر مختلفی
نصرت و یاری از بندران نفی شده است.

در اولین آیه که نفی نصرت با نفی شفاعت همنشین شده میفرمایدَ :ق اوَ ُق ا يََ ْ مَتً الَ ََْت ِزي
ِ
ِ
صُق َ (بقره .)43:در آیۀ
نََ َْ ٌ َع ْن نََ َْ ٍ َشْيئَتً َق الَ يَُ ْقَِ ُل مْن َهَت َشَ َ
َتعةٌ َق الَ يَُ ْؤ َ ُذ مْن َهَت َع ْد ٌل َق الَ ُ ْم يَُْن َ
«أُقلئِ َ و ِ
اْليَتةَ ُّ ِ ِ
صَ َُق َ «(بقره)37:؛ تعییر
اب َق الَ ُ ْم يَُْن َ
الدنَْيََت بَتْ َةِ قَ َ َُيَوَ ُ َعْن ُه ُم الْ َع َذ ُ
ين ا ْشَ َ ََُ،قا ََْ
ک الذ َ
ِ
َتعةٌ»« ،الَ ََْت ِزي نََ َْ ٌ َع ْن نََ َْ ٍ َشْيئَتً»
اب» جانشین سه عیارتر «الَ يَُ ْقَِ ُل مْن َهَت َشَ َ
«قَ َ َُيَوَ ُ َعْن ُه ُم الْ َع َذ ُ
و «الَ يَُ ْؤ َ ُذ ِمْن َهَت َع ْد ٌل» شده ا ست که یکی از قواعد معنا شنا سی بهنام شمول معنایی را متیادر
ب تخفیم عذاب یعنی شفاعت ،إجزای نفسی
میکند یا به تعییر سنت تفسیری قرآن ،سه سی ِ
از نفس دیگر و جایگزین عذاب ،منتفی است.
بنابراین مسیب که تخفیم عذاب است صورت نمیریرد .و از جانشینی این دو آیه و
آیات مشابه دیگر ،یکی از اقسام شفاعت یعنی «شفاعت مغفرت» استخراج میشود.
در آیاتی از کســـانیکه به آیات خداوند کافر شـــدند ،انییاء را بدون حق و آمرون به
ق سط را ک شتند ،نفی ن صرت شده ا ست و اعالم شده که اعمال آنها در دنیا و آخرت حیط
شــده اســت(آلعمران 27:و .)22همانطور که در آیۀ  97از کســانیکه کافر شــدند ،نفی
نصرت شده و نفی نصرت مساوی با عذاب شدید در دنیا و آخرت برای آنهاست(اجمال و
تفصــیل) .پس نصــرت در تقابل با حیط اعمال و عذاب شــدید در دنیا و آخرت اســت .کما

و
ذين َكَُقا» آغاز شــده و عیارت دیگری از دو آیه قیل را بهتفصــیل دیگری
اینکه آیه  37با «ال َ
ِِ
م ره میکند و عیارت «قََلَن يَ ْقِل ِمن أ ِ ِ ِ
ِ ِ
ين»
ْ ُ ََ ْ َ
َحد ْم م ْل ءُ ْاْ َْر ِ َذ َ َِتً َق لَ ِ اقَْتَدى به مَت ََلُ ْم م ْن نَتصَ َ َ
ِ
صَ َ َ َُق َ »(بقره« ،)43:ال يَُ ْقَِ ُل ِمْنهَت َع ْد ٌل َق ال ََْنَ ُعهَت
جانشــین عیارت «ال يَُ ْؤ َ ُذ مْنهَت َع ْد ٌل َق ال ُ ْم يَُْن َ

صُق َ »(بقره )729:و امثال آن در بحث شفاعت است.
َش َ
ََتعةٌ َق ال ُ ْم يَُْن َ
در آیۀ «أُقلئَِ َ و
ذين لَ َعنَ ُه ُم اللوَهُ َق َم ْن يََ ْل َع ِن اللوَهُ قََلَ ْن ََِتَ َد لََهُ نَصَ َ َ َ َ َ َراً»(نســـاء )92:نکته مهم
ْ الَ َ
جانشــینی « َم ْن يََ ْل َع ِن اللوهُ» با «لَ ْن ََِت َد لَهُ نَص َ َ َراً» اســت؛ یعنی در اینکا لعن مس ـاوی اســت با عدم
نصــرت و عدم نصــرت در بســیاری از موارد مســاوی اســت با عدم شــفاعت .و در آیۀ «قََ َق ْد
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ِ
صَ اً َق َم ْن يَظْلِ ْم ِمْن ُك ْم نُ ِذإْهُ َعذابَتً َكِراً»(فرقان )73:این
صَ ْقَتً َق ال نَ ْ
طيع َ َ
َك وذبُ ُك ْم ِبَت ََ ُق لُ َ قَمَت َ ْسَتَ ُ
آیه که با آیات چهار تا  21در ســـیاقی واحد قرار دارد(طیاطیایی ،ج ،73ص )713عدم
نصــرت با عدم صـَرف همنشــین شــده و چون بحث عذاب م ره اســت(ســیاق) تا حدودی
القای جانشــینی میکند و بههمین دلیل ،عدم اســت اعتر صـَرف ،القای جانشــینی با شــفاعت
مفغرت میکند.
نتیجهگیری
برخی از مهمترین نتایج این تحقیق بهشره زیر است:
«شفع» در لغت پیوست و ضمیمه شدن چیزی به مانند خود است که هزمه جفت شدن
اعانت و یاری اســـت .عالوه بر اینکه ،در ت ور دهلی واژۀ شـــفاعت ،معنای هزم آن برای
معنای اصلی غلیه کرده و شفاعت در کتب لغت و قرآن بهمعنای «نصرت» شناخته می شود؛
این همپوشانی معنایی در جهانبینی قرآن ،که شفاعت را مشمول هیهای از هیههای معنایی
نصرت کرده است ،نوع خاصی از نصرت است که بیشترین ظهور را در قیامت دارد .بر این
اســاس مکموعه فرایندی که در نظام خلقت از طرف خداوند تعریم شــده و یکی از ســنن
الهی مقرر شده ،ن صرت مؤمنین ا ست ،که بهنوعِ خا صی از آن « شفاعت» اطالق می شود و
دعوت از مؤمنین و ارشادی که به مؤمنین در همین زمینه از طرف خداوند متعال شده است،
«تو سل» اطالق می شود .الیته این نکته جای تحقیق بی شتری دارد .و در منظومۀ معرفتی قرآن
و جهانبینی خاص آن که توســـط الفاز و عیارات ارائه شـــده ،تغییرات معنایی مهمی اتفاق
افتاده است که در متن مقاله بیان شد.
شفاعت با ن صرت ،وهیت ،حمیم بودن ،ف ضل ،نکات ،لعن در یو حوزۀ معنایی قرار
می ریر ند و با تأثیر و تأثری که بر هم دار ند ،ه مدیگر را مع نا می کن ند .پس «ن کات»،
« شفاعت»« ،نصرت»« ،وهیت» و «فضل» ،به ترتیب هیههای معنایی یو حقیقت ذومراتب و
تشـــکیکی هســـت ند .همین شـــ فا عت در ه یه های دیگر مع نایی خود با « مدد» « ،تأی ید»،
« مأوی»دادن« ،نکات»« ،انتقام از مکرمین»« ،غلیه»« ،نکات از کرب عظیم»« ،منت»« ،تثییت
اقدام» و ...همپوشانی معنایی بهطور نسیی دارند .پس شفاعت مغفرت که نوعی نکات است
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شامل حال مؤمنین می شود .و در برخی آیات بحث ا ستغاثۀ مؤمنین و اجابت آنها با ن صرت
و مدد م ره است .برخی آیات ،هم نصرت در دنیا و هم نصرت در آخرت را بیان میکند،
پس شفاعت هم چنین است .اما عدم نصرت برای ظالمین همان عدم نکات است(فرقان91:؛
کهم23:؛ مائده12:؛ آلعمران.)732:
طیق تحلیل معناشــناســانۀ آیات قرآن کریم ،اصــل در عالم خلقت نصــرت ،تفضــل،
شفاعت و ...هست مگر عدهای که از این اصل ،مستثناء شدهاند مثل مکرمین ،ظالمین و. ...
نه بر عکس تا احتیاج به اقامه دلیل برای شفاعت و امثال آن با شد .در ضمن اینکه ،ب سیاری
از اشکاهت وارده بر بحث شفاعت ،بهخاطر نگاه عادهنه به آن است در حالیکه نصرت و
شفاعت در قرآن بهعنوان فضل خداوند م ره شده است.
مشــمول فضــل ،نصــرت و شــفاعت خدا شــدن شــرای ی هزم دارد که ایمان صــحی ،
وهیت و اطاعت پذیری ،از آن جمله اســت .و این نکته اب ال کننده نظریه تکری بندران بر
خداوند در بحث شــفاعت اســت .و فت  ،غفران ،هدایت بهصــراا مســتقیم ،انزال ســکینه در
قلوب مؤمنین ،ازد یاد ای مان ،دا خل کردن مؤمنین در ج نات و تکفیر ســـی ئات ،از ثمرات
نصرت و شفاعت خداوند عزیز ،است.
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