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فصلنامۀامامتپژوهــی
سالچهارم،شمارۀچهارم

زهره اخوان مقدم

1

مقدمه
شــفاعت از مــادۀ شــفع و بــه معنای ضميمــه كردن دو چيــز هماننــد ،و در اصطالح،
درخواســت عفو و بخشــش براى گناهكار اســت .همچنین شــفيع و شــافع به كســى
گفته میشود كه براى يارى رساندن به گناهكار با او همراه شده و در حق وى شفاعت
مىكند .بنابر عقايد اســامى ،شفاعت شافعان ،یعنی اولياى خدا و بندگان برگزيده،
در روز قيامت و به اذن الهى انجام مىگیرد .در قرآن و روایات ،شواهد فراوانی در این
باره وجود دارد.

َّ
َ
بنابر آيات قرآن ،شفاعت به اذن و رضاى خداوند انجام میشود< :ما ِم نْ� �ش ِف� ي� ٍع ِإ�لا ِم نْ�
َ ْ ذْ ن  َ َ 2شْ فَ ُ نَ َّ
َ
و� ِإ�لا ِل َم نِ� ْار ت��ضى> 3.قرآن شفاعت را بدون اذن الهی محال
ب�ع ِد ِإ�� ِ� ِه> و <و لا ي���ع
* تاریخ دریافت ،94/04/20 :تاریخ پذیریش.94/06/03 :
 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون قرآن تهران dr.zo.akhavan@gmail.com
 .2یونس.3/
 .3انبياء.28/
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میداند .همچنین رضایت خداوند نیز از مهمترین شــروط شــفاعت اســت .بیشک
برتریــن انســانی کــه از مقــام شــفاعت برخوردار اســت ،پیامبر اســام اســت؛ چنانکه
أَ
ً
ً
َ َ ُ َ
َ
مقصود از «مقام محمود» در آیۀ  79سورۀ إسراء <عسى � نْ� يَ� ْب� َع ث�ك َر ّب�ك َم ق�اما َم ْح ُمودا>
برخــورداری پیامبــر اکرم ؟ص؟ از این مقام اســت .عالوه بر پیامبر اســام ،دیگر پیامبران
و اهل بیت؟مهع؟ و اولیای الهی نیز از شــافعان هســتند .آيات قرآن ،فرشــتگان را هم از
َ ً َّ
َ َ ْ ْ َ َ ف َّ
ت ُْ َ َ
ماوا� لا ت��غ ِ�ن ي� �ش ف�اع تُ� ُه ْم �ش يْ� ئ�ا ِإ�لا ِم نْ�
شافعان معرفی میکند< :و كم ِم ن� مل ٍك �ِ ي� الس ِ
أَ أْ َ َّ
1
بَ� ْع ِد � نْ� يَ�� ذ� نَ� الل ُه ِل َم ْن� ي َ� ش� ُاء َو يَ� ْر�ضى>.
در آیاتی از قرآن کریم ،بی آنکه از واژۀ «شــفاعت» و مشــتقات آن نام برده شــده باشــد،
مضمون آن مورد تأ کید قرار گرفته است .از جمله زمانی که برادران حضرت یوسف از
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پدرشان خواستند تا از خداوند برای ایشان طلب استغفار کند و آن حضرت نیز طلب
ق ُ أَ ن َ ْ تَ �غْ ف ْ َ ن ذُ نُ َ ن نّ َ
مغفرت االهی در حق ایشــان را به آینده موکول کرد�< :الوا ي�ا � ب�ا�ا اس� ِ�ر ل�ا �� بو��ا ِإ��ا
ُ نّ َ خ ئ نَ ق َ َ َ ْ فَ أَ ْ تَ �غْ ف ُ َ ُ ْ َ �ّ� نَّ ُ ُ َ ْ �غَ فُ ُ َّ
2
ك�ا � ِاط ِ� ي��* �ال سو� �س� ِ�ر لكم ر ِب ي ِإ��ه هو ال �ور
الر ِح ي� ُم>.
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همچنیــن طلــب اســتغفار و شــفاعتطلبی پيامبــر اكــرم ؟ص؟ در حــق گنهــكاران مــورد
َ
َ
<و َل ْو أ��نَّ ُه ْم � ذْ� �ظَ َل ُموا أ� نْ� فُ� َس ُه ْم �ا�ؤُ َ
پذیرش واقع میشــود و قرآن در این باره میفرمایدَ :
ك
ِإ
ج
ً
ف َ ْ تَ ْ�غ َف ُ َّ َ َ ْ تَ ْ�غ َف َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ً
ول ل َو جَ�دوا الل َه ت� ّوا ب�ا َر ِح ي�ما>3همچنیــن در آيــۀ ديگــرى
�اس� �ر وا الله و اس� �ر لهم الرس
َ
َ َ ّ َ َ ْ ْ نَّ َ تَ َ َ ُ
4
لا�ك َسك نٌ� له ْم>.
مىفرمايد< :و ص ِل عل ي� ِهم ِإ�� ص
در روايــات نیــز بــه بحــث شــفاعت فــراوان پرداختــه شــده اســت از جملــه در روایتــی
ُ
ّ
«إنــا شــفاعت ألهــل الكبائــر مــن أ ّ
ـ
م
ـ�» 5.نیــز در حدیثــی
پيامبــر اکــرم ؟ص؟ مىفرمايــد:
ي
ي
 .1نجم.26/
 .2یوسف 97/و .98
 .3نساء.64/
 .4توبه.103/
 .5صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه ،من ال يحضره الفقيه.376/3 ،

دیگــر مــی فرماینــد:
ًَ
َ
ً
ً
َ ٌ َ
َْ ُ
ُْ ُ َ
يت خ ْمســا ل ْم ُي ْع َط َها أ َحد ق ْب ِلي ُج ِعل ْت ِل َي ال ْرض َم ْسـ ِـجدا َو َط ُهورا
أع ِط
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
ـت َج َوام َع الكلم َو أ ْعط ُ
الر ْعب َو أ ْعطيـ ُ
َو ُأ ِحــل لـ َـي ال َم ْغ َن ُم َو ُنص ْر ُت ب ُّ
يت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ َ َ َ 1
الشفاعة.
بدیهـــی اســـت کـــه شـــفاعت یکـــی از موضوعـــات پرچالـــش درون دینـــی اســـت و
پژوهـــش هـــای متعـــددی اعـــم از کتـــاب ،پایـــان نامـــه و مقالـــه ،پیرامـــون آن نوشـــته
ش ــده و هم ــواره نی ــاز ب ــه تحلی ــل و بررس ــی دارد ،ام ــا ب ــر محق ــق الزم اس ــت ت ــا بدان ــد
گذش ــتگان چ ــه تحقیقات ــی ک ــرده و ب ــه کج ــا رس ــیده ان ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس ،پیش ــینۀ
ّ
تحقی ــق در ط ــرح ه ــای پژوهش ــی جای ــگاه واالی ــی دارد و ب ــی اطالع ــی از آن ،مخ ــل
ّ
پژوهــش اســت .نوشــتار حاضــر متولــی ایــن امــر اســت و ســعی کــرده تــا نیــاز محققــان
را بــرآورده ســازد .جامعــۀ تحقیــق در ایــن مقالــه ،کتــاب هــای فارســی و عربــی و پایــان
نام ــه ه ــا و مقال ــه های ــی اس ــت ک ــه ت ــا نیم ــۀ س ــال  ،1393یعن ــی ت ــا ش ــهریور م ــاه آن
س ــال ،در ای ــران چ ــاپ ش ــده و در دس ــترس ان ــد.
نگارش حاضر ،دارای ســه بخش :کت ابها ،پایاننامهه ا و مقالهها اســت که اینک ذیل
نامه معرفی میشود.
در ایــن پژوهــش ،نه تنها نوشــتارهایی کــه به گونه ای ویژه به بحث شــفاعت پرداخته
اند شناسانده شده اند ،بلکه منابعی که بخشی از آنها نیز به این موضوع ارتباط دارد،
معرفی گشته اند.

 .1همو ،االمالی216 ،؛ و الخصال.292/1 ،
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هر عنوان ،منابع مربوط به ترتیب الفبا ،مشــتمل بر  156کتاب 115 ،مقاله و  35پایان
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کتابها
 .1ابدیت ،شــفاعت ،لقاءاهلل از دیدگاه قرآن و حدیث ،به اهتمام مهدی امین؛ با نظارت
محمد بیستونی ،قم :بیان جوان؛ مشهد :آستان قدس رضوی ،شرکت بهنشر،۱۳۸۹ ،
 ۳۴۴ص.
 .2ابعــاد شــفاعت در قــرآن کر یــم و حدیث همراه پاســخ به شــبهات ،محمدعلی امینی،
مشهد :صیانت،،۱۳۹۰ ۱۹۲ص.
 .3اثبــات الشــفاعة ،شــمس الدین محمدبن احمدب ـن عثمان الذهبــی؛ تحقیق ابراهیم
باج ـس عبدالمجیــد ،ر یــاض :مکتب ـة اضــواء الســلف ۱۴۲۰ ،ق ۲۰۰۰ = .م،۱۳۷۹ = .
ص .۷۱
 .4اثبــات عقایــد شــیعه :امامــت ،مهدویت ،شــفاعت ،توســل همراه با آیــات و احادیث
قدسی ،علی علیزاده ،اهواز :معتبر ۲۰۰ ،۱۳۸۹ ،ص.
 .5احتجاجات ،عالمه مجلسى _ ترجمه موسى خسرو ى 2 ،جلدی ،انتشارات اسالميه،
240

تهران 1379 ،ش ،چاپ اول ج ،2صفحه .420
 .6اخالص در پرســتش ،انحراف در شــفاعت ،محمدابراهیم شمســی ،کرمان :ودیعت،
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 ۱۵۴ ،۱۳۸۴ص.
 .7ارکان دین ،علی نماز یشاهرودی ،تهران :سعدی،۱۳۸۶ ، ۲۷۸ص.
 .8اصول دین و وسیلهالنجاه ،علی نماز یشاهرودی؛ تحقیق مرتضی اعدادیخراسانی،
مشهد :انتشارات والیت،۱۳۹۴ ، ۲۲۴ص .
ی العســکری ،تهــران :المجمــعالعلمی
ل بالنب ـی (ص) والتبــرک بآثــاره ،مرتض ـ 
.9التوس ـ 
االسالمی ۱۴۱۸ ،ق.= .۱۳۷۷
.10الرد علی ابنتیمیة فیالشــفاعة والزیارة واالســتغاثة، السـ ّـیدعلی الحســینیالمیالنی،
قم :مرکزالحقائقاالسالمیة، ۱۴۳۵ق .=  ۱۰۳ ،۱۳۹۳ص.
 .11الشــفاعة العظم ـی ف ـی یومالقیامــة ،فخرالدی ـن الــراز ی؛ تقدی ـم و تحقیــق و تعلیــق

احمدحجاز ی السقا ،قاهره :المکتبه االزهریه للتراث ۱۹۸۹ ،م.=  ۱۴۰۹ق.= ،۱۳۶۸
 ۹۵ص.
 .12الشــفاعة :ثبوتهــا ،ضوابطهــا و شــروطها ،انواعهــا ،احمــد احمــد جــاد ،اســکندریه:
دارالدعوة ۱۹۹۹ ،م ۱۴۲۰ = .ق ،۱۳۷۸ = .ص .۶۸
.13الشــفاعة حقیق ـة ام خیــال؟ :بحــث علمی یثبت صحة طلبالشــفاعة مــناالنبیاء
واالولیاء فی حیاتهم ... ،حس ـن طاهریالخرمآبادی ،نقله الیالعربیة رعد الحجاج،
تهــران :المجمــع العالم ـی للتقر یــب بیــن المذاهــب االســامیه ،مرکــز التحقیقــات
والدراساتالعلمیة  ،المعاونیةالثقافیة ۱۴۲۹ ،ق.=  ۲۰۰۸م.= ،۱۳۸۷ ۱۸۸ص.
ب و السنة :رسالة موجزة تبین مفهوم الشفاع ة و حدودها و آثارها،..
.14الشفاعة فی الکتا 
ف جعفر السبحانی ،نشر مشعر ،۱۳۷۴ ،ص .۱۱۰
تالی 
ق سلیمان
ن تیمیه؛ تحقیق و تعلی 
ن عبدالسال م ب 
ی االجبة السبعة ،احمد ب 
.15اللمعة ف 
بن صالح الغصن ،ریاض :دارالصمیعی ۱۹۹۸ ،م ۱۴۱۹ = .ق ،۱۳۷۷ = .ص .۱۰۵
ی السنقریالکردستانی
ی بنحسن الهمدان 
.16المشاهد المشرفة و الوهابیون ،محمد عل 
( ۱۳۷۸ ،۱۲۹۳هـ)؛ تحقیق لجنه من العلماء ،باشــراف السـ ّـیدمحمدرضا الحســینی
 .17امام علی؟ع؟ ،خرد ،امام زمان ؟جع؟ ،ســتمگری ،شــفاعت و میانجیگری ،مهدی
صبوحی ،قم :صحیفه خرد،۱۳۸۷ ، ۸۸ص.
ت و شفاعت ،علیاکبر ناصری ،تهران ،ص .۴۴۴
 .18امام 
 .19انديش ـههاى كالمــى شــيخ مفيد ،مارتيــن مكدرموت _ ترجمه احمــد آرام 1 ،جلدی،
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 1372،ش ،صفحه .336
 .20ايمان و كفر ،عالمه مجلسى _ ترجمه عزيز اهلل عطاردى 2 ،جلدی ،انتشارات عطارد،
تهران 1378 ،ش ،چاپ اول ،ج ،1صفحه 232
 .21آخرین امید :مروری بر آیات شفاعت ،محمدعلی انصاری ،مشهد :بیان هدایت نور،
،۱۳۸۷ ۷۲ص.
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الجاللی ،تهران :نشر مشعر،۱۳۹۰ ، ۱۲۸ص.
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 .22آييــن وهابي ـت ،آيت اهلل ســبحانى 1 ،جلدی ،دفتر انتشــارات اســامى ،قم1364 ،
ش ،صفحه . 258
 .23باورهایــی از معــاد ،سـ ّـیدعلی حســینیمیالنی؛ ترجمــه و ویرایــش هیئــت تحریر یــه
انتشارات الحقایق ،قم :مرکز الحقائقاالسالمیه.۱۳۹۳ ،
.24بحث حول جوازالتوســل بالنبی صلیاهلل علیه و آله واالئمةاالطهار و طلبالشــفاعة
منهم ؟مهع؟ و بطالنالتفویض ،مولف ماجد دباغ ،قم :دارالهدی.۱۳۸۹ ،
 .25بحوث فیالشــفاعة علی ضوءالقرآن والســنة ،عیناهلل حســنی ،ابوالحســن حسنی،
قم :شاکر ۲۰۴ ،۱۳۹۲ ،ص.
 .26بدایة یومالقیامة ارضالمحشــر ،الحوضالشفاعةالعظمی ،ماهراحمد الصوفی؛ قدم
للموسوعة محمدسعیدرمضان البوطی...و دیگران ،بیروت :المکتبةالعصریة۱۴۲۹ ،
ق.=  ۲۰۰۸م.=  ۱۵۹ ،۱۳۸۶ص.
 .27بشارتالشفاعة ،عمرنوربخثی ،پیرانشهر :سامرند ۷۳ ،۱۳۸۶ ،ص.
242

 .28بهشــت از دیــدگاه قــرآن و حدیث ،مهــدی امین؛ محمد بیســتونی ،قــم :بیان جوان؛
مشهد :آستان قدس رضوی ،شرکت بهنشر ۳۷۸ ،۱۳۸۹ ،ص.
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 .29بیاییــد اینگونــه ز یــارت کنیــم :چیســتی ،پــاداش و آداب زیارت ،روحاهلل شــفیعیان،
مشهد :موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم ۱۲۶ ،۱۳۹۳ ،ص.
 .30پرتــوی از قرآن ،طالقاني ســيد محمود ،شــركت ســهامی انتشــار ،تهــران 1360 ،ش6 ،
جلدي ،جلد  1صفحه  148و  149و( 213بقره)48/
 .31پــل صــراط ،شــفاعت ،بهشــت و نعمتهای بهشــتی ،اصغــر علیزادهرودســری ،قم:
واصف الهیجی، ۱۱۲ ،۱۳۸۷ص.
ل استغاثه ،توسل و شفاعت ،گفتار ی از کاشفالغطاء؛ ترجمه و شرح
ن مسائ 
 .32پیرامو 
ی کاشانی ،کاشان :مرسل ،۱۳۷۳ ،ص .۴۰
ی قاسم 
از مرتض 
 .33التبيان في تفسير القرآن ،طوسي ،محمد بن حسن ،دار احياءالتراث العربي ،بيروت،

یت ـا 10،جلــدی ،جلد  1صفحه ( 444بقــره )123/و جلد  2صفحه ( 350بقره)270/
ب 
و جلــد  3صفحه  276و ( 277نســاء )85/و جلــد  3صفحه ( 83آلعمران )192/و
جلــد  7صفحــه ( 241انبياء )28/و جلــد  9صفحه ( 430نجم )26/و جلد  9صفحه
( 238دخان )41/و جلد  9صفحه ( 65مؤمن)18/
ن،۱۳۸۸ ،
ن اندیش ـ ه جــوا 
ل و شــفاعت ،محمــد شــجاعی ،تهــران :کانــو 
 .34تجس ـ م عم ـ 
 ۱۰۶ص ،این کتاب در سالهای مختلف و در انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.
 .35التحريــر و التنوير،ابــن عاشــور محمــد بــن طاهــر ،تونــس ،دارالتونســية1984،ق30 ،
جلدی ،جلد  1صفحه ( 487بقره )48/و جلد  3صفحه  15و (16بقره )254/و جلد
 15صفحه ( 185اسراء )79/و جلد  27صفحه ( 48طور)21/
ل و نــداء غیــراهلل ،محمدعمــر ســرباز ی ،زاهــدان :محمدعمر
ی در مــورد توس ـ 
 .36تحقیق ـ 
سرباز ی ،۱۳۸۱ ،ص .۸۴
 .37ترجمــه امامــت بحاراالنــوار ،عالمــه مجلســى _ ترجمــه موســى خســرو ى 5 ،جلدی،
انتشارات اسالميه ،تهران 1363 ،ش ،چاپ اول ،ج ،4صفحه    244
ن و سنت ،مجید حیدر یفر،
ت در قرآ 
ت عاشورا ،تقی ه و شفاع 
.38 ترن م عاشوراییان :زیار 
 .39تفســير احســن الحدي ـث ،قرشــی ســيد علی اكبــر ،بنياد بعثــت ،تهــران 1366 ،ش،
12جلدی ،جلد  1صفحه  132و  134و (135بقره)48/
 .40تفســير القــرآن العظي ـم ،ابــي الفداء حافــظ ابن كثير الدمشــقي ،دار الكتــب العلمية،
بيروت 1408 ،ق4،جلدی ،جلد  1صفحه ( 564آلعمران )80/و جلد  2صفحه 86
(مائده )37/و جلد  2صفحه ( 350اعراف)49/
 .41تفســير القرآن الكريم ،صدرالدين شــيرازي ،محمد بن ابراهيم ،انتشــارات بيدار ،قم،
1411ق 7 ،جلــدی ،جلــد  1صفحه ( 71حمد )1/و جلــد  3صفحه 319و 322و341و
( 343بقره )48/و جلد  4صفحه  124و 125و127و128و( 136بقره )255/و جلد 7
صفحه ( 348طارق)10/
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 .42تفســير الكاش ـف،مغنيه ،محمــد جــواد ،دار العلــم للمالييــن ق 1981،م7،جلدی،
جلد  1صفحه  97و (136بقره)48/
 .43تفسير المراغي ،مراغي احمد بن مصطفي ،داراحياء التراث العربي ،بيروت 1985،
30جلــدی ،جلــد  1صفحــه  110و (111بقــره )48/و  3صفحــه ( 13بقــره )255/و 5
صفحه  109و (110نساء)85/
 .44تفسير المنار ،محمد رشيد رضا (م 1354 .ق) ،بيروت ،دارالمعرفة ،بی تا12،جلدی،
جلــد  1صفحــه ( 307بقــره )48/و جلد  3صفحه ( 34بقــره )255/و جلد  5صفحه
 306و307و(309نساء )85/و جلد  7صفحه ( 549انعام)74/
 .45التفســير المنير في العقيدة و الشــريعة و المنهج ،زحيلي وهبة بن مصطفي ،بيروت
دارالفكــر المعاص ـر 1411 ،ق 32 ،جلــدی ،جلــد  3صفحــه ( 16بقــره )255/و جلد 5
صفحــه ( 79نســاء40/) و جلــد  5صفحــه ( 182نســاء )85/و جلــد  11صفحــه 103
(يونــس )3/و جلــد  16صفحه ( 285طه )109/و جلــد  16صفحه ( 164مريم )87/و
جلــد  18صفحــه ( 137نور )2/و جلد  22صفحه  174و175و(176ســبأ )23/و جلد
244

 24صفحه ( 84مومن)7/
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 .46تفســير نمون ـه ،مــكارم شــيرازی ،ناصــر ،دار الكتــب اإلســامية ،تهــران 1374،ش،
 27جلــدی ،جلــد  1صفحــه  224و  225و  226و  228و  231و  233و  235و 237
(بقــره )48/و جلــد  2صفحــه ( 196بقــره )255/و جلد  3صفحه ( 451نســاء )64/و
جلــد  4صفحــه  38و (39نســاء )85/و جلــد  4صفحه ( 143نســاء )123/و جلد 5
صفحــه ( 137مائــده )118/و جلــد  9صفحــه ( 90هود )37/و جلــد  13صفحه 304
(طــه )109/و جلــد  13صفحــه ( 390انبياء )28/و جلد  17صفحه ( 113ســجده)4/
و جلد  18صفحه ( 79ســبا )23/و جلد  19صفحه  481و( 479زمر )43/و جلد 21
صفحــه ( 138زخــرف )86/و جلــد  25صفحــه  256و ( 257مدثــر )48/و جلــد 27
صفحه ( 99ضحى)5/
ن و حدیث
ل قرآ 
ض از مبدا هستی) از دیدگا ه عق 
ب فی 
ی کس 
ی برا 
ل (وسیلهجوئ 
.47توس 

پ و نشر،۱۳۷۲ ،
و پاسخ به شبهات ،محمد ضیاآبادی ،تهران :بنیاد بعثت ،مرکز چا 
280ص.
ح المقدسة ،جعفر سبحانی ،تهران :موسس ه بینالمللی
ل او االســتغاث ه باالروا 
 .48التوس ـ 
کتاب ۱۴۰۸ ،ق ،۱۳۶۶ = .ص .۱۹۱
 .49توس ـل ب ـه پیامبــر خــدا صل ـیاهلل علی ـه و آل ـه و ســلم و تبــرک ب ـه آثــار ایشــان ،مرتضی
ی اسالمی.۱۳۷۸ ،
عسکری؛ مترجم محمدجواد کرمی ،تهران :مجمع علم 
 .50توســل در دنیــا ،بــذر شــفاعت در آخــرت :تلخیصــی از بیانــات عالــم ربانی حضرت
آی ـتاهلل مرتضــی تهران ـی ،تهیه شــده در گروه فرهنگی امابیها ســاماهلل علیهــا ،تهران:
اندیشه پویا ۲۷۰ ،۱۳۹۱ ،ص.
ن و روایــات ،محمــد بیســتونی؛ گــروه تحقی ـق مریــم
ت از دیــدگاه قــرآ 
ل و شــفاع 
 .51توس ـ 
حسینمردی ،مهسان حسینمردی ،آسیه بیستونی؛ با همکار ی و کارشناسی اسداهلل
اسدیگرمارودی ،تهران :بیان جوان،۱۳۸۳ ،  ۱۱۸ص.
 .52توســل و شــفاعت ،جــواد قاســمیمقدم ،خرمآبــاد :انتشــارات شاپورخواســت،
،۱۳۹۳ ۱۱۶ص.
ل البیت،
خ ب ه شــبهات ،محمــد ضیاءآبادی ،تهــران :بنیاد بعثت ،موسس ـ ه اه 
و پاس ـ 
 ،۱۳۶۲ص .۲۸۰
.54توســل ،یــا ،اســتمداد از اولیــاء خدا ،جعفر ســبحانی ،قــم :توحید ق ـم،۱۳۹۳ ،۲۷۷
ص و قم :موسسه امام صادق (ع) ۱۴۳۰ ،ق=  ۲۷۷ ،۱۳۸۸ص.
 .55توســات ،یــا ،راه امیــدواران ،از محمدمهدی تاج لنگرودی ،دار الکتب االســامیه،
 ۱۹۱ ،۱۳۷۳ص این کتاب در سال  ۱۳۵۶نیز در  ۲۰۰صفحه به چاپ رسیده است.
 .56جامــع البيــان فــي تفســير القرآن ،طبــري ابو جعفر محمــد بن جرير ،بيــروت دارالفكر،
 1408ق30 ،جلدی ،جلد  2صفحه ( 330بقره )210/و جلد  5صفحه ( 89نساء)40/
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 .57الجديد في تفسير القرآن المجيد،سبزواري نجفي محمد بن حبيب اهلل ،دارالتعارف
للمطبوعات ،بيروت 1402 ،ق 7 ،جلدی ،جلد  1صفحه ( 324بقره )255/و جلد 2
صفحه ( 57آلعمران)45/
 .58جــواز طلبالشــفاعة منالنبــی صل ـیاهلل علیــه و آلــه و ســلم واالئمةاالطهــار ؟مهع؟
و بطالنالتفو ی ـض، ماجــد الکاظمــی ،موسســةالدفاع عــن مذهــب اهلالبیــت ،قــم:
باقیات، ۱۴۳۵ق.=  ۹۱ ،۱۳۹۳ص.
ی معاد ،..توسط رضا حبوباتی ،تهران :رضا
 .59چند درس از شفاعت :مجموع ه درسها 
حبوباتی ،۱۳۶۹ ،ص .۶۰
 .60حق اليقين ،عالمه مجلسى1 ،جلدی ،انتشارات اسالميه صفحه .445
 .61حقایق تحریف شده :بخش اول :عقائد تحریف شده ،شماره  :۱شفاعت در اسالم،
هاش م هاشمزاد ه هریسی ،بیجا ،ص .۸۰
 .62حقیقــت شــفاعت و شــفیعان از دیــدگاه اســام ،صبیحــه فالحتــی ،قم :انتشــارات
جامعة القرآن الکریم،،۱۳۹۲ ۹۶ص.
246

ی محمــود) و
ن (د .مصطفــ 
 .63حقیق ـة الشــفاعة :حــوار هــادی ،رفی ـع المســتوفی بی ـ 
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(د .یوسف القرضاو ی) ،الناقد عبدالقادر یحیی الشهیر بالدیرانی ،دمشق :نورالبشیر،
 ۱۴۲۱ق =  ۲۰۰۰م = ۹۵ ،۱۳۷۹ص.
ص از
ن و حدی ـث ،محمــد ضیاءآبــادی؛ تلخیــ 
ل از دیــدگا ه عق ـل ،قــرآ 
 .64خالص ـ ه توس ـ 
ن شهری ،تهران :موسس ه نبا ،۱۳۷۹ ،ص .۵۶
محمدحسی 
ی امامان ،محمدرضا روستا ،تهران :نشر علم ،۱۳۸۰ ،ص .۲۰۰
 .65داروخان ه معنو 
 .66در حر یــم عشــق( :آداب ،اســرار ،پاداشها ،شــبهات و داســتانهای زیــارت) ،رحیم
کارگر؛ ســتاد عمره دانشــجویی ،قم :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
دفتر نشر معارف ۱۷۹ ،۱۳۸۶ ،ص.
 .67درسهایی در نقد وهابیت :توســل ،شــفاعت و ریش ـههای اعتقادی آن ،نجمالدین
طبسی ،تبریز :نور والیت ۵۸ ،۱۳۸۸ ،ص.

ج سـ ّـیدتقی
ی حــا 
ی آقــا 
ی آیهاهللالعظم ـ 
 .68درســهائی از شــفاعت :مجموع ـ ه گفتارهــا 
طباطبائیقمی ،عباس حاجیانیدشتی ،قم :محالتی، ۱۸۲ ،۱۳۹۳ص.
ج سـ ّـید تقی
ی حــا 
ی آقــا 
هلل العظم ـ 
ی آی ـها 
 .69درســهائی از شــفاعت :مجموع ـ ه گفتارهــا 
ی دشتی ،قم( .۱۳۶۴ :قم :استقال ل) ،ص ۱۷۹
طباطبائی قمی ،عباس حاجیان 
 .70دروس فیالشفاعه واالستشفاع ،علی حسینیصدر ،قم :دلیلما ۱۵۶ ،۱۳۸۶ ،ص.
.71دعــا و توســل ،محمدرضا کاشــفی ،محمدکاظــم روحانی؛ برای نهــاد نمايندگى مقام
معظم رهبرى در دانشــگاهها معاونت آموزش و تبليغ ،اداره مشــاوره و پاســخ ،قم :نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف،۱۳۸۸ ، ۱۶۰ص.
 .72دوازده نکته در بررسی وارزیابی ادله توسل ،شفاعت ،تبرک و زیارت ،نگارش فتحاهلل
نجارزادگان ،قم :آستانه مقدسه قم ،انتشارات زائر، ۸۸ ،۱۳۹۱ص.
 .73راهنماى حقيقت ،آيت اهلل ســبحانى 1 ،جلدی ،نشــر مشــعر ،تهران 1387 ،ش،
چاپ پنجم ،صفحه .163
 .74رســائل فيض كاشــانى ،فيض كاشــانى 4 ،جلدی ،مدرســه عالى شــهيد مطهرى،
تهران 1387 ،ش ،چاپ اول ،ج1رساله  ،1صفحه .80
ک ملکی،.۱۳۸۷
ی بنارسی ،تهران :نی 
عسکری؛ مترجم فیروزعل 
ت بزرگان ،رضا باقیزاد ه گیالنی ،قم :گا ه سحر.۱۳۷۹ ،
 .76رمز موفقی 
 .77رویکــرد عقالنــی بــر باو رهــای وهابیــت ،نجمالدیــن طبســی؛ ترجمــه مصطفــی
داداشزاده ،قم :امیرالعلم :ارمغان گیالر :برگ فردوس.۱۳۸۴ ،
 .78ســرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،فياض الهيجى 1 ،جلدی ،انتشــارات الزهراء،
تهران 1372 ،ش ،چاپ سوم صفحه .167
 .79سرنوشت انسان :صراط و شفاعت ،مسعود عالی ،قم :نشر عطش ۲۷۰ ،۱۳۹۲ ،ص.
 .80ســيماى عقائــد شــيعه ،آيــت اهلل ســبحانى _ ترجمــه جــواد محدثى 1 ،جلدی ،نشــر
مشعر ،تهران 1386 ،ش ،چاپ اول صفحه 89
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 .81شــرح فارســى تجريد االعتقاد ،ابو الحســن شــعرانى1 ،جلدی ،انتشــارات اســاميه،
ن صفحه .583
تهرا 
 .82شــرح كشــف المــراد ،على محمــدى 1 ،جلدی ،دار الفكر ،ق ـم 1378 ،ش ،چاپ
چهارم،صفحه .566
.83شــرک از نگاهــی دیگر :بررســی اتهام به شــرک در کتــب اهدایی وهابیــت ،به اهتمام
حیدرعلی جعفری ،تهران :منیر،۱۳۹۲ ، ۱۵۲ص.
 .84الشــفاعة فی نظامالتشریع، سـ ّـیدکمال الحیدر ی؛ ّ
سیدجاسم الموسوی ،تهران :نشر
مشعر، ۹۰ ،۱۳۹۳ص.
 .85شــفاعت از دیدگاه شــافعان ،ناصر ب ـن علی باقری بیدهندی ،قم :موسســه فرهنگی
ی شاکر ،۱۳۷۷ ،ص .۶۴
انتشارات 
 .86شــفاعت از دیــدگاه مذاهــب خمســه (بــا تاکیــد بــر آراء عالمــه طباطبایــی) ،جــواد
جمشیدیحسنآبادی ،اصفهان :بساتین،۱۳۹۱ ، ۱۴۵ص.
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 .87شــفاعت از نظــر قــرآن و احادیــث و اتفــاق دانشــمندان اســامی در موضــوع اصــل
شفاعت ،محمدیعقوب محرمزادهنوبری ،تبریز :هادی،۱۳۸۸ ، ۶۴ص.
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 .88شفاعت آخرین امید ،کریم حمیدی ،قم :قدس،۱۳۸۵ ، ۳۸۳ص .
ی اصفهانی ،قم :امابیها،
ی در 
ن ؟مهع؟ ،عل ـ 
ی از معصومی 
ت بهضمیم ـ ه کرامات 
 .89شــفاع 
 ،۱۳۷۷ص .۱۰۰
 .90شــفاعت چــرا و چگونــه :نقدی بــر مذهب فکــری ابنتیمیــه و محمدبنعبدالوهاب،
غالمرضا حسینی ،قم :بنیاد معارف اسالمی،۱۳۸۶ ، ۲۰۶ص.
 .91شــفاعت چیســت؟ شفیع کیســت؟ ،غالمرضا حاتمی ،مشهد :آهنگ قلم،،۱۳۸۸
 ۴۰ص.
 .92شفاعت در احادیث اسالمی ،عباس ظهیری ،تهران :محراب، ۵۴ ،۱۳۹۳ص.
 .93شفاعت در اسالم ،علی صحت ،تهران ،ص .۱۲۶

ی عالمهحائــری ،تهران :علی
ت گناهــکاران ،عل 
 .94شــفاعت در آیینــه قــرآن عفو مجــازا 
عالم ه حائری :موسسه فرهنگی نشر رامین ۱۹۹ ،۱۳۸۴ ،ص.
ن و حدیث ،رضا استادی ،ص .۱۲۷
 .95شفاعت در قرا 
 .96شــفاعت در قــرآن و حدیــث و بحثــی در بــاره ز یــارت ،به کوشــش رضا اســتادی ،قم:
مســجد مقــدس جمکــران،۱۳۹۲ ، ۱۷۲ص همچنین در ســال  ۱۳۵۹در  ۱۲۷صفحه
چاپ شده است.
 .97شفاعت در قلمرو عقل و قرآن و حدیث ،جعفر سبحانی ،تهران :دارالکتباالسالمیه،
 ،۱۳۵۴ص .۴۳۷
ت کبری ،حمید کاظمیپور ،تهران :حجم سبز ۷۶ ،۱۳۷۹ ،ص
 .98شفاع 
 .99شفاعت کبریّ ،
سیدحسین حسینی ،تهران :منیر ۲۲۶ ،۱۳۸۹ ،ص.
ت و توس ـل ،محمدکاظ ـم روحان ـی؛ نهــاد نمایندگ ـی مقــام معظ ـم رهبــری در
 .100شــفاع 
ی ادار ه مشــاوره و پاس ـخ ،ق ـم :دفتــر نشــر معــارف ۱۳۸۳ ،و
دانشــگاهها ،مرکــز فرهنگ ـ 
،1385 ۸۶ص.
 .101شــفاعت و زیارت برگرفته از آثار آیتاهلل جعفرســبحانی ،جمعی از محققان ،تهران:
ت و عرفان ،ط ه هاشمی ،سنندج :طه هاشمی ۴۴۰ ،۱۳۹۰ ،ص.
 .102شفاع 
ش مرکز رساله،
ن حیدر رضوی؛ پیشــک 
 .103شــفاعت یک حقیقتاســامی ،مترجم مبی 
قم :موسس ه االما م علی(ع) ۱۴۲۲ ،ق ۱۵۴ ،۱۳۸۰ = .ص
 .104شــفاعت :پژوهشی پیرامون حقیقت؛ اقسام و دستاوردهای آن ،تقریرات ّ
سیدکمال
حیدری؛ ترجم ّ
سیدمحمدحسین میرلوحی؛ ویرایش و بازنگری مسعود فکری ،تهران:
دانشگاه امام صادق (ع)، ۴۱۱ ،۱۳۹۲ص.
.105شفاعت :تفسیر دعای جوشن کبیر ،علی نجفی؛ به اهتمام محمد جوالییتهرانی،
تهران :شکیب،۱۳۹۰ ، ۳۸ص.
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کانون اندیشه جوان ۱۶۳ ،۱۳۸۶ ،ص .
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 .106شفاعت :متن سخنرانی حجهاالسال م حاج ّ
سید عباس موسویمطلق ،به اهتمام هیئت
س ۱۳۸۴ ،، ۴۸ص.
یا عباسصلواتاهللعلیه و انتشارات هنارس ،قم :انتشارات هنار 

 .107شــفاعت ،احمــد مطهــری ،غالمرضــا کاردان ،قــم :موسســه در راه حــق،۱۳۵۹ ،
 ۲۵۴ص.
 .108شــفاعت ،جمعی از نویســندگان؛ تهی ه کننده پژوهشکده حج و زیارت ،تهران :نشر
مشعر،۱۳۹۳ ، ۲۴۴ص.
.109شفاعت ،حسن طاهریخرمآبادی ،قم :بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی حوز ه علمی ه قم)،۱۳۸۵ ،  ۱۸۸ص.
 .110شفاعت ،رضا لکعلیآبادی ،قم :انتشارات هنارس،،۱۳۹۱ ۲۰۰ص.
 .111شفاعت ،قاسم اسالمی ،بیجا :بینا ، ،۱۳ ۱۶۷ص.
 .112شــفاعت ،گروه تحقیق مریم حســینمردی ،مهسان حسینمردی ،آسیه بیستونی؛ با
نظارت محمد بیستونی ،قم :بیان جوان،۱۳۹۱ ، ۶۵ص.
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.113شــفاعت ،لیکوال ّ
سیدحســن طاهریخرمآبادی ،ژیارونکی سرفراز علیمهدی ،قم:
مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) ۱۱۶ ،۱۳۹۱ ،ص.
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 .114شفاعت ،محمد قاضوی ،قم :سبط اکبر،۱۳۸۱ ،  ۱۳۶ص .
 .115شفاعت ،محمدباقر علمالهدی ،تهران :منیر،۱۳۸۶ ، ۳ج.
ن رمضانی ،تهران ۲۵۴ ،ص.
.116شفاعتکنندگان روز جزا ،محس 
 .117الشفاعة بحوث فی حقیقتها و اقسامها و معطیاتها ،کمال الحیدری ،قم :دار فراقد،
 ۱۴۲۸ق.=  ۲۰۰۷م.=  ۴۳۸ ،۱۳۸۶ص.
 .118الشفاعة حقیق ة اسالمیة ،قم :مرکز الرساله ۱۴۱۸ ،ق ،۱۳۷۶ = .ص .۷۵
ی الســبزوار ی؛
ی الموســو 
ب الرحمن ،عبداالعل 
ن تفســیر مواه 
عم 
 .119الشــفاع ة و الشــفی 
ل القریشی ،فجراالیمان ۱۴۲۵ ،ق ۴۷ ،۱۳۸۳ = .ص.
تقدیم جمی 
ی الشــعراو ی؛ اعداد ه و مراجع ه مرکز التراث
 .120الشــفاع ة والمقا م المحمود ،محمد متول 

ث االســامی ،ق.= ۱۴۲۰م،۱۳۷۹.= ۲۰۰۰
ب والســنة ،قاهرة :مکتب ه الترا 
لخدم ـ ة لکتا 
ص .۲۴۸
 .121الشــفاعة :محاولــة لفه ـم الخــاف القدی ـم بی ـن المویدی ـن والمعارضی ـن ،مصطف ـی
محمود ،قاهرة :داراخبارالیوم قطا ع الثقافة ۱۹۹۹ ،م =  ۱۱۱ ،۱۳۷۸ص.
 .122الشفیع ،عمریوسف باشمیل ،ریاض :دارطویق، ۱۴۱۴ق،= ،۱۳۷۲ ۹۴ص.
 .123شــيعه پاســخ میدهد ،ســيد رضا حســينى نس ـب ،جلدی ،1نشــر مشــعر ،تهران،
 1386ش،چاپ نوزدهم صفحه .53
 .124شيعه شناسى و پاسخ به شبهات ،على اصغر رضوانى ،نشر مشعر ،تهران1384 ،
ش ،چاپ دوم ج ،2صفحه .343
 .125عقايــد اســام در قرآن كريم ،آيت اهلل ســيد مرتضى عســكرى _ ترجمــه محمد جواد
كرمى 3 ،جلدی ،مجمع علمى اسالمى 1378 ،ش ،چاپ اول ،ج ،2صفحه .430
 .126عقیده شــفاعت ،محمدطاهر القادری؛ مترجم ّ
سیدعبدالحســین رئیسالسادات،
تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،معاونت فرهنگی،۱۳۹۰ ، ۲۴۰ص .
 .127فرهنــگ شــيعه ،پژوهشــكده تحقيقــات اســامى ،جلــدی ،1زمــزم هداي ـت ،ق ـم،
ل آیات :توحید ،ربنا و رب ،بهضمیمه
ن کریم :شام 
ت شــریف ه ادعی ه قرا 
ت آیا 
 .128فهرس ـ 
ی توســات مومنی ـن ب ـ ه درگاه خداونــد متعــال،
ت بــرا 
ی از توب ـه ،صلــو ه و شــفاع 
آیات ـ 
ف افجه ،۱۳۷۳ ،ص .۵۰
جمعآور ی شد ه توسط محمود سی 
ک و البدع ة و قضیة
 .129فی ظل اصول االســام :دراس ـة شــاملة لمســال ة التوحید و الشــر 
ب و السنة،
ی ضو االصول المستفاده من الکتا 
االستشــفا ع و التوس ـل الزیار ه و غیرها ف 
ت جعفــر الســبحانی ،بقل ـ م جعفر الهــادی ،قم :موسس ـ ة االما م صــادق(ع)،
محاضــرا 
 ۱۴۱۴ق ،۱۳۷۳ = .ص .۳۷۳
 .130قاعــدة جلیلــة ف ـی التوس ـل و الوســیلة ،تالی ـف تقیالدی ـن احمدب ـن تیمیة؛ صحح
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 1386ش ،چاپ دوم ،صفحه .302
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ق علی ـ ه السـ ّـید محمــد رشــید رضا ،قاهــرة :مکتبــة الثقافــة الدینیــة ،م۱۹
اصل ـه و عل ـ 
=.ق ،۱۳.= ۱۴ص .۱۶۲
 .131قضایــا اســامیة معاصــرة ،رمضــان عصفــور ،قاهــرة :مطبوعــات اخبار الیــوم ،قطاع
الثقافة ،م ،۱۳۷۷.= ۱۹۹۸ص .۲۳۲
 .132کاوشهایی پیرامون والیت ،جعفر سبحانی ،قم :موسسه امام صادق (ع)،۱۳۸۴ ،
 ۲۶۳ص.
ت شده و نتیج ه گرفتهاند،
ل بانحضر 
ی کســانیک ه متوس 
ت رضویه :در قضایا 
 .133کراما 
علیاکبر مروجاالســام ،بیجا :علیاکبر مروجاالســام؛ مشــهد :کتابفروشــی جعفری،
.۱۳۴۸
 .134كاشــف األســرار ،نظــر علــى طالقانى2 ،جلدی ،مؤسســه خدمات فرهنگى رســا،
تهران 1373 ،ش ،چاپ اول ،ج  ،1صفحه .442
 .135كشــف األســرار و عــدة األبــرار ،ميبــدي ،احمــد بــن محمــد ،انتشــارات اميــر كبير،
252

تهــران 1361،ش 10،جلــدي ،جلــد  1صفحــه ( 692بقره )255/و جلــد  2صفحه 212
(آلعمران )96/و جلد  2صفحه ( 610نســاء )85/و جلد  2صفحه ( 527نســاء)41/
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و جلد  3صفحه ( 311انعام )12/و جلد  7صفحه ( 267نمل )87/و جلد  8صفحه
( 73احزاب )40/و جلد  10صفحه ( 290مدثر)48/
 .136كلم الطيب در تقرير عقايد اســام ،ســيد عبد الحسين طيب1 ،جلدی ،كتابخانه
اسالم 1362 ،ش،چاپ چهارم ،صفحه .808
 .137گل واژههای شفاعت ،رضا مهدوی ،قم :گنج عرفان ۱۳۵ ،۱۳۹۳ ،ص.
 .138گلواژ ههــای امیــد :مطالــب جالب و خواندنــی ویژه رهجویان ســامتی ،رضا نصر،
اصفهان :نگین ایران ۱۱۲ ،۱۳۸۶ ،ص.
 .139ال ...بــل الشــفاعة ثابتــة :ردود العلمــاء علــی منکــری الســنة و الشــفاعة ،اعــداد
عبدالمعزعبدالحمیــد الجزار ،عبدالحفیظمحمد عبدالحلیــم ،بیجا :مجلة االزهر:

رو ز الیوسفالجدیدة ۱۴۲۰ ،ق.=  ۲۰۰۰م.=  ۱۴۸ ،۱۳۷۹ص.
 .140مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن ،طبرســی ،فضــل بــن حس ـن ،انتشــارات ناصــر
خســرو،تهران 1372،ش10 ،جلدی ،جلد  1صفحه ( 223بقره )48/و جلد  3صفحه
 128و (129نساء)85/
 .141مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهرى ،شهيد مطهرى 27 ،چلدی ،انتشارات صدرا،
تهران ،ج ،1ص .241
ی مقا م معظم
گ تــا قیامت ،محمدرضا کاشــفی؛ تنظی ـ م و نظارت نهاد نمایندگ ـ 
 .142مــر 
رهبری در دانشــگاهها ،مرکز فرهنگی ،اداره مشــاور ه و پاس ـخ ،قم :نهاد نمایندگی مقام
معظ م رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف،۱۳۸۴ ، ۱۷۳ص.
 .143مصباحالمومنی ـن :بیســت گفتــار در والیت و تمســک به اهل بیــت طاهرین ؟مهع؟،
ناصر پناهیاردبیلی ،قم :مهدییار ۴۸۰ ،۱۳۸۹ ،ص.
 .144معــاد شناســى ،آيــت اهلل ســيد محمــد حســين حســينى تهرانــى 10 ،جلــدی ،نــور
ملكــوت قــرآن ،مشــهد 1423 ،ق،چاپ اول ،ج ،5صفحــه  .173در جلد نهم کتاب
ایشان بحث مبسوطی درباره شفاعت وجود دارد.
32جلــدی ،جلــد  3صفحــه  55و  56و( 66بقــره )48/و جلــد  6صفحــه 221
(بقــره )254/و جلــد  7صفحــه ( 10بقــره )255/و جلــد  7صفحــه ( 75بقــره )270/و
جلــد  10صفحه  206و ( 207نســاء )85/و جلد  12صفحــه ( 137مائده )118/و جلد
 19صفحه ( 133ابراهيم )36/و جلد  21صفحه ( 253مريم )88/و جلد  22صفحه
( 119طه )109/و جلد  27صفحه ( 33مؤمن )7/و جلد  27صفحه ( 37مومن)8/
 .146مفهــوم الشــفاعة فی القرآن :محاضرات السـ ّـید کمال الحیــدر ی ،بقلم محمدجواد
الزبیدی ،دار فراقد ۲۰۰۴ ،م .۱۳۸۳.
 .147الميزان في تفســير القرآن،طباطبايي ،ســيد محمد حسين ،دفتر انتشارات اسالمی
یتــا 20،جلــدي ،جلــد  1صفحــه  166و  180و  154و  157و
جامع ـهي مدرســين ،ب 
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 .145مفاتيــح الغي ـب ،فخــر رازی ،محمــد بــن عمــر ،مطبعــة البهيــة المصر يــة ،بیتــا،
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 158و  160و  161و  162و  164و  165و  168و  169و  171و  173و  175و  183و
( 184بقــره )48/و جلــد  2صفحــه ( 333بقــره )255/و جلد  3صفحــه 277و 304
(آلعمــران )80/و جلــد  5صفحــه ( 29نســاء )85/و جلد  7صفحــه ( 45انعام)21/
و جلــد  8صفحــه ( 157اعــراف )54/و جلــد  10صفحــه ( 295هــود )36/و جلــد 16
صفحه ( 245ســجده )4/و جلد  16صفحه ( 371ســبأ )23/و جلد  17صفحه 270
(زمر)44/
 .148نظام واسطه در خلقت ،علیاصغر رضوانی ،تهران :نشر مشعر،۱۳۹۰ ، ۱۴۵ص.
 .149نغمههای توسل و شفاعت ،مریم قشمیبزرگ ،قم :امیرالعلم ۲۵۶ ،۱۳۹۲ ،ص.
ی راجی ،قم :آستانه مقدسه قم ،انتشارات زائر،
؟مهع؟ در قیامت ،عل 
ت 
ش اهل بی 
.150نق 
،۱۳۸۰ ۳۰۱ص.
 .151نــکات کلیــدی در نقــد وهابیت :نگاهی به کتاب  ۱۲نکته در بررســی و ارزیابی ادله
توســل ،شفاعت ،تبرک و زیارت ،انســیه ماهینی ،بوشهر :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
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بوشهر ۹۸ ،۱۳۹۰ ،ص.
 .152نکتههای قرآنی درباره شفاعت ،عباسعلی کامرانیان ،قم :نور قرآن و اهلبیت (ع)،
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،۱۳۹۳ ۱۲۶ص.
ی اراکی ۱۴۲۲ ،ق.۱۳۸۰ = .
 .153وسیل ة النجاة (امام رضا ؟ع؟) ،علیرضا سنجر 
 .154وسیلة النجاة ،نماز ی ،اصفهان :حسینی ه عمادزاده، ۱۴۰۹ق. =  ۳۲ ،۱۳۶۷ص.
 .155وهابیت و شفاعت ،علیاصغر رضوانی ،تهران :مشعر ۱۲۸ ،۱۳۹۱ ،ص.
ی از شفاعت
ن از شفاعت امام حسین ؟ع؟؛ بهانضما م داستانهای 
 .156هفتاد و دو داستا 
ف رضا حســینی االرز ی ،مشــهدرضا حســینی
حضــرت ابوالفضل العباس ؟ع؟ ،تالی 
ی عصر ؟جع؟.۱۳۷۹ ،
االرز ی ،تهران :ول 

پایان نامهها

پایاننامهها

 .1آراء عقالنی عالمه طباطبایی و امام فخر رازی پیرامون مسئله شفاعت در دین اسالم،
نویســنده :معصومه ســعید ،سـ ّـیده فاطمه طباطبایی ،مقالههای همایشهای ایران،
کنگــره بیــن المللــی فرهنگ و اندیشــه دینی ،مرکز راهبری مهندســی فرهنگی شــورای
فرهنگ عمومی استان بوشهر.1393 ،
 .2بررســی آرای علماء شــیعه و وهابی درباره توســل و شفاعت ،استاد راهنما :محمدرضا
موســویفراز ،اســتاد مشــاور :محمــد کریمــی ،دانشــجو :محمــد علــی بلتســتانی،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة ،دانشــکده الهیات و معارف
اسالمی.1384 ،
 .3بررســی تطبیقی شــفاعت ،توســل و زیارت از دیدگاه امامیه ،اشاعره و وهابیت ،استاد
راهنما :دادخدا خدایار ،اســتاد مشــاور :حســین خاکپور ،دانشــجو :یاســین خســروی،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ،دانشــکده الهیــات و معــارف
اسالمی.1391 ،
 .4بررســی تطبیقی موضوع شــفاعت از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و مظهری دانشــجو:
ادبیات و علوم انسانی.1389 ،
 .5بررســی شــفاعت ازدیدگاه قرآن باتوجه به مقایسه آراء تفسیری مذاهب اسالمی ،استاد
راهنمــاّ :
سیدمحســن میرباقــری ،اســتاد مشــاور :مجید معــارف ،پدیــدآور :حبیب اهلل
محمدزاده ،کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین.1392 ،
 .6بررســی عقاید کالمی در آثار ناصرخســرو ،استاد راهنما :محسن جهانگیری ،دانشجو:
فاطمه کوپا ،کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.1373 ،
 .7بررسی مساله شفاعت از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخر رازی ،استاد راهنما :محمد
ذبیحی ،دانشجو :علی اکبر محمدی ،کارشناسی ارشد دانشگاه قم.1379 ،
 .8بررســی مســئله شــفاعت و پاســخ بــه شــبهات آن از منظــر آیــت اهلل ســبحانی ،اســتاد

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

فاطمه عبداللهی تهرانی ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیت معلم ،تهران ،دانشکده
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راهنما :موســی مالیری ،استاد مشاور :عزیزاله افشار کرمانی ،پدیدآور :زهرا اسالم پناه،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســامی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهــران مرکزی،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی.1392 ،
 .9بررسی نظریه ی ّ
توسل و انعکاس آن در شعر عرفانی فارسی از قرن ششم تا نهم ،استاد راهنما:
احســان شــفیقی ،اســتاد مشــاور :شــکراله پورالخاص ،دانشــجو :ســبحان نوری زاده ناوی،
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.1389 ،

 .10بررســی و تحلیــل شــفاعت از دیــدگاه قاضــی عبدالجبــار ،فخــر رازی ،محمــد بــن
عبدالوهــاب و عالمــه طباطبایــی ،اســتاد راهنمــا :پروین نبیان ،اســتاد مشــاور :جعفر
شــانظری ،دانشــجو :زهرا حمزه زاده ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه اصفهان ،دانشکده
ادبیات و علوم انسانی.1391 ،
 .11پژوهشــی پیرامــون ســه مقام اخــروی نبی اکرم (ص)( ،شــفاعت ،محمود ،شــهادت)
از دیــدگاه قــرآن و روایــات ،اســتاد راهنمــا :فتــح اهلل نجــارزادگان ،اســتاد مشــاور :ناصر
محمدی رفیعی ،دانشجو :صدیقه ،کارشناسی ارشد دانشگاه قم.1386 ،
256

 .12تاثیر اندیشــه های کالمی ابن تیمیه بر وهابیت ،اســتاد راهنما :احمد حیدرپور ،اســتاد
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مشــاور :علی اصغر رضوانی کاشــانی ،دانشــجو :محمد عیســی محمدی ،کارشناســی
ارشد دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.1386 ،
 .13تحلیــل ابعــاد اعتقادی داســتان حضــرت موســی (ع) در قرآن ،اســتاد راهنما :صمد
عبداللهی عابد ،اســتاد مشاور :معروفعلی احمد وند ،دانشجو :محمد بستان افروز،
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم ،تبریز ،دانشکده الهیات.1390 ،
 .14ترجمــه کتــاب (وهابیــت ،مبانــی فکــری و کارنامه عملــی) آیت اهلل جعفر ســبحانی،
اســتاد راهنما :شــعبان داداشــی ،استاد مشــاور :جابر اکبرزاده ،دانشــجو :المان حسن
اف ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیک تهران) ،دانشــکده
مهندسی صنایع.1384 ،
 .15ترجمه کتاب فرقه وهابی و پاســخ به شــبهات آنها به زبان اردو ،اســتاد راهنما :اســد

عالــم نقوی ،اســتاد مشــاور :شــجاعت حســین رضوی ،دانشــجو :محمد علــی تقوی،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة ،دانشــکده الهیات و معارف
اسالمی.1384 ،
 .16ترجمــه و تحقیــق آیــة الکرســی ســلیمان الجرجــی از علمــای قــرن دوازدهــم ،اســتاد
راهنمــا :امیر توحیدی ،اســتاد مشــاور :سـ ّـید ّ
محمد رضــوی ،محمد رضــوی ،پدیدآور:
رویا جهان دئست دیز ،رویا جهاندوست دیز ،کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،
کارشناســی ارشــد دانشگاه آزاد اســامی واحد تهران مرکزی ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی.1391 ،
 .17ســیمای پیامبــر اســام (ص) در اشــعار عر بــی و فارســی مــا محمــد فضولی ،اســتاد
راهنمــا :علــی قهرمانی ،دانشــجو :نادر محمدی ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــهید
مدنی آذربایجان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.1392،
 .18شــخصیة النبــی و أثرهــا فــی شــعر الســرایا و الغــزوات ،اســتاد راهنمــا :نجمالدیــن
طبســی ،استاد مشــاور :محمدهادی یوسفی غروی ،دانشــجو :أحمد محسن أسدی،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة ،دانشــکده الهیات و معارف
 .19شفاعت از دیدگاه عالمه طباطبایی وابن تیمیه ،استاد راهنما :رضا حاجی ابراهیم،
استاد مشاور :محمد رضا امامی نیا ،دانشجو :محمد غالمپور درزی.1391 ،
 .20شــفاعت از دیدگاه فرق مختلف اســامی (اشاعره ،معتزله ،تشیع و وهابیت) ،استاد
راهنما :سـ ّـید حســین ّ
سید موسوی ،اســتاد مشاور ،:دانشجو :ســعیده دربان جعفری،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد ،دانشــکده الهیــات و معارف اســامی،
.1390
 .21شفاعت از منظر حکمت متعالیه و ابن تیمیه ،استاد راهنما :محمود موسوی ،استاد
مشــاور :علیرضا قایمی نیا ،دانشجو :فاطمه راســتی کردار ،کارشناسی ارشد دانشگاه
باقرالعلوم ؟ع؟ ،دانشکده الهیات.1387 ،

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

اسالمی.1385 ،
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 .22شفاعت از نظر عقل ،قرآن و ّ
سنت آیة اهلل جعفر سبحانی استاد راهنما :کلب صادق
اسدی ،استاد مشاور :محمد تقی یزدانی ،دانشجو :صفدر حسین ،کارشناسی ارشد،
.1384
 .23شــفاعت از نظــر فریقیــن ،اســتاد راهنما :غالمحســین اعرابــی ،دانشــجو :محمد انور
ناصــری زاده ،وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة
المصطفی العالمیة ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.1380 ،
 .24شــفاعت از نظر قرآن و نقد شــبهات وارده ،دانشــجو :طاهره ســیف اللهی ،دانشکده
اصول الدین.1387 ،
 .25شــفاعت در قرآن از دیدگاه فریقین ،اســتاد راهنما :حسین علوی مهر ،دانشجو :غالم
رسول شاکری ،کارشناسی ارشد.1381 ،
 .26شفاعت در قرآن ،استاد راهنما :محمدجعفر حسینیان ،دانشجو :شاه ولی اصغری،
.1381
258

 .27شــفاعت در کتــاب و ســنت ،اســتاد راهنمــا :احمــد امامــزاده ،اســتاد مشــاور :مریــم
ایمانی خوشــخو ،دانشجو :محمدجواد فربود ،کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم
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تهران.1383 ،
 .28شفـاعت و تـوسل از دیدگاه عقل و نقل ،استاد راهنما :عزیزاهلل فیاض صابری ،استاد
مشــاور ،:دانشــجو :رقیه پناهی رجب ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد،
دانشکده الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری.1390 ،
 .29شــیعه شناســی حجت االســام علی ربانــی گلپایگانــی ترجمه :به زبان اردو ،اســتاد
راهنما :احتشــام عباس زیدی ،اســتاد مشاور :کلب صادق اســدی ،دانشجو :محمد
تقی حافظی.1384،
 .30قلمرو شــفاعت در قرآن و حدیث و رد شــبهات در رابطه با شــفاعت ،اســتاد راهنما:
زهرا کاشــانیها ،اســتاد مشاور :علی اکبر شایســته نژاد ،پدیدآور :فرزانه خانی منشادی،
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده علوم انسانی.1390 ،

 .31مــرگ و رســتاخیز از دیــدگاه مولــوی در مثنوی ،اســتاد راهنمــا :محمد یاوری ،اســتاد
مشــاور :ابراهیم رنجبر ،دانشــجو :صدیقه بازرگان کلوانق ،کارشناســی ارشــد دانشگاه
محقق اردبیلی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.1389 ،
 .32مســئله شــفاعت در االهیــات شــیعی و مســیحی ،اســتاد راهنمــا :حجــه االســام و
المســلمین دکتر حبیب رضا ارزانی ،اســتاد مشــاور :حجه االســام و المســلمین دکتر
علی ارشــد ریاحی ،دانشــجو :محمدرضا حق شــناس آدرمنابادی ،کارشناســی ارشد
دانشکده علوم حدیث.1392 ،
 .33مواضــع کالمــی امام رضــا (ع) در برابر انحرافات فکری و عقیدتی مذاهب اســامی،
اســتاد راهنما :مهدی فرمانیان ،اســتاد مشــاور :عزالدین رضانژاد امیردهی ،دانشــجو:
خــادم علــی اصغــری ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیــک
تهران) ،دانشکده مهندسی.1385 ،
 .34نجات در اســام ،هندوئیســم و بودیســم ،اســتاد راهنما :امیر خواص ،استاد مشاور:
مصطفی آزادیان ،دانشجو :محمد حسن احمدی ،کارشناسی ارشد دانشگاه جامعه
المصطفی العالمیه ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.1386 ،
میرباقری ،اســتاد مشاور :علی غضنفری ،دانشجو :ذکری علوی پور ،کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم قرآنی تهران.1390 ،

مقالهها

مقالهها

 .1اإلســراء و المعراج و الشــفاعة ،محمود شــاور ربیع ،مجله :منبر االسالم ،السنة الثالثة و
الخمسون ،رجب  ،1415العدد .7
 .2اسرار و آثار تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) ،نشریه موعود ،شماره .135 ،134
 .3اشــفع لنا عنداهلل :چرا باید به وســایل الهی توسل بجوییم؟ ،مریم حاجی عبدالباقی،
نشریه خیمه ،شماره .84

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

 .35نقد و بررسی مستندات قرآنی وهابیت در توحید و شرک ،استاد راهنماّ :
سید محسن
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 .4امــل تــا عمل :نگاهی به امید از دریچهی بینش توحیدی ،رضا کریمی ،نشــریه ســوره،
شماره .53 ،52
 .5اندیشــه :شــفاعت در قرآن برگرفته از کتاب پاســخ به شبهات اینترنتی ،هادی کردان،
مجله :رشد آموزش معارف اسالمی ،زمستان  ،1389شماره 79
 .6ایمان و عمل از دیدگاه شهید مطهری  ،2زهرا بادپا ،نشریه نامه جامعه ،شماره .49
 .7ایــن شــفیع اســت این جهان و آن جهــان این جهان در دین و آنجــا در جنان ،مجله:
گلستان قرآن شهريور  ،1379شماره .22
 .8آشــنایی بــا چند اصطالح قرآنی ،9 ،شــفاعت ،یعقــوب جعفری ،مجله :درســهایی از
مکتب اسالم ،خرداد  ،1373سال  ،34شماره .2
 .9آیــت اهلل مصبــاح یــزدی :هم فکری علمی و کار جمعی رشــد علمی را بــه دنبال دارد،
نشریه پرتو سخن ،شماره .611
 .10با شــفاعت او همه شــيعيان وارد بهشت میشوند ،ماهنامه سرباز ،شماره  ،209بهمن
 1392ص .26
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 .11بانوی شفاعت ،م.گ ،ماهنامه ديدار آشنا ،شماره  ،25تير  1381ص .11
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 .12بانــوی كرامت؛ خورشــيد شــفاعت ،بــه انتخاب :محمود ســوری ،فصلنامه اشــارات
ايام ،شماره  ،153زمستان  1392ص .275
 .13بررســی آیات شــفاعت از دیدگاه فریقینّ ،
سید فیاض حسین رضوی ،مجله :طلوع،
بهار  ،1387شماره .25
 .14بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی طباطبایی و فضل اهلل ،موسی صدر ،نشریه پژوهشهای
قرآنی ،شماره .66 ،65
 .15بررسی مسأله شفاعت ،رضا باقیزاده ،مجله :کالم اسالمی ،تابستان  ،1376شماره .22
 .16بررســی انديش ـههای كالمــی مولــوی در موضــوع شــفاعت ،دكتــر حســين حيــدری،
فصلنامه مطالعات اسالمی ،شماره  ،55بهار  1381ص .107
 .17بررسی روايات و آرای بزرگان شيعه و اهل ّ
سنت در باره شفاعت ،علی اشرف كرمی،
فصلنامه انديشه تقريب ،شماره  ،20پاييز  1388ص .91

 .18پاســخ بــه ســؤال شــما :آیا در اســام شــفاعت هســت یا نــه؟ اگر هســت منظــور از آن
چیست؟ مجله :درسهایی از مکتب اسالم ،تير  ،1353سال پانزدهم ،شماره .7
 .19پاسخ و پرسش (پاسخ شفاعت) ،مجله :ایمان ،فروردین  ،1325شماره .17
 .20تاثير توسل و شفاعت در توبه ،آیةاهلل مظاهری ،ماهنامه پاسدار اسالم ،شماره ،353
ارديبهشت  1390ص .5
 .21تأملــی در عناصــر نقلــی نظر یــه محمد عبــده در معنای شــفاعت اخروی بــا تأ کید بر
صحیح بخاری ،شــهرام پورحسن ،محمد کرمانی کجور ،مجله :امامت پژوهی ،پاییز
 ،1391سال دوم ،شماره .7
 .22ترسیمی از زندگی برزخی ،نشریه موعود ،شماره .159 ،158
 .23تسليت ،شفاعت ،ماهنامه پيك آهن ،شماره  ،60مرداد  1383ص .11
 .24تفســير قرآن كريم ســوره بقره ،آيه ( 48شــفاعت در قرآن) ،استاد محمدتقي مصباح،
علی اوسط باقری ،دو فصلنامه قرآن شناخت ،شماره  ،9بهار و تابستان  1391ص .5
 .25توســل از ديدگاه ديوبنديه ،محمد مصطفايی ،مهدی فرمانيان ،مجله پژوهشهای
اعتقادی كالمی ،شماره  ،12زمستان  1392ص .103،136
سوم ،شماره  ،10تابستان  1392ص .55
 .27جســتاری در شــفاعت از منظــر وهابیــت ،محمــد فــوالدی ،محمد درو یــش ،مجله:
معرفت ادیان ،پاییز  ،1391شماره  22( ،4صفحه ،از  25تا .)46
 .28چه كسانی شفاعت میشوند؟ ماهنامه پرسمان ،شماره  ،53بهمن  1385ص .26
 .29حضــرت آیــة اهلل ســبحانی :وهابیــون بدون رجــوع به قرآن شــریعت ســازی میکنند،
نشریه پرتو ،شماره .592
 .30حــول آیــة من کتــاب اهلل :همــا شفاعتان...شــتان مابینهما ،عبدالحمیــد الفضالی،
مجله :االزهر ،السنة الرابعة و الخمسون ،محرم  ،1402الجزء .1

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

 .26توســل و شــفاعت از نگاه ديوبنديه ،محمد طاھر رفيعی ،فصلنامه سراج منير ،سال
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 .31خداشناسی حضرت فاطمه (س) ،نشریه موعود ،شماره .135 ،134
 .32در آرزوی شــفا و شــفاعت ،ســودابه مهيجــی ،فصلنامــه اشــارات ايام ،شــماره ،153
زمستان  1392ص .116
 .33در آســتان امامــان علیهم الســام :شــفاعت همان پارتی بازی نیســت! ّ
ســید احمد
خاتمی ،مجله :پاسدار اسالم ،مرداد  ،1390سال سی ام ،شماره .356
 .34در جســتجوی حقیقت ( ،)7محمود حکیمی ،نشــریه درســهایی از مکتب اســام،
شماره .587
 .35در خصوص شفاعت ،مجله :خاطرات وحید ،تیر و مرداد  ،1351شماره  9و .10
 .36درآمدی بر سیر و سلوک ( )6تأثیر توسل و شفاعت در توبه ،حسین مظاهری ،مجله:
پاسدار اسالم ،اردیبهشت  ،1390سال سی ام ،شماره .353
 .37رابطــه شــفاعت بــا مقــام معنــوی مومنــان ،ســيدمصطفی حسينینســب ،ماهنامــه
معرفت ،شماره  ،180آذر .1391
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 .38رهنمودهایــی از تفســیر المیــزان ( :)5شــفاعت ( )1حســین ســوزنچی ،مجله :رشــد
آموزش معارف اسالمی ،بهار  ،1385شماره .60
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 .39زيارت ،توسل و شفاعت ،ماهنامه زائر ،شماره  ،230شهريور  1393ص .30
 .40السنة (الشفاعة عند اهلل یوم القیامة) ،عبدالرحمن الجزیری ،مجله :االزهر ،المجلد
الثانی عشر ،محرم  ،1360الجزء .1
 .41شــبهات حول الشــفاعة ،محمد تقی مصبــاح الیزدی ،مجله :بقیــةاهلل ،أیلول ،1999
العدد .96
 .42الشــفاعة الشــرعیة و التوســل إلــی اهلل باألعمــال و بالذوات و األشــخاص (من فتاوی
شیخ اإلسالم ابن تیمیة) ،مجله :المنار 27،بهمن  ،1301شماره .419
 .43الشــفاعة المقبولة ،مجله :المعارج ،ربیع الثانی و جمادی األولی  ،1417العدد 24
و  25و  26و .27

 .44الشــفاعة بیــن الســلب و اإلیجــاب ( ،)2محمــد هــادی معرفــت ،مجلــه :الهــادی،
فروردین  ،1353شماره .9
 .45الشــفاعة بیــن الســلب و االیجــاب ،محمد هــادی معرفت ،مجله :الهادی ،شــهریور
 ،1352شماره .8
 .46الشفاعة بین السلف و الخلف ،عبدالعزیز غنیم ،مجله :منبر االسالم ،السنة الثامنة
و الخمسون ،ربیع األول  ،1420العدد .3
 .47الشــفاعة حقیقــة قرآنیــة ثابتــة ،نصــر فر یــد ،مجلــه :رســالة التقریب ،تيرمــاه ،1379
شماره  7( 28صفحه ،از  92تا .)98
 .48الشــفاعة فــی الحــدود ،إبراهیــم أحمــد الوقفــی ،مجلــه :االزهــر ،المجلــد الثالــث و
العشرون ،صفر  ،1371الجزء .2
 .49الشــفاعة للمذنبیــن مــن الشــیعة ،مجلــه :اجوبة المســائل الدینیــة ،الــدورة الثالثة،
جمادی األولی  ،1378العدد .5
 .50الشفاعة و مفهومها االسالمی ،حسن محمد تقی الجواهری ،مجله :رسالة التقریب،
تيرماه  ،1379شماره  14( 28صفحه ،از  78تا .)91
 ،1353شماره .10
 .52الشفاعة ،إبراهیم الجبالی ،مجله :نوراإلسالم ،المجلد األول ،شوال  ،1349العدد .10
 .53الشفاعة ،مجله :بقیةاهلل ،صفر  ،1414العدد .35
 .54الشفاعة ،محمد تقی المصباح الیزدی ،مجله :بقیةاهلل ،آب  ،1999العدد .95
 .55شــفاعت (مقايســه ديــدگاه ابــن تيميــه در مجموعــه فتــاوا و مالصــدرا در تفســير آيــه
الكرســی) ،فاطمه راســتي كردار ،پژوهشــنامه حكمت و فلســفه اســامی ،شماره ،28
تابستان  1388ص .123
 .56شفاعت از دیدگاه صدرالمتالهین ،عباس فنی اصل ،نشریه اندیشه دینی ،شماره .33

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

 .51الشفاعة :بین السلب و اإلیجاب ( ،)3محمد هادی معرفت ،مجله :الهادی ،خرداد
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 .57شــفاعت از دیــدگاه عقــل و نقل ،محســن غرویان ،مجلــه :نور علم ،مرداد و شــهريور
 ،1371شماره .46
 .58شــفاعت از دیــدگاه قــرآن ،معصومــه قــره داغــی ،مجلــه :فرهنــگ کوثر ،اردیبهشــت
 ،1377شماره .14
یشــود :گفت و گــو با حجت االســام عالی پیرامون
 .59شــفاعت از همیــن دنیا شــروع م 
باب شفاعت در قیامت ،آزاده شجایی ،نشریه زائر ،شماره .214
 .60شفاعت اهل بيت (ع) ،قانون دارد :گفت و گو با حجت االسالم واعظ موسوی ،مريم
احمدی ،ماهنامه زائر ،شماره  ،200مرداد  1390ص .34
 .61شــفاعت بــه اذن خداســت ،ماهنامــه شــاهد جــوان ،شــماره  ،416اســفند 1388
ص .32
 .62شفاعت به هنگام والدت ،محمد نجفی یزدی ،نشریه آفاق مهر ،شماره .50
 .63شفاعت بی قید و شرط نیست ،معصومه قره داغی ،روزنامه جوان.
 .64شفاعت حق کیستّ ،
سید محمد باقرعلوی تهرانی ،راه قرآن.
264

 .65شفاعت در اسالم ،محمد صدقی االنق ،مجله :پژوهش نامه معارف قرآنی ،زمستان
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 ،1391سال سوم ،شماره .11
 .66شفاعت در برزخ ،محمد اصغری نژاد ،مجله :حسنا ،بهار  ،1389شماره .4
 .67شــفاعت در تفســیر مناهــج البیــان ،نهلــه غــروی نایینــی ،مجله :ســفینه ،زمســتان
 ،1382شماره  8( 1صفحه ،از  117تا .)124
 .68شــفاعت در حــد و تعزيــر ،رحيم نوبهار ،فصلنامه پژوهش حقوق كيفری ،شــماره ،7
تابستان .1393
 .69شــفاعت در قرآن برگرفته از کتاب پاســخ به شــبهات اینترنتی ،هادی کردان ،نشــریه
رشد آموزش معارف اسالمی ،شماره .79
 .70شــفاعت در قرآن و حديث ،محمود ســعدی ،ماهنامه پاســدار اســام ،شماره ،257
ارديبهشت  1382ص .26

 .71شفاعت در قرآن و کالم معصومان(ع) ،زهرا بهدانی ،مجله :حدیث اندیشه ،تابستان
 ،1381شماره .2
 .72شفاعت در قرآن ،مسعود عباسی جامه.
 .73شــفاعت در قيامت ،ابراهيم چراغی ،ماهنامه ديدار آشــنا ،شماره  ،32بهمن 1381
ص .48
 .74شفاعت درآموزه های قرآنی ،احمد محمدی ،روزنامه کیهان.
 .75شفاعت درآیات و روایات ،زهره وطنپور ازغندی.
 .76شفاعت ضابطه مند از نظر صدرائیان ،فاطمه صادق زاده قمصری ،مجله :حکمت
سینوی ،دی و بهمن  ،1382شماره  37( 23صفحه ،از  32تا .)68
 .77شــفاعت عقوبــت در قــرآن و عهديــن ،محمــد كاوه ،فصلنامه مطالعات تفســيری،
شماره  ،6تابستان  1390ص .147
 .78شــفاعت عقوبــت و نجــات در قــرآن و عهدیــن ،محمــد کاوه ،مجلــه :پژوهشهــای
اعتقادی کالمی ،زمستان  ،1391سال دوم ،شماره  30( ،8صفحه ،از  117تا .)146
 .79شفاعت مان كن ،محبوبه احمدی ،نامۀ جامعه ،شماره  ،102بهمن و اسفند 1391
 .80شــفاعت مقبول ،حجت شعبانی ،مجله :رشد آموزش معارف اسالمی ،بهار ،1393
شماره .92
 .81شفاعتنامه ،فتح اهلل نادعلی ،ماهنامه فكه ،شماره  ،123مرداد  1392ص .62
 .82شــفاعت و رفع يك شــبهه ،علی كرمی ،فصلنامه فرهنگ جهاد ،شــماره  ،34پاییز و
زمستان  1382ص .221
 .83شفاعت ،استاد محسن غرويان ،ماهنامه ديدار آشنا ،شماره  ،32بهمن  1381ص .32

 .84شفاعت ،اسماعیل ایزدی ،مجله :مکاتبه و اندیشه ،زمستان  ،1391سال دوازدهم،
شماره .45

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

ص .64
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 .85شفاعت ،حجت اهلل رحمانی ،نشريه نسيم وحی ،شماره نشريه.5 :
 .86شفاعت ،دوماهنامه زمزم معارف ،شماره  ،26آبان  1389ص .40
 .88شــفاعت ،عمار الهی ،دوماهنامه اشــراق انديشه ،شــماره  ،19فروردين ،ارديبهشت
 1383ص .12
 .89شفاعت ،محمد غفوری ،مجله :فرهنگ کوثر ،تابستان  ،1382شماره .54
 .90شفاعت ،مرتضی دانشمند ،ماهنامه مه يار ،شماره  ،41بهمن  1393ص .14
 .91الشــفاعة فــی المنظورالقرآنــی ،نهله غروی نایینــی ،مجله آفاق الحضارة االســامیة،
شماره .5
 .92الشفاعة ،عبدالکریم حایری.
 .93شفیع روز قیامت ،نیره حسینی ،مجله :گلستان قرآن ،مرداد  ،1380شماره .76
 .94کتابشناســی شــفاعت ،ابــاذر نصــر اصفهانــی ،مجلــه :ســراج منیــر ،زمســتان ،1390
شماره .4
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 .95کالمکم نور :الشفاعة ،مجله :بقیةاهلل ،رجب  ،1415العدد .36
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 .96مرا شفاعت اين پنج تن بسنده بود :به مناسبت روز مباهله ،فاطمه صفری ،ماهنامه
راه قرآن ،شماره  ،54مهر و آبان  1393ص .27
 .97مســئله شــفاعت (عرفان عملی در اسالم) ،علی فیض مشــکینی ،مجله :جهاد12،
آبان  ،1361شماره .41
 .98مشــارکات القــراء :الشــفاعة ملخــص مــن کتــاب العــدل اإللهــی للشــهید مطهری،
عبداهلل عیسی ،مجله :بقیةاهلل ،آب  ،2005العدد .167
 .99مــع الشــفاعة و آثارهــا البنــاءة ،جعفــر الســبحانی ،مترجــم :جعفــر الهــادی ،مجلــه:
الهادی ،خرداد  ،1355شماره .20
 .100معتقــد أهــل الســنة و الجماعــة فی الشــفاعة ،عبداهلل بن ســلیمان الغفیلــی ،مجله:
البحوث اإلسالمیة ،رجب و شعبان و رمضان و شوال  ،1422العدد .64

 .101مفهــوم شــفاعت در اندیشــه شــیعی ،مجتبــی روحانی زاده ،مجله :شــیعه شناســی،
تابستان  ،1385شماره  26( 14صفحه ،از  163تا .)188
 .102مقــام شــفاعت حضــرت فاطمــه (س) ،آيــت اهلل وحيد خراســانی ،ماهنامــه موعود،
شماره  ،135فروردين و ارديبهشت  1391ص .97
 .103مقايســه ديــد گاه قاضــی عبدالجبار معتزلی و فخر رازی درباره شــفاعت و بررســی و
نقــد آن هــا براســاس روايــات ،پروين نبيــان ،زهرا حمــزه زاده ،مجله الهيــات تطبيقی،
شماره  ،9بهار و تابستان  1392ص .121،134
 .104من أخالق القرآن الکریم الشــفاعة و التحیة ،عبدالفتاح أحمد الفاوی ،مجله :منبر
االسالم ،السنة الواحدة و األربعون ،رجب  ،1403العدد .7
 .105نجوای توسل جویندگان به معبود ( ،)2محمدتقی مصباح ،نشریه معرفت ،شماره .189

 .106نسیم رحمت الهی ( ،)1محمدتقی مصباح ،نشریه معرفت ،شماره .162
 .107نقــد دیــدگاه المنــار در تفســیر آیات شــفاعت ،علی اوســط باقری ،مجلــه :معرفت،
فروردین  ،1388شماره  18( 136صفحه ،از  53تا .)70
 .108نقد دیدگاه وهابیت درباره شفاعت از منظر وحی وعقل ،ابراهیم کوثری ،سفیر.
فیض مشکینی ،مجله :جهاد 8،دی  ،1361شماره .45
 .110نگاه تفســيری به شــفاعت ،در آيه  48ســوره بقره ،ماهنامه راه قرآن ،شماره  ،42مهر و
آبان  1391ص .22
 .111نگاهی به مفهوم قرآنی شفاعت ،لیال سادات مروجی.
 .112نور بودن امر خداوند ،اهميت فراگيری صحيح اصول دين ،نقش ايمان به شفاعت
و عــدم آن در زندگــي ،مالك نجات ،واليت و محبت به علی ،نشــريه آفاق نور ،شــماره
 ،13بهار و تابستان  1390ص .104
 .113ويژه نامه شفاعت ،ماهنامه ديدار آشنا ،شماره  ،32بهمن  1381ص .29

شناسی موضوع «شفاعت»
منبع
ِ

 .109نکاتــی چنــد پیرامــون« :گناه»« ،توبــه» و «شــفاعت» (عرفان عملی در اســام) ،علی
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 .114هماهنگی شفاعت با توحيد درمقارنه ديدگاه عالمه طباطبائی و رشيد رضا ،محمد
رضا مســعودزاده ،حســنعلی نوروزی ،مجله پژوهش های اعتقادی كالمی ،شماره ،8
زمستان  1391ص .147
 .115يك گام تا بهشــت :گفت و گو با حجت االســام واعظ موســوی :كاوشــی در معنای
شفاعت ،مريم احمدی ،ماهنامه زائر ،شماره  ،231آبان  1393ص .22
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