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ﺷﻔﺎﻋﺖ در آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ

اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی

ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺷﻔﯿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر)ع( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑـﻪ آن اﻋﺘﻘــﺎد
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﮑﺘﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن و ﺷﺮح آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷـﺪن اﺻــﻞ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﺬرا و اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺑﺎرﻫﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿـﺪ از روی ﺟﻬﺎﻟــﺖ و ﻫـﻮس
ﻫﺎی زودﮔﺬر و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و از ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ رو زرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﺎره ﮐﺎر وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺎدر و داﯾﯽ و ﺧﺎﻟﻪ و ﻋﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ
واﺳﻄﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و واﺳﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﭘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ درﮔﺬرد .ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ
ﺣﺮﻣﺖ و اﺣﺘﺮام دﯾﮕﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ آﯾﺪ و از او ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﻮزش ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐـﻪ در
ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎره واژه ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ،اﻧﻀﻤﺎم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
وی و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از او اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮ در ﮐﻨﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷـﻔﺎﻋﺖ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را دارد).ﻣﻔﺮدات راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ص  457ذﯾﻞ واژه ﺷﻔﻊ(
اﻧﻮاع ﺷﻔﺎﻋﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫــﯽ
ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻞ آن در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﺟﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻐﻔﺮت ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪه را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ وارد دوزخ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷــﻔﺎﻋﺖ او ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ وارد دوزخ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺮون آورده ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ج  1ص (173
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  159ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺳﺎﻃﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آﯾﻪ  97و
 98ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در آﯾﻪ  64ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮات
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮﯾﺶ را واﺳﻄﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ اﯾﺸﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ واﺳﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ دﭼﺎر ﻋﺬاب و ﺧﺸﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو از اﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را واﺳﻄﻪ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ وی را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻃﻠﺐ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از ارج و ﻗﺮب ﺑﺴ ﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در آﯾﻪ  79ﺳﻮره اﺳﺮاء ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ و ارﺟﻤﻨﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎ ﺗﻬﺠﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻣـﺖ
اﺳﺖ) .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ج  3ص  211ﺣﺪﯾﺚ  (402ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ و ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﮐـﻪ
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ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻋﺖ
آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻟﻬﯽ را ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐـﻪ در آﯾـﺎﺗﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ اﺻـﻠﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آن ﻋــﺪم
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻏﯿﺮﺧﺪاداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑــﻪ ﺳـﻮره ﻃـﻪ
آﯾﻪ  109و ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  3و ﺳﺒﺎء آﯾﻪ  23اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ :و ﻻﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﻪ ﻋﻨــﺪه؛ ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﻧـﺰد ﭘﺮودﮔـﺎر
ﺳﻮدی ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎ اذن اﻟﻬﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را در ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺎت و آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدن اﺷﺨﺎص و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿــﺪ و
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺷﺨﺎﺻﯽ از اوﻟﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻣﻮری ﺟﺰ ﺷﺮک ﺑﺎﷲ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اذن اﻟﻬﯽ در اﻣﻮری ﺟﺰ ﺷــﺮک ﺑــﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه و ﯾﺎ از دوزخ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در آن وارد ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﮔﺮدﯾﺪه و زﻣــﺎﻧﯽ در آن ﻋــﺬاب
ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اذن و دﺳﺘﻮر اﻟﻬﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎد ﻣﮑﺮﻣﻮن )اﻧﺒﯿﺎء آ ﯾﻪ
 26و  (28ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎد ﻣﮑﺮﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اذن اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﻫــﺎ
و ﺟﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻮرزﯾﺪه اﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ) .اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  26و  28و ﻧﯿﺰ ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  26و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺠﻤــﻊ اﻟﺒﯿـﺎن ج  7و  8ص  71و ﻧﯿــﺰ
ﮐﺸﺎف زﻣﺨﺸﺮی ج  3ص 113ﮐﻪ وﻟﺪ در آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اوﻟﯿﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ از ﻣﻘــﺎم ﺑﻠﻨـﺪ و
ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در آﯾﻪ  255ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آﯾﻪ  3ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ و آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺧﺎص را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن اﻟﻬﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧــﻮد ﺷـﺮﻃﯽ
ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺪون اذن اﻟﻬﯽ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺪارد ) .ﺑﻘﺮه
آﯾﻪ  123و  254و ﻣﺮﯾﻢ آﯾﻪ  85و (87
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨـﺪه داﺷـﺘﻦ ﻣﻘــﺎم
ﻣﺤﻤﻮد و ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻟﻬﯽ ﺷﻤﺎری اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ و ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دوری از ﺷﺮک
از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و از ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  86ﺳﻮره زﺧﺮف ﻣﻼک ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻘــﺎم
ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ را اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد) .اﻟﻤﯿﺰان ج  18ص (127
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در ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ  72ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐــﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳـﻘﺎن و ﻣﺸﺮﮐـﺎن وارد دوزخ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ دوری ورزﯾﺪه اﻧﺪ از دوزخ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در آﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺨﻠـﺪان در دوزخ
ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺷﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻓﻘﻂ از ﮔﻨﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮک ورزﯾﺪه اﻧـﺪ ﻧﻤــﯽ
ﮔﺬرد.
ﺧﺸﯿﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ
آﯾﻪ  28ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺧﻮف و ﺧﺸﯿﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐـﻪ در ﻫﻤﯿــﻦ آﯾــﻪ آﻧـﺎن را اﻫــﻞ رﺿــﺎﯾﺖ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮط ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨــﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺒﺎد ﻣﮑﺮﻣﻮن داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎد ﻣﮑﺮﻣﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم رﺿﺎ )اﻧﺒﯿﺎء
آﯾﻪ  26ﺗﺎ  (28ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدورزی ﮐﺎﻣﻞ )زﻣﺮ آﯾﻪ  (43ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ذات و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺎن )از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و
ﺧﻔﯽ و اﺧﻔﯽ( ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص و آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺖ )زﺧﺮف آﯾﻪ  (6ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری )ﯾﺲ آﯾﻪ  23و ﻧﯿﺰ ﯾـﻮﻧﺲ آﯾــﻪ  (18و ﻣﺎﻟﮑ ﯿﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ )زﻣﺮ آﯾﻪ  43و  44و ﻧﯿﺰ ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  25و  (26ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺼﺮف در ﮐﺎﺋﻨﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﻠﯿﻔـﻪ
اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﯿﺎی ﻣﻌﺼﻮم ﭼﻮن ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎ ﻣﺎن
)ع( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان)ع( ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺪم ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻫﺮﮔﻨﺎﻫﯽ دا ﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎد و ﻧﺒﻮت را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از دوزخ رﻫــﺎ ﺷــﻮد و درﺣﻘﯿﻘــﺖ ﺟـﺰو ﺧﺎﻟـﺪﯾﻦ در دوزخ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ از دوزخ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺷـﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ
ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از دوزخ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ و ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔــﺖ
ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دوزخ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ آن ﺣﻀﺮت)ص( رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭘﺲ از دوزخ و ﺗﻌﺬﯾﺐ
از اﺧﻼد آن رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم ارﺗﻀﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺎی دﻧﯿﻮی و ﯾﺎ ﺑﺮزﺧــﯽ و ﺑﺮ ﺧﯽ دﯾﮕــﺮ در ﻣﻮاﻗـﻒ
ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در دوزخ از ﺷﻔﺎﻋﺖ آن ﺣﻀﺮت)ص( ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آﺧﺮت ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﯾﮑﯽ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺪﺛﺮ آﯾﻪ  (48از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ
و ﻣﮑﺮﻣﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد.
ﻗﺮآن ﺷﻤﺎری را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﺷﺎره ﮐــﺮد .وی ﺣﺘـﯽ
در دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻫﻮد آﯾﻪ  74و  (76ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آن ﺣﻀـﺮت ﻣـﺎﻣﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻔﺎﻋﺖ از اﯾﻦ ﮔﺮوه دﺳﺖ ﺑﺮدارد؛ زﯾﺮا ﻋﺬاب اﯾﺸﺎن ﺣﺘﻢ و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠـﺖ اﯾــﻦ ﮐـﻪ ﺷـﻔﺎﻋﺖ از ﺳــﻮی آن
ﺣﻀﺮت ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد از آن روﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺣﺪ وﻟﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﺬاب در دﻧﯿﺎ ﻓﺴﻖ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻫﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ اﻟﻬﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫـﺎ در
آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻋﺬاب دوزخ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺷﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ از دوزخ رﻫـﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﻨـﺪ .ﻣﺠﺎدﻟــﻪ ﮔـﺮی ﺣﻀـﺮت)ع( ﺑـﺎ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﷲ اﻋﻠﻢ )ﻫﻤﺎن(
ﭘﺲ از ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﺧﻮف و ﺗﺮس رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﺧﻮف و ﺗﺮس ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﺑـﻪ و ﯾﮋه ﮐــﻪ ﺷـﻌﻠﻪ ور
ﺷﺪن دوزخ را ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ در اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ) .ﺳـﺒﺎء آﯾـﻪ  23ﻧﮕـﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﻣﺠﻤـﻊ
اﻟﺒﯿﺎن ج  7و  8ص .(609
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( از دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  159و ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺎء آﯾـﻪ  64و  113و اﻧﻔـﺎل آﯾـﻪ  33و آﯾـﺎت
دﯾﮕﺮ(
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( آن اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺧﺪاوﻧــﺪ در ﺑﯿـﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﺴﻮف ﯾﻌﻄﯿﮏ رﺑﮏ ﻓﺘﺮﺿﯽ )ﺿﺤﯽ آﯾﻪ (5
در رواﯾﺘﯽ ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳــﺖ )ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻓــﺮات ﮐﻮﻓـﯽ ص  571و ﺑﺤــﺎر اﻻﻧــﻮار ج  8ص  (57و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ آن ﺣﻀﺮت ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮداﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮد) .ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ج  9و
 10ص (765
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن )اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  26و  28و ﺳﺒﺎ آﯾﻪ  23و ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  26و ﻏﺎﻓﺮ آﯾﻪ  (49و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻣﻨﺎن )ﻣﺮﯾﻢ آﯾﻪ  (87اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از درﺟﺎت )ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿــﺎن
ج  5و  6ص  820و اﻟﻤﯿﺰان ج  14ص  (111و ﻧﻮح)ع( )ﻫﻮد آﯾﺎت  37و  (45و اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف )اﻋﺮاف آﯾﻪ  (47از اﻫﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎذون ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎری دﯾﮕﺮی ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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