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Abstract  
Pilgrimage consists of three pillars of pilgrimage, forgery and heart tendency, 
which in addition to acquainting the pilgrim with the rank and glory of the 
saints of God, has undeniable effects on his spiritual construction. 
Nevertheless, the Salafis believe that pilgrimage is simply a form of worship 
for graves and therefore attributes the grave to the Shiites. Rashid Reza, for 
example, in his commentary on Al-Manar, which is one of the most important 
commentaries of the Sunnis, states the reasons for being a gravedigger and the 
relation of polytheism to the Shiites. He, who has borrowed these arguments 
from his Salafi predecessors, Ibn Taymiyyah, explains these arguments by 
quoting verses from the Qur'an. This article, which is written in a descriptive 
and analytical manner, critiques and examines these arguments. The findings 
of the study indicate that the lack of correct understanding of the verses, lack 
of attention to the Sunnah of the Prophet and the elders of Shiite and Sunni 
scholars, and also unfamiliarity with Shiites to understand the intentions and 
actions of the people and their properties have caused such doubts and 
confused the commentator. 
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  المنار ریتفس صاحب دگاهید لیتحل
 عهیش بودنهیقبور یادعا مورد در

   یتفت فالح فاطمه
  ،یطباطبائ عالمه دانشگاه اتیاله دانشکده حقوق و فقه گروه اریاستاد

  .رانیا تهران،
  

  چکیده
 اولیا اللتج و مرتبه با زائر شخص آنکه بر عالوه که بوده قلبی گرايش و مزور زائر، رکن سه شامل زيارت

 بر فیهسل اعتقاد وجودبااين دارد. وي معنوي و روحی سازندگی در يانکاررقابلیغ اثرات شود،می آشنا اهلل

 بیان با و دهندیم شیعیان به را قبوريه نسبت جهتازاين است. قبور براي عبادتی واقع در زيارت که است اين

 به دعول ار مسلمین است، خرافات از و شرک بدعت، قبور زيارت و بوده دور توحید حقیقت از شیعه کهاين

 به است نتساهل مهم تفاسیر از يکی که المنار تفسیر در رشیدرضا افراد اين جمله از کنند.می آن با مبارزه

 را مباحث اين تیمیهابن خود سلفی اسالف از که وي پردازد.می شیعه به شرک نسبت و بودن قبوري ادله بیان

 تحلیلی و یفیتوص شیوه به که مقاله اين پردازد.می ادله اين توضیح به قرآن از آياتی ذکر با است، گرفتهوام

 صحیح فهم دمع که است آن بیانگر تحقیق يهاافتهي پردازد.می ادله اين بررسی و نقدبه است شده نگاشته

 فهم براي یعهش عقايد با نبودن مأنوس نیز و سنتاهل و شیعه علما از بزرگان و برپیام سنت به توجه عدم آيات،

 لطخ دچار را نوانديشی مدعی مفسر و شده شبهات گونهاين ايجاد باعث آنان خواص و عوام عملکرد و نیت

 است. کرده مبحث

 .عهیش ه،یقبور ارت،یز جواز رضا، دیرش المنار، ریتفس ها:کلیدواژه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 همقدم .1

 و یعیانش گردن بر ايشان که است حقوقی ترينمهم از يکی السالمعلیهم اطهار ائمه زيارت

 و ردهک اشاره نکته اين به حديثی در السالمعلیه رضا امام که چنانآن دارند، خويش پیروان

 و یمانپ خود شیعیان و دوستان گردن بر السالمعلیهم معصوم امامان از هريک» فرمايند:می

 آنان مطهر مرقدهاي زيارت عهد، آن نیکوي اداي و پیمان آن به کامل وفاي و دارند عهدي

 به د،داشتن گرايش آنان آنچه به اعتقاد و زيارت به رغبت و میل سر از کس هر پس است.

 :1 ،۱۹۱1 صدوق، )شیخ«بود خواهند او شفیعان السالمهمیعل ائمه قیامت روز بشتابد، زيارت

 حضور جمله از شود، مراعات نیز آن آداب که است الزم حق اين وردنآيجابه براي (۸77

 هب و است حی و زنده امام که است واقعیت اين درک و بزرگواران اين مطهر مرقد کنار در

 اين به گوهربار حديثی در السالمعلیه صادق امام روازاين دارد. کامل آگاهی ما احواالت

 دمانن کند، زيارت را ما قبرهاي ما، مرگ زمان در کسی فرمايند:می و کرده اشاره واقعیت

 وجود با (۱1۹ :۴7 ،۱۹01 مجلسی، )عالمه«کند زيارت را ما حیاتمان درزمان که است کسی

 زا بسیاري در که است اين مه آن )دلیل سنت اهل و شیعیان طرف از زيارت اصل پذيرش

 اعتقادي ةحرب زيارت لهأمس ( ارندد حضور زيادي افراد سنت اهل از اسالمی هايگاهزيارت

 بر را وريونقب اصطالح و مشرک را شیعیان اساسبی داليل و بهانه اين به وهابیت تا گرديده

 عقايد با و سنتاهل مفسرين از يکی که المنار تفسیر صاحب رشیدرضا .کنند اطالق آنها

 برخاسته و مسلم عتقادا اين تا استکوشیده خود، المنار تفسیر يجايجا در است گريسلفی

 گفت ايدب البته است.آورده آن براي نیز را ياادلّه و بنامد مشرکانه اعتقادي را سنت و قرآن از

 ورود از پس ارشیدرض گرفت. شکل عبده محمد تفسیر درس جلسات پی در المنار تفسیر که

 شیوه همان به را درس جلسات االزهر، جامع در که خواست او از عبده با مالقات و مصر به

 يهاهگفت از رشیدرضا ها،درس اين طول در دهد. تشکیل الوثقی عروه تفسیري اسلوب و

 استاد اگر و کردمی عرضه استاد به سپس و کرده يبردارادداشتي عبده خود استاد تفسیري

 کمک به را نکات آن فراغت وقت در ادامه در او داد.می انجام داشت مالحظاتی

 یشنهادپ با آورد.درمی تحرير رشتة به بود، فراگرفته استاد درس از که هنیذ يهااندوخته
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 مدت تمام در البته يافت. انتشار مجله آن در عبده تفسیري يهادرس المنار، مجلة خوانندگان

 يهآ نصّ از او شخصی يهابرداشت اينها همه و افزودمی خود از را مطالبی رشیدرضا انتشار

 از و... «اآلن دازي» ،«اآلن اقول» ،«اقول»نظیر عباراتی با البته که بود رانديگ تفسیري آراي يا

 مطالب رنش از پس .رساندیم نیز استادش ديیتأ به که کردیم جدا عبده خود استاد کلمات

 رساندب چاپ به جداگانه را آنها گرفت تصمیم او المنار، مجلة در رشیدرضا اضافات و درسی

 آنکه دلیل به و یدرس چاپ به «الحکیم القرآن تفسیر» عنوان تحت ریستف بقیه ترتیب بدين و

 تفسیر کار زین وا البته يافت. شهرت «المنار تفسیر» به شد،می چاپ المنار مجله در ابتدا تفسیر

 به جلد ۱1 در اکنون و ماند ناتمام اثر اين وي، وفات با و داد ادامه يوسف ةسور ۸1 آية تا را

 جلد 7 با اول جلد ۸ سیاق و سبک نظر از که هرچند است.شده چاپ مناتما صورت همان

 يتفسیر شیوه زيرا دارد اساسی هايتفاوت محتوا حیث از اما دارد اديزي هايشباهت دوم

 ابن هايهانديش ويژهبه حنبلی مذهب از او جانبداري و گريسلفی مبانی اساس بر رشیدرضا

 رترينموث از يکی عنوان به وي ادلّه طرح با تا کوشد می مقاله اين است. قیم ابن و تیمیه

  .دهد پاسخ شیعه بودن قبوري اتهام به آن بررسی و نقد و سنتاهل میان در مفسرين

 پژوهش پیشینة .۱-۱

 درباره اما استنوشته رحال شد روايت و توسل شفاعت، بحث درباره متعددي مقاالت هرچند

 نشد. يافت بپردازد موضوع جوانب تمام به که پژوهشی رو، پیش مقاله موضوع

 پژوهش روش .1-2

 پس راستا ينا در و پرداخته مطالب پردازش به تحلیلی -توصیفی شیوة با مقاله اين رو اين از

 پردازد.می آن بررسی و نقد و رشیدرضا ادلّة طرح به کلیدي واژگان شناسیمفهوم از

 زیارت .2

 حرکت اراده و قصد چون مختلفی معانی در و زور ماده که شده مشتق زور از زيارت واژه

 ؛۸71 :1 ،۱۹07جوهري، .ک؛)ر چیزي سمت به چرخش (،1۸0 :۱ ،۱۹۱۹ فیومی، .ک؛)ر

 ابن .ک؛)ر ديگر جانببه جوانب از يکی اِشراف (،1۸ :1 ،۱۹0۹ فارس، احمدبن
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 آن عنايم اصل و استرفته کاربه هم با مرتبط البته که ديگري معانی (،11۹ :۹ ،۱۹۱۹منظور،

 در(1۸ :1 ،۱۹0۹فارس، بن احمد ؛770 :1 ،۱۹0۴ فراهیدي، .ک؛)ر است رغبت و تمايل

 .ک؛)ر دارد وجود ديگري بر جايگاه نظر از طرف دو از يکی بودن باال مفهوم زيارت

 هبرد کار به انسان غیر و انسان براي زيارت لفظ همچنین (۸۱ :1 ،۱۹۱1 تا،بی آبادي،فیروز

 (11۴ :1 ،۱۹1۴کلینی، ؛1)تکاثر اموات و احیا براي نیز و (۸7 :1 ،۱۹0۱البخاري، ؛.ک)ر شده

 و قصد داشتن لزوم اول: شناخت؛ آن اساسی مؤلفه دو با توانمی را زيارت اصطالح در و

 اولیاي به نسبت دل حضور و قلبی توجه و (۱7۸و۱7۸ :1 ،۱۹1۴کلینی، .ک؛)ر صحیح نیت

 و جسم با مزور پیشگاه در حضور دوم: (۸۸۹ :۸ ،۱۹11 شیع،ت المعارفدايره .ک؛)ر خدا

 عمل و زيارت مفهوم همواره داشت توجه بايد و (۱07و۱0۸ :۱1 ،۱1۹۸ امین، .ک؛)ر جان

 و زيارت از استفاده با اندنموده سعی مختلف افراد و شده تلقی معنوي و مثبت امري زيارت

 کسب اخروي و دنیوي بهره سعادت، اين از گرفتن فیض و معنويت سويبه باز پنجره اين

 نمايند.

 قبوریه .3

 خاطربه را سنتاهل وبرخی شیعه وهابیت، و سلفیه که استشده مشتق قبر کلمه از قبوريه

 و باراتع شديدترين با هايشانکتاب در و نامندیم قبوريه قبور؛ زيارت و استغاثه توسل،

 ص :۱۹07تیمیه، ابن ؛۹۱۴ ،۱ ،۱۹۱۸ افغانی، ک؛.)ر دهندمی قرار طعن مورد را آنها هاواژه

 (.17۸ل 17۸

 توحید حقیقت از شیعه خصوصاً و سنتاهل برخی معتقدند ادعا، همین اساس بر وهابیت

 .ک؛ر) کرد مبارزه آن با بايد و است خرافات از و شرک بدعت، قبور زيارت زيرا بوده؛ دور

 را قبور زيارت معاصر، پردازانهينظر از البانی (1۹۱ و 11۱-11۴ و 170 :1 ،۱۹۱۸ افغانی،

 کندمی قلمداد اعتقادي شرک زمره در را آن بلکه داندمی عملی شرک مظاهر از تنهانه

 (.۹۸0 :1 ،۱۹1۱ البانی، .ک؛)ر
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 آن بررسي و نقد و رشیدرضا ادلّة .4

 و 1 آيات و اعراف سوره ۸آيه خصوصاً متعدد آيات ذيل در المنار تفسیر در رشیدرضا

 و هاتشب نامد،می «قُبوريون» را هاآن وي که شیعیان به هايیتهمت ايراد با يونس، سوره۱0۹

 بوده رکش اولیا و انبیا قبور زيارت گیردمی نتیجه نهايت در و کندمی مطرح را متعددي ادلّه

 بیان یرشتفس در که وي شبهات مجال اين در ندارد. مشرکین پرستیبت با تفاوتی هیچ و

 و نتريمهم وي شبهات کهازآنجايی است ذکر به الزم شود.می بررسی و نقد و مطرح شده

 باحثیم به پرداختن از را ما آن موارد بررسی و نقد است، زيارت باب در شبهات نيتریاصل

 ايشان هاتشب از ايخالصه ادامه در کند.می نیازبی اندکرده مطرح ديگر کتب در وهابیون که

 شود: می بررسی و نقد سپس و نقل

 به جز شفاعت و پرستید را زمین و هاآسمان خالق بايد تنها که کندمی اقتضا فطرت .۹-۱

 امر اين از ،اولیااهلل از شفاعت و قبور به توسل و زيارت با شیعیان و نیست او اذن با و او دست

 شودمی رمتذک آشکار جهالت اين به «تذکرون أفال» عبارت با قرآن و کرده غفلت فطري

  (.1۴7 :۱۱ ،۱۹۱۹رشیدرضا، .ک؛)ر

 عناىم به اًغالب مردم روزمره گفتگوى و عرفى محاورات در شفاعت بررسی: و نقد .۹-۱-۱

 پاداش و درجه ترفیع يا مجرمى عفو براى بزرگى از آبرومندى شخص خواست در و وساطت

 خود وىنیر شود،مى شفیع به متوسل که شخصى حقیقت در رود.مى کار به گزارى،خدمت

 در و کندىم ضمیمه شفیع نیروى با را خود نیروى جهت اين به بیند،نمى کافى تنهايى به را

 عبارت شفاعت اصطالح در اما .شود نايل خواهدمى آنچه به تا نموده مضاعف را آن نتیجه

 چه آخرت؛ در چه و دنیا در چه ؛ديگر مخلوقى و خداوند میان مخلوق يک وساطت از است

 که است روشن مطلب اين ضرر. و شر دفع در وساطت چه و خیر رسانیدن در وساطت

 وا به جهتازاين و است هستی در تأثیرگذاري نوعی و الهی ربوبیت مظاهر از شفاعت

 حسوبم الهی انکاررقابلیغ و مسلّم يهاسنت از نیز شفاعت ديگر سوي از و دارد اختصاص

 األنعام/ ؛1۸۹ و ۹۶ البقره/ .ک؛)ر شده نفی آيات برخی در قیامت در شفاعت هرچند .شودمی
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 يا ديگر آياتی در اما (۱0۱ل۱00 الشّعراء/ و ۱۶ يونس/ ؛11 و ۱۶ غافر/ ؛۹۱ الدّخان/ ؛۴۹

 يا و (۹۹ الزّمر/ ؛۹ السّجده/ ؛۸۱األنعام/ .ک؛)ر استشده اثبات خداوند براي فقط شفاعت

 ؛1۸۸ البقره/ .ک؛)ر شودمی اثبات نیز دهد اذن و باشد راضی آنان از خدا که کسانی براي

 .(۶۸ الزّخرف/ و 1۸ النّجم/ ؛11 سبأ/ ؛۱۱0ل۱0۴ طه/ ؛۶7 مريم/ ؛1 يونس/ ؛1۶ل1۸ األنعام/

 آياتی و ستنی شفاعت در مستقل روز آن در کسی» که است آن بیانگر آيات بررسی نتیجه

 خداغیر براي و کندمی اثبات اخد براي را آن در اصالت نخست کند،می اثبات را آن که

 اذن با امّا هست، هم غیرخدا براي شفاعت پس نمايد،می اثبات خدا تملیک و اذن شرطبه

 رد است؛ برداشت قابل نیز سنتاهل کتب از معنا اين (.۱۸7ل۱۸۸ :۱ ،۱17۹ )طباطبائی، «خدا

 اهلل صلیپیامبر دادن لغس از السالمعلیه رمؤمنانیام وقتی» گويد:می عبّاسابن است روايتی

 گاهچیه و کن ياد پروردگارت نزد را ما تو! فداي به مادرم و پدر فرمود: شد، فارغ آله و علیه

 ،۱ ،۱1۴۹ بالذري، ؛1۱۹ ،۹ ،۱1۸۸ هشام،ابن ؛11۶ ح ،۱۹10 حنبل،)ابن «ننما فراموش را ما

 اجماع آلهوعلیهاهللصلی اکرم پیامبر مقبول شفاعت اصل برثبوت سنتاهل علماي و (۸7۱

 و جهل اين بنابراين (1۹۴ ،۱ ،۱۹10اندلسی، ابوحیان ؛1۶0 ،۱۹1۹ ايجی، .ک؛)ر اندکرده

 رزيدهو غفلت معنا اين از زيرا است منسوب وي خود به کرده مطرح رشیدرضا که غفلتی

 ويشخ مجید کالم در باشد، او اذن به کهیدرصورت را شفاعت خودش متعال، پروردگار» که

 بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ يَشْفَعُ ذَاالَّذِي مَنْ﴿ فرمايد:می و استکرده اثبات آخرت و دنیا به تقیید دونب

 خداوند، واسعه رحمت مظاهر از يکى نتیجه در .(۹۸ :7 ،۱17۹ )طباطبائی، ﴾(1۸۸ )البقره/

 يقطر از خداوند ديگر رحمت هر مانند الهى آمرزش و مغفرت است. آمرزش و مغفرت

 ثال،م عنوان به رسد.مى بندگان به مسببات و اسباب نظام و قانون براساس و خاص مجارى

 بکت و وحى و انبیاء و رسدمى مردم به وسائط طريق از الهى، هدايت رحمت که گونههمان

 هب ظلمات از خروج واسطه و هدايت وسائط اند،شده فرستاده مردم هدايت براى که آسمانى

 عنىي رسد.مى مردم به خاصى مجارى طريق از نیز الهى آمرزش و مغفرت متِرح هستند؛ نور

 و اسباب يقطر از و نیست مستثنى مسببات و اسباب نظام و قانون از نیز الهى مغفرت فیض

 غفرتم رسیدن در وساطت» از است عبارت مغفرت، در شفاعت رسد.مى بندگان به وسائط

 وآمرزش رتمغف فیض رسیدن شفاعت، حقیقت نابراينب «.کارگنه بندگان به الهى آمرزش و
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 در فاعت،ش مطهرى: شهید استاد تعبیر به است. بندگان به آن، اسباب و مجارى طريق از الهى

 و خیرها صاحب و منبع که خداوند به وقتى که است الهى مغفرت همان حقیقت

 و طوسائ به که امىهنگ و شودمى خوانده «مغفرت» نام با شود،مى داده نسبت هاسترحمت

 :۱ ،۱17۱ مطهري، .ک؛)ر گیرد،خودمى به «شفاعت» نام گردد،مى منسوب رحمت مجارى

 شودمى بسب و شودمى واسطه کارگنه بنده و خداوند میان شفیع شفاعت، در بنابراين (1۸۴

 دنیا رد شفاعت اين است ممکن بشود. کارگنه انسان حال شامل الهى مغفرت و آمرزش که

 است کنمم و توبه، شفاعت مانند گردد کارگنه حال شامل الهى مغفرت دنیا همین در و دباش

 ت.قیام روز در کارانگنه براى الهى اولیاى شفاعت مانند باشد رستاخیز روز و آخرت در

 به وردنآيرو يجابه يابند، دست آن به نتوانند و کنند نیازي احساس هرگاه شیعیان .۹-1

 همان(. شیدرضا،)ر طلبندیم قبور اين از را ضرر دفع و منفعت کسب خدا، درگاه

 فعد پی در و خويش معنوي و مادّي منافع جلب دنبال به انسانی هر بررسی: و نقد .۹-1-۱

 مبارزه و خودسازي و نفوس تهذيب و اطاعات و عبادات .است خود معنوي و مادّي ضررهاي

 که ستا اين براي کندمی عبادت انسان اگر ازير گیرد.می سرچشمه جانیهم از نیز نفس با

 جلب براي انشیعی شود. نايل پروردگار قرب مقام به که است منظور اين به يا برود، بهشت به

 ناياتع اين جمله از البته و انددوخته چشم متعال خداوند عنايات به تنها ضرر دفع و منافع

 ما يبرا ضرر دفع يا و آن در تسريع يا منافع جلب و ايجاد براي خداوند که است هايیراه

 در دعا چنانچه است. داده را آنها از استفاده دستور موارد برخی در و استکرده مشخص

 ماه مستحب، و واجب نمازهاي از پس سحر، هنگام جمعه، روزهاي مانند) خاص يهازمان

 د،بال مساجد ،اهللتیب کنار )همانند مقدسی هايمکان و و...( قدر هايشب ويژهبه ل رمضان

 هاانمک و هازمان اين که استشده بیان روايات در و گزيندبرمی را و...( هايشانخانه نمازگاه

 اجابت انّمظ هايمکان از شیعیان ديده به هستند. ترنزديک اجابت به و دعا استجابت درمظانّ

 شعور به نکهآ بر افزون زيرا است، السالمعلیه امام يا آله و علیه اهللصلی پیامبر قبر مجاور دعا

 مرگ عیاندارند،.شی باور السالمعلیه امام و آله و علیه اهللصلی پیامبر ويژهبه مردگان ادراک و
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 و وجودي امري مرگ، که ندباور اين بر و دانند دانند نمی فوت معناي وبه هستی پايان را

 شدنی ايلز و عرضی ملکی، و ويدنی حیات و است. ملکوتی نشئه به ملکی نشئه از انتقال

 .ک؛)ر آيدمی دست به نفس استقالل تبع به که است ذاتی امري ملکوتی، حیات ولی است

 «توفّى» ى کلمه است مرگ از سخن کجا هر کريم قرآن در و (111 :۱1۶۶ خمینی، امام

 سراى به و شود مى دريافت کمال و تمام به انسان که است آن بیانگر خود که شده استعمال

 .گردد نمى گم و پراکنده انسان از چیزى و گردد مى منتقل آخرت

 ،مرگ و توفّى با که چرا ؛اشمادّى بدن نه اوست، «منِ» انسان حقیقت عبارتی به و

 بعد و دهپوسی کم کم بدن و شود مى دريافت کمال و تمام به انسان حقیقى منِ و شخصیت

 نسانا مادّى بدن گردد مى الهى مأموران حويلت و شود نمى پوسیده آنچه شود، مى پراکنده

 و نفس هب آن از قرآن و است آن به وابسته او «منِ» که است او وجودى حقیقت بلکه نیست،

 ل ۸0۸ ،1 :۱17۱ مطهرى، ؛ ۱۶1 ل ۱۶۱ ،۹ :۱1۶0 آملى، جوادى ؛ر.ک ).کند مى تعبیر روح

 ل 11۸ :۱17۸ سبحانى، ؛1۸۴ ل 1۸۶ :۱1۶0 يزدى، مصباح ؛۸۸ ل ۸۸ :۱17۱ طباطبايى، ؛۸0۸

 دانندمی مطلق را (۸۹ نساء:) ﴾اَنفُسَهُم... ظَلَموا اِذ اَنَّهُم لَو و﴿ آية شیعیان اين بر افزون و...( 1۹۱

 دعا از غیر گرفتاري، هنگام روازاين دهند،نمی اختصاص نبوت دوران مسلمانان به را آن و

 بورق کنار جمله از دعا، استجابت مظانّ هامکن به مشکل، آن رفع براي مکان و زمان هر در

 نافزو شود،می نامیده «توسل» که وساطت درخواست اين روند.می صالحان و الهی اولیاي

 قرآن در دوبار «الوسیله» لفظ دارد. نیز عرفی -عقلی پشتوانه روايی، و قرآنی استدالل بر

 سوره در ديگر بار و ؛﴾الْوَسِیلَةَ إِلَیْهِ واابْتَغُ وَ ...﴿ :1۸ آيه مائده، سوره در بارکي است؛آمده

 امر مائده سوره 1۸ آيه در .﴾الْوَسِیلَةَ رَبِّهِمُ إِلَى يَبْتَغُونَ يَدْعُونَ الَّذِينَ ئِکَأُولَ﴿ :۸7 آيه اسراء،

 ست.اآمده مطلق نیز «وسیله» واژة و بجويد يالهیوس الهی تقرب براي آدمی که استشده

 رواياتی بر عالوه گیرد. قرار وسیله تواندیم باشد، خدا موردتوجه و ضیمر که چیزي هر پس

 باب اين در رواياتی نیز سنتاهل کتب در شده نقل شیعی مجامع در توسل مشروعیت در که

 رماک پیامبر خدمت نابینايی مرد است:شده روايت حنیفبنعثمان از جمله از استآمده

 صبرت تشئ ان و دعوت شئت ان فقال: يعافینی،ان اهللادع» گفت: و آمد آله و علیه اهللصلی

 الدعا: بهذا يدعواهلل و رکعتین ويصلی وضوئه فیحسن يتوضأان فامره فادعه فقال خیر، فهو
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 حاجتی فی یرب الی بک اتوجه انی محمد يا الرحمةنبی بنبیک الیک واتوجه اسئلک انی اللهم

 ترمذي، ؛۱1۶ ،۹ ،۱۹10حنبل، ابن ؛۹۹۱ ،۱ ،۱۹۱۴ ه،ماجابن .ک؛)ر فیّ؛ اشعفه اللهم لتقضی

 عافیت من به که بخواه خدا از خدا، رسول اي و...(1۱1 ،۱ ،۱۹10 ،حاکم ؛11۴ ،۸ ،۱۹17

 بهتر تو براي صبر و کن صبر خواستی اگر و کنممی دعا خواستی اگر فرمود: پیامبر دهد.

 نماز رکعت ود و بگیر نیکو وضويی بادقت داد: دستور او به پیامبر بفرما. دعا گفت: است؛

 رحمت رپیامب که پیامبرت لهیوسبه خواهممی تو از خدايا! کن: دعا چنین آن از بعد و بخوان

 ده.ب قرار من شفیع را او خداوندا! شود. برآورده حاجتم تا شوممی متوجه تو سويبه است،

 خدا به ر؛ض به يکنلم لیناع دخل حتی الحديث بنا وطال مافرقنا فواهلل» گويد: حنیفابن

 ،شد وارد ما بر مرد آن که بود نکشیده طول سخنی و بوديم نشده متفرق ما سوگند،

 همه اند.دانسته صحیح را روايت اين حاکم و ماجهابن «.نبود او در آفتی هیچ گويا کهدرحالی

 مؤسس یحت است. صحیح روايتی که اندالقولمتفق مذکور حديث سند دربارة دانشمندان

 فسرانم تمام و التوسل حقیقة الی التوصل کتاب صاحب رفاعی، ل تیمیهابن ل وهابیت

 صحیح را روايت اين اند،تیمیه ابن مداحان که مراغی و رشیدرضا جملهمن سنت،اهل

 بسیار نیز حديث مضمون (1۱1 :۱ ،۱۹10 حاکم، ؛۹۹۱ ،۱ ،۱۹۱۴ ماجه،ابن .ک؛)ر انددانسته

  نیست. تأويل و توجیه گونهچیه جاي و است روشن

 وهابیان است ذکر به الزم همان( شیدرضا،)ر کنند می قبور اين سويبه رحال شد شیعیان .۹-1

 و حرام را ااولی و امامان پیامبران، قبور زيارت قصد به مسافرت رحال، شدّ حديث به استناد با

 قول از ابوهريره از سنت،اهل بعمنا در روايت اين (۱۴۸ :۱۹۱۸،17 تیمیه، دانند)ابنمی شرک

 المَسْجِدِ مَسَاجِد: ثاَلثَةِ إِلَی إِالَّ الرِّحَالُ التُشَدُّ» است:آمده گونه اين وآلهعلیهاهللپیامبرصلی

 گرم نیست، جايز بستن، سفر بار يعنی رحال شدّ األَقْصَی؛ وَالمَسْجِدِ هَذَا وَمَسْجِدِي الحَرَام

 در (۱1۸ :1 ،۱۹0۱ )بخاري، «مسجداالقصی و مسجدالحرام نبیّ،مسجدال مسجد: سه سويبه

 ساير ی،اولطريقبه و کندمی مساجد تمامی به سفر از نهی لفظی، صورتبه حديث حال، اين

 از داوندخ پیش بیشتري محبوبیّت آنجا در عبادت و مساجد زيرا شود؛می شامل نیز را بقاع
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 اولیريقطبه است،شده نهی دارند برتري که مساجد به سفر که وقتی پس دارند؛ بقاع اين

 .(1۹7 همان، تیمیه،ابن .ک؛)ر استشده نهی نیز مفضوله بقاع به سفر

 ريحتص روايت اين در اوالً که دانست بايد حديث اين داللت مورد در بررسی: و نقد .۹-1-۱

 ريديگ مکان هر نه است، خواندن نماز براي مساجد سويبه رحال، شد از نهی منظور که شده

 مسجد، فقط نه است مکانی هر منهمستثنی اينکه بر مبنی وهابیان سخن پذيرش صورت در ثانیاً

 شود؛می محسوب بدعی و حرام عملی واجب، حتی و مستحب مباح، کارهاي از بسیاري

 لمینمس اجماع به حج، مناسک انجام براي سفر اين که عرفه به رفتن براي رحال شد :مانند

 ن(مسلمی اجماع )به علم طلب براي رحال شد يا نیست ثالثه مساجد از عرفه و است اجبو

 رحال دش حتی و است کفايی واجب گاهی و مستحب گاهی بلکه است؛ جايز مکانی هر در

 فقط رحال شد روايت :گويدمی مکی حجرابن ديگر. سفرهاي از بسیاري و کردن جهاد براي

 مسجد سه اين از غیربه و... آن در نماز براي و مسجدي تعظیم براي که کندمی ثابت را اين

 مناسک رد عرفه به رحال شد ما زيرا رساند؛نمی را اين از غیر و است متصل استثنا زيرا نرويد؛

 وجوب به حکم علما تمام که داريم را و... علم طلب و جهاد براي رحال شد و داريم را حج

 مه زيارت براي رحال شد پس کرد؛ نفی تواننمی را رحال شد کل پس اند؛داده آن جواز يا

 حصنی (1۱ ،۱۹1۱ ،مکی حجرابن) «نیست عنهمنهی و است روايت اين مضمون از خارج

 نظرات قدن به وتمرد شبه من شبه دفع خود کتاب در نهم قرن شافعی علماي از يکی دمشقی

 امت اين» نويسد: می و استپرداخته کردن( زيارت قصد به )سفر رحال شد جمله از تیمیه ابن

 از مردان پیر و علما مشايخ، بزرگان، هازمان طول در همواره آله( و علیه اهلل)صلی محمدي

 انالزمآخر در که اين تا رفتند. می آله( و علیه اهلل)صلی خدا رسول زيارت به شهرها همه

 ذهن داراي که آنها مانند و مردنماها بر را خود سخنان توانست و کرد ظهور حران زندقه

 و خوب مردم براي را بد هايحرف ،شیطان امامش که گونههمان . دهد زينت بودند بدي

 اطصر از و کندمی دور ايمان راه از را مردم ،دارد که مکري و حیله آن با کند.می جلوه زيبا

 ،دمشقی )حصنی«کندمی وارد جهنم آتش و راهه بی به را آنها و نمايد می گمراه مستقیم

 ص() پیامبر قبر زيارت براي سفر حنفی علماي از هم طهماز محمود الحمیدعبد (۴۸ :۱۹۱۶



 0410بهار و تابستان  | 4شماره  | 2سال |  پژوهشنامه کالم تطبيقی شيعه | 092

 

-۱۱1 :1 ،۱1۴۹ طهماز، محمود .ک؛)ر استدانسته مستحب دانند، می بدعت هاوهابی که را

 انبزرگ نظرات و صحابه عمل روايات، کريم، قرآن آيات اساس بر که دانست بايد (۱۱0

 آنها رأس در و انبیا و صالحان قبور ويژهبه الهی اولیاي قبور زيارت براي سفر الم،اس علماي

 است رباتقُ و عبادات افضل از و دارد زيادي فضیلت آله، و علیه اهللصلی اسالم اعظم پیامبر

 ورمنظ اين براي رحال شد و طريق طی قبور، زيارت مقدمه چون است؛شده تأکید آن بر و

 ترغیب صخصو در روايتی هیچ اينکه فرض به _ التزامی داللت به هم يارتیز سفرهاي است،

 چنین اباحه اي استحباب به صراحت به فقیهی هیچ و باشد نداشته وجود سفرهايی چنین به

 از که انوهابی نظر واقع در است؛ مشروع و مباح الاقل و مستحب _ باشد نداده فتوا سفرهايی

 کتاب خالف و باطل نظري دانند،می بدعت و حرام را سفر نوع اين و کرده پیروي تیمیهابن

 باشد.می مسلمین سیره و سنت و

 نیاز و ذرن قبور اين به شدن متقرب براي یعیانش» نويسد: می ديگر ادعاي در رشیدرضا .۹-۹

 از سهمی معبودانشان براي که مشرکان مانند و کنندمی ايجاد بدعت دين در و کرده

 (1۱۸ :۶ ،۱۹۱۹ شیدرضا،)ر «کنندمی نذر اولیائشان براي نیز قبوريون بودند، قائل چهارپايان

 پیامبر رايب کس هر» گويد:می باره اين در وي کرده، پیروي تیمیه ابن از نظر اين در وي البته

 براي که ددگرمی مشرکان بسان نمايد، قربانی يا و نذر را ي چیز اولیاء و ديگر پیامبران يا و

 با و دپرستمی را خدا غیر کسی چنین پس نمودند،می قربانی يا کردندمی نذر ودخ هايبت

 (.11۶ :۱17۸سبحانی، از: نقل به ،۱11 )عزامی، «شودمی کافر عمل اين

 قهف در کرد. تعريف را نذر بايد ابتدا دلیل اين نقد و بررسی در بررسی: و نقد .۹-۹-۱

 رخودب استنکرده واجب او بر شارع که را چیزي مکلف اينکه»از است عبارت نذر سنتاهل

 براي که عملی به تزامال » يعنی: امامیه فقه در و (۱1۴ :1 ،۱۹0۸ )الجزيري، «گرداند واجب

 براي ويدبگ انسان اينکه مثل ... باشد داشته مخصوص صیغه بايد و است خداوند به تقرب

 نیز و ۱۱۸ :1 ،۱17۸ خمینی، )امام «کنم ترک اينکه يا و بگیرم وزهر اينکه من بر خداست

 دمع يکی است اساسی ويژگی سه داراي نذر بنابراين (1۴1 :۱ ،۱۹17شیرازي، مکارم ر.ک.
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 وارد خللی هريک در اگر و خاص صیغه سوم و خدا به تقرب قصد دوم و عمل اولیه الزام

 قصد غیر به نذر اگر (۴۴ و ۴۶ و ۴0 و ۶۴ح ،11۹ ،۱0۱ ،۱۹01 است)مجلسی، باطل نذر شود

 آن نتفاعا جهت اينکه اما شود؛می محسوب نیز مشرکانه عملی بطالن، بر عالوه باشد، قربت

 نتفاعا جهت ولی باشد تقرب قصد با عملی هرگاه متعدد روايات و آيات اساس بر باشد چه

 است برمعت قربت قصد صدقه ردمثالً  شود؛نمی ايجاد عمل آن در خللی باشد، ديگر چیز آن

 مطابق يا (۸0آية توبه، است)سورةشده داده قرار و... مساکین يا فقرا براي آن انتفاع جهت اما

 صدقه، وانعن به اشمرحومه مادر براي که کردند توصیه وي به پیامبر عباده، بن سعد روايت

 حال (۱10 :1 ،۱۹۱0 انی،السجست .ک؛)ر شوند مندبهره آن از ديگران تا کنند حفر را چاهی

 قرآن ياآ که اينجاست سوال است، شرط قربت قصد نذر و صدقه دو هر در اينکه به توجه با

 انتفاع جهت باب از نیز قبور براي نذر، اند؟!داده شرک به دستور آله و علیه اهللصلی پیامبر و

 از ت،اس وحدانهم کامالً عمل يک اين و پذيرد صورت خدا به تقرب قصد با بايد که است

 ،بورق کنار در نذرکنندگان کار واقعیت از اگر»نويسد:می شبهه اين رد در العزامی رو اين

 پرداخت جز اولیاء، و انبیاء قبور کنار در نذرشان و ذبح از آنان هک يابندمی شوند، جويا

 است روشن و ندارند. ديگر هدفی و مقصد آنان، براي ثواب اهداي و اموات طرف از صدقه

 نفعی و فائده مردگان براي زندگان، دادن صدقه که دارند نظر اتفاق و اجماع سنت، اهل که

 سنتاهل از که است رواياتی به مويد العزامی سخن اين (۱11 تا:بی القضاعی، العزامی«)دارد

 وجود را مانع تنها پیامبر که خاص مکان در نذر اداي جواز روايات جمله از استشده نقل

 کالیاش آن غیر و نیست جايز صورت اين در که شمردند بر آن در بت دادن قرار مکان و بت

 به تواننمی بنابراين ( 11۱۹ و 11۱1و 11۱1 ح ،۱01 :1 ،۱۹۱0 السجستانی، .ک؛)ر ندارد

 هب متهم را مسلمانان جاهلیت، دوران اعمال با مسلمین اعمال خیبر ظاهري مشابهت صرف

 هم را ردنک سجده بايد هستند مدعی رشیدرضا امثال که باشد گونه اين اگر که کرد شرک

  دانست! مشرکانه عملی

 عمل اين هکحالی در کنندمی طواف اولیا و انبیا ضريح گرد بر حاجیان همانند قبوريون .۹-۸

 البته (1۴7 :۱۱ ،۱۹۱۹ رشیدرضا، .ک؛)ر گیرد صورت خدا براي بايد که است عبادت اصل
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 ال» نبوي روايت (؛170و ۱17 ،۱۹۱۸ تیمیه،ابن .ک؛)ر اجماع ادعا، اين براي هاسلفی مستند

 اين بودن بدعت و .(۴71ح :۸۸۶ ،1 ،۱۹10 ؛)نیشابوري،«إلیها تصلّوا وال القبور علی تجلسوا

 (.۹۱ :۱ ،۱۹۱۸تیمیه،ابن .ک؛)ر است عمل

 ؛.ک)ر ديگر چیز گرد بر چیزي گردش معنايبه لغت در طواف بررسی: و نقد .۹-۸-۱

 فراهیدي، ؛117 :۴ ،۱۹۱۹منظور،ابن .ک؛)ر است کردن احاطه و (1۶0 :1 ،۱۹۱۹ فیومی،

 عنیي البیت طوافمثالً  شودمی روشن آن متعلق با طواف اصطالحی معناي و (۹۸۴ :7 ،۱۹0۴

 (1۶۸ :۱۴ ،۱1۸۸نجفی، ؛11۸ ،۱۹۱1 صدوق، .ک؛)ر )دور( شوط هفت ادتعد به گردش

 ،۱1۸۸نجفی، ؛11۸ :۴ ،۱۹۱۹منظور،ابن .ک؛)ر مخصوص شرايط رعايت با خدا خانه دور

 هر کهچنان شود؛می انجام عبادت قصد با همراه و (۱0۸ :1 ،۱۹1۸ قرطبی، رشدابن ؛1۶7 :۱۴

 ورد طواف اساس براين گويند.می حج را صخا قصد بلکه گويند؛نمی حج را قصدي نوع

 در و دارد بیت طواف به مشابهت اسم، در قبور دور طواف چراکه است؛ لغوي طواف قبور،

 .ک؛)ر داردن اشکالی تبرک و زيارت قصد به بنابراين نیست؛ آن خاص آداب با طواف واقع،

 ترواي سندي ضعف از فارغ گفت بايد هم سلفیان ادلّه مورد در (۱۱1-۱۱۹ ،۱1۴۹ طاهري،

 گرديده ذکر مسلم صحیح جمله از سنتاهل سنن و صحاح از برخی در مذکور وايت)ر

 ستننش از نهی آن موضوع و قبور طواف حرمت بر داللت مذکور روايت گفت بايد است(

 آنکه ضمن (.1۶0 :۱0 ،۱۹1۸ قرطبی، .ک؛)ر است قبور سويبه خواندن نماز و قبور روي

 و اجر داراي و شده قبور زيارت روايات مشمول عبادت نیت بدون تزيار و طواف صرف

 رفعت انند:م ،ابتداع از است هیئت اسم ،بدعت گفت بايد نیز بدعت مورد در است. نیز ثواب

 .ک؛)ر تهگذش همانند و نمونه بدون ،چیزى اختراع و احداث يعنى ،بدعت ارتفاع. از

 الهى اسماء از که (۱۱0 انعام، ؛۱77 )بقره، ع،ديب .است ماده همین از (۸۹ ،1 ،۱۹0۴فراهیدي،

 درباره (1۹1 :۱ ،۱۹۱۹ منظور، ابن .ک؛)ر عدم از است اشیاء احداث و ابداع معناى به و

 دين، رد تصرف نوعی بدعت آنکه اول ؛است توجه مورد نکته دو بدعت اصطالحی تعريف

 شريعت و دين به ربطی ي،نوآور که آنجا بنابراين است. شريعت کاستن يا افزون طريق از

 مثالً ود.ب نخواهد بدعت گیرد، انجام عادي و عرفی مسأله يک عنوان به بلکه باشد، نداشته
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 ناي به نه اما کند. معین شادي و جشن روز بعنوان خود براي را خاص روز يک ملتی اگر

 و لیتح بايستی هرچند نیست بدعت کاري چنین است،داده دستوري چنین شرع که قصد

 که شودمی روشن اينجا از .گیرد قرار بررسی و بحث مورد ديگري جهات از آن حرمت

 اصطالحی بدعت قلمرو از ... و صنعت ورزش، هنر، زمینه در بشري هاينوآوري از بسیاري

 ديگر جهات از آنها بودن حرام و حالل مسأله است مطرح آنها ةدربار آنچه و بوده بیرون

 هسابقبی و تازه امر از منظور آنکه دوم .دارد را خويش خاص سمقیا و مالک خود که است

 و هماهنگی اسالم کلی و جزئی مقررات و قوانین از يک هیچ با که است اين دين در

 کرد بیقتط تازه، و جديد مصاديق بر را اسالم کلی مقررات نتوان و باشد، نداشته سازگاري

 ازب نکته اين به شرع در بدعت اساس :اينکه توضیح (بعد به 1۱۴ :۱1۴1سبحانی، .ک؛)ر

 رد برند، کار به داده فرمان آن به دين که شرعی امر يک عنوان به را چیزي که گرددمی

 اههرگ ولی باشد؛ نداشته وجود شرع در ايضابطه يا اصل آن، مشروعیت براي که حالی

 ،خاص صورت ه)ب شرعی دلیل و دهد می انجام دينی عمل يک عنوان به انسان که را کاري

 .ک؛)ر بود نخواهد بدعت عمل آن باشد، داشته وجود آن مشروعیت بر عام( و کلی يا

 شديد حرمت در اسالمی مذاهب از کدام هیچ (17 :۸ تا،بی عینی، ؛1۸1 :۱1 ،۱۹10عسقالنی،

 ه()ر نراقى مرحوم .اند نکرده ترديد دين( در نیست دين از که چیزهايی کردن )داخل بدعت

 اصل بلکه است، اسالم امت اتفاق مورد بدعت حرمت» فرمايد: می شیعه بزرگوار علماي از

 قبور حول طواف مورد در حال (1۱۴ :۱17۸ نراقی، ) «است ملت و دين ضرورى آن حرمت

 فهو وصالنص خالف ما و»تیمیهابن خود کالم طبق و نیست آن حرمت بر دلیلی آنکه ضمن

 هر (۱۸1 :10 تیمیه،)ابن «بدعه يسمی ال فقد خالفها أنه يعلم لم وما المسلمین باتفاق بدعة

 که اردد وجود تاريخی و حديثی کتب در مواردي سلف فعل از چنانچه ،نیست حرام بدعتی

 اندلسی،)کردندمی طواف وآله علیه اهللصلی اسالم مکرم نبی قبر دور مردم، کندمی داللت

 عمل اين بیت اهل از رواياتی اساس بر آنکه بر عالوه (1۹1 :۹ ،۱۹0۸ ذهبی، ؛1۱1 :۸ ،۱۹0۹

 :۱ ،۱۹01 طبرسی، ؛1۸1 :۱ ،۱۹07 کلینی، .ک؛)ر است مترتب ثواب آن بر و بوده مشروع

 علماي همه مزع به باشد، داشته را قبر صاحب عبادت قصد کننده، طواف که طوافی البته (۴1

 اي شیعی عالم کدام اًاساس و شودمی ختم شرک به که است ممنوع امري اسالمی، مذاهب
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 دور طلقم يا ل است شرط کعبه طواف در که معنايی به ل کردن طواف شیعیان علمی نوشته

 انستهد زيارت شرط يا واجب را السالم(علیه) امامزاده يا امام يا ص() پیامبر قبر اطراف در زدن

 بايد رنهوگ داند،نمی ناپسند را قبر دور طواف مطلق نوانديشی، مدّعی مفسّر يقین به است.

 ردگ خانواده اعضاي گشتن دور نیم قدر به اگر حتی بداند؛ حرام را چیزي هر دور گشتن

 باشد گشتنی هم دور و کردن آمد و رفت است؛آمده نور سوره ۸۶ آيه در که باشد يکديگر

 دور هشتب خادمان گشتن يا ؛﴾بَعض عَلی بَعضُکم عَلَیکم طَوّافونَ﴿ است: خدمت قصد به که

 ٴيهآ واقعه: ٴسوره )﴾مُخَلَّدون وِلدانٌ عَلَیهِم يطوفُ﴿ باشد: محبت سر از خواه باشد بهشتیان

 قبر زيرا بداند، حرام نیز را اسماعیل حجر دور حاجیان طواف بايد که گونههمان (۱7

 مّهاُ مع بالحجر اهلل نبى إسماعیل دفن است: آن درون هاجر مادرش و السالم(اسماعیل)علیه

 هک بشمارد ناپسند و شرک را طوافی است ناچار روازاين ،(۱۸۱ :۱ ،۱۴7۶ کثیر، )ابن ر...هاج

 هکچنان باشد، قربت قصد و نیت جمله از کعبه دور طواف هايويژگی و شرايط داراي

 (1۸۴ :۱۱ رشیدرضا، .ک،)ر وجلّ عزّ اهلل ببیت الحجاج يطوف کما بها يطوفون و است:گفته

 و اسماعیل قبر طواف نیت السالم(اسماعیل)علیه حجر دور وافط در حاجیان چون و

 .است جايز ندارند، را هاجر)علیهماالسالم(

 براي تعباد اصل عمل اين حالیکه در هستند خاشع و متضرع و کرده دعا قبور برابر در .۹-۸

 در مانندش خشوعی و خضوع چنین و شودمی محسوب عبادت مظهر ترينمهم و خداست

 خوانند،می هاخانه در که فرادايی نماز در کهچنان است،نشده ديده آنان از اعتجم نماز

 همان(. شیدرضا،)ر خوانند.نمی نماز بیشترشان گرچه است، نشده ديده

 در یعهش اينکه يکی استکرده مطرح ادعارا دو المنار تفسیر صاحب بررسی: و نقد .۹-۸-۱

 ترشانبیش اينکه ودوم خداست براي عبادت امت مظهر دارندکه خشوع و خضوع قبور برابر

 از یتعريف ابتدا است الزم خوانند. نمی نماز اصال و ندارند نمازهايشان در را خضوعی چنین

 عنايم به پرستش و عبادت شوند: بررسی و نقد درستی به ادعاها اين تا شود داده عبادت

 ،است جالل و جمال فاتص جمیع مستجمع ذات برابر در خاکساري و ذلت اظهار و کرنش
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 خضوع نوعی عبادت هرچند است. موجودات و هاجهان همه پروردگار و رب خالق، که همو

 به و پرستش انگیزه و قصد با همواره خشوع و خضوع اين اما خداست، برابر در خشوع و

 عنیي عبادت» گويد: می مفردات در راغب گیرد.می انجام است، رب و خالق او اينکه عنوان

 عملی عنیي شود؛ دانسته تأثیر در مستقل يا و رب اهلل، که موجود، يک مقابل در عملی نجاما

 متوسل و خشوع و خضوع صرف پس« گیرد.می سرچشمه معبود فرد الوهیت به اعتقاد از که

 به را پیامبر تعالی حق که جا آن صورت، اين غیر در زيرا نیست؛ عبادت غیرخدا، به شدن

 پدر مقابل در خضوع به را هاانسان ساير يا (،۶۶خواند)حجر/می فرا منانمؤ برابر در خضوع

 شماردمی مؤمنان هايويژگی از را بودننرم و ذلول يا و (1۹کند)اسراء/می دعوت مادر و

 چنین هکدرحالی شود؛ محسوب پرستیبت و شرک به ترغیب بايد موارد اين همه (۸1رقان/)ف

 در وعخش اظهار که استشده بیان فقهی کتب و روايات از برخی در برآنکه عالوه نیست.

 مکه، شهر مکه، حرم مسجد، به ورود هنگام جمله: از است، مستحب امري مواقع برخی

 السالمعلیهم معصومان مشرفه مشاهد (۱۶۸ :۱ ،۱۹۱1 ثانی،شهید .ک؛)ر کعبه ،مسجدالحرام

 فتنر بیرون هنگام دعا؛ خواندن و ذکر گفتن و قرآن تالوت هنگام ايشان؛ زيارت هنگام و

  .استسقا نماز براي صحرا به

 همان ثهاستغا و تضرع از رشیدرضا مقصود گرا نیز شیعیان استغاثه و تضرع مورد در

 تضرع رايب گاهی هاگريه اين بداند بايد دارند، شريف مشاهد در شیعیان که است هايیگريه

 و ديهمدر اظهار براي زمانی و يابدمی شدت بیشتر آنجا در که خداست درگاه به ابتهال و

 به را هاظلم آن تاريخ، در که است ستمگرانی و ستم از تنفر ابراز و ستمديدگان با وفاداري

 یزن خود منازل و شهرها در که ايگريه و دارندمی يا داشته روا السالمعلیهم قدسی ذوات آن

 و عتضر نفی افزايد.می آن شدت بر خاص ٴامکنه و ازمنه لیکن است؛ جهت همین از دارند

 کم يراز است، ناآگاهانه اي غیرمنصفانه بسی ل مطلق نفی هم آن ل نماز در شیعیان استغاثه

 بر فزونا هستند. نماز در ل گريه اهل برخی حتی ل خشوع و خضوع اهل که شیعیانی نیستند

 ختناندا تیر خوانند،می هايشانخانه در شیعیان که فرادايی نمازهاي از خضوع نفی آنکه

  است. تاريکی در ناشیانه

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%A7


 0410بهار و تابستان  | 4شماره  | 2سال |  پژوهشنامه کالم تطبيقی شيعه | 091

 

 زيرا ندارند؛ قاداعت نماز داشتن منفعت به دارند اورب قبور اين رسانی سود به که گونهآن شیعیان .۹-7

  همان(. ا،شیدرض)ر اند.جاهل شرک از بازدارنده و توحید مشوّق آيات گونهاين به شیعیان بیشتر

 چه دارد که مطلوبی و هدف هر به رسیدن براي کس هر اينکه بررسی:در و نقد .۹-7-۱

 تهنک دو اما ندارد وجود شکی است خود از ضرر دفع و سود دنبال به معنوي چه باشد مادي

 ودرسانیس ديگر عبارت به يا العلل علت آنکه يکی کرد تفکیک هم از مورد اين در بايد را

 دانندیم ضرر کردن دور و رساندن سود بر توانا را خدا تنها شیعیان خداست. آن از ضرر دفع و

 لِنَفْسِی أَمْلِکُ لَا قُلْ﴿ است. آمده عرافا سوره۱۶۶ آيه در که همانطور دارند توقّع او از فقط و

 إِنْ السُّوءُ مَسَّنِیَ وَمَا الْخَیْرِ مِنَ لَاسْتَکْثَرْتُ الْغَیْبَ أَعْلَمُ کُنْتُ وَلَوْ اللَّهُ شَاءَ مَا إِلَّا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

 را آنچه مگر نیستم، خويش زيان و ودس مالک من» بگو:» ؛﴾يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ یرٌوَبَشِ نَذِيرٌ إِلَّا أَنَا

 زا اگر و کند؛( اراده خداوند آنچه مگر ندارم، خبر نیز نهان اسرار و غیب از )و بخواهد؛ خدا

 نم به زيانی( )و بدي هیچ و کردم،می فراهم خود براي فراوانی سود بودم، باخبر غیب

 هآماد )و آورند!می ايمان که گروهی براي امدهندهبشارت و دهندهبیم فقط من رسید؛نمی

 جلب هب قادر و است الدين يوم مالک رحیم، رحمان العالمین،رب که مبدئی «.حقند( پذيرش

 رستشپ مورد بايد کند،می نیازبی هاطاغوت پرستش از را انسان و است ضرر دفع و منفعت

 براي لوازمی و اسباب اينکه دوم (1۹ :۱ ،۱۹۱1 بنايی، قرشی .ک؛)ر گیرد قرار مددخواهی و

 لّذينا ايّها يا» فرمايد:می رابطه اين در کريم قرآن داشت. نظر در بايد هدف اين به رسیدن

 است اين دارد وجود آيه اين در که اي نکته (1۸مائده/) ؛«الوسیله الیه ابتغوا و اللّه اتقوا آمنوا

 وسیله ريفتع در راغب است. شده مناسب ابزار يافتن و وسیله ابتغاي به امر تقرب، براي که

 خدا، سويبه وسیله حقیقت و است میل با چیزي کردن دنبال معناي به وسیله کلمه نويسد:می

 غب،را .ک؛)ر است شرع پسنديده دستورهاي کردن دنبال و عبادت و علم با خدا راه مراعات

 و داخ اطاعت جمله از دارد فراروانی مصاديق وسايل اين متعدد روايات در (۸۸۱ :۱۹۱1

 و حج روزه، زکات، نماز، برپاداري اخالص، خدا، راه در جهاد الهی، هايفرمان اجراي

 قرآن، (،۱۱0 البالغه/خطبه )نهج خوب، کار هر آشکار، و پنهانی صدقه رحم، صله عمره،

 ،۱۹۱۸حويزي، .ک؛)ر السالم،علیهم اهلبیت و معصوم امامان (۹1 سجاديه/دعاي )صحیفه
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 ارقر وسیله و امامان به توسل که شودمی استفاده روايات اين از (۸17 ،۸ همان، و ۸1۹ :۱ج

 از دينی هايآموزه اساس بر شیعیان قطعاً و است مشروع امري خدا به تقرّب براي هاآن دادن

 صاحب که را اي نکته اين بر افزون کنند.می استفاده ضرر دفع و رسانی سود براي وسايل اين

 شخصیت به لکهب ندارند کاري قبر به شیعیان که است آن استکرده لتغف آن از المنار تفسیر

 رحمت و نظر مورد و خدايی مردان اينکه باب از است است قبر آن به متعلق که وروحی

 صله يا و جهاد يا و نماز که گونههمان دهندمی قرار واسطه را واو . دارند کار هستند الهی

 دانند.می تقرب وسیله را ... رحم

 رفع براي نیز آنان و آموزندمی خود قبوري معاشران و مادرها و پدر از را عقايدشان .۹-۶

 اهل که هاآن از کمی شمار و شناسندنمی قبور اين جز ربانی پناهگاهی مشکالتشان و شدايد

 اين واقع در و اندنوشته قبور عبادت به مأنوسان همین که خوانندمی را هايیکتاب اند،مطالعه

 مختلف حاديثا در اکرم پیامبر و کريم قرآن در خداوند و مشرکینند تابع سنتشان در قبوريون

 (.۸ :۱۱ ،۱۹۱۹ رشیدرضا، .ک؛)ر استداشته برحذر آن از

 :اينکه اول دهیم:می تذکر را نکته چند پاسخ شدن روشن براي بررسی: و نقد .۹-۶-۱

 و عقل زاراب مسئله اين براي و آفريده یجوي حقیقت سرشت با را انسان خداوند کهازآنجايی

 آنان که دخو پیشینیان از تعقل بدون کسی اگر است،داده قرار او اختیار در را فطرت و حس

 خويش انسانی فطرت و وجدان محکوم کند، پیروي اندنبوده وتعقل علم اهل نیز

 به مکلف سلمانم فرد هر که شده مطرح عملیه هايرساله در رو اين از (۱7۴ اعراف/)است

 ها(الهرس تمام اول مسئله) برسد يقین و علم به خود بايد خود و است دين اصول فراگیري

 ردنک پیروي ها،راه جمله از که است پذيرامکان هايیراه از اعتقادي امور در علم به رسیدن

 مکارم .ک؛)ر است دين اصول در يقین و علم آوردن دست به براي منداندانش راهنمايی از

 تعصب روي از و کورکورانه کامالً تقلید است مذموم آنچه و (110 -1۱۴ ،۱ ،۱17۹ شیرازي،

 گونه اين در تحقیق بلکه عقايد تصحیح گفت بايد حتی و (۱70بقره/ ؛۱0۹ مائده/) است

 از تا ردهک مراجعه فلسفی و کالمی هايکتاب به است الزم و ندارد امکان تنهايی به مسائل
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 اآر از موارد اين در که کندمی حکم عقل حتی و گیرد بهره نیز نشمنداندا تحقیقات

 صطالحیا تقلید مقوله از مطالعات و مراجعات گونه اين ولی کرد. استفاده بايد انديشمندان

 صرف بنابراين حقیق(ت بر تأکید با تقلید رودمی شمار به تفحص و تحقیق مقوله از بلکه نیست،

 مدّعی سّرمف اينکه دوم دانست. مشرکانه و عقالنی غیر عملی تواننمی را اجداد و آبا از پیروي

 و مادرها و پدر از تسنن اهل جامعة بیشتر آموزش و تقلید تواندنمی هرگز نوانديشی

 آنقر آيات ديگر و آيات گونهاين به هاآن ٴهمه که کند ادعا و شود منکر را معاشرانشان

 و یلیتفص پاسخ و کامل استدالل با خود عقايد جزئیات همه گرفتن ياد از پس و دانايند

 با و دآشناين خود مخالفان عقايد به مقابل، در و شدند معتقد هابدان اشکاالت، به مستدل

 نیز فرقه اين مطالعه اهل همه درباره کهچنان و...، کنندمی رد را هاآن برهان و استدالل

 دانندمی امام چهار در منحصر را اجتهاد سنت اهل يتاکثر باشد. داشته ادعايی چنین تواندنمی

 دانند.یم خود صالح سلف آراء تابع را خود و بسته را آورينو باب و معتقدند آن به همچنان و

 اين حطر زمینة سلفیه مانند سنت اهل جمله از افرادي بین در تعصب و فکري جمود وجود

 پناهگاهی یانشیع که است گفته کسی چه اينکه سوم است. شیعیان به شرک اتهام و شبهات

 به يا و استرفتهگ انس قبور پرستش به شیعی دانشمند کدام شناسند؟!نمی قبور اين جز ربانی

 و... است؟!داده فتوي آن پرستش

 هايبادتع نامیدن، «شفاعت درخواست» و «توسل» به اسم تغییر با شیعه علماي بیشتر .۹-۴

 وسلت و کنندمی توجیه عوام و خود براي را ناپسندشان کار و قبور( )عبادت آمیزشرک

 عمل مانند استداده قرار مشروع خود که آنچه بواسطه متعال خداوند به تقرب يعنی شرعی

 (.7 :۱۱ ،۱۹۱۹ رشیدرضا، .ک؛)ر مشرکانه تقلیدهاي و آمیز بدعت هايهوس و هوا نه صالح

 بیان لمفص گذشته شبهات در شفاعت و لتوس باب در کهازآنجايی بررسی: و نقد .۹-۴-۱

 را قبري صاحب يا قبر هرگز شیعه علماي که شودمی بسنده نکته اين به اينجا در تنها شد

 پناه نام تغییر به ودخ ناپسند کار توجیه براي و بپرستند را هاآن تا دانند،نمی پرستیدن شايسته

 وردم روايات و آيات به اعتنابی د،عنا و لجاجت يا ناآگاهی روي از ديگران بلکه آورند،
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 طرف رتکفی و تهاجم براي ابزاري تا نامند،می عبادت را شفاعت و توسل ل شیعه استدالل

 و مانعال سخن علمی، مباحثات و مناظرات محور که است بديهی باشند. داشته خود مقابل

 ممکن سنی( چه و یعهش )چه ايفرقه هر عوام زيرا عوام؛ اعمال نه است، عالمانه هاينوشته

 ايستهش روازاين دانند،نمی مجاز نیز فرقه همان عالمان که بکنند اينسنجیده کارهاي است

 عمل به تناداس اتهام از تا کردمی بیان را خود هايگفته مستند نوانديشی مدّعی مفسر که بود

 شد.می مبرّا شیعه عوام

 گیرینتیجه و بحث

 در هک است اسالمی هايسنت از عادي افراد حتی و دين نبزرگا پیامبر)ص( قبور يارتز

 و بوده مسلمانان جدي اهتمام مورد اعمال از يکی و دارد رواج سنت اهل و شیعیان میان

 شیعیان و سنت اهل میان تفاوتی باره اين در و است. مسلمانان اعمال ترينمهم از يکی همچنان

 علماي تاوايف همچنین و مسلمانان سیره ،صحابه لعم ،آلهوعلیهاهللپیامبرصلی سیره .نیست

 .است قبور زيارت فضیلت داليل ترينواضح از شیعه، مذهب و سنت اهل اربعه مذاهب

 احبص رشیدرضا، و دانسته مشرکانه عملی را قبور زيارت وهابیت تأکیدات، اين علیرغم

 متهم را شیعه و اقامه مطلب اين بر را ايادلّه خود تفسیر در دارد، سلفی افکار که المنار تفسیر

 آن بیانگر مدهآ بدست رشیدرضا ادلّه نقد و بررسی از پس تحقیق هاييافته کند.می قبوريه به

 ناآگاهی قبور، زيارت بحث در مسلمانان سیره و روايات و آيات به اشراف عدم که است

 داليل به ناداست عدم نیز و اولیاءاهلل قبور زيارت هنگام در شیعیان عملکرد و نیات به نسبت

 جامان خود موردعقايد در است ممکن فرقه هر عوام از برخی که داليلی به استناد و متقن

  .استشده نوانديشی مدعی مفسر اين جانب از زنیاتهام و نادرست تحلیل باعث دهند؛
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 دارالفکر. استامبول: .بخاري صحیح (.۱۹0۱) اسماعیل. محمدبن الجعفی، البخاري

 .األعلمی مؤسسة :بیروت .األشراف أنساب من جمل (.۱1۴۹) .يحیی بن أحمد ،البَلَاذُري 

 کثیر. ابن دار دمشق: .الترمذي سنن (.۱۹17) عیسی. محمدبن ترمذي،

 .اسراء نشر قم: .7 ج .موضوعى تفسیر قرآن، در معاد (.۱1۶0) .عبداهلل آملى، جوادى

  دارالعلم. بیروت: .العربیه صحاح و اللغه تاج الصحاح (.۱۹07) حماد. بن اسماعیل جوهري،

 العربی.التراث احیاء دار نشر بیروت: .اربعه مذاهب علی الفقه (.۱۹0۸) عبدالرحمن. الجزيري،

 دارالفکر. بیروت: القاموس. جواهر من العروس تاج (.۱۹۱۹) .مرتضی محمد زبیدي، حسینی
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 احیاء دار قاهره: ه.الرسال و الرسول عن الشبه دفع (.۱۹۱۶) .نالديتقی دمشقی، حصنی

 القلم.دار بیروت: .القرآن ألفاظ مفردات (.۱۹۱1) محمد. بن حسین اصفهانی، راغب

 ه.فارالمعرد بیروت: .المنار بتفسیر الشهیر الحکیم القرآن تفسیر (.۱۹۱۹) .رشید محمد رضا،

 الرساله. مؤسسة بیروت: النبالء. مأعال سیر (.۱۹0۸) احمد. بن محمّد ذهبی،

 لبنان. بیروت: صحیحین. علی مستدرک (.۱۹10) عبداهلل. محمدبن نیشابوري، حاکم

 دارالفکر. بیروت: .داود ابی سنن (.۱۹۱0) االشعث. ابن نسلیما السجستانی،

 اسالمی. انتشارات دفتر قم: .وهابیت آئین (.۱17۸) جعفر. سبحانی،

 السالم.علیه صادق امام موسسه قم: امامیه. عقايد منشور (.۱1۴1) جعفر. سبحانی،

 .اسالمی شاراتانت دفتر قم: .الفقیه يحضره ال من (.۱۹۱1) صدوق. شیخ

 کتاب. بوستان موسسه قم: زيارت. و توحید (.۱1۴۹) سیدحسن. آبادي، خرم طاهري

 .اسالمی انتشارات دفتر قم: .القرآن تفسیر فی المیزان (.۱17۹) .حسین محمد سید طباطبائی،

 قم: .الريجانى صادق تعلیق و ترجمه انجام، تا آغاز از انسان (.۱17۱) _______________.

 .الزهراء اراتانتش

 .مرتضی نشر :مشهد .اللجاج أهل علی اإلحتجاج (.۱۹01) .علی بن احمد طبرسی،

 قم: .االسالم شرائع تنقیح إلی األفهام مسالک (.۱۹۱1) .علی بن الدين زين الثانی(، )الشهید العاملی

 .االسالمیهالمعارف مؤسسه

 .اسماعیلیان انتشارات قم: .ینالثقل نور تفسیر (.۱۹۱۸) .جمعه بن علی عبد حويزي، عروسی

 ی.العربراثالت احیاء دار نشر بیروت: .القرآن فرقان تا(.)بی سالمه. شیخ القضاعی، العزامی

 .جوزيابن دار رياض: .البخاري صحیح شرح فی الباري فتح (.۱۹10) حجر،ابن عسقالنی،

 لعربی.ا التراث إحیاء دار بیروت: البخاري. صحیح شرح القاري عمدة تا(.)بی احمد. بن محمود عینی،

 .هجرت نشر :قم العین.کتاب (.۱۹0۴) أحمد. بن خلیل فراهیدي،

 ه.دارالهجر موسسه :قم .الکبیر الشرح غريب فی المنیر المصباح (.۱۹۱۹) محمد. بن أحمد فیومی،

 .دارالعلم بیروت: .المحیط القاموس تا(.)بی .يعقوب محمدبن شیرازي، فیروزآبادي

 دارالحديث. قاهره: .المقتصدنهايه و المجتهدبدايه (.۱۹1۸) ابوالولید. رشدقرطبی،ابن

 االسالمیه. الکتبدار :تهران .،قرآن قاموس (.۱۹۱1) اکبر. علی بنايی، قرشی

 .دارالحديث قم: .کافی (.۱۹1۴) .يعقوب بن محمد کلینی،

 العربی. التراث إحیاء دار بیروت: األنوا. بحار (.۱۹01) مجلسی.
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 همکتب قاهره: المکرم. النبوي الشريف القبر زيارت فی المنظم الجوهر (.۱۹1۱) .حجرابن مکی،

 مدبولی.

 مولوي و بهبودي سعدي ترجمه: حنفی. فقه جديد بازنگري (.۱1۴۹) الحمید. عبد طهماز، دمحمو

 االسالم.شیخ نشر جام: تربت امراشستان، محمد بار

 صدرا. انتشارات تهران: .آثار مجموعه (.۱17۱) مرتضی. مطهري،

 تبلیغات انسازم المللبین نشر و چاپ تهران: .عقايد آموزش (.۱1۶0) .محمدتقى يزدى، مصباح

 .اسالمى

 امیرالمومنین. انتشارات قم: .جديد استفتائات (.۱۹17) ناصر. شیرازي، کارمم

  اسماعیلیان. مطبوعاتی مؤسسه تهران: .الوسیلهتحرير (.۱17۸) اهلل.روح خمینی، موسوي

 کتاب. بوستان قم: .االيام عوائد (.۱17۸) محمد. بن احمد نراقی،

 االسالمیه. دارالکتب تهران: الکالم.جواهر (.۱1۸۸) .محمدحسن نجفی،
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Abstract  
Cornel West considers the prophets to have two characteristics of love and 

courage against the devil of their time, and by naming his approach as Prophetic 

Pragmatism, he intends to cultivate these characteristics. He uses the tradition of 

pragmatism, Marxism, African-American Philosophy, and Christian liberation 

theology to arrive at prophetic pragmatism. In this article, using an analytical-

critical method, we investigate the place of Christian liberation theology in West's 

Prophetic Pragmatism. Due to the fact that most of the researches conducted on 

Prophetic Pragmatism either examine this approach in general or focus on 

examining the results of religious traditions in it, the evaluation of the place of 

Christian liberation theology has been neglected in it. The results of the present 

research show that social justice that emerged from Christian liberating theology 

is opposed to the exercise of power and creates the necessity of Prophetic 

Pragmatism. Although liberation theology is not West's only source for Prophetic 

Pragmatism, it is the foundation without which this approach could not have 

emerged. Criticism of West's views shows that his use of Christian liberation 

theology faces problems: 1- Failure to examine other theological traditions such 

as Islam and Judaism, 2- Contrary to his emphasis on Christianity, the prime 

example of the prophetic leader Malcolm X is a Muslim, 3- Although Christianity 

It is one of the foundations of prophetic pragmatism, but it turns towards 

secularism to achieve social justice. 

Keywords: Liberation Theology, Prophetic Pragmatism, Egalitarianism, 

Christianity. 
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 مسیپراگمات در یحیمس بخشییرها اتیاله گاهیجا یبررس
 وست کرنل امبرانهیپ

 انریا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه هنر، فلسفه یدکتر   یسميک یعاشور یعل محمد
  

  چکیده
 گذاريامن با و داندمی خود زمان شیطان برابر در شجاعت و عشق خصوصیت دو داراي را پیامبران وست کرنل

 رسیدن ايبر او دهد. پرورش را خصوصیات همین اردد قصد پیامبرانه، پراگماتیسم عنوان تحت خود رويکرد

 بخشرهايی الهیات و آمريکا پوستانسیاه فلسفه مارکسیسم، پراگماتیسم، سنت از پیامبرانه، پراگماتیسم به

 الهیات هجايگا بررسی به انتقادي-تحلیلی روش از استفاده با حاضر مقاله در کند.می استفاده مسیحی

 صورت هايژوهشپ بیشتر اينکه به توجه با پردازيم.می وست پیامبرانه راگماتیسمپ در مسیحی بخشرهايی

 بررسی به يا و هنددمی قرار بررسی مورد کلی صورت به را رويکرد اين يا پیامبرانه پراگماتیسم درباره گرفته

 قرار لتغف مورد آن در مسیحی بخشرهايی الهیات جايگاه ارزيابی دارند، توجه آن در دينی هايسنت نتايج

 در یحیمس بخشرهايی الهیات از منتج اجتماعی عدالت که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتايج است. گرفته

 لهیاتا اگرچه آورد.می وجود به را پیامبرانه پراگماتیسم وجود ضرورت و گیردمی قرار قدرت اعمال برابر

 اين آن بدون هک است بنیانی اما نیست، امبرانهپی پراگماتیسم در استفاده براي وست منبع تنها بخشرهايی

 سیحیم بخشرهايی الهیات از او استفاده دهدمی نشان وست آراء نقد آورد.نمی دست به ظهور امکان رويکرد

 تاکید خالف بر -1 يهوديت، و اسالم مانند الهیاتی ديگر هايسنت بررسی عدم -۱ است: روبرو مشکالتی با

 هايبنیان از مسیحیت گرچه -1 است، مسلمان ايکس مالکوم پیامبرانه رهبر بارز نمونه مسیحیت، بر او

 .آوردمی سکوالريسم سمت به رو اجتماعی عدالت به رسیدن براي اما است پیامبرانه پراگماتیسم

 .تیحیمس ،یبرابرطلب امبرانه،یپ سمیپراگمات بخش، ییرها اتیاله ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 ودخ رويکرد بر آمريکايی نامدار فیلسوف ،1وست کرنل که است نامی ۱برانهپیام پراگماتیسم

 يِلوا تحت که رسدمی نتیجه اين به هاپراگماتیست نظرات بررسی از پس او است. گذاشته

 مسئله، سه با تسن اين و هگرفت شکل اسیمقکوچک يفکر رنسانس کي ،پراگماتیسم سنت

 ريتصو از سمیتپراگما فلسفه، یسنت ريتصو از يدیناام با الف: است. شده يینوزا نيا سازنهیزم

 یخوب صدق، يهااستدالل یبررس يبرا عقل دادگاه و يیاستعال قیتحق وهیش عنوانبه فلسفه

 وفانلسیف دغدغه چرخش باعث فلسفه يیاستعال میمفاه از يدلسرد :1 کرد. گذار يیبايز و

 عموضو به تمرکز :1 شد. استیس و تمانگف کنترل، و شناخت قدرت، و دانش رابطه سمت به

 ساختار یعني بشر خيتار هیاول موضوعات به یستیاومان مطالعات موضوعات تا شد باعث قدرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۱. Prophetic Pragmatism 

1. Cornel West:  نیچشللم به جهان گشللود. در سللن  کاياوکالهاما آمر التي( درتالسللا ا۱۴۸1کرنل وسللت )متولد  

بود. پس از  (Black Panther Party) کايآمر اهیگ سللو حزب پلن کسيمالکوم ا ریبه شللدت تحت تاث ینوجوان

شگاه هاروارد ز  سات  ريورود به دان ،  (John Rawls) جان رالز ،(Robert Nozick) کيچون رابرت نوز يدینظر ا

ستنل  (Hilary Putnam) پاتنم يالریه ص  (Stanley Cavel) کاول یو ا سپس برا  التیتح   يخود را ادامه داد. 

ص  شگاه پر  يدکتر در مقطع لیادامه تح ستون يوارد دان شگاه ز  نيشد. در ا  ن سات  ريدان   گاس ندمويهمچون ر يدینظر ا

(Raymond Geuss) نی، شللللدون وول (Sheldon Wolin) خود را گذراند و     يدوره دکتر یرورت چارد يو ر

او با   يدکتر لهدانشللگاه شللد. رسللا نيفلسللفه از ا يمدرک دکتر افتيموفق به در يیکايآمر پوسللتاهیسلل نیعنوان اولبه

س    يیگراخيتار ات،یاخالق»عنوان  سنت مارک صورت کتاب  «سم یو  س تفک یابعاد اخالق»با عنوان  یبعدها به   «سم یر مارک

شر  ست پس از پا    منت ص  انيشد. و سفه ابتدا در د    کيعنوان خود را به کیآکادم يهاتیفعال الت،یتح ستاد فل شگاه   ا ان

ا  پرداخت. او ت سيبه تدر سيو پار ليیهمچون هاروارد،  يیهادر دانشللگاه يبعد يهاشللروع کرد. در دوره نسللتونيپر

کتاب   زهيجا آثار خود در يبرا زهيجا سلت یاز ب شیب افتيدرکتاب نوشلته و موفق به   سلت یاز ب شیها مقاله و بکنون ده

سنج        (American Book Awards)  کايآمر ساس نظر  ست. بر ا شر  یشده ا  تيسا  ديیو با تا - Prospect هين

  چهارم قرار گرفت گاه يدر جا  1010در سلللال  ۱۴-ديی متفکر دوران کو ۸0 انی کرنل وسلللت در م  -دانشلللگاه هاروارد  

(Prospect, 2020). س     کیآکادم يهاتیدر کنار فعال ست و .  کندیم تیفعال زین یقیو موس  نمایدر رشته فلسفه، در 

صه فعال  س یس  يهاتیدر عر ضور پررنگ  ،یاجتماع-یا شرکت در جنب  يهنر يهاتیسبت به فعال ن يتراو ح ش  دارد. 

  تیاعتراض به وضللع کا،يآمر يجمهور اسللتيسللندرز در انتخاب ر یو مشللاوره به برن یسللخنران ت،ياسللتراشللغال وال

سط  سرائ  نیکودکان فل ش    ياو دونالد ترامپ او را به چهره نتونیکل يالریو انتقادات تند به ه لیدر ا  انیده در مشناخته 

 .کرده است ليتبد یاجتماع-یاسیفعاالن س
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 یميقد یستیاومان دگاهيد ر،ییتغ نيا جهینت در شود. بازگردانده انسان اریاخت يهاتيمحدود و

 نژاد مانند تقدر مراتبلسلهس که یاجتماع يساختارها و داشت توجه یفرهنگ نخبگان به که

 (.West, 1989: 3-4 .ک؛)ر استداده دست از را خود گاهيجا گريد گرفت،یم دهيدنا را

 او اعتقاد هب کند.می مشاهده پراگماتیسم سنت در مشکلی وست تاثیرات، اين کنار در

 اين د.انبوده ناموفق جامعه در «قدرت» اهمیت درک در چیز هر از بیش سنت اين فیلسوفان

 ندک درک آمريکايی پراگماتیسم ادامه در جديد رويکردي ضرورت او شودمی باعث امر

 سفهفل المعارفدايره به اگر دهد. نشان درستی به جامعه در را قدرت اهمیت باشد قادر که

 بررسی در رانهپیامب پراگماتیسمِ اهمیت و نقش به که کنیممی مشاهده ،کنیم رجوع استنفورد

 و قدرت موضوع (.Legg & Hookway, 2021.ک؛)ر شودمی تأکید ژادپرستین موضوع

 اشکال از يکی ار نژادپرستی او دارند؛ بنیادين پیوند يکديگر با وست رويکرد در نژادپرستی

 املش قدرت، درک در پراگماتیسم توانايی عدم از او گفتن سخن لذا داند.می قدرت اعمال

 موانع از پیامبرانه، پراگماتیسم با تا دارد قصد توس شود.می نژادي قدرت درک عدم

 پراگماتیسم سنت در اگرچه او منظور بدين (.West, 1989: 7 .ک؛)ر کند عبور پراگماتیسم

 و سیسممارک بخش،رهايی الهیات از استفاده سنت، اين موانع به توجه براي اما ماند،می باقی

 ند.دامی ضروري را ۱آمريکايی پوستانسیاه فلسفه

 ذارند،گمی کنار را الهیات و مذهب به توجه فلسفی، مدرن هايسنت از بسیاري اگرچه

 به بلکه ود،شنمی گذاشته کنار تنها نه الهیات که کنیممی مشاهده پراگماتیسم سنت در اما

 الهیات از او است. انديشمندانی چنین جمله از نیز وست شود.می تاکید آن اهمیت

 یحیمس سنتی به جويد،می بهره آن از خود پراگماتیسم در و گويدمی سخن بخشرهايی

 در حتی توانمی را مذهبی هايسنت به او توجه .(West, 1993: 120 .ک؛)ر است متمرکز

 مسیحیت ،اسالم هايسنت در را پیامبران وست کرد. مشاهده پیامبرانه پراگماتیسم گذارينام

 در را خصوصیات همین خواهدمی و داندمی عشق و شجاعت خصوصیت داراي يهوديت و

 بخش هايیر الهیات جايگاه تا داريم قصد حاضر پژوهش در کند. زنده پیامبرانه پراگماتیسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۱. African-American Philosophy 
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 الهیات اين که مدهی پاسخ اصلی سوال اين به بتوانیم تا کرده تبیین رويکرد اين در را مسیحی

 دارد؟ پیامبرانه پراگماتیسم در جايگاهی چه

 پژوهش نهپیشی .1-1

 ترينمهم .اندپرداخته وست پیامبرانه پراگماتیسم بررسی به فراوانی هايپژوهش کنون تا

 پرداخت نوع حسب بر هستند ارتباط در حاضر پژوهش موضوع با که گرفته انجام هايپژوهش

 شرح و فسیرت جهت به که است هايیپژوهش اول دسته شوند.می تقسیم کلی بنديدسته دو به

 مطالعه هب که هستند هايیپژوهش دوم دسته و انددرآمده نگارش به پیامبرانه اتیسمپراگم

 به وانتمی اول دسته هايپژوهش از اند.پرداخته پیامبرانه پراگماتیسم در موردي و موضوعی

 منمن ورگني اثر «وست کرنل تفکرات بر يامقدمه امبرانه،یپ سمیپراگمات» همچون يهاکتاب

 و يبندبیترک» و (10۱۹) جانسون کالرنس اثر «فلسفه و وست کرنل» (،10۱1) همکاران و

 کرد. اشاره (100۶) اردیلیج تیک اثر «ژرف یدموکراس کي يسوبه يیجستارها وست: کرنل

 ينا اما کرد، مشاهده توانمی را بخشرهايی الهیات به توجه اگرچه هاپژوهش از دسته اين در

 شود.می بدل دوم درجه موضوعی به و شده بیان فرعی مطلبی عنوان به موضوع

 راکس سیلوئ کارن پژوهش به توانمی گیرند،می قرار دوم دسته در که آثاري جمله از

 یزندگ در یوح و عقل ات،یاله انیم یهماهنگ امکان یبررس به که کرد اشاره (10۱1)

 يسایکل تسن و وست لکرن امبرانهیپ سمیپراگمات از استفاده با پژوهشگر نيا .پردازدیم

 هروزمر یزندگ و اتیاله انیم یهماهنگ جاديا يبرا يفکر چهارچوب کي پوستاناهیس

 و یاسیس اتیاله یبررس به خود پژوهش در (،1010) براون درک .کندیم ارائه پوستاناهیس

 انلسوفیف و دانانیاله دهدیم نشان براون یبررس نيا در .پردازدیم سمیمدرنپست يهاچالش

 و هندد نجات مدرنپست ينقدها يهاچالش از را نيد اندتوانسته وست مانند پوستاهیس

 یبررس به (100۹) لین انيبرا رونالد آورند. ديپد یاسیس اتیاله ظهور يبرا مجدد یفرصت

 سيما و ربوین وست، اتينظر در یمذهب يهاتیظرف از استفاده با یاجتماع راتییتغ امکان

 جهان در راتییتغ يبرا را امبرانهیپ سمیپراگمات وست، از انتقاد با پژوهشگر نيا .پردازدیم

 کرنل آثار در بخشيیرها اتیاله یبررس از پس (۱۴۴۶) کوان يرزمار .داندیم ناتوان امروز
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 دوم دسته در .ابديیم تیپراهم اریبس بشر یکنون يهابحران نییتب يبرا را امید مفهوم وست

 از هدف اما گیرد،می قرار توجه مورد بخشرهايی الهیات اگرچه گرفته، انجام هايپژوهش

 اين رب تالش حاضر پژوهش در شد، ذکر پیشتر که همانطور نیست. آن جايگاه نمايش هاآن

 سفیفل رويکرد اين در مسیحی بخش رهايیالهیات جايگاه و کرده پر را خال اين تا است

 گرفت. خواهد قرار بررسی مورد

 پیامبرانه گماتیسمپرا .2

 اگرچه که رسدمی هنتیج اين به نئوپراگماتیسم آن دنبال به و پراگماتیسم سنت بررسی با وست

 را الزم وانت قدرت همچون مسائلی به پاسخ در اما دارد، مطلوبی بسیار نتايج و آثار سنت اين

 بدين د.کر طرفبر را نقص اين بتوان آن در که يابدمی رويکردي وجود بر ضرورتی و ندارد

 الهیات و کايیآمري پوستانسیاه فلسفه مارکسیسم، از پراگماتیسم، نتايج کنار در او منظور،

 کند.یم گذاريبنیان را خود پیامبرانه پراگماتیسم و گیردمی ياري مسیحی بخشرهايی

 سیارب قدرت موضوع درک در را مارکسیسم سنت وست پراگماتیسم، سنت خالف بر

 درک و ندک شناسايی را اقتصاد اهمیت توانست مارکسیسم او، اعتقاد به يابد.می ترموفق

 ناديده قدرت مساله در را اشکاالت از برخی هنوز حالاين با اما بدهد؛ قدرت از مناسبی

 هاکسیستمار بیشتر آنکه اول کند؛می مشاهده مارکسیسم در اساسی ايراد دو وست گیرد.می

 سیسممارک او اعتقاد به اينکه دوم و دهدمی قرار نقد مورد عاملی تک رويکردي داشتن به را

 سبب امر اين (.West, 1999: 60-86 .ک؛)ر ندارد را فرهنگی هايپیچیدگی درک توانايی

 باشد. ديگري رويکردهاي يا هاسنت نیازمند مارکسیسم کنار در او شودمی

 هفلسف تا است نیاز رددا عقیده وست آن، از درست درک و فرهنگ به توجه براي

 است اين آيدمی پیش که پرسشی اولین حال بگیرد. قرار توجه مورد آمريکايی پوستانسیاه

 اگر ستو اعتقاد به دارد؟ وجود آمريکايی پوستانسیاه فلسفه عنوان تحت چیزي اصال آيا

 انهنگرلک نگاه کي آوردن دست به و جهان درک يبرا یفرهنگ یتالش عنوانبه را فلسفه

 وجود يیکايآمر پوستاناهیس فلسفه يجد سنت کي که گفت توانیم گاهآن م،یکن درک

 وست ارد؟د ینیمضام چه يیکايآمر پوستاناهیس فلسفه بود خواهد نيا دوم پرسش حال دارد.
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 از آمريکايی تانپوسسیاه فلسفه براي فيتعر کي به یابیدست و نیاممض نيا به دنیرس يبرا

 پوستاناهیس فهفلس که است معتقد او .کندیم استفاده يیويد و نيتگنشتايو دگر،يها نظرات

 انتخاب جهان، يبازساز و فعال مشارکت جهینت عنوانبه بودن يمعنا رِیتفس مفهومِ ،يیکايآمر

 ويتگنشتاين .آوردیم تدس به دگريها آراء از را ندهيآ احتماالت تجسم و حال زمان در

 تندهس ارتباط در هم با چگونه هاآن دهدمی نشان و بررسی مورد را زبانی مختلف هايشیوه

 گذشته فسیرت فلسفه نیز ديويی ديدگاه در سازند.می را فرهنگی و زندگی هايشیوه چگونه و

 ياتنظر مجموع از شود.می دانسته حال زمان فرهنگی مشخص مشکالتی حل هدف با افراد،

 تعريف گونهاين را آمريکايی پوستانسیاه هفلسف وست هايدگر، و ويتگنشتاين ديويی،

 ساختن برجسته ی،آمريکاي پوستانسیاه تاريخ تفسیر آمريکايی پوستانسیاه فلسفه کند:می

 اين .تاس مطلوب هنجارهاي به دستیابی هدف به هاآن سیاسی مشکالت و فرهنگی میراث

 .ک؛)ر ۱کنند ارائه را وزهامر مشکالت با متناسب هايیپاسخ بتواند بايد مطلوب هنجارهاي

Pittman & Lott, 2008: 9-11.) سمپراگماتی براي آمريکايی پوستانسیاه فلسفه آنچه 

 هک است نژادي قدرت موضوع به توجه نوعی حقیقت در سازد،می فراهم وست پیامبرانه

 میلتک دهد،می انجام وست که کاري حقیقت در بود. ناموفق آن تبیین در مارکسیسم

 فلسفه با و ردب پیش را آن مارکسیسم با سپس يافت، پراگماتیسم در ابتدا که است يآنچیز

 کرد. تقويت آمريکايی پوستانسیاه

 پیامبرانه یسمپراگمات آمريکايی، پوستانسیاه فلسفه و مارکسیسم بررسی از پس وست

 يامدهایپ با همراه ،یانقالب یهدف با کيتراژ یعمل» آن و کندمی گذاريبنیان را خود

 داراي و (West, 1999, 30 .ک؛)ر کرده فيتعر «اندازچشم به نگاه با همواره و طلبانهاصالح

 غییرت و انسان قدرت بر تاکید ب: شناسیمعرفت از گذار الف: داند.می اساسی مضمون دو

 اجتماعی. مراتب سلسله اشکال در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  اتينظر بیرکت نيچراکه ا م؛یبدان پوستان آمريکا فلسفه سیاه   نيا ندهيکه ابتدا وست را نما  ست یچندان دور از ذهن ن ۱.

س  کند؛یم يبندو فرمول شنهاد یرا او پ ست، متوجه م    ترقیدق یاما با برر سخنگ که او  ميشو یسخنان و  نيا يوخود را 

ست ا  داند؛ینم کرديرو ستانِ اهیس  انِیدر م کرديرو نيبلکه معتقد ا س    يیکايآمر پو شته، اما ک   زهين را تئورآ یوجود دا

 (.West, 1989: 234-235) خواندیسنت م نيرا روشنفکران ا پوستاناهیس يهانکرده بود. وست رهبران جنبش
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 شناسيمعرفت از گذار .1-2

 خوبی به ماا کند،می دنبال و گیرد می پی پراگماتیسم آغاز زا را شناسیمعرفت از گذار وست

 اهمیت یلدل دنبال به اگر حال شود.نمی خالصه هاپراگماتیست به تنها گذار اين که داندمی

 دکارتی یشناسمعرفت بازگرديم: آن آغاز به بايد باشیم، وست براي شناسیمعرفت از گذار

 بود. ستوارا زبانیپیشا آگاهی نوعی بر دکارتی یشناسمعرفت وست اعتقاد به کانتی. و

 مندنیاز کلمات از استفاده و جمالت بیان مفاهیم، کاربرد از منطقی دفاع براي دکارت

 به و بود انتقالرقابلیغ و محسوس خاص، هايکیفیت و ذهنی تصورات گرفتن فرضپیش

 اسطوره اين تسلیم هم کانت او از پس کرد. گذاريپايه را ۱شده داده امر اسطوره شیوه اين

 و دکارتی سازانهِهمگون سنتِ اصلیِ مشکلِ وست کرد. حفظ را 1سازانههمگون سنتِ و شد

 ,West .ک؛)ر داندمی جمالت بیان و مفاهیم از استفاده بدون دانش، دانستنِ مجاز را کانتی

 کنترل با نرمد فلسفه گفتمان ساختار کانتی، و دکارتی شناسیمعرفت پیرو (.72 :1979

 جهان در را دانش و حقیقت از غالب هايبرداشت هنجارها، و مقوالت مفاهیم، ها،استعاره

 گمان اين بر وست نگاهی چنین برابر در (.West, 1999: 60 .ک؛)ر داد شکل غرب مدرن

 باشند باهاشت توانندمی آينده در که موجه نظرات جز نیست چیزي ما دانشی بهترين که است

 مداوم گفتگوي طريق از دانش که است معتقد او (.West & Brown, 1993: 163.ک؛)ر

 و 1ردب سؤال زير را حقیقت درباره ادعايی هر دهدمی اجازه که گفتگويی آيد؛می دست به

 با ار هاگزاره همه وست رسید. نتیجه به قطعی طوربه توانمی که است عمل از پس تنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.۱ Given    ست به کتاب شاره و ست.      Empiricism and the philosophy of mind: ا سالرز ا اثر ويلفريد 

پردازد که رورتی هم در کتاب فلسفه و آينه  )اسطوره امر داده شده( می   The Myth of the Givenسالرز به نقد  

رد  امفهوم زبان در انديشللله ريچ»هاي مختلفی براي اين اصلللطالح وجود دارد. در مقاله پردازد. ترجمهطبیعت به آن می

عنوان برابر فارسللی آورده شللده اسللت شللده بهاهلل سلللیمانی اسللطوره امر دادهنوشللته دکتر محمد اصللغري و نبی« رورتی

کند بسیار نزديک است، وست در متون خود مراد می  آنچهاين ترجمه به  کهيیازآنجا(. ۸1: ۱1۴0)اصغري و سلیمانی،   

 کنیم.ما نیز از همین معادل استفاده می

1. Assimilationist 

تواند  اگرچه می گويدکند و می. وست در توضیح بیشتر اين زير سوال بردن از شک شفر در نسخه پیرسی استفاده می         1

 (.Gilyard, 2008: 13ها را زير سوال ببرد )تواند يکباره تمامی ادعاهر ادعايی را زير سوال ببرد، اما هرگز نمی
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 اما دارند، تريبیش اتکاي قابلیت هاگزاره برخی گاهی است قدمعت و داندنمی برابر يکديگر

 (.Gilyard, 2008: 7-8 .ک؛)ر کندمی واگذار تجربه به را موضوع اين تشخیص صالحیت

 ردک درک تواننمی را است «شدن» حال در که جهانی گويدمی جهان تغییرات به اشاره با او

 وسطت بعدي و قبلی خطاهاي گیرياندازه تنها آوريممی دست به که دانشی شناخت. يا و

 از گذار حدودي تا که است ذکر شايان (.West, 1999: 151 .ک؛)ر است يکديگر

 به دنرسی براي تالش او اهداف از يکی دارد. سیاسی ايانگیزه وست براي شناسیمعرفت

 سیاست رد انسان مشارکت که شوند تولید سیاسی داوري از اشکالی آن در که است ايجامعه

 استاير در توانمی را امر اين ببخشد. ارتقاء را انسانی شخصیت و داده قرار تشويق مورد را

 فرصتی ايجاد ست،و سیاسی انگیزه نوعی به کرد. تفسیر نیز نژادپرستی موضوع به وست توجه

 ادعا اين اويح شناسیمعرفت از وست گذار سیاسی انگیزه است. پوستانرنگین براي برابر

 حقیقت براي انسان جستجوي شود، منصرف يقین و مبانی جستجوي از فرد هرگاه که ستا

 توانندیم افراد شرايط اين تحت کند.می پیدا سوق جمعی و اجتماعی شرايط سمت به دانش و

 براي وست تالش .کنند همکاري و کرده برقرار ارتباط يکديگر با دانش کسب فرآيند در

 نو رداشتیب کاراين با خواهدمی او بلکه نیست؛ فلسفه انکار هدف با شناسیمعرفت از گذار

 اجتماعی و فرهنگی نقد ینوعبه بدل را فلسفه امرسون، همانند و بیاورد دست به فلسفه از

 منظورهب سیاسی و فرهنگی اجتماعی، زبانی، هايسنت تغییر براي تالش در نقد اين کند.

 به ديلتب فلسفه تا دارد قصد وست گذار اين با است. دموکراتیک اعمال و فرد توسعه

 تهگذش هايسنت اساس بر جهان از جديدي تفسیرهاي و شود تاريخ خردمندانهِ جستجويِ

 هاآن ردنک برجسته تاريخ، و زندگی ناخوشايند هايواقعیت بر غلبه براي چراکه دهد؛ ارائه

  (.West, 1989: 213-230.ک؛)ر داندمی مهم امري را گذشته هايسنت به توجه و

 يتماعاج مراتبسلسله يمیقد اشکال در رییتغ و انسان قدرت بر دیتأک .2-2

 اشکال در هک است تغییراتی و انسان قدرت بر تأکید پیامبرانه پراگماتیسمِ مضمون دومین

 در قدرت موضوع درک براي است. آمده وجود به اجتماعی مراتبسلسله قديمی

 بپردازيم. گرفتن ارقر قدرت اعمال تأثیر تحت و قدرتیبی به بايد ابتدا پیامبرانه، پراگماتیسم
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 از يکی کند.می بیان «ستم» و «ظلم» همچون عناوينی تحت را قدرت اعمال وست 

 است. ۱بیگانگی مفهوم برد،می کار به قدرت بررسی در هگل و مارکس از او که مفاهیمی

 اشکال او ظرن از کند.می تعبیر شدن غیرانسانی و کردن قدرتبی يمعنا به را مفهوم اين وست

 عهجام افراد از را انسانیت و قدرت مردساالري، يا و نژادپرستی داري،سرمايه مانند سلطه

 هايسیلپتان و هاظرفیت فرد که دهندنمی اجازه ظلم اشکال اين ديگر سخنیبه گیرند؛می

 دسته چهار به را آن امروز جهان در ستم و ظلم اشکال بررسی در وست کند. درک را خود

 چهار هر او رچهاگ جنسیتی. و نژادي طبقاتی، امپريالیستی، ظلم کند:می بنديتقسیم اصلی

 .ک؛ر) داندمی متفاوت يکديگر با را هاآن تأثیرات اما دهد؛می قرار موردنقد را ظلم شکل

Fuchs, 2021: 1222-1223.) موقعیت آمريکا جامعه در که دهدمی نشان او مثالعنوانبه 

 ,West .ک؛)ر است اثرگذار هاانسان از زدايیقدرت بر نژادي موقعیت از بیش طبقاتی

 يدهد نژادي ستم و ظلم به توجه آثار بیشتر وست هاينوشته در حالنيباا (.:2002 115

 ملظ اشکال ساير به او که نیست اين معناي به نژادي ستم و ظلم به توجه اين .1شودمی

 را نژادي و تیطبقا ظلم فرد که زمانی است. ظلم تشديد به تاکید او مقصود بلکه پردازد؛نمی

 کند.می لتحم را طبقاتی ظلم تنها که دارد قرار فردي از ترسخت شرايطی در کند،می تحمل

 به را اگوارترن نتايجی و آثار آيند،می يکديگر پی در که زمانی ظلم اشکال ديگر، بیانی به

 کنند.می تشديد و تقويت را يکديگر و آورده ارب

 عملی أثیرت که است هايیتاکتیک و هااستراتژي دنبال به وست ظلم اشکال برابر در

 او کرد. تهبرجس را قدرت عملکرد بايد انسان شخصیت رشد براي او دهیعق به باشند. داشته

 برخالف اما دهد؛می قرار ردنقدمو را سلطه و سرکوب استثمار، استعمار، انواع ،1فوکو مانند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۱. Alienation 

وسللت جامعه آمريکا را يک  توان به خاطر توجه وسللت به جامعه آمريکا دانسللت. توجه را میبخشللی از دلیل اين  1.

داند. به اعتقاد او به جز آفريقاي جنوبی و آلمان دوران هیتلر تنها کشللوري که  نژاد در هويت  اي نژادپرسللت میجامعه

ده ادي در انديشه او اهمیت بااليی پیدا کرافراد آن نقش فعال دارد، آمريکا است. به همین دلیل توجه به سلطه قدرت نژ

 (.West, 1993: 209است )

1. Michel Foucault (1926-1984) 
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 .ک؛)ر ۱کندمی هدايت فرديت و خالق دموکراسی به توجه اساس بر را خود نقد فوکو،

West, 1989: 226.) ردنک برجسته دنبال به و پردازدمی قدرت موضوع به وست که زمانی 

 است مانگ اين بر وست شود.می پررنگ ارگانیک روشنفکران نقش است، قدرت عملکرد

 گرداب رد که کنند تالشش هايیانسان راهنمايی براي خواست روشنفکران اين از بايد که

 اند.شده رگرفتا جنسیتی و نژادي طبقاتی، هايدرگیري ايدئولوژيک، اجتماعی، هايبحران

 نفکرانیروش او منظور بلکه نیست، آکادمیک افراد ارگانیک روشنفکران از وست مقصود

 تحکاماس يا و هاايده ترکیب از که کسانی برند؛می لذت پردازيهايد و تفکر از که است

,West :1989  .ک؛)ر 1کنندمی استفاده سیاسی يا و اخالقی اهداف کردن عملی براي هاآن

 يک نقش ايدئولوژيک و سیاسی سطح در ارگانیک روشنفکر که است معتقد او (.5-6

 دارد تالش تحلیل ابزار ترينظريف با که است کسی روشنفکري چنین دارد. را کاتالیزور

 را رانروشنفک اين هايفعالیت وست دهد. توضیح و روشن را انتخاب نقش و سلطه ساختار

 ودشمی منجر فردي آزادي افزايش به تيدرنها که دانسته سیاسی و اخالقی اهداف داراي

(West, 1993: 95). جوامع با که داندمی متفکرانی و رهبران را روشنفکران اين وست 

 به و ترکیب عمل با را آن و نکرده اکتفا تئوري به هاآن هستند؛ مستقیم ارتباط در فرهنگی

 تفادهاس اجتماع در ساختاري تغییرات براي هاآن از مذهب، و فرهنگ مقابل در ايستادن جاي

 .(West, 2002: 121 .ک؛)ر کنندمی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ست   ۱ ست به فوکو اين ا سان توجه کافی ندارد      . از جمله نقدهاي و ساختارهاي پوياي اجتماعی و اختیار ان که فوکو به 

(Gilyard, 2008: 73.) 

شنفکر ارگانیک و   1 صطالح رو شان داد که براي تغییر           . براي درک ا شی ن ست. گرام شی ا ست نیاز به رجوع به گرام

راي طبقه  عنوان بخشلی از جنبش طبقه کارگر ب سلیاسلی مترقی نیاز به روشلنفکران ارگانیک اسلت. روشلنفکرانی که به     

کند که گرامشللی توانسللت روشللنفکر  (. وسللت تاکید میGramsci, 2000: 300-322کند )کارگر ايده فراهم می

ه روشنفکر   دهد کگانیک را از روشنفکر سنتی متمايز کند. در اين راستا وست در ادامه نظرات گرامشی توضیح می      اور

 :west, 1989کند )هاي اجتماعی نداشللته و در آکادمی خود را محبوس میسللنتی فردي اسللت که ارتباطی با گروه

234 .) 
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 مبرانهپیا پراگماتیسم در مسیحي بخشرهایي الهیات .3

 نشده شنرو ما براي پیامبرانه پراگماتیسم در بخش رهايی الهیات اهمیت و نقش هنوز کنون تا

 را خود امبرانهپی پراگماتیسم در مذهب به توجه ارگانیک، روشنفکران بحث به ورود با اما است.

 متداول یاربس امري پراگماتیست فیلسوفان میان مذهبی و دينی هايسنت به توجه سازد.می نمايان

 اند.دمی مدرنیته به آمريکايی هايپراگماتیست پاسخ در را توجه اين دلیل وست است.

 فرضیه يک اتنه مذهبی اعتقادات برايشان و کنند روزبه را دين تا داشتند قصد هاپراگماتیست

 با تااعتقاد ساير مانند را مذهبی اعتقادات هاآن نبود. اخالقی رفتارهاي به دعوت براي عملی

 شکل التح بهترين به آمريکايی پراگماتیسمِ که است معتقد وست .۱دانستندمی ارتباط در تجربه

 ويژگی خاطر به لکهب دين، فلسفه ويژگی در نه را امر اين دلیل او البته گرفت؛ خود به را دين فلسفه

 پشت دين هب راگ است معتقد چراکه داندمی مهم را دين وست داند.می آمريکايی فلسفی تفکر

 هاينگرانی گرفتن ناديده به منجر را چرخش اين او شد. خواهیم معطوف علم سمت به کنیم

 ها،گرانین اين به توجه با هم هاپراگماتیست ساير که است مدعی و داندمی سیاسی و اجتماعی

  (.,West :1993 108-611) گیرندمی جدي را 1دين فلسفه

 دیني هایسنّت به توجه و پیامبرانه پراگماتیسم گذارینام .1-3
 با وست همواجه اگر الهیات، و دين فلسفه و پراگماتیسم ارتباط تاريخی ريشة از نظرصرف
 خواهد خشبروشنی پیامبرانه پراگماتیسمِ گذارينام چیز هر از پیش کنیم، بررسی را مذهب

 چیست؟ ودنب پیامبرانه از صودمق اما است؛ پیامبرانه دهد،می ارائه وست که پراگماتیسمی بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
سو  نيا. ۱ سپس موردتوجه ف     مزیجو  رسیهمچون پ یشمندان ياند ينگاه به مذهب از  شد و  سوفان یدنبال  قرار   گريد ل

ردند. با  دنبال ک کايرا در آمر نيفلسفه د  يجد اریبس  یبه شکل  لسوفان یف نيا ۱۴۹0تا  ۱۴00 يهاسال  انیگرفت. دوره م

به    نيا ،یمنطق سلللمِيویتيظهور پوز  ت  ف اي  اني پا  بردینام م  نيفلسلللفه د  يیعنوان عصلللر طالدوران که وسلللت از آن 

(West, 1993: 108-116.) 

هاي اجتماعی و نقد فرهنگی براي     که از تحلیل  گیرد: اول اين. وسلللت سللله وظیفه براي فیلسلللوفان دين در نظر می    1

شند. براي اين      تاريخ شته با ستفاده کنند. دوم بايد ديدگاهی هنجاري و اخالقی براي نقد فرهنگی و اجتماعی دا گرايی ا

سنت ديدگاه اخالقی بايد از بهتري ستفاده از روش  رمذهبیغهاي مذهبی و ن  سوم با ا ه دينی و  هاي منطقی نگای بهره برد. 

سللکوالر را با توجه به پیچیدگی اجتماع، تجربیات مختلف و توانمندسللازي اجتماع براي کنش و مقابله با سللاختارهاي   

 (.West, 1993: 117ی قرار دهند )موردبررسظلم 
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 شجاعانه نقد با که بودند یکسان امبرانیپ انیحیمس و مسلمانان ان،يهودي سنت در وست عقیده به
 امبرانیپ نيا عالمت او .دنديورزیم عشق قتیحق به و کرده نقد روزگار طانیش از دلسوزانه و
 نیهم زین او سمیپراگمات دخواهیم و (Gilyard, 2008: 13 .ک؛)ر دانسته عشق و شجاعت را

 وست، ويکردر گفت توانمی سريع گیرينتیجه يک عنوان به پس .کند تقويت را اتیخصوص
  دهد.یم پرورش را شجاعت و عشق و کرده توجه آن اشکال و قدرت به که است پراگماتیسمی

 عهامج در را هاآن بلکه داند،نمی افراد اعتقادات از بخشی تنها یمذهب يهاسنت وست
 را مظلوم و ریفق مردم یاسالم و يهودي ،یحیمس يهاسنت که خواهدیم او .داندیم مسئول

 مظلومان بر لمظ راتیتاث و کرده دعوت نخبگان رحمانهیب یتفاوتیب هیعل بر مبارزه به و آگاه
 اشتراک وجه وست (.Gilyard, 2008: 21-22 .ک؛)ر بگذارند شينما به را جهان سراسر
 و اشتراکات به توجه با او داند.می شر مسئله به منتقدانه نگاه در را مذهبی هايسنت

 اين با ات دارد قصد بیندمی پیامبرانه پراگماتیسمِ و مذهبی هايديدگاه میان هايیسازگاري
 براي وست که داليلی (.West, 1989: 233 .ک؛)ر دهد نمايش را هاآن ارتباط گذارينام
 هايسنت وست نظر در دهدمی نشان کهآن اول است. توجه قابل جنبه دو زا آوردمی گذارينام

 اب را هاويژگی اين است تالش در او کهآن دوم و دارند هايیويژگی چه پیامبران و دينی
 ست،ا سیاسی اهدافی دنبال به جهتی از وست اگرچه کند. تقويت جامعه در مدرن رويکردي

 داند.می دينی هايسنت به توجه نیازمند را اهداف اين به رسیدن که است مشخص روشنی به اما

 انهپیامبر پراگماتیسم در بخشرهایي الهیات اجتماعي و سیاسي آثار .2-3
 مسیحیت به وا ايمان کیرکگارد، مانند حالنيباا است؛ مسیحی اعتقادات با فیلسوف يک وست
 سنت ادامه در را خود پیامبرانه سمِپراگماتی او (.West, 1999: xvii .ک؛)ر است شک با همراه

 او کند.یم استفاده دموکراسی و برابري مانند مدرنی تعابیر از همچنان اما دهد؛می قرار مسیحی
 و اگزيستانسیال منبع دهیم، قرار موردنظر مدرن نگاه دريچه از را مذهب اگر که دارد باور

 گذاشت. کنار یآسانبه انتونمی که (West, 1989: 232-233) است توانمندي سیاسی

 است. ارتباط در ۱اجتماعی عدالت به وست نگاه با قدرت، و سیاست به وست توجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ست د        ۱. شود که و صور  ست ت ستاد خود جان رالز تأث  ،یر عدالت اجتماعممکن ا ست. ا  رفتهيپذ ریاز ا ص  نيا از  ور، ت

ست.    صحیح ا ست اثر   جهتی  س  یرالز را در توجه خود به عدالت اجتماع« در باب عدالت ياهينظر»و   داندیمؤثر م اریب

(West, 1999: 52-53 حال اگرچه رالز باعث توجه وست به عدالت اجتم . )معتقد است که    وست  اما شود یم یاع
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 هک اجتماعی عدالت است. اجتماعی عدالت مقابل نقطه قدرت اعمال که است معتقد وست

 و هایلپتانس کردن عملی براي فرصتی آمدن وجود به يمعنا به گويدمی سخن آن از وست

 :West, 2002 .ک؛)ر است ... و ملیت جنسیت، طبقه، از نظرصرف افراد، تمامی يهاظرفیت

 تماعیاج عدالت به دادن اهمیت نگاه اين شود.می هاآن به يابیدست مانع ظلم اشکال که (16

 اين هب پاسخ عموماً اجتماعی، عدالت مبحث کند.می آشکار را وست طلبانهبرابري ديدگاه

 ارتقاي و آمدن وجود به براي جامعه نهادهاي در آرايشی و کیبتر چه که: است پرسش

 چه با او ینیمبب بايد ابتدا وست از پرسش اين پاسخ دريافت براي است؟ الزم انسانی کرامت

 دارد. را آن به پاسخ قصد رويکردي

 است. ستیمارکسی هايانديشه و مسیحی بخشرهايی الهیات از متأثر وست طلبیبرابري

 يکديگر اب قرابتی چندان مارکسیستی هايانديشه و مسیحیت رسدمی نظر به اول نگاه در

 نوعی يعنام به خداوند توسط انسان خلق مسیحی، سنت در وست عقیده به حال باشند. نداشته

 منزلت، و شان داراي هاانسان همه برابري اين اساس بر شود.می تعبیر هاانسان برابري

 تصوير اين وست .۱هستند خود هايپتانسیل و هاظرفیت تحقق براي رصتیف اليق و احترامقابل

 هايسیبآ تصور در مسیحیت او عقیده به چراکه داند؛می ناکافی را مسیحی طلبانهبرابري

 به ت.اس ناتوان تاريخ روند در ظلم تحت هايانسان پیروزي براي راهکاري ارائه و بشر نوع

 افراد مشارکت هب مسیحیت کند. تلفیق مارکسیستی هايديشهان با را مسیحیت او دلیل نیهم

 ستو نظر از کهآن حال دارد، توجه گذارندمی تأثیر افراد زندگی بر که ساختارهايی در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
و  یبقاتط تینژاد، موقع ت،یمانند جنس یزندگ یاحتمال قياز حقا ياست که او افراد را جدا نيرالز دچار اشکال ا هينظر

یل اگرچه به همین دلداشته باشد موردنظر قرار داده است.  یفراوان ریها تأثآن یاجتماع تیدر موقع تواندیکه م یطيشرا 

ر دوست را به او ارائه دهد.   موردنظرتواند پاسخ درخور و  موضوع جلب کرده است، اما نمی  رالز توجه وست را به اين  

و   یکيزیافمت قيکنند و به حقا ريخود تصللو یواقع تیتوانسللتند انسللان را در موقع کسعوض معتقد اسللت انگلس و مار

از رالز  یدر عدالت اجتماعمنظور او  نيا(. بهWest, 1991: 110داشللته باشللند )  يتريتوجه جد یاجتماع طيشللرا

 .شودیم کينزد سمیفاصله گرفته و به مارکس

ست و     ۱ سیحی ا ست يک م سیحیت گرفته را  راتیتأث. و س بیان می وضوح بهی که از م یحی  کند. او در مواجهه با اخالق م

ايی که  ارهگیري ساخت کند، يک اهمیت  فرديت در جامعه و ديگري مشارکت در فرآيند تصمیم  دو هنجار مشاهده می 

 (.West, 1988: 130شوند )واقع می مؤثردر زندگی افراد 
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 لکهب دانست؛ ساختارها انتخاب در افراد مشارکت به محدود تنها نبايد را اجتماعی عدالت

 تأکید یزن هاساختار اين تغییر براي افراد اختنس توانمند به مشارکت، کنار در از او آلايده

 مسیحی سنت از وست اگرچه دهدمی نشان نظرات تلفیق اين (.West, 1988: 130) دارد

 جتماعیا عدالت به او توجه و شودمی متمايل سکوالر رويکردي سمت به تيدرنها اما برد،می بهره

 بلکه (؛Johnson, 2014: 11) کرد خالصه مسیحی سنت در الهی فرمان يک قالب در تواننمی را

 خورد.می پیوند اجتماعی امر و سیاست با مفهوم اين

 سکوالر عصر در بخشرهایي الهیات .3-3

 مدعی وا .ندازدین جدايی فرهنگ و دين میان پیامبرانه پراگماتیسمِ در دارد قصد وست

 حاضر عصر سکوالر وضعیت از گرايانهواقع درکی خود اومانیستی مسیحیتِ در که است

 از او کهآن اول آيد،می وجود به پرسش دو جااين در (.Miller, 2017: 211-224) دارد

 در وست چیست؟ اومانیسم از او مقصود کهآن سوم و گويد؟می سخن مسیحی سنت کدام

 شیشک يک وست پدربزرگ است. کرده رشد مسیحی پروتستانی اعتقادات با ايخانواده

 میان هااپتیستب اگرچه گويد.می سخن ارتباط اين تاثیرات از بارها او و بود تباپتیس مسیحی

 که تاس معتقد او بلکه ندارد. چنینی اين هدفی وست اما اندازند،می جدايی سیاست و دين

 یتمسیح سوي به و بگذارد توجهی قابل تاثیرات اجتماع و سیاست در تواندمی مذهب

 اريخت به موضوع اين بیابیم، را امر اين علت خواهیمب اگر کند.می حرکت پروتستان

 آمريکا در تانپوسسیاه کند،می بیان وست چهآن بر بنا گردد.می باز آمريکايی پوستانسیاه

 خدايی زا کلیسا اين نابرابر، ايجامعه خالف بر چراکه شدند وارد پروتستان کلیساي به

 مسیحیت دوم جز در .(West, 1985: 101-102 .ک؛)ر گفتمی سخن طلببرابري

 ترينعمیق در بودن انسان يمعنا به را اومانیسم او برد.می نام اومانیسم از وست اومانیستی،

 حالنیدرع و کندمی محدود را انسان که ناپذيرياجتناب شرايط با صادقانه مواجهه سطح،

 ارک به ،موکراتیکد و آزاد جامعه و فرديت از دفاع براي دلسوزانه مبارزه براي شجاعت

 (.Fuchs, 2021: 1223-1224 .ک؛)ر بردمی
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 پیامبرانه پراگماتیسم و مسیحي بخشرهایي الهیات سازگاری .4-3

 معتقد کهاين اول داند.می سازگار مسیحی سنتِ با جهت دو از را پیامبرانه پراگماتیسمِ وست

 رابرب در شناخت و هويت از درستی درکِ مسیحی سنتِ اگزيستانسیال، سطحِ در است

 حتت هايانسان فرهنگ سیاسی، سطح در کهاين دوم دهد.می دست به هاآسیب و هابحران

 را شرايط با آمدنشان کنار نحوه که است مهم افراد اين با همراهی براي و است مذهبی ظلم

 دسترسی یمذهب فرد يک اما باشد، مذهبی فرد نیست الزم کندمی اذعان او البته کرد؛ ارزيابی

  (.West, 1989: 233.ک؛)ر دارد افراد اين دنیاي به ترينزديک

 است مدعی او شیوه اين در کند.می مطرح هم ديگري شیوه به را موضوع اين وست

 يآزاد کند:می فراهم را آزادي از مفهوم دو پیامبرانه پراگماتیسمِ براي مسیحیت که

 آزادي دارد، توجه آن به وست که مسیحیتی در اجتماعی. آزادي و اگزيستانسیال

 منطقی اعی،اجتم آزاديِ آن، کنار در که شود؛می دانسته الهی فیض از موهبتی اگزيستانسیال

 وست حالنيباا کند.می فراهم را دموکراسی براي تالش و مترقی اجتماعی فعالیت براي

 ناکافی یتنهاي به تاريخ روند در پیروزي و بشر نوع هايآسیب کامل درک براي را مسیحیت

 است تهنهف خداوند متعالِ قدرتِ حقیقتِ در نهايی پیروزي مسیحیت در او اعتقاد به داند.می

 به را غییرت و کرده جلوگیري نهايی نتیجه از خداوند اما کند؛می تعیین را تاريخ که اوست و

 وست ردويکر در مسیحیت عمده سهم يک گفت بتوان شايد کند.می محول نامعلوم ايآينده

 نژاد ملیت، ،طبقه به توجه بدون فرد هر مسیحیت در است. برابري نوعی و فرصت به توجه در

 به وست توجه .داشت خواهد خود هاتوانايی تحقق براي فرصتی شايسته فرصتی جنسیت يا

 أکیدت فکري اشتراکات به او اگرچه نیست. آن کارکرد جهت از صرفاً مذهبی هايسنت

 اعیاجتم مسئولیت هاآن براي و است؛ قائل هم وظايفی مذهبی هايسنت براي اما کند،می

 و یرفق مردم بايد اسالمی و يهودي مسیحی، هايسنت که است معتقد او گیرد.می نظر در

 کرده عوتد آمريکا امپراتوري نخبگان رحمانهبی تفاوتیبی هیعل مبارزه به و آگاه را مظلوم

 .(Gilyard, 2008: 21-22) بگذارند نمايش به را جهان سراسر مظلومان بر امپريالیسم تأثیرات و
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 از لسفی،ف رويکرد يک عنوانبه را پیامبرانه پراگماتیسمِ که دارد قصد وست شیوه بدين

  کند. رها جغرافیا و مذهب يک به محدوديت

 نژادپرستي برابر در مقاومت مسیحیت، .5-3

 ترويج کند،می مشاهده دينی هايسنت رد وست که هايیويژگی ترينمهم از يکی

 رفت، اشاره که طورهمان است. اجتماعی مشکالت و هاعدالتیبی برابر در شجاعانه مقاومتی

 رهبران وست است. نژادي ظلم کندمی اشاره هاآن به وست که ظلمی اشکال از يکی

 تینمار همچون افرادي خواند؛می پیامبرانه سنت روشنفکران را پوستانسیاه هايجنبش

 فائتال و اتحاد لوترکینگ مارتین اخالقی ديدگاه وست عقیده به .۱جونیور لوترکینگ

-West, 1989: 234 .ک؛)ر کرد تسهیل آمريکا در را طبقاتی و مذهبی جنسیتی، نژادي،

 ياژهيو يیتوانا يیکايآمر پوستاناهیس یخيتار تجربه لیدل به بود معتقد لوترکینگ (.235

 را داشتن تدوس چگونه دپوستانیسف به قادرند و دارند صبر و دشمنان به دنيورز عشق يبرا

 تا و دکر يروادهيز يورزعشق نيا در نگیلوترک که است تقدمع وست البته .اموزندیب

 يورزعشق که است حدي به وست نقد .داندمی تیواقع از دور را او نگاه يحدود

 .ک؛)ر دخوانمی پوستاناهیس انیم یفرهنگ رکود هب زدن دامن را نگیلوترک ازاندازهشیب

Lott & Pittman, 2006: 16.) نژادي برتري بايد پوستانسیاه خشم وست، گمان به 

 هبرير به وست لوترکینگ، ادامه در منظور همین به دهد؛ قرار هدف مورد را سفیدپوستان

 تینژادپرس به خشم با که داندمی رهبري را ايکس مالکوم او کند.می اشاره 1ايکس مالکوم

 ايکس کوممال گويدمی و دانسته مثبت آثار داراي را خشم اين وست شد. خیره سفیدپوستان

 را خشم اين دباي وست عقیده به ببرد. باالتر سطحی به را پوستانسیاه جنبش تا شد موفق

 يهایطلبيرترب برابر در جسورانه و سرسختانه مبارزه براي آن از بتوان تا کرد دهیسازمان

 (.West, 2001: 105) کرد استفاده نژادپرستانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۱. Martin Luther King Jr (1929-1968) 

1. Malcom X (1925-1965) 
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 که ايجامعه در چون داندمی غنی را مسیحیت الخصوصعلل مذهبی هايسنت وست

 غیر هايارزش و اخالقی مبارزات جمعی خاطرات کنندمی کمک کرده، فراموش را تاريخ

 داشته هنگا زنده اجتماعی( آزادي و قیاخال آرمان يک به وفاداري ديگران، به عشق )مانند بازاري

 وا برسد. نظر به کنندهگمراه کمی وست سخنان است ممکن (.West, 1993: 126.ک؛)ر شوند

 د؛دانمی غنی عشق( )مانند بازاري غیر هايارزش داشتن نگاه زنده علت به را مذهبی هايسنت

 اگر است. معترض عشق در رويهزياد به آورد،می وارد کینگ لوتر مارتین به که نقدي در اما

 باز نگلوترکی از نقد به مجدداً بايد است مجاز میزان چه تا «ديگري به عشق» بدانیم بخواهیم

 میان رد فرهنگی رکود به منجر کینگ ازاندازهشیب عشق نتیجه نقد، آن اساس بر گرديم.

 تا «يگريد به عشق» توس نظر از که بگويیم طوراين توانیممی اکنون شود.می پوستانسیاه

 چه به فرهنگی رکود» اما نشود؛ جامعه در فرهنگی رکود به منجر که است مجاز اياندازه

 ارد.گذمی پاسخبی او که است هايیپرسش «سنجید؟ را آن توانمی چگونه» يا و «معناست؟

 اقعیتو فرهنگ، اهمیت به توجه در را پوستانسیاه مسیحیِ بخشِرهايی الهیاتِ وست

 مبپرسی او از اگر دهد.می قرار دیتمج مورد معنوي و روانی جسمی، مدنی، و اجتماعی مرگ

 گويدمی اسخپ در گیرد؟ قرار موردتوجه بايد پیامبرانه پراگماتیسمِ براي مسیحی نسخه چرا

 سخن رنج از تا دهدمی امکان و ديد آن قربانیان چشم از را جهان توانمی سنت اين در چون

 تربه سنتی زمانی اگر که کندمی اذعان او البته (.Butler et al. 2011: 99.ک؛)ر شود گفته

 دش خواهد وفادار جديد سنت به و شويدمی دست مسیحیت به خود وفاداري از بیابد را

 از را جهان است قادر مسیحی سنت چرا بپرسیم او از اگر حال (.West, 1993: 120 .ک؛)ر

 او ؟ندارد وجود مذهبی هايسنت ساير در قدرتی چنین ولی دکن مشاهده آن قربانیان چشم

 حتی يا و – پوستانسیاه چرا بپرسیم او از اگر حتی داد. نخواهد ما به درخوري پاسخ

- پوستانینرنگ تمامی نه و بشناسیم جهان قربانیان عنوانبه بايد را – مسیحی پوستانسیاه

 وست نقد به اگر کرد. نخواهیم دريافت شنیرو پاسخ -هاآن مذهبی اعتقادات از نظرصرف

 مالکوم او کشید. چالش به را وست سخنان از بخش اين توانمی بازگرديم، لوترکینگ از

 هايجنبش تتوانس که کندمی معرفی رهبري عنوانبه کینگ، لوتر مارتین برابر در را ايکس

 و بود سلمانم فردي ايکس وممالک که است توجهقابل ببرد. باالتر سطحی به را نژادي برابر
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 نظر رد پیامبرانه نقشی او براي وست کهیدرحال داد، قرار مسیحی سنت در را او تواننمی

 یحیتمس سنت در ماندن به لزومی کند،می بیان وست که هايینمونه در حداقل لذا گیرد.می

 اعالم توس مثال عنوان به کرد. بیان نیز ترمبنايی کمی توانمی را انتقادات اما ندارد. وجود

 چنین ابربر در دارد. ظلم تحت افراد دنیاي به تريعمیق دسترسی مذهبی فردي که کندمی

 وجود مذهبی افراد جهان شناخت و دسترسی و ايمان ارتباطی چه که دهد نشان بايد او سخنی

 يابیم.نمی وست از درخورد پاسخی هم باز که دارد

 گیرینتیجه و بحث

 وست یامبرانهپ پراگماتیسم پايه تنها مسیحی بخشرهايی الهیات تردقیق طور به و اتالهی اگرچه

 رويکرد گذارينام در حتی را خود سهم اين دارد. آن در عظیم سهمی شک بدون اما نیست،

 و خصوصیات تقويت براي رويکرد اين بودن پیامبرانه وضوح که سازدمی نمايان وست

 سیاست به توجه ويس به پیامبرانه پراگماتیسم بودند. آن به متصف نپیامبرا که است هايیويژگی

 پژوهش ايهبررسی کند.می تاکید اجتماعی عدالت اهمیت به قدرت اشکال برابر در و پردازدمی

 مسیحی شبخرهايی الهیات از برگرفته اجتماعی عدالت به توجه لزوم اين که دهدمی نشان حاضر

 لیلد خداوند توسط هاانسان يکسان خلق کند،می درک را نآ وست که مسیحیتی در است.

 تماعیاج عدالت به رسیدن در را مسیحیت وست اگرچه است. اجتماعی عدالت به توجه ضرورت

 به اگر است. مسیحی بخشرهايی الهیت پايه بر آن اهمیت اصل اما داند،نمی کافی تنهايی به

 را خود موضوع اين اهمیت کنیم، توجه کرد بیان پیامبرانه پراگماتیسم براي وست که ضرورتی

 فقدان تا کنندمی کمک وست به آمريکايی پوستانسیاه فلسفه و مارکسیسم دهد.می نشان بیشتر

 رد مسیحی بخش رهايی الهیات اما کند؛ برطرف را پراگماتیسم سنت در قدرت به توجه

 قطهن چراکه است، مهم قدرت به وجهت وست براي گیرد.می قرار دو آن از تربنیادي جايگاهی

 توانمی رتیعبا به است. بخشرهايی الهیات از برخواسته که گیردمی قرار اجتماعی عدالت مقابل

 جودو براي ضرورتی به داد،نمی نشان توجهی بخشرهايی الهیات به وست اگر که گفت

 نیز تیايرادا با مسیحی بخشرهايی الهیات از وست درک اينحال با رسید.نمی جديد رويکردي

 شوندمی دوار تشکیک و سکوالريسم مانند موضوعاتی که ايراداتی از نظر صرف است. روروبه
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 ستند،ه خارج حاضر پژوهش مبحث از و باشند جداگانه پژوهشی موضوع توانندمی کدام هر که

 معرفی وستانپهسیا جنبش رهبري از که اينمونه بهترين نژادي، ظلم برابر در حتی که دانستیم

 گیرد.نمی جا مسیحی سنت در کندمی
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Abstract  
In the view of Wahhabi elements, prayer is one of the most important acts of worship 

and means asking with humiliation. Citing the verse " َأَحدَا اهلل َمَع الَتْدُعواف ", they consider 

reading non-gods as invalid or polytheism and consider it permissible only in ordinary 

matters and in the present and living audience. While examining the concept of 

"prayer" in the Qur'an, relying on the views of some Shiite scholars, shows that, firstly, 

the above verse has nothing to do with the sanctity of asking God and it is about 

denying the worship of non-God. Secondly, it should be known that prayer in general 

has other meanings and it is seen in many cases that this word has a meaning other 

than the prayer of worship and is not considered polytheism. Also in this verse, prayer 

means worship. That is, no one other than God should be worshiped; but he did not 

seek to boycott any non-divine prayers. Moreover, the Wahhabis claim that any 

reading of the dead is a kind of domination of divine affairs. While some cases of 

seeking unusual and impossible things are also mentioned in the Qur'an and Sunnah, 

contrary to their opinion. This article seeks to critique the views of the Wahhabis and 

their misunderstanding and to identify their erroneous examples. 

Keywords: Verse 18 of Surah Al-Jinn, The prayer of non-gods, Ibn 

Taymiyyah, Worship, Wahhabis.
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 رخواستد خصوص در تیوهاب و عهیش دگاهید یقیتطب یبررس
 «أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا ال»یةآ براساس رخدایغ از

 رانیا قم، ،یاسالم مذاهب موسسه ارشد یکارشناس   ینوران النيم جعفر محمد
  

 رانیا قم، ،المصطفیجامعه ارشد یکارشناس  قبادیشاه یهاشم درضايس

  هچکید
 آيه هب استناد با آنان است. تذلل با همراه درخواست معناي به و عبادات اهم از دعا وهابی، عناصر ديدگاه در

 مخاطب و عادي امور در فقط را آن و دانسته شرک يا و باطل را غیرخدا خواندن ،«أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَال»

 لمايع برخی ديدگاه بر تکیه با قرآن در «دعا» مفهوم بررسی که حالی در شمارند.می جايز زنده و حاضر

 شپرست نفی به راجع و ندارد غیرخدا از درخواست حرمت به ربطی فوق آيه اوالً که دهدمی نشان شیعه،

 شودمی ديده متعددي موارد در و دارد نیز ديگري معانی کلی، طور به دعا که دانست بايد ثانیاً غیرخداست.

 هآي اين در همچنین است. نشده شمرده شرک نیز آن در و آمده عبادت دعاي از غیر عنايیم در واژه اين که

 گونه هر تحريم درصدد ولی گیرد؛ قرار عبادت مورد نبايد خدا از غیر کسی يعنی است. عبادت معناي به دعا

 بخشی طتسل نوعی به مردگان، خواندن گونه هر کنندمی ادعا وهابیان اينکه ديگر است. نبوده غیرخدا دعاي

 سنت، و قرآن در نیز غیرمقدور و غیرعادي امور طلب در مواردي که حالی در است. االهی امور بر آنان

 يقمصاد تعیین و آنها فهم خطاي و وهابیان ديدگاه نقد درصدد نوشتار اين است. آمده آنان رأي برخالف

 هاست.آن اشتباه

 .انیوهاب عبادت، ه،یمیت ابن رخدا،یغ یدعا جن، سوره جدهمیه هیآ ها:کلیدواژه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 :نويسنده مسئولbna4086@gmail.com 

https://www.orcid.org/0000-0002-4248-6577
https://www.orcid.org/0009-0009-7815-0598


 211 |  قبادیميالن نورانی و هاشمی شاه

 

 مقدمه .1

 خلط عدم و مفهوم اين صحیح درک است. اسالم دين در مهم و اساسی مفاهیم از يکی دعا

 و ربردکا مفهوم، درمورد دين موضع صحیح فهم به منتج آن، لغوي و اصطالحی مفهوم بین

 دعا قمصادي عموم يا تمام که کنندمی ادعا وهابیان و تیمیه ابن که حالی در دعاست. احکام

 زا بسیاري رو اين از است. شرک با مساوي غیرخدا دعاي درنتیجه و شده محسوب عبادت

  کنند،یم خدا صالح بندگان به توسل و قبور زيارت به اقدام که را شیعه و سنی مسلمانان

 خوانند.می گذار بدعت کم، دست يا مشرک بهانه اين به

 اين یتن به اگر غیرخدا دعاي که است اين گرفته، قرار فرض ردمو نوشتار اين در آنچه

 است. زجاي نیست، بیش ايبنده و ندارد خدا برابر در و عرض در قدرتی دعاشونده، که باشد

 رائتق منزله به را خود ناصواب قرائت طريقی، هر به است درصدد وهابیت که آنجا از

 مواضع نقد به نسبت شد ديده الزم راستا ينا در لذا کند، معرفی اسالم از صحیح و مقبول

 شود. پرداخته شیعه، محققان با تطبیق در و روايات و آيات بر تکیه با مزبور

 لهأمس طرح .1-1

 الصاخ نیز طرفی از و شده شمرده عبادت انواع ترينمهم از دعا دارند، عقیده وهابی بزرگان

 تعباد با منافی و شرک غیرخدا از دعا و خواستن لذا و ، واجب نیز عبادات انواع جمیع در

 نند:کمی تمسک آيه اين به خويش ادعاي اثبات براي آنان (.۱۸1ص ،۱ج تا،بی باز، بن) است

 با را کس هیچ خداست. براي مساجد (؛۱۶ )جن، أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَال لِلَّهِ الْمَساجِدَ أَنَّ وَ »

 عدم و عبادت مفهوم الوهی، توحید فهم در اساسی نقشی آيه، اين هاآن نظر از «نخوانید. خدا

  است. کفر موجب و شرک غیرخدا، از درخواست بنابراين و دارد. غیرخدا دعا جواز

 سلمان،م علماي ديگر نظرات با سپس و واکاوي دعا مفهوم بايد ابتدا ادعا اين نقد براي

 شود. داده تطبیق

 پژوهش پیشینة .1-2

 سیبرر» به توانمی هاآن میان از که استشده تهیه چند مقاالتی غیرخدا، ايدع و ندا درمورد
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 تألیف ۱﴾أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فاَل لِلَّهِ الْمَساجِدَ أَنَّ وَ﴿ ةآي درباره معاصر سلفیان ديدگاه

 وهابی علماي آراي تطبیق در منحصر نوشته اين ولی 1نمود. اشاره نورانی میالن محمدجعفر

 است. خصوص اين در شیعه و

 پژوهش روش .1-3

 وهابی و شیعه دانشمندان آراي مقايسة در سعی تحلیلی-تطبیقی صورت به نوشتار اين

 دارد. جن سورة هجدهم آية درخصوص

 دعا شناسيمفهوم .2

 با خود سوي به چیزي ساختن مايل معناي به و «دعو» ريشه از برگرفته و عربی ايکلمه «دعا»

 جوهري، .ک؛)ر است ادعیه نیز آن جمع و (،17۴ص ،1ج ق،۱۹0۹ فارس، ابن) مکال و صدا

 آن مشتقات و واژه اين است. رفته کار به متعددي معانی در دعا واژه (.1117 :۸ج ،ق۱17۸

 مِنْ شُهَدَاءَکُمْ ادْعُوا وَ﴿ امري به دعوت و فراخواندن مانند مختلفی معانی در قرآن در بار 1۱۸

 :شعراء)﴾الْمُعَذَّبِینَ مِنَ فَتَکُونَ آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ مَعَ تَدْعُ فاَلَ﴿ عبادت و پرستش (،11 :بقره)﴾اللَّهِ دُونِ

 قول و سخن و (۱۶۸ :بقره )﴾دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِیبُ﴿ خدا از چیزي درخواست (،1۱1

 (.1۸7 :ق۱1۸۹ عبدالباقی، .ک؛)ر است رفته کار به (۱0 :يونس)﴾اللَّهُمَّ سُبْحَانَکَ فِیهَا دَعْوَاهُمْ﴿

 و خدا با ارتباط هايراه از يکی عنوان به که است اين دعا معناي ويژگی ترينمهم

 لَکُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُونی رَبُّکُمُ قالَ وَ﴿ غافر سوره ۸0 آيه در است.شده شمرده هاعبادت برترين

 امر نکرد دعا به را مردم خداوند ﴾داخِرين جَهَنَّمَ سَیَدْخُلُونَ ادَتیعِب عَنْ يَسْتَکْبِرُونَ الَّذينَ إِنَّ

 «بادتع» و «خدا با ارتباط راه دعا» که ويژگی دو اين به توجه با دهد.می اجابت نويد و کرده

 ت.اوس دستور انجام براي خداوند از درخواست مطلق معناي به اصطالح در دعا مفهوم است،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ري  نمايندگی رهب: ايران -هاي تکفیري، زاهدانمجموعه مقاالت کمیسللیون کالمی فقهی آيات مورد اسللتناد جريان. ۱

 .۸۸ش، ص۱1۴7در امور اهل سنت، 

 است.هاي بیشتري پرداخته شدهدر آن نوشتار به پیشینه. 1
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 هَبْ رَبِّ قَالَ رَبَّهُ زَکَرِيَّا دَعَا هُنَالِکَ﴿ نهی يا امر جمله صورت به ندتوامی دعا همچنین

 دبیاي لَک( اهللُ غَفَر )مانند خبري، جمله قالب در يا (1۶ :عمران آل)﴾طَیِّبَةً ذُرِّيَّةً لَدُنْکَ مِنْ لِی

 (.۹:۹1ج تا،بی طوسی، شیخ .ک؛)ر

 دعا از وهابیان تعریف پیامد غیرخدا؛ دعای پنداریشرک .3

 واندنخ دعا، اند:کرده تعريف گونه اين را دعا وهابی نويسندگان از برخی تعريف، اين با

 است استمداد و عنايت درخواست جهت خضوع و فقر اظهار با بندگان توسط خداوند

 لغوي مفهوم نیز دعا اصطالحی مفهوم در اساس اين بر (.۹ :ق۱۹۱1 خطابی، بستی .ک؛)ر

 و بوده عام لغوي، معناي در مخاطب اوالً ولی گرديده؛ لحاظ درخواست و ندنخوا يعنی آن

 اصطالحی مفهوم در دعا مخاطب که حالی در شود؛می نیز ديگر هايانسان از طلب شامل

 نانکهچ است؛ نگرديده لحاظ خضوع و کرنش دعا، لغوي مفهوم در ثانیاً و است خداوند تنها

 عا،د اصطالحی مفهوم در اما نیست. همراه کرنش با رتاًضرو ترپايین مخاطب از درخواست

 است.گرديده لحاظ تذلل و فقر اظهار يا خدا برابر در خضوع و کرنش

 تمام که اسمی کنند:می تعريف چنین را عبادت وهابی نويسندگان اينکه به توجه با

 خود در را باطنی اعتقادات و ظاهري اعمال قبیل از خدا، رضايت مورد و محبوب چیزهاي

 گونه هر و عبادت را دعايی هر رهگذر، اين از لذا (،7 :تابی عبدالوهاب، ابن .ک؛)ر دارد

 شرک است، غیرمقدور و ماورايی که اموري در را، ديگران از درخواست يا غیرخدا دعاي

 (.۱1 :ق۱۹11 باز، بن .ک؛)ر دانندمی کفر و

 یانب ضمن در ديدگاه، اين در شخص ترينمحوري عنوان به تیمیه ابن نمونه، باب از

 دعاي و مسئلت دعاي» قسم دو به را آن (،۸1۶ :۹ج ق،۱۹1۸ تیمیه، ابن .ک؛)ر دعا حکم

 علماي مشهورترين از عثیمین ابن (.70 :۱ج ق،۱۹۱۸ همو، .ک؛)ر است کرده تقسیم «عبادت

 گويد:می تقسیم اين شرح و توضیح در نیز وهابی معاصر

 باشد خدا از طلب دعا، اگر و است حاجت دعاي يا طلب يدعا همان مسئلت دعاي

 قادر به قاداعت با خدا سوي به عبد پناهندگی و نیازمندي متضمن اينکه خاطر به است. عبادت

 هک صورتی در صرفاً باشد، ديگران از مسئلت دعاي اگر و اوست. بودن رحمان و رازق و
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 افراد روزمره هايدرخواست مانند است. جايز باشد، شوندهدرخواست توانِ حد در و معقول

 ست.ا کفر موجب و شرک باشد، «اهلل اال اليقدر ما» موارد از درخواست اگر ولی ديگران، از

 خدا خوف روي از کننده درخواست آن وسیله به که است عبادت دعاي نیز، دعا دوم نوع

 قرار مخاطب در آن مانجا و خداست مختص دعا نوع اين دارد. ثواب امید و کرده عبادت را

 .ک؛)ر است االهی وعید تحقق و ملت از خروج باعث و اکبر شرک ديگران، دادن

 (.۸1 : ۸ج ،ق۱۹۱1 عثیمین،بنا

 عنايم به دعا آنان، نظر از که کرد، بنديجمع چنین توانمی گفتار اين به توجه با

 که اينکته لیو است. خضوع و تذلل با همراه خداوند از درخواستی و خواندن هرگونه

 آن بر دعا تعريف در که «خضوع و تذلل» قید که اينجاست اند،شده غافل آن از وهابیان

 از است.شده استفاده قید اين بدون قرآنی فرازهاي از برخی در و ندارد عمومیت شده، تأکید

 هک حالی در اند؛کرده معرفی عبادت را خدا از خضوع با همراه خواندن و طلب آنان طرفی

 ساويت مصاديق، بیان در خود مدعاي برخالف قرآن، در «دعا» کلمه استعمال موارد بر تکیه با

 مفهوم از ترعام مفهومی در را عبادت دعاي و شده قائل عبادت دعاي و مسئلت دعاي بین

 اهرم .ک؛)ر برشمرده ندا و خطاب با درخواست و طلب مطلق معناي به يعنی آن، اصطالحی

 گونه هر به را عبادت دعاي حکم درنتیجه و (،۱۹-۱0صص :تابی مقدم، نب عبدالحمید بن

 اند.داده سرايت ندا با همراه درخواست و طلب

 دعای شرک اثبات جهت ﴾أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فاَل﴿ ةآی به وهابیان استناد .4

 غیرخدا

 مورد آيه ذيل را هاآن نظرات بايد وهابیان، ديدگاه در و لغت در دعا معناي واکاوي از بعد

 نمود. مطالعه نیز بحث

 أَنَّ )وَ جن سوره ۱۶ آيه به غیرخدا، دعاي بودن شرک اثبات جهت در وهابی علماي

 عنويم پدر تیمیه ابن چنانکه اند؛کرده استدالل نیز أَحَدا( اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فاَل لِلَّهِ الْمَساجِدَ

 نويسد:می وهابیت

 يا باشد عبادت دعاي که کند نمی تفاوتی و دارد اختصاص خداوند به دعا انواع تمامی
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 با حکم اين در وي (.۸۴ :۱ج ق،۱۹۱۸ تیمیه، ابن .ک؛)ر استعانت دعاي يا و مسئلت دعاي

 تیمیه ابن شمرد.می شرک را غیرخدا از درخواست و دعا هرگونه جن، سوره ۱۶ آيه به استناد

 نويسد:می بمطل اين توضیح در بیشتري تأکید با

 راگ و عبادت، مطلقاً دو هر و يکديگر متالزم عبادت دعاي و مسئلت دعاي نوع دو هر

 تکمیل در همچنین او (.۱0 :۱۸ج ،همان .ک؛)ر است شرک باشد غیرخدا برابر در

 نويسد:می ديدگاهش

 خدا چراکه است؛ شرک موجب نیز غیرخدا سوي به دعا حال در هادست بردن باال

 صص : ۹ج ق،۱۹1۸ همو، .ک؛)ر «أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ أَنَّ وَ :»است فرموده

 سپ نیست... جايز غیرخدا، به استغاثه يا غیرخدا خواندن دارد، عقیده همچنین (.۸1۸ و ۸1۹

 وبهت تو سوي به کن، رحم من بر ببخش، مرا خدا رسول اي شود: گفته که نیست جايز

 ايزج غیرخدا خواندن درنتیجه برس. فريادم به و کن کمک من به و کن ياري مرا نم،کمی

 (.1۱ :ق۱۹1۱ همو، .ک؛)ر نیست

 اين «فالنی اي» بگويد کسی اگر گويد:می نیز وهابی بزرگان ديگر از الشیخ آل عبداهلل

 را اتیآي همچنین، شیخ آل ۱است. عبادت انواع از يکی و استغاثه و غیرخدا دعاي وي کار

 منض و ذکر «العباده مخ الدعاء» مثل را رواياتی نیز و آمده عبادت معناي به دعا آنها در که

 رکش نیز را غیرخدا دعاي کند،می حمل درخواستی گونه هر معناي به را آنها در دعا اينکه

 (.1۹1 :۱ج ق،۱۹۱7 االعالم، نجد علماء .ک؛)ر داندمی

 اين بر جن ۱۶ آيه به استشهاد با وهابی، مفتیان ترينمؤثر از باز بن عبدالعزيز همچنین

 گويد:می و کرده تأکید ديدگاه

 رد مگر شود؛ استعمال غیرخدا از درخواست در نیست جايز و است عبادت دعا، انواع

 صاخال نیز عبادت در و است عبادات انواع اهم از دعا قادر. و زنده انسان به نسبت عادي امور

 الْمَسَاجِدَ أَنَّ وَ» گفته: خدا طورکههمان است؛ شرط مدعو( براي دادنن قرار شريک )يعنی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هايی را  ها خطابزنند؛ بلکه آنبه آن معنا نیسللت که وهابیان يکديگر را در معابر عمومی صللدا نمی  البته اين سللخن. ۱

شوهر خود، يا فرزند به مادر خود را     شرک می  ستغاثه بدهد. وگرنه خطابات روزمره زن به  ضوع و ا دانند که بويی از خ

 شمرند.شرک نمی
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 ههم پس آورده، نهی سیاق در نکره را «أحداً» قید خدا اينکه و «أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا لِلَّهِ

 .(۱۱۱ :1ج تا،بی ،همو ؛۱1ص :ق۱۹11 باز، بن .ک؛)ر گیردبرمی در را اهلل ماسوي

 و تالزمم مسئلت دعاي و عبادت دعاي اينکه بیان با وهابیان گفت، توانمی مجموع در

 که ودشمی مشخص بیان اين با اند.دانسته خداوند مختص را دعا انواع تمام هستند، حکمهم

 حرف با درخواست اگر و است «درخواست» مطلق حقیقت، در دعا از منظور ها،آن نظر در

 است. اکبر شرک باعث ادات، اين با غیرخدا دادن قرار مخاطب هرگونه باشد، همراه ندا

 مورددر اگر يعنی است. آن انجام بر قادر که حاضري و زنده شخص از مسئلت دعاي در مگر

 است. شرک باشد، «مااليقدر» امور در يا مرده يا غیرحاضر فرد از هم مسئلت دعاي

 دعا تعریف در وهابي نویسندگان دیدگاه نقد .5

 دارد: وجود اشتباه چند هابیانو نظرات در

 رايب فقط عبادت و است، عبادت مغز دعا» اينکه: به آنها استدالل نقد در اينکه، اول

 غزم خدا خواندن يعنی است، «اهلل دعاء» است عبادت مغز که دعايی گفت: بايد «خداست

 آن يقمصاد تعیین و دعا معانی بین اشتباهی و خلط اينجا در لذا دعايی. هر نه است؛ عبادت

 خواندن دينی، اصطالح در اما است؛ خواندن معناي به لغت در دعا است. گرفته انجام

مثالً  نیست؛ دعا حاجتی، و نیاز شدن برآورده براي ولو خواندنی هر رو اين از خداست؛

 سوي به رپیامب توسط مردم خواندن يا کاري، يا دستور انجام براي پدر، توسط فرزند خواندن

 نگج به تا خواندمی را مسلمانان خدا رسول زير، آيه درمثالً  نیست. عبادت مغز و... حق دين

 :عمران )آل ﴾أُخْراکُم فی يَدْعُوکُمْ الرَّسُولُ وَ أَحَدٍ عَلى تَلْوُونَ ال وَ تُصْعِدُونَ إِذْ﴿ بازگردند:

 گجن از که کند، متهم کسانی عبادت به را حضرت آن که ندارد حق هم کسهیچ و (۱۸1

 بودند. کرده فرار

 مده،آ معنا يک به عبادت با دعا آنها در که را آياتی هاوهابی که است اين دوم اشکال

 به هبلک نیست، عبادت معناي به که- را مؤمنان دعاي و عمل و داده، قرار خود قیاس کبراي

 اشتباهی یزن اين کنند.می بار آن بر شرک حکم و تلقی غیرخدا عبادت -دعاست ديگر معانی

 نیست. عبادت معناي به همیشه غیرخدا دعاي چون است؛ آشکار
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 است درست است. عبادت دعاي مصاديق تعیین و فهم در وهابیان، سوم خطاي و اشتباه

 اما شود،می محسوب شرک غیرخدا، براي آن انجام و خداست مختص عبادت، دعاي که

 است. ادتعب دعاي از صحیح مصداق و معنا نتعیی در وي خود مانند تیمیه ابن پیروان اشتباه

 و هدانست يکی «ندا با همراه طلب» يعنی «دعا» لغوي معناي با را دعا انواع تمامی معناي آنان

 محک که شده باعث اين لذا اند.کرده حمل معنا يک به قرآن آيات در را دعا الفاظ تمامی

 در «دعا» که حالی در دهند. رايتس دعا ديگر انواع همه درمورد را مشرکانه عبادت دعاي

 عايد حکم و آن لغوي معناي با دعا اصطالحی معناي و آمده مختلفی معانی به قرآن آيات

 دارد. فرق دعا ديگر انواع با عبادت

 شیعه مفسران نظرات به استناد با غیرخدا دعای در وهابیان دیدگاه نقد .6

 است تهشايس قسمت اين در گذشت، نقادانه ددي از وهابیان مواضع اجمال طور به آنکه از بعد

 مورد جن، سوره هجدهم آيه ذيل و غیرخدا دعاي درمورد نیز شیعه علماي از برخی نظر

 گیرد. قرار وهابیان آراي با مقايسه و مطالعه

 غیرخدا خواندن در وهابیت اشکال به پاسخ و آیه معنای تبیین .6-1

 را کسهیچ پس است، خدا آن از مسجدها اينکه و» است: اين جن سوره ۱۶ شريفه آيه معناي

 انتهاي تعلیل يه،آ ابتداي شده، گفته المیزان جمله از شیعه، تفاسیر در آنچه بنابر «.نخوانید خدا با

 ست.ا خدا مال تنها مساجد که زيرا نخوانید؛ او غیر را احدي خداوند با که معنا اين به است. آن

 ديگر جايی در خداوند طورکههمان است. پرستش و عبادت ز،نی آيه اين در «دعا» از مراد و

 کمْلَ أَسْتَجِبْ ادْعُونِی رَبُّکمُ قَالَ وَ﴿ است فرموده و خوانده عبادت نیز را آن و دعا را عبادت هم

 گفته شما پروردگار (؛۸0 :)غافر ﴾دَاخِرِينَ جَهَنَّمَ سَیَدْخُلُونَ عِبَادَتِی عَنْ يَسْتَکبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ

 با زودي هب ورزند،می تکبر من عبادت از که کسانی کنم، اجابت را شما تا بخوانید مرا است،

 (.7۸ :10ج ،ش۱17۹ ،ترجمه طباطبايی، عالمه«)شوندمی دوزخ وارد ذلت

 تدرخواس آيه، در درخواست از مقصود که است اين بر دلیل «لِلَّهِ الْمَساجِدَ أَنَّ وَ» يعنی

 جملة رد غیرخدا از درخواست تحريم از مقصود پس است. پرستش با مالزم هک است خاصی
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 غیرخداست. پرستش تحريم بلکه نیست؛ درخواست مطلق ،«تَدْعُوا فَلَا»

 وممرح به توانمی دارد، وهابیان آراي با مغاير ديدگاهی که شیعه مفسران ديگر از

 و هدانست سجود موضع هفت را آيه در «الْمَسَاجِد» از منظور که کرد، اشاره رازي ابوالفتوح

 از: دانعبارت موضع هفت آن و گیرند قرار زمین روي بايد سجده هنگام در که دارد عقیده

 ٴفريدهآ گانه،هفت مساجد اين يعنى پیشانى. و زانو سر دو و پا انگشت دو و دست کف دو

 راءف و زجاج و جبیر بن سعید از چنانچه .شود سجده غیرخدا ها،آن با نبايد و است خداوند

 که سومی مفسر (.۹۸1ص ،۱۴ج ،ق۱۹0۶ رازي، ابوالفتوح .ک؛)ر است گرديده روايت

 آوردن با هک است طبرسی االسالم امین برد، نام نظريه اين نقد در شیعه علماي میان از توانمی

-علیه تقىدمحم امام از عباسى خلیفه معتصم نويسد:می وي کند.می بیان را خود نظر روايتی،

 گانه هفت اعضاي آيه، در مساجد از منظور فرمود: امام کرد. سؤال آيه اين درباره السالم

 (.۸۸0 :۱0ج ش،۱171 طبرسی، .ک؛)ر گرددمی سجده خداوند براى آن بر که است

 اينکه زا منظور نويسد:می و کرده معنا سجده و عبادت فضاي در را آيه نیز طوسی شیخ

 قمحق هاآن با سجده که است بدن گانه هفت هايقسمت خداست؛ رايب مساجد فرمايدمی

 (.۱۹۶ :۱ج تا،بی طوسی، شیخ .ک؛)ر است شدن خم و خضوع معناي به نیز سجده و شود.می

 که زنی خدا خواندن و دعا و باشد خدا براي بايد است، سجده محتواي همان که خضوع يعنی

 ولی اند.خو پرستش، نیت به نبايد را غیرخدا لذا اوست. پرستش نیت به آمده، آيه ادامه در

 نیست. دعا مصاديق ديگر تحريم درصدد آيه

 نويسد:می مورد اين در نیز صادقی دکتر مرحوم

 عنايم به تواندمی و شود.می سجده آن با که است چیزي معناي به و وسیله اسم مسجد

 اب رابطه در آنچه هر يعنی ﴾لِلَّه ساجِدَالْمَ أَنَّ﴿ آيه کلی طور به و باشد. هم زمان و مکان اسم

 شود، انجام خدا براي بايد فقط سجده که طورهمان پس خداست. مخصوص است؛ سجده

 ايآيه ،شودمی فهمیده اينجا از و اوست. براي فقط نیز کنندمی محقق را سجده که اعضايی

 کف (،1۶ :مائده) ﴾أَيْدِيَهُما فَاقْطَعُوا السَّارِقَةُ وَ السَّارِقُ وَ﴿ است سارق مجازات بیان درصدد که

 هم یاماکن لذا گیرد. قرار زمین بر سجده در بايد دست کف چون گیرد؛برنمی در را دست
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 معناي به آيه لذا ۱شود. گرفته کار به غیرخدا عبادت در نبايد خداست، عبادت مخصوص که

 ىصادق .ک؛)ر است لیتعا حق در منحصر پرستش، و عبادت دعاي و سجده که است اين

 (.۱۴1 :1۴ج ،ق۱۹0۸ ،تهرانى

 است اين يفه،شر آيه از مراد که شود گفته است بهتر ها،ديدگاه اين به توجه با بنابراين

 موده:فر که آنجا در دعا از مراد و دارد اختصاص خدا به تشريعا سجود گانههفت مواضع که

 مصداق و مظهر ترينروشن چون است؛ سجده همان ،«نخوانید و نکرده دعا را غیرخدا پس»

 د؛شمر عبادت جزء توانمی را بسیاري کارهاي است. سجده همان نماز، خصوص يا و عبادت

 ورتص به آمیز محبت نگاه مؤمن، برادران به خدمت خانواده، براي حالل آمددر کسب مانند

 سجده ت،اس آن ذاتی و همیشگی مصداق و عبادت در منحصر که آنچه ولی …و والدين

 به تصمخ سجده اعضاي که شده وحی من به بگو که: شودمی اين آيه معناي درنتیجه است.

 کار به او براي سجده در را اعضا اين و داده انجام خدا براي تنها را سجده پس خداست؛

 نکنید. عبادت و سجده را او غیر و کنید عبادت اعضا اين با تنها را او يا و بنديد

 وصیهت خدا بندگان به را عبادت در خلوص و بوده بلندي معناي داراي شريفه آيه پس

 نیست. وهابیت عقیده اثبات درصدد و کندمی

 شیعه علمای مواضع تأیید در سنت اهل مفسران نظرات .6-2

 خدا، بادتع به جن سوره هیجده آيه در دعا تفسیر در شیعیان شود، اثبات آنکه براي ادامه در

 آنان از برخی يآرا به دارند، همراه به نیز را سنی تأثیرگذار و شهیر علماي یدتأي و نیستند تنها

 نويسد:می هفتم سده شهیر مفسر قرطبی شود.می اشاره فوق آيه ذيل

 که است بناهايی «مساجد» از مقصود خداست، براي مساجد فرمايدمی آيه اينکه

 ستا آن بر بصري حسن ولی زند.سامی خدا عبادت براي را آن مختلف، مذاهب از مسلمانان

 پرستش را خداي تواندمی جايی هر در انسان چراکه است. زمین کره کل آيه، منظور که

 و خداست هب متعلق سجده اعضاي که است آن آيه تفسیر گويدمی نیز جبیر بن سعید نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نه اينکه فقط در مسجد حرام باشد. يعنی حرمت پرستش بت اختصاص به  البته عبادت غیرخدا ذاتاً و کالً حرام است؛ . ۱

 رساند.مکان و زمان خاصی ندارد؛ بلکه اين شدت حرمت و تأکید آن را می
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 سرمف «عطاء» شود. انکار االهی هاينعمت و گرفته قرار عبادت مورد غیرخدا نبايد هاآن با

 از و کرده سجده هاآن با بايد که اوست از اعضايی انسان، مساجد دارد عقیده نیز تابعی

 غیرخدا يعنی اند؛دانسته نماز را مساجد از منظور ديگري، قول در و بپرهیزد. مخلوقات عبادت

 آورد:(می تعلیل چنین خود عطاء، سخن اتمام از بعد )قرطبى .۱گیرد قرار نماز مخاطب نبايد

 ود(.شمی محقق سجده با که است کارهايی از يکی هم نماز )و خداست براي سجده که چون

 يهآ يعنی است؛ سجده دوم مصدر «مسجد» اساساً که اندگفته نیز علما از ديگر برخی

 براي سجده خود فرمايدمی تر،مهم آن از بلکه خداست؛ براي سجده محل فرمايدنمی

 (.10 :۱۴ج ش،۱1۸۹ قرطبى، .ک؛)ر خداست

 شودمی میدهفه کرده، نقل نیز سنت اهل بزرگان ديگر از و گفته خود قرطبی سخنانی از

 جدهس را غیرخدا نبايد اينکه و خداست براي سجده به مربوط آيه که بوده اين هاآن ذهن در

 کند. تحريم نیز را غیرخدا خواندن گونه هر اينکه نه کرد؛

 غدادب در سیزدهم علماي از که حنفی، آلوسی به توانمی سنت، اهل مفسران ديگر از

 دهد:می شرح چنین نیز وي کرد. اشاره بوده

 و مسجدا األرض لی جعلت» شده: روايت خدا رسول از که معروفی حديث به توجه با 

 دين هايويژگی و خواص از اين و است؛ عبادت بیان در آيه که شودمی فهمیده «طهورا

 رد بودند موظف صرفاً گذشته شرايع که حالی در . رودمی شمار به حضرت آن و اسالم

 ود،خ براي را جا همه اسالم دين ولی بگزارند. را خود عبادي مناسک کلیساها و هاکنیسه

 (.۱01 :۱۸ج ،ق۱۹۱۸ آلوسی، .ک؛)ر بیندمی مسجد

 راگ چراکه است. ديده عبادت فضاي در را آيه آلوسی که معناست بدان سخن اين

 نیز گذشته اديان در چراکه شد؛ خواهد تناقض دچار سخن اين نباشد، عبادت آيه، از منظور

 بود. حرام غیرخدا عبادت

 ولی خداست؛ مخصوص عبادت فرمايدمی آيه که است اين ادعا ديگر، عبارت به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اند مخاطب قرار دادن غیرخدا در نماز، موجب بطالن آن اسلللت )امام خمینى،          به همین خاطر اسلللت که فقها گفته      . ۱

 (.۴۹7، ش۸11، ص۱ق، ج۱۹1۹
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 ستیننخ معناي در آيه که شود گفته اگر پس اوست. مخصوص خواندن گويدمی وهابیت

 آورد؛نمی اسالم براي را جديدي چیز «طهورا و مسجدا األرض لی جعلت» حديث نیست،

 ولی بود. شده اثبات نیز يهودي و مسیحی هايشريعت در که کند،می اثبات را چیزي بلکه

 قطف فرمايدمی محمد حضرت اينکه دلیل )به است جديدي حکم تشريع درصدد حديث

 ،عبادت محل معناي به اينجا در مسجد بايد الذ است( شده داده قرار مسجد زمین «من براي»

 باشد. ماسال دين براي نوينی حکم حامل تا باشد، معنا همین به نیز جن هیجده آيه در مسجد و

 در و تخداس به متعلق -شده گرفته قرار خدا مسجد الزمان آخر دين در که- زمین کل يعنی

 نپرستید. را غیرخدا آن جاي هیچ

 نیز وي از أثرمت و تیمیه ابن شاگرد ازقضا که- هشتم قرن مذهب شافعی مفسر کثیر ابن

 هاکنیسه همان رد نصارا و يهود اينکه بر مبنی نويسد؛می جالبی نکته آيه اين تفسیر در -هست

 شرک ن،زمی کره اماکن ديگر در نه و گزاردندمی نماز هاآن در فقط بايد که کلیساهايشان، و

 اين و (.1۸۸ :۶ج ،ق۱۹۱۴ دمشقی، کثیر ابن .ک؛)ر ردندک عبادت را غیرخدا و ورزيده

 هسجد و مسجد و عبادت فضاي در را آيه نزول شان ايشان که است اين بر مجدد تأکید

 غیرخدا. خواندن نه بینند؛می

 را آيه تقدير علما، از يکی قول به استناد با نیز سنت اهل تفسیرنويس ديگر رازي، فخر

 ساجد،م از منظور چه يعنی «خاصة للّه ألنها المساجد فی أحدا اللّه مع واتدع فال» داند:می چنین

 قطف هاآن همه باز خاکی، کره کل چه و شده ساخته عبادت براي که باشد خاصی بناهاي

 رازى، فخرالدين .ک؛)ر نکنید وارد را غیرخدا هاآن از يک هیچ در و خداست به متعلق

 جد،مسا بر خداوند صرف و طلق مالکیت که کرد ريکا نبايد يعنی (.۸71 :10ج ق،۱۹10

 ردمو هاآن در غیرخدا که نیست اين به هم االهی مالکیت رفتن سؤال زير رود. سؤال زير

 مین،ز کره از قطعه يک که چیزي ترينشاخص که است اين به بلکه گیرد؛ قرار خطاب

 گیرد. قرار پرستش مورد آنجا در غیرخدا يعنی شود؛ مخدوش شود، نامیده مسجد

 آنان هک شد گرفته نتیجه اين سنت، اهل شاخص مفسران از تن چند نظرات مطالعه با

 .است پشتوانه بدون وهابیت رأي و اندموافق و مشترک شیعیان با زمینه اين در نیز
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 أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فاَل ةآی نزول شأن .6-3

 درست است. آن نزول شان در مطالعه يه،آ منظور شناخت هايراه بهترين از يکی همچنین

 آن شابهم مصاديق در کمابیش بايد و باشد منحصر خود نزول شان در تواندنمی آيه که است

 که ضايیف در دقت صورت هر در ولی گردد، تلقی جاودان کتابی تا باشد داشته کاربرد نیز

 باشد. آن فهم در خوبی راهنماي تواندمی شده، نازل آن به ناظر

 فتند:گ خدا رسول به اىعده است:شده گفته آيه اين نزول شأن درمورد توضیح، اين با

 هاىراه هک صورتى در شويم، موفق تو با نماز به و داخل تو مسجد به چگونه ما اهلل، رسول يا

 خداوند و خداست آن از مساجد تمام فرمود: و کرده نازل را آيه اين خداوند است؟ دور ما

 گويد:یم آيه اين نزول شأن درباره جبیر بن سعید نخوانید. او با را کسی و یدکن عبادت را

 در مشوي حاضر تو مسجد در چگونه ما گفتند: آله و علیه اهلل صلی خدا رسول به جنیان

 روايت نیز عباس ابن از گرديد. نازل آنها جواب در آيه اين لذا ؟۱دوريم تو از که صورتى

 مايیم.ن شرکت خودت مسجد در نمازها در که بده اجازه گفتند: اخد رسول به جنیان که شده

 (.71 :1۴ج ق،۱۹۱1 طبرى، .ک؛)ر گرديد نازل آيه اين سپس

 معناي به مساجد آنکه يکی دارد: وجود عمده ديدگاه دو آيه، درمورد شودمی ديده لذا

 رمنظو يکهیچ صورت هر در ولی است. سجده محل معناي به آنکه ديگر و سجده اعضاي

 کنند.نمی تأيید را وهابیان

 ،«تدعوا فال» جملة در غیرخدا از درخواست تحريم از مقصود نظر، مورد آيه در لذا

 شد، یانب که گونه همان چراکه غیرخداست؛ پرستش تحريم بلکه نیست؛ درخواست مطلق

 معناي به که را دعايی جن، سوره هیجدهم آيه .است عبادت و پرستش از اعم دعا و خواندن

 همین هب را هابت خود، معابد در کفار اينکه به توجه با داند.می خدا در منحصر است، عبادت

 به عبادت دعاي حکم دادن سرايت اما (.117ص ق،۱17۱ امین، )نک: پرستیدندمی شکل

 نیست. استفاده قابل آيه از غیرخدا، خواندن دانستن شرک و دعاها ديگر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ها به  ن دور بودن جنیان، با دور بودن افرادي که در جمله پیشلللین گفته شلللد، تفاوت دارد؛ دور بودن درمورد جن اي. ۱

 معناي تفاوت در عرصه وجودي است.
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 غیرخدا دعای در دیني نصوص با نوهابیا دیدگاه اختالف .6-4

 تبیین در ،ترمهم آن از اند،کرده مخالفت زمینه اين در شیعه مفسران با آنکه بر عالوه وهابیان

 اند.مانده غافل نیز روايات و آيات ديگر در دعا معناي دقیق

 در عاد که است اين حديث، و قرآن در «دعا» واژه بررسی نتیجه که است اين توضیح

 بادتع بین و نیست؛ عبادت دعايی هر و است متعددي استعماالت و معانی داراي دينی متون

 فَالَ﴿ بحث: مورد آيه در تساوي. نه است؛ برقرار مطلق خصوص و عموم رابطه نیز، دعا و

 مفهوم مینه تأيید و تأکید در نیز بعد آيات و است؛ عبادت معناى به دعا ،﴾اَحَداً اهللِ مَعَ تَدْعُوا

 پرستممی را پروردگارم تنها بگو (؛10 :)جن﴾ اَحَداً بِهِ اُشْرِکُ الَ وَ رَبِّى اَدْعُوا اِنَّمَا قُلْ﴿ است:

 و عاد در خدا با غیر عبادت از نهی مقام در آيه درنتیجه «دهم.نمی قرار او شريک را کسى و

 است. عبادت دعاي در خدا براي ندادن قرار شريک عبارتی؛ به يا

 اعتقاد و کرده غیرخدا دعاي بودن شرک به حکم آيه، اين به استناد با وهابی عناصر اما

 اين خالف قرآن در اما است. جايز حاضر افراد از و عادي امور در فقط غیرخدا دعاي دارند

 و شده استعمال «اهلل اال علیه اليقدر» امور در و غیرمتعارف امور در چراکه است. آمده ادعا

 ملکه تتخ آوردن براي اطرافیانش از سلیمان درخواست مانند است. هنشد دانسته نیز شرک

 ینیيَأْت أَيُّکُمْ الْمَلَؤُا أَيُّهَا يا قالَ﴿ :فرمايدمی مورد اين در قرآن» ملکه: خود آمدن از قبل سبأ

 مَقامِکَ مِنْ تَقُومَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا الْجِنِّ مِنَ عِفْريتٌ قالَ * مُسْلِمینَ يَأْتُونی أَنْ قَبْلَ بِعَرْشِها

 لَیْکَإِ يَرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا الْکِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ الَّذي قالَ * أَمینٌ لَقَوِيٌّ عَلَیْهِ إِنِّی وَ

 اى گفت: [لیمان]س (؛۹0-1۶ :)نمل ﴾رَبِّی فَضْلِ مِنْ هذا قالَ عِنْدَهُ مُسْتَقِرًّا رَآهُ فَلَمَّا طَرْفُکَ

 من دنز تسلیم حالت به همگى آنکه از پیش را او تخت شما از يک کدام اشراف، و سران

 از هآنک از پیش را آن من گفت: تیزهوش و کاردان جنیان از يکى * آورد؟مى برايم آيند،

 از ىدانش که کسى * امینم. و توانا ]کار[ اين بر من و آورم،مى تو نزد برخیزى خود مسند

 خورد،ب هم به اتديده پلک آنکه از پیش را آن من گفت: بود او نزد محفوظ[ ]لوح کتاب

 خود نزد را تخت سلیمان که هنگامى پس آورد[. لحظه همان در را آن ]و آورم.مى تو نزد

 .«است. من پروردگار احسان و فضل از اين گفت: ديد، پابرجا
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 و بزرگ ختیت سبأ، ملکه تخت اند،فتهگ نیز مفسران و است بیانگر آيات طورکههمان

 يمن )از دور بسیار فاصله از نیز آن آوردن و (۱0۱ :۱۴ج ق،۱۹۱1 طبرى، .ک؛)ر بوده مجلل

 «اهلل اال علیه اليقدر» موارد از و نیست عادي کاري غیرمعمول، و کوتاه زمانی در فلسطین( تا

 انشوندگدرخواست اما تاس سلیمان حضرت خدا پیامبر کننده،درخواست طرفی از است.

 ذال کنند.می حاضر را تخت و اجابت را پیامبرشان درخواست که هستند عادي افرادي

 هچراک آيد؛نمی حساب به شرک ذاتاً نیست، ساخته هاانسان عموم از که اموري درخواست

 داد. انجام را کار همین خدا نبی

 افراد از طبیعي ماورای کار درخواست حکم بررسي .6-5

 توضیحی «اهلل اال علیه اليقدر ما» را آن وهابیان که اموري درمورد تا شد ديده الزم ادامه در

 .شود ارائه

 او ذات جز به هاآن انجام و دارد قرار متعال خداوند انحصار در اعمال از برخی اينکه

 را آن تواننمی که است ايمسئله آيد،برنمی نیز مخلوقات برترين حتی ديگري کسهیچ از

 اين مروقل دارند، زمینه اين در وهابیان با شیعیان و سنت اهل که اختالفی ولی نمود؛ انکار

 نبايد ديما امور در جز را استعانت مثل اعمالی گويندمی وهابیان ديگر، عبارت به کارهاست.

 عبدالوهاب، ابن) است خداوند در منحصر و مادي غیر کارهاي از استغاثه چون داد؛ انجام

 تعلقم صرفاً کارها از برخی که است درست گويندمی وهابیان غیر ولی (؛۱۴1ص ،۸ج ،تایب

 هک چیزهايی از بسیاري ولی گردد،می تلقی شرک غیرخدا، از آن درخواست و خداست به

 صدور و نیست خدا انحصار در صرفاً دانند،می خدايی کارهاي عنوان به را هاآن وهابیان

 صرفاً یت،وهاب با اختالف بهتر، عبارت به رسد.می نظر به ممکن نیز، اتمخلوق برخی از هاآن

 است. مصاديق درمورد و صغروي

 یست؛ن محال مخلوقی هیچ از فعلی هیچ انجام که است اين رسد،می نظر به صحیح آنچه

 فتهگ صراحتاً خداوندمثالً  باشد. داده قرار خود انحصار در را آن صراحتاً خداوند اينکه مگر

 :ره)بق ﴾هُوَ إِالَّ إِلهَ ال اللَّهُ﴿ اوست: مخلوقات، امور در تصرف ذاتی حق داراي و االه يگانه که

 برترين شخص، آن اگر حتی است؛ شرک و حرام غیرخدا، خواندنِ االه بنابراين، (.1۸۸
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 باشد. خدا مخلوق

 خداوند هک ندارد وجود ايآيه تنها نه خالقیت، مثل االهی، صفات ساير درمورد ولی

 نسبت یزن غیرخدا به را خلق عمل صراحتاً قرآن بلکه کند، معرفی دنیا کل در خالق يگانه را

 سازيمی گل از ايپرنده خدا، اذن به فرمايد:می عیسی حضرت به خطاب که آنجا است. داده

 فَتَنْفُخُ یبِإِذْن الطَّیْرِ ةِکَهَیْئَ الطِّینِ مِنَ تَخْلُقُ إِذْ وَ﴿ شود بدل واقعی پرنده به تا دمیمی آن در و

 داده نسبت مرگ، فرشته به میراندن، و روح قبض يا (.۱۱0 :مائده)﴾بِإِذْنی طَیْراً فَتَکُونُ فیها

 با االهی صفات برخی يعنی (.۱۱ :)سجده بِکُم وُکِّلَ الَّذي الْمَوْتِ مَلَکُ يَتَوَفَّاکُمْ﴿ است: شده

 کسهیچ هب هرگز بودن االه مثل صفتی ولی شود؛می گذاروا مخلوقاتش از بعضی به خدا اذن

 شد. نخواهد بخشیده

 بنیمثالً  داند.می جايز افراد، برخی از را مادي غیر امور از بعضی طلب خداوند، لذا

 کردند آب لبط موسی حضرت از بودند، شده تشنگی گرفتار خشک بیابانی در که اسرائیل

 آب آنان براي سنگی از بشري، ماوراي و انگیز شگفت عملی يک در حضرت آن و

 عَشْرَةَ ثْنَتاا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ الْحَجَرَ بِعَصاکَ اضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مُوسى اسْتَسْقى إِذِ وَ﴿ جوشانید:

 درخواست اين خاطر به را مردم موسی، حضرت نه و خداوند نه اينکه ضمن (.۸0 :بقره) ﴾عَیْنا

 ننمودند. یختوب غیرمقدور،

 نیست، لوممع نیز بودنش پیامبر که سلیمان، حضرت نزديکان از يکی به حتی خداوند

 فلسطین به مني از زدنی هم بر چشم به را عظیم تختی بتواند تا بود داده انگیزشگفت قدرتی

 آيا دالوهاب،عب ابن نظر برطبق است، سؤال جاي .گذشت پیشین بخش در آن آيه که بیاورد؛

 بود،ن پیامبر که شخصی هم آن غیرخدا، از غیرمقدور کاري درخواست با لیمانس حضرت

 !است؟ شده ايمان ضعف دچار

 قريرت لذا نیست. حرام و نداشته مشکلی ذاتاً اموري چنین درخواست شود،می مشاهده

 ياراي خداوند، از قدرت کسب بدون مخلوقی هیچ شود، گفته که است اين صحیح،

 با یزن انبیا است. عالم کل در قدرت مبدأ که خداست اين و دارد؛ن حرکتی ترينکوچک

 آن قیماًمست خداوند نبودند منتظر و دادندمی انجام عادي اسباب با را کارهايشان عموم اينکه

 صرف را عمرش از بسیاري هايسال نوح حضرت که طورهمانمثالً  و کند، محقق را عمل



 0410بهار و تابستان  | 4شماره  | 2سال |  پژوهشنامه کالم تطبيقی شيعه | 241

 

 مِنْ مَلَأٌ لَیْهِعَ مَرَّ کُلَّما وَ الْفُلْکَ يَصْنَعُ وَ﴿ خريد جان به را قومش ريشخند و نمود کشتی ساختن

 و ساختهپیش کشتیِ که نکرد درخواست خداوند از هرگز و (1۶ :هود) ﴾مِنْه سَخِرُوا قَوْمِهِ

 را چیز همه و دانستندمی خدا را هاقدرت همه مبدأ حال اين با کند، نازل آسمان از ايآماده

 طبیب هب عموماً بیماري هنگام بزرگواران آن اينکه رغمعلیمثالً  و نمودند.می او به منتسب

 نیستند: یشب ايوسیله طبیبان و خداست تنها دهنده شفا داشتند، اقرار ولی کردند،می مراجعه

 از صراحتاً خداوند نیز، جنگ هنگام در حتی يا (۶0 :)شعراء ﴾يَشْفین فَهُوَ مَرِضْتُ إِذا وَ﴿

 لکِنَّ وَ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ﴿ کند:می قلمداد مشرکان با مبارز يگانه را خود و قدرت سلب هدانمجا

 کارها تمام وقوع اينکه ضمن لذا (۱7 :)انفال ﴾رَمى اللَّهَ لکِنَّ وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ قَتَلَهُمْ اللَّهَ

 که مخلوقی هر به قدرت اعطاي با که هموست است، ممکن خداوند قدرت تحت صرفاً

 لذي در نیز غماري آقاي سازد. قادر بسیاري غیرمقدور کارهاي بر را وي تواندمی بخواهد،

 ندارد هیچ خودش جانب از خدا رسول نويسد:می عبدالوهاب، ابن ادعاي مورد حديث همین

 ي،غمار .ک؛)ر خداست اجازه با صرفاً باشد، افراد شفاعت بر قادر قیامت روز در هم اگر و

 ۱(.۱۹ :تابی

 تقدمع شخص اينکه اول نمود: درخواست غیرخدا از را کاري تواننمی شرط، دو به پس

 ينا که است؛ خداوند از مستقل قدرتی داراي کند،می درخواست وي از که انسانی باشد

 ردف از را کاري شخص اينکه دوم و ندارد؛ وجود آن در شکی و است شرک اجماعاً و يقیناً

 است. دانسته خودش انحصار در را عمل آن صراحتاً خداوند که کند، درخواست يديگر

 خصش که نیت اين با حتی درخواستی، چنین که گیرد؛ قرار االه که بخواهد او ازمثالً 

 است. باطل نیز، ندارد خدا از مستقل و عرض در قدرتی شونده درخواست

 یراهنپ به يعقوب حضرت یجوي تبرک به وقتی آثارش از يکی در نجدي شیخ خود

 الْبَشیرُ اءَج أَنْ فَلَمَّا …بَصیراً يَأْتِ أَبی وَجْهِ عَلى فَأَلْقُوهُ هذا بِقَمیصی اذْهَبُوا﴿ يوسف حضرت

 تبرک گونهاين نويسد:می چنین رسد،می (۴۸ و ۴1 :يوسف )﴾بَصیراً فَارْتَدَّ وَجْهِهِ عَلى أَلْقاهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؛  11، صتاالعلوي الحسللینی الشللافعی، بی:براي مطالعه بیشللتر در آراي علماي اهل سللنت برخالف نظر وهابیت، نک .۱

 .1۸، صتادي خالدي شافعی، بینقشبن؛ 1۸، صق۱11۱قادرى، 
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 .ک؛)ر است مطلوب و نیکو بلکه ندارد، مشکلی تنها نه باشد، اشف طلب نیت به اگر هاجويی

 در بلکه او؛ خود از نه هم )آن پیامبر از شفا طلب آيا ولی (.۱7۹ :۸ج ،تابی عبدالوهاب، ابن

 و وي که است اين حقیقت شود؟!نمی محسوب مادي غیر امور جزء پیراهنش( از و او غیاب

 را آن ناچار کنند، تاويل خود رأي برطبق را قرآن آيه اندنتوانسته چون وهابیان ساير

 از هن حیاتش؛ حال در و پیامبر از يعنی داده؛ اجازه آيه که حدي در فقط هم آن اند؛پذيرفته

 یتم پیامبر با غايب پیامبر است: سؤال جاي که ۱ايشان. ارتحال از بعد زمان در نه و پیامبر غیر

 لباس به ینب يعقوب جويیتبرک هنگام اينکه به وجهت با دارد؟! مسئله اين در تفاوتی چه

 نبود. حاضر آنجا در شوندهتبرک يوسف، حضرت فرزندش

 آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿ فرموده: که بقره سوره 1۸۹ آيه به استناد با عبدالوهاب ابن اينکه و

 هیچ متقیا روز )در ﴾شَفاعَة ال وَ خُلَّةٌ ال وَ فیهِ بَیْعٌ ال يَوْمٌ يَأْتِیَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْناکُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا

 را داغیرخ از شفاعت طلبِ مشروعیتِ عدم به قول ندارد( وجود شفاعتی و رفاقت و دادوستد

 نیست؛ حصحی گیرد، انجام خدا از بايد فقط خواستن شفاعت کند،می تصور و گزيندبرمی

 يابد؛ انجام او ذات از مستقل و خدا اجازه بدون که دکنمی رد را شفاعتی صرفاً آيه اين چراکه

 رسول براي شفاعت حق اثبات از مملو سنت اهل روايات اينکه به توجه با را. شفاعتی هر نه

 اولین آن، در را خود پیامبر که معروفی حديث مثل هستند. امتش بر قیامت روز در خدا

 (.۹10۶ح ،۸7۶ :۸ج ،ق۱۹۱۶ قزوينى، ماجه ابن ک؛ .)ر است دانسته آخرت در کنندهشفاعت

 زءج نیز رفاقت و دوستی مقوله فوق، آيه در که باشد اين تواندمی ادعا، اين شاهد

 رديگ آيه در که صورتی در «.خُلَّةٌ لَا» :رفت خواهد بین از قیامت روز در که است مواردي

 بین دوستی مگر شد؛ خواهد بدل دشمنی به دنیوي هايدوستی آخرت، در :فرمايدمی

 بین دوستی چون (.۸7 :زخرف) ﴾الْمُتَّقین إِالَّ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَخاِلَّءُ﴿ پرهیزکاران

 اتکا با ندتواننمی هاانسان و .دنیوي مطامع براساس نه شده؛ بنا االهی دستورات پايه بر مؤمنان

 بهشت دوار که بدهند اطمینان خود به اشتند،د دنیا در که فامیلی هاينسبت و هارفاقت به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
صحیح  . ۱ شتر، نک: میالن نورانی، محمدجعفر، تبرک از ديدگاه  س   براي مطالعه بی شنامة نقد وهابیت  راج  بخاري، پژوه

 .۱0۱-۴۱، ص1۸منیر، ش
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 روز، آن در ؛(۱0۱ :مؤمنون)﴾يَوْمَئِذ بَیْنَهُمْ أَنْسابَ فاَل﴿ :فرمايدمی قرآن چراکه شد؛ خواهند

 إِالَّ نَتُجْزَوْ ال﴿:باشد متکی خودش عمل به صرفاً بايد کس هر و «ندارد وجود خويشی و قوم

 يدبخر را خودتان :فرمود روايتی در نیز پیامبر که گونههمان (.۸۹ :ياسین) ﴾تَعْمَلُون کُنْتُمْ ما

 :۱۹ج ،ق۱۹۱۸ :شیبانی حنبل ابن .ک؛)ر شَیْئًا اللَّهِ مِنَ لَکُمَا أَمْلِکُ لَا فَإِنِّی ...أنفسکم اشتروا﴿

 آتش از را خود بتواند انسان اينکه و هاانسان شدن جهنمی و بهشت يعنی (۶۸0۱ح ،1۸۸

 با ودنب خويش و قوم با نه است؛ ممکن نیک اعمال با صرفاً بفروشد، خدا به و بخرد جهنم

 رامیگ پیامبر از دارد، نیک اعمال از باريکوله که صالح انسان همین اگر ولی .خدا رسول

 وي املش اهلل رسول شفاعت صحیح، احاديث برطبق و است مشروع کند، شفاعت طلب نیز

 .نمود نفی آخرت، جهان در را شفاعت صاديقم تمام تواننمی لذا .بود خواهد

 نه مخلوقات، از فرامادي و شگفت امور درخواست شود،می مشخص توضیحات اين با

 باشد تنی اين با بايد ولی است. آمده قرآن در نیز آن از هايینمونه که نیست؛ نامشروع تنها

 در و خدا برابر در قدرتی شونده،درخواست شخص براي کننده،درخواست شخص که

 بداند. خدا محتاج و مخلوق را او و نباشد قائل او عرض

 گیرینتیجه و بحث

 طالحاص و لغت در دعا قرآنی کاربردهاي دانستن همسان با وي وهابی پیروان و تیمیه ابن

 در یرخداغ دعاي که کنندمی ادعا آيات، از گزينشی استفاده با سويی از و شده خطا مرتکب

 رود،می شمار به عبادت مصاديق اهم از دعا آنان، نظر در که آنجا از .است شده منع قرآن

 ترينمهم از يکی جن سوره هیجدهم آيه است. شرک موجب غیرخدا براي آن انجام لذا

 رارق مطالعه و توجه مورد آيه همین نیز نوشتار اين در و رفته شمار به ايشان ادعاي داليل

 آيه که مدآ دست به نتیجه اين شیعه، مفسران از رخیب نظرات در دقت با ولی است. گرفته

 يهآ کند؛ منحصر خداوند در را عبادت دارد قصد و نیست غیرخدا دعاي نفی درصدد اساساً

 نخوانید؛ ار ديگري کس خوانید،می او بودن معبود نیت به را خداوند که شکلی به فرمايدمی

 ضمن د.نکنی صدا تانزندگی طول در را کسهیچ اينکه نه «بدانید خدا مخصوص را عبادت و

 يا و دين قبول براي قومش به پیامبر دعاي مانند قرآن در غیرخدا دعاي وجود اينکه
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