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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
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-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



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

 

 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
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 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



 099 |فالح تفتی  

 

 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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