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Abstract 
Visiting the graves of righteous people and saints has always been of great interest, 
to the extent that many scholars have considered visiting the graves as Sunnah and 
have claimed consensus on its permissibility. on the other hand, Ibn Taymiyyah and 
some Islamic scholars, by following the Qur'anic verses and hadiths, have prescribed 
pilgrimage to graves, and the history of Muslims throughout the history of Islam has 
always questioned the legitimacy, but also the goodness of traveling for pilgrimage, 
the legitimacy of pilgrimages, and fatwas against it and following him, the 
Wahhabis and some Salafists promoted his thoughts and opinions; Among them is 
Mohammad Rashidreza who has defended his views in many cases of Tafsir al-
Menar. This research with a descriptive-analytical method and with a critical 
approach to the views of the author of Tafsir Al-Menar and also emphasizing the 
foundations and thoughts of Allameh Tabatabai has come to the conclusion that the 
legitimacy of visiting graves is based on Qur'anic, narrative and rational evidence 
and the accusations of the author of Al-Menar based on takfir and Calling the Shias 
polytheists and considering the visitation of the people of the graves as heresy is not 
consistent with the appearances and content of the Qur'anic verses and narrations, 
and such religious attitudes and suspicions are caused by a lack of correct 
understanding of the fundamentals of Shia monotheism and the confusion of the 
attributes of the Supreme Being with divine mediators and manifestations in the 
arena of creation and legalization of the system of existence, and fanatical adherence 
to the principles of Ibn Taymiyyah and the Salafi school, and visiting the graves. It 
is one of the examples of remembering and honoring religious elders and paying 
attention to religious rites and the manifestation of God's worship, and there are 
many Qur'anic documents, narrations and historical evidences to support it. 

Keywords: Tafsir-e al-Menar, Tafsir-e al-Mizan, Rashidreza, Allameh Tabataba’i, 
Ziyarat of Graves. 
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رویکردی انتقادی به دیدگاه رشیدرضا دربارۀ زیارت قبور در 

 مقارنه با دیدگاه عالمه طباطبائی

 رانیا قم، ،قرآن کریماستادیار دانشگاه علوم و معارف   زارکیآ حسنعلی نوروزی
  

 رانیا قم، ،قرآن کریماستادیار دانشگاه علوم و معارف   اصغر شعاعی علی
  

 استادیار فقه و اصول، دانشکده علوم قرانی مالیر، مالیر، ایران حسین مقدس

 چکیده
زیارت قبور صالحان و اولیای الهی همواره مورد توجه بوده، تا جاایی هاه باایاری از علماا زیاارت قباور را       

دانشامندان اسا، ، باا     تیمیه و برخی ابن اند. از سوی دیگر، جواز آن ادعای اجماع هردهاند و بر  شمردهسنت 
ة ماالمانان در واوت تااریس اسا،      ریسا و  اناد  هارده و روایات، زیارت قبور را تجاوی    قرآنپیروی از آیات 

د و باه  همواره بر مشروعیت، بلکه استحباب سفر برای زیارت مشروعیت سافرهای زیاارتی را زیار سابات بار     
حرمت آن فتوا داد و به تبع او، وهابیان و برخی از سلفیان به تاروی  افکاار و آرای وی پرداختنادز از جملاه،     

اسات. ایان    ی وی پرداختاه ها دگاهیدبه دفاع از  تفایر المنار،محمد رشیدرضا است هه در موارد متعددی از 
و نیا  تکهیاد بار     تفایر المناار ی صاحب ها گاهدیدا تحلیلی و با رویکرد انتقادی به  پژوهش با روش توصیفی

 ی،قارآن هه مشروعیت زیارت قبور، مبتنی بر شواهد   ی ع،مه وباوبائی به این نتیجه رسیدهها شهیاندمبانی و 
مبنی بر تکفیر و مشرک خواندن شیعیان و بدعت شامردن   المناراست و اتهامات صاحب  یی و عقلی بودهروا

و  هااا نااابتی و روایاای هماااوانی ناادارد و  نااین قاارآنو محتااوای آیااات  زیااارت اهااو قبااور، بااا  ااواهر
ی مذهبی، ناشی از عد  درک صحیح نابت به مبانی اعتقاادی توحیادی شایعه و خلاص اوصاا       ها کیتشک

ی الهی در عرصة تکوین و تشریع نظا  هاتی و پیروی متعصابانه از  ها جلوهو  ها واسطهاولوهیت حق تعالی با 
از مصادیق یادهرد و ب رگداشات ب رگاان دیان و     قبورو زیارت اهو  باشد یمو مکتب سلفیه  هیمیت ابنمبانی 

ی، روایای و شاواهد تااریای    قارآن و مااتندات   باشاد  یما اهتما  به شعائر دینی و تجلی عبودیت پروردگار 
 فراوانی، مبید آن وجود دارد.

 طباطبائی، زیارت قبور.، رشیدرضا، عالمه المیزان، تفسیر تفسیر المنار :ها واژهکلید
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 مقدمه .1
، زیاارت قباور   )ع(های ب رگداشت مفاخر، صاحبان هرامات وهماات و معصاومان    یکی از راه

گاردد. زیاارت، عاماو     آنان است هه موجب بقا و استمرار حیات علمی و معناوی آناان مای   

های گذشته و وسایلة ارتباار روحای و معناوی باا       های آینده با ناو پیوند ناو حاضر و ناو

است هه از پیامبران و مردان ب رگ  بارها از پیامبر خود خواسته قرآنآنان است. خداوند در 

اند و بارای اعات،ی هلماة توحیاد، از های        یاد هندز آنانی هه در راه خدا جهاد هرده تاریس

ویاژه فقهاای شایعه و     اند. ازاینرو، متکلمان و دانشامندان اسا،می، باه    ت،شی فروگذار نکرده

و  اناد  هارده ی و حنبلی دربارة این مائله بحث شافع ی،حنف امامان مذاهب  هارگانة مالکی،

اند و دالیلی بر مشاروعیت و جاواز آن بیاان     های فراوانی نوشته شده و هتابدربارة آن آثار 

، زیاارت  محمدرشیدرضاا فرقة وهابیت و برخی از اندیشمندان سلفی، از جملاه   اما .اند هرده

. اناد  سااخته اند و مالمانان را از داشاتن  ناین ارتباار معناوی محارو        قبور را بدعت داناته

 تااهنون تاقیقای باا    اماا  اسات،  پذیرفتاه  صاورت  متعاددی  تزیارت، تحقیقاا  دربارة اگر ه

ی از تکلیفاتی هه در بحث زیارت قبور انجاا   برخ نشد. یافت رشیدرضا نظریات نقد رویکرد

 شده، عبارت است از:

، اثر محمدبن عمر فارالدّین رازی، با شرح، تحقیاق و ترجماة احماد    القبور زیارتالف. 

 ی خوبی دارد.ها بحثعابدی هه در باب جایگاه و فلافة زیارت 

الادین سابکی    بن عبدالکافی تقای  علی فیتکل، خیر األنا  زیارةشفاء الاقا  فی ب. هتاب 

و قرآنای و روایای انجاا     تیمیه دربارة تحریم زیاارت قبار باا دالیا     ی ابنها دگاهیدهه در ردّ 

 است. شده

ی وهابیات و  هاا  شاه یاند، اثر استاد جعفر سبحانی هه در رد آرا و آیین وهابیتج. هتاب 

تیمیه و محمدبن عبدالوهاب نوشاته شاده هاه در آن باه مباحاث ماتلفای،        ابن ژهیو بهسلفیه، 

و ب رگداشات   مانند ماجدسازی درهنار قبور صالحان، نماز و دعا ن د قبور، شفاعت، توسو

 است. موالید، وفیات و زیارت قبور پرداخته
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، اثر مرتضی جوادی آملی هه دربارة فلافه، اهمیت و فلافة زیارت و آیین آند. هتاب 

 است. اهدا  زیارت نوشته شده

هایی با عناوین عامی، مانند اهثر هتب تفاایری و ییار آن هاه     همچنین، مقاالت و هتاب

و اما موضوع تحقیق حاضر، تطبیاق   اند نمودهد ماتلف زیارت ارائه مطالبی خوبی دربارة ابعا

دیدگاه دو مفار با دو رویکرد شیعی و سلفی است و از ایان نظار، در ناوع خاود جدیاد باه       

 آید. شمار می

اسات و   در ابعاد و جوانب ماکلة زیارت قبور، اثرهاای اخ،قای و تربیتای فراوانای نهفتاه     

هه اناان در برنامة زندگی خود هه در مواردی با یرور، جهو و یفلت قارین   شود یمباعث 

ی شادید خاود در مقاباو خادا و مارد ، و و اایف       ها تیمائولاست، تجدید نظر هند و در 

ر.کز سابحانی،  ) ی خاود بکاهاد  هاا  یهاامگ فردی و اجتماعی تکمو جادی نمایاد و از خود  

ضامن روایتای باه ایان      )ص(اهر   رسوت، نقو دانشمندان ب رگ اهو سنت وبق (.603: 6731

 (.667: 6ج  ،6731ماجاه،   )ابان « الْآخِرَةُ زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَهِّرُهُم»است:  مهم اشاره فرموده

 در ی به اقامة دلیو ندارد، اماا ازین صحت و استواری زیارت قبور به دلیو وضوح آن، اگر ه

بیین مفهو  زیارت و ابعاد و دالیاو مشاروعیت آن   عین حات، در این پژوهش ت،ش شده تا ت

 ع،ماه  بار دیادگاه   و تکهیاد  رشیدرضاا  دیادگاه  باه  انتقادی و روایات، با رویکردی قرآناز 

 ارائه شود. وباوبائی

 . مفهوم زیارت2

را از آن نظار  « زائار »اسات و  « میو به  ی ی و عادوت از آن »به معنای  «زور»زیارت از ریشة 

 گرداناد  هند و رو برمی رود، از ییر او عدوت می وقتی به زیارت های می گویند هه زائر می

(. شاید برای هماین،  130: 2ج ق.،  6107و شرتونی،  71: 7ج ق.،  6101فارس،  ر.کز ابن)

 210ق.:  6161اند زیارت به معنای قصد، آهنگ و توجه اسات )ر.کز فیاومی،    برخی گفته

زیارت در عر  آن است هه اناان با انگیا ة  »اف اید:  ی میومیف (.133: 1ج ، تا یبو زبیدی، 

( و 332: 2ج ق.،  6161وریحای،  ) «ب رگداشت های و انس گرفتن با او به وی روی آورد
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ج ، 6711و جوهری،  771 ق.: 6161فارس،  ر.کز ابن) اند گفته« زُور»به هذب و دروغ هم 

 باه  هاردن  پیادا  میاو  معناای  باه گاردد.   (ز  راهه در واقع، مایو و منحر  از حق می137: 2

باه نظار   (. 130 ،2ج  ،6107:شارتونی ) باشاد  یما   یا   آن ییار  از عادوت  و اعراض و  ی ی

، به معنای میاو و عادوت از  یا ی    دیگو یمفارس  واژه همان گونه هه ابن این اصو رسد یم

اناس و اهارا     ،محبات  ،با یک میوهه  شود یزیارت به دیداری او،ق مدر حقیقت،  است.

ها فقص صر  دیادن ماورد    رؤیت و مشاهده هه در آن از هلماتی همچون و باشد یهمراه م

 .شود یمت، جدا توجه اس

زیارت در اصط،ح دینی تمایلی است هاه افا ون بار میاو و حرهات حاای، قلاب هام         

ی هاه باا اهارا  و تعظایم قلبای و اناس       لیتماا  گرایش جدی نابت به م ور پیدا هرده باشد،

(. این معنا در مرتبة بارین و هاماو   332: 2ج ق.،  6161ر.کز وریحی، ) وحی همراه باشدر

 ی، اخ،قای و عملای ناابت باه ما ور را باا خاود دارد       فکار  خود، همانا اقبات قلبی، روحای، 

 است: (. ع،مه جوادی آملی نی  گفته63: 6731ی، جواد  واعظر.کز )
شاده، از آن روسات هاه ایان هاار،       ارتیا ز  اوا،ق اینکه بر م،قات اولیای ب رگ، »

ی حاال  در انحرا  از جریان مادی و عدوت از عالم وبیعت و توجه به عالم روحانیت است،

جاوادی آملای،   ) «هناد  وبیعی حضور دارد و جامانیت خویش را حفظ مای  صیمح در  هه 

 (.763: 6ج  ،6713

در آیاة  « تُام ْزُر»اسات،   ردهاین واژه را در این معنا استعمات ه قرآنگویا تنها موردی هه 

هار هادا  از   »رو،  ایان از ( اسات. 2ا6)التکاثر/  حَتَّی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ*  کمُ التَّکاثُرُیأَلْهَ مةیهر

هاا رفتناد و باه شامارش قبرهاای       ، به سراغ قبرستان«قبایو هه به مفاخرة با یکدیگر پرداختند

و دیدار هردن با او  رفتن ی  ی ی یا ها سراغبه  قرآن هریمقبیلة خویش پرداختند. بنابراین، 

 (.21: 6ج  ،6713ر.کز جوادی آملی، ) است نامیده« زیارت»را 

 . اهمیت زیارت و ارکان آن3

در متاون و   )ص(مرتبات قبر مباارک حضارت ختمای     ژهیو بهماکلة زیارت قبور ب رگان دین، 

است و از سوی پیشاوایان دینای ماورد توصایه و      منابع دینی از جایگاه بلندی برخوردار بوده
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گفت هه اصو زیاارت از آیااز آفارینش بشار ماورد توجاه        توان یماست،  تکهید قرار گرفته

ی عق،نای و  هاا  جنباه باه   تاوان  یما است و با بررسی تطبیقی نابت به این مااکلة   بوده ها اناان

ة هااملی از قواعاد   هاه اسا،  هاه مجموعا     فطری آن در ووت تاریس بشریت پی باردز  ناان  

های پیشرفته اناانی است، با درآمیاتن قوانین خاود باا فطارت و عق،نیات، برتارین       وآموزه

است. در روایات، زائر مابمن، زائار    ها را برای پیشرفت و سعادت بشر به ارمغان آورده نظریه

ب . ایان مطلا  رو  یما است و خداوند وعده فرموده هه مان باه زیاارت او     خدا به شمار آمده

 (.111: 61ج ق.،  6161ر.کز حر عاملی، ) رساند یماهمیت دیدار مبمنان با یکدیگر را 

ماکلة زیارت و استحباب آن بر اساس آنچه هه در منابع اصیو اهو سانت آماده، مقباوت    

 )ص(اهار  ماجاه و دارقطنای از رساوت     است. ابان  پیشوایان و ب رگان اهو سنت نی  قرار گرفته

« لَاهُ شِافَاعَتِی  ْ وَجَبَات »یاا  « زَارَنِی بَعدَ مَمَاتِی فَکَکَنَّمَاا زَارَنِای فِای حَیَااتِی    ْ مَن»هه  اند هردهنقو 

الفقاه علای   ( و درهتااب  170: 2ج ق.،  6122دارقطنی،  و 211ا211: 2ج  ،6731ماجه،  )ابن

قَبرِ النَّبِی فَهِیَ مِن أَعظَامِ   زِیَارَةُ»است هه:  ، از علمای مذاهب اربعه نقو هردهالمذاهب األربعه

اسات هاه    (. در منابع تااریای و روایای آماده   133ا131: 6ج ق.،  6101)ج یری، « القُربِ...

فَا ُورُوا القُبُاورَ   » :فرماود  یما و  هرد یمو گریه  رفت یمبه زیارت قبر مادرش  )ص(اعظم امبریپ

زیاارت قباور برویاد هاه      باه »(ز یعنای:  113 :2ج  ،تا یب)نیشابوری، « فَإِنَّهَا تُذَهِّرِهُمُ المَوتَ...

ایان  : »... ااد ینو یما نووی در شرح این حادیث  «. شود یمموجب یادآوری مرگ برای شما 

و  باشااند یماااساات و تمااا  راویااانش ثقااه  حاادیث در بااایاری از هتااب مهاام حاادیثی آمااده

ان اخت،فای  دانشمندان اجماع دارند هه زیارت قبور برای مردان سنت اسات و در ماورد زنا   

 (.13ا11 :3ق.، ج  6103)نووی، « است

 فرماید: ع،مه وباوبائی در اهمیت و فلافة وجودی زیارت قبور می
ها ا هار  و با بوسیدن ضریح آن روند یم )ع(معصو اگر مرد  به زیارت قبور حضرات »

جویند، برای این اسات   نمایند و یا با تربت آنان تبرک می محبّت و ع،قه نابت به آنان می

دانند و در این اعمات، به آیاة شاریفة    هه این اعمات را مصادیقی برای تعظیم شعائر الهی می

...َعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِمَن یُ و (/ استناد 72 الح )وباوباائی،  « اناد  هرده(

 (.231ا231 :60ج  ق.، 6162
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زیارت واقعیتی عینی و خارجی دارد هه آثار و برهات وجودی فراوانای بار آن مترتاب    

 باشد: است و بر سه پایة زیر استوار می

زائر: شاصی است هه میو و گرایش به  ی ی و یا های داردز یعنای دیدارهنناده    الف.

. در روایاات، از زائاران   رود یما و های هه گاه به دیدار یک شاصیت و یا حر  و زیاارت  

است و توصیه شده هه به زیارت زائار بروناد واز او اساتقبات     قبور و اولیای الهی ستایش شده

 (.702: 33ج تا،  جلای، بیر.کز م) هنند و تهنیت گویند

 مَ ور: یعنی شاص یا  ی ی هه میو به سوی اوست. ب.

ما ور   گارفتن   اناس هه با تکاریم، تعظایم و   « گرایش قلبی»ای نفاانی به نا   خصیصه ج.

 همراه است.

گاناه ماتاو شاود، یاا از واقعیات و عینیات        اگر هریک از این ارهان سه بدیهی است هه

ی تار  محکام گانة فوق از بنیان و اسااس   و هر ه ارهان سه ابدی ینمتهی باشد، زیارت تحقق 

 و  اهرتر خواهد بود. تر ینیعبرخوردار باشد، حقیقت زیارت و آثار آن نی  

هر قدر زائر از معرفت، ایمان و هماالت وجودی واالتری برخاوردار باشاد و از ورفای،    

هماات معرفات،    باا  قصاد  م ور شاصیتی ربانی و مبثر در نظاا  هااتی باشاد، یاا تصامیم و     

و تکثیرات  شود یمی از زیارت عرضه تر هاموجلوة  قطعاًجدیت و ارادة ج می همراه باشد، 

گانه به ضعف و سااتی گرایاد و    ی خواهد داشت و برعکس، هر ه این ارهان سهری شمگ

از توان و ص،بت الز  برخوردار نباشاد، معناا و حقیقات زیاارت و آثاار آن نیا  ضاعیف و        

 (.26: 6731واهد بود )ر.کز واعظ جوادی، سات خ

 . ارتباط زندة زائر با مزور4

موجودی مجرد است و فنا و نابودی در آن راه نادارد، پاس    ن،از آنجا هه روح )نفس( اناا

در  و اباد ی یانتقات م تر عی، بلکه از جهانی هو ک به جهانی وسشود یهرگ  با مرگ نابود نم

 و محو دفان  . بنابراین، حتی هنگامی هه زائر تربتگردد یروح از زندان تن رها م ،حقیقت
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، این ارتبار از نوع ارتبار زنده سازد یو با او ارتبار برقرار م هند یبدن شاصی را زیارت م

 .با زنده است

از نفاس ما ور اساتمداد     ،رود یزائر هه با وجود مادی و روحی خویش به سوی م ور م

جدا شدن از عاالم   سبب انی را دفع هند. نفس م ور نی  بهیا زی، تا خیری را تحصیو ،ولبد یم

خواهاد باود و    یتار  اثار فاراوان و هاماو    اءاست، منش ماده و مشابهتی هه با عقوت مجرد یافته

د یا و هام فوا  بارد  یماادی ما   یها هم بهره ،است سراغ م ور رفتهبه  ون زائر با جام و جان 

 (.771.: ق 6100سینا،  ر.کز ابنروحی )

و صافت آز و   تکاناد  یما به وور هلی، ارتبار با صالحان و اولیاای الهای، دت و جاان را    

را روشان   هاا   شمرا شنوا و  ها گوشهای زائران را نر  و  و دت هاهد یمومع را از دت افراد 

(. باه هماین دلیاو، در آداب زیاارت مرقاد      603: 6731)ر.کز سابحانی،   دسااز  یما و بیدار 

است هاه   داوند هه از مراتب واالی معنوی برخوردارند، توصیه شدهاولیای خ و (ع)نامعصوم

زائر قبو از رسیدن به م ار، یاو توبه هند و با جااری سااختن ااهاار بار زباان، زمیناة یاک        

 (.730: 61ق.، ج 6161ر.کز حر عاملی، ) زیارت صحیح را فراهم سازد

 دربارة زیارت قبور المنار. دیدگاه صاحب 5

از دیدگاه شیعه و بایاری از فرق و مذاهب اس،می، هاد  و فلاافة زیاارت قباور، ارتباار      

ی از مواهاب  مناد  بهاره ی و خواه شفاعتمعنوی زائر با م ور و استمداد از روح بلند او برای 

از آنجا هه سلطة ییبی و عبادت را در هماة ابعااد آن، شایااتة     المنارمعنوی اوست. صاحب 

است و گویاا در نظار وی، باا ایان      به ماالفت با ماکلة زیارت قبور پرداخته، داند یمخداوند 

 عباادت  شود و با این گونه اعمات، رفتار، نوعی از سلطة ییبی برای ییرخدا در نظر گرفته می

صاراحت عباادت و اساتعانت را     . ایشاان در تفاایر ساورة حماد، باه     دگرد یمییرخدا محقق 

ردّ هر گونه سلطة ییبی ورای اسباب بارای ییرخادا، بار     است و با منحصر در خداوند داناته

اسات و باه ماالفات باا ماائلة زیاارت قباور         عد  مشروعیت اساتمداد از اولیاا تکهیاد هارده    

اساات و زائااران قبااور صااالحان را از مااایر توحیااد و عبودیاات حااق تعااالی خااارج   پرداختااه
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در ایاو   المناار حب دیادگاه صاا   ویتفصا  (.13: 6ج ق.، 6161ر.کز رشیدرضا، ) شمارد می

 .گردد یم ند عنوان بیان 

 پنداری توحید الوهی با عبادی . یکی1ـ5

بردن اعمات مالمان نابت باه زیاارت قباور، بااوری      سباتاز مبانی اساسی رشیدرضا در زیر 

باا تبعیات از    المناار صاحب پنداری آن با توحید الوهی است.  خاص به توحید عبادی و یکی

گرایانااة وهابیااان )ر.کز  ( و تفکاارات ساالفی213: 1ج ، تااا یباا تیمیااه، اباانتیمیااه )ر.کز  اباان

(، اهمیت بایاری برای توحید عباادی قائاو اسات و توحیاد     62ا1ق.:  6161عبدالوهاب،  ابن

 اساسی در نظر آنان، توحید عبادی یا الوهی است.

آن خلص بین توحید الوهیت و توحید عبودیت و عد  شناخت حاد و مارز و رابطاة باین     

ی الوهیات و  انگار یکبا پندار ی درضایرش دو، از اشکاالت اساسی سلفیان و رشیدرضا است.

 گوید: عبودیت می
خصوص اولاین دعاوت پیاامبر     توحیدِ الوهیت، سرلوحة دعوت همة پیامبران الهی، به»

استز یعنی باید، فقص خدای سبحان عبادت شود و های  موجاودی دیگاری     بوده )ص(اهر 

أاَلَّ ... فرمایاد:  صاراحت مای   به قرآنبا خدا شریکِ عبادت او نگرددز  راهه  ج  خدا و یا

)آت  هه ج  خدا را نپرستیم و  ی ی را شریک او نگردانیم: نَعْبُدَ إاِلَّ اللّهَ واَلَ نُشْرِک بِهِ شَیئًا

م مِّنْ إِلَهٍ اللَّهَ مَا لَکُا قَوْمِ اعْبُدُواْ یَفرماید:  از قوت نوح پیامبر می قرآن(. همچنین، 11عمران/ 

( و 13)األعارا /   ای قو  من خدا را بپرستید. بارای شاما خادایی جا  او نیاات     ...: غَیرُهُ

نمایناد و فقاص او را    ، معباودی اسات هاه مارد  باه وسایلة دعاا باه او توجاه مای          «اله»هلمة 

 (.633: 2ج ق.،  6161رشیدرضا، )« خوانند می

مطلاق خضاوع و تاذلو هاه البتاه تعریاف درساتی اسات،         رشیدرضا با تعریف عبادت به 

آیااتی را هاه    ( و111  :3ج  ر.کز همان،) !هند یمتوحید عبادی را به توحید الوهیت تفایر 

گویاد:   هه می نماید و برعکسز  نان ، به توحید عبادی معنا میباشند یمبیانگر توحید الوهی 

درخواسات و خشاوع ویاژه، باا اعتقااد و      وسایلة دعاا و    اهلل، آن معبودی است هه )مرد ( به»

( و درباارة آیاة   633  :62ج  هماان، ) «آورناد  احااس به سالطة ییبای معباود، باه او روی مای     

ُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ الَّ إِلَهَ إاِلَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُوَإِلَهُک  /أَی وَإِلَهُکُمُ الحَقُّ الحَقِیقِ » گوید: ( می617)البقره
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: 2ج  ق.،6161 ،رشیدرضاا ) «، إِلَهٌ وَاحِدٌ الَ إِلَهَ مُاتَحَقٌ لَهَا إِالَّ هُوَ، فَ،َ تُشْرِهُوا بِهِ أَحَداًدَةِبِالعِبَا

 !هند یم(. با این تفایر، مالمانان را تکفیر 11

 شیعیان( از توحید عبادیقبور ). دوری اصحاب 2ـ5

، ضامن نامشاروع   «اصاحاب قباور  »رشیدرضا با هنایه زدن به شایعیان و نامگاذاری آناان باه     

خواندن هرگونه توجه و استعانت از ییرخدا، زیاارت قباور را در حقیقات، عباادت ییرخادا      

 :دیگو یماست هه با توحید الوهی )عبادی!( منافات دارد. وی  خوانده
از آنجا هه هر گونه سلطة ییبی ورای اسباب و علو وبیعی، فقص برای خداوند استز »

رموده هه فقص او را عبادت هرده، دست استعانت باه ساوی هاای دراز    لذا حضرتش امر ف

هایی  در استعانت خود به ییرخدا توجه هند، به نوعی به عبادت بت هه یهانکنیم... و هر 

شاود هماة اصاحاب قباور      است... . از اینجا فهمیده می بوده، پرداخته هه در گذشته معموت

هاای زنادگی باه     در اموات و برداشتن گاره  هه برای قضای حاجات، شفای دردها و برهت

هنند، از مایر حاق و توحیاد دورناد و از اهار و یااد       صاحبان قبور استمداد و استعانت می

تااا:  و نظیاار آن در: رشیدرضااا، باای  13: 6ج  ق.، 6161)رشیدرضااا، « خداونااد گری اننااد 

 (.11ا17

 . بدعت خواندن زیارت قبور3ـ5

ی یا حکمی در دین، بایاد از  ا دهیعقهه اف ودن  هند یم رشیدرضا از قوت محمد عبده تکهید

روی علم و آگاهی و نی  ماتند به هتاب و سنت صحیح باشد. سپس، وی موضاوع توجاه و   

پاذیرد، بادعت    زیارت نابت به قبور و انجا  هارهایی را هاه در ایان رهگاذر صاورت مای     

اسات و   دیان وارد دیان شاده   خواند و انجا   نین اعمالی را منکراتی شمرده هاه باا ناا      می

 گوید: می
و سانان معصو  در دیان وارد هناد،    قرآنهرهس عقیده، نظر و حکمی را خارج از »

آمیا  و   اساتز مانناد زیاارت قباور صاالحان و انجاا  هارهاای بادعت         به خداوند افترا باته

گیارد. همچناین، وی شارهت در تشاییع جناازه و       منکری هه به نا  دین در آنجا انجا  می

 ق.، 6161)رشیدرضا، « شمارد صدا بلند هردن با نغمات معرو  را تقبیح و ییرمشروع می

 (.30: 2ج 
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و ...: وَالَ تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَالَ تَقُممْ عَلَمی قَبْمرِهِ   ایو آیة شریفة  المنارصاحب 

(، 11)التوبه/  شان توقف منما...و بر قبر رندیم نماز اقامه نکن بر هی  یک از آنان، وقتی می

بعد از دفن میت، در هنار قبار او توقاف   »فرمودند:  هند هه نقو می )ص(روایتی از پیامبر اهر 

 دری و اناد.  گوید فقها بر وبق ایان حادیث، فتاوا داده    سپس می«. هنید و برایش دعا هنید...

قبور است هه این مااکله )زیاارت   ، ییر از زیارت مبمنهند  قیا  در هنار قبر  ادامه تکهید می

شاودز گر اه روایاات متعاددی در بحاث زیاارت قباور، باه لفاظ           قبور( از آیه برداشت نمی

ج  ق.،6161اسات )ر.کز رشیدرضاا،    نیامده« قیا »گاه به لفظ   زیارت وارده شده، ولی هی 

60 :137.) 

 . ممنوعیت برپایی مراسم در قبور4ـ5

اسْممُهُ وَسَمعَی فِمی     اهَیذْکرَ فِأَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن یُوَمَنْ  رشیدرضا در تفایر آیة

 اآلخِرَة  ِوَلَهُممْ فِمی    هُمْ فِی الدُّنْیا خِمْْیٌ دْخُلُوهَا إِالَّ خَآئِفِینَ لَانَ لَهُمْ أَن یَخَرَابِهَا أُوْلَئِک مَا کَ

 گوید: نقو قولی از استاد خود، محمد عبده می با ،(661)البقره/  عَذَابٌ عَظِیمٌ
ها اهر، تابیح و  بر اساس داللت آیة شریفه، حرمت و احترا  همة معابدی هه در آن»

هاا حارا  اسات... .     شود، واجب است و هر گونه ت،ش برای تاریاب آن  نا  خدا برده می

شاا و منکار   بدیهی است وبیعت صلوات و اهر خدای سبحان باعث دوری از معصیت، فح

ی از اعماات ناپااند و یاا وجاود برخای از اشایاء       ا پارهتوان، وقوع  گردد... ، هر ند نمی می

ییرمجااز را در مااااجد منکاار شااد، لکاان مهاام ایان اساات هااه بااا اعمااات خاا،  شاارع و   

آمی  در مااجد و معاباد برخاورد شاود و تاریاب معاباد عااری از ایان اماور جاای            بدعت

عاد  برپاایی معاباد اهاو هتااب و حرمات        راز حکام اسا،  در  نیات... و هماین ماائله،   

پرستان )مانند  هاست... و در دین اس،  نی  تکییدی نابت به اعمات مشرهانة وثنیان و بت آن

رشیدرضاا،  ) «شاود  نمای  دهیا ( دتوجه به قبور و برگ اری مراسم خاص در اوارا  آن و... 

 (.137: 60ج  ق.، 6161

(، باه نقاد عملکارد ماالمانان     611)األنعاا /   وِزْرَ أُخْمرَی  وَاز رَ ٌوَالَ تَِْرُ یة آوی ایو 

 (.211: 1ج  ق.، 6161است )ر.کز رشیدرضا،  دربارة اهدای خیرات به اهو قبور پرداخته
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 همانندی شیعیان با مشرکان و جواز تخریب قبور امامان شیعه .5ـ5

ن، در تاریاب قباور اماماان    با تفریع عمو برخی ماالمانان باه اعماات مشارها     المنارصاحب 

 گوید: می )ع(بیت اهو
اند: انهدا  و تاریب مااجد و بناهاایی هاه روی قباور باایاری از      برخی از فقها گفته»

، ب رگاان فقاه و برخای از صاالحان و... سااخته شاده، واجاب        )ع(تیب اهوامامان معصو  و 

گیارد هاه برخای قطعااً      استز  راهه در آنجا اعمات قبیح و منکرات فراوانی صاورت مای  

 (.172: 6ج )همان، « اَند... شرک وگناه و برخی اعمات، بدعت

 با حملاه باه پیاروان اولیاا و ب رگاان دینای و نیا  تردیاد در اسا،  برخای           المنارصاحب 

 گوید: مالمانان می
راستی بهرة این گروه از دین  ه مقدار است؟ هاانی هه با تبعیت از برخی ب رگان  به»

هنند هاه امار ساعادت و شاقاوت،      و اولیا، اعتقادات ساتی نابت به آنان دارند و خیات می

خواهاد،   مرگ و زندگی، ینا و فقر، دوا و درد و... به دست آنان است و هر ه دلشان مای 

 .6(663: 1ج  )همان،« نامید؟ قرآنتوان این گروه را اهو اس،  و  می ایآ دهند، جا  میان

و بادعت در دیان باوده هاه باا توحیاد         یآم شرکقبور عملی  ارتیز به نظر رشیدرضا،

منافات دارد و اصحاب قبور به سبب توجه به خرافات و اعمات ناشایاات در قباور، همچاون    

مثاو  فقهاا ) رو، برخای   ایان  پاذیرش حاق و راه توحیاد گری انناد. از    هاا، از   ایجاد بنا روی آن

تیمیه( انهدا  و تاریب مااجد و بناهای روی قبور را برای انجا  اعمات قبایح )  زیاارت    ابن

 !دانند یمقبور( واجب 

 . دیدگاه عالمه طباطبائی دربارة زیارت قبور6

ینک دیادگاه ع،ماه وباوباائی در    پس از آشنایی با دیدگاه رشیدرضا دربارة زیارت قبور، ا

 .شود یماین بحث با  ند عنوان زیر مرور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هاای از   مایة برخی از م دوران استکباری و اناان سنت، دست  گونه سانان در منابع تفایری اهو  تردید وجود این بی . 6

 )ص(بیت پیامبر اهار    هتک حرمت اهو ،)ع(ة معصو شود هه اقدا  به تاریب قبور مطهر و منوّر ائم خبر وهابی می بی  خدا 

 ند.هن گناهان می و هشتن بی
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 . مشروعیت زیارت و بنای روی قبور1ـ6

هاا مااجدی    بار یاار آن  : لَنَتَّخِمذَنَّ عَلَمیهِم مَّسْمًِدًا   ...ة فیشر یة آع،مه وباوبائی در تفایر 

 گوید: (، می26)الکهف/  )عبادتگاهی( خواهیم ساخت
بنا هنیم  "ماجدی"این جمله، نقو ه،  موحدان است. شاهدش آن است هه گفتند »

، محلی است برای اهر خدا و سجده برای قرآن.  ون ماجد در عر  "معبدی"و نگفتند 

 ق.، 6162)وباوباائی،  « اسات  خداوند است و هرگ  بتکده یا سایر معابد را ماجد ناوانده

 (.213: 67ج 

داناد، نشاان    در تفاایر جملاة ماذهور، آن را ساان موحادان مای       اینکه ع،مه وباوبائی

دهد هه از دیدگاه ایشان و همة موحدان، ساخت ماجد یا بنا روی قبور، امری مشروع و  می

 فرماید: است و در ادامه، برای نفی تطبیق یار ههف به یار افاوس می مجاز بوده
 ااهر در ایان اسات هاه      نَتَّخِذَنَّ عَلَیهِم مَّسًِْدًاقَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَی أَمْرِهِمْ لَ جملة»

 از ی، ا خراباه   یحتا مرد  شهر ماجدی بر باالی آن یار بنا هردند و افاوسِ اهنون اثاری،  

 (.231: 60ج  ق.، 6162)وباوبائی، ...« خورد ینم   شم  به  آن

فَرُواْ بِاللّمهِ  أَبَدًا وَالَ تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَوَالَ تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ ع،مه دربارة آیة 

این آیه داللت دارد بار اینکاه رساوت    »گوید:  ( می11)التوبه/  وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ

ایاتاد و ولاب مغفارت و دعاا     خواند و درهنار قبورشان می بر جنازة مومنان نماز می )ص(خدا

(. وی اینچنین از مشروعیت و توجه مرد  به زیارت 731: 3ج  ق.، 6162 یاوبائ)وب «هرد می

 .هند یمقبور اولیا دفاع 

 . زیارت قبور، مصداق شعائر الهی2ـ6

 )ع(به فلافة وجودی توجه شیعیان باه حضارات ائماة اوهاار     المی انع،مه وباوبائی در تفایر 

 فرماید: و دربارة زیارت قبور می پردازد یم
هنند و با زیارت قبورشاان و بوسایدن    را تعظیم می )ع(نیمعصوماگر مرد  حضرات »...

ی ایان  برا جویند، نمایند و یا به تربت آنان تبرک می آنان، ا هار محبت و ع،قه می حیضر

دانند و در این اعماات، باه آیاة     است هه این اعمات را مصادیقی برای تعظیم شعائر الهی می
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( و آیاات دیگار و   72)الحا /   تَقْموَی الْقُلُموبِ   ْعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَما مِمن  وَمَن یُ...شریفة 

 (.231ا231 :60ج  همان،) «جویند روایات سنّت تماک می

گونه اعمات هه حااهی از محبات و ماودّت ناابت باه       در حقیقت، مالمانان با انجا  این 

برناد و باه امار خداوناد      ای به درگاه خدا می وسیله، است )ص(امبریپبیت   خاندان وحی و اهو

نمایندز  راهه تعظیم شعائر الهی با ا هار محبت و مودّت نابت به آناان و بوسایدن    عمو می

پاذیرد، در ساایة توساو و استشافاع،      ضریح و سایر مواردی هه باه نشاانة ماودّت انجاا  مای     

 پذیر است. امکان

 لی. زیارت قبور، تجلی عبودیت حق تعا3ـ6

های هه ائمة اوهار و اولیای الهی را ماتقو در تکثیر بداند و یا با انجا   ناین اعماالی، نیّات    

انجاا  ایان اعماات از ساوی      کنیلا  عبادت و پرستش داشته باشد، محکو  باه شارک اسات،   

گیرد و اتفاقاً همین نکته، فارق میاان شارک و    مالمانان، با نیّت عبادت و پرستش انجا  نمی

ها و ییرخدا، آناان را سابب مااتقو در     ستز زیرا مشرهان با واسطه قرار دادن بتاستشفاع ا

هردند، ولی مودّت و محبت باه اولیاا، بوسایدن قباور      ها را عبادت می پنداشتند و آن تکثیر می

ها، از سوی مالمانان هرگ  باا وجهاة عبودیات ناابت باه آناان انجاا          امامان و تبرک به آن

گوناه هاه     ظیم و محبت همواره با عبودیت خداوند قرین است، همانگیرد، بلکه این تع نمی

هاه هماة    هعبه وجهة عبودیت همة مالمانان است، نه اینکه هعبه معبود آنان باشد، در حالی 

 هنند. روی آن )و با توجه به هعبه( عبادت می مالمانان خدای متعات را روبه

 . نقد عالمه به رویکرد رشیدرضا و سلفیه4ـ6

 نماید: ه در نقد تفکرات سلفیان تصریح میع،م
و وهابیاات( دربااارة  المنااارفهمیااد  هااه ایاان آقایااان )صاااحب   ای هاااش، ماان ماای »

حجراألسود و استحباب بوسایدن آن و دسات مالیادن باه آن را در اسا،   گوناه توجیاه        

 گویند؟ آیا ووا  پیراماون هعباه و بوسایدن و اسات،      هنند و دربارة خود هعبه  ه می می

است؟ یا حکام ماائلة شارک از ضاروریات      حجر، شرهی است هه در اس،  استثناء شده

هار، فقص عبادت خداسات   نیا گویند: عقلی است و قابو تاصیص واستثناء نیات و یا می
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فرقای باین     اه  وریق وجهت را دارند؟ اگار  ناین اسات،    حکم هعبه و( حجراألسود،و )

ییرخدا بر وجه استق،ت دادن به آن ییر نباشد  سنگ هعبه و بین ییر آن است؟ اگر تعظیم

واور   و جنبة پرستش نداشته باشد،  را شرک شمرده شود؟ تمامی روایات و آیاتی هه باه  

و دوست داشتن آن جناب و مودّت باا   )ص(مطلق به تعظیم شعائر الهی و تعظیم رسوت اهر 

اناد و همچناین،    بیتش و نیا  ماوّدت ناابت باه آناان سافارش هارده        حضرتش و حبّ اهو 

هاا   هاایی اسات هاه های  اشاکالی در انجاا  آن       های دیگری از این قبیو، سافارش  سفارش

 (.231: 60ج  ق.،6162)وباوبائی، « نیات

 را آن )ص(غمبراهاار یپ  اون » گوینااد: یهاا در پاسااس باه اساات،  حجراألساود ما     البتاه آن 

آیا »هنیم هه در پاسس باید گفت:  (، ما هم پیروی می613: 2ج ق.،  6160بااری، ) «دهیبوس

اسات، یاا ایان ماورد      به شما اجازة شرک باه خادا را داده   )ص(مقصودتان این است هه پیامبر

ساساً شرک نیات استثنا شده، نوعی شرکِ جای  است؟! قوت حق آن است هه  نین عملی ا

 باشد. و در راستای توحید و تقرب به خدا می

 . تحلیل و نقد و بررسی7

اسا،می اسات و هریاک از دانشامندان فاریقین، باا         فارق زیارت قبور از عقایاد ماالّم هماة    

مشروعیت آن اساتدالت   بر و سایر پیشوایان دینی، )ص(و روایات پیامبر اهر  قرآنتماک به 

هاا ضامن    هاه برخای از آن   اناد  برشامرده یی را بر انجا  این عمو ها ثواباند و منافع و  هرده

 .گردد یمبررسی و تحلیو دیدگاه رشیدرضا و ع،مه وباوبائی اهر 

 . تقابل اساسی دیدگاه رشیدرضا و عالمه طباطبائی1ـ7

گونه استداللی، اعم از عقلی یا نقلای، بارای حرمات زیاارت قباور ارائاه         هی  المنارصاحب 

هرگوناه توجاه باه ییرخادا را      درضاا یرش است. ند و فقص به بیان حکم آن اهتفا نمودهه نمی

جدای از اسباب و علو وبیعی، اعم از شفاعت، توسو، استعانت، زیاارت قباور و ییار آن را    

هننادگان   و پیاروان و زیاارت   شامارد  یما گونه اعمات را بدعت و شرک   محکو  هرده، این

رشیدرضا، ) هند. ا به انحرا  از راه توحید و اهر خدا متهم میقبور صالحان و اولیاء الهی ر

، باا مشاروع دانااتن    المی ان(. در مقابو صاحب تفایر 30: 2ج و همان،  13: 6ج  ق.، 6161
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اسات و ایان    زیارت قبور، بر ل و  ب رگداشت مقا  اولیاء و زیارت قبورشان و... تکهید هرده

ر.کز ) داناد  شعائر الهی واتااا وسیله به درگااه الهای مای   گونه اعمات را از مصادیق تعظیم  

بر مشاروعیت زیاارت قباور اساتدالت      قرآن( و آیات 231ا231: 60ج  ق.، 6162وباوبائی، 

 نماید. می

ی داناااتن عمااو برخاای مااالمانان بااا اعمااات مشاارهان و کاا، بااا یتفااایر المنااارصاااحب 

پرستان را در حاق ماالمانان و باه تعبیار      پرستان، همان برخورد اس،  علیه مشرهان و بت بت

حادیث و سالفی،     و با نقو قوت از برخی فقهای اهو دینما یمخودش )اصحاب قبور( تجوی  

برخای ب رگاان و صاالحان اباراز     و  )ع(تیا ب  مندی خود را نابت به تاریب قبور اهو رضایت

 )ع(است و با استفها  انکاری، اس،  پیروان و متوس،ن به اولیای الهی و قبور معصاومین  نموده

( و در مقابو، ع،مه وباوبائی به 172: 6ج  ق.، 6161برد )ر.کز رشیدرضا،  را زیر سبات می

داناد و   نگاه توحیدی می است و آن را برخاسته از مشروعیت بنای قبور و جواز آن رأی داده

و ب رگداشات مقاا  و تکاریم قباور و مشااهد       )ع(بیات  و سنّت اهو قرآنبه تبعیت، شیعیان از 

گوناه ارادت و محبات را از مصاادیق شاعائر دینای و       تکهیاد هارده، ایان    )ع(تیا ب شریفة اهو 

و  231: 60ج  ق.،6162داند )ر.کز وباوباائی،   می قرآنبرگرفته از فرهنگ متعالی اس،  و 

 (.213: 67ج همان، 

 تفسیر المنار. خلط بین توحیدِ الوهیت و عبادت در 2ـ7

توجاه باه رابطاة باین      هه گفته شد، خلص بین توحید الوهیت و توحید عبودیت و نی  بای   نان

ها و انگی ة شیعیان از توجه به قبور، از عوامو تکفیار ماالمانان در بااور باه زیاارت قباور        آن

با تعریف عبادت به مطلق خضوع و تذلو، هر گوناه توجاه باه ییار خادا را       درضایرش است.

 6161ر.کز رشیدرضا، ) !هند یمو توحید عبادی را به توحید الوهیت تفایر  داند یمشرک 

 ،الوهیات دانااته   را موجاب شارک در  الهای   یاولیاا ی ارتبار معناوی باا   (. و111  :3ج  ق.،

 :دیاف ا یم
اینکاه  و یا  آنان به خداوند ن دیک شوند ةتا به وسیل خوانند میرا ییرخدا هاانی هه »

و  ناین   اناد  هارده  عباادت ، آناان را  قات یحق پیشگاه خداوند شفاعت هنند، در درآنان را 



 66 | نوروزی و همکارانحسنعلی  رویکردی انتقادی به دیدگاه رشیدرضا دربارۀ زیارت قبور...؛

: گویاد  توحیاد الاوهی مای    فیتوص در ی و .شود یمخدا الوهیت در موجب شرک عملی 

« ماتحق عبادت است ،تقو استما وور  صفات همات به ةیعنی تنها خداوند هه دارای هم

 (.111  همان:)

این در حالی است هه باین توحیاد عباادی و الاوهی فارق اسات و یاک معناای توحیاد          

الوهیت، یعنی موجود ینی بالذّاتی است هه واجد هماة همااالت و صافات جماات و جا،ت      

ی (. توحیاد الوهیات، یعنای اات و خادا    606 ق.: 6120ر.کز رباانی گلپایگاانی،   ) باشد می

( و توحید ااتای در اصاط،ح   1ح  :6731ر.کز صدوق، ) واحدی هه خدایی ییر آن نیات

: 6737ر.کز جاوادی آملای،   نادارد ) رای ، یعنی خداوند یگانه است و هی  مثو و همتاایی  

، تیا مالک رو، توحید الوهی مقامِ سایر اقاا  توحید، اعم از خالقیات، ربوبیات،   (. ازاین206

 بر این معنا داللات داردز مانناد:   قرآنو آیات متعددی از  باشد یم  تیعبودرازقیت، والیت، 

ُلِّ شَیءٍ فَاعْبُدُوهُإِلَهَ إِالَّ هُوَ خَالِقُ کُ مْ الَمُ اللّهُ رَبُّکُذَلِک   / (،602)األنعاا     هَلْ مِمنْ خَمالِق

مُ اهللُ إِنَّ رَبَّکُ (،7)الفااور/   وَ فَأَنَّی تُؤْفَکونَإِلَهَ إِلَّا هُ م مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الَرْزُقُکُغَیرُ اللَّهِ یَ

« الْقُمدُّو ُ  هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ (،7)یونس/  الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ

 م مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِمی  وَمَا لَکُ (،11)الح /  وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیرُ الرَّازِقِینَ (،27)الحشر/ 

 (.71)النحو/  أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ رَّسُوالً أُمَّةٍلِّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی ک، ُوَلَا نَصِیر 

و « اهلل» ةواژشود، در همة این آیات و سایر مصادیق توحید افعاالی،   هه م،حظه می  نان

باین توحیاد    اوالًاست. بناابراین،   الوهیت مقام سایر انواع توحید افعالی و عبادی قرار گرفته

هر گونه خضوعی، عبادت نیات و در وقتی هاه خضاوع و    اًیثانالوهی و عبودی فرق است، 

ر.کز ب،یای،  ) شاود  یما انجا  شود، عبادت حاصاو  « اله»تذلو در برابر موجودی به عنوان 

(ز به این معنا هه اگر همین هارنش و خضاوع در برابار فارد دیگاری باا       13 :6ج  .،ق 6716

. پس زیارت قباور و  شود ینمبودن او انجا  شود، عبادت محقق « اله»صر  نظر از اعتقاد به 

از سوی شیعیان، هرگ  با اعتقاد باه الوهیات و عبودیات آناان انجاا        )ع(معصو تکریم امامان 

 ی  تلقی شود.آم ، تا عملی شرکشود ینم

گیری تند رشیدرضا نابت به عقاید و اعمات شیعیان، مانناد ماالفات باا     با توجه به موضع

عمو مالمانان، هاش ع،ماه وباوباائی در دفااع از اعتقاادات      خواندن  بدعتزیارت قبور و 
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ر.کز ) دیا توح باایاری از مااائو اعتقاادی دیگار مانناد،      همانناد  شیعه دربارة زیارت قبور،

 واهانش  ،(613: 6ج  ق.، 6162ر.کز هماان،  شافاعت )  ( و721اا 211ق.:  6161ئی، وباوبا

ویژه هه رویکرد ایشان در برخی ا هارنظرهای اعتقادی، ناا ر باه    هب داد، ی نشان میتر یجد

 زدیا نما یما    نادان امار، توقاع را دو   نیا ا .(613اا 611ر.کز هماان:  ) اسات  بوده المنارتفایر 

ی، سبحان و 200: 6ج  :6713برجاتة وی )ر.کز جوادی آملی، هه برخی از شاگردان   نان 

 اند. تفصیو پرداخته (، به مائلة یادشده و ماائو مشابه آن، به671ا601: 6731

 . آیات ناظر بر جواز زیارت و بنای بر قبور3ـ7

جاواز زیاارت و بناای بار قباور را       تاوان  یما هاا   ، آیاتی وجود دارد هاه از آن قرآن هریمدر 

آن وجاود   درباارة  )ص(اعظام هرد و روایات و شواهد تاریای فراوانی از سیرة پیامبر استفاده 

 شود. اختصار به  ند مورد زیر اشاره می دارد هه به

گیاری ناابت    در سورة ههف، بعد از جریان قصة اصحاب ههف، مرد  در موضع الف.

بنیاانی سااخته شاود و    ها به دو دسته تقایم شدندز گروهی برآن بودند هه بار آن یاار    به آن

فَقَمالُوا ابْنُموا    ها ماجدی را بنا هنناد:  ای دیگر از مبمنان ا هار داشتند هه روی قبر آن عده

)الکهاف/   عَلَیهِم بُنْیانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَی أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیهِم مَّسْمًِدًا 

26.) 

اند، معلاو    ، از اینکه گروهی پیشنهاد ساختن ماجد دادهقرآنیاری از مفاران به گفتة با

ز ابوحیاان  721: 1ج  ق.، 6101ر.کز وبرسای،  بودناد ) شود هه آناان موحاد و ماالمان     می

: 1ج ق.،  6162و وباااری،  616: 1ج ق.،  6120ز البغاااوی، 603: 7ج ق.،  6162اندلاااای، 

واور    اصحاب ههف، برای آن اسات هاه مارد  باه     (. لذا وبعاً ساختن ماجد روی قبور202

هاه    ناان  دائم بر آن وارد شوند و در آنجا عبادت هنند و مرقد اصحاب ههف م ار گارددز 

 اند. برخی از مفاران یادشده بدین امر بر )م ار شدن قبور اصحاب ههف( تصریح هرده

عَلَی أَحَمدٍ مِّمنْهُم مَّماتَ     وَالَ تُصَلِّفرمایاد:   سورة توبه هه می 11از مفهو  آیة شریفة  ب.

آیاد هاه زیاارت قباور مبمناان،       دسات مای   (،  نین به 11)التوبه/  ...أَبَدًا وَالَ تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ
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 ماصاوص  هاا جاای  اساتز زیارا نهای درآیاه،       ایاتادن هنار قبورشان و دعا هردن برای آن

ادعای رشیدرضا به ایان معناا    برخ،  سنت،  هه بایاری از مفاران اهو  نان منافقان استز

شکااتن شاصایت    درصادد  ...وَالَ تَقُمْ عَلَی قَبْمرِهِ ... اند و برآنند هه آیة تصریح نموده

را از حضاور   )ص(امبریپوند خدا روی، منافقان و مبارزة منفی نابت به رفتار آنان است. بدین 

است و از ایان نهای معلاو      در وقت دفن منافق و یا توقف هنگا  زیارت قبور آنان منع هرده

ر.کز ) شود هه توقف برای زیارت قبور مبمن و مالمان مشروع است و اشاکالی نادارد   می

ج ق.،  6101و بروسوی،  611 :60ج ق.،  6101ز آلوسی، 617 :7ج ، 6177ا6172بیضاوی، 

7 :131.) 

 دسات   باه  )ص(اهار   امبریا پاز محتوای برخی آیاات، تشاویق باه مهااجرت باه ساوی        ج.

خْمرُجْ  وَمَمن یَ  سَعَةً ثِیرًا وًَِدْ فِی األَرْضِ مُرَاغَمًا کَهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللّهِ یَیُ ْوَمَنز مثو: دیآ یم

و هرهاه در راه   :ی اللّهِدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَبَیتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُ ْمِن

خواهاد یافات و هار هاس  باه       ها شیفراوان و گشا یها ر زمین اقامتگاهد ،خدا هجرت هند

پااداش   ،سپس مرگش دررساد  ،آید اش به در [ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانهقصدِ

زیاارت هاردن بعاد مارگم،     »هاه فرماود:    )ص(امبریپ. یا توجه به روایت او قطعاً بر خداست

 (،113: 6ج ق.،  6161ر.کز ساایووی، ) «بااودهماننااد زیااارت در زمااان حیاااتم خواهااد    

 .دیآ یمجواز زیارت به دست  تیمشروع
ارها از پیامبران خود خواسته هه همواره یاد و خاورة ب رگمردانی بخداوند  ،قرآندر  د.

اناد، زناده نگاه دارنادز آناانی هاه باا مجاهادت و          را هه در راه حق و حقیقت تا،ش هارده  

رْ فِی الْکتَابِ مَرْیمَ إِذِ وَاذْکُ اندز مانند: ه دیگران نشان دادهتوحید و هدایت را ب راه مقاومت،

عْقُموبَ أُوْلِمی   وَاذْکرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَ( و 61)مریم/ « اًانًا شَرْقِیّانتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَکَ

توان به نوعی مشاروعیت زیاارت قباور اولیاا،      (. از این آیات می11)ص/  الْأَیدِی وَالْأَبْصَارِ

 دست آورد. شود، به  ها یادی می از آن لهیوس  نیبدب رگان دین و صالحان را هه 
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 . روایات و شواهد تاریخی دال بر جواز زیارت اهل قبور4ـ7

خداست و این، مورد ترین وسایو تقرب به سوی  از مهم )ص(اهر  امبریپزیارت ماجد و قبر 

( و عا،وه  110 ق.: 6116ر.کز باووی،  ) ت( اسو سلفیه) تیمیه اجماع تما  مالمانان ج  ابن

، شواهد تاریای و روایات بایاری از فاریقین بار مشاروعیت زیاارت داللات      قرآنبر آیات 

 گردد. ها نی  اشاره می دارند هه به مواردی از آن

...  )ص(حَولَاهُ فَقَااتَ   ْی مَان بکَا قَبرَ اُمِّهِ فَبَکَای و أَ  )ص(بیزَارَ النَ» است: آمده صحیح مالم در

ز حااهم  2ج  .،  6317ز ابوداود، 117ق.:  6103)نیشابوری، « فَ ُورَ القُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَهُّرُ المَوتِ

 (.631: 6730 تا: نیشابوری، بی

 نویاد: نووی در شرح این حدیث می
است و تما  راویانش ثقه هااتند.   اصوت حدیثی آمدهاین حدیث در بایاری از هتب »

پس این حدیث بدون تردید، صحیح است... و علما اجماع دارند هاه زیاارت قباور بارای     

مردان سنت است و اما زیارت قبور دربارة زنان اخت،  است هه بعضی قائاو باه تحاریم،    

ق.،  6103)نیشابوری، « اند... بعضی ورفدار حکم هراهت و برخی نی  بر اباحة آن فتوا داده

 (.13ا11: 3ج 

ای دربارة زیارت قبور، به فوایاد متعادد زیاارت از جهاات ماتلاف       فار زاری در رساله

نقاو   )ص(بان عمار از رساوت اهار      عباداهلل  (.22: 6731ر.کز فار رازی، ) است اشاره نموده

أُهُاونَ لَاهُ    نیَّ أَلَعَحَقّاً  مَن جَائَنِی زَائِراً لَاتَعمَلُهُ اِالَّ زِیَارَتِی هَانَ»هند هه حضرت فرمودند:  می

 (.613: 1ج تا،  )امینی، بی« القِیَامَةِشَفِیعاً یَو َ 

سنت   پژوهندة ب رگ، ع،مه امینی، این حدیث را از شان ده نفر از محدثان و حفاظ اهو

بان   سنت، از عباداهلل  یک نفر از ب رگان اهو  و است هه  هو است. همچنین، آورده نقو هرده

فرمودند: هر هس قبر مرا زیارت هند، شفاعت مان بار    )ص(اند هه پیامبر اهر  هرده عمر نقو

هناد:   (. وی در روایت دیگری از آن حضرت نقو مای 617 شود )ر.کز همان: او واجب می

(. وی حدود بیاات  610 )همان:« مَن حَ َّ، فَ َارَ قَبرِی بَعدَ وَفَاتِی هَانَ هَمَن زَارَنِی فِی حَیَاتِی»

(. 617 :1ج ، تاا  یبا ر.کز امینای،  ) اسات  سانت نقاو نماوده    دیگر نیا  از مناابع اهاو     روایت

النباای  زیااارةتفصاایو بااه بحااث  .( در هتاااب خااود، بااهق 366 . مااذهب ) ساامهودی شااافعی
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تیمیه را در نفی زیارت قبور ماردود دانااته، بلکاه زیاارت قبار       تنها ادلة ابن است و نه پرداخته

 (.6736ا6771ق.:  6101شمارد )ر.کز سمهودی،  را در مدینه سنت می )ص(مکر نبی 

تیمیاه، زیاارت قباور و     باه پیاروی از وهابیات و ابان     المنارجای تعجب است هه صاحب 

هاه های  دلیلای قاباو اعتناا و       شامارد، در حاالی   آمیا  مای   اعمات مالمانان را ناپاند و بدعت

و در مقاباو، دالیاو باایاری بار      دهاد  ینما ه محکمی از هتاب یا سنت و عقو بر منع آن ارائ

گونااه ا هارنظرهااا ریشااه در   تااوان گفاات هااه ایاان    هااا وجااود دارد و ماای  مشااروعیت آن

 سوءبرداشت و تبعیت هورهورانه و متعصبانه دارد!

مائلة زیارت قبور و انجاا  مراسام و برخای تشاریفات پیراماون آن، در حاالی از ساوی        

، منابع روایی و تاریای باایاری از فاریقین   قرآنمبیدات شود هه ع،وه بر  رشیدرضا رد می

اسات، بار مشاروعیت آن داللات دارد. البتاه برخای        تفاایر المناار  هه ماورد قباوت صااحب    

، اعم از ماااجد، تکایاا و قباور اولیاا از ساوی      )ع(بیت  ازهارهای ناروایی هه در مجالس اهو

گوناه   تکییاد نیاات و شااید هماین      هی  وجه مورد  به گیرد، برخی مالمانان جاهو انجا  می

اسات هاه    ، وهابیت و ورفاداران ایشاان شاده   المنارالعمو شدید صاحب  اعمات باعث عکس

گاری هماراه    بینانه نیات و با تعصاب خااص و افراوای    البته نگاه آنان نابت به موضوع واقع

 است. 

عد  مشروعیت است و بر  گیری هرده تیمیه و وهابیت موضع رشیدرضا مطابق دیدگاه ابن

تیمیاه بار عاد  مشاروعیت زیاارت قباور،        عمدة دلیو وهابیات و ابان   البته هند، آن تکهید می

 است هه در منابع اصالی اهاو سانت، از جملاه درهتااب      )ص(حدیث ابوهریره از پیامبر اهر 
 6103ماالم،   و 13و  20: 2ج ق.،  6160ر.کز بااری، ) است آمده مالمو  صحیح بااری

 مَاَاااجِدَز ثَالَثَااةِالَتَشُاادا الرِّحَااات إِالَّ إِلَاای  : »فرمودنااد )ص(آن حضاارت هااه (623: 1ج ق.، 

های ماتلفی نقو  این حدیث به صورت متن .«وَ مَاجِدِ األَقصَی وَ مَاجِدِی هَذَا ا رَالحَدِاجِمَ

اسات و   به بعاد( آورده  33)صفحة  شفاء الاقا ها را درهتاب  شده هه سُبکی شافعی همة آن

 ثَالَثَاةِِالَ تَشُادا الرِّحَااتُ إِالَّ إِلَای    »فرمایاد:   است هاه مای   ه در روایات ما نی  مشابه آن آمدهالبت
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: 10ج تاا،   )مجلاای، بای  « وَ مَااجِدِ الکُوفِاه   )ص(مَاَاجِدَز المَاجِدِ الحَارَا ِ، مَااجِدِ رَسُاوتُ اهللِ   

733.) 

داللای هام قاباو اساتناد     نظر از اشکات سندی، از جهات ماتلف  حدیث ابوهریره صر 

 نیاتز زیرا:

و تعبیری عا  است هه شامو سفرهای هوتاه و « سفر هردن»، هنایه از «شَدَّ الرِّحات» الف(

بن عمر و دیگران نقاو شاده هاه     شود، در حالی هه در روایات فراوانی از عبداهلل ووالنی می

و در آنجا دو رهعات نمااز    رفت ی شنبه سواره و پیاده به ماجد قبا میروزها )ص(امبراعظمیپ

(. در روایتای  61: 2ج ق.،  6101سمهودی، و  623: 1ج ق.،  6103ر.کز مالم، ) خواند می

اسات )ر.کز هاا می،    هم ثواب یک رهعت نماز در آنجا معادت یاک عماره دانااته شاده    

6731: 71.) 

« اتشدّ الرّحا »برخ،  حصر مذهور در روایت  )ص(اهر  امبریپبدیهی است هه این هار 

اساتز  راهاه    نباوده  )ص(یالنبا باه ماااجد دیگار، از خصاایص     « شادّ الرحاات  »است و جواز 

 (.623: 1ج ق.،  6103ر.کز مالم، ) هرد بن عمر نی  پیوسته  نین می عبداهلل

مدینه بیرون آمدیم و عاز  زیارت قبورالشهداء  از )ص(امبریپبا »گوید:  بن عبداهلل میِطلحة

)اباوداود،  « قباور بارادران ماسات    هاا  نیافرمود:  )ص(امبریپشدیم. وقتی به م ار آنان رسیدیم، 

 (.767: 6ج  .،  6317

احتماات وجاود دارد هاه در هار دو      دو ،«ال تشادّ الرّحاات  »حدیث  منه یماتثندربارة  ب(

 رایا ز هند، تا رشیدرضا بدان اساتناد هنادز   بیت داللت نمیتیمیه و وها صورت، بر مدعای ابن

شود هاه مااافرت هاردن باه های  مکاانی        ، معنایش این میباشد« إلی مکان»منه  اگر ماتثنی

الزماة آن،   رایا ز جای  نیات، مگر همان سه ماجد. این تقدیر هرگ  صاحیح ناواهاد باودز   

 فتاوا  هاس  هه های    ی حال در به قصد زیارت هم نباشد، اگر ه حرمت هر نوع سفری است،

مناه   است. اما اگار مااتثنی   ی و اقتصادی و... ندادهتجار به حرمت سفرهای سیاسی، سیاحتی،

 ثَالثَاة ِال تشدّ الرّحاات إلای مااجدٍ مِانَ المَاااجِدِ إالّ      » یعنباشدز ی« إلی ماجدٍ مِنَ المااجد»

ای حرمات زیاارت قباور    ، گر ه این تقدیر مناسب مااتثنی اسات، لایکن دلیاو بار     «مَاَاجِد
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، اولیاء و صالحین ج و مااجد نیااتند و حادیث در ایان     )ص(اعظم امبریپشودز زیرا قبور  نمی

 صورت به سفرهایی هه مربور به مااجد نباشد، نظر ندارد.

هناد، بلکاه تنهاا     اگر روایت، سند درستی داشته باشد، باز داللت بر حرمت سفر نمی ج(

فایاده   گاناة ماذهور، سافری بای     ی رفتن به ییر از ماااجد ساه  ارشاد به این است هه سفر برا

استز  راهه ماجد در هر شهری وجود دارد و مااجد دنیا تقریباً نابت به یکدیگر مااوی 

سانت،    هه عالم ب رگ اهاو  ها ضرورتی نداردز  نان هاتند و شدّ رحات به سوی یکی از آن

 نی ناا ،( اسااترشیدرضاا ) المنااار مبلاف ابوحاماد ی الاای هاه مااورد عنایات و ع،قااة وافاار    

، تکثیرپاذیری رشیدرضاا از ابوحاماد    تفاایر المناار  اسات و در ماواردی از    ا هارنظری نموده

(. وی بعاد از  270و  202ا633: 7ج ق.،  6161، درضایرشر.کز ) مشهود است هام،ًی الی 

بادون تردیاد   »گویاد:   ا هار تعجب از فتوای برخی علما مبنی بر منع سافرهای زیاارتی، مای   

(. باا ایان   271 :6ج تاا،   )ی الای، بای  « زیارت، مورد سفارش، دستور و عبادت ماتحب است

یث، توان تحریم سفر به سوی سایر مااجد را ثابت هردز زیرا لااان حاد   حدیث، هرگ  نمی

 (.213: 2ج لاان ارشاد و راهنمایی است )ر.کز همان، 

هه در روایات ما نی  احادیث مشاابهی    نان ، «شدّ رحات»بر فرض صحت سند روایت  د(

مَاَاجِدٍز المَااجِدِ الحَارَا ِ وَ مَااجِدِ رَسُاوتِ      ثَالَثَةِالَ تَشُدا الرِّحَاتُ إِالَّ إِلَی »شود، مانند  دیده می

(، وقتی این روایات را باا ساایر روایااتی     733 :10ج تا،  )مجلای، بی« الکُوفَةمَاجدِ  وَ )ص(اهللِ

مانند مااجد هوفاه، مااجد ساهله، مااجد      هند ) هه فضائلی را برای دیگر مااجد اثبات می

شود هه مفااد ایان    شود، معلو  می اهی( مقا30: 6731قولویه،  براثا در بغداد و...( )ر.کز ابن

ماااجد دیگار    کاه گانه است، ضامن آن  روایت به معنای اثبات همات برتری برای مااجد سه

هاا ممادوح    و سفر نماودن بارای درک فضالیت ثاواب آن     ندرانی  فضایو ماصوص خود د

است « المَاجِدِ... لِجَارِ المَاجِدِ إِالَّ فِی صَالَةَالَ »است و در حقیقت، این روایت مانند روایت 

هه اشاره به نفی همات از نماز خواندن در خانه دارد، نه اینکه نماز خواندن در خاناه صاحیح   

جاوادی   نباشد )برای او،ع بیشتر از  گونگی بررسی این حدیث و احادیاث مشاابه، ر.کز  

 (.33ا13 :6ج ، 6713آملی، 
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حرماتِ شادِّ   شاعار ) و باا هماین   پندارناد   دار توحید مای  تیمیه و وهابیت خود را پر م ابن

سانت    های ماتلفی از اهاو  حتی گروه ی اس،می، ها فرقهرحات(،  ماق تکفیر را بر سَرِ سایر 

هاه  ناین دیادگاه     هاا بار مدعایشاان داللات ناداردز  ناان       هوبند، در حالی هه دلیو آن می

انشامندان  گیاری جادی د   سنت همراه بوده و موضاع   افراوی، همواره با اعتراض علمای اهو

 6101حجر عاق،نی،  ر.کز ابن)حجر عاق،نی و اهبی شد  ابنچون سنت هم  معرو  اهو

هاای   الادّین سُابکی در رد آرا و اندیشاه    ( و تقای 111: 1ج ق.،  6163و اهبی،  11: 7ج ق.، 

شفاء الاقا  فی زیارت توان به هتاب  های متعددی نوشت هه از آن جمله می تیمیه هتاب ابن

بااه عقااو در  دادن  دانیاامگااری و  اشاااره هاارد. رشیدرضااا هااه بااا شااعار اصاا،ح  خیاار األنااا

امور بارخ،  شایوة ماذهور مشای، و از دیادگاه        همت گماشت، در این قرآنتفایرآیات 

 هند. تیمیه تبعیت می وهابیت و ابن

 گیری نتیجه

 به موارد ایو اشاره نمود: توان یماز نتای  این تحقیق 

 است اس،می مذاهب و فرق همة قبوت مورد هه دارد خارجی و عینی واقعیتی ا زیارت6

 .دارد فراوانی وجودی برهات و آثار و

و ماجد روی قباور مااالفتی نادارد، بلکاه از برخای       بنانه تنها با ساخت  قرآن هریم ا2

نی  در عمو بر انجا  زیارت قبور تکهید  )ص(اهر  امبریپو  دیآ یمآیات نی  جواز آن به دست 

 اند. نداناتهداشتند و آن را حرا  و بدعت 

تنهاا حارا     ناه  خ،  رویکرد سلفیه و رشیدرضا،بر )ص(اعظم امبریپا زیارت حر  و قبر 7

اس،می است و سیرة قطعی و روایات متواتری از شیعه و سنی   فرقمورد اجماع  بلکه نیات،

 د.بر جواز آن وجود دار

اعماالی   صاراحتاً گاری،   تیمیاه و سالفی   با الها  از اعتقادات ابان  تفایر المنارا  نویاندة 1

مانند زیارت اهو قبور و اهدای اعمات خیار باه اماوات و امثاات آن را بادون سابقة شارعی و        

شده هه  ، در حالی هه زیارت قبور، توسو و سایر اعمات یاددانند یمنوعی شرک در عبادت 
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فرق اس،می به ورق ماتلف دارای سبقه اسات، در راساتای عبودیات خادا و از      از بین تما 

 .ندمصادیق اهر خدا و شعائر الهی هات

از  متاکثر و سنت، بلکه در راستا و  قرآن دیدگاه رشیدرضا نه برگرفته از رسد ینظرما به 1

، قات یقح در .اسات  )ص(اهار  امیه در عداوت با اهو بیت پیامبر  ة بنیخورد شکاتهای  ورح

ی تروی  هنناد هاه نتیجاة آن،    اس،م  نابم عوماتی را به عنوان عقیدة  خواهند یماین گروه 

 خواهد بود. )ع(فاصله گرفتن مرد  از یاد و فرهنگ اهو بیت
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