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چکیده 
توّســل از آموزه هــای اعتقــادی شــیعه و اکثریــت مســلمانان، بــه معنای واســطه 
قــرار دادن شــخص یــا چیــزی نــزد خداونــد، بــرای تقــرب بــه او و برآورده شــدن 
حاجت هــا است.توســل بــا آمــوزه شــفاعت، پیونــد نزدیکــی دارد و ایــن دو آمــوزه 
ــت توســل  ــیعیان، اهمی ــاد ش ــه اعتق ــر می شــوند. ب ــراه یکدیگــر ذک معمــوالً هم
برخاســته از امــر الهــی در قــرآن و نیــز احادیــث پرشــماری از اهــل بیــت علیهــم 
الســام اســت. در دعاهــا و زیــارات ائمــه علیهــم الســام نیــز مضامیــن توســل 
بســیار بــه چشــم می خــورد کــه جامعتریــن آنهــا دعــای توســل اســت. در دوره 
معاصــر، وهابی هــا بــه پیــروی از ابــن تیمیــه اشــکاالتی را دربــاره توســل مطــرح 
کرده انــد کــه علمــای شــیعه و غالــب اهــل ســنت ایــن اشــکاالت را نپذیرفته انــد.

ــار توســل، روش هــای  ــام، توســل خــاص، آث ــرآن، توســل، توســل ع ــدی: ق واژگان کلی
توســل.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/7/19  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/11/22
2 دانش پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه 
از مفــاد ســوره شــوری و ســوره فرقــان نیــز می تــوان چنیــن برداشــت نمــود کــه 
مــودت خانــدان رســالت یکــی از راه هایــی اســت کــه انســان را بــه رضایــت خداونــد 
رهنمــود می ســازد.برای اثبــات جــواز توســل و حتــی مطلوبیــت آن از دیــدگاه شــرعی، 
احادیــث متعــددی کــه در منابــع شــیعه و اهــل ســنّت نقــل شــده، قابــل اســتناد اســت. 
ــرب  ــد تق ــه خداون ــا آن ب ــه متوســان ب ــن وســیله ای ک ــان، برتری ــه امیرمؤمن ــه گفت ب
ــام دادن  ــدا و انج ــاد در راه خ ــر او، جه ــه، پیامب ــدای یگان ــه خ ــان ب ــد، ایم می جوین
فرایــض اســت )نهــج الباغــه، خ109( .بــه موجــب حدیــث عثمــان بــن ُحنَیــف  کــه 
منابــع حدیثــی متعــدد آن را آورده انــد) ابــن حنبــل، ج4: 138(، مــرد نابینایــی بــه توصیه 
ــث  ــه حدی ــا ب ــی خــود را بازیافت.بعــاوه، بن ــه ایشــان بینای ــا توســل ب پیامبراکــرم، ب
ابوســعید ُخــْدری، در دعایــی کــه پیامبــر اکــرم آمــوزش داده انــد، توســل بــه مقــام و 
ــع اهــل ســنّت  ــز در مناب ــت صالحــان روا و مطلــوب اســت،احادیث دیگــری نی منزل
مشــروعیت توســل را اثبــات می کند.شــمار احادیــث مشــابه در منابــع شــیعی، از جملــه 

ــز بســیار اســت  ــه و مناجات هــای منصــوص، نی در ادعی

1- 1- 1 توسل در لغت:
ــا  ــز ی ــک چی ــه ی ــرب ب ــرای تق ــای انجــام دادن کاری ب ــه معن ــت ب توســل در لغ

شــخص اســت)ابن منظــور، 1308ق، ج11: 724(.

1- 1-2 توسل در اصطالح: 
بــه ایــن معناســت که انســان در هنــگام دعا و اســتغاثه، بــه درگاه الهی چیــزی عرضه 
کنــد کــه واســطه پذیــرش توبــه و اجابــت دعــای او و بــر آورده شــدِن درخواســتش 
باشــد، ماننــد صفــات و اســمای الهــی یــا نــام پیامبــر اکــرم یــا دعــای آن حضــرت یــا 

نــام اولیــای عظیــم الشــأن و فرشــتگان)فراهیدی،1383ش، ج7: 298(.

1-1-3 آیات در باب توسل
ــد را  ــت از غیرخداون ــه درخواس ــود دارد ک ــم وج ــرآن کری ــیاری در ق ــات بس آی

مشــروع می دانــد.
ــا َخاِطِئیــَن«) یوســف/97( گفتنــد: ای پــدر! بــرای  ــا ُکنَّ َباَنــا اْســَتْغِفْر َلَنــا ُذُنوَبَنــا ِإنَّ

َ
1- »َیــا أ

ــد داســتان  ــه خداون ــن آی ــم.در ای ــا خطــاکار بودی ــه م ــرزش خــواه ک ــا آم ــان م گناه
بــرادران حضــرت یوســف علیه الســام را یــادآوری می کنــد کــه آنهــا بعــد از پشــیمانی 
از رفتارشــان بــه پیــش حضــرت یعقــوب علیه الســام آمدنــد و از او کــه پیامبــر خــدا 
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بــود درخواســت کردنــد کــه از خداونــد بــرای آنهــا طلــب بخشــش کنــد. حضــرت 
یعقــوب هــم نگفــت کــه چــرا خودتــان مســتقیماً ســراغ خداونــد نمی رویــد و بــه مــن 
متوســل شــده اید؛ بلکــه بــه آنهــا وعــده داد کــه از خداونــد بــرای آنهــا طلــب بخشــش 
ِحیُم«)یوســف/98(گفت: بــه  ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر الرَّ ــی ِإنَّ ْســَتْغِفُر َلُکــْم َربِّ

َ
خواهــد کــرد: »َقــاَل َســْوَف أ

زودی از پــروردگارم بــرای شــما آمــرزش می خواهــم، کــه او همانــا آمرزنــده و مهربــان 
اســت.

2 - همچنیــن خداونــد در آیــه 64 ســوره نســاء خطــاب بــه پیامبــرش می فرمایــد: 
اًبــا  ــَه َتوَّ ُســوُل َلَوَجــُدوا اللَّ ــَه َواْســَتْغَفَر َلُهــُم الرَّ ْنُفَســُهْم َجــاُءوَک َفاْســَتْغَفُروا اللَّ

َ
ُهــْم ِإْذ َظَلُمــوا أ نَّ

َ
ــْو أ »َوَل

َرِحیًمــا«.) نســاء /64( و اگــر آنــان وقتــی بــه خود ســتم کــرده بودنــد، پیش تــو می آمدند 
ــان طلــب آمــرزش می کــرد،  ــرای آن ــز ب ــر نی و از خــدا آمــرزش می خواســتند و پیامب
ــرای  ــد ب ــه نشــان می دهــد کــه بای ــن آی ــان می یافتند.ای ــِر مهرب قطعــاً خــدا را توبه پذی
طلــب بخشــش از خداونــد واســطه و وســیله آبــروداری را پیــدا کــرد تــا خداونــد بــه 

خاطــر او حاجــات انســان را بــرآورده ســازد.

1-1-4 جواز توسل در آیات
از آن جــا کــه توســل بــه اســباب بــرای رســیدن بــه اهــداف، چــه در زندگــی مــاّدی 
انســان و چــه در حیــات معنــوی،از دیــدگاه فطــری و عقایــی امــری مطلــوب و حتــی 
ضــروری بــه شــمار مــی رود، در اصــل مشــروعیت و جــواز توســل، بــه گونــه اجمالی، 
کمتــر تردیــد شــده اســت.تحصیِل وســیله بــرای قــرب الهــی را همــراه بــا جهــاد در راه 
خــدا موجــب رســتگاری مؤمنــان دانســته اســت.از مفــاد ســوره شــوری آیه23و ســوره 
فرقــان آیــه57 نیــز می تــوان چنیــن برداشــت نمــود کــه مــودت خانــدان رســالت یکــی 

از راههایــی اســت کــه انســان را بــه رضایــت خداونــد رهنمــود می شــود.
ــث  ــرعی احادی ــدگاه ش ــت آن از دی ــی مطلوبی ــل و حت ــواز توس ــات ج ــرای اثب ب
متعــددی کــه در منابــع شــیعه و اهــل ســنّت نقــل شــده، قابــل اســتناد اســت. بــه گفتــه 
امیرمؤمنــان، برتریــن وســیله ای کــه متوســان بــا آن بــه خداونــد تقــرب می جوینــد، 
ایمــان بــه خــدای یگانــه، پیامبر او، جهــاد در راه خــدا و انجــام دادن فرایض اســت)نهج 
الباغــه، خ109(.بــه موجــب حدیــث عثمــان بــن ُحنَیــف کــه منابــع حدیثی متعــدد آن 
را آورده اند)ابــن حنبــل، ج4: 138(، مــرد نابینایــی بــه توصیــه پیامبــر اکــرم، بــا توســل 
بــه ایشــان بینایــی خــود را بازیافــت. بعــاوه، بنــا بــه حدیــث ابوســعید ُخــْدری، در 
دعایــی کــه پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم آمــوزش داده انــد، توســل بــه 
مقــام و منزلــت صالحــان روا و مطلــوب اســت، احادیــث دیگــری نیــز در منابــع اهــل 
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ســنّت مشــروعیت توســل را اثبــات می کنــد. شــمار احادیــث مشــابه در منابــع شــیعی، 
از جملــه در ادعیــه و مناجات هــای منصــوص، نیــز بســیار اســت)ابن ماجــه، ج1: 256(.

1-1-5 درخواست توسل از اولیای الهی
ادلــه ی امــکان درخواســت شــفاعت از اولیــای الهــی نیــز بــه گونــه ای مشــروعیت 
ــار ســند  ــه رشــیدرضا، در اعتب ــد. برخــی نویســندگان، از جمل ــاده می کن توســل را اف
ــن  ــوی ای ــر معن ــه توات ــا توجــه ب ــا ب ــد، ام ــث مناقشــه کرده ان ــن احادی شــماری از ای
ــد. ــه ای وارد نمی کن ــب لطم ــه اصــل مطل ــان  ب ــی مناقشــات آن ــث، صحــت احتمال احادی
بــر طبــق احادیــث، پیامبــر اکــرم بــه هنــگام دفــن فاطمــه بنــت اســد بــرای او دعــا 
ــران پیشــین توســل جستند)ســمهودی1404ق، ج3:  ــه حــق خــود و پیامب ــد و ب کردن

.)899
در منابــع بــه ماجــرای استســقای پیامبــر اکــرم اشــاره شــده و اینکــه پس از استســقا، 
ــر  ــر از شــعر وی تقدی ــاره ایشــان شــعری ســرود و پیامب ــه در ب ــه َکنان ــردی از قبیل ف
کردنــد. در ابیــات وی آمــده بود:»ُســقینا بوجــِه النبــی المطــر« بــه آبــروی پیامبــر بــر مــا 

بــاران بارید)تجدیــد کشــف االرتیــاب فــی اتبــاع محمدبــن عبدالوهــاب، ص382(.

1-1-6 توسل در سیره مسلمانان صدر اسالم
در ســیره مســلمانان صــدر اســام و یــاران پیامبــر مــواردی وجــود دارد کــه نشــان 
می دهــد توســل بــه صالحــان و پاکدامنــان از دیــدگاه آنــان امــری مقبــول و پســندیده 
ــه  ــر ب ــرد: توســل عم ــوارد اشــاره ک ــن م ــه ای ــوان ب ــاره می ت ــن ب ــوده اســت. در ای ب
عبــاس بــن عبدالمطلــب در هنــگام مراســم استســقا یــا طلــب بــاران، متوســل شــدن 
ــای ایشــان،  ــا ســرودن اشــعاری در رث ــه آن حضــرت ب ــر اکــرم، ب ــه، عمــه پیامب صفی
توســل مــردی بــه پیامبــر در زمــان خافــت عثمــان بــا راهنمایــی عثمــان بــن حنیــف، 
ــه نوشــته زینــی  ــاران. ب ــرای طلــب ب ــه آن حضــرت ب ــن حــارث ب و توســل بــال ب
دحــان  تتبــع در اذکار و ادعیــه پیشــینیان مــوارد بســیاری از توســل های آنــان را بــه 
دســت می دهــد. ابــن َحَجــر َهیْثمی)دحــان:18( برخــی اشــعار شــافعی را آورده کــه 
در آن آل پیامبــر صریحــاً وســیله قــرب الهــی معرفــی شــده اند. بنابــر روایتــی، مالــک 
بــن انــس در گفتگویــی بــا منصــور دوانیقــی چگونگــی زیــارت پیامبــر اکــرم و توســل 

بــه ایشــان را بــه وی آموخــت.
توســل بــه صالحــان و بنــدگان برگزیــده خــدا بــه انگیــزه تحصیــل قــرب الهــی، 
ویــژه زمــان پیامبــر و دیــن اســام نبــوده، بلکــه بایــد ایــن ســیره را اســتمرار ســیره 
اولیــا و انبیــای پیشــین بــه شــمار آورد، کــه ســازگار بــا فطــرت ســلیم انســانی و راهــی 
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خردمندانــه بــرای جلــب رحمــت خداونــد اســت. در ایــن بــاره در منابــع حدیثــی و 
ــمهودی 1404ق، ج4: 1376(. ــوان یافت)س ــددی می ت ــای متع ــی نمونه ه تاریخ

2-1 اقسام وسیله
ــوان  ــیله ای نمی ت ــر وس ــدا از ه ــه خ ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــیعه، ب ــع ش ــر مناب بناب
اســتفاده کــرد؛ بــرای مثــال اســتفاده از آتــش کــه در برخــی آیین هــای دیگــر مرســوم 
اســت، یــا بــت کــه در حجــاز معمــول بــوده، باطــل و حرام اســت؛ زیــرا اجازه شــرعی 
اســتفاده از آتــش بــه عنــوان وســیله اثبــات نشــده اســت و حــرام بــودن اســتفاده از بت 
نیــز در شــرع اثبــات شــده اســت. بــرای اینکــه بدانیــم چــه چیزهــای از دیــدگاه شــرع، 
وســیله هســتند بایــد بــه آیــات و روایــات مراجعــه کــرد. بدیــن رو برخــی توســل را به 

توســل مشــروع و توســل نامشــروع تقســیم کرده اند)مجلســی، ج24 :84.(.
در روایــات اهــل بیــت علیهــم الســام بــه آنچــه می تــوان بــدان توســل جســت، 

تصریــح شــده اســت. از جملــه آنهــا اســت:
ایمــان بــه خــدای یگانــه و پیامبرصلــی اهلل علیــه و آله و ســلم)ابن حنبــل ج4: 138(، 
جهــاد در راه خدا،اخــاص، برپاداشــتن نمــاز، پرداخــت زکات روزه مــاه رمضان،حــج 
و عمره،صلــه رحــم، صدقــه پنهانــی و آشــکار، قــرآن، أســماء و صفــات خــد، توســل 
بــه دعــای مؤمنــان و صالحــان، توّســل بــه دعــای پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و 
ســلم و توّســل بــه خــود پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم، امامــان معصــوم و اهــل 

بیــت علیهــم الســام، هــر کار نیــک و صالح)طبرانــی1404ق، ج9: 31(.

2-2 شبهات وهابیان درباره توسل
آمــوزه توســل را بیشــتر مســلمانان چــه شــیعه و چــه اهــل ســنت پذیرفته انــد؛ در 
ایــن بیــن وهابیــت آمــوزه توســل را مــردود می دانــد و در مقابــل، بســیاری از عالمــان 
ــرار  ــن ق ــان از ای ــته اند .برخــی از اشــکاالت وهابی ــاب نگاش ــا کت مســلمان در رد آنه

اســت: 

2-2-1 توسل و توحید
نخســتین دلیــل وهابیــان ایــن اســت کــه توســل بــا توحیــد منافــات دارد؛ زیــرا بنده 
ــر خــدا شــرك اســت.  ــد تنهــا از خــدا کمــک بخواهــد و کمــک خواســتن از غی بای
ابــن تیمیــه بــرای اثبــات ایــن مدعــا، گاه بــه آیــات قرآنــی اســتدالل کــرده اســت، از 
وَلِئــَك 

ُ
ــِرّ َعنُکــْم َواَل َتْحِویــاًل أ ــن ُدوِنــِه َفــاَل یْمِلُکــوَن َکْشــَف الُضّ ِذیــَن َزَعْمُتــم ِمّ جملــه »ُقــِل اْدُعــوْا اَلّ

ْقــَرُب َویْرُجــوَن َرْحَمَتــُه َویَخاُفــوَن َعَذاَبــُه ِإَنّ َعــَذاَب 
َ
یُهــْم أ

َ
ِهــُم اْلَوِســیَلَة أ ِذیــَن یْدُعــوَن یْبَتُغــوَن ِإَلــی َرِبّ اَلّ
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ــَك َکاَن َمْحــُذور« )اسرا/56،57(ســوره حمد »ِإیــاَك َنْعُبُد وِإیــاَك َنْســَتِعیُن«)حمد/5( او معتقد  َرِبّ
ــه  ــل ب ــان توس ــده اســت، هم ــش ش ــع و نکوه ــات من ــن آی ــه آنچــه در ای اســت ک

خداونــد اســت. 
بــه گفتــه موافقــان توســل، ایــن آیــات معنــای دیگــری دارنــد؛دو آیــه نخســت از 
نفــی الوهیــت معبودهــای مشــرکان و عــدم شایســتگی خدایــان ســاخت دستشــان برای 
ــه  ــّدس ب ــور مق ــه ام ــل ب ــوع توس ــه موض ــی ب ــد و ارتباط ــخن می گوین ــتش س پرس
ــی  ــه 5 ســوره حمــد درصــدد نف ــن آی ــه درگاه الهــی ندارند.همچنی ــرب ب منظــور تق
ــا اعتقــاد بــه اســتقال وســیله ها از خــدا اســت، نــه  کمــک خواســتن از غیــر خــدا ب
نفــی اســتعانت از خداونــد بــا وســایل و وســایط؛ همچنــان کــه در قــرآن کریــم یــاری 

جســتن از نمــاز و امــور دیگــر نیــز مطــرح شــده اســت.
باورمنــدان بــه توســل بــر آننــد کــه از نظــر عقلــی نیــز توســل بــه هیــچ وجه شــرك 
نیســت؛ زیــرا اوالً کمــک گرفتــن از کســی یــا چیــزی بــه معنــای پرســتیدن آن شــخص 
یــا چیــز نیســت. نظــام عالــم بــر اســاس رابطــه تأثیــر اشــیاء و وســایل در یکدیگــر 
اســت و البتــه همــه آنهــا بــر اراده الهــی تکیــه دارنــد و هیچ یــک مســتقانه قــادر بــه 
تأثیرگــذاری نیســتند. همــان گونــه کــه کمــک گرفتن از وســائل و ابــزار مادی و انســانها 
در امــور زندگــی شــرك نیســت، اســتفاده از وســیله غیــر مــادی نیــز اگــر بــا اعتقــاد بــه 
وابســته بــودن آنهــا باشــد شــرك نخواهــد بود)طبــری :252؛ هیثمــی، ج9: 39(. بینــش 
توحیــدی مســلتزم آن اســت کــه انســان در عیــن حــال که از اســباب و وســایل اســتفاده 
می کنــد، بــه مبــداء آن و وابســته بــودن همــه وســایل بــه پــروردگار عالــم آگاه باشــد 

و ایــن همــان توحیــد اســت.
ــه آیــات دیگــری نیــز  ــر حرمــت توســل، ب ــر اینهــا، ب مخالفــان توســل، عــاوه ب
َخــُذوا ِمــن  ِذیــَن اَتّ یــُن اْلَخاِلــُص َواَلّ ــــِه الِدّ اســتناد کرده انــد، از جملــه آیــه 3«ســوره زمــر»أاَل لَلّ
ــــَه یْحُکــُم َبیَنُهْم ِفی َمــا ُهْم ِفیــِه یْخَتِلُفوَن  ــــِه ُزْلَفــی ِإَنّ الَلّ ُبوَنــا ِإَلــی الَلّ ْوِلیــاء َمــا َنْعُبُدُهــْم ِإاَلّ ِلیَقِرّ

َ
ُدوِنــِه أ

ُبُکــْم ِعنَدَنــا ُزْلَفــی ِإاَلّ َمــْن  ِتــی ُتَقِرّ ْواَلُدُکــم ِباَلّ
َ
ْمَواُلُکــْم َواَل أ

َ
ــاٌر َوَمــا أ ــــَه الیْهــِدى َمــْن ُهــَو َکاِذٌب َکَفّ ِإَنّ الَلّ

ْعــِف ِبَمــا َعِمُلــوا َوُهــْم ِفــی اْلُغُرَفــاِت آِمُنــونَ«) ســبا/37(  ْوَلِئــَك َلُهــْم َجــَزاء الِضّ
ُ
آَمــَن َوَعِمــَل َصاِلًحــا َفأ

ولــی آیــه نخســت تنهــا عبــادت غیــر خــدا و بت پرســتی را نفــی کــرده نــه تقــرب بــه 
خداونــد را از طریــق توســل بــه صالحــان، بــدون آن کــه مــورد پرســتش قــرار گیرنــد. 
دربــاره آیــه دوم هــم می تــوان گفــت کــه توســل بــه انبیــاء و اولیــاء از جملــه مصادیــق 

کار شایســته )عمــل صالــح( اســت و بــا مفهــوم آیــه تنافــی نــدارد.
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2-2-2 توسل به پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم بعد از رحلت
ــه وســلم و  ــه دعــای پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآل ــاور ابــن تیمیــه توســل ب ــر ب بناب
صالحــان، فقــط در زمــان حیــات آنــان صحیــح اســت و پــس از مــرگ دیگــر کاری از 

ــه، ج1: 23/22(. ــح نیســت)ابن تیمیّ ــد و توســل صحی ــر نمی آی ــان ب آن
بــه اعتقــاد بیشــتر مســلمانان، ایــن ســخن ابــن تیمیــه با آیــات قرآنــی کــه از زندگی 
ــس از  ــاء پ ــا و اولی ــی انبی ــت و زندگ ــازگار نیس ــد، س ــر می دهن ــرگ خب ــس از م پ
انتقــال آنــان بــه عالــم بــرزخ نیــز ادامــه دارد. همــان گونــه کــه بــه تصریــح قرآن،زندگی 
شــهیدان پــس از مــرگ آنــان نیــز ادامــه دارد پیامبــران کــه مقــام باالتــری نســبت بــه 
ــا و  ــدگاه اســامی، مــرگ، فن ــد. از دی ــد، بعــد از مــرگ ظاهــری زنده ان شــهیدان دارن

نابــودی انســان نیســت بلکــه انتقــال از عالمــی بــه عالــم دیگــر اســت.
همــان گونــه کــه در زمــان حیــات می تــوان از پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم 
ــز  ــات آن حضــرت نی ــد از حی ــد، بع ــتغفار کن ــا و اس ــرای انســان دع ــا ب خواســت ت
ــم و ســنّت، امــکان  ــرآن کری ــر ق ــا ب ــرا بن ــن درخواســت را داشــت؛ زی ــوان همی می ت
ــود دارد.  ــرزخ وج ــم ب ــان ها در عال ــه ارواح انس ــا ب ــود در دنی ــان موج ــال انس اتص
گفتگــوی صالــح پیامبــر و شــعیب علیــه الســام بــا امــت هــاك شــده خــود، و اینکــه 
در قــرآن نیــز خداونــد بــه پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( فرمــان می دهــد تــا 
بــا پیامبــران پیشــین گفتگــو کنــد، و گفتگــوی پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( و 
امیــر مؤمنــان )علیــه الســام( بــا کشــته شــدگان جنــگ بــدر و جمــل از ادلــه و شــواهد 

ایــن مدعــا اســت)ابن حجــر عســقانی، ج2: 412/411(
شــیعیان در عصــر غیبــت، عــاوه بــر پیامبــر و ســایر معصومــان، بــه طــور ویــژه 
ــات  ــا و توجه ــرده و دعاه ــل ک ــد توس ــده می دانن ــه او را زن ــج( ک ــام زمان)ع ــه ام ب
ــــُه  ویــژه آن امــام را خواســتارند. شــیعیان بــه دلیــل آیاتــی ماننــد »َوُقــِل اْعَمُلــوا َفَســیَرى الَلّ
ُئُکــم ِبَمــا ُکنُتــْم َتْعَمُلــونَ«و  ــَهاَدِة َفیَنِبّ وَن ِإَلــی َعاِلــِم اْلَغیــِب َوالَشّ َعَمَلُکــْم َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنــوَن َوَســُتَرُدّ
ــــِه َعــّز َو  ِئّمــَة ُشــَهَداُء الَلّ

َ
ّن اأْل

َ
روایــات فراوانــی کــه تعــدادی از آنهــا در بخــش َبــاٌب ِفــی أ

َجــّل َعَلــی َخْلِقــِه )توبه105()ائمــه، شــاهدان خداونــد بــر خلــق هســتند( اصــول کافــی 
ــرایط  ــال و ش ــد از ح ــازه خداون ــا اذن و اج ــان ب ــد امام ــده اند معتقدن ــردآوری ش گ
زندگــی انســان ها باخبــر بــوده و می تواننــد در بهبــود شــرایط مــادی و معنــوی افــراد 
اثرگــذار باشــند، و هرچــه پیــروی، توســل و ارتبــاط بــا آنهــا بیشــتر باشــد ایــن آثــار 

نیــز بیشــتر خواهــد بــود.
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2-3 توسل و بدعت
ــه وســلم( و اهــل بیــت )علیهم الســام(  ــه وآل ــر اکــرم )صلــی اهلل علی ســیره پیامب
و نیــز رفتــار صحابــه و مســلمانان صــدر اســام بــا بدعــت شــمردن توســل ســازگار 
نیســت. برخــی از حوادثــی کــه رایــج بــودن توســل نــزد مســلمانان را نشــان می دهــد 
عبــارت اســت از: توســل عمــر بــه عبــاس بــن عبدالمطلــب در هنــگام مراســم استســقا 
یــا طلــب بــاران، متوســل شــدن صفیــه، عمــه پیامبــر اکــرم، بــه آن حضــرت با ســرودن 
اشــعاری در رثــای ایشــان، توســل مــردی بــه پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( در 
زمــان خافــت عثمــان بــا راهنمایــی عثمــان بــن حنیــف،و توســل بــال بــن حــارث 

بــه آن حضــرت بــرای طلــب بــاران.
ــیاری از  ــوارد بس ــینیان م ــه پیش ــع در اذکار و ادعی ــان تتب ــی دح ــته زین ــه نوش ب
توســل های آنــان را بــه دســت می دهــد. ابــن َحَجــر َهیثمــی برخــی اشــعار شــافعی را 
آورده کــه در آن آل پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( صریحــاً وســیله قــرب االهــی 
معرفــی شــده اند. بنــا بــر روایتــی، مالــک بــن انــس در گفتگویــی بــا منصــور دوانیقــی 
چگونگــی زیــارت پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( و توســل بــه ایشــان را 

بــه وی آموخــت.
حتــی اگــر صحــت ســند برخــی از روایــات اهــل ســنت در جایــز بــودن توســل 
پذیرفتــه نشــود، بســیار بــودن تعــداد آنهــا نشــان می دهــد کــه توســل از عصــر صحابــه 
ــوده اســت.  ــده ب ــه ش ــّلم پذیرفت ــی مس ــه اصل ــه مثاب ــج و ب ــد رای ــای بع ــا دوران ه ت
ــا توســل بــه پیامبــر )صلــی  ســمهودی ماجراهــای متعــددی را دربــاره کســانی کــه ب
ــه خواســت های خــود نایــل  ــزد قبــر مطهــر آن حضــرت، ب ــه وســلم( ن اهلل علیــه وآل

ــت)بخاری 1401ق، ج2: 16(. ــدند، آورده اس ش

3-1 نحوه توسل در زیارات و دعاها
ــه  ــی ک ــور )دعاهای ــه ماث ــه در ادعی ــه کار رفت ــات ب ــل و ادبی ــوه توس ــی نح بررس
از معصومــان رســیده اســت( و زیــارات امامــان علیهــم الســام تصویــری درســت از 
توســل مشــروع را نشــان می دهــد. توســل بــه امامــان و اولیــای الهــی در بیشــتر دعاهای 
شــیعه و زیــارات )پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( امامــان )علیهــم الســام( آمــده 
اســت. همچنیــن در کتــب ادعیــه نمازهــای مخصوصــی برای توســل بــه پیامبــر )صلی 
اهلل علیــه وآلــه وســلم( یــا هــر یــک از امامــان ذکــر شــده اســت، کــه معروف تریــن 
آنهــا دعــای توســل اســت. برخــی از فرازهــای دعــای توســل بــه ایــن صــورت اســت. 
ــدا!  حَمــِة...« )دعــای توســل( خداون ــی الَرّ ــُه اَلیــَك ِبَنِبیــَك َنِب ــی َاســئُلَك َوَاَتَوَجّ ــــُهَمّ ِاّن »َالَلّ
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مــن توســط پیامبــر تــو کــه پیامبــر رحمــت اســت بــه تــو روی مــی آورم و از تــو در 
ــم...  ــت می کن خواس

ــَدى  منــاَك َبیــَن ی ــــِه َو َقَدّ ــَك ِالــی الَلّ ــلنا ِب هنــا َواسَتشــَفعنا َو َتَوَسّ ــا َتَوَجّ ــــِه... ِان ــا َرســُوَل الَلّ »ی
ــــه« )همــان( ای رســول خــدا! ما به وســیله تو  ــــِه ِاشــَفع َلنــا ِعنَدالَلّ حاجاِتنــا یــا َوجیهــًا ِعنَدالَلّ
ــو را پیشــاپیش  ــم و ت ــه او توســل می جوئی ــه خــدا روی آورده و از او شــفاعت و ب ب
ــزد  ــا ن ــرای م ــدی، ب ــدا آبرومن ــزد خ ــه ن ــم؛ ای کســی ک ــرار می دهی ــان ق حاجتهایم

خداونــد شــفاعت کــن!
ــز یکــی از  ــان و صالحــان نی ــر و امام ــه حــق پیامب ــد ب            قســم دادن خداون
ــی اســئلک بجــاه  ــه شــود:»اللهم ان ــد اینکــه گفت شــیوه های توســل مشــروع اســت؛ مانن

ــا »اللهــم انــی اســئلک بحــق کل مؤمــن مدحتــه فیــه«. محمــد« ی

3-2 توسل و عشق به اهل بیت )علیهم السالم( در معارف دین: 
توســل و عشــق وافــر بــه پیامبــر اکــرم )صلــي اهلل علیــه وآلــه و ســلم( و اهــل بیــت 
)علیهــم الســام( ایشــان از امتیــازات خــاص فرهنــگ تشــیع بــه شــمار مــي رود کــه 
ریشــه در آیــات نورانــي وحــي و فرمایشــات معصومیــن )علیهــم الســام( دارد. در نظر 
شــیعه نبــي مکــّرم اســام )صلــي اهلل علیــه وآلــه و ســلم( و اهــل بیــت )علیهم الســام( 
ایشــان وســائط فیــض الهــي هســتند کــه خداونــد از طریــق ایشــان بــرکات خویــش را 
بــر بشــر مــي فرســتد و ایــن وســاطت هــم در زمینــة تکویــن و هــم در زمینــة تشــریع 
و هدایــت بشــر اســت و از طــرف دیگــر حیــات و ممــات ایشــان یکســان اســت؛ از 
ایــن رو تمّســک و توســل بــه ایــن انــوار پــاك در دنیــا باعــث وســاطت این بزرگــواران 
نــزد پــروردگار و حــل شــدن مشــکات بــا افاضــة الهــي و موجــب شــفاعت آنهــا در 
قیامــت مي گــردد و کســي کــه قــدم در راه اطاعــت از دســتورات آنهــا بنهــد رســتگار 
خواهــد شــد. لــذا در زیــارت جامعــه کــه از لســان مبــارك امــام هــادي )علیــه الســام( 

ــه مي خوانیم: صــادر گردیده،اینگون
»َمــن أتاکــم نجــي و مــن لــم یأتکــم هلــك ...مــن واالکــم فقــد والــي اللــه و مــن عاداکــم فقــد 
عــادي اللــه... بکــم فتــح اللــه و یکــم یختــم و بکــم ینــزل الغیــث و بکــم یمســك الســماء أن تقــع 

علــي االرض ...مــن اراد اللــه بدأبکــم ...«) قمــی، ۱۳۸۰،:۹۰(
هــر کــس نــزد شــما آمد،نجــات خواهــد یافــت و کســي کــه از شــما فاصلــه گرفت 
ــدارد خــدا را دوســت داشــته و هــر  هــاك مي شــود... هــر کــس شــما را دوســت ب
کــس بــا شــما دشــمني کنــد بــا خــدا دشــمني کــرده اســت بــه شــما خداونــد آغــاز 
مي کنــد و بــه شــما پایــان مي دهــد و بــه وســیلة شــما بــاران مي فرســتد و بــه وســیلة 
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شــما آســمان را نگــه مــي دارد... هــر کــه خــدا را خواهــد بایــد از طریــق شــما آغــاز 
کنــد و بــه خــدا تقــّرب جویــد....

آیــات نورانــي قــرآن نیــز مؤیّــد ایــن ســیرة رائــج در بیــن شــیعه اســت، »یــا ایهــا 
الذیــن امنــوا اتقــوا اللــه وابتغــوا الیــه الوســیله«) مائــده/35(

ــه او  ــک شــدن ب ــراي نزدی ــد از خــدا بترســید و ب ــه ایمــان آورده ای اي کســاني ک
ــزي را  ــر چی ــیعي دارد و ه ــاي وس ــریفه معن ــة ش ــن آی ــیله، در ای ــیله بجوئید.وس وس
کــه بــه کمــک آن تقــّرب بــه حضــرت حــّق حاصــل شــود، شــامل مي گردد،اعــم از 
ــان و  ــر، امام ــا شــفاعت پیامب ــاد در در راه خــدا و ی ــادت او، جه ــه خــدا، عب ایمــان ب
بنــدگان صالــح خــدا. چنانچــه امیرمؤمنــان )علیــه الســام( در مــوردي در ذیــل ایــن 
آیــه فرمودند:»أنــا وســیَلتُه« »مــن وســیلة تقــّرب بــه خــدا هســتم«) طباطبایــی، 1411ق، 

ج5: 362(
در مــورد دیگــر مصادیــق »وســیلة تقــّرب بــه خــدا« را ایمــان، نمــاز، روزه و جهــاد 
معرفــي کردنــد، »ان افضــل مــا توســل بــه المتوســلون الــي الله ســبحانه االیمــان بــه و برســوله...« 
) نهــج الباغــه، خ 109( ســیرة عملــي مســلمین در زمــان پیامبــر اکــرم )صلــي اهلل علیــه 
وآلــه و ســلم( بــر همیــن منــوال بــوده، کــه از پیامبــر مي خواســتند نــزد خداونــد شــفیع 

ــند. آنان باش

3-3 آداب  و روش های  توّسل :
توســل  جســتن  بــه  ائمــه  )علیهــم الســام(، نیازمنــد رعایــت  روش هــا و ایجــاد   
ــرآورده  شــدن  خواســته  ــه  ب ــد ب ــوان  امی ــدون  تحقــق  آن ، نمی ت شــرایطی  اســت  کــه  ب
هــا و حاجــات  خــود داشــت . در ذیــل  بــه  برخــی  از آداب  و روش هــای  توســل  اشــاره  

می شــود:

3-3-1 توسل  و معرفت :
ــناخت   ــت  و ش ــدون  معرف ــت ، ب ــوق  و رغب ــا ش ــد ب ــوی  مقص ــه  س ــت  ب حرک  
نمی شــود. بــه  بیــان  دیگــر: حرکــت  رغبت آمیــز بــه  ســوی  مقصــد زمانــی  رهــرو را بــه  

ــد: ــر باش ــه  ام ــق  س ــا تحق ــازم  ب ــه ، م ــاند ک مقصــد می رس
الــف ( »وســیله ای« کــه  شــخص  متوســل  می خواهــد بــه  مــدد آن  و بــا اطمینــان  بــه  
ســمت  مقصــد حرکــت  کنــد، از توانایــی  و کمــاالت  واال و آرامــش بخشــی  برخــوردار 

. شد با
ب ( توســل  جوینــده ، معرفــت  و شــناخت  الزم  در مــورد آن  »وســیله« و قــدرت  و 

منزلتــش  را داشــته  باشــد.
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ج ( فــرد متوســل ، بــا آگاهــی  از توانایــی  و اســتعدادهای  خویــش  و بــه  کارگیــری  آن  
بتوانــد، شایســتگی  الزم  بــرای  نزدیکــی  و تقــرب  به  »وســیله« و اســتمداد و اســتعانت از 

آن کســب کند)حرعاملی، ج4: 1219(

3-3-2 طهارت :
الــف ( طهــارت  باطنــی : گفتــه  شــد، توســل  بــه  معنــی  و نزدیــک  شــدن  بــه  خــدا 
از راه  نزدیــک  شــدن  بــه  ائمــه  )علیهــم الســام( و درخواســت  شــفاعت  آنــان  اســت . 
انســان  کــه  قلبــش  آلــوده  بــه  گناهــان  بســیار اســت ، تــا توبــه  نکند و بــا کســب  طهارت  
قلبــی  و باطنــی ، شایســتگی  و لیاقــت  الزم  را کســب  ننمایــد، چگونــه  می توانــد خــود را 
بــه  ائمــه  )علیهــم الســام( نزدیــک  کنــد و توســل  جویــد و آنــان  را شــفیع  خــود قــرار 

؟ هد د
ــا غســل  و  ــز و ضــو ی ــاس،  نی ــدن  و لب ــارت  ب ــامل  طه ــری : ش ــارت  ظاه ب ( طه
پوشــیدن  لبــاس  مناســب  و معطــر اســت  و بــه  ایــن  ترتیــب  خــود را بــرای  بــر قــراری  

ــاده  می ســازید. ــان  آم ــه  آن ــا امامــان  )علیهــم الســام( و توســل  ب ــاط  ب ارتب

3-3-3 توجه  به  تجلیّات  ویژه :
بــر اســاس  آن  چــه  در معــارف  اســامی  آمــده  اســت ، خداونــد هســتی  را بــه  خاطــر 
چهــارده  معصــوم  علیهــم الســام آفریــد و آفرینــش  را بــا خلــق  آنــان  آغــاز کــرد، آنــان  
را روح  عالــم  قــرار داد. تــا انــوار آنــان  بــر جهــان  تجلــی  دارد، جهــان  پایــدار اســت . 
فیــض  ربــوی  بــه  عالــم  موجــودات  جریــان  می یابــد و نعمت هــا   بــه  دســت  آنــان  ســر 
ــر  ــه ه ــل  ب ــا توس ــکات  ب ــختی ها و مش ــا، س ــّم و غم ه ــه ه ــردد، و هم ــر می گ ازی
یــک  از آنــان  و شفاعتشــان  بــر طــرف  می گــردد، لیکــن  هــر یــک  از آنــان  مظهــر اســم  
ــام  ششــم ،  ــن  رو ام ــی  و اســم  اعظــم  می باشــد. از ای خــاص  از اســمای  حســنای  اله
ــده   ــم  »جــواد« نامی ــام  نه ــم  »کاظــم« و ام ــام  هفت ــر« و ام ــام  پنجــم  »باق »صــادق« و ام

شــده اند؛ بــا ایــن  کــه  همــه  آنــان  صــادق  و باقــر و کاظــم  و جــواد هســتند.
بنابــر ایــن  بهتراســت  در توســل  جســتن  بــه  چهــارده  معصــوم  )علیهــم الســام( به    
نــوع  مظهریــت  و تجلیــات  ویــژه  توجــه  شــود، صاحــب  نجــم  الثاقــب  می نویســد: »در 
امــور معنــوی  و قلبــی ، مســایل  آخــرت ، آمــرزش  گناهــان ، طلــب  شــفاعت  و ســعادت  
و خوشــبختی  و عاقبــت  بــه  خیــری ، بــه  پیامبــر اکــرم  )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( 
فاطمــة  )علیهــا الســام( امــام  حســن  و امــام  حســین  و امــام  باقــر و امــام  صــادق  و امــام  

هــادی  و امــام  حســن  عســکری  )علیهــم الســام( متوســل  شــوید.
ــی   ــم « یعن ــه العل ــاب  مدین ــه  »ب ــی  ب ــارف  اله ــب  مع ــی  و کس ــایل  علم در مس  
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امیر المؤمنیــن  )علیــه الســام( بایــد متوســل  شــد.برای  نجــات  از ســتم  ســاطین ، شــر 
دشــمنان ، دفــع  اذیــت  و آزار شــیاطین  جنـّـی  و انســی  بــه  امام  علــی )علیه الســام( و امام  
ســجاد )علیــه الســام( بایــد توســل  جســت .برای  شــفای بیمــاران  بــه  امــام  موســی  بــن  
جعفــر )علیــه الســام( توســل  جویید.بــرای  رهایــی  از هرگرفتــاری  مخصوصــاً صحــت  
ــه  امام  رضــا )علیــه الســام( متوســل  شــوید.برای  وســعت  رزق   و ســامتی  در ســفر ب
و روزی ، و طلــب  گشــایش  در امــور زندگــی  و دنیایــی  بــه  امــام  جــواد )علیــه الســام( 
متوســل  شــوید.در هــر کاری  کــه  انســان  احســاس  کــرد فریــاد رســی  جــز خــدا نــدارد 
یــا در اضطــرار و تنگنــا قــرار گرفــت ، بــه  امــام  زمــان  )عــج( متوســل  شــود و بگویــد: یا 
مــوالی ، یــا صاحــب  الزمــان ، ادرکنــی . یــا مــوالی ، یــا صاحــب  الزمــان ، اغثنــی . یــا ابــا 

صالــح  و یــا بقیــة  اهللّ ، ادرکنــی .

3-2 آیین توسل در فرهنگ شیعی
توســل بــه ســبب جایــگاه ویــژه ای کــه در فرهنــگ شــیعی دارد، آیین هــا و آداب 
ــای  ــد مبن ــا فاق ــن آیین ه ــرده اســت. برخــی از ای ــدا ک ــیعیان پی ــان ش خاصــی در می
ــان  ــام امام ــه ن ــفره انداختن ب ــد س ــد؛ مانن ــز ندارن ــرعی نی ــع ش ــد من ــد هرچن روایی ان
مثــًا ســفره امــام زیــن العابدیــن )علیــه الســام( و یــا ســفره حضــرت ابوالفضــل. در 
ایــن جلســات ضمــن اطعــام مؤمنــان و خوانــدن قــرآن و دعــا و هدیــه کردن ثــواب آن 

ــد. ــه او توســل می جوین ــام، ب ــه آن ام ب
برپاکــردن مجالــس دعــای توســل بــه صــورت گروهــی نیــز از آیین هــای فراگیــر 
شــیعیان اســت کــه معمــوالً شــبهای چهارشــنبه و در مســاجد، حــرم امامــان و حتــی در 
منــازل انجــام می شــود. برخــی رفتارهــا و روش هــای توســل در میــان برخــی شــیعیان 

دیــده می شــود کــه ســنت رســمی شــیعی آن را تأییــد نمی کنــد.
توســل ریشــه در آیــات قــرآن و فرمایشــات معصومیــن )علیهــم الســام( دارد و از 
آنجــا کــه وجــود معصومیــن )علیهــم الســام( پــاك و بــه دور از هــر گونــه گناه اســت 
مــی تواننــد واســطه فیــض الهــی شــوند.خداوند در قــرآن کریــم فرمــوده اســت:»ای 
ــه او وســیله  ــرای نزدیــک شــدن ب کســانی کــه ایمــان آورده ایــد از خــدا بترســید و ب
بجوئید«)مائــده/35( کــه از ایــن آیــه اســتنباط مــی شــود کــه انســان بایــد بــا واســطه 
بــه درگاه خــدا برود.بــاز اینجــا مــی شــود افــزود: همــه انســان هــا بــرای رســیدن بــه 
ســعادت و کمــال بــه توســل نیــاز دارنــد و ایــن موضــوع نــه تنهــا در مــورد انســان 
ــه حضــرت آدم  ــران الهــی از جمل ــی پیامب ــد، بلکــه حت ــی کن هــای عــادی صــدق م
)علیــه الســام( و حضــرت نــوح )علیــه الســام(، نیــز بــه اهــل بیــت )علیهــم الســام( 
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متوســل شــده انــد. در ادامــه بــه بیــان تفــاوت مفهــوم توســل بــا شــفاعت بیــان شــده 
اســت: پنــاه بــردن بــه معصومیــن )علیهــم الســام( بــرای حــل مشــکات دنیــوی را 
توســل و دســتگیری آن بزرگــواران از دوســتداران و محبیــن خــود در روز قیامــت را 
شــفاعت مــی گویند.بــا بیــان اینکــه توســل باعــث تقــرب انســان بــه درگاه خــدا مــی 
شــود، گفــت: کســی بــه اولیــاء الهــی متوســل مــی شــود در واقــع آنهــا را واســطه فیض 
قــرار داده اســت و از انجــا کــه آنهــا مقــرب درگاه الهــی هســتند مــی تواننــد موجــب 
تقــرب او بــه ســاحت مقــدس خــدا شوند.انســان بــا توســل بــه اهــل بیــت )علیهــم 
الســام( مــی توانــد بــه اوج قلــه بندگــی و عبودیــت برســد و توســل و در خواســت 
ــد  ــن توحی ــه تنهــا شــرك نیســت بلکــه عی ــن )علیهــم الســام( ن کمــک از معصومی
است.توســل هرگــز بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا چیــزی را از شــخص پیامبر)ضلــی 
اهلل علیــه و آلــه وســلم( و یــا امــام معصــوم )علیهــم الســام( مســتقل از خــدا تقاضــا 
کنیــم، بلکــه منظــور ایــن اســت آنهــا بــه خاطــر مقــام و جایگاهــی کــه در نــزد خداوند 

دارنــد برایشــان از خداونــد طلــب خیــر کننــد.

 نتیجه گیری
هــر چنــد التــزام بــه صحــت تمامــی روایاتــی کــه در ایــن زمینــه نقــل شــده، ممکن 
نیســت، کثــرت آنهــا نشــان می دهــد کــه ایــن توســل از عصــر صحابــه تــا دوران هــای 
بعــد رایــج بــوده و بــه مثابــه اصلــی مســّلم مــورد پذیــرش بــوده اســت. ماجراهــای 
متعــددی دربــاره کســانی کــه بــا توســل بــه پیامبــر نــزد قبــر مطهــر آن حضــرت، بــه 
ــات  ــن روای ــل شــدند، نقــل شــده اســت؛ کــه بســیاری از ای خواســت های خــود نای

صحــت ایــن امــر مهــم را نشــان می دهــد.
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