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توسل

توسل یعنی دست آویختن به واسطه ای برای نزدیک شدن به خداوند که در قرآن به آن ترغیب
شده و در سیره عملی صحابه و تابعین بوده است. صحابه در زمان حیات رسول خدا(ص) نزد
ایشان میآمدند و از ایشان طلب دعا میکردند و بعد از رحلت ایشان به زیارت قبر ایشان
میرفتند و از ایشان طلب دعا و استغفار مینمودند. نمونه های زیادی از توسل صحابه به پیامبر
خدا بعد از رحلت ایشان در کتابها و منابع روایی معتبر وارد شده که نشان از جواز آن دارد. اما
همین امر توسط ابن تیمیه به عنوان شرک و بدعت و نامشروع شناخته شده است و وهابیت
به جای تبعیت از روایات به تبعیت انظر ابن تیمیه پرداختند و این تفکر را رواج دادند. در این مقاله

به نقد و بررسی نظر وهابیت در این رابطه پرداخته شده است.

دست آویختن به واسطه ای برای نزدیک شدن به خداوند
«توسل» از ریشه «و ـ س ـ ل» معنای رغبت، طلب[1]و نزدیکی[2]است که شماری از واژه
شناسان آن را هم خانواده «سأل» در اشتقاق کبیر دانسته اند.[3]توسل از باب تفعل و توسیل
از باب تفعیل، به معنای درخواست نزدیک شدن به کسی یا گرفتن چیزی از او با دستاویز کردن
واسطه ای است. این واسطه را «وسیله» می گویند.[4]وسیله، خود، باید از قرب، منزلت و
درجه ای نزد کسی که مقصود این رفتار است، برخوردار باشد.[5]از این رو، وسیله در این
معانی نیز به کار رفته است.[6]به دیگر سخن، وسیله گاه در معنای راه رسیدن به هدف و گاه
خود آن هدف به کار می رود.[7]کاربردهای فعلی تـوسل بـا حـرف اضافه «بـ » و «الی» متعدی
مخاطب دومی،  از  پس  و  مقدس)  (شخص  تـوسل  واسطه  اولی،  از  پس  که  شوند  می 

آید.[8] می  توسل(خداوند) 
در قرآن از میان مشتقات این ریشه تنها دو بار واژه «وسیله» به کار رفته است. در آیه 35
مائده/5 به مؤمنان سفارش شده که از خدا پروا نمایند و به سوی او وسیله جویند: (اتَّقُواْ اللهَ
وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ) عموم مفسران، وسیله را در این آیه، به تقرب به سوی خدا یا برانگیختن
رابطه توضیح  در  رازی (م.606ق.)  اند.[9]فخر  نیک تفسیر کرده  کارهای  انجام  با  او  محبت 
همنشینی میان «تقوا» و «وسیله» آن دو را به ترتیب شامل پرهیز از نافرمانی ها و گردن نهادن
به دستورات خداوند شمرده و از برخی اصطالحات اخالق و تصوف، مانند تخلیه و تحلیه، و محو و
صحو بهره برده است.[10]آیه دوم به نقد این باور برخی مشرکان عرب می پردازد که بت ها را
تعبیر «شفیع» و از  دیگر،  آیات  در   (57 (اسراء/17،  به خدا می شمردند.  نزدیکی  واسطه 
«شفعاء» برای اشاره به این باور مشرکان استفاده شده است. (برای نمونه: یونس/10، 3، 18؛
انعام/6، 94) در تفسیری دیگر، این آیه در باره پیامبران و صالحان دانسته شده که برای نزدیکی
به خدا، کارهای نیک را واسطه قرار می دهند. پس دیگران که از آن مقام برخوردار نیستند، به

بندگی و طاعت سزاوارتر هستند.[11]
افزون بر آیه نخست پیش گفته که واژه «وسیله» در آن شامل هر کار نیک از جملهتوسلجستن
به نیکان دانسته شده[12]، آیاتی دیگر نیز در قرآن گویای مطلوبیت توسل است. از جمله، در
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آیه ای از ستمکاران به خویشتن خواسته می شود که افزون بر استغفار نزد پیامبر روند و از او
بخواهند که برایشان از خداوند طلب آمرزش کند: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ
رَّحِیمًا) (نساء/4، 64) رفتن نزد پیامبر (ص) و َابًا  تَوّ اللهَ  لَوَجَدُواْ  الرَّسُولُ  لَهُمُ  اللهَ وَاسْتَغْفَرَ 
درخواست از ایشان برای طلب استغفار از خداوند، مصداق آشکارتوسلبه شمار رفته است.[13]
تا پیش ازابن تیمیه(م.728ق.)توسل وارد میدان بحث و گفت وگوی جدی علمی نشده بود و
بابی با نام توسل در کتاب های کالمی یا حدیثی و یا در ضمن ردیه ها یافت نمی گشت.توسل
به دستاویزها برای رسیدن به اهداف مادّی یا معنوی، امری مطلوب و حتی ضروری از دیدگاه
فطری و عقالیی به شمار می رود که در اصل مشروعیت و جواز آن، تردیدی وجود نداشته
است.ابن تیمیه و پیروان وی، موسوم به سلفیه، به طور جدی به نقد توسل پرداخته و گونه
هایی از آن را نامشروع،بدعت و همراه شرک دانسته اند. آنان توسل را یا به واسطه اعمال و
رفتار نیک افراد می دانند و یا به معنای واسطه نهادن شخصی دیگر که در این صورت، نقش آن
شخص تنها در حد دعای خیری است که به درگاه خدا انجام می دهد و یا آن شخص، خود،
واسطه میان خدا و بندگان قرار می گیرد. البته توسل به این شخص نیز دو حالت دارد؛ گاه در

زمان حیات او و گاه پس از مرگ وی صورت می گیرد.
ابن تیمیه در رساله ای با عنوان قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیله بر پایه همین تقسیم
بندی، از دو گونه توسل مشروع و نامشروع یاد می کند.[14]گونه اول آن است که ایمان و رفتار
صالح، واسطه تقرب به خدا قرار گیرد یا آن که کسی از پیامبر (ص) یا هر بنده دیگر در هنگام
زندگانی وی و در حال حضورش درخواست دعای خیر کند. این نیز تنها در صورتی ممکن است
که آن فرد خود اهل ایمان باشد؛ و گر نه، دعای پیامبر (ص) و دیگران برای غیر مؤمنان سودی
ندارد. نیز سوگند دادن خدا به پیامبر (ص) و واسطه نهادن مقام و منزلت پیامبر (ص) در طلب
حاجت از خدا،بدعت و نامشروع شمرده شده است. پس توسل به ذات پیامبر (ص) و دیگران در
هیچ حال جایز نیست وبدعت شمرده می شود. درخواست دعای خیر از ایشان نیز تنها هنگام
زندگانی رسول خدا (ص) و به طور مستقیم و رودررو، در زمره سنت صحابه بوده و جز این،بدعت
قلمداد می گردد.[15]ابن تیمیه بر مبنای این نگرش، به نقد و تأویل روایاتی پرداخته که از توسل
اصحاب پیامبر (ص) به ایشان حکایت می کنند و در همه موارد می کوشد کهتوسلرا تنها به

همان دو معنای مشروع نخست بازگرداند.
این نگرش سخت گیرانه را شماری از پیروان ابن تیمیه پذیرفته و آیات و روایاتی را در اثبات آن
برشمرده اند[16]؛ اما بسیاری همفکران سلفی وی به نقد آن پرداخته و مواردی چون واسطه
نهادن مقام و منزلت پیامبر (ص) نزد خدا را جایز و مشروع شمرده اند.[17]نیز ابوالعباس خطیب
و شوکانی، از سلفیان پسین، در اثبات جواز شفاعت جستن از پیامبر (ص) وتوسل به او، به
روایات متعدد تمسک کرده اند و آن روایات را صحیح شمرده اند.[18]ابن عبدالسالم نیز به رغم
پذیرش کلی دیدگاه ابن تیمیه، توسل به پیامبر (ص) را به جهت وجود روایات معتبر در این زمینه،
از شمول حرمتتوسالستثنا کرده است.[19]برخی نیز با تالش در تحلیل دیدگاه ابن تیمیه، به
اثبات رسانده بیان تفاوت آن با دیدگاه وهابیان پرداخته و مشروعیتتوسالز دیدگاه وی را به 

اند.[20]
نگرش ابن تیمیه در نقد توسل را عموم دانشمندان مذاهب اسالمی انکار نموده و ردیه های
متعدد در این زمینه نگاشته اند.[21]بیشتر این ردیه ها به تحلیل ماهیت رفتار افراد درتوسلبه
صالحان و نیکان و رد اتهام شرک پرداخته اند و به آیه 35 مائده/5 و نیز آیاتی که از استغفار پیامبر
برای مؤمنان یاد می کند (برای نمونه: یوسف/12، 97-98؛ منافقون/63، 5) و روایاتی که ازتوسل
صحابه به پیامبر (ص) در زندگانی و پس از مرگ ایشان حکایت دارند[22]، استناد می کنند.
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را خود  بینایی  ایشان  باتوسلبه  (ص)  پیامبر  سفارش  به  نابینا  مردی  نمونه،  برای 
بازیافت.[23]همچنین بر پایه دعایی از پیامبر (ص)،توسل به مقام و منزلت صالحان روا شمرده
شده است.[24]گاه نیز ازتوسل افراد متعدد به پیامبر (ص) با تعابیری چون «بحق نبیک» در
حضور یا غیاب ایشان یاد شده است. عدم نهی پیامبر (ص) از این کار و انجام آن از سوی چهره
های پذیرفته اهل سنت، دلیلی دیگر بر اعتبار این رفتار به شمار می رود.[25]توسلبه پیامبران:
نیز در روایات گزارش شده است[26]؛ چنان که خود پیامبر (ص) هنگام دفن فاطمه بنت اسد،

باتوسلبه پیامبران پیشین برای او آمرزش خواست.[27]
در سیره اصحاب پیامبر (ص) وتابعین و صالحان نیز موارد متعدد ازتوسل به چشم می خورد که بر
پسندیده بودن این رفتار نزد ایشان داللت دارد.[28]برای نمونه، عمر در مراسم طلب باران، به
عموی پیامبر (ص)، عباس بن عبدالمطلب، توسل جست.[29]در گزارشی، ازتوسل مردی عرب
به رسول خدا (ص) متوسل باران  برای طلب  بن حارث  یاد شده است.[30]بالل  ابوبکر  به 
گشت.[31]مالک بن انس در گفت وگو با منصور دوانیقی، چگونگی زیارت پیامبر (ص) وتوسل به
ایشان را به او آموخت.[32]در برخی اشعار شافعی، به صراحت از خاندان پیامبر (ص) به عنوان
وسیله تقرب به خداوند یاد شده است.[33]نیز ازتوسل امام احمد حنبل به امام شافعی وتوسل

مردم مغرب به امام مالک می توان یاد کرد.[34]
در منابع روایی تفسیری، به نمونه های متعدد ازتوسل در دوره پیش از اسالم اشاره شده که
پیامبران و چهره های معتبر دیگر انجام داده اند.[35]از آن جمله، تلقی کلمات در آیه 37 بقره/2
به آشنایی وی با پیامبر (ص) و اهل بیت او وتوسلبه ایشان تفسیر شده که پس از آن،توبهوی
پذیرفته شد.[36]نیزتوسلنوح، ابراهیم، موسی: وفرزندان یعقوب (ع) به پیامبر (ص) وتوسل
یوسف (ع) به حرمت پدرانش و اهل حرم[37]گزارش شده است. عبدالمطلب و ابوطالب نیز در
دو رخداد جدا گانه، هنگام استسقاء، پیامبر (ص) را به عنوان وسیله به درگاه خداوند یاد کردند و

به ایشان توسل جستند.[38]
این روایات به رغم تردید برخی از سلفیان معاصر چون رشید رضا در درستی آن ها، از تواتر
معنوی برخوردارند و اعتبار شرعی اصل اندیشهتوسلرا به اثبات می رسانند.[39]از این رو،
دانشوران مذاهب اسالمی پس ازابن تیمیه به نقد مفصل اندیشه وی در این موضوع پرداخته
به السقام  در کتاب شفاء  را  گانه  بابی جدا  نمونه، سبکی شافعی (م.746ق.)  برای  اند. 
موضوعتوسلبه پیامبر (ص) اختصاص داده و از رواج و اعتبار فراگیر آن تا پیش ازابن تیمیهیاد کرده
و وی را نخستین کسی دانسته که در درستی این امر تردید ورزیده است.[40]آن گاه در اثبات
درستیتوسلبه پیامبر (ص)، به ذکر شماری گسترده از روایات پرداخته و آن ها را در تقسیمی
مبتکرانه در سه بخش پیش از رسول خدا، در مدت زندگی ایشان و پس از وفات ایشان دسته
بندی کرده است.[41]در تقسیم دیگر از جهت مفهومی،توسل به معنای طلب حاجت از خداوند
با واسطه نهادن شخصی مبارک یا طلب دعا از فردی محترم و یا درخواست از پیامبر (ص) برای
شفاعت نزد خداوند جهت برآورده شدن حاجت، تقسیم شده و در هر بخش نیز به احادیثی

استناد گشته است.[42]
افزون بر این همه، از دیدگاه تحلیل مفهومی می توان گفت که ماهیت توسل با زنده و مرده
بودن تفاوت نمی یابد و الزمه پذیرش توسل به زنده، پذیرفتن توسل به مرده نیز هست. حداکثر
می توان گفت که توسل به مرده بی فایده است، نه آن که موجب شرک باشد. بسیاری از
فقیهان اهل سنت نه تنها توسل به صالحان و نیکان را جایز شمرده اند[43]؛ بلکه برخی آن را

مستحب هم دانسته اند.[44]
گفت وگو در بارهتوسلدر سده های اخیر در پرتو رشد وهابیت، بیش از گذشته مورد توجه قرار
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گرفت و بازار ردیه نویسی از هر دو سو بسیار گرم شد.[45]در این میان، سلطه وهابیت بر مکان
های مقدس اسالمی در دوره اخیر و سختگیری آنان بر زائران شیعی و ایرانی برای توسل به
مزارهای مقدس، انگیزه ای ویژه برای نقد دیدگاه وهابیت در موضوع توسل گشته است. در
مجموع منابع نقد وهابیت، بحث توسل از عناوین اصلی است که در آن به اثبات نادرستی

دیدگاه وهابیان پرداخته شده است.[46]
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