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چکیده: از سوی دشمنان دین و با بهره جستن از دینداران 
ریشه کن  قصد  بــه  و  وهــابــیــت  چــون  متعصبی  یــا  و  ــاه  گ ــاآ ن
»توسل«  که  می شود  ح  مطر شبهه  ایــن  اصیل  اســام  کــردن 
به  نباید  بر همین اساس می گویند  اولیاءاهَّلل شرک است!  به 
زیارت امامان بروید؟ این پژوهش با روشی تحلیلی توصیفی 
به پاسخ این شبهه پرداخته است. شبهه بر دو محور استوار 
کسی را واسطه ی بین خود و خدا قرار دادن غلط  است: 	- 
گر هم بشود به آدم زنده توسل جست، به مرده  است. 	- ا
از  استفاده  به  امــر  خــود  قــرآن  ل:  او ّ محور  پاسخ  نمی شود. 
کلمه ی  و  اســت  کــرده  متعال  خــدای  به  تقرب  بــرای  وسیله 
وسیله را عام آورده و مصادیقی از انبیاء و پیروانشان نیز ذکر 
حضرت  فــرزنــدان  مانند:  جسته اند؛  بهره  توسل  از  که  کــرده 
قرار  خــود  گناهان  ــرزش  آم واســطــه ی  را  پــدر  که  یعقوب؟ع؟ 
دادند. پاسخ محوردوم: اولیاء مرده نیستند، چون به تصریح 
قرآن شهدا زنده اند و توسل به اولیاء، توسل به زنده است، نه 
کامل ترین وجه می سازد  مرده. توسل، دنیا و آخرت بشر را به 
و چون درّ ِ نایاب است مورد حمله ی دشمنان و مخالفان قرار 

گرفته است. 
توسل،  روایــات،  ائمه؟مهع؟،  پیامبر؟ص؟،  قــرآن،  کلیدواژه ها: 

وسیله. 

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۳
پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳



مقدمه.  

حملـه  شـیعه  بـه  مختلـف  انحـاء  بـه  تشـیع  مکتـب  فکـری  مخالفـان  بـاز  دیـر  از 

کـه برعلیـه  کرده انـد. یکـی از شـبهاتی  ح  گونـی را طـر گونا کرده انـد و شـبهات بسـیار و 

کرده و می کنند، بحث »توسل« به  ح  گذشته و هم در زمان حاضر مطر شیعه هم در 

کـه متأسـفانه امـروز هـم تأثیـر آن را در برخـی از افراد بـه ویژه جوانان  اولیـاءاهَّلل اسـت. 

کـه می گوینـد: چـرا بایـد بـه زیـارت قبـور  گاه خـودی نیـز می تـوان دیـد  دختـر و پسـر نـاآ

گر خواسـته ای هم داشـته باشـد از خود  امامان رفت و آهن و در دیوار را بوسـید؟ آدم ا

خـدا می توانـد بخواهـد. از آن گذشـته، آدم از یـک مـرده بخواهـد واسـطه ی بیـن او و 

خـدا شـود! چـرا خـودش مسـتقیمًا بـا خـدا حـرف نزنـد و خواسـته اش را از او نخواهـد؟! 

ظاهـر شـبهه، عوام فریبانـه اسـت و ممکـن اسـت هـر فـرد کم اطـاع و سسـت ایمانـی را 

بفریبد! 

ح شده، یعنی »توسل« می باشد.  این پژوهش، در صدد پاسخ به شبهه ی طر

بمعنـای: درخواسـت،  لغـت  در  اسـت،  »َوَسـَل«  ریشـه ی  از  کـه  ـل«  »َتَوّسُ واژه ی 

کسـی زدن اسـت  ـل ِالی« به معنای: دسـت به دامان  اسـتدعا و التماس اسـت و »َتَوّسَ

اسـت  میانجـی  و  واسـطه  معنـای  بـه  ریشه اسـت  از همـان  کـه  کلمـه ی »وسـیله«  و 

کـه شـیعه می کنـد واسـطه قـرار  کاری  )آذرتـاش، 				 ش، ص 	0		(. بنابرایـن 
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دادن مقربـان درگاه الهـی بیـن خـود و خـدا بـرای رسـیدن بـه خواسـته های مشـروع 

کـه مخالفـان از ایـن واقعیـت فهـم خافـی دارنـد و یـا چشـم خـود را بـر واقعیـت  اسـت 

می بندنـد و مذهـب امامیـه را متهـم بـه شـرک می کننـد و می گویند: شـیعه بـه غیر خدا 

متوسـل می شـود، و غیـر خـدا را می پرسـتد. و بـدان واسـطه پیـروان ایـن مذهـب را 

می کننـد.  تکفیـر 

آیات مستمسک دشمنان.  

دشـمنان  مستمسـک  کـه  کریـم،  قـرآن  آیـات  مجموعـه  از  نمونـه  چنـد  ذیـل  در 

گرفتـه مـورد برسـی قـرار می گیـرد. شـش  گاه و یـا بعضـًا مغـرض در بـاب توسـل قـرار  نـاآ

گرفتـه اسـت بـه  کـه مـورد سوءبرداشـت مخالفـان در بحـث توسـل قـرار  آیـه از آیاتـی 

ح زیـر اسـت: شـر

آیه ی اول )پرستش برای تقرب(.   .  

ُبوَنـا   ِلیَقّرِ
َّ

ْوِلیـاَء َمـا َنْعُبُدُهـْم ِإال
َ
ـُذوْا ِمـن ُدوِنـِه أ

َ
ِذیـَن اتّخ

َ
یـُن الْخاِلـُص َو اّل ِ الّدِ

 هَّلِلَّ
َ

ال
َ
>أ

 یْهـِدی َمـْن 
َ

ِإلـَی اهَّلِل ُزْلَفـی ِإّنَ اهَّلَل یَحکـُم َبیَنُهـْم فـِی َمـا ُهـْم ِفیـِه یَخَتِلُفـوَن ِإّنَ اهَّلَل ال

کـه دین خالص از آن خدا اسـت، و آنها  گاه باشـید  ـاٌر< )زمـر، 	( یعنـی: آ
َ

کّف کاِذٌب  ُهـَو 

کـه: )اینها را نمی پرسـتیم  کـه غیـر خـدا را اولیـای خـود قـرار دادنـد و دلیلشـان این بود 

میـان  قیامـت  روز  خداونـد  کننـد(،  نزدیـک  خداونـد  بـه  را  مـا  اینکـه  خاطـر  بـه  مگـر 

کـه در وغگـو و  کـس را  آنـان در آنچـه اختـاف داشـتند داوری می کنـد؛ خداونـد آن 

کفران کننـده اسـت هرگـز هدایـت نمی کنـد!

زبـان مشـرکان می فرمایـد: ]مـا )ایـن  از  آیـه شـریفه  ایـن  مخالفـان می گوینـد: در 

کـه  بـه خـدا[، پـس شـیعیان هـم  بـرای تقـرب جسـتن  را نمی پرسـتیم مگـر  بت هـا( 
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متوسـل می شـوند بـه اولیـاء بـرای تقـرب بـه خـدا، نوعـی پرسـتش غیـر خـدا و شـرک 

کجـا، بـه هچ کـس توسـل  گفـت: آیـا آنهـا در زندگیشـان در هیـچ  اسـت. در پاسـخ بایـد 

بزرگـی،  بـا  گـر  ا نمی کننـد؟  اسـتفاده  واسـطه ای  و  وسـیله  از  هرگـز  نمی کننـد؟  پیـدا 

یـا  و  بـزرگ  آن  بـه  را  آنهـا  می توانـد  واسـطه ای  بداننـد  و  باشـند  کارداشـته  مسـئولی 

کـه خاف  گـر بگوینـد: نـه!  مقـام عالی رتبـه برسـاند از آن واسـطه کمـک نمی طلبنـد؟ ا

گـذر دنیـا،  گـر بگوینـد: آری. آن گاه بایـد پرسـید: آیـا بـرای زندگـی زود  واقـع اسـت و ا

و بـرای خواسـته های دون پایـه دنیـوی، واسـطه گری و واسـطه جویی جایـز اسـت؟ 

کـه مقاماتشـان اعتبـاری اسـت! امـروز مدیرنـد،  کسـانی  آن هـم بـرای دسترسـی بـه 

فـردا نـه! امـروز فرمانـروا و باالدسـتند، فـردا فرمان بـر و زیـر دسـت! آیـا چنیـن توسـل 

دنیـوی رو اسـت؟! اّمـا بـرای تقـرب بـه عالی رتبه تریـن مقـام عالـم هسـتی و بـرآوردن 

تمـام نیازهـای دنیـوی و اخـروی، اسـتفاده از واسـطه اشـکال دارد؟! هرچنـد خـود آن 

کـه برتـر از او کسـی متصـور نیسـت خـودش امر بـه تقرب جسـتن از مقربان  مقـام برتـر، 

کسـی را  گاهـش نمـوده باشـد؟! اصـواًل ایـن یـک امـر عقلـی اسـت. وقتـی انسـان  در 

کسـی را بگیـرد، نـزد او بیـاورد،  بسـیار دوسـت دارد و ایـن شـخِص محبوبـش، دسـت 

خـوب طبیعـی اسـت، انسـان هم به دوسـت دوسـتان خـود توجه نموده و ابـراز عاقه 

می کنـد. 

کار را می کنـد. خداونـد پیامبـر؟ص؟ و معصومـان؟مهع؟ را دوسـت  شـیعه نیـز همیـن 

دارد، شـیعیان هـم بـا محبوبـان درگاه خـدا بـه در خانـه اش می رونـد تا خداوند بیشـتر 

کند.  بـه آنهـا توجـه 

گاه بـاش  یـُن اْلخاِلـُص< یعنـی: آ ِ الّدِ
ال هَّلِلَّ

َ
در تفسـیر مجمع البیـان آمـده اسـت: »>أ

کـه آمیخته به ریا و شـهرت و  دیـن خالـص بـرای خداونـد اسـت. خالص چیزی باشـد 
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وجهی از وجوه دنیا نباشـد و دین خالص عبارت از اسـام اسـت و این قول »حسـن« 

او  از  بـه غیـر  گرفتنـد  کـه  آنـان  ْوِلیـاء< یعنـی: و 
َ
أ ُدوِنـِه  ِمـْن  َخـُذوا  اّتَ ِذیـَن 

َ
اّل >َو  اسـت 

کـه مالـک ایشـان  کـه غیـر از خداونـد مالـک دیگـری اسـت  کردنـد  گمـان  اولیائـی را؛ و 

ُبونـا ِإَلی اهَّلِل ُزْلفی< یعنـی:  عبادت نمی کنیم   ِلیَقّرِ
َّ

می باشـد می گوینـد: >مـا َنْعُبُدُهـْم ِإال

کنند  کنند مـا را به خداوند، نزدیک کردنی؛ یعنی شـفاعت  کـه نزدیـک  ایشـان را مگـر 

از مـا نـزد خداونـد« )طبرسـی، بی تـا، ج 		، ص 			(.

ْوِلیـاَء مـا َنْعُبُدُهـْم 
َ
َخـُذوا ِمـْن ُدوِنـِه أ ِذیـَن اّتَ

َ
در تفسـیر المیـزان آمـده اسـت: »>َو اّل

کـه  کـه مسـلک و ثنیـت معتقـد اسـت  گفتیـم  ُزْلفـی < در سـابق  اهَّلِل  ِإَلـی  ُبونـا  ِلیَقّرِ  
َّ

ِإال

نـه  شـود،  او  بـر  محیـط  انسـان ها  ک  ادرا کـه  اسـت  آن  از  بزرگ تـر  سـبحان  خـدای 

کـه ما،  کنـد و نـه وهـم و حسـش. پـس او منـزه از آن اسـت  عقلـش می توانـد او را درک 

کـه از راه تقـرب بـه مقربـان  گزیـر واجـب می شـود  کنیـم. نا روی عبـادت را متوجـه او 

کـه خـدای تعالـی  کسـانی اند  او بـه سـویش تقـرب جوییـم و مقربـان درگاه او همـان 

گـذار کرده اسـت. ما بایـد آنـان را ارباب خود  تدبیـر شـؤون مختلـف عالـم را بـه آنـان وا

بگیریـم، نـه خـدای تعالـی را. سـپس همان هـا را معبـود خـود بدانیـم و بـه سویشـان 

کننـد، و مـا را بـه درگاه او نزدیـک  تقـرب بجوییـم تـا آنهـا بـه درگاه خـدا مـا را شـفاعت 

سـازند. و ایـن آلهـه و اربـاب عبارتنـد از مائکـه و جن و قدیسـین از بشـر، اینها ارباب و 

آلهـه حقیقـی مـا هسـتند« )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 			(.

کـه در دو تفسـیر شـریف ماحظـه شـد، هرچنـد مشـرکین »آله هـا« را  همان گونـه 

شـریفه  آیـه ی  هـم  اّمـا،  می دانسـتند.  خداونـد  درگاه  بـه  تقـرب  وسـیله ی  و  شـفیع 

کـه  ُبونـا< و هـم دو مفسـر فـوق، توضیـح دادنـد:   ِلیَقّرِ
َّ

صراحـت دارد >مـا َنْعُبُدُهـْم ِإال

در  را  معبـودان  آن  یعنـی  می کردنـد.  عبـادت  و  می پرسـتیدند  را  »آله هـا«  مشـرکین 
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شـیعه  آنکـه  حـال  و  می دانسـتند  گـذاری  تأثیـر  در  مسـتقل  و  متعـال  خـدای  عـرض 

کسـی غیـر خـدا را شایسـته پرسـتش نمی دانـد و مؤثـر حقیقـی را خـدای متعـال  هرگـز 

می پنـدارد و اولیـاء را واسـطه ی بیـن خـود و خـدا دانسـته و در طـول خداونـد می داند، 

نه در عرض خدا و مسـتقل در تأثیر. مشـکل مشـرکان دو چیز بود: نخسـت: پرسـتش 

مقرب هـا؛ و دوم: ناالیـق بـودن مقرب هـا. آنهـا بـه زعـم خـود بت ها و آله هـای دیگر را 

کـه خـود  کسـانی اننخـاب می کردنـد،  گـر آنهـا را از  مقـرب می دانسـتند. در حـال آنکـه ا

خـدای تعالـی آنهـا را مقـرب خوانـده اسـت. نصـف راه را درسـت رفتـه بودنـد و درسـت 

کـه ایـن مقرب ها را نپرسـتند. بلکه به عنوان واسـطه  بـودن نصـف دیگـر راه ایـن بـود 

گـر چنیـن می کردنـد دیگـر مـورد نکوهـش  کننـد. ا و وسـیله ی تقـرب از آنهـا اسـتفاده 

پـروردگار قـرار نمی گرفتنـد و از سـوی خـدای تعالـی مشـرک خوانـده نمی شـدند.

آیه ی دوم )کسی را با خدا نخوانید(.   .  

َحـًدا< )جـن، 		( یعنـی: و اینکه مسـاجد از 
َ
 َتْدُعـوْا َمـَع اهَّلِل أ

َ
ِ َفـا

ّنَ اْلَمَسـاِجَد هَّلِلَّ
َ
>َو أ

آن خـدا اسـت، پـس هیچ کـس را با خـدا نخوانید!

شـریفه  آیـه  ایـن  در  خداونـد  می گوینـد:  و  کـرده  اسـتفاده  غلـط  بـه  آیـه  ایـن  از 

بـا خـدا نخوانیـد، و حـال آنکـه شـیعه چنیـن می کنـد، پـس  را  می فرمایـد: غیـر خـدا 

اسـت!  مشـرک 

گفتیـم شـیعه هیچ کـس را بـا خـدا و در عـرض خـدا نمی دانـد. بلکـه خـدا را قائـم 

کـه باشـد  کـه باشـد و بـه هـر درجـه ای  بـه ذات خـود می دانـد. و غیـر از خـدا هـر چـه 

طـول  در  کـه  گروهـی  بپرسـد  خـود  از  مستشـکل  دارد  جـا  می دانـد.  خـدا  مخلـوق  را 

تاریـخ بعـد از پیامبـر؟ص؟ از هیـچ قدرتـی نترسـیده و در برابـر طواغیـت زمـان ایسـتاده، 
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ظلم سـتیز بـوده وبیـش از هـر فرقـه ی دیگـری بـر عبـادت و اطاعـت خـدا پافشـاری 

کـه سـر تعظیـم در برابـر دشـمنان دین فرود  دارد، قائـل بـه شـرک اسـت؟! یـا دیگرانـی 

کیشـان خـود را  می آورنـد و بـه جـای اینکـه مسـتکبران را دشـمن خـود بگیرنـد، هـم 

کنـار  کمـی دقـت و  کـه از فرقـه دیگـری هسـتند دشـمن خـود می گیرنـد، مشـرکند؟! بـا 

گذاشـتن تعصـب، حقیقـت روشـن اسـت. 

َحـدًا< در 
َ
ِ َفـا َتْدُعـوا َمـَع اهَّلِل أ

ّنَ اْلَمسـاِجَد هَّلِلَّ
َ
در تفسـیر نمونـه آمـده اسـت: »>َو أ

شـده:  ذکـر  گونـی  گونا تفسـیرهای  چیسـت؟  اینجـا  در  »مسـاجد«،  از  منظـور  اینکـه 

کـه در آنجـا بـرای خـدا سـجده می شـود که  نخسـت اینکـه: منظـور مکان هایـی اسـت 

کمـل آن، مسـجد الحـرام، و مصـداق دیگـرش سـایر مسـاجد، و مصـداق  مصـداق ا

کـه انسـان در آنجـا نمـاز می خوانـد، و بـرای  گسـترده ترش، تمـام مکان هایـی اسـت 

کـه فرمـود: »ُجِعلـَت  خـدا سـجده می کنـد، و بـه حکـم حدیـث معـروف پیغمبـر؟ص؟ 

لـَی االرُض َمسـِجدًا َو َطُهـورًا« یعنـی: تمـام روی زمیـن، سـجده گاه و وسـیله ی طهـور 

کردن( برای من قرار داده شده است. )حّر عاملی، 	0		 ق، ج 	، ص 0		(  )تیمم 

همه جا را شـامل می شـود … . تمام معابد، مخصوص خدا اسـت و در این معابد، جز 

ع اسـت. دوم اینکـه: منظور  کـرد و پرسـتش غیـر او ممنو بـرای خـدا سـجده نمی تـوان 

از مسـاجد، اعضـای هفت گانـه سـجده اسـت، ایـن اعضـاء را تنهـا بـرای خـدا بایـد بـر 

زمیـن گذاشـت و بـرای غیـر او جایـز نیسـت. و سـوم اینکـه: منظور از »مسـاجد« همان 

»سـجود« اسـت، یعنـی همـواره سـجده بایـد بـرای خـدا باشـد و بـرای غیـر او نمی توان 

کـرد« )مـکارم، 				 ش، ج 		، ص 			 تـا 			(. سـجده 

کـرده  آسـتان بوسـی برخـی از زائـران ائمـه؟مهع؟ بـرای بعضـی ایـن شـبهه را ایجـاد 

اسـت.  کفـر  عمـل  ایـن  و  می کننـد  سـجده  خـود  امامـان  بـرای  شـیعیان  کـه  اسـت 
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گـر  کـه در صراحـت آیـه دیدیـم سـجده بـرای غیـر خـدا را روا نمـی دارد. )ا همان طـور 

مسـاجد را طبق نظر بعضی از مفسـران، مطلق سـجده بدانیم( باز سـجده باید برای 

خـدا باشـد. در تفسـیر نمونـه )کـه از تفاسـیر شـیعه اسـت( نیـز، مشـاهده شـد، مسـاجد 

را بـه هـر سـه معنـای محتمـل )محـل سـجده، اعضـای هفت گانـه سـجده، و مطلـق 

کـه سـجده فقـط و  کسـی می داننـد  از هـر  آورده شـد، یعنـی شـیعیان بهتـر  سـجده( 

فقـط بایـد بـرای خـدا باشـد. در واقـع آسـتان بوسـی، سـجده برای خـدا اسـت، در برابر 

کـه  امـام. بـه عبارتـی دیگـر آنهـا خـدا را شـکر می کننـد و در برابـرش سـجده می کننـد 

آنهـا را پیـرو ائمـه؟مهع؟ اطهـار قـرار داد. و ایـن چیـز عجیـب و غریبـی نیسـت. چـون در 

کریـم نمونه هایـی از آن را مشـاهده می کنیـم: یـک نمونـه دسـتور خداونـد بـه  قـرآن 

فرشـتگان بـرای سـجده بـه آدم )نـک، بقـره، 0	(. که در اصل سـجده به خدا اسـت، 

کـه  کنیـد؛ نمونـه دیگـر، آنجـا  نـه بـه آدم؟ع؟. هرچنـد فرمـوده بـرای آدم؟ع؟ سـجده 

جنـاب یعقـوب پیامبـر؟ع؟ و همسـرش و یازده فرزندش در مقابل یوسـف پیامبر؟ع؟ 

پیامبـر؟ع؟  یوسـف  بـرای  آنـان  قطعـًا  و   .)	00 و   	 یوسـف،  )نـک،  کردنـد  سـجده 

سـجده نکردنـد، بلکـه بـرای خـدا و تشـکر از پـروردگار، بـه خاطر دیدار مجـدد حضرت 

کردنـد. کـه خداونـد بـه آنهـا عطـا فرمـوده بـود، سـجده  یوسـف؟ع؟ و نعمت هایـی 

از  افتـادگان  از دور  بعضـی  ایـن حـال  »بـا  اسـت:  آمـده  ادامـه  در  فـوق  تفسـیر  در 

گونـه توسـل و شـفاعتی را منکـر شـوند،  کـه هـر  تعلیمـات اسـام و قـرآن اصـرار دارنـد 

ّنَ 
َ
أ >َو  آیـه ی  جملـه  از  کرده انـد،  پیـدا  دسـتاویزهایی  خـود  مقصـود  اثبـات  بـرای  و 

َحـدًا< می باشـد، آنهـا می گویند: مطابق ایـن آیه قرآن 
َ
ِ َفـا َتْدُعـوا َمـَع اهَّلِل أ

اْلَمسـاِجَد هَّلِلَّ

دسـتور می دهـد نـام هیچ کـس را همـراه نـام خـدا نبرید، و جز او را نخوانید، و شـفاعت 

کـه ایـن آیـه هیـچ ارتباطـی بـه مطلـب آنهـا نـدارد،  نطلبیـد! ولـی انصـاف ایـن اسـت 
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بلکـه هـدف از آن نفـی شـرک، یعنـی چیـزی را هم ردیـف خـدا در عبـادت، یـا طلبیـدن 

از غیـر  را  کار خـدا  بـه راسـتی  کسـی  گـر  ا بـه تعبیـر دیگـر:  حاجـت، قـرار دادن اسـت. 

خـدا بخواهـد و او را صاحـب اختیـار و مسـتقل در انجـام آن بشـمرد مشـرک اسـت، 

گواهـی   َتْدُعـوا َمـَع اهَّلِل < بـه ایـن معنـی 
َ

کـه واژه ی »مـع« در جملـه >َفـا همان گونـه 

کسـی را هم ردیـف »خـدا« و مبـدأ تأثیـر مسـتقل دانسـت« )همـو،  کـه نبایـد  می دهـد 

.)			

آیه ی سوم )غیر خدا، سراب است(.   .  

کَباِسـِط   
َّ

 یْسـَتِجیُبوَن َلُهم ِبشـَی ٍء ِإال
َ

ِذیـَن یْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ال
َ
>َلـُه َدْعـَوُة الْحـّق َو اّل

ٍل« )رعد، 		( 
َ

 فِی َضا
َّ

یـِه ِإلـَی اْلَمـاِء ِلیْبُلـَغ َفـاُه َو َمـا ُهَو ِبَباِلِغِه َو َما ُدَعـاُء اْلکاِفِریَن ِإال
َ

کّف

کـه )مشـرکان( غیـر از خـدا می خواننـد،  کسـانی را  یعنـی: دعـوت حـق از آن او سـت! و 

کف هـای  کـه  کسـی هسـتند  )هرگـز( بـه دعـوت آنهـا پاسـخ نمی گوینـد! آنهـا هم چـون 

)دسـت( خـود را بـه سـوی آب می گشـاید تـا آب بـه دهانـش برسـد، و هرگـز نخواهـد 

کافـران، جـز در ضـال )و گمراهـی( نیسـت! رسـید! و دعـای 

ایـن آیـه نیـز مثـل آیـه ی قبل مـورد بهره برداری سـوء از طرف مخالفـان قرار گرفته 

و شـیعیان را به اسـتناد آن مشـرک می دانند. 

ِذیـَن یْدُعـوَن ِمـْن 
َ
کاشـف آمـده اسـت: »>َلـُه َدْعـَوُة اْلَحـّقِ َو اّل در ترجمـه ی تفسـیر 

یِه ِإَلی اْلماِء ِلیْبُلَغ فاُه َو ما ُهَو ِبباِلِغِه<. 
َ

کّف کباِسـِط   
َّ

ُدوِنِه ال یْسـَتِجیُبوَن َلُهْم ِبَشـی ٍء ِإال

کنـد و بـه او تـوکل نمایـد، پاداشـش خواهـد داد  کار  خـدا حـق اسـت و هرکـس بـرای او 

کنـد، شایسـته مجـازات خواهـد بود. هرکـس غیر خدا  و هرکـس نافرمانـی و سـرپیچی 

نظیـر بت هـا و امثـال آن را بخوانـد، در واقـع باطـل، سـراب، سـنگ و جمـاد را خوانـده 
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 ِفـی َضـاٍل< دعـای 
َّ

کـه نـه زیـان می رسـاند و نـه سـود. >َو مـا ُدعـاُء اْلکاِفِریـَن ِإال اسـت 

کـه دود را ابـر و سـراب را آب می انـگارد و دو دسـتش را  کافـران بسـان تشـنه ای اسـت 

کنـد و دهانش را باز می کند تا آب بنوشـد و تشـنگی اش  دراز می کنـد تـا آنهـا را پـر از آب 

گهـان پنـدارش بـه دریغ هـا و اندوه هـا تبدیـل می شـود« )مغنیـه،  را فرونشـاند، اّمـا نا

				 ش، ج 	، ص 	0	 و 	0	(.

کـه  کسـانی  کاشـف ماحظـه می گـردد منظـور از  کـه در توضیـح تفسـیر  همان طـور 

که بت و امثال آن را  غیر خدا را می خوانند در این آیه ی شـریفه بت پرسـتان هسـتند 

کـه اینـان تشـبیه شـده اند به کسـانی که سـراب را به جای  بـه جـای خـدا می خواننـد، 

آب می بیننـد؛ نـه مسـلمان پیـروی قـرآن و سـنت پیامبـر؟ص؟ و اهل بیـت طاهرین آن 

کـه در طـول تاریـخ بشـر غیـر  حضـرت؟مهع؟. جـا دارد از ایـن آنـان بپرسـیم مشـرکینی 

خـدا را پرسـتیده اند بـه چـه تعالـی و رشـد انسـانی رسـیده اند؟ همیـن مشـرکان زمـان 

حاضر را در نظر بگیرید. در سـایه ی شـرک به چه جایگاه و شـأن انسـانی رسـیده اند؟ 

تمـدن  همـه  ایـن  بگوینـد  شـاید  داده انـد؟  سـوق  کجـا  بـه  را  خـود  جامعـه ی  مـردم 

غـرب و توسـعه ی سیاسـی، اجتماعـی، و علمـی را نمی بینیـد! آنهـا توسـعه یافته ترند 

کـرد، در  یـا مسـلمانان! پاسـخ ایـن اسـت: رشـد علـم تجربـی غـرب را نمی تـوان انـکار 

کرده انـد اّمـا دو نکتـه در  پزشـکی، مهندسـی، رسـانه و … انصافـًا رشـد زایـد الوصفـی 

اینجـا حایـز اهمیـت اسـت اول اینکـه: رشـِد صرفـًا بشـری و بـدون تبعیـت از فرامیـن 

کـه بـه همـراه دارد ضررهـای قابـل توجهـی  الهـی ناقـص اسـت و بـه مـوازات سـودی 

کوسیسـتم و طبیعـت وارد  کارخانه هـا بـه ا کـه از  هـم دارد؛ بـه عنـوان نمونـه آسـیبی 

می شـود و اثـر زیان بـار برخـی از داورهای پزشـکی بر کسـی پوشـیده نیسـت تـا آنجا که 

گاه خـود سـازندگان داروهـا دارویـی را مضـر تشـخیص داده و اسـتفاده از  هـر از چنـد 
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ع می کننـد؛ و از ایـن نمونـه در شـاخه های مختلـف علـم و تکنولـوژِی بشـر  آن را ممنـو

فـراوان اسـت. دوم اینکـه: آیـا ایـن رشـد در علـوم تجربـی، توانسـته اسـت جامعـه ی 

انحطـاط  برعکـس  یـا  برسـاند؟  آن  بـه  و  کنـد  آشـنا  انسـانیت  معیارهـای  بـا  را  آنهـا 

فکـری، پوچ گرایـی، و سـقوط از شـأنیت انسـانی در بیـن آنـان مـوج می زنـد. تـا آنجـا 

گرایی  کـه حیوانـات از انجـام آن شـرم دارنـد، مثل هم جنـس  کـه پسـت ترین اعمـال، 

کرده انـد.  را نه تنهـا پذیرفتـه، بلکـه قانـون 

کسـی بگویـد در جوامـع مسـلمان و بعضـًا شـیعه هـم فسـاد زیـاد اسـت. پاسـخ  گـر  ا

گر برخی از مسـلمانان هم مرتکب فسـاد  روشـن اسـت: عامل فسـاد، بی دینی اسـت. ا

شـوند یـا ضعیـف االیماننـد، و یـا اساًسـا دیـن ندارنـد، و بـه اسـم، مسـلمانند و یـا اینکـه 

 در طـول تاریـخ شـما یـک موحـد 
ّ

دیـن را لقلقـه زبـان، قـرار داده انـد و منافقنـد. و اال

کـه اهـل فسـاد بـوده باشـد. بـا ایـن توضیـح روشـن شـد  واقعـی را نمی توانیـد بیابیـد 

کـه مکتـب انسان سـاز و تعالی بخـش دارد و بیـش از هـر مکتبـی بـر  کـه چـرا شـیعه را 

توحیـد، آن هـم در همـه ی ابعـادش، چـه نظـری و چـه عملی، پافشـاری دارد مشـرک 

اسـتکبار  بـه  آیـا تسـلیم و سرسـپردگی  می خواننـد؟ قضـاوت چنـدان دشـوار نیسـت؛ 

جهانـی شـرک اسـت و یـا مبـارزه با دشـمنان توحیـد و مظلومان و مسـتضعفان عالم؟!

آیه ی چهارم )پرستش غیرخداحتی، نبی وفرشته ممنوع(. . .  

 تَحِویًا< 
َ

ّرِ َعنکْم َو ال
ُ

کْشَف الّض  یْمِلکوَن 
َ

ن ُدوِنِه َفا ِذیَن َزَعْمُتم ّمِ
َ
>ُقِل اْدُعوْا اّل

)اإلسراء، 		( یعنی: بگو: کسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می پندارید، بخوانید! 

کنند. آنها نه می توانند مشکلی را از شما برطرف سازند، و نه تغییری در آن ایجاد 

کاری عبث می داند  این آیه ی شـریفه نیز مثل دو آیه ی قبل خواندن غیر خدا را 
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آنـان می گویـد:  بـه  آمیـز  بـا خطابـی تحقیـر  را تغییـرداده و  کام  آیـه لحـن  ایـن  و در 

بخوانیـد معبـودان غیـر خـدا را، ببینیـد آیـا می توانند مشـکلی از شـما حـل کنند؟ یعنی 

چـرا خـود را بی جهـت خسـته می کنیـد و از موجـودات مثـل خـود و یـا ضعیف تـر از خـود 

گفته انـد: خداونـد  کمـک می جوئیـد؟ در اینجـا نیـز آقایـان توسـل را هـدف قـرار داده و 

فرمـوده حتـی مسـیح و عزیـر و مائکـه را نپرسـتید و شـیعه بـا توسـل بـه پیامبـر؟ص؟ و 

اهل بیـت؟مهع؟ آنهـا را می پرسـتد!

ِذیـَن َزَعْمُتْم ِمـْن ُدوِنِه َفا 
َ
کاشـف آمـده اسـت: »>ُقـِل اْدُعـوا اّل در ترجمـه ی تفسـیر 

< بسـیاری از مفسـران می گوینـد: ایـن آیـه و 
ً

ـّرِ َعْنکـْم َو ال َتْحِویـا
ُ

کْشـَف الّض یْمِلکـوَن 

کـه فرشـتگان، عیسـی و عزیـر  کـه پـس از آن آمـده، در شـأن کسـانی نازل شـده  آیـه ای 

را می پرسـتیدند و مقصـود آیـه، پرسـتش کنندگان بت هـا نیسـت«  )همـو، ج 	، ص 

.)		

ِذیَن َزَعْمُتْم ِمـْن ُدوِنِه َفا 
َ
در تفسـیر مقتنیـات الـدرر نیـز آمده اسـت: »>ُقِل اْدُعـوا اّل

کان بعض المشرکین یقولون: نحن  ّرِ َعْنکْم َو ال َتْحِویًا< لنزول: 
ُ

کْشَف الّض یْمِلکوَن 

نعبـد بعـض المقّربیـن مـن عبـاد اهَّلل فقـوم عبدوا المائکـة، و قوم عبـدوا عزیرا، و قوم 

ِذیـَن « تزعمونهـم 
َ
عبـدوا المسـیح، و قـوم عبـدوا نفـرا مـن الجـّن؛ فنزلـت اآلیـة: إّن »اّل

« للحالـة اّلتـی 
ً

ـّرِ َعْنکـْم « و جلـب النفـع لکـم »َو ال َتْحِویـا
ُ

کْشـَف الّض آلهـة ال »یْمِلکـوَن 

ال  و  لللهیـة  یصلـح  ال  فإّنـه  الصفـة  بهـذه  کان  مـن  و  تحّبونهـا  حالـة  إلـی  تکرهونهـا 

یسـتحّق العبـادة« )حائـری طهرانـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

کـه از توضیـح دو تفسـیر فـوق بـر می آیـد تفـاوت ایـن آیـه بـا آیـات قبلـی  آن گونـه 

گذشـته، بـت پرسـتان را مـورد خطـاب قـرار داده بـود، اّمـا  کـه در آیـات  در ایـن اسـت 

کـه عیسـی؟ع؟، مائکـه و یـا بعـض از اجنـه را معبـود  کسـانی را  ایـن آیـه ی شـریفه 



8۹ رسی و نقد  استنادات قرآنی مخالفان تو ّسل بر

کـه غیـر  خـود می پندارنـد مـورد خطـاب قـرار داده اسـت و ظاهـرًا می خواهـد بفهمانـد 

گـر تمامـی تفاسـیر  خـدا هرکـس را مسـتقل در تأثیـر بدانیـد و بخوانیـد، شـرک اسـت. ا

مفسـران بزرگ، چه اهل تسـنن و چه شـیعه مورد بررسـی قرارگیرد، مشـاهده می شـود 

کـه باشـد، ولو  کـه از نظـر جمیـع مفسـران، شـریک قـرار دادن بـرای خـدا بـه هـر شـکلی 

کسـی حتـی فرشـته، نبـی، یـا امامـی را شـریک خداونـد قـرار دهـد او را مشـرک  اینکـه 

کفـر می داننـد. بنابرایـن اتهـام شـرک بـه تمـام فـرق اسـامی  و عمـل وی را مصـداق 

کـه مذهـب خـود را از نزدیک تریـن افـراد بـه پیامبـر عظیم الشـأن  و از جملـه شـیعه 

گرفتـه اسـت، اتهامـی نـاروا اسـت! اسـام؟ص؟ 

آیه ی پنجم )من نزدیکم بگو مرا بخوانند(. . .  

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسـَتِجیُبوْا 
َ

ِجیـُب َدْعَوَة الـّد
ُ
َلک ِعَبـاِدی َعنـّی َفِإنـّی َقِریـٌب أ

َ
>َو ِإَذا َسـأ

بنـدگان  هنگامی کـه  و  یعنـی:   )			 )البقـره،  یْرُشـُدوَن<  ُهـْم 
َ
َلَعّل بـِی  ْلیْؤِمُنـوْا  َو  لـِی 

کننـده را، به  کننـد، )بگـو:( مـن نزدیکـم! دعـای دعـا  مـن، از تـو در بـاره ی مـن سـؤال 

هنگامی کـه مـرا می خوانـد، پاسـخ می گویـم! پـس بایـد دعـوت مـرا بپذیرنـد، و بـه مـن 

ایمـان بیاورنـد، تـا راه یابنـد )و بـه مقصـد برسـند(!

کرده و فرموده: هر  خداوند در این آیه ی شریفه به صراحت انسان را متوجه خود 

آن و لحظه، که بندگان مرا بخوانند، من نزدیکم و با فاصله آنان را اجابت می کنم. 

نزدیِک  هستم!  خودم  بگوید:  خدا  واضح تر  این  از  بگویند:  می توانند  نیز  اینجا  در 

نزدیک هم هستم! خودم را بخوانید. نه دیگری را. هیچ کس را با من نخوانید.

جـوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم می نویسـد: »از پیامبـر گرامـی اسـام؟ص؟ درباره ی 

کیفیت تدبیر، اشـراف، حضور و اجابت خداوند )نه اصل هسـتی و خالقیت  ربوبیت، 
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او( و نحـوه ی اجابـت خواسـته ها سـئوال شـد و خداونـد سـبحان بـا تعبیرهای سرشـار 

از عطوفـت و نیـز بـا حـذف واسـطه پاسـخ داد: مـن نزدیکـم و دعـای هر بنـده ی داعی 

کـه مـرا )نـه غیـر مـرا و نـه مرا و غیر مـرا( بخواند اجابت کنم«)جـوادی آملی، 				  را 

ش، ج 	، ص 			(.

بـاره ی مـن سـؤال  تـو در  از  آمـده اسـت: »هنگامی کـه بندگانـم  در تفسـیر نمونـه 

ـی َقِریـٌب < نزدیک تـر از آنچـه  ـی َفِإّنِ َلک ِعبـاِدی َعّنِ
َ
کننـد بگـو مـن نزدیکـم >َو ِإذا َسـأ

گردن هایتـان  شـریان  از  نزدیک تـر  و  خودتـان،  بـه  شـما  از  نزدیک تـر  کنیـد،  تصـور 

ْقـَرُب ِإَلیـِه ِمـْن َحْبـِل اْلَوِریـِد< )ق، 
َ
کـه در جـای دیگـر می خوانیـم: >َو َنْحـُن أ چنـان 

کننـده را بـه هنگامی کـه مـرا می خوانـد  		(. سـپس اضافـه می کند:"مـن دعـای دعـا 

اِع ِإذا َدعـاِن < بنابرایـن بایـد بنـدگان مـن دعـوت 
َ

ِجیـُب َدْعـَوَة الـّد
ُ
اجابـت می کنـم >أ

کـه راه  مـرا بپذیرنـد >َفْلیْسـَتِجیُبوا ِلـی< و بـه مـن ایمـان آورنـد >َو ْلیْؤِمُنـوا ِبـی< باشـد 

ُهـْم یْرُشـُدوَن < جالـب اینکـه در ایـن آیـه 
َ
کننـد و بـه مقصـد برسـند >َلَعّل خـود را پیـدا 

ک خـود اشـاره کرده و هفت بار به بنـدگان! و از  کوتـاه خداونـد هفـت مرتبـه بـه ذات پـا

ایـن راه نهایـت پیوسـتگی و قـرب و ارتبـاط و محبـت خـود را نسـبت بـه آنـان مجسـم 

سـاخته اسـت! 

کـه فرمـود: زیـاد دعـا  »عبـد اهَّلل بـن سـنان« می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 

اسـت،  حاجـت  هـر  بـه  رسـیدن  وسـیله ی  و  خداونـد  بخشـش  کلیـد  دعـا  زیـرا  کنیـد 

کـه جـز بـا دعـا نمی تـوان بـه آن رسـید! و  نعمت هـا و رحمت هایـی نـزد پـروردگار اسـت 

گشـوده خواهـد شـد! )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص  کـه بکوبـی عاقبـت  بـدان هـر در را 

			(. آری او بـه مـا نزدیـک اسـت، چگونـه ممکـن اسـت از مـا دور باشـد در حالـی 

ّنَ اهَّلَل یُحـوُل َبیـَن اْلَمـْرِء َو َقْلِبـه<« 
َ
کـه میـان مـا و قلـب مـا جـای او اسـت! >َو اْعَلُمـوا أ
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)مـکارم، 				 ش، ج 	، ص 			(. 

بنابرایـن مقـام ایـن آیـه، در بیان شناسـاندن جایگاه خداوند به انسـان اسـت، نه 

در بیـان رد یـا قبـول توسـل. بـه اصطـاح منطقیـون اثبـات شـیء نفی مـا ادا نمی کند. 

بـودن  نادرسـت  بـر  دلیـل  بفرمایـد،  معرفـی  نزدیـک  را  خـود  عالـم  پـروردگار  اینکـه 

کتـاب شـریف  »واسـطه« بیـن خـود و بنـدگان نیسـت. چـون در جـای دیگـر در همیـن 

اسـتفاده از »وسـیله« را مشـروع دانسـته بلکـه بـه تمسـک جسـتن بـدان نیـز توصیـه 

کـه در جـای خـود بـه آن اشـاره خواهدشـد.  می فرمایـد 

َکر و مرده واقعی اند(. . .   آیه ی ششم )کافران 

ـْوْا ُمْدِبِریـَن< )نمـل، 0	( 
َ
َعـاَء ِإَذا َوّل

ُ
ـّمَ الّد  ُتْسـِمُع الّصُ

َ
 ُتْسـِمُع اْلَمْوتـَی َو ال

َ
ـک ال >ِإّنَ

یعنـی: مسـّلمًا تـو نمی توانـی سـخنت را بـه گـوش مـردگان برسـانی، و نمی توانی کران 

را هنگامی کـه روی بـر می گرداننـد و پشـت می کننـد فراخوانـی!

نمی توانـی  تـو  پیامبـر  ای  می فرمایـد:  کـه  فـوق  آیـه ی  بـه  اسـتناد  بـا  مخالفـان 

کـه  کرده انـد: همان گونـه  برداشـت  .، چنیـن  برسـانی …  مـردگان  گـوش  بـه  کامـی 

ُهم  ـٌت َوِاّنَ َک َمّیِ کـه به تصریح قـرآن مرده اسـت »ِاّنَ مـرده نمی شـنود، پیامبـر؟ص؟ هـم 

ُتـوَن« بعـد از رحلـت از دنیـا مثـل مابقـی مـردگان نمی توانـد بشـنود، پـس توسـل بـه  َمّیِ

کـه می دانیـم او قـادر بـه شـنیدن  یـک مـرده و او را طـرف خطـاب قـرار دادن در حالـی 

ل شـیعه را متهـم می کننـد بـه کار لغـو و  کاری بیهـوده اسـت! و بـا ایـن اسـتدال نیسـت 

کـه نمی شـنوند! خطـاب بـه آنـان می گوینـد: چـرا از مـردگان تقاضـا می کنیـد؟ آنهـا 

ـک ال ُتْسـِمُع اْلَمْوتـی< جواب  در ترجمـه ی تفسـیر بیـان السـعادة آمـده اسـت: »>ِإّنَ

آنـان نگویـم؟  بـه  آیـا چیـزی  گفتـه باشـد:  کـه محّمـد؟ص؟  گویـا  سـؤال مقـّدر اسـت، 
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ـّمَ  الّصُ ُتْسـِمُع  ال  >َو   … مردگاننـد  آنـان  چـون  نگـو،  آنـان  بـه  چیـزی  فرمـود:  پـس 

کنـی، چـون آنـان از انسـانیت مـرده  عـاَء< و تـو نمی توانـی آنـان را بشـنوانی و شـنوا 
ُ

الّد

هسـتند، نمی تواننـد نـدای انسـان را بشـنوند، چـون آنـان نسـبت بـه نـدای انسـان 

بـا نصـب  ـَم<   >الّصُ لفـظ  و  بـه صـورت خطـاب  تـا  بـا  ُتْسـِمُع<   >ال  لفـظ  کـر هسـتند. 

کـه در نتیجـه  ـْوا ُمْدِبِریـَن < وقتـی پشـت بـه تـو می کننـد 
َ
خوانـده شـده اسـت. >ِإذا َوّل

کیـدی  تأ یـا غیـر  کیـدی  تأ >ُمْدِبِریـَن<  حـال  لفـظ  نیـز نمی فهمنـد. و  را  حتـی اشـاره 

 .)			 ص   ،		 ج  ش،   				 است«)سلطان علی شـاه، 

ـک ال ُتْسـِمُع اْلَمْوتـی< قـال: هـذا  در تفسـیر القـرآن العظیـم نیـز آمـده اسـت: »>ِإّنَ

کذلـک ال یسـمع الکافـر و ال ینتفـع بـه. و  کمـا ال یسـمع المیـت  مثـل ضربـه اهَّلل للکافـر؛ 

ـْوا ُمْدِبِریـَن<  یقـول: لـو أن أصمـا ولـی مدبـرا 
َ
عـاَء ِإذا َوّل

ُ
ـّمَ الّد فـی قولـه: >َو ال ُتْسـِمُع الّصُ

کذلـک الکافـر ال یسـمع و ال ینتفـع بمـا یسـمع« )ابن ابی حاتـم،  ثـم نادیتـه لـم یسـمع، 

				 ق، ج 	، ص 			(.

ک ال ُتْسـِمُع اْلَمْوتی< فهـذا مثل ضربه  در تفسـیر بحـر العلـوم نیـز آمـده اسـت: »>ِإّنَ

کفار مکة« )سـمرقندی، 				  للکفـار، فکمـا أنـک ال تسـمع الموتی، فکذلـک ال تفّقه 

ق، ج 	، ص 			(.

کـه خـدای تعالـی در بیان احـوال بعض از  از توضیحـات تفاسـیر فـوق روشـن شـد، 

کـه خـود را برای  کفـار اسـت و می خواهـد بـه پیامبـر عظیم الشـأن اسـام؟ص؟ بفرمایـد: 

کافرانـی خسـته نکـن. چـون آنهـا نمی خواهنـد حـرف تـو را بشـنوند،  هدایـت چنیـن 

کـه تـو درسـت می گویـی. آنهـا مثـل مرده هـا هسـتند. یعنـی قلـب آنهـا  هـر چنـد بداننـد 

مـرده اسـت. روح آنهـا مـرده اسـت. مشـکل از تـو نیسـت. مشـکل از آنـان اسـت. آیه ی 

گر  کـه بفرمایـد: مردگان مطلقًا قادر به شـنیدن نیسـتند. ا شـریفه در بیـان ایـن نیسـت 
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گفتـن با  چنیـن بـود رفتـن بـر سـر قبـور مـردگان و خوانـدن فاتحـه بـرای آنـان و سـخن 

کـه مکـرر بـر سـر قبـور  آنـان معنایـی نداشـت، و حـال آنکـه ایـن سـنت پیامبـر؟ص؟ بـود 

امـوات می رفتنـد و ضمـن تـاوت قـرآن و فاتحـه بـا آنـان سـخن می گفتنـد و اصحـاب 

نیز می دیدند و به ایشـان تأسـی می کردند. و امروزه نیز در بین بسـیاری از مسـلمانان 

ایـن سـنت حسـنه جـاری اسـت و بـه ویـژه شـب ها و روزهـای جمعـه بـه زیـارت قبـور 

می رونـد و سـنت نبـوی را بـر پـا می دارنـد.

کـردم؟  عـرض  صـادق؟ع؟  امـام  »بـه  می گویـد:  مسـلم  بـن  محّمـد  روایتـی  »در 

آیـا وقتـی مـا بـه زیارتشـان  کـردم:  کنیـم؟ فرمـود: بلـه. عـرض  آیـا مـردگان را زیـارت 

می رویـم، آنـان صـدای مـا را می شـنوند؟ فرمـود: بلـه، بـه خـدا سـوگند، چنیـن اسـت، 

مسـّلما آنان از آمدن شـما خبردار شـده و شـادمان می گردند و با شـما انس می گیرند.« 

)ابـن طـاووس، 0			 ش، ص 			(.

در روایـت دیگـر صفـوان بـن یحیی می گوید: »به امام کاظـم؟ع؟ عرض کردم: آیا 

کّفار  میـت سـام و دعـای شـخص را در نـزد قبرش می شـنود؟ فرمود: بله، آیا مـردگان 

می شـنوند و مؤمنـان نمی شـنوند؟! )البّتـه مـا ایـن روایـت را بـه صـورت اختصـار نقـل 

کّفار می شـنوند،  نمودیـم( شـاید مقصـود از فرمایـش حضـرت؟ع؟ که فرمـود: مردگان 

کشـتن و بـه چـاه انداختـن آنـان  کـرم؟ص؟ پـس از  کـه پیامبـر ا کافرانـی باشـد  همـان 

کـه پـروردگارم بـه مـن وعـده داده بـود،  در جنـگ بـدر بـه آنهـا خطـاب نمـود: آنچـه را 

شـما  کـه  همان گونـه  می شـنوند،  آنـان  فرمـود:  بعـد  نمـودم.  دریافـت  حقیقـت  بـه 

می شـنوید« )همـو، ص 			(.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »وقتـی میـت خود را  از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایت شـده 

غ شـدید، وارث یـا خویشـاوند یـا دوسـت او در  ک سـپاری اش فـار دفـن نمودیـد و از خا
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کنـار قبـر ایسـتاده و دو رکعـت نمـاز بخوانـد، در رکعت اّول سـوره ی فاتحـه و معّوذتین 

و  َحـٌد«، 
َ
أ اهَّلُل  ُهـَو  »ُقـْل  سـوره ی  خواسـت  گـر  ا و  »حمـد«  سـوره ی  دّوم  رکعـت  در  و 

کـه در نمازهای  کـه این دو سـوره از سـوره های مهّم  سـوره ی »إّنـا أنزلنـاه« را بخوانـد، 

ع و سـجده بجـا آورده و در سـجده اش  نافلـه خوانـده می شـوند، می باشـند. و بعـد رکـو

ک و منّزه اسـت  َز ِبالُقـدَرِة، َو َقهـَر ِعَبـاَدِه ِبالَمـوِت« یعنـی: پـا بگویـد: »ُسـبَحاَن َمـن َتَعـّزَ

کـه بـه قـدرت خویـش، عزیز و سـربلند، و با مرگ بر بندگانش سـلطه دارد.  خداونـدی 

سـپس سـام نمـاز را گفتـه و رو بـه قبـر نمـوده و بگوید: ای فانی پسـر فانی، این نماز 

بـرای تـو و یـا رانـت باشـد« )همـو، ص 			(.

آیات مجوز توسل.  

کـه مـورد سـوء برداشـت مخالفـان شـیعه، در بحـث  تـا اینجـا شـش آیـه از آیاتـی 

کریم  گرفته بود، بررسـی شـد، از این نمونه آیات در جاهای دیگر قرآن  »توسـل« قرار 

ح آنـان نیسـت. کـه مشـابه همیـن آیـات اسـت و نیـازی بـه طـر یافـت می شـود 

شـبهات  بـه  دیگـر  نوعـی  بـه  کریـم،  قـرآن  آیـات  از  نمونـه  چهـار  ذکـر  بـا  کنـون  ا

گذشـت ضمـن تشـریح  کـه  ح شـده پاسـخ داده می شـود. هرچنـد در ذیـل آیاتـی  مطر

شـد. داده  پاسـخ های  آیـات 

کلی داشت:  ح بود دو محور  که در آیات فوق مطر شبهاتی 

کـه »وسـیله« را بیـن انسـان و خـدا مـردود می دانسـت و قائـل بـر  الـف( شـبهاتی 

کـه وقتـی خـود خـدای متعال فرموده: کسـی را با خـدا نخوانید. من به شـما  ایـن بـود 

نزدیکـم، هـرگاه مـرا بخوانیـد شـما را اجابـت می کنـم. دیگـر چـه دلیلـی وجـود دارد که 

بـه غیـر خدا متوسـل شـد. 
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و  پیامبـر؟ص؟  و  می بـرد.  سـئوال  زیـر  را  امـوات  بـه  »توسـل«  کـه  شـبهه ای  ب( 

کـه از دنیـا رفته انـد را داخـل در امـوات می دانسـت و می گفـت: نبایـد  معصومـان؟مهع؟ 

آنـان را »واسـطه« بیـن خـود و خـدا قـرار داد و از آنـان چیـزی خواسـت.

پاسخ به شبهات دسته اول )استفاده از وسیله( .   .  

آیه ی اول )استفاه عام از وسیله(.   .   .  

ْرَض 
َ ْ
ـَماِء َماًء َفیْحِی ِبِه األ >َو ِمـْن َءایاِتـِه یِریکـُم اْلبـَرَق َخْوًفـا َو َطَمًعا َو ینَزُل ِمَن الّسَ

َقـْوٍم یْعِقُلـوَن< )روم، 		( یعنـی: و از آیـات او ایـن  َبْعـَد َمْوِتَهـا ِإّنَ فـِی َذاِلـک اَلیـاٍت ّلِ

کـه بـرق و رعـد را بـه شـما نشـان می دهد که هـم مایه ی ترس و هم امید اسـت  اسـت 

)تـرس از صاعقـه، و امیـد بـه نـزول بـاران(، و از آسـمان آبی فرو می فرسـتد که زمین را 

بعـد از مردنـش بوسـیله ی آن زنـده می کند؛ در این نشـانه هایی اسـت بـرای جمعیتی 

که می اندیشـند! 

مـن  َخْوفـًا<  اْلَبـْرَق  یِریکـُم  آیاِتـِه  ِمـْن  >َو  »قولـه؟زع؟:  اسـت:  آورده  العلـوم  بحـر 

کنتـم بـأرض قفـر، >َو َطَمعـًا< للمطـر. >َخْوفـًا َو َطَمعـًا< منصوبـان علـی  الصواعـق إذا 

ُل  المفعـول لـه المعنـی یریکـم للخوف و الطمع، خوفا للمسـافر و طمعا للمقیم. >َو یَنّزِ

ْرَض< أی: بالنبات >َبْعـَد َمْوِتها ِإّنَ ِفی 
َ ْ
ـماِء مـاًء< یعنـی: المطـر >َفیْحیی ِبـِه األ ِمـَن الّسَ

یـاٍت<  أی: لعامـات >ِلَقـْوٍم یْعِقُلـوَن<  عـن اهَّلل؟زع؟ فیوحدونه«)سـمرقندی، 
َ

ذِلـک آل

				 ق، ج 	، ص 	(.

کـه هـم  کـه بـرق را  و در تفسـیر نمونـه آمـده اسـت: »از نشـانه های خـدا ایـن اسـت 

مایـه ی تـرس اسـت هـم مایـه ی امیـد، بـه شـما نشـان می دهـد >َو ِمـْن آیاِتـِه یِریکـُم 

کـه گاه به صـورت »صاعقه«  اْلَبـْرَق َخْوفـًا َو َطَمعـًا<. »تـرس« از خطـرات ناشـی از بـرق 
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کسـتر می کنـد، و  گیـرد آتـش می زنـد و خا در می آیـد و هـر چیـز را در حـوزه ی آن قـرار 

کـه غالبـا بعـد از رعـد و بـرق بـه صـورت رگبـار فـرو می ریـزد.  »امیـد« از نظـر نـزول بـاران 

بنابرایـن، بـرق آسـمان پیشـاهنگی اسـت بـرای نـزول بـاران « )مـکارم، 				 ش، ج 

		، ص 	0	(.

گردیـد، خداونـد  کـه در آیـه ی شـریفه و در توضیـح مفسـران مشـاهده  همان گونـه 

کـه بـرق را، پیشـاهنگ و وسـیله ی نـزول بـاران قـرار داده اسـت. همیـن  می فرمایـد 

کنان  کنـد، بـرای مقیـم و سـا کـه می توانـد، بـرای مسـافر ایجـاد تـرس و خطـر  برقـی 

آیـه ی  ذیـل  التحقیـق  در  اسـت.  الهـی  رحمـت  بـارش  و  امیـد  ره آورد  شـهرها، 

 
َّ

ِإال ُمـوَر 
ُ
األ یجـِرَی  ن 

َ
أ اهَّلُل  َبـی 

َ
>أ دارد:  ْرِض< 

َ ْ
األ َو  ـماواِت  الّسَ ُجُنـوُد   ِ

هَّلِلَّ >َو  شـریفهی 

کـه  دارد  ِابـی  یعنـی: خداونـد  سـَباِبَها<)مصطفوی، 				 ش، ج 		، ص 			( 
َ
ِبأ

امـور را از غیـر مجـرای طبیعـی خـودش یعنـی از طریـق اسـباب انجـام دهـد. از ایـن 

کـه سـنت جـاری پـروردگار را در تدبیـر عالـم هسـتی، از طریـق اسـباب و  نمونـه آیـات 

واسـطه ها بیـان مـی دارد، در قـران کریـم کم نیسـت، )مثل ارسـال بادها بـرای جابجا 

کـه  کسـی نگویـد:  گیاهـان قـرار دادن و …( پـس  کـردن ابرهـا، بـاران را سـبب رویـش 

خداونـد خـودش مسـتقیما و بـدون اسـتفاده از هیـچ واسـطه ای امـور را تدبیـر می کند. 

کـن )بـاش(، فیکـون )پـس  کنـد، بمحـض اینکـه بگویـد:  گـر خداونـد اراده  کـه ا البتـه 

کریـم  کـه بیـان شـد، پـروردگار عالـم در جای جـای قـرآن  اّمـا همین طـور  می شـود(. 

آفریـده اسـت  کـه خـودش  اسـبابی  بواسـطه ی  را  امـور عالـم  کـه  ح می فرمایـد:  تصـر

کـه اسـباب مسـتقل در تأثیـر نیسـتند و فاعـل مطلـق و مـا  انجـام می دهـد. صـد البتـه 

یشـاء خـود خداونـد اسـت. امـا بحـث بـر سـر اسـتفاده یـا عدم اسـتفاده از اسـباب اسـت 

کـه روشـن شـد. 
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آیه ی دوم )انبیاء و مالئکه نیز با وسیله، تقرب می جویند(.   .   .  

ْقَرُب َو یْرُجـوَن َرْحَمَتُه 
َ
یُهـْم أ

َ
ِهـُم اْلَوِسـیَلَة أ ِذیـَن یْدُعـوَن یْبَتُغـوَن ِإلـی َرّبِ

َ
ولِئـک اّل

ُ
>أ

را  کسـانی  َمْحـُذورًا< )اإلسـراء، 		( یعنـی:  کاَن  ـک  َرّبِ َعـذاَب  ِإّنَ  َو یخاُفـوَن َعذاَبـُه 

کـه آنـان می خواننـد، خودشـان وسـیله ای )برای تقـرب( به پروردگارشـان می جویند، 

وسـیله ای هـر چـه نزدیک تـر؛ و بـه رحمـت او امیدوارنـد؛ و از عـذاب او می ترسـند؛ چـرا 

کـه عـذاب پـروردگارت، همـواره در خـور پرهیـز و وحشـت اسـت! 

و  األنبیـاء  ذکـر  إلـی  سـبحانه  رجـع  »ثـّم  اسـت:  آمـده  الـدرر  مقتنیـات  تفسـیر  در 

یطلبـون  و  اهَّلل  إلـی  یْدُعـوَن <  ِذیـَن 
َ
اّل ولِئـک 

ُ
>أ فقـال:  االولـی  اآلیـة  فـی  الموّحدیـن 

ْقـَرُب < و ذکـر ذلـک حّثـا علـی 
َ
یُهـْم< أفضـل و >أ

َ
القربـة و >اْلَوِسـیَلَة< بـا لعبـادة إلیـه >أ

االقتـداء بهـم و تـرک هـذه الطریقة الخبیثة. فلیکن اإلنسـان یرجو رحمة اهَّلل و یخاف 

عذابـه >ِإّنَ َعـذاَب َرّبِـک< یجـب أن یحـذر منـه« )حائری طهرانـی، 				 ش، 	 ج، 

 .)،			 ص 

ْقَرُب < إلی رحمة اهَّلل سـبحانه 
َ
یُهْم هو أ

َ
در الوجیز نیز آمده اسـت: طلب الجّنة »>أ

یبتغی الوسیلة إلیه بصالح األعمال« )واحدی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

که بنو مدلج مائکه  در تفسـیر خاصه ی منهج الصادقین آمده اسـت: »آورده اند 

را و خذاعـه جـن را می پرسـتیدند جنیـان خـود ایمـان آوردنـد و پرسـتندگان ایشـان بـر 

گروه از مائکـه و جن آنانند که  ِذیـَن یْدُعوَن<  آن 
َ
ولِئک اّل

ُ
کـه >أ کفـر بماندنـد آیـه آمـد 

ِهـُم اْلَوِسـیَلَة< می جوینـد بسـوی  می خواننـد ایشـان را و می پرسـتند >یْبَتُغـوَن ِإلـی َرّبِ

یُهـْم 
َ
>أ او  حضـرت  بـه  عبـادت  و  طاعـت  بـه  تقـرب  یعنـی  سـیلة:  و  خـود.  پـروردگار 

کـه مقربـان  کـه نزدیک ترنـد بمنزلـه و مرتبـه یعنـی آنهـا  کـدام از ایشـان  ْقـَرُب<  هـر 
َ
أ
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از مائکـه و جـن توسـل می کننـد بـه حق تعالـی. پـس غیـر مقـرب بطریـق  درگاهنـد 

اولـی >َو یْرُجـوَن َرْحَمَتـُه َو یخاُفـوَن َعذاَبـُه<  و امیـد می دارنـد بخشـش او را و رحمـت 

کـه عـذاب  کاَن َمْحـُذو را< بـه درسـتی  ـک  او را و می ترسـند از عـذاب >ِإّنَ َعـذاَب َرّبِ

کـه ایشـان در  کننـد و چـون معلـوم شـد  پـروردگار تـو هسـت سـزاوار بـه آنکـه از آن حـذر 

کردند« )کاشـانی،  بیـم و امیدنـد هم چـو سـایر بندگان پس چگونه ایشـان را پرسـتش 

				 ش، ج 	، ص 			(.

کـه گروهـی از مشـرکان، حضرت مسـیح؟ع؟،  در سـه تفسـیر فـوق ماحظـه گردیـد 

آنـان را سـرزنش فرمـوده  گروهـی جـن را می پرسـتیدند. خداونـد  گروهـی مائکـه، و 

خـود  می پرسـتید  شـما  کـه  را  آنـان  می فرمایـد:  و  مـی دارد  حـذر  بـر  الهـی  عـذاب  از  و 

بـرای تقـرب بـه خداونـد از وسـیله ای همچـون طاعـت، عبـادت و اعمـال صالـح بهره 

می جوینـد. یعنـی بـرای تقـرب بـه ذات اقـدس الهـی »وسـیله« الزم اسـت، همچنـان 

»وسـیله«، طاعـت،  ایـن  مفسـران  نظـر  بـه  اّمـا  دارد.  شـریفه صراحـت  آیـه ی  در  کـه 

کـه اینهـا بیـان مصداق اسـت. و آن هم نظر مفسـران  عبـادت یـا اعمـال صالـح اسـت، 

کـه خداوند اجازه  ع وسـیله ای   بیـان آیـه، مطلـق و عام اسـت و هر نو
ّ

فـوق اسـت. و اال

اسـتفاده از آن را داده باشـد شـامل می شـود.

آیه ی سوم )امر به مؤمنین برای استفاده از وسیله(.   .   .  

کـْم 
َ
ُقـوْا اهَّلَل َو اْبَتُغـوْا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة َو َجاِهـُدوْا فـِی َسـِبیِلِه َلَعّل ِذیـَن َءاَمُنـوْا اّتَ

َ
یَهـا اّل

َ
>یأ

که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان(  کسانی  ُتْفِلُحوَن< )المائده، 		( یعنی: ای 

کنیـد، باشـد  خـدا بپرهیزیـد! و وسـیله ای بـرای تقـرب بـه او بجوئیـد! و در راه او جهـاد 

که رسـتگار شـوید!
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و  معاصیـه  اتقـوا  أی  اهَّلَل<  ُقـوا  اّتَ آَمُنـوا  ِذیـَن 
َ
اّل یَهـا 

َ
أ »>یـا  اسـت:  آمـده  الوجیـز  در 

اجتنبوهـا >َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة< أی اطلبـوا إلیـه بمـا یرضیـه مـن الطاعـات، و قیـل: 

الوسـیلة أفضـل درجـات الجّنـة؛ و روی عـن الّنبـی؟ص؟ اّنـه قـال: سـلوا اهَّلل لی الوسـیلة 

کـون أنا هـو >َوجاِهُدوا  فاّن هـا در جـة فـی الجنـة ال ینال هـا إال عبـد واحـد، و أرجـو أن أ

ِفـی َسـِبیِلِه<  أی فـی طریـق دینـه مـع أعدائـه؛ و الجهـاد فی سـبیل اهَّلل قد یکـون بالید 

کـْم ُتْفِلُحـوَن « أی لکـی تظفـروا 
َ
و اللسـان و القلـب و بـا لسـیف و القـول و الکتـاب »َلَعّل

بنعیـم األبـد، و المعنـی اعملـوا علـی رجـاء الفـاح و الفـوز و قیـل: لعـل و عسـی مـن اهَّلل 

واجـب، فکأّنـه قـال: اعملـوا لتفلحـوا« )دخیـل، 				 ق، ج 	، ص 			(.

ُقـوا اهَّلَل<   ِذیـَن آَمُنـوا اّتَ
َ
یَهـا اّل

َ
در ترجمـه تفسـیر مجمع البیـان نیـز آمـده اسـت: »>یـا أ

کنید. >َو اْبَتُغوا ِإَلیِه اْلَوِسـیَلَة< حسـن و مجاهد  ای مؤمنـان از معصیـت خـدا اجتنـاب 

کنیـد.  گوینـد: یعنـی بوسـیله ی طاعـات، طلـب قـرب بـه خـدا  و عطـا و سـدی و … 

کـه سـبب خشـنودی خـدا باشـد و شـما را بحضرتـش  کنیـد  کاری  گویـی می فرمایـد: 

گویـد: »وسـیله« عالی تریـن درجـات بهشـت اسـت. از پیامبـر  نزدیـک سـازد. عطـا نیـز 

کـه درجـه ای  کنیـد  کـه: »بـرای مـن از خداونـد »وسـیله« را مسـألت  گرامـی؟ص؟ اسـت 

کـه  کـه تنهـا یکـی از بنـدگان خـدا بـه آنجـا می رسـد و مـن امیـدوارم  اسـت در بهشـت 

همـان بنـده باشم«)طبرسـی، بی تـا، ج 	، ص 		(.

و در تفسـیر نمونه آمده اسـت: »و نیز شـفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح 

پـروردگار می گـردد، در مفهـوم وسـیع  بـه  تقـرب  باعـث  قـرآن  کـه طبـق صریـح  خـدا 

گام نهـادن در  توسـل داخـل اسـت، و هم چنیـن پیـروی از پیامبـر؟ص؟ و امـام؟ع؟ و 

گام آنهـا زیـرا همـه اینهـا موجـب نزدیکـی بـه سـاحت قـدس پـروردگار می باشـد  جـای 

حتـی سـوگند دادن خـدا بـه مقـام پیامبران و امامان؟مهع؟ و صالحان که نشـانه عاقه 
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بـه آنهـا و اهمیـت دادن بـه مقـام و مکتـب آنـان می باشـد جـزء ایـن مفهـوم وسـیع 

کـه آیـه فـوق را بـه بعضی از ایـن مفاهیم اختصاص داده انـد در حقیقت  اسـت. و آنهـا 

گفتیـم »وسـیله« در  کـه  هیچ گونـه دلیلـی بـر ایـن تخصیـص ندارنـد، زیـرا همان طـور 

کـه باعث تقـرب می گردد« )مـکارم، 				  مفهـوم لغویـش بـه معنـی هـر چیزی اسـت 

ش، ج 	، ص 			(.

و در ترجمـه ی تفسـیر بیـان السـعادة نیـز آمـده اسـت: »>َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة< 

کنـد، بجوییـد. چـون خطـاب بـه مؤمنـان  کـه بتوانـد آن عقوبـت را سـاقط  وسـیله ای 

که بعد  کسـی باید باشـد  که با الف و الم معرفه شـده اسـت  اسـت مقصود از »وسـیله« 

کنـد و توبه به دسـت او باشـد و این نیسـت مگر  از ایمـان بـه رسـول؟ص؟ توبـه را قبـول 

کـه بـه دعـوت باطنـی ولـوی دعـوت می کنـد، لـذا ائّمـه ی هـدی؟مهع؟ آن را بـه  امـام 

کرده انـد« )سلطان علی شـاه، 				 ش، ج 	، ص 			(. خودشـان تفسـیر 

کـه در تفسـیر الوجیـز و مجمع البیـان آمـده مشـاهده شـد که »وسـیله« را  در شـرحی 

کـرده و از قـول نبی مکرم اسـام؟ص؟ آورده اسـت که  برتریـن درجـه ی بهشـت معرفـی 

که درجه ای در بهشـت اسـت و بدان  فرمود: برای من از خداوند »وسـیله« بخواهید 

کـه آن بنـده باشـم. از ایـن  نمی رسـد جـز فقـط یکـی از بنـدگان خـدا و مـن امیـدوارم 

کـه »وسـیله« چیـز کوچکـی نیسـت و بـه راحتـی قابل فهـم بـرای  بیـان معلـوم می شـود 

هـر کسـی نمی باشـد و نـزد خداونـد بسـیار ارزشـمند اسـت و چـون در قـرآن ایـن لفظ به 

که »وسـیله« را صرفًا به معنای  صورت مطلق و عام آمده اسـت جا داشـت مفسـرانی 

گرفته انـد در تاریـخ و سـنت و سـخنان پیامبـر؟ص؟ دقیـق جسـتجو می کردنـد  عبـادت 

کـه بایـد در دسـت  و نظـر آن حضـرت؟ص؟ را پیرامـون آن جویـا می شـدند. ایـن چیـزی 

انسـان باشـد، تـا بتوانـد بـه مقـام قـرب برسـد، و خداونـد هـم همـراه داشـتن آن را بـه 
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کـرده اسـت، حقیقتا چیسـت؟  صـورت سـر بسـته امـر 

کـه حداقـل بـه  از توضیـح صاحبـان تفاسـیر نمونـه و بیـان السـعاده، معلـوم شـد 

عنـوان یـک مصـداق بایـد شـفاعت جسـتن از پیامبـر بزرگـوار اسـام؟ص؟ و اهل بیـت 

کـرد و آن ذوات مقـدس را »وسـیله ی« تقـرب درگاه  عصمـت و طهـارت؟ص؟ را قبـول 

الهـی دانسـت. مگـر نه این اسـت که بـه تصریح قرآن، حضرت یعقوب؟ع؟ »وسـیله« 

گردید و از  کارش شـد و واسـطه ی بین فرزندان و خدای متعال  آمرزش فرزندان خطا

کـرد )نـک، یوسـف، 		 و 		(. آیا  سـاحت قـدس پـروردگار بـرای آنـان طلـب آمـرزش 

کـه اشـرف و خاتم ُرسـل اسـت، و اهل بیـت طاهرینش؟مهع؟  رسـول ختمی مرتبـت؟ص؟ 

کریـم آمـده  کـه در قـرآن  نمی تواننـد واسـطه ی بیـن خـدا و مؤمنیـن باشـند! در حالـی 

کنـد و خداونـد فرمـود:  اسـت: پیامبـر بزگـوار اسـام؟ص؟ مأمـور شـد بـرای مؤمنیـن دعـا 

کـه دعـای تـو بـرای آنـان موجـب آرامـش اسـت )نـک، توبـه،  کـن زیـرا  بـرای آنـان دعا

کـه بـه برخـی از آنـان  			( و در خصـوص توسـل مؤیداتـی نیـز در روایـت وجـود دارد 

اشـاره می شـود.

کـه بوسـیله ی او  در بحـار األنـوار آمـده اسـت: »>َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة< آنچـه را 

بـه ثـواب و قـرب الهـی نائـل می شـوید انجـام دهیـد یعنـی طاعـت و عبـادت و تـرک 

معصیـت پـس از معرفـت و شناسـایی امـام و پیـروی و متابعـت از حضرتـش؟ص؟ )و 

کـرد( و علـی بـن ابراهیـم در تفسـیرش  کـذاـ یعنـی تقـرب و نزدیکـی بـا و پیـدا  سـل الـی 

کـه بواسـطه ی امـام و بوسـیله ی او بخـدا نزدیـک شـوید  گفتـه معنـای آیـه ایـن اسـت 

کنیـد و بـا دشـمنان علنـی و دشـمنان درونـی  >َو جاِهـُدوا ِفـی َسـِبیِلِه<  در راه او جهـاد 

کـْم ُتْفِلُحـوَن < بـا رسـیدن بقـرب الهـی و دسـت یابی بکرامـت و فضـل او 
َ
بجنگیـد >لَعّل

رسـتگار می شـوید« )مجلسـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.
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ِمیـُر اْلُمْؤِمِنیـَن >َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه 
َ
و در مناقـب ابـن شـهر آشـوب نیـز آمـده اسـت: »َقـاَل أ

یُتـُه« )ابـن شهرآشـوب، 				 ق،  ج 	، ص  َنـا َو ُوْلـِدی ُذّرِ
َ
َنـا َوِسـیَلُتُه َو أ

َ
اْلَوِسـیَلَة< أ

		(. یعنـی: امیرالمؤمنیـن؟مهع؟ فرمـود: بـه سـوی او )بـرای تقـرب بـه خـدای تعالـی( 

وسـیله ی  خـدا؟ص؟(  رسـول  ذرّیـه ی  )از  فرزنـدام  و  مـن  و  باشـید  داشـته  وسـیله ای 

)تقـرب( بـه )خـدا( هسـتیم«.

کتـاب جلوه هـای اعجـاز معصومـان؟مهع؟ آمـده اسـت: »در جنـگ خیبـر »سـلمة  در 

اسـت.  خـو  شـفا  و  شـتافت  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  حضـور  بـه  خـورد.  ضربتـی  ع«  کـو ا بـن 

نکـرد«  درد  او  مـرگ  لحظـه  تـا  و  شـد  خـوب  و  مالیـد  آن  بـر  دهانـش  آب  از  حضـرت 

.)		 ص  ش،   				 راونـدی،  )قطب الدیـن 

کـه: »یکـی از جوانـان انصـار مادر پیـر و کوری داشـت. این جوان  ونیـز آمـده اسـت 

مریـض شـد. پیامبـر؟ص؟ بـه عیادتـش رفـت، و جوان مـرد. مادرش گفـت: خدایا! من 

بـه امیـد اینکـه در هـر مصیبتی یاری ام کنی به سـوی تو و پیامبـرت، هجرت نمودم، 

ایـن مصیبـت را بـر مـن تحمیـل نکـن! انـس می گویـد: پارچـه را از صورتش برداشـتیم 

زنـده شـد و بـا ما سـخن گفت« )همـو، ص 		(.

پاسخ به شبهاِت دسته دوم )یعنی: توسل به مرده گان ممنوع(.   .  

آیه ی چهارم )شهدا زنده اند، پس پیامبر؟ص؟ زنده است( 

ِهـْم یْرَزُقـوَن<  ْحیـاٌء ِعنـَد َرّبِ
َ
ْمَواَتـا َبـْل أ

َ
ِذیـَن ُقِتُلـوْا فـِی َسـِبیِل اهَّلِل أ

َ
 تَحَسـبَن اّل

َ
>َو ال

شـدند،  کشـته  خـدا  راه  در  کـه  کسـانی  مبـر  گمـان  هرگـز  یعنـی:   )			 )آل عمـران، 

می شـوند. داده  روزی  پروردگارشـان  نـزد  و  زنده انـد،  آنـان  بلکـه  مردگاننـد! 

در تفسـیر جامع البیان آمده اسـت: »ثنا سـلمة، عن ابن إسـحاق : >َو ال َتْحَسـَبَن<  
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مـن  بأحـد  قتلـوا  الذیـن  یعنـی:  اهَّلِل<   َسـِبیِل  ِفـی  ُقِتُلـوا  ِذیـَن 
َ
>اّل قولـه:  و  و ال تظنـن. 

ْمواتـًا< یقـول: و ال تحسـبنهم یـا محمـد أمواتا، ال یحسـون 
َ
أصحـاب رسـول اهَّلل؟ص؟ >أ

رزقـی،  فـی  متنعمـون  عنـدی،  أحیـاء  فإنهـم  یتنعمـون،  ال  و  یلتـذون،  ال  و  شـیئا، 

کرامتـی و فضلـی، و حبوتهـم بـه من جزیـل ثوابی  فرحـون مسـرورون بمـا آتیتهـم مـن 

و عطائـی« )طبـری، 				 ق، ج 	، ص 			(.

ِذیـَن ُقِتُلـوا 
َ
در تأویـات أهـل السـنة نیـز آمـده اسـت: »و قولـه؟زع؟: >َو ال َتْحَسـَبّنَ اّل

ْمواتـًا< قیـل فیـه بوجـوه، قیـل: إن المنافقیـن قالـوا للذیـن قتلـوا بأحـد 
َ
ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل أ

ِذیـَن ُقِتُلـوا ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل< بأحـد 
َ
و ببـدر: إنهـم ماتـوا؛ فأنـزل اهَّلل؟زع؟: >َو ال َتْحَسـَبّنَ اّل

ْمواتـًا« کسـائر الموتـی؛ بـل هـم أحیـاء عند ربهـم«  )ماتریـدی، 				 ق، ج 	، 
َ
و بـدر »أ

ص 			(. 

کـه از تفاسـیر اهل تسـنن هسـتند، ببینیـد چـه تعریفـی از زنـده  در دو تفسـیر فـوق 

بـودن شـهدا می دهنـد: طبری می گوید: )خداوند می فرمایـد(: ای محمد؟ص؟ )هرگز( 

کـه نـه  کـه در )جنـگ( احـد کشـته شـدند مرده گانی انـد  مپنـدار کسـانی از اصحـاب تـو 

چیـزی احسـاس می کننـد، و نـه لذتـی می برنـد، و نـه از )چیـزی( بهره منـد می شـوند، 

کـه  بلکـه آنهـا زنده انـد و نـزد مـن و در رزق مـن متنعـم هسـتند، و )همـواره( از آنچـه 

کـرده ام شـاد و خرسـندند، و پـاداش و عطاهـای  کرامـت و فضلـم بـه آنهـا عطـا  مـن از 

کرده اسـت.  مـن آنهـا را احاطـه 

کـه یکـی از  گفته انـد  ماتریـدی نیـز می گویـد: در تفسـیر ایـن آیـه شـریفه وجوهـی 

کشـته شـدگان در )جنـگ(  گفته شـده: منافقـان )راجـع بـه(  کـه  آن وجـوه ایـن اسـت 

بـدر  کشـتگان  می فرمایـد:  خداونـد؟زع؟  و  مرده انـد!  )آنهـا(  می گفتنـد:  احـد  و  بـدر 

واحـد، نمرده انـد )مثـل سـایر امـوات(، بلکـه آنهـا زنده انـد و نـزد پرودگارشـان )روزی 
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می خورنـد(.

ح می کردنـد ایـن بـود: بـه فـرض اینکـه  کـه مخالفـان مطـر یکـی از شـبهات مهمـی 

بپذیریـم، مؤمنـان، زمـان رسـول خـدا؟ص؟ توسـلی هـم بـه ایشـان داشـته اند، ایـن در 

که او به اموات پیوسـته، دیگر  زمـان حیـات حضـرت؟ص؟ بوده، پس از رحلت ایشـان 

کار شـرک اسـت. توسـل چـه معنـی دارد؟ این 

گردید  که از تفاسـیر اهل تسـنن نقل شـد مشـاهده  در این آیه شـریفه و توضیحاتی 

کـه  کـه قـرآن »شـهید« را زنـده می دانـد و از سـایر مـرده گان جـدا می کنـد. یعنـی چیـزی 

سـایر مـرده گان نمی تواننـد آن را حـس کننـد، و یـا از آن لـذت ببرند، و یا بشـنوند، این 

کننـد،  کرده انـد می تواننـد حـس  کـه بـه پـروردگار عالـم پیـدا  شـهدا بـه خاطـر تقربـی 

گرامی  که آیا رسـول  که پیش می آید این اسـت  لذت ببرند، و بشـنوند. حال سـئوالی 

گر شـهدا زنده اند آیا آن حضرت؟ص؟ زنده  کمتراز این شـهدا اسـت؟ یعنی ا اسـام؟ص؟ 

کشـته شـدن در میـدان نبـرد نیسـت. در ایـن  نیسـت؟ و حـال آنکـه شـهادت تنهـا بـه 

کـه بـه چنـد نمونه از آنها اشـاره می شـود: زمینـه روایاتـی اسـت 

ـِهیِد 
َ

الّش ْجـِر 
َ
أ ِمْثـُل  َقاَمـِة  ِ

ْ
اإل َو  َذاِن 

َ ْ
األ َبیـَن  ِفیَمـا  ِن  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ِلْلُمـَؤّذِ

َسـِبیِل اهَّلِل؟زع؟«)شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 			( یعنـی:  ِفـی  ِبَدِمـِه  ِط  اْلُمَتَشـّحِ

کـه در  بـرای مـؤذن بیـن اذان و اقامـه پاداشـی اسـت مثـل شـهید در راه خـدای؟زع؟ 

خـون خـود غلطیـده اسـت. 

ونیـز فرمـود: »مـن مـات حتـف أنفـه فـی سـبیل اهَّلل فهـو شـهید«. )شـیخ صـدوق، 

				 ش، ج 	، ص 			( یعنـی: هرکـس در راه خـدا بمیـرد بـدون اینکـه ضربـه ای 

کشـته شـود )در بسـتر بمیـرد(، همانـا او شـهید اسـت.  بخـورد و یـا 
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کاْلُمَجاِهـِد ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل « )نـوری،  ونیـز فرمـود: »َمـْن َصَبـَر َعـْن َمْعِصیـِة اهَّلِل َفُهـَو 

کـه در نافرمانـی خـدا شـکیبایی ورزد )یعنـی  	0		 ق، ج 		، ص 			( یعنـی: کسـی 

گنـاه نکـردن صبـر کنـد( پـس او ماننـد مجاهـد در راه خـدا اسـت.  گنـاه نکنـد و بـر 

و در روایتـی دیگـر فرمـود: »مـن مشـی فـی إصـاح بیـن امـرأة و زوجهـا أعطـاه اهَّلل 

تعالـی أجـر ألـف شـهید قتلـوا فی سـبیل اهَّلل حّقًا و کان له بکّل خطـوة یخطوها و کلمة 

فـی ذلـک عبـادة سـنة قیـام لیلهـا و صیـام نهارهـا« )بروجـردی، 				 ش، ج 		، 

گام بـردارد )تاشـی  ص 			( یعنـی: هرکـس در اصـاح )رابطـه( بیـن زن و شـوهری 

کنـد(، خـدای تعالـی پـاداش هـزار شـهید در راه خـودش را حقیقتـًا بـه او می دهـد، و 

کـه  کـه می گویـد، عبـادت یکسـال  کلمـه ای  کـه او بـر مـی دارد و هـر  گامـی  بـرای هـر 

را )تمامـًا( روزه  باشـد، و روزهـای آن  کـرده  بـه صبـح( عبـادت  )تـا  را  شـب های آن 

داشـته باشـد، عطـا می فرمایـد.

ـُح  َفیَرّجَ ـَهَداِء، 
ُ

الّش ِبِدَمـاِء  اْلُعَلَمـاِء  ِمـَداُد  ُوِزَن  اْلِقیاَمـِة  یـْوُم  کاَن  »ِإَذا  فرمـود:  ونیـز 

ـَهَداِء« )شـیخ طوسـی، 				 ق، النص، 			( هنگامی که 
ُ

ِمَداُد اْلُعَلَماِء َعَلی ِدَماِء الّش

قیامت بر پا شـود قلم دانشـمندان )مدافع دین( با خون شـهدای )ریخته شـده پای 

دیـن( سـنجیده می شـود و قلـم دانشـمندان بـر خـون شـهدا ترجیـح داده می شـود.

کردیـم، چه بسـا  از رسـول خـدا؟ص؟ ماحظـه  روایـات رسـیده  کـه در  همان گونـه 

کسـی در میـدان تـاش معـاش حـال بـرای زندگـی و یـا میـدان مبـارزه ی علمـی و یـا 

اصـاح بیـن همسـران و یـا جهـاد بـا نفـس و … از دنیـا بـرود و شـهید باشـد، چـه رسـد 

کـه نه تنهـا اشـرف مخلوقـات، بلکـه اشـرف انبیـا و رسـل اسـت و  بـه رسـول خـدا؟ص؟ 

بـه یقیـن مقـام و جایـگاه ُاخـروی ایشـان از همـه ی شـهدا برتـر اسـت و همـه ی انبیاء، 

گـرد منبـر سراسـر نـور آن حضـرت در روضـه ی رضـوان  کـه  علمـا، و شـهدا آرزو دارنـد 
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کـه خاصـان عالـم خلقت و  الهـی باشـند. و بـه همیـن مثابه انـد، امامـان معصـوم؟مهع؟ 

اسـباب آفرینـش زمیـن و آسـمانند. حقیقتـًا، محروم و خسـران دیده اند کسـانی که در 

کوتـاه عمـر آن ذوات مقدس و واسـطه های فیض الهی، خلیفه و جانشـینان  فرصـت 

پـروردگار در دنیـا و آخـرت را نشناسـند و خـود را تـا ابـد از فیـض وجـود آنـان محـروم 

. کنند

نتیجه گیری. .

کـه بـه نوعـی مـورد سـوء  کریـم  نویسـنده در ایـن پژوهـش بـا شـش آیـه از قـرآن 

از سـوی مخالفـان  »توسـل«  ح شـبهه  بـه طـر اسـت  گرفتـه  قـرار  برداشـت مخالفـان 

پرداختـه و ضمـن برسـی اجمالـی پاسـخ های متناسـب بـا آیـات ارائه گردیـد و در ادامه 

کلیـدی به پاسـخ مفصل تـر پرداختـه و ثابت نموده که شـبهه ی  ح چهـار آیـه ی  بـا طـر

ح شـده در بـاب »توسـل« و مشـرک خوانـدن شـیعه از اسـاس باطـل اسـت.  طر

گاهـی از مبانـی فکـری شـیعه نداشـته و یـا  طراحـان شـبهه ی »توسـل«، یـا اساسـًا آ

ح چنیـن شـبهاتی پرداخته انـد؛ و از طرفـی سسـت بـودن مبانـی  غرض ورزانـه بـه طـر

کشـف  فکـری آنـان و اطـاع اندکشـان از مفاهیـم بلنـد قرآنـی نیـز در طـی ایـن برسـی 

کـردن اصـل  رد  اول:  اسـتوار اسـت.  بـر دو محـور  گردیـد. عمـده ی حـرف مخالفـان 

اول  پاسـخ محـور  اسـت. در  مـرده  کـه  کسـی  بـه  رد »توسـل«  بحـث »توسـل« دوم: 

بایـد گفـت: نظـام هسـتی طبـق سـنت الهـی از طریق اسـباب و علـل تدبیر می شـود. از 

طرفـی حتـی انبیـاء، اولیـاء، مائکـه و اجّنـه نیـز برای تقـرب به درگاه الهی از »وسـیله« 

کـرده و می کننـد. و دیگـر اینکـه، خداونـد خودش امر فرموده که از »وسـیله«  اسـتفاده 

کنیـد. و باالخـره اینکـه، لفـظ »وسـیله« در قـرآن بـه  بـرای تقـرب بـه خداونـد اسـتفاده 

ع »وسـیله« از جمله »واسـطه« قـرار دادن اولیاءاهَّلل  صـورت مطلـق و عـام آمـده و هر نو
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را شـامل می شـود و تأییداتـی هـم در روایـات بـرای آن آمـده اسـت. و در محـور دوم 

کـه  کـه وقتـی قـرآن شـهدا را زنـده می دانـد، چـه جـای ُبعـد اسـت  شـایان ذکـر اسـت 

کـه دوری و  کید شـد  کـرم؟ص؟ نتوانـد زنـده باشـد. در نهایـت بـر ایـن مطلـب تأ پیامبـر ا

که، بإذن اهَّلل، ُسـکان دار اداره ی عالم هسـتی  عدم شـناخت آن انوار تابان بی بدیل 

و قسـیم الجنـه و النـار دار آخـرت هسـتند و عـدم تمسـک بـه آنان، چیـزی جز خذالن، 

خسـران و محرومیـت ابـدی نیسـت. 
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