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 دهیچک
سئلٔه توحگرچه  صول و مبان یکی دیم ست ول یاز ا سالم ا س یا ست، به گونه یمختلف ریتفا شده ا ها با گروه یکه برخ یااز آن 

مس  لنانان را مک  رک و کافر النداد  ریو س  ا خوانندیم یدیدارند فقط خود را توح دیکه از توح یاو متعص  بانه یافراط ریتفس  
اطب  دیتفکرات آنها س   پردازهیکه نظر ،یجهاد هیاس  ت، و س  لف هینیتابن ش  انیکه رهبر فکر ،یوهاب هی. گروه س  لفکنندیم

دو گروه  نیآنها پرداخته است و باور دارد که ا دگاهیاز د دیو نقد توح یمقاله به بررس نی. اروندیبه شنار م فیط نیاست، از ا
سگرچه در مبحث روش سدر حوزٔه معرفت یاند ولموافق گریکدیبا  ،یشنا سلف یوهاب انیسلف یشنا ستند و   انیظاهرگرا ه

 میملتزم به تجس دیبا هایاند؛ چراکه وهابمخالف گریکدیهم با  یشناسدر حوزٔه معنا ن،یاند. بنابراشده لیاائل به تأو یجهاد
س هایشوند، برخالف اطب صفات خبر یریکه تف ساس، رو نیدارند. بر ا یخداوند تعال یمتفاوت از  در  یوهاب هیسلف کردیا

 است. «یالقصور دیتوح» یجهاد هیو سلف «یالقبور دیتوح» دیتوح
 .یجهاد انیسلف ،یاطب انیاطب، سلف دیس ،یوهاب انیسلف ه،ینیتابن د،یتوح :هادواژهیکل

  

                                              
 عضو هیئت علنی دانکگاه ادیان و مذاهب اسالمی. *
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  مقدمه
سالم اهنیت ویژه سئلٔه توحید داده ا ست، ای به م سانبه گونها شقاوت ان سعادت و  ها را در دنیا و آخرت در گرو ای که 

نه تنها در اس  الم بلکه در تنام ادیان الهی از باا اینکه کلنه توحید می ِداند. توحید  ن 
َ
ِِاْعُبُدواِأ ُبواِاّلَلَ الَطاُغوَتَِِواْجَتن 

از  1
 فردی به نام محند بن ،بس  یار اس  ت. در ارون اخیر تبعات و الزامات آندلیل به هنین  .جایگاه باالیی برخوردار اس  ت

سلنانان را تکفیر کرد و خونخاص عبدالوهاا، با تعریف  سیاری از م صر خود از توحید، ب سیاری را ریخت. در ع های ب
 با تعریفی دیگر از توحید، اادام به تکفیر مس  لنانان و جهاد «س  لفیه جهادی»حاض  ر نیز ش  اهدیم که گروهی دیگر به نام 

 کنند.علیه آنها می
منک  أ  باپردازیم، تا در این مقاله با بررس  ی و نقد افکار این دو گروه در باا توحید، به اش  تراکات و افترااات آنها می

، بدین منظورگنراهی و خطایی که امروزه به اسم تکفیر و با سالح جهاد به جان جهان اسالم افتاده است بیکتر آشنا شویم. 
ساس چ شبهاتینش مبانی وهابیت، که برگرفته از کتاا مطالب بر ا شف ال ست بیان میابن ک پس از شود، و عبدالوهاا ا

ش  ناس  ی تعریفی از توحید و ااس  ام آن نزد س  لفیه وهابی و جهادی، به اختالفات آنها اش  اره کرده، برای تنقی  روشطرح 
سناها و اطبیوهابی صفات پرداخته ءها به توحید ا کأ اختالفات این دو گروه  ،وحید الوهی و ربوبیسپس به ت ایم.و  که من
ست شن می یمپردازمی ،ا صی داردکه گرچه توحید عبادی نزد هر دو گروه اهنیت  یمکنو رو صلی خا ، دو گروه در مبانی ا

و نسبت  تینیه و سلفیان وهابی با تقسیم توحید به سه اسمبه این صورت که ابن ،ای دارندخود با یکدیگر اختالفات عنده
دادن توحید ربوبی به مکرکان جاهلی، وظیفه و هدف فرستادن پیامبران را در هدایت مردم به سنت توحید الوهی یا عبادی 

دانند و در تالش برای هدایت مردم به س  نت توحید ننیکافی مس  لنان ش  دن برای کنند. لذا توحید ربوبی را تعریف می
اند مکرکان که اائل ،گرایی و عنل به ظواهر است؛ برخالف سلفیه اطبیش نقلرواین توحید بر اساس که  ،هستند عبادی

اش توحید جاهلی توحید ذاتی و توحید خالقیت داش  تند و به وجود خدایی اینان داش  تند، ولی به توحید ربوبی که الزمه
که  ،ص  وص  یت توحید ربوبیترین خعبادی اس  ت مک  رک بودند، لذا خداوند پیامبران را فرس  تاد تا مردم را به س  نت مهم

«  توحید القصوری»و به سلفیان اطبی « توحید القبوری»به سلفیان وهابی،  ،هدایت کنند. بنابراین ،حاکنیت خداوند است
و صفات نیز با  ءهای سید اطب به آنها در این باا شده است. سید اطب در باا توحید اسناگویند که اشاراتی به طعنهمی

سبب سنت توحید  سلفیه وهابی به  ست. لذا اگرچه هر دو گروه در هدایت مردم به  تأویل نکردن آیات خداوند، مخالف ا
 اند.اند ولی در مبانی و اصول خود در این باا بسیار با یکدیگر مخالفعبادی مکترک

 تعریف توحید
. اندکردهعبادی تعریف س  لفیان وهابی و جهادی در تعریف توحید با یکدیگر اختالفی ندارند و توحید را به توحید 

أن التوحید هو »گویند: در تعریف توحید می ،عثینینو ابن 2بازبناز جنله  ،و بس  یاری از وهابیان عبدالوهاامحند ابن 
شریکیتوحید»گوید: یمسید اطب  و 3؛«افراد الله بالعبادة ست بدون هیچ  تینیه ابن 4«.، اطاعت و پرستش خدای یگانه ا
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 .20، صشرح کشف الشبهات ،عثینین، محند بن صال . 3
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ید: یمنیز دربارٔه حقیقت توحید  لِیَن واآلخرین التَّْوِحید  »گو ِه الَِّذی َبَعَث ِبِه اْْلَوَّ َو ِدین  اللَّ ید: می یا 5.«ه  َو ِعَباَدة  »گو التَّْوِحید  ه 

یه   ه  َوَما َریــِ َده  اَلَّ ِبَما نََحبَّ و َونَْن ََل عَْعب  ِر ل لَه  شاره میالدیتقی 6.«اللَِّه َوْحَده  ََل شــَ گوید: یمکند و ن مقریزی به حقیقت توحید ا
  7«.نداشته باشد یتوجه هاواسطهامور را از جانب خداوند تعالی ببیند و به  هنهٔ حقیقت توحید آن است که »

 اقسام توحید
توحید الوهی و ترین آنها تقسیم توحید به اند، که معروفهای مختلفی ارائه دادهبندیسلفیان وهابی برای توحید تقسیم

را باز مدعی شده این تقسیم البته بن 9دانند.تینیه میکه مکهور این تقسیم را از ابداعات ابن 8،ربوبی و اسنا و صفات است
تینیه در ابن 10س  ندی برای اابات مدعای خود ارائه نکرده اس  ت. چهیوی ، اما طرح کردهجریر طبری در ارن چهارم ابن

صنعانی د 11فتاوی کبری ست  12تطهیر االعتقادر و  سؤال که هنان توحید الوهی ا سم ربوبی و توحید طلب و  آن را به دو ا
سیم کرده سالة التدمریةتینیه در اند. ولی ابنتق سم ر سه ا صفات هم می ،خود آن را به  سنا و  شامل توحید در ا  ،شودکه 

ست. سیم کرده ا سیم توحید میبن 13تق ستقرا و این تق»گوید: باز درباره نحوه تق سنتسیم از ا شده  گرفته تأمل در کتاا و 
  14.«است

ستسید اطب نیز در کتب خود به  سام توحید بحث نکرده ا سجنی درباره اا سایر کلنات او به ،نحو من  ولی آنچه از 
ست می سیم کردهد صلی تق ست که وی توحید را به دو بخش ا ست آید این ا که توحید عنلی. ) .ا؛ توحید نظری .: الفا

و توحید عنلی یعنی خود را در  ؛توحید نظری مربوط به عالم ش  ناخت و اندیک  ه اس  ت؛ یعنی خدا را به یگانگی ش  ناختن
ساخعنل یگانه و یک صفات و  ؛(تنجهت و در جهت ذات یگانه  سم توحید در ذات و توحید در  سه ا و توحید نظری به 

سیم می سمتوحید در افعال تق سه ا ستعانت  شود و توحید عنلی هم به  توحید در عبادت و توحید در اطاعت و توحید در ا
 تقسیم شده است.
کند و معتقد اخالص و حدید، به توحید ذاتی اش  اره میاز جنله  ،های متعددیس  ید اطب ذیل س  وره توحید نظری:

ید اطب، به ن سابینیم برخی معارضبه هنین دلیل می 15است وجود خداوند یکی است و حقیقتی به جز حقیقت او نیست.
 16اند.دهند و حتی برخی به وی نسبت کفر هم دادهمی« وحدت وجودی»وی نسبت 

تدبیر و ... را تغییرناپذیر  ،سرمدیت ،ادرت ،شود از ابیل وحدانیتیمتنام صفاتی را که به حقیقت الوهیت مربوط  وی
چراکه  ،داندیننوی صفات سلبیه را جزء صفات خداوند  17خواند.یننشریک  آنهاداند و کسی را در یمو مختص خداوند 
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سلب صفات کنالی  ست  ست. شدنیمعتقد ا ست 18نی صفات کنالی خداوند وی معتقد ا  ،ادرت مطلقاز جنله  ،تنام 
 19گیرد.یمیقت واحدی به نام حقیقت الوهیت سرچکنه از حقفقط از آن خداست که  ،... مالکیت و ،حاکنیت ،اینومیت

به اعتقاد مفسران پیوندی ناگسستنی با تنام معارف  «را» واژهٔ صفت ربوبیت است که  ،ین صفات خداوندترمهمیکی از 
را چنین تعریف  «را»سید اطب،  20ا با دشننان در توحید ربوبی است.هارآن دارد و مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیری آن

 21را اصالح و تربیت کند. آنهامنلوک خود را دارد تا  امور هنهٔ به معنای مالکی است که تصرف در  «را»کرده که 
غیر او هیچ فاعلی در این وجود  ،بنابراین .داندگرفته از حقیقت وجودی او مینکئتتوحید فاعلی خداوند را سید اطب 

 23.کارها را به خداوند برگرداند هنه خواهدیمکند که روند آیات ارآنی چنان است که وی تصری  می 22.نیست
ست توحید عملی: سیار اهنیت داده ا به طوری که توحید نظری را بدون توحید عنلی،  ،سید اطب به توحید عنلی ب
صاًل توحید ننی شرک ا شد،  24خواَند.یمداند و آن را  ستعانتی را که به غیرخدا با طاغوت  از اطاعتوی هر نوع اطاعت و ا

 25خواند.یمکند و آن را از مصادیق جاهلیت ارن بیستم النداد می
توان در تنام مراحل توحید یافت. وی برای پیوند توحید نظری به توحید یممراتب توحید از نظر س  ید اطب را  ،بنابراین

کید میر عنلی، ب سیار تأ سلطنت خداوند بر این عالم ب ست و فاعل فقط صفات حاکنیت و  ست اله واحد ا کند و معتقد ا
 26فقط او باید اطاعت و پرستش شود.اوست، لذا حاکم و سلطان فقط اوست و 

 و صفات در اندیشه سلفیه وهابی و جهادی ءتوحید اسما
ش  ناس  ی خود فقط ند و از طرفی در حوزه معرفتهس  ت گراش  ناس  ی خود نقلکه س  لفیه وهابی، در روش ییاز آنجا

مخصوصًا رهبر  ،سلفیه وهابی یرو کلنات علنااز این 27شوند.ظاهرگرایند، در صفات خبریه خداوند اائل به تجسیم می
سیم می ،تینیهفکری آنها ابن کبیه و تج شدهدر این باا بوی ت کبیه  سیم و ت چون هنیا  28اند،دهد، اگرچه مدعی انکار تج

که  30ادر واض  و روشن استآن ولی تجسیم و تکبیه در کتب خود آنها 29دانند.شهرستانی آن را مختص به عقاید یهود می
خواهد تینیه در این کتاا میابن»تینیه را دید گفت: ابن منهاج السنننةاز علنای ش  افعی واتی کتاا الدین س  بکی تقی

سلفیان معاصری  31«.و معتقد به تجسیم هستند اابات کند اندبه ظواهر ارآن تنسک کرده فقطمذهب حکویه را که  حتی 
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سنیت را اابات کرده ابن گویندچون حنیری میهن صراحت ج ستینیه با  صوت و کیف و ت ا و نیز جهت و حد و مکان و 
 32.دانندمیدیگر عوارض جسنیت را بر خداوند اابت 

چراکه از یک طرف نتیجٔه  ،اندو ص  فات، دچار تنااض  ات فراوانی ش  ده در توحید اس  ناء س  لفیان وهابی ،بنابراین
ِات فراوانی چون آیٔه شود، و از طرفی هم در احادیث و آیشناسی آنها منتهی به تجسیم و تکبیه میروش َِشْيء  ه  ْثل  َلْيَسَِكم 

33 
ِمن غیر »گویند اوص  اف برای خداوند اابت اس  ت؛ کنند. یا از یک طرف دربارٔه ص  فات خداوند میاین مطلب را رد می

صفات خبری  34«.تکییف و ال تنثیل و من غیر تحریف و ال تعطیل سند میمیولی واتی به آیات  الکیف مجهول »گویند ر
کند چنین س  خنانی در میان ائنه س  لفک  ان بس  یار بوده تینیه ادعا میو خود ابن 35؛«االینان به واجب والس  وال عنه بدعةو

کنند. این و آنها علم به کیفیت ص  فات خداوند ندارند و فقط خود خداوند به آنها علم دارد و به او واگذار می 36اس   ت
شده  ضات موجب  ست تناا صفات و افعال خداوند به مخلواات را تینیه از یک طرف حکابنا کبیه  م عدم جواز تنثیل و ت

 38و از طرفی هم خودش خداوند را به مخلواات تکبیه کند. 37بدهد
مخص  وص  ًا ربیع الندخلی، س  ید اطب و س  لفیان اطبی را متهم به تعطیلی در ص  فات  ،های وهابی عربس  تانس  لفی

رس   د خود آنها در این وادی بیک  تر ولی به نظر می 39،کنندجهنیه میکنند و عقاید آنها را تک  بیه به خداوند تعالی می
سر آیات ارآنچراها، ورند تا اطبیغوطه سید اطب و روش وی در تفی سی کتب  ست که وی اگرچه در ، که با برر ض  ا وا
حال ین ولی در ع 40گرایی و به ش  دت با فلس  فه و کالم مخالف اس  تگرایی اس  ت نه عقلش  ناس  ی خود اائل به نقلروش
سیدن به معارف ارآن میها تفکر و تدبر منطقی را جایز، بلکه از راهاطبی چراکه ارآن، تعقل و وجدان را در آن  ؛دانندهای ر

کنک کک فیات با  کوش دمیای اس ت که روش س ید اطب در تفس یر ارآن به گونه 41واحد مخاطب خود ارار داده اس ت.
س  وره  54ذیل آیه  ،وی 42رد.و در پرتو دانش نو زوایای بیک  تری از ارآن را بنگ دهد هتوس  عرا مفاهیم آیات ارآنی ، علنی

 گوید:اعراف می
شکل و  کر حق ندارد از خداوند  کر به ذات خداوند و کیفیت افعال او راه ندارد، چراکه ب ست که ب سالمی بر این ا توحید ا

، و مسائل خود را یدیزیمحیطی است که خود بکر در آن م غوراحدود و  ییدهٔ بکری، زا هاییکهاند زیراصورتی را ترسیم کند؛ 
ستنباط میاز چیزها ستخراج و ا ست دربارهکه  کندیی ا سان ، او موجود ا ست،  خداوند تعالیاز آنجا که چیزی هنانند و هن نی

تصور کیفیت  هبارمعلوم است که درو . ماندیدرم خداوندآوردن صورت و شکل معینی از ذات  پدید هبکری دربار هدیگر اندیک
 هاییدهپد هاست اندیکیدن دربار یرپذآنچه برای انسان امکان و بکری ساخته نیست هکاری از اندیک گونهیچهم ه خداوندافعال 

  43.پیرامون او است

                                              
 .131ص تصحیح المفاهیم العقیدة، ،. حنیری، عیسی بن عبدالله32
 .11(، آیه 42) . سوره شوری33
 .191، ص5و ج141، ص3، جمجموع فتاویاحند، ، هتینی. ابن34
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 .184، ص1، جالل القرآنظتفسیر فی  ،. اطب، سید42
 .1296، ص3. هنان، ج43



ِلذا در تفس  یر آیٔه  ِاْلَعْرش  ْسَتَوىِلََعَ ا
مقام  یعنی اس  تقرار بر تخت س  لطنت، کنایه ازاس  توی علی العرش »گوید: می 44

وی  45«.ککندیو معانی و مفاهیم آن را به تصویر م فهنندیواالی اابت و استوار است به زبانی ک   ه مردمان آن را م هسیطر
ِآیه خص  وص و در  46؛گیرددر س  وره رعد این آیه را کنایه از بزرگی و واالیی خداوند می ْ هي  ْيد 

َ
َِفْوَقِأ َيُدِاّلَل 

در »گوید: می 47
ست رسو سر بیعتاینجا د ست که باالی  ست خدا ست که خداوند در ل خدا به منزله د ست و این به معنای این ا کنندگان ا

ِفرماید: س  وره الم که می 42یا در آیه  48؛«تنام احواالت حاض  ر و ش  اهد بیعت آنهاس  ت َساق  گوید: می ...ُِيْكَشُفَِعنِ
 49«.ککف ساق در عرا کنایه از شدت سختی و اندوه و غم است»

چون محند اطب یا س  لنان العوده، اائل به تأویل ص  فات خبری خداوند نیس  تند. آنها معتقدند هن ،هاخی از اطبیبر
چراکه تأویل در ش  أن بک  ر محدود  ؛باید به آنچه خداوند خود به آن ص  فات خبر داده اینان آورد و نباید آنها را تأویل کرد

ظاهری که در ارآن بیان شده حقیقی است و مخصوص خداوند تعالی هنان صفات  معتقدندو  ؛نیست تا بتواند تأویل کند
کبیه کرد کری ت صفات ب شت که آنها را نباید با  ست، ولی باید توجه دا ضعیف و محدود و نااص  ؛ا کر عاجز و  چراکه ب

ِولی خداوند کامل و اادر، لذا فرمود:  ،است َِشْيء  ه  ْثل    .50َلْيَسَِكم 
سلفیشنمعرفت در حوزهٔ  ،بنابراین سلفیه وهابی و نو سی،  سنا 51هاا صفات ظاهردر توحید ا سید گرایء و  ست، اما  ی ا

 52کند ولی در صفات خبری خداوند اائل به تأویل است.شناسی نقل را بر عقل مقدم میچند در روشهراطب 

 توحید الوهی و توحید ربوبی و جایگاه آنها نزد سلفیه وهابی
شده است، توحید الوهی یا عبادی  نها بر اساس آن بنامهم است و بیکتر مبانی آا جهادی بسیار یآنچه نزد سلفیه وهابی 

ست، چراکه خداوند تعالی می َنَِِخَلْقُتِِماَِوِ فرماید:ا ْنَسِِاْلج  لََِِواْْل  ِِیفَِبَعْثناَِلَقْدَِِوِفرماید: یا می 53؛ل يْعُبُدونِإ  ِِكل  َمة 
ُ
َِِرُسولِاِأ ن 

َ
ِاْعُبُدواِأ

ِ ُبواَِوِِاّلَلَ ست که البله ا»گوید: تینیه در معنای اله میابن .54الَطاُغوتِاْجَتن  ها به خاطر حب و تعظیم و جالل هنان چیزی ا
محند بن عبدالوهاا نیز اله را  55.«کار رفته استه پرستند، لذا اله به معنای مألوه که هنان معبود است بیمو کرمش او را 
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و  58بازو بن 57اس  ت معنا کرده ،تینیههنچون اس  تاد خود ابن ،ایم نیزابن 56اس  ت. ها گرفتهمعبود الباز مألوه به معنای 
 اند.ها به خاطر حب و عظنتش سر به خضوع افکندهگیرند که البنیز به معنای معبود محبوبی می 59عثینینابن

وزٔه توحید ربوبی موحدند و برای اابات آن دالیلی اعم از مکرکان و غیر آنها در ح ،هاهنٔه انسانمعتقدند سلفیان وهابی 
لذا توحید ربوبی به تنهایی  61.اندآنها معتقدند پیامبران ص  رفًا برای دعوت به توحید الوهی مبعوش ش  ده 60.کنندرا ذکر می

م توحید در اس  المقص  ود از توحید اواًل گوید: تینیه در اس  تدالل برای این مطلب میابن 62.ش  ودمانع از کفر کس  ی ننی
یرندٔه دو اصل در اسالم گبررا اصد کرده که درتوحید عبادی  (الله اال اله ال)چراکه خداوند با کلنه شهادت  ؛عبادت است

ست سلیم در برابر خداوند تعالی .1: ا شد .2؛ فقط ت شرکی با سلیم بودن در برابر خداوند باید خالی از هر گونه  اانیًا  63؛ت
وی در مجنوع فتاوی  64.ش  ودیننولی توحید ربوبی ش  امل توحید الوهی  ،توحید ربوبی اس  تیرندٔه برگتوحید الوهی در

ید ربوبی به توح نٔه مردم را  تدا اارار ه بدیهی می ،خود در اب ند و مییک امر ض  روری و  نام خوا ید ت موجودات گو
ب ؛نیاز به غیر دارند وجودش   انبه ناچار برای  الوجودمنکن نیاز از غیر یبی که الوجودواجباید چراکه آنها فقیرند، لذا 

 .کندبه وجود آید، و این معانی خود داللت بر توحید ربوبی می الوجودمنکنباشد، وجود داشته باشد تا این 
به خاطر  ؛توحید الوهی، توحید واجب و کاملی است که ارآن به خاطر آن نازل شد گویدتوحید الوهی می دربارهٔ سپس 

ستیوجوهی که یکی از آن ست که تنام متحرکات عالم ه ستند( به ناچار باید دارای  ها این ا )که در حال عبادت خداوند ه
تواند خودش یا کسی یننیک حرکت ارادی باشند و این حرکت ارادی نیاز به یک مرادی دارد که هنان خداست، و این مراد 

و  راتواند معبود باشد، و کسی که ینن نباشد که مثل خودش فقیر و محتاج است باشد، پس الهی که مراد است اگر را  
ت موجب اابات ربوبیت هم وتواند معبود مطلوا و مراد برای غیر باش د، پس اابات الیننخالق نباش د  ش ود و نفی یمهی 

ت نیز میوربوبیت باعث نفی ال بدایت و آغازی اس  ت که علت ید الهی علت غایی اس  ت که مس  تلزم ش  ود، زیرا توحهی 
ستفاعلی  شبه .ا ست( می)که ابنه وی پس از ذکر این دالیل عقلی، برای رفع  توحید »گوید: تینیه مخالف دالیل عقلی ا

 65.«هی هر یک از آنها بالضروره معلوم هستندوربوبی و ال

 ارتباط بین توحید ربوبی و عبادی
 گوید:وی می .شودیمبه وضوح ارتباط بین توحید الوهی و ربوبی روشن  ،تینیه گذشتبا توجه به سخنانی که از ابن

ت، ربوبیت را در بر اگر صورت  اشالزمهگیرد و توحید الوهی یمچه الوهی  ست، و یکی از آن دو به  ی انفرادتوحید ربوبی ا
نای اختص  اص  ی خود که فقط معش  ود که در ص  ورت ااتران فقط داللت بر هنان یننگیرد، ولی این باعث یمدیگری را در بر 

یت  ندربوب یت اس   ت بک که  ،یا الوه عالی  ند ت خداو ثل کالم  ید:یمم ما ِ فر ِالَناس  َرب  ُعوُذِب 
َ
ُِِِِقْلِأ کِالَناس  َِِِِمل  ِالَناس  یا  ؛إَله 

َیِ فرماید:یم ِاْلَعاََل  َِرب   َ َلهَ »جنع ش  ده اس  ت، پس  «را  »و  «اله»که بین دو اس  م  اْلَحْمُدِّلل  ِ
هنان معبودی اس  ت که  «اإلإ
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ا  » مستحق پرستیدن است، و کند، پس عبادت به اسم کند و درباره او تدبیر میهنان کسی است که بندگانش را تربیت می «الرَّ
د و توحی شده خلقعبادت غایت است برای کسی که عالم برای او  ،بنابراین .، تعلق دارد«را  » به اسم سؤالالله و درخواست و 

 66الوهی هنان غایت است.

شده معتقدندسلفیه وهابی  ،بنابراین سبت بین ارتباط توحید الوهی و توحید پیامبران برای توحید الوهی مبعوش  اند و ن
ست، بدین معنا که توحید ربوبی کفایت از توحید الوهی ننی صوص مطلق ا سی فقط اائل ربوبی، عنوم و خ کند، و اگر ک

شد،  ست، چراکه توحید ربوبی ادلیل بر مسلنان بودنش نیست، ولی توحید الوهی بیانگر توحید ربوبی به توحید ربوبی با
س سبت به توحید عبودی که علت غایبه منزلٔه علت فاعلی ا سوا میت ن ستفاده  شودی مح کنند، یمو از این نکته چنین ا

سانی که از ابور و اموات تبرک  پس سل ک شفاعت و تو کرک و مییا  شرک  ؛کافرندجویند م چراکه در توحید عبادی دچار 
 67.اندشده

 توحید الوهی و توحید ربوبی و جایگاه آنها نزد سلفیه جهادی
  :گویدمی« اله اال الله ال» در تفسیر کلنه ،سید اطب نیز اله را به معنای معبود گرفته

... و معتقدند  اال الله و ال را  اال الله و ال رازق اال اللهمسلنانان معتقدند که ال اله اال الله یعنی ال معبود اال الله و ال خالق 
  68. که ال اله اال الله یعنی ال حاکم اال الله و ال مکرع اال الله و...

ا نه در توحید ربوبی 69،اندبودهی پیک  ین موحد هاانس  انوی نیز هنچون س  لفیه وهابی معتقد اس  ت  ای که به گونه ام 
پندارد و معتقد است پیامبران برای دعوت بلکه از باا توحید در ذات یا توحید در خالقیت موحد می ،نداوهابیت به آن اائل

جایی که بین توحید ربوبی و الوهی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، اند و از آنمبعوش ش  ده 71و عبادی 70مردم به توحید ربوبی
سوی توحید الوهی می ست وی معت 72.شوداین دعوت منجر به دعوت به  سلط انپیامبرقد ا کیدن  که برای بیرون ک  ههنی

جهاد  ،س  بحان خداوندبه ص   احب ش  رعی و اانونی خود، یعنی حاکنیت ها و برگرداندن غوتااز دس   ت ط غص  بی
  73.اندکردهیم

 ٴمقوله از که دینی معارف اس   ت و برخی «ربوبی توحید» بر محور پیامبران تبلیغ به نظر س  ید اطب، مدار ،بنابراین
ا علنی انره فقطاست،  بینیجهان  توحید» و «الوجودواجب» وجود به اعتقاد. است عنلی انره دارای دیگر برخی دارد، ام 

ل اسم از «خالقیت   «الله» را جهان: گفتندمی اهآن. نداشتند ابایی خالقی توحید پذیرش از حجاز وانیین رواین از. است او 
 را خدا مطلق ربوبیت گرچه اهآن. نیس  ت گوپاس  خ او مقابل در نیز انس  ان و ندارد کاری آن آفرینش، با از پس آفریده، ولی

 به را آن و پذیرفتندننی را «األرض را  » و «نس  انالا را  » خاص، مانند ربوبیت پذیرفتند، امامی جهان مجنوع به نس  بت
یس  ان یا س  تارگان ها،بت  به یابیدس  ت برای و س  اختندمی هاییمجس  نه و مظاهر آنها برای و دادندمی نس  بت بک  ر ِاد 

 74.پرستیدندمی را آنها شفاعتکان، مظاهر
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 خاص ربوبیت پذیرش است، اما آسان هستی جهان به نسبت سبحان خدای مطلق ربوبیت و خالقیت پذیرش بنابراین،
 دارد.کند و او را به اطاعت وا میبرابر را خود مسئول می در را انسان که است

 بین توحید الوهی و ربوبیارتباط 
 75.داندیگر مجلوه هاانسان ایبر خداونددر ربوبیت  را و پرستش خدای یگانه و خکوع خضوعسید اطب  ترتیببدین

حکومت خداوند منجر به توحید الوهی  ، وتک  ریع، ادرت ،س  لطه ،چون تدبیرهن ،برخی ش  ئون ربوبیت ،به نظر وی
شد و آن را اداره کند و امور آن را بچرخاند. خچراکه  ؛شودمی ستی را دارا با شد که این جهان ه از  اگرداوند باید معبودی با

 76.دکنی یفرمانرواو ها باشد انسانپروردگار گرداندن و اداره کردن این جهان ناتوان باشد، نباید 
ت خداوند را  سم ربوبی  ستی و ا در خلقتسید اطب تج ستی به ه سان از نی ستی ان ضا و ادر او در عالم ه ز ادرت ا

 گوید:کند و میارتباط توحید ربوبی با الوهی را چنین بیان می نحوهٔ وی  .کندداند، که زندگی بکر را هدایت مییم
سلطه و ادرت م مش در اعتقاد به ربوبیت خداوند به هنین منوال،  س  سان مج ، آن هم در زندگی عنلی و دشویبر ای    ن ان

شعائر دادن هم در انجام  خداوندانسان به اوانین  و عنلباشد،  خداوندی بیرونی او که باید برابر با شریعت و فرمان وااعیت زندگ
سم پیدا و هویدا م سته ینها... ا گرددیو مرا سته و یک ب شوندهنه یک د اگر جدا و تفکیک  .اند. نباید از یکدیگر جدا و تفکیک 

 77.پرستش دیگران است فقطیا خداوند پرستش دیگران با  ی کهشرک ؛ند شرک خواهد بودشو
داند، و با بیان برخی افعال خداوند، چنین س  ید اطب تک  ریع و حاکنیت و س  لطنت را از ش  ئون ربوبیت می ،بنابراین

 گوید:می وی 78.گیرد که اینها برهانی است بر اینکه ربوبیت و حاکنیت و سلطنت فقط از آن اوستنتیجه می
سان هبرای هن، یگانه پروردگار ست که برای  هاان ست و هنو ا ضع میه ب هنها سان اانون و و به الوهیت مربوط  کندطور یک

 وعای مقام الوهیت کند، خود اد ها اس  ت، و درس  ت نیس  ت که هیچ انس  انی برایاس  ت، و او مظهر الوهیت در زندگی انس  ان
  79.رو کنند خداوند به فقط یبردارخضوع و اطاعت و فرمان ید بابا هاانسان

 گوید:کند و مییا ربوبیت به آیاتی از ارآن استناد میرار دادن تکریع از شئون الوهیت سید اطب برای ا
عا کند که او در جهان اسباا نکه ادیا ای ،آن است هکه او آفریدگار جهان و گردانند کردننی االوهیت بدین معن یعافرعون اد

سلطه و ادرتی ستی،  ت  االوهیت بر اوم ذلیل و حقیر خود بدین معن یعادارد. بلکه او اد و علل ه شت که او فرمانروای این مل  دا
ست، و با اراده و فرمان او کارها انجام  شریعت و اانون خود ا هر فرمانده لذا  .را دارد ن ادعاایشود، میو امور برآورده  گیردمیبا 

ی لغوی و وااعی ربوبیت امعن، و فرمان او کارها انجام گیرد اراده باکند، و  تحکومی که با ش  ریعت و اانون خود یو فرمانروا
ستش  صر فرعون را پر ست. مردمان در م شعائر عبادی را برای او انجام دهند. هم مردمان  ا، بدین معنکردندیننا سم و  که مرا

که از سخن اشراف و درباریان فرعون پیدا  گونههنان، کردندیمکه آنها را پ   رستش  داشتندی یمصر و هم فرعون آلهه و معبودها
  81و80.«َو َذرَک َوآلَِهَتل» و هویدا است:

 استیا الوهیت کرد از باا وضع اانون و ادعای حاکنیت بر مردم بوده ظر سید اگر فرعون ادعای ربوبیت به ن ،بنابراین
 گوید:از باا اینکه خالق کون و هستی بوده باشد. وی در باا شرک مکرکان می نه

و  ...کننده، زندهدهنده، روزی خداوند تعالیا معترف بودند که هآن ، به این معنامس  ئله الوهیت، محل انکار مک  رکان نبود
ست هگردانند ست و بر هر چیزی توانا ا ستی ا ضیآنها ولی ای    ن اعتراف ، جهان ه شتمقت که از چرا، ات خود را به دنبال ندا
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 فقطاین است که در زندگانی ایکان ربوبیت  -با این صفات و خصالی ک    ه گذشت  -مقتض    یات اعتراف به الوهیت یزدان 
ق به خدا باش  د و  امور زندگانی خود جز او را  هو نباید در هن د، و برای جز او بندگی و کرنش نک  ودش  وخدا پرس  تش  فقطمتعل 

مکَِْفاْعُبُدوُهِ :فرمایدیملذا  82.و ااضی بک نند و فرمانروا بدانندحاکم  َِربُّ  .83َذل كُمِاّلَلُ
توحیدی که ش   امل حاکنیت و  ؛داندیماس   اس  ی در مبحث توحید را توحید ربوبی  مس  ئلهس  ید اطب  ،بنابراین

و از مقتض  یات رس  یدن به توحید الوهی اس  ت، و الوهیت به معنای اابات وجود خدا در  ش  ودیمی و تک  ریع گذاراانون
باید او را  فقطنهفته ش   ده و جای هیچ بحث و جدالی نیس   ت، ولی توحید الوهی به معنای اینکه  هاانس   انفطرت تنام 

 خود به خودوحید الوهی نیز اس  ت که اگر آنها اابات ش  د، ت پرس  تش و عبادت کرد از مقتض  یات توحید ربوبی و حاکنی
  84.شودیماابات 

 سلفیان وهابی دربارهدیدگاه سید قطب 
سالم و جاهلیت را فقط  سی نیدیبسید اطب معیار ا شنا سلطنت  ،داندیننی و خدا بلکه به نظر او معیار، حاکنیت و 

ست، و شدحاکنکه این این ا سی با ست ؛یت باید از آِن چه ک صورت  و معتقد ا ه به این  سالم در مک  برای این دو منظور، ا
ها را یدهعقی نداشت تا گذاراانونوارد شد، به طوری که در ابتدا عقیده را پ  دید آورد و ک  اری به نظام حکومتی و اانون و 

ستوار کند که  هادلدر  ست و بس! و هنگامی فقطیت حاکناابت و ا ه از آِن خداوند ا ی هادلبه ژرفای  که این عقیده در مک 
ر فرمود که ک    ار و بار عقیده را  س  کان می سید، خداوند تعالی در مدینه برای ای سلنانان ر ستبر  عنالً گروه م  ویرند گ د

 85.را تککیل دهند حکومت اسالمی
 :دیگویموی در اعتراض به تفکر سلفیان وهابی 

که بیرون رفتن از زیر بار عقیده یا  ، هنچنانشنارندننیدی ن را بیرون شدن از  مسئله حاکنیتبیرون رفتن از زیر بار  برخی
 رس  نیتعقیده و عبادت و ش  ریعت را از یکدیگر به  جداییین ی. در ص  ورتی که این آش  نارندمیعبادت را بیرون رفتن از دین 

 هایارنآزموده استعنارگران با تالش  هایدستگاهو دین، به وس یله  حاکنیتمیان  جدایی. این دوری و پذیردننیو  شناسدننی
ف انگیز وحیرتبدین شکل  حاکنیت مسئلهاست تا  شدهطوالنی پ   دیدار  ی کار تأس   شدهککیده  جابدانآور در آمده است. حت 

  86!آیدمیشنار ه و دین از هندیگر جدا ب حاکنیتین نیز یطرفداران این آ ترینسرسختکه در حس و شعور 

 گوید: دهد و میهای خود به سلفیه وهابی ادامه میوی به طعنه
سانی کرک میکه بت ک سی را که از حکومت طاغوتپرست را م کرک ننیداوری می، دانند، ولی ک چنین دانند، اینطلبد م

سانی ارآن را ننی شت این آک سر ست ار دانندین را ننییخوانند، و  آن را برای مردمان  خداونده چنان بخوانند کآن را آن... بهتر ا
ت الزم بخوانند و معن خداوندکم این فرموده و دس   تنازل فرموده اس   ت،  ْنِ ی آن را بدانند:ارا پیش چک  م دارند و با دا  َوإ 
كوَنِ َنكْمََِلُْشر  ِإ 

َطْعُتُموُُهْ
َ
 .87أ

به اوضاع جاهلی امروز گواهی ضننی این تعصب جانبدارانه آنها، که کند و به اشاره می آنهای نابجای هاتعصبوی به 
گاه ش  هادت میاین اعنال  چراکه ؛کنددهند انتقاد میمی حاکم اس  ت و  ایجامعهین اس  الم در چنین یدهند که آناخودآ

ست وشود می اجراآن  مقرراتاوانین و  شودش تنها کم و کا صحی   ست که چنین چیزهای مخالفی ت صورتی که  ،این ا در 
ست« وجود»ز ا کامالً ین یاین آ کته ا شده و مطرود گ شته  ضور در جامعه، دور نگاه دا ستم که چرا ؛و ح سی در یک نظام و 
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م و پ دیدار نباشدتا اوانین و حاکنیت خداوند حکومتی، و در اوضاع و احوال مردمان،  اسالم دور و مطرود خواهد ، مجس 
  88.بود

 بررسی و نقد
شناسی و معناشناسی آنها اابل بررسی است، به طوری که در این زمینه روشعنده اشکال بر سلفیه وهابی در دو مقوله 

ستکتاا ست، که بیان آنها از توان این مقاله خارج ا شده ا شته  سیاری نگا ست که  ؛ها و مقاالت ب شن ا شکاالتو رو  ا
ای که بر سید اطب وارد دهافکار سلفیه اطبی در زمینٔه این دو مقوله کنتر از اشکاالت سلفیٔه وهابی است، ولی اشکال عن

صفت حاکنیت خداوند را دائر مدار صفاتی چون الوهیت و ربوبیت ارار  89است این است که وی چون ابواالعلی مودودی
صرف کرده ،داده ست که در الوهیت خداوند ت صرف کند، مثل آن ا سی در آن ت ست به طوری که اگر ک ، بدین معنا که اگر ا

ست که او را پرستش کرده، در حالی که چنین نیستاطاعت کند،  کسی از حاکنی چراکه صفت حاکنیت  ؛به منزلٔه این ا
 90.ملزوم یکدیگر دانستو توان این دو را الزم برخالف صفت الوهیت، لذا ننی ،اابل واگذاری است

شکال عنده صورت ا ست و به در هر  که جاری ا صاای که بر هر دو اندی کک و  العنلعکس، ختیمرداپر به آن اخت خ
ها و ن اس  ت، به طوری که به حس  ب آن و با توجه به نظریهانابینانٔه این دو گروه نس  بت به اعنال ظاهری مس  لنغیروااع

سالم یا کفر افراد میاعتقادات پیش شکال دیگری که بر این دوفرض خود حکم به ا که مترتب  کنند، و از هنین نگاه ا اندی
شرک می کرکی را کافر میشود، تعنیم واژگان توحید و  سلنان و هر م ست که هر موحدی را م سالم و کفر ا  91؛پندارندبه ا

ی را از حالت متنی به حالت عنلی تعنیم دادند، بدین معنا که در ابتدا متون را به معنای ظاهر آن حنل یچراکه آنها ظاهرگرا
به طوری که  ،ها تعنیم دادندرا در اعنال انس  ان از طرفی هنین امر دند وکرکردند و از تأویل و تعقل دربارٔه آن نهی میمی

ها را به ورطه فراموش  ی نهادند، و عقل خویش را به کار ها را به ظاهر آن حنل کردند و باطن و نیت انس  انعنل انس  ان
 های جهان شده است.نگرفتند که این امر باعث تکفیر بیکتر مسلنان

 نتیجه
مبانی توحیدی، مثل موحد دانستن مکرکان، با یکدیگر عنای توحید و برخی در اصل و م چهوهابی و جهادی گر سلفیان

کترک صلی، ام سیاری دیگر از مبانی ا سام توحید ند، ولی در ب کرکان در توحید ربوبی یا الوهی و چون اا یا موحد بودن م
شرک، با یکدیگر اختالف دارند،  سی، با ر مبحث روشکه این دو گروه گرچه دطور هنانخالقیت، یا مالک توحید و  شنا

ولی س  لفیان جهادی، اائل به تأویل هم  ،ندهس  ت ش  ناس  ی س  لفیان وهابی ظاهرگرامعرفت ند ولی در حوزهٔ ایکدیگر موافق
سی هم با یکدیگر مخالفمعنا در حوزهٔ  ،بنابراین .اندشده شوند دها بایچراکه وهابی ؛نداشنا سیم  برخالف  ،ملتزم به تج
ساس .ها که تفسیری متفاوت از صفات خبری خداوند تعالی دارنداطبی سلفیه وهابی در توحید  ،بر این ا  توحید»رویکرد 

 است.« توحید القصوری»و سلفیه جهادی « القبوری
  

                                              
 .1215ص، 3. هنان، ج88
 .72و  71، صمرزهای عقیدش ،ابواالعلی ،. مودودی89
 .159، صهاها و دریافتدیدش ،حسین ،. رجبی90
 .شود. که ننود این کالم در نسبت شرک به شیعیان بیکتر احساس می91
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