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و سلفیه جهادی
*

حسین رجبی
مجید فاطمینژاد

**

چکیده

گرچه م ٔ
سئله توحید یکی از ا صول و مبانی اسالم است ولی تفاسیر مختلفی از آن شده است ،به گونهای که برخی گروهها با
تفس یر افراطی و متعص بانهای که از توحید دارند فقط خود را توحیدی میخوانند و س ایر مس لنانان را مک رک و کافر النداد
میکنند .گروه س لفیه وهابی ،که رهبر فکریش ان ابنتینیه اس ت ،و س لفیه جهادی ،که نظریهپرداز تفکرات آنها س ید اطب
است ،از این طیف به شنار میروند .این مقاله به بررسی و نقد توحید از دیدگاه آنها پرداخته است و باور دارد که این دو گروه
گرچه در مبحث روش شنا سی ،با یکدیگر موافقاند ولی در ٔ
حوزه معرفت شنا سی سلفیان وهابی ظاهرگرا ه ستند و سلفیان
جهادی اائل به تأو یل شدهاند .بنابراین ،در ٔ
حوزه معناشناسی هم با یکدیگر مخالفاند؛ چراکه وهابیها باید ملتزم به تجسیم

شوند ،برخالف اطبیها که تف سیری متفاوت از صفات خبری خداوند تعالی دارند .بر این ا ساس ،رو یکرد سلفیه وهابی در
توحید «توحید القبوری» و سلفیه جهادی «توحید القصوری» است.
کلیدواژهها :توحید ،ابنتینیه ،سلفیان وهابی ،سید اطب ،سلفیان اطبی ،سلفیان جهادی.

* عضو هیئت علنی دانکگاه ادیان و مذاهب اسالمی.
** پژوهکگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لندرسة اهلالبیت و کارشناس ارشد مذاهب اسالمی.

مقدمه

ٔ
مسئله توحید داده ا ست ،به گونهای که سعادت و شقاوت انسانها را در دنیا و آخرت در گرو
ا سالم اهنیت ویژهای به
َ
ُ
َ
ْ ُ
َ
ََ َْ
وت 1از
اّللِ َواجتن ُبواِالطاغ ِ
کلنه توحید می داند .توحید نه تنها در اس الم بلکه در تنام ادیان الهی از باا اینکه أنِاع ُبدواِ
جایگاه باالیی برخوردار اس ت .به هنین دلیل تبعات و الزامات آن بس یار اس ت .در ارون اخیر ،فردی به نام محند بن
عبدالوهاا ،با تعریف خاص خود از توحید ،ب سیاری از م سلنانان را تکفیر کرد و خونهای ب سیاری را ریخت .در ع صر
حاض ر نیز ش اهدیم که گروهی دیگر به نام «س لفیه جهادی» با تعریفی دیگر از توحید ،اادام به تکفیر مس لنانان و جهاد
علیه آنها میکنند.
در این مقاله با بررس ی و نقد افکار این دو گروه در باا توحید ،به اش تراکات و افترااات آنها میپردازیم ،تا با منک أ
گنراهی و خطایی که امروزه به اسم تکفیر و با سالح جهاد به جان جهان اسالم افتاده است بیکتر آشنا شویم .بدین منظور،
مطالب بر ا ساس چینش مبانی وهابیت ،که برگرفته از کتاا ک شف ال شبهات ابنعبدالوهاا ا ست بیان می شود ،و پس از
طرح تعریفی از توحید و ااس ام آن نزد س لفیه وهابی و جهادی ،به اختالفات آنها اش اره کرده ،برای تنقی روشش ناس ی
وهابیها و اطبیها به توحید اسناء و صفات پرداختهایم .سپس به توحید الوهی و ربوبی ،که منکأ اختالفات این دو گروه
ا ست ،میپردازیم و رو شن میکنیم که گرچه توحید عبادی نزد هر دو گروه اهنیت خا صی دارد ،دو گروه در مبانی ا صلی
خود با یکدیگر اختالفات عندهای دارند ،به این صورت که ابنتینیه و سلفیان وهابی با تقسیم توحید به سه اسم و نسبت
دادن توحید ربوبی به مکرکان جاهلی ،وظیفه و هدف فرستادن پیامبران را در هدایت مردم به سنت توحید الوهی یا عبادی
تعریف میکنند .لذا توحید ربوبی را برای مس لنان ش دن کافی ننیدانند و در تالش برای هدایت مردم به س نت توحید
عبادی هستند ،که این توحید بر اساس روش نقلگرایی و عنل به ظواهر است؛ برخالف سلفیه اطبی ،که اائلاند مکرکان
جاهلی توحید ذاتی و توحید خالقیت داش تند و به وجود خدایی اینان داش تند ،ولی به توحید ربوبی که الزمهاش توحید
عبادی اس ت مک رک بودند ،لذا خداوند پیامبران را فرس تاد تا مردم را به س نت مهمترین خص وص یت توحید ربوبی ،که
حاکنیت خداوند است ،هدایت کنند .بنابراین ،به سلفیان وهابی« ،توحید القبوری» و به سلفیان اطبی «توحید القصوری»
میگویند که اشاراتی به طعنههای سید اطب به آنها در این باا شده است .سید اطب در باا توحید اسناء و صفات نیز با
سلفیه وهابی به سبب تأویل نکردن آیات خداوند ،مخالف ا ست .لذا اگرچه هر دو گروه در هدایت مردم به سنت توحید
عبادی مکترکاند ولی در مبانی و اصول خود در این باا بسیار با یکدیگر مخالفاند.
تعریف توحید

س لفیان وهابی و جهادی در تعریف توحید با یکدیگر اختالفی ندارند و توحید را به توحید عبادی تعریف کردهاند.
محند ابن عبدالوهاا و بس یاری از وهابیان ،از جنله بنباز 2و ابنعثینین ،در تعریف توحید میگویند« :أن التوحید هو
افراد الله بالعبادة»؛ 3و سید اطب میگوید« :توحید ،اطاعت و پرستش خدای یگانه است بدون هیچ شریکی» 4.ابنتینیه

 .1سوره نحل ( ،)16آیه .36
 .2الدویش ،عبدالله ،جامع الفرید فی شرح کتاب التوحید ،ص43؛ ااوال ک سان دیگری چون نا صر ال سعدی ،شیخ فوزان و آل ال کیخ در این کتاا آمده ا ست که میتوان
برای اطالع بیکتر به آن رجوع کرد.
 .3عثینین ،محند بن صال  ،شرح کشف الشبهات ،ص.20
 .4اطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،4ص.189

ٔ
ین واآلخرین» 5.یا میگو ید« :ال َّت ْو ِح ید ه َو ِع َب َادة
نیز
درباره حقیقت توحید میگو ید« :ال َّت ْو ِح ید ه َو ِدین ال ل َِّه ال َِّذی َب َع َ
ث ِب ِه ْاْلَ َّولِ َ

الل َِّه َو ْح َده ََل َش ـ ِر ل لَهو َونَ ْن ََل عَ ْعب َده َّاَل ِب َما نَ َح َّبه َو َما َر ِی ـیه» 6.تقیالدین مقریزی به حقیقت توحید ا شاره میکند و میگوید:
«حقیقت توحید آن است که ٔ
7
هنه امور را از جانب خداوند تعالی ببیند و به واسطهها توجهی نداشته باشد».
اقسام توحید

سلفیان وهابی برای توحید تقسیمبندیهای مختلفی ارائه دادهاند ،که معروفترین آنها تقسیم توحید به توحید الوهی و
ربوبی و اسنا و صفات است 8،که مکهور این تقسیم را از ابداعات ابنتینیه میدانند 9.البته بنباز مدعی شده این تقسیم را
در ارن چهارم ابنجریر طبری طرح کرده ،اما وی هیچ س ندی برای اابات مدعای خود ارائه نکرده اس ت 10.ابنتینیه در
فتاوی کبری 11و صنعانی در تطهیر االعتقاد 12آن را به دو ا سم ربوبی و توحید طلب و سؤال که هنان توحید الوهی ا ست
تق سیم کردهاند .ولی ابنتینیه در ر سالة التدمریة خود آن را به سه ا سم ،که شامل توحید در ا سنا و صفات هم می شود،
تق سیم کرده ا ست 13.بنباز درباره نحوه تق سیم توحید میگوید« :این تق سیم از ا ستقرا و تأمل در کتاا و سنت گرفته شده
14
است».
سید اطب نیز در کتب خود به نحو من سجنی درباره اا سام توحید بحث نکرده ا ست ،ولی آنچه از سایر کلنات او به
د ست میآید این ا ست که وی توحید را به دو بخش ا صلی تق سیم کرده ا ست :الف .توحید نظری؛ ا .توحید عنلی( .که
توحید نظری مربوط به عالم ش ناخت و اندیک ه اس ت؛ یعنی خدا را به یگانگی ش ناختن؛ و توحید عنلی یعنی خود را در
عنل یگانه و یکجهت و در جهت ذات یگانه ساختن)؛ و توحید نظری به سه ا سم توحید در ذات و توحید در صفات و
توحید در افعال تق سیم می شود و توحید عنلی هم به سه ا سم توحید در عبادت و توحید در اطاعت و توحید در ا ستعانت
تقسیم شده است.
توحید نظری :س ید اطب ذیل س ورههای متعددی ،از جنله اخالص و حدید ،به توحید ذاتی اش اره میکند و معتقد
است وجود خداوند یکی است و حقیقتی به جز حقیقت او نیست 15.به هنین دلیل میبینیم برخی معارضان سید اطب ،به
16
وی نسبت «وحدت وجودی» میدهند و حتی برخی به وی نسبت کفر هم دادهاند.
وی تنام صفاتی را که به حقیقت الوهیت مربوط میشود از ابیل وحدانیت ،ادرت ،سرمدیت ،تدبیر و  ...را تغییرناپذیر
و مختص خداوند میداند و کسی را در آنها شریک ننیخواند 17.وی صفات سلبیه را جزء صفات خداوند ننیداند ،چراکه
 .5ابنتینیه ،احند ،مجموع فتاوی ،ج ،27ص.163
 .6هنان ،ج ،14ص.378
 .7مقریزی مصری شافعی ،احند ابن علی ،تجرید التوحید المفید ،ص.51
 .8بی کتر علنای سلفی امروز نیز هنین تق سیمبندی را پذیرفتهاند .برای توضی بی کتر نک :.ابن عثینین ،محند ،مجموع فتاوی ،ج ،9ص4؛ آلبانی ،نا صر الدین ،موسوعة
آلبانی ،ج ،2ص71؛ بن باز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوی بن باز ،ج ،6ص215؛ آلبوطامی ،احند بن حجر ،عقائد السلفیة بادلتها النقلیة والعقلیة ،ج ،1ص.24
 .9دوخی ،یحیی عبد الحسن ،منهج ابن تیمیة فی التوحید ،ص.95
 .10به نقل از سایت جامع فتاوی اهل سنتhttp.//islampp.com/?id=144&ftwid=16675 :
 .11ابنتینیه ،احند ،مجموع فتاوی ،ج ،5ص.249
 .12راجحی ،عبدالعزیز بن عبدالله ،توفیق رب العباد فی شرح تطهیر االعتقاد عن ادران االلحاد صنعانی ،ص.31
 .13ابنتینیه ،رسالة التدمریة ،اسماء و صفات ،ج ،1ص.7
 .14بنباز ،عبدالعزیز ابنعبدالله ،مجموع فتاوی ،ج ،6ص.215
 .15اطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،6ص.4002
 .16برای اطالع بیکتر نک :.الندخلی ،ربیع اضواء اسالمیة علی عقیدة سید قطب ،ص66؛ عبدالنجید ،احند« ،سید اطب بین مؤیدیه و معارضیه» ،ص.7
 .17اطب ،سید ،خصائص التصور االسالمی و مقوماته ،ص.81

معتقد ا ست صفات کنالی سلب شدنی نی ست 18.وی معتقد ا ست تنام صفات کنالی خداوند ،از جنله ادرت مطلق،
19
اینومیت ،حاکنیت ،مالکیت و  ،...فقط از آن خداست که از حقیقت واحدی به نام حقیقت الوهیت سرچکنه میگیرد.
یکی از مهمترین صفات خداوند ،صفت ربوبیت است که ٔ
واژه «را» به اعتقاد مفسران پیوندی ناگسستنی با تنام معارف
ارآن دارد و مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیری آنها با دشننان در توحید ربوبی است 20.سید اطب« ،را» را چنین تعریف
کرده که «را» به معنای مالکی است که تصرف در ٔ
21
هنه امور منلوک خود را دارد تا آنها را اصالح و تربیت کند.
سید اطب توحید فاعلی خداوند را نکئتگرفته از حقیقت وجودی او میداند .بنابراین ،غیر او هیچ فاعلی در این وجود
23
نیست 22.وی تصری میکند که روند آیات ارآنی چنان است که میخواهد هنه کارها را به خداوند برگرداند.
توحید عملی :سید اطب به توحید عنلی ب سیار اهنیت داده ا ست ،به طوری که توحید نظری را بدون توحید عنلی،
ً
َ
ا صال توحید ننیداند و آن را شرک میخواند 24.وی هر نوع اطاعت و ا ستعانتی را که به غیرخدا با شد ،اطاعت از طاغوت
25
النداد میکند و آن را از مصادیق جاهلیت ارن بیستم میخواند.
بنابراین ،مراتب توحید از نظر س ید اطب را میتوان در تنام مراحل توحید یافت .وی برای پیوند توحید نظری به توحید
عنلی ،بر صفات حاکنیت و سلطنت خداوند بر این عالم بسیار تأکید میکند و معتقد ا ست اله واحد ا ست و فاعل فقط
26
اوست ،لذا حاکم و سلطان فقط اوست و فقط او باید اطاعت و پرستش شود.
توحید اسماء و صفات در اندیشه سلفیه وهابی و جهادی

از آنجایی که س لفیه وهابی ،در روشش ناس ی خود نقلگرا هس تند و از طرفی در حوزه معرفتش ناس ی خود فقط
ً
ظاهرگرایند ،در صفات خبریه خداوند اائل به تجسیم می شوند 27.از اینرو کلنات علنای سلفیه وهابی ،مخصوصا رهبر
فکری آنها ابنتینیه ،در این باا بوی ت کبیه و تج سیم میدهد ،اگرچه مدعی انکار تج سیم و ت کبیه شدهاند 28،یا هنچون
شهرستانی آن را مختص به عقاید یهود میدانند 29.ولی تجسیم و تکبیه در کتب خود آنها آنادر واض و روشن است 30که
تقیالدین س بکی از علنای ش افعی واتی کتاا منهاج السنننة ابنتینیه را دید گفت« :ابنتینیه در این کتاا میخواهد
مذهب حکویه را که فقط به ظواهر ارآن تنسک کردهاند و معتقد به تجسیم هستند اابات کند» 31.حتی سلفیان معاصری

.18هنان ،ص.158
 .19هنو ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،1ص.384
 .20جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،ج ،1ص.352
 .21اطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،1ص.23
 .22هنان ،ج ،6ص.4002
 .23هنان ،ج ،1ص.470
 .24هنان ،ج ،1ص.348
 .25اطب ،سید ،معالم فی الطریق ،ص.83
 .26هنو ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،3ص.204
 .27علیزاده موسوی ،سید مهدی ،سلفیگری و وهابیت؛ مبانی اعتقادی ،ج ،1ص.41
 .28ابنتینیه در بسیاری از کتب خود دالیل فراوانی برای عدم تکبیه یا تجسیم خداوند ذکر میکند ،از جنله :شرح العقیدة االصفهانیة ،ج ،1ص 25و 74؛ رسالة التدمریة،
ص 2و 20؛ بیان التلبیس الجهمیة ،ج ،1ص 320و ج ،3ص 487و ج ،5ص43؛ مجموع فتاوی ،ج ،2ص 126و ج ،3ص.25
 .29شهرستانی ،محند بن عبدالکریم ،الملل والنحل ،ج ،1ص.97
.30ابن تینیه ،احند ،منهاج السنة ،ج ،2ص75؛ هنو ،درء التعارض بین العقل والنقل ،ج ،6ص342؛ هنو ،مجموعه فتاوی ،ج ،6ص.269
 .31هنو ،منهاج السنة النبویة في نقض کالم الشیعة القدریة ،مقدمه مصح  ،ج ،1ص.109

هنچون حنیری میگویند ابنتینیه با صراحت ج سنیت را اابات کرده ا ست و نیز جهت و حد و مکان و صوت و کیف و
32
دیگر عوارض جسنیت را بر خداوند اابت میدانند.
ٔ
نتیجه
بنابراین ،س لفیان وهابی در توحید اس ناء و ص فات ،دچار تنااض ات فراوانی ش دهاند ،چراکه از یک طرف
ٔ َ
َ ْ َ
33
آیه ل ْي َسِكمثلهِش ْيءِ
روش شناسی آنها منتهی به تجسیم و تکبیه می شود ،و از طرفی هم در احادیث و آیات فراوانی چون
ٔ
درباره ص فات خداوند میگویند اوص اف برای خداوند اابت اس ت؛ « ِمن غیر
این مطلب را رد میکنند .یا از یک طرف
تکییف و ال تنثیل و من غیر تحریف و ال تعطیل» 34.ولی واتی به آیات صفات خبری میرسند میگویند «الکیف مجهول
واالینان به واجب والس وال عنه بدعة»؛ 35و خود ابنتینیه ادعا میکند چنین س خنانی در میان ائنه س لفک ان بس یار بوده
اس ت 36و آنها علم به کیفیت ص فات خداوند ندارند و فقط خود خداوند به آنها علم دارد و به او واگذار میکنند .این
تناا ضات موجب شده ا ست ابنتینیه از یک طرف حکم عدم جواز تنثیل و ت کبیه صفات و افعال خداوند به مخلواات را
38
بدهد 37و از طرفی هم خودش خداوند را به مخلواات تکبیه کند.
ً
س لفیهای وهابی عربس تان ،مخص وص ا ربیع الندخلی ،س ید اطب و س لفیان اطبی را متهم به تعطیلی در ص فات
خداوند تعالی میکنند و عقاید آنها را تک بیه به جهنیه میکنند 39،ولی به نظر میرس د خود آنها در این وادی بیک تر
غوطهورند تا اطبیها ،چراکه با برر سی کتب سید اطب و روش وی در تفی سر آیات ارآن ،وا ض ا ست که وی اگرچه در
روشش ناس ی خود اائل به نقلگرایی اس ت نه عقلگرایی و به ش دت با فلس فه و کالم مخالف اس ت 40ولی در عین حال
اطبیها تفکر و تدبر منطقی را جایز ،بلکه از راههای ر سیدن به معارف ارآن میدانند؛ چراکه ارآن ،تعقل و وجدان را در آن
واحد مخاطب خود ارار داده اس ت 41.روش س ید اطب در تفس یر ارآن به گونهای اس ت که میکوش د با کنک کک فیات
علنی ،مفاهیم آیات ارآنی را توس عه دهد و در پرتو دانش نو زوایای بیک تری از ارآن را بنگرد 42.وی ،ذیل آیه  54س وره
اعراف میگوید:
توحید ا سالمی بر این ا ست که ب کر به ذات خداوند و کیفیت افعال او راه ندارد ،چراکه ب کر حق ندارد از خداوند شکل و
صورتی را ترسیم کند؛ زیرا اندیکههای بکری ،زا ٔ
ییده حدود و اغور محیطی است که خود بکر در آن میزیید ،و مسائل خود را
از چیزهایی ا ستخراج و ا ستنباط میکند که درباره او موجود ا ست ،از آنجا که چیزی هنانند و هن سان خداوند تعالی نی ست،
دیگر اندیکه بکری درباره پدید آوردن صورت و شکل معینی از ذات خداوند درمیماند .و معلوم است که درباره تصور کیفیت
افعال خداوند هم هیچگونه کاری از اندیکه بکری ساخته نیست و آنچه برای انسان امکانپذیر است اندیکیدن درباره پدیدههای
پیرامون او است43.

 .32حنیری ،عیسی بن عبدالله ،تصحیح المفاهیم العقیدة ،ص.131
 .33سوره شوری ( ،)42آیه .11
 .34ابنتینیه ،احند ،مجموع فتاوی ،ج ،3ص141و ج ،5ص.191
 .35هنان ،ج ،3ص 58و ج ،3ص 167و..
 .36هنان ،ج ،3ص.58
 .37هنان ،ج ،5ص.195
ٔ
 .38در این باا کتااها و مقاالت بسیاری نگاشته شده است ،از جنله :خدای وهابیت اار سید مجتبی عصیری ،و مقاله «دیدگاه وهابیت درباره حد و مکان برای خداوند و
نقد و بررسی آن» ،اار رحنتالله ضیایی.
 .39مدخلی ،ربیع ،اضواء اسالمیه علی عقیدة سید قطب ،ص177؛ هنو ،النظرات فی کتاب التصویر الفنی فی القرآن ،ص.11
 .40اطب ،سید ،عدالت اجتماعی در اسالم ،ص.70
 .41اطب ،محند ،رکائز االیمان ،ص 20و .43
 .42اطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،1ص.184
 .43هنان ،ج ،3ص.1296

َ َ ْ
لذا در تفس یر ٔ
آیه ا ْس َت َوىِلَعِال َع ْرشِ 44میگوید« :اس توی علی العرش یعنی اس تقرار بر تخت س لطنت ،کنایه از مقام
سیطره واالی اابت و استوار است به زبانی ک ه مردمان آن را میفهنند و معانی و مفاهیم آن را به تصویر میککند» 45.وی
َ
ْ
َ ُ َ َ َ ْ
46
هي 47میگوید« :در
در س وره رعد این آیه را کنایه از بزرگی و واالیی خداوند میگیرد؛ و در خص وص آیه يدِاّللِف ْوقِأيد ِ
اینجا دست رسول خدا به منزله دست خداست که باالی سر بیعتکنندگان است و این به معنای این است که خداوند در
تنام احواالت حاض ر و ش اهد بیعت آنهاس ت»؛ 48یا در آیه  42س وره الم که میفرمایدُ  :ي ْك َش ُف َِعنِ َساقِ ...میگوید:
49
«ککف ساق در عرا کنایه از شدت سختی و اندوه و غم است».
برخی از اطبیها ،هنچون محند اطب یا س لنان العوده ،اائل به تأویل ص فات خبری خداوند نیس تند .آنها معتقدند
باید به آنچه خداوند خود به آن ص فات خبر داده اینان آورد و نباید آنها را تأویل کرد؛ چراکه تأویل در ش أن بک ر محدود
نیست تا بتواند تأویل کند؛ و معتقدند هنان صفات ظاهری که در ارآن بیان شده حقیقی است و مخصوص خداوند تعالی
ا ست ،ولی باید توجه دا شت که آنها را نباید با صفات ب کری ت کبیه کرد؛ چراکه ب کر عاجز و ضعیف و محدود و نااص
َ
َ
َ
50
است ،ولی خداوند کامل و اادر ،لذا فرمود :ل ْي َسِكم ْثلهِش ْيءِ.
بنابراین ،در ٔ
حوزه معرفت شنا سی ،سلفیه وهابی و نوسلفیها 51در توحید ا سناء و صفات ظاهرگرایی ا ست ،اما سید
52
اطب هرچند در روششناسی نقل را بر عقل مقدم میکند ولی در صفات خبری خداوند اائل به تأویل است.

توحید الوهی و توحید ربوبی و جایگاه آنها نزد سلفیه وهابی

آنچه نزد سلفیه وهابی یا جهادی بسیار مهم است و بیکتر مبانی آنها بر اساس آن بنا شده است ،توحید الوهی یا عبادی
اَ
ُ
َ َْ ُ ْ
َ
ََ ْ ْ
ْ ُ
ُ
ُ
َ
53
َ ْ ْ َ
ا ست ،چراکه خداوند تعالی میفرمایدَ  :وِماِخلقتِالجنِ َواْلنسِإلِل ْيع ُبدون؛ یا میفرمایدَ  :وِلقدِ َب َعثناِیفِكلِأمةِ َر سولِأنِاع ُبدواِ
َ ُ
ََ
اّللِ َوِ ْاج َتن ُبواِالطاغوت 54.ابنتینیه در معنای اله میگوید« :اله هنان چیزی ا ست که البها به خاطر حب و تعظیم و جالل
و کرمش او را میپرستند ،لذا اله به معنای مألوه که هنان معبود است به کار رفته است» 55.محند بن عبدالوهاا نیز اله را

 .44سوره یونس ( ،)10آیه .3
 .45اطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،3ص.1762
 .46هنان ،ج ،4ص.2045
 .47سوره فت ( ،)48آیه.10
 .48اطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،ج ،6ص.3320
 .49هنان ،ج ،6ص.3667
 .50اطب ،محند ،رکائز االیمان ،ص114؛ دروس شیخ سلنان العوده ،بخش .136
 .51نو سلفی ،نه ضت دینی -سیا سی ا ست که در دو سه دهه اخیر تکوین یافته ا ست .نو سلفیگری شاخهای از وهابیت ا ست که به دلیل غلبه جنبه انتقادی آن ن سبت به
محافظهکاری سنتی وهابیت ،توان سته ا ست مخاطبان خا صی را به ویژه در مقابلهجویی با ک کورهای سلطهجو و برخی ااتدارگراییها در برخورد با ادرتهای داخلی به
دست آورد؛ برای اطالع بیکتر نک :.نعینیان ،ذبی الله« ،جریان نوسلفیها در دوران معاصر».
 .52برخی از س لفیان وهابی هنچون ابن عثینین نیز معتقدند ما دو نوع تأو یل داریم .آنها اائل به تأویل مذموم نیس تند .لذا در باا آیاتی چون «ید الله فوق ایدیهم» اائل به
تأویل هستند؛ ابن عثینین ،مجموع فتاوی و رسائل ،ج ،1ص169؛ هنو ،القوائد المثلی فی صفات الله و اسماء الحسنی ،ص.73
 .53سوره ذاریات ( ،)51آیه .56
 .54سوره نحل ( ،)16آیه 36؛ به آیه  14سوره فصلت یا آیه  25سوره انبیا هم میتوان اشاره کرد.
 .55ابنتینیه،احند ،درء التعارض ،ج ،3ص377؛ هنو ،اقتضاء صراط المستقیم ،ج ،2ص.387

از مألوه به معنای معبود البها گرفته اس ت 56.ابنایم نیز ،هنچون اس تاد خود ابنتینیه ،معنا کرده اس ت 57و بنباز 58و
ابنعثینین 59نیز به معنای معبود محبوبی میگیرند که البها به خاطر حب و عظنتش سر به خضوع افکندهاند.
سلفیان وهابی معتقدند ٔ
هنه انسانها ،اعم از مکرکان و غیر آنها در ح ٔ
وزه توحید ربوبی موحدند و برای اابات آن دالیلی
ً
را ذکر میکنند 60.آنها معتقدند پیامبران ص رفا برای دعوت به توحید الوهی مبعوش ش دهاند 61.لذا توحید ربوبی به تنهایی
ً
مانع از کفر کس ی ننیش ود 62.ابنتینیه در اس تدالل برای این مطلب میگوید :اوال مقص ود از توحید در اس الم توحید
عبادت است؛ چراکه خداوند با کلنه شهادت (ال اله اال الله) توحید عبادی را اصد کرده که دربرگ ٔ
یرنده دو اصل در اسالم
ً
ا ست .1 :فقط ت سلیم در برابر خداوند تعالی؛  .2ت سلیم بودن در برابر خداوند باید خالی از هر گونه شرکی با شد؛ 63اانیا
توحید الوهی دربرگ ٔ
یرنده توحید ربوبی اس ت ،ولی توحید ربوبی ش امل توحید الوهی ننیش ود 64.وی در مجنوع فتاوی
خود در اب تدا اارار ه ٔ
نه مردم را به توح ید ربوبی ،یک امر ض روری و بدیهی میخوا ند و میگو ید ت نام موجودات
منکنالوجود به ناچار برای وجودش ان نیاز به غیر دارند؛ چراکه آنها فقیرند ،لذا باید واجبالوجودی که بینیاز از غیر
باشد ،وجود داشته باشد تا این منکنالوجود به وجود آید ،و این معانی خود داللت بر توحید ربوبی میکند.
ٔ
درباره توحید الوهی میگوید توحید الوهی ،توحید واجب و کاملی است که ارآن به خاطر آن نازل شد؛ به خاطر
سپس
وجوهی که یکی از آنها این ا ست که تنام متحرکات عالم ه ستی (که در حال عبادت خداوند ه ستند) به ناچار باید دارای
یک حرکت ارادی باشند و این حرکت ارادی نیاز به یک مرادی دارد که هنان خداست ،و این مراد ننیتواند خودش یا کسی
که مثل خودش فقیر و محتاج است باشد ،پس الهی که مراد است اگر را نباشد ننیتواند معبود باشد ،و کسی که را و
خالق نباش د ننیتواند معبود مطلوا و مراد برای غیر باش د ،پس اابات الوهیت موجب اابات ربوبیت هم میش ود و نفی
ربوبیت باعث نفی الوهیت نیز میش ود ،زیرا توحید الهی علت غایی اس ت که مس تلزم بدایت و آغازی اس ت که علت
فاعلی ا ست .وی پس از ذکر این دالیل عقلی ،برای رفع شبهه (که ابنتینیه مخالف دالیل عقلی ا ست) میگوید« :توحید
65
ربوبی و الوهی هر یک از آنها بالضروره معلوم هستند».
ارتباط بین توحید ربوبی و عبادی

با توجه به سخنانی که از ابنتینیه گذشت ،به وضوح ارتباط بین توحید الوهی و ربوبی روشن میشود .وی میگوید:
اگرچه الوهیت ،ربوبیت را در بر میگیرد و توحید الوهی الزمهاش توحید ربوبی ا ست ،و یکی از آن دو به صورت انفرادی
دیگری را در بر میگیرد ،ولی این باعث ننیش ود که در ص ورت ااتران فقط داللت بر هنان معنای اختص اص ی خود که فقط
َ
ُ َ ُ
ربوبیت یا الوهیت اس ت بکند ،مثل کالم خداوند ت عالی که میفرماید  :ق ْلِأ ُعوذِب َرب َِالناسَِ ِ م لک َِالناسِِ إله َِالناسِ؛ یا
إ َ
ْ َ َ
َْ ُ َ
ی که بین دو اس م «اله» و «را» جنع ش ده اس ت ،پس « ِاإلل َه» هنان معبودی اس ت که
میفرماید :الح ْمدِّلل َِربِال َعاَل ِ

 .56موسوعة ابنعبدالوهاب ،ج ،8ص.35
 .57ابنایم جوزی ،طریق الهجرتین ،ص473؛ هنو ،اغاثة اللهفان ،ج ،1ص.27
 .58بنباز ،عبدالعزیز ،مجموعه فتاوی بن باز ،ج ،6ص.217
 .59ابنعثینین ،محند بن صال  ،مجموع فتاوی ابن عثیمین ،ج ،5ص ،18یا ج ،8ص27؛ هنو ،تفسیر ،ج ،2ص 5ذیل سوره فاتحه.
 .60برای اطالع بیک تر نک :.علیزاده موس وی ،س ید مهدی ،سننلفیگری و وهابیت؛ مبانی اعتقادی ،ج ،2فص ول  6و 7؛ عابدی ،احند ،توحید و شننرد در نهاش شننیعه و
وهابیت ،ص.95
 .61ابنتینیه ،احند ،درء التعارض ،ج ،9ص344؛ هنو ،االستقامه ،ج ،1ص ،180ج ،2ص.31
 .62هنو ،مجموعه رسائل ،ج ،5ص.129
 .63هنو ،اقامة الدلیل ،ج ،2ص.100
 .64هنان ،ج ،3ص.452
 .65ابنتینیه ،احند ،مجموع فتاوی ،ج ،1ص.37

مستحق پرستیدن است ،و « َّ
الرا» هنان کسی است که بندگانش را تربیت میکند و درباره او تدبیر میکند ،پس عبادت به اسم
الله و درخواست و سؤال به اسم «را» ،تعلق دارد .بنابراین ،عبادت غایت است برای کسی که عالم برای او خلق شده و توحید
الوهی هنان غایت است66.

بنابراین ،سلفیه وهابی معتقدند پیامبران برای توحید الوهی مبعوش شدهاند و ن سبت بین ارتباط توحید الوهی و توحید
ربوبی ،عنوم و خ صوص مطلق ا ست ،بدین معنا که توحید ربوبی کفایت از توحید الوهی ننیکند ،و اگر ک سی فقط اائل
به توحید ربوبی باشد ،دلیل بر مسلنان بودنش نیست ،ولی توحید الوهی بیانگر توحید ربوبی ا ست ،چراکه توحید ربوبی
به ٔ
منزله علت فاعلی ا ست ن سبت به توحید عبودی که علت غایی مح سوا می شود و از این نکته چنین ا ستفاده میکنند،
پس ک سانی که از ابور و اموات تبرک یا شفاعت و تو سل میجویند م کرک و کافرند؛ چراکه در توحید عبادی دچار شرک
67
شدهاند.
توحید الوهی و توحید ربوبی و جایگاه آنها نزد سلفیه جهادی

سید اطب نیز اله را به معنای معبود گرفته ،در تفسیر کلنه «ال اله اال الله» میگوید:

مسلنانان معتقدند که ال اله اال الله یعنی ال معبود اال الله و ال خالق اال الله و ال را اال الله و ال رازق اال الله  ...و معتقدند
که ال اله اال الله یعنی ال حاکم اال الله و ال مکرع اال الله و68. ...

وی نیز هنچون س لفیه وهابی معتقد اس ت انس انهای پیک ین موحد بودهاند 69،اما نه در توحید ربوبی به گونهای که
وهابیت به آن اائلاند ،بلکه از باا توحید در ذات یا توحید در خالقیت موحد میپندارد و معتقد است پیامبران برای دعوت
مردم به توحید ربوبی 70و عبادی 71مبعوش ش دهاند و از آنجایی که بین توحید ربوبی و الوهی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد،
این دعوت منجر به دعوت به سوی توحید الوهی می شود 72.وی معتقد ا ست پیامبران هنی که برای بیرون ک کیدن سلطه
غص بی از دس ت طاغوتها و برگرداندن حاکنیت به ص احب ش رعی و اانونی خود ،یعنی خداوند س بحان ،جهاد
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میکردهاند.
بنابراین ،به نظر س ید اطب ،مدار تبلیغ پیامبران بر محور «توحید ربوبی» اس ت و برخی معارف دینی که از ٴ
مقوله
جهانبینی است ،فقط انره علنی دارد ،اما برخی دیگر دارای انره عنلی است .اعتقاد به وجود «واجبالوجود» و «توحید
خالقیت» از اسم اول است .از اینرو وانیین حجاز از پذیرش توحید خالقی ابایی نداشتند .آنها میگفتند :جهان را «الله»
آفریده ،ولی پس از آفرینش ،با آن کاری ندارد و انس ان نیز در مقابل او پاس خگو نیس ت .آنها گرچه ربوبیت مطلق خدا را
نس بت به مجنوع جهان میپذیرفتند ،اما ربوبیت خاص ،مانند «را االنس ان» و «را األرض» را ننیپذیرفتند و آن را به
بتها ،س تارگان یا ِادیس ان بک ر نس بت میدادند و برای آنها مظاهر و مجس نههایی میس اختند و برای دس تیابی به
74
شفاعتکان ،مظاهر آنها را میپرستیدند.
 .66هنو ،مجموع فتاوی ،ج ،10ص284؛ صال بن فوزان در کتاا االرشاد الی صحیح االعتقاد ،ص 35نیز هنین سخنان را توضی داده است.
 .67ابنعثینین ،محند بن صال  ،شرح کشف الشبهات ،ص30؛ ابنتینیه ،احند ،مجموعة التوحید ،ص7؛ هنو ،مجموع فتاوی ،ج ،1ص.37
 .68اطب ،سید ،خصائص التصور االسالمی ،ص205؛ اطب ،سید ،معالم فی الطریق ،ص.19
 .69هنو ،فی ضالل القرآن ،ج ،3ص ،1304ذیل آیه  87سوره اعراف.
 .70هنان ،ج ،4ص.1845
 .71هنان ،ج ،4ص.1841
 .72هنان ،ج ،4ص.1852
 .73هنان ،ج ،4ص.1852
 .74جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،ج ،1ص.352

بنابراین ،پذیرش خالقیت و ربوبیت مطلق خدای سبحان نسبت به جهان هستی آسان است ،اما پذیرش ربوبیت خاص
است که انسان را در برابر را خود مسئول میکند و او را به اطاعت وا میدارد.
ارتباط بین توحید الوهی و ربوبی

بدینترتیب سید اطب خضوع و خکوع و پرستش خدای یگانه را در ربوبیت خداوند برای انسانها جلوهگر میداند.
به نظر وی ،برخی ش ئون ربوبیت ،هنچون تدبیر ،س لطه ،ادرت ،تک ریع ،و حکومت خداوند منجر به توحید الوهی
می شود؛ چراکه خ داوند باید معبودی با شد که این جهان ه ستی را دارا با شد و آن را اداره کند و امور آن را بچرخاند .اگر از
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گرداندن و اداره کردن این جهان ناتوان باشد ،نباید پروردگار انسانها باشد و فرمانروایی کند.
سید اطب تج سم ربوبیت خداوند را در خلقت ان سان از نی ستی به ه ستی و از ادرت ا ضا و ادر او در عالم ه ستی
میداند ،که زندگی بکر را هدایت میکند .وی ٔ
نحوه ارتباط توحید ربوبی با الوهی را چنین بیان میکند و میگوید:

75

به هنین منوال ،سلطه و ادرت خداوند در اعتقاد به ربوبیتش بر ای ن ان سان مج سم می شود ،آن هم در زندگی عنلی و
وااعیت زندگی بیرونی او که باید برابر با شریعت و فرمان خداوند باشد ،و عنل انسان به اوانین خداوند هم در انجام دادن شعائر
و مرا سم پیدا و هویدا میگردد  ...اینها هنه یک د سته و یک ب ستهاند .نباید از یکدیگر جدا و تفکیک شوند .اگر جدا و تفکیک
شوند شرک خواهد بود؛ شرکی که پرستش دیگران با خداوند یا فقط پرستش دیگران است77.

بنابراین ،س ید اطب تک ریع و حاکنیت و س لطنت را از ش ئون ربوبیت میداند ،و با بیان برخی افعال خداوند ،چنین
نتیجه می گیرد که اینها برهانی است بر اینکه ربوبیت و حاکنیت و سلطنت فقط از آن اوست 78.وی میگوید:
پروردگار یگانه ،برای هنه ان سانها ا ست و هنو ا ست که برای هنه به طور یک سان اانون و ضع میکند و به الوهیت مربوط
اس ت ،و او مظهر الوهیت در زندگی انس انها اس ت ،و درس ت نیس ت که هیچ انس انی برای خود ادعای مقام الوهیت کند ،و
انسانها باید با خضوع و اطاعت و فرمانبرداری فقط به خداوند رو کنند79.

سید اطب برای ارار دادن تکریع از شئون الوهیت یا ربوبیت به آیاتی از ارآن استناد میکند و میگوید:

فرعون ادعای الوهیت بدین معنا ننیکرد که او آفریدگار جهان و گرداننده آن است ،یا اینکه ادعا کند که او در جهان اسباا
و علل ه ستی ،سلطه و ادرتی دارد .بلکه او ادعای الوهیت بر اوم ذلیل و حقیر خود بدین معنا دا شت که او فرمانروای این ملت
با شریعت و اانون خود است ،و با اراده و فرمان او کارها انجام میگیرد و امور برآورده می شود ،این ادعا را دارد .لذا هر فرمانده
و فرمانروایی که با ش ریعت و اانون خود حکومت کند ،و با اراده و فرمان او کارها انجام گیرد ،معنای لغوی و وااعی ربوبیت
ا ست .مردمان در م صر فرعون را پر ستش ننیکردند ،بدین معنا که مرا سم و شعائر عبادی را برای او انجام دهند .هم مردمان
مصر و هم فرعون آلهه و معبودهایی داشتند که آنها را پ رستش میکردند ،هنانگونه که از سخن اشراف و درباریان فرعون پیدا
و هویدا است« :و ذَ رک وآلِهتل»80.و81
َ َ َ ََ

بنابراین ،به نظر سید اگر فرعون ادعای ربوبیت یا الوهیت کرد از باا وضع اانون و ادعای حاکنیت بر مردم بوده است
نه از باا اینکه خالق کون و هستی بوده باشد .وی در باا شرک مکرکان میگوید:
مس ئله الوهیت ،محل انکار مک رکان نبود ،به این معنا آنها معترف بودند که خداوند تعالی روزیدهنده ،زندهکننده ... ،و
گرداننده جهان ه ستی ا ست و بر هر چیزی توانا ا ست ،ولی ای ن اعتراف آنها مقت ضیات خود را به دنبال ندا شت ،چراکه از

 .75اطب ،سید ،فی ظالل القرآن ،ج ،4ص.1853
 .76هنان ،ج ،4ص.1989
 .77هنان ،ج ،3ص.1308
 .78هنان ،ج ،3ص.1223
 .79هنان ،ج ،1ص.295
 .80سوره اعراف ( ،)7آیه 127؛ تو را و معبودهای تو را رها کنند.
 .81سید اطب ،فی ظالل القرآن ،ج ،3ص.1353

مقتض یات اعتراف به الوهیت یزدان  -با این صفات و خصالی ک ه گذشت  -این است که در زندگانی ایکان ربوبیت فقط
متعلق به خدا باش د و فقط خدا پرس تش ش ود ،و برای جز او بندگی و کرنش نک ود و نباید در هنه امور زندگانی خود جز او را
َ
َ ْ ُ ُ
كم َ ُ
وه83.
ُ
ِاّلل َِر ُّبمکِْفاع ُبد ِ
حاکم و ااضی بک نند و فرمانروا بدانند 82.لذا میفرماید :ذل

بنابراین ،س ید اطب مس ئله اس اس ی در مبحث توحید را توحید ربوبی میداند؛ توحیدی که ش امل حاکنیت و
اانونگذاری و تک ریع میش ود و از مقتض یات رس یدن به توحید الوهی اس ت ،و الوهیت به معنای اابات وجود خدا در
فطرت تنام انس انها نهفته ش ده و جای هیچ بحث و جدالی نیس ت ،ولی توحید الوهی به معنای اینکه فقط باید او را
پرس تش و عبادت کرد از مقتض یات توحید ربوبی و حاکنی اس ت که اگر آنها اابات ش د ،توحید الوهی نیز خود به خود
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اابات میشود.
دیدگاه سید قطب درباره سلفیان وهابی

سید اطب معیار ا سالم و جاهلیت را فقط بیدینی و خدا شنا سی ننیداند ،بلکه به نظر او معیار ،حاکنیت و سلطنت
ا ست ،و اینکه این حاکنیت باید از ِآن چه ک سی با شد؛ و معتقد ا ست برای این دو منظور ،ا سالم در مکه به این صورت
وارد شد ،به طوری که در ابتدا عقیده را پ دید آورد و ک اری به نظام حکومتی و اانون و اانونگذاری نداشت تا عقیدهها را
در دلها اابت و ا ستوار کند که حاکنیت فقط از ِآن خداوند ا ست و بس! و هنگامی که این عقیده در مکه به ژرفای دلهای
ً
گروه م سلنانان ر سید ،خداوند تعالی در مدینه برای ای کان می سر فرمود که ک ار و بار عقیده را عنال بر د ست گیرند و
85
حکومت اسالمی را تککیل دهند.
وی در اعتراض به تفکر سلفیان وهابی میگو ید:
برخی بیرون رفتن از زیر بار مسئله حاکنیت را بیرون شدن از دی ن ننیشنارند ،هنچنان که بیرون رفتن از زیر بار عقیده یا
عبادت را بیرون رفتن از دین میش نارند .در ص ورتی که این آیین جدایی عقیده و عبادت و ش ریعت را از یکدیگر به رس نیت
ننیشناسد و ننیپذیرد .این دوری و جدایی میان حاکنیت و دین ،به وس یله دستگاههای آزموده استعنارگران با تالش ارنهای
طوالنی پ دیدار شده است تا مسئله حاکنیت بدین شکل حیرتانگیز و تأسفآور در آمده است .حتی کار بدانجا ککیده شده
که در حس و شعور سرسختترین طرفداران این آیین نیز حاکنیت و دین از هندیگر جدا به شنار میآید!86

وی به طعنههای خود به سلفیه وهابی ادامه میدهد و میگوید:

ک سانی که بتپرست را م کرک میدانند ،ولی ک سی را که از حکومت طاغوت ،داوری میطلبد م کرک ننیدانند ،اینچنین
ک سانی ارآن را ننیخوانند ،و سرشت این آیین را ننیدانند  ...بهتر ا ست ارآن را آنچنان بخوانند که خداوند آن را برای مردمان
ْ
نازل فرموده اس ت ،و دس تکم این فرموده خداوند را پیش چک م دارند و با دات الزم بخوانند و معنای آن را بدانندَ  :وإنِ
َ
ْ َُ ْ
َ ُ ُ ْ َ
َ
كون87.
كمَِلشر ِ
أط ْعت ُموُهِإن

وی به تعصبهای نابجای آنها اشاره میکند و به این تعصب جانبدارانه آنها ،که به اوضاع جاهلی امروز گواهی ضننی
میدهند انتقاد میکند؛ چراکه این اعنال ناخودآگاه ش هادت میدهند که آیین اس الم در چنین جامعهای حاکم اس ت و
اوانین و مقررات آن اجرا می شود و تنها کم و کا ستش این ا ست که چنین چیزهای مخالفی ت صحی شود ،در صورتی که
ً
این آیین کامال از «وجود» و ح ضور در جامعه ،دور نگاه دا شته شده و مطرود گ کته ا ست؛ چراکه در یک نظام و سی ستم
 .82هنان ،ج ،3ص.1763
 .83سوره یونس ( ،)10آیه 3؛ این خدا است که صاحب و پروردگار شنا است ،پس او را پرستش کنید ،نه دیگری را.
 .84هنان ،ج ،3ص.1823
 .85هنان ،ج ،2ص.1216
 .86هنان ،ج ،3ص.1197
 .87سوره انعام ( ،)6آیه 121؛ اگر از آنان اطاعت کنید بیگنان شنا (مثل ایکان) مکرک خواهید بود.

حکومتی ،و در اوضاع و احوال مردمان ،تا اوانین و حاکنیت خداوند مجسم و پ دیدار نباشد ،اسالم دور و مطرود خواهد
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بود.
بررسی و نقد

عنده اشکال بر سلفیه وهابی در دو مقوله روش شناسی و معناشناسی آنها اابل بررسی است ،به طوری که در این زمینه
کتااها و مقاالت ب سیاری نگا شته شده ا ست ،که بیان آنها از توان این مقاله خارج ا ست؛ و رو شن ا ست که ا شکاالت
ٔ
افکار سلفیه اطبی در ٔ
سلفیه وهابی است ،ولی اشکال عندهای که بر سید اطب وارد
زمینه این دو مقوله کنتر از اشکاالت
است این است که وی چون ابواالعلی مودودی 89صفت حاکنیت خداوند را دائر مدار صفاتی چون الوهیت و ربوبیت ارار
داده ،به طوری که اگر ک سی در آن ت صرف کند ،مثل آن ا ست که در الوهیت خداوند ت صرف کرده ا ست ،بدین معنا که اگر
کسی از حاکنی اطاعت کند ،به ٔ
منزله این است که او را پرستش کرده ،در حالی که چنین نیست؛ چراکه صفت حاکنیت
90
اابل واگذاری است ،برخالف صفت الوهیت ،لذا ننیتوان این دو را الزم و ملزوم یکدیگر دانست.
در هر صورت ا شکال عندهای که بر هر دو اندی که جاری ا ست و به اخت صار به آن پرداختیم ،عکسالعنل خ کک و
غیروااع ٔ
بینانه این دو گروه نس بت به اعنال ظاهری مس لنانان اس ت ،به طوری که به حس ب آن و با توجه به نظریهها و
اعتقادات پیشفرض خود حکم به ا سالم یا کفر افراد میکنند ،و از هنین نگاه ا شکال دیگری که بر این دو اندی که مترتب
91
می شود ،تعنیم واژگان توحید و شرک به ا سالم و کفر ا ست که هر موحدی را م سلنان و هر م کرکی را کافر میپندارند؛
چراکه آنها ظاهرگرای ی را از حالت متنی به حالت عنلی تعنیم دادند ،بدین معنا که در ابتدا متون را به معنای ظاهر آن حنل
ٔ
درباره آن نهی میکردند و از طرفی هنین امر را در اعنال انس انها تعنیم دادند ،به طوری که
میکردند و از تأویل و تعقل
عنل انس انها را به ظاهر آن حنل کردند و باطن و نیت انس ان ها را به ورطه فراموش ی نهادند ،و عقل خویش را به کار
نگرفتند که این امر باعث تکفیر بیکتر مسلنانهای جهان شده است.
نتیجه

سلفیان وهابی و جهادی گرچه در اصل و معنای توحید و برخی مبانی توحیدی ،مثل موحد دانستن مکرکان ،با یکدیگر
م کترکاند ،ولی در ب سیاری دیگر از مبانی ا صلی ،چون اا سام توحید یا موحد بودن م کرکان در توحید ربوبی یا الوهی و
خالقیت ،یا مالک توحید و شرک ،با یکدیگر اختالف دارند ،هنانطور که این دو گروه گرچه در مبحث روش شنا سی ،با
یکدیگر موافقاند ولی در ٔ
حوزه معرفتش ناس ی س لفیان وهابی ظاهرگرا هس تند ،ولی س لفیان جهادی ،اائل به تأویل هم
شدهاند .بنابراین ،در ٔ
حوزه معنا شنا سی هم با یکدیگر مخالفاند؛ چراکه وهابیها باید ملتزم به تج سیم شوند ،برخالف
اطبیها که تفسیری متفاوت از صفات خبری خداوند تعالی دارند .بر این اساس ،رویکرد سلفیه وهابی در توحید «توحید
القبوری» و سلفیه جهادی «توحید القصوری» است.
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 .91که ننود این کالم در نسبت شرک به شیعیان بیکتر احساس میشود.

منابع
 .1قرآن کریم.
 .2نهج البالغه ،سید رضی ،قاهره -بیروت :بینا1425 ،ق.
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،اقامة الدلیل ،بیجا :مکتبة الشاملة ،بیتا.
 .4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،اقتضاء صراط المستقیم ،تحقیق :ناصر عبد الکریم ،بیروت :بینا1419 ،ق.
 .5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،االستقامه ،مدینه :نشر دانشگاه محمد بن سعود1403 ،ق.
 .6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،بیان التلبیس الجهمیة ،عربستان :مجمع ملك فهد1426 ،ق.
 .7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،درء التعارض بین العقل والنقل ،مدینه :نشر دانشگاه محمد بن سعود1411 ،ق.
 .8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،رسالة التدمریة ،ریاض :العبیکان1421 ،ق.
 .9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،شرح العقیدة االصفهانیة ،بیروت :مکتبة العصریة1425 ،ق.
 .10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مجموع فتاوی و رسائل ،عربستان :مجمع ملک فهد1995 ،م.
 .11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مجموعة التوحید ،قاهره :مکتبة القیامة ،بیتا.
 .12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مجموعة الرسائل والمسائل ،بیجا :نشر تراث العربی ،بیتا.
 .13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،منهاج السنة في نقض کالم الشیعة القدریة ،مدینه :دانشگاه محمد بن سعود1406 ،ق.
 .14ابنقیم جوزی ،اغاثة اللهفان ،بیروت :مکتبة االسالمی1408 ،ق.
 .15ـــــــــــــــــــ  ،طریق الهجرتین ،قاهره :دار السلفیه1394 ،ش.
 .16آلبوطامی ،احمد بن حجر ،عقائد السلفیه بادلتها النقلیه والعقلیه ،قطر :دار الکتب القطریه ،بیتا.
 .17البانی ،ناصر الدین ،موسوعة آلبانی ،صنعاء :بحوث والدراسات االسالمیة1413 ،ق.
 .18بنباز ،عبد العزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوی و مقاالت بن باز ،ریاض :دار القاسم1420 ،ق ،درwww.alifta.com :
 .19جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،قم :نشر اسراء1389 ،ش.
 .20حمیری ،عیسی بن عبد الله ،تصحیح المفاهیم العقدیة فی الصفات االلهیه ،قاهره :دار السالم1998 ،م.
 .21دروس شیخ سلمان العوده ،بخش  ،136درwww.islamtoday.net :
 .22دوخی ،یحیی عبدالحسن ،منهج ابن تیمیه فی التوحید ،تهران :مشعر1390 ،ش.
 .23دویش ،عبدالله بن محمد بن احمد ،الجامع الفرید فی الشرح کتاب التوحید ،قاهره :دار ابن حزم2008 ،م.
 .24راجحی ،عبدالعزیز بن عبدالله ،توفیق رب العباد فی شرح تطهیر االعتقاد عن ادران االلحاد صنعانی ،ریاض :دار ابن جوزی1430 ،ق.
 .25رجبی ،حسین ،دیدهها و دریافتها ،قم :نشر آثار نفیس ،چاپ اول1389 ،ش.
 .26سایت جامع فتاوی اهل سنتhttp.//islampp.com/?id=144&ftwid=16675 :
 .27شهرستانی ،ابیالفتح محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر ،الملل والنحل ،بیروت :دار المعرفه1993 ،م.
 .28صالح بن فوزان ،االرشاد الی صحیح االعتقاد ،ریاض :دار العاصمه2005 ،م.
 .29ضیایی ،رحمتالله« ،دیدگاه وهابیت درباره حد و مکان برای خداوند و نقد و بررسی آن» ،در :سراج منیر ،ش ،3ص1390 ،146-113ش.
 .30عابدی ،احمد ،توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت ،قم :مشعر1390 ،ش.
 .31عبدالمجید ،احمد« ،سید قطب بین مؤیدیه و معارضیه» ،درwww.ikhwanonline.com :
 .32عثیمین ،محمد بن صالح بن محمد ،القوائد المثلی فی صفات الله و اسماء الحسنی ،مدینه :دانشگاه اسالمی.2001 ،
 .33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،شرح کشف الشبهات ابن عثیمین ،عربستان :دار الثریا2005 ،م.
 .34ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مجموع فتاوی بن عثیمین ،عربستان :دار الوطن1413 ،ق.
 .35ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،تفسیر ابن عثیمین ،ریاض :دار الثریا1413 ،ق.
 .36عصیری ،سید مجتبی ،خدای وهابیت ،قم :بوستان کتاب1391 ،ش.
 .37علیزاده موسوی ،سید مهدی ،سلفیگری و وهابیت؛ مبانی اعتقادی ،قم :آوای منجی1391 ،ش.
 .38قطب ،سید ،تفسیر فی ظالل القرآن ،بیروت :دار الشروق1412 ،ق.
 .39ــــــــــــــــ  ،خصائص التصور االسالمی و مقوماته ،بیروت :دار الشروق ،بیتا.
 .40ــــــــــــــــ  ،خصائص التصور االسالمی ،بیروت :دار الشروق.1418 ،
 .41ــــــــــــــــ  ،عدالت اجتماعی در اسالم ،ترجمه :سید هادی خسروشاهی ،قم :مرکز البحوث العالمیه1381 ،ش.
 .42ــــــــــــــــ  ،معالم فی الطریق ،قاهره :االتحاد االسالمی العالمی ،بیتا.

 .43قطب ،محمد ،رکائز االیمان ،درwww.tawhed.ws :
 .44مدخلی ،ربیع ،اضواء اسالمیه علی عقیده سید قطب ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .45ـــــــــــــــــ  ،النظرات فی کتاب التصویر الفنی فی القرآن ،درwww.rabee.net :
 .46مقریزی ،احمد بن علی ،تجرید التوحید المفید ،ریاض :دار القبس2005 ،م.
 .47مودودی ،ابواالعلی ،مرزهای عقیده ،ترجمه :سید جواد هشترودی ،تهران :شرکت سهامی انتشار1903 ،م.
 .48موسوعة ابن عبدالوهاب ،درwww.islamspirit.com :

