
عبدالوهاب با مذاهب ابن اهدگطبیقی دیبررسی ت  ۲۳-۴۶ صفحـات:  ² ۰۴/۰۵/۱۳۹۷تاریــــخ تأییـــــــد:  ² ۰۲/۰۲/۱۳۹۷تاریــخ دریــــافــت:  ۱۳۹۷ =اییز و زمستان ² ۸ شماره ²، سال چهارم پژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی   امبریل شرک مشرکان عصر پیدر تحل یاسالم ا اعـم از آن، یـبوده  یمنحصر در شرک الوه ول خداشرک مشرکان عصر رسول خداآیا  چکیده ***زاده حسین قاضی **محمد فرقان گوهر *ینهاوند یمحمد ملک ییامبرپپی پ ت بر اساس آن شکل گرفتـه یبوده که پروژه وهاب های تاریخبزنگاهین تریاز اصل یکی ت مسلمانان را متهم به شـرک نمـوده اسـت. نوشـته یقلمداد کرده و اکثر انبیانهضت  یقیخود را وارث حق مانند توسل، تبرک و استغاثه و... یحصر آن در عبادات ظاهر و یپنداریر آن با واسطهت و تفسیاست. محمد بن عبدالوهاب با انحصار شرک در الوه انه خـارج کـرده ین انحصار ظاهرگرایرا از ا انبیان نموده و دعوت ییشرک مشرکان را تب یز نحوهیده و مبدأ و علت شرک و نیرا به چالش کش ینگاه و ،یقیتطب حاضر با روش ن ثابت شده یهمچن ؛است ی شرک بودهعلت اصل "هال"یت بلکه اعتقاد به ربوب است؛ علـت شـرک مشـرکان نبـوده ،پژوهش آن است که غلـو در صـالحان ماحصلاست.  بلکــه  ؛یـر و جـامع قبـول نداشـتندت خداونـد را در ســطح فراگیـربوب ،کـه مشـرکان بـا  ،امـا در سـطح خـرد ؛کندیدا میپ یو کالن معن یشان تنها در سطح آفاقاعترافات ، ید الـوهیـ، توحی، محمد بن عبـدالوهاب، شـرک ربـوبیشرک جاهل ها: کلیدواژه ن نکرده است.یرا تأم انبیا یهدف اصل ،و اضطراب مواجه است و لذا یدوگانگ  h.ghazizade110@gmail.comجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب؛ دانش *** m.furqan512@yahoo.com؛ جامعة المصطفي یدانشجوي دکتري تاریخ تمدن اسالم ** maleki@noornet.net؛ و مذاهب انیدانشگاه اد اریاستاد *                                               ن.یرب العالم ،انبیادعوت 



مبعـوث  انبیـا گویـد:باشد که مـیمی یخیکور تار ییک نکتهت از یسر آغاز پروژه وهاب مقدمه ۲۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش9ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ی ت مشرک بودنـد، از شـرک الـوهیت موحد و در الوهیرا که در ربوب یشدند تا مشرکان و   اسـالمیـامبر اسـالمژه دوران پیوانبیا و بهکان دوران ل شرک مشریلذا تحل ؛نجات دهند محمـد بـن عبـدالوهاب  یهایکها و تاکت از روش یکی ،یسه آن با مسلمانان امروزیمقا است که توسل، طلب شفاعت و استغاثه را نزد صـالحان  یمسلمانان یپنداری مشرکبرا ت یـت و رازقیـت، خالقیز به ربوبیمشرکان ن ،یکه از نظر و ین معنیبه ا ؛دهندیانجام م ان خـود و خداونـد و یـخاطر واسطه قـرار دادن صـالحان مهاما ب ؛یمان داشتندخداوند ا ر یـمانند نذر، ذبـح، اسـتغاثه و طلـب حاجـت و توسـل و شـفاعت از غ ییانجام کارها ی آنهـا را ن اشتباه عملیتا ا هم مبعوث شدند انبیا .دچار شرک در عبادت شدند ،خداوند بـا  ،روان اویـشان دهند. محمد بـن عبـدالوهاب و پی نجاتو از شرک عباد دهندبتذکر  انبیـا قلمـداد کـرده و  یدید، خود را تنها وارث حرکت توحیاز توح یرین تفسیچن یهئارا چـه چنان ؛خواندیرا مشرک م ید فاصله گرفته باشندر توحین تفسیکه از ا یگرید مکاتب از زمـان حضـرت  انبیـا یتمام یمبارزه اصل ،کشف الشبهاتمحمد بن عبدالوهاب در  د یتنها راه خالص شدن توح ،یبه نظر و ؛انبیا قلمداد کرده است یفه اصلیمقدسان را وظ یهـای دانسـته و شکسـتن تمثـالد عبادیتوح یرا برا  محمدتا حضرت محمد نوحنوح اس مسـلمانان یـق یشرک مشـرکان، راه را بـرا یمشرک خوانده شدند. عدم وضوح نحوه یایـدهنوع عقخاطر چه هب ،یدهد که مشرکان عصر جاهلیص میمقاله حاضر تشخ   1ن است.یخداوند هم آلهـه خـود  یاما اگر روشن شود کـه آنهـا بـرا ؛تر کرده استراحت ،مشرکان ای بامروز حوائج خود از آنها طلب  یر و قضایده در مقام تدبین عقیخاطر اهل بودند و بئت قایربوب -ی بـرد و مـعروان او پـیابن عبدالوهاب و پ یادعا یتوان به سستیمکردند، یحاجت م                                                ،یدهد که مذاهب اسـالمینشان م یخیو تار یی، روایریل تفسیمقاله حاضر با دال دست آورد. بهیاس آنها را الفارق بودن ق
 .۳، صکشف الشبهاتمحمد،  ،عبدالوهاببنا .١



ب ٢٥ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   بلکـه نشـانه  دانند؛ینم یها را واقعین اقرارو ا دانستهموحد ن یمشرکان را در سطح ربو اکثر لـذا حـد ؛ل هسـتندئـان اقرار و اعتقاد فرق قایم و ندندایآنها م یطراب و دوگانگاض ت خداوند را تنها در سطح کالن یت و مالکیربوب ،ن است که آنهایتوان زد ایکه م یحرف )، ن و...یهــا و زمــاصــل خلقــت جهــان و آســمان ،جهــان ماننــد یکلــ مســائل یعنــی( ن معتقـد بـه اهمچنـ ،یل انفسـئو مسـا یر سـطح انسـانکه د  ییاما از آنجا ؛اند یرفتهپذ امـراض و  یها، شفای در جنگروزیپ مثل هاییدرخواستلذا شان بودند، یت آلههربوب پـس واسـطه قـرار دادن  ؛کردنـدیم طلبها یل را از بتن قبیاز ا یلئرها و مسایمرگ و م -هبلکـه بـ است؛ بودهاستقالل بت ن ینف یمعناهگزاف نباشد، باز هم ب یها اگر سخنبت مسـائل امـا  ؛مسائل کالن متعلق به او استها بوده که ی باالتر از بترفتن ذاتیپذ یمعنا عهـده  ر در آن را بـریقـدرت خلـق و تـدب مسـتقالً یا آنها  ،ها واگذار شده بودخرد به بت د بـر یبا تاک انبیان تفکر، یدر برابر ا ؛ی در آنها نداشته استدخل ،داشتند و خداوند بزرگ کردند کـه یرا مطرح م یتریرت در سطح فراگین بودن خداوند، اقرار به ربوبیرب العالم مـورد بحـث و  ،مراحـل ِک یـب و تفکیـبـه ترت ،استدالل محمد بن عبدالوهاب ،لیدر ذ شرک مشرکان یبن عبدالوهاب بر نحوهن استدالل محمد یی.تب۱ شود.یده نمیدر اعترافات مشرکان د مبدأ و اساس شرک مشرکان، غلو در صـالحان اسـت کـه  ،از نظر محمد بن عبدالوهاب یپندار . غلو در صالحان و واسطه۱٫۱ رد.یگیقرار م یبررس عبـادت مورد دعا و  ،خاطر غلو در آنهاهند که بی بودسه فرد صالح ،غوث و نسریعوق، ی ،معتقـد اسـت یشـود. ویمـ یپرسـتواسـطهید و منجر بهآیحساب می آن بهعلت اصل د دعوت ی، مردم را به توحیاز شرک عباد یریجلوگ یبرا  نوحقرار گرفتند و حضرت نوح هم التی کانوا یجلسـون فیهـا أوحی الشیطان إلی قومهم أن انصبوا إلی مجالسقال: هذه أسماء رجال صالحین من قـوم نـوح، فلمـا هلکـوا  عباس...عن ابن« :گویدکه می عباس استی موقوف از ابنتیروا ،هین قضیدر ا یمستند و 1کرد.                                               
 . همان.١



یطان شـ ،شـانبود که پس از مـرگ م نوحاز قوم نوح یافراد صالح یهان نامیا 1».ُعبدتأنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا. ولم تعبد حتی إذا هلك أولئـك وُنسـی العلـم  ۲۶ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   را نیز بر  شانخود نام شان نصب شود وهایلاثبه آنها گفت که در مجالس، تم نکـه یتا ا ند؛ی مورد عبادت قرار نگرفتن کار را کردند، ولینها اآ .آنها بگذارند ر یتصـاو ،ن صـالحانیـطان در دل جـاهالن القـاء کـرد کـه ایشد، ش یخال ین از علمـازمـ یوقتـ .ا رفتنـدیـگذشت و اهل علم از دن یادیسپس زمان ز 2.»لیستشفعوا بهم إلی الله، فعبدوهمن فی قلوب الجهال: أن أولئك الصالحین ما صوروا صور مشـایخهم إال الشیطاثم طـال الزمـان، ومـات أهـل العلـم. فلمـا خلـت األرض مـن العلمـاء: ألقـی « :گویدو می کرده ین برداشتت چنین روایمحمد بن عبدالوهاب از ا  آنها مورد پرستش قرار گرفتند. و ن رفت و علم فراموش شدین نسل از بیا پـس  ؛داوند درست کرده بودندشان نزد خی طلب شفاعتشان را برا خیمشا یسیو ع سسیوسی، موسو هودو هود صالحمانند حضرت صالح یامبرانیـه را در مورد دعوت پین فرضینداده و هم یحیچ توضیه انبیاه یاو در مورد بق شان کردند.آنها عبادت دانـد و در یم یز جارین سسیییسععیع مانند دوران  ،زین دوران نیشرک مشرکان ا :دیگویم ففیصطفیمورد حضرت محمد مصطف یسیمانند ع یامبرانیمانند الت و پ یچون آنها در کنار عبادت خداوند، صالحان است؛ ت و پرستش بودهیدر الوه انبیاگر ید با آنها به  ول خدارسول خدا ،خواندند و لذایرا م سسیییسععیع ن ه یصباح، با استفاده از آی به ابنای نامهط یو 3مبارزه پرداخت. ِذیَن َزَعْمُتم مِّ ُقِل اْدُعوْا الَّ رِّ َعنُکْم َوَال َتْحِویًال دُ  ِهُم اْلَوِسیَلَة  وِنِه َفَال َیْمِلُکوَن َکْشَف الضُّ بِّ ِذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَلی َر ُأوَلِئَك الَّ ُهْم َأْقَرُب  و  یسـیعیسـیبـاره حضـرت یـه را درن آیـا ،کـه مفسـران گیـردمـییجـه نت ،4َأیُّ یله را داشـتند و آنهـا را ده وسیآنها عق مورددر ان یحیو مس دانند که یهودیانمی عزیرعزیر  .۳، صکشف الشبهاتهمان،  ٣. .۱۳، صمختصر سیرة الرسول صلی الله علیه وسلم، همان ٢. .۵۶، صکتاب التوحیدمحمد،  ،عبدالوهاببنا ١.                                               5دادند.یمورد دعا و طلب حاجت قرار م ،عنوان مقربان حقبه
 .۵۳-۵۴، صرسائل، نامه هشتم همان، ٥. .  ۵۶ره اسراء، آیه. سو٤



بانبیا را بهاو مشرکان دوران  ،یدر مرحله بعد مشرکان ید ربوبی. توح۱٫۲ ٢٧ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   ت یـت و رازقیـت، خالقیـبوبکند که اقـرار مشـرکان بـه ریاستدالل م یاتیآ ، بهاثبات آن یو بـرا کنـدیمطـرح مـ یعنوان موحد ربو   دارد.یان میخداوند را ب
 ْبَصاَر َوَمْن یْخِرُج اْلَحی ِمَن اْلَمیـِت ْمَع َواْألَ ْن یْمِلُك السَّ َماِء َواْألَْرِض َأمَّ ُه فَ  ُقْل َمْن یْرُزُقُکْم ِمَن السَّ ْمَر َفَسیُقوُلوَن اللَّ ُر اْألَ یْخِرُج اْلَمیَت ِمَن اْلَحی َوَمْن یَدبِّ ُقوَن َو ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن  1؛ُقْل َأَفَال َتتَّ ُروَن  ِفیَها ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن  ِه ُقْل َأَفَال َتَذکَّ ـْبِع َوَربُّ  َسیُقوُلوَن ِللَّ ـَماَواِت السَّ ُقـْل َمـْن َربُّ السَّ ُقوَن  اْلَعْرِش اْلَعِظیِم  ِه ُقْل َأَفَال َتتَّ ُقْل َمْن ِبیِدِه َمَلُکوُت ُکلِّ َشـیٍء َوُهـَو یِجیـُر َوَال  َسیُقوُلوَن ِللَّ ی ُتْسَحُروَن  یَجاُر َعَلیِه ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن  ِه ُقْل َفَأنَّ دهند کـه خداونـد همانـا یم ین مشرکان گواهیرد که ایگیجه میات مذکور نتیاو از آ  2.َسیُقوُلوَن ِللَّ ت یـمم و ییمح باشد.می یست و رازق فقط اوکش نیشر ین امر کسیخالق است و در ا هـا و مانآسـ ین تمـامیهمچنـ ؛یار او استز در اختیر امر نیفقط همان ذات است و تدب در  عبدالوهابابن 3او و تحت تصرف او هستند. یها و هر آنچه در آنها است، بندهینزم مخـالف قـرآن  ،رکان راها بـه مشـیت بتت و رازقینسبت دادن اعتقاد خالق ،گرید ییجا معتقـد اسـت کـه  کنـدیان مـیرا ب انبیاکه دعوت  یاتیه بر آیمحمد بن عبدالوهاب با تک انبیا یدیدر دعوت توح ییگرا. انحصار۱٫۳ 4دانسته است. ی را منحصـر لذا او شرک عملـ 5است؛ بوده یهدعوت به عبادت خالصانه ال ،انبیاهدف  یکـرد ن رویرا ابطـال کننـده همـ انبیـاحرکـت  ،رونیو از ا داندیها مدر پرستش واسطه                                                یدر مفهوم ید عبادیدعوت به توح ،یاز نظر و 6؛ابطال وسائط است ،اللهاالالهگفتن ال دانسـتند ویهـا را الـه مـین واسطهمشرکان همید: گویکند و میقلمداد م یپندارواسطه
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دن یواسـطه در پرسـت یعنـی اسـت؛ بـوده انبیـا یهدف اصل ،تنگ یارهییق و داض یلیخ ۲۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ر خداوند. مسئله اعتقـاد کـه یانسان از غ یخداوند و نه خود پرستش خداوند و جداساز او مبدأ  .است شرک مشرکان یبدالوهاب بر نحوهاستدالل محمد بن ع ین خالصهیا 1است. یهمان انحراف عمل ،بلکه آنچه مطرح بـوده ؛رح نبودهکنند، اساسا مطیمطرح م یمشرکان امروز ،یقول وهب یق، نذر، ذبح، از طر را وسائط خالصه کرده و شرک مشرکان را پندار وسائط و عمل به آن یرا در نفـ انبیـا یدیـام توحیـپ ،تیـنهادر جـه گرفتـه و یآنها را نت ید ربوبیند، توحک یم یـت آنهـاکـه اقـرار بـه ربوب یاتیـآاز  داند ویو علت شرک مشرکان را غلو در صالحان م مـن  یمذهب اختصاص ،دعوت کردم دانآنچه من ب ،کندیمحمد بن عبدالوهاب ادعا م محمد بن عبدالوهاب ییو روا یل قرآنیدال  یبررس .۲ داند.ی.. مه و.استغاث -یبر آن عمل نمـ یباشد که کس یاز کتاب یامن از طرف خودم  یهااگر گفته 2»....اآلخر أن یعرض عنهوعما أجمع علیه العلماء فی کل مذهب، فال ینبغی لرجـل یـؤمن باللـه والیـوم کذلك، أو نقلته عن أهل مذهبی فارم به، وإن کنت قلُته عن أمـر اللـه ورسـوله، بـه  فإن کنُت قلته من عندی فارم به، أو من کتاب لقیته لیس علیه عمل فـارم« د:یگویه مکچنان ؛وجود دارد آنجماع علما بر بلکه ا ؛یستن امـا اگـر از دسـتور  ؛یندازنقل کنم، آنها را دور ب ا از هم مذهب خودمی ،کند کـردم، پـس  نزد تمامی مذاهب است نقل که و از اجماعی یخدا و رسول و -شرک مشرکان به یدید که این ادعای محمد بن عبدالوهاب در بیان نحوه داینک بای ند.باشگردان یاز آن رو یامتد مؤمن به خدا و قینبا ا واقعا هـر آنچـه یتا چه اندازه صحت دارد؟ آ یایشهاند مسائل نیتریادیاز بن یکیعنوان  از شـواذ مسـلمانان  یخـود او و برخـ یا فقـط رأی ،است ی علماگفته مورد اجماع تمام                                                است. 
 .۶، صکشف الشبهاتهمان،  .١
 .  ۵۳، نامه هشتم، صالرسائل الشخصیة، همان ٢



در  تنهـا غلـو ،ن اسـت کـه علـت شـرک مشـرکانیکرد ا ید بررسیکه با یاین مسئلهاول غلو در صالحان  یعنی ،مرحله اول استدالل یبررس .۲٫۱ ٢٩ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   هـا متعلـق بـه دوران پـس از حضـرت یـن بـتدهد که ایگزارش م یخیچون منابع تار ؛یسـتز قابل اثبـات نین یخیت موقوف است و از نظر تارین روایاساسا ااینکه  :اوال .عباس از چند جهت قابل تأمل استیت ابناز روا یاستدالل و  ا فراتر از غلو بوده است؟ی ،صالحان بوده -یمورد پرستش قـرار مـ ،العربةیرجنوب و شمال جز و نزد اعراِب است  ععیلماعیلاسماع لیاز نسل حضرت اسماع( ل بن مدرکهینام هذهب یبوده کـه توسـط فـرد ین بتیاول ،"سواع"دهد که یگزارش م االصنامدر کتاب  یکلب . گرفت ن یـمورد پرستش قرار گرفـت. ا )،ییلععیماع قـرار  "ودّ " ،پـس از آن ؛ر عهده داشتندرا ب سدانت آن ،لحیانبنوینبع بوده و بت در منطقه  را  "یغـوث"و  را مـورد پرسـتش قـرار داد لـه کلـب آنیقب ،الجندلدارد که در منطقه دومة از  یذکـرچ یهـ ،ن گـزارشیـست کـه در اینجاجالب ا 1را مورد پرستش قرار داد.  "نسر" ،ریصنعاء بوده و حم یکیکرد که نزدیوان پرستش میرا خ " یعوق"مذحج و اهل جرش و  ن است که قـوم حضـرت یا هم هیآ یامعن ؛ی به قوم نوح نداشتها بوده و ربطمال عرب غوث و...یود و سواع و  ،دهد که اساسایشتر مورد توجه قرار مین قول را بیا ،رشیدر تفس ماوردی شافعی ،بر همین اساس ؛یامده استان نیافراد به م ینر صالح بودن ایا غیصالح  -که اعراب به فرزنـدانیطورهمان ؛یدرا رها نکن خود خدایان :گفتند انایشبه  ،نوحنوح هـا متعلـق بـه صـالحان قـوم ین بتکه اینعباس و ایت ابنرش روایپذ بر فرِض  :ایثان 2د.یعوق و نسر را رها نکنیغوث و یشان گفتند که ود و سواع و  ها در ین بتا ،دهز آمیعباس نیت ابنکه در صدر روا یطوراند، آنبوده ت نوححضرت نوح گونه باشـد، پـس نیاگر ا 3.اندبوده م نوحشرک قوم نوح یهایماندهعنوان باقیان اعراب بهم ت را یـن روایز وجود دارد که اجمال ایگر نیت دیدو روا ،ن مسئلهیتوجه کرد که در ا دیبا                                               
 .۹-۱۱ص ،األصنامهمان،  ١
 .۱۰۴، ص۶، جیتفسیر ماوردماوردی، علی،  .٢
، ۱۶۰، ص۶، جیصـحیح بخـار ، محمد بن اسماعیل،یبخار؛ ۴۱۶، ص۱، جغریب القرآن عبدالله بن مسلم، قتیبه،ابن .٣  .۳۳۷۶، ص۱۰، جتفسیر القرآن العظیمحاتم، یابابن؛ رازی، ۴۹۲۰ح



و محمـد بـن  یت که ناقالنش محمد بن کعـب قرظـین دو روایکنند. طبق ایبرطرف م ۳۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   را مورد توجـه قـرار  گران آنیو د یحاتم، ثعلبیابی، ابنطبر ی مانندد و مفسرانس بودنیق سـپس سـاختن  است؛ بوده یه بر قبور آنان بوده که کار ممدوحین مرحله، گریدادند، اول س یت محمد بن قـیدن به مرحله عبادت آنها که طبق روایرس ،یو در نسل بعد یل آنتمث مـه خـرد یت در سـطح نیـن با اعتقـاد بـه ربوبیکردند، ار نقل یکثی و ابن، ثعلبیکه طبر س، فقال: إنمـا یهم إبلیدّب إل«د: یگویچه مچنان است؛ همراه بوده )،نزول باران یعنی( سه کرد و گفـت کـه س به آنها وسویابل 1.»سقون المطر فعبدوهمیعبدونهم، وبهم یکانوا  پس آنها مشـغول  ؛کردندیان مق آنها طلب باریکردند و از طریشان مپدران شما عبادت با گفته محمد بن عبـدالوهاب کـه  ،شان شدند. همراه شدن عبادت با طلب بارانعبادت شـده  یـتبوده که منجـر بـه پنـدار ربوب غلوییمخصوص آن  ،رساند که علت شرکیم طور به ذهـناین علت شرک مشرکان بوده، منافات دارد و یتنها غلو معمول ،است یمدع هـا ین بـتتوان مطرح کرد و آن فاجر بودن امییز ن را یگریعالوه بر بحث غلو، مسئله د ا صالحان؟ی.غلو در فاجران ۲٫۱٫۲ است. کـه  یدو نفـر .یـان آمـدهلـه بـه میسخن از اساف و نا ،یخیچه در منابع تارچنان ؛است که محمد بن عبدالوهاب  یتر از آن چهار بتقصه آن دو را قبل ،یست که کلبجالب اینجا 2سپس مورد پرستش قـرار گرفتنـد. ؛و در کعبه زنا کردند و سنگ شدند عاشق هم بودند ن دو مربوط به جرهم بوده و آن چهار بـت مربـوط بـه یا راکهچ ؛کندیعلم کرده مطرح م مبدإ عبـادة  یف«تحت عنوان  یاست. او باب داشته یقات مفصلیتحق ،هندوان یپرستبت در مـوردوجه کـرد کـه ی ترونیحان بیه ابوریتوان به نظریتوجه به اشکاالت مذکور، م با یبه رقیفرض .۲٫۱٫۳ 3بوده است. ععیلاعیلنسل اسماع هـا در انسان پرستیبتشه یمعتقد است که ر مطرح کرده و» ة المنصوباتیفیاالصنام وک                                               
، ۱۰، ج)تفسـیر ثعلبـي( البیـانالکشـفاحمـد،  ،یثعلبـ ؛۶۳۹، ص۲۳، ج)تفسـیر طبـري( البیانجامع د،محم ،یطبر .١  .۲۳۵، ص۸، جکثیرتفسیر ابن اسماعیل، کثیر،. ابن۴۶ص
 . ۹، صاالصنام هشام بن محمد، ،یکلب .٢
 همان.  .٣



یه ن فرضـیـا 1دارند تا معقول. یشتریمردم است که به محسوس عالقه ب یعت عمومیطب ٣١ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   مـذکور بـر آن وارد  یهـانقـض راکـهچ ؛یه محمد بن عبدالوهاب اسـترضتر از فجامع ر یـاعـراب و غ یپرستیل بتتحل یشود و برایز شامل میله را نیاساف و نا یست و حتین ان بوده که در قالب سه مشرک ید ربوبیدوم محمد بن عبدالوهاب در رابطه با توح یادعا ید ربوبی مشرکانبررسی توح .۲٫۲ گو است.پاسخ یصورت روشنبه ،اعراب همه  یعنی؟ یا جزئیاست  یکل یاینحو قضاین اعترافات بها اینکه آیپرسش نخست ا .ی کردتوان آن را بررسیسؤال م هسـتند کـه نشـانه  یاگونـهبه )ن ادعا را مطرح کردهیمحمد بن عبدالوهاب ا که طور(آن یـن اعترافـاتایـا آ ،از نظر مفسـران یعنی ؛یت اعتراف استماه در موردسش دوم پر از آنها؟  یا برخیاند یت داشتهمشرکان اعتراف به ربوب -یکـه نمـینو ا ین اعترافات از سر ناچـاریبلکه ا ؟ا نهی ود،ی شد تلقیمان آنها به توحیا را  یت در سطح کالن و خـردا ربوبیست؟ آین اعترافات چینکه سطح ایپرسش سوم ا بوده است؟ توانند منکرش شوند ر یـت فراگیـت و رازقیـن اعتراف به خالقیگفت که ا دیدر پاسخ به پرسش نخست، با ا نه؟ یشود یشامل م داشتند،  یادیتشتت ز یر عرب که از نظر اعتقادینظر از مشرکان غبلکه قطع است؛ نبوده کم سـه نـوع تفکـر دست ،شتر ناظر به آنها استیب ،ات قرآنیمشرک که آ یهاخود عرب کند یم میتقس 2مشرک را به دو دسته معطله و محصله یهاعرب ،یه شهرستانکچنان د داشتند.یدر مورد توح جداگانه کـه اساسـا خـالق را قبـول یکسـان ؛کنـدیم میو سپس اعراب معطله را به سه دسته تقس که یدسته سوم کسان .یستندامت معتقد نیکه خالق را قبول دارند، اما به ق یندسته دوم کسا .»هلکنا اال الدهریما «یند: گویآنها م .احد بدانند که او را واحد وآنبه چه رسد  ،ندارند                                               
 .۷۸، صتحقیق ماللهند محمد، ،یرونیب ابوریحان .١
 ).۸۰، ص۳، جالملل و النحل محمد، ،ی(شهرستان ؛»برابـر آن معطلـه قـرار دارنـد و در از علم و دانش و ایمان به خداوند و قیامـت داشـته یاهکه بهر یکسان یه یعنمحصل« .٢



طبقه نخست منکر خداونـد  ،کمپس دست 1؛انبیا را قبول ندارندهر دو را قبول دارند، اما  ۳۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   گر مطرح اسـت یدو نظر د ،اما پاسخ پرسش دوم: در برابر نظر محمد بن عبدالوهاب ل محمد بن عبدالوهاب قرار دارد.یتحل یاست که فرا رو ین مشکالتیتریاز جد یکـید یا شـایت قضایکلو استخراج  یه مهمله آوردهصورت قضها را بهین اقرارقرآن ا ندارد. یایا نبودن آنها معنیاست و لذا موحد بودن  هـم  یاگر عملـ یحت ین اعترافاتیاجبار بوده و چن یو از رو یاچارن اعترافات از سر نیا ،کـهینه نخسـت ایـشود. نظریت میموحد بودن مشرکان در ربوب یدو منجر به نف که هر ُه: أی: ال مندوحة لهم عن ذلك، و ال تمکنهم المباهتة بسواه« د:یگویم یچه ثعالبچنان شود. ینم یمان قلبیبشود، منجر به ا ُه إذ ال یقدرون علی المکابرة و العناد فی ذلك لفرط وضـوحه« د: یگویم یضاویب . این چیزی بگویند جزت که سین ندارند و ممکن نیجز ا یاین اعتراف آن است که چارها یمعن 2؛»َفَسیُقوُلوَن اللَّ آنها قادر به مکابره و  ،خاطر واضح بودنشهب کهاست آن دلیل ن اعتراف به یا 3».َفَسیُقوُلوَن اللَّ یـن که فاعـل ادهند ین ا غیر ازبه یجواب ین پنج سوالا به توانندیمشرکان نم 4؛»مکابرة و عناد فی ذلك، لفرط وضوح األمر، و ألنه ال جواب فی الواقع غیرهأن یجیبوا بأن الموجد و المعدم هو الّله تعـالی، بـال تـردد و ال شـك، و مـن غیـر یملك المشرکون إال أن یقولوا: إن الفاعـل هـو الّلـه، و  هذه األسئلة الخمسة ال«  د:یگویم یلیدکتر وهبه الزح ستند.یعناد ن ن یاش اثابت شود، الزمه ین اعترافاتق ایآنها از طر ید ربوبیمان به توحیا داشته باشد و یمانیبوده، ارزش ا یکه از سر ناچار ین اعترافاتیچن ،ید که بر فرضد پرسیبا کنونا ست.ین نیا غیر از یجواب ،روشن است و در واقع یلـین امـر خیـچـون ا ؛یجادکننده و نابودکننـده اسـتاو ا .افعال الله است                                               
 .  ۸۰، ص۳، جالملل و النحل محمد، ،یشهرستان .١
 .  ۲۴۵، ص۳، ججواهر الحسان عبدالرحمن، ،یثعالب .٢
 .۱۱۲، ص۳، جرار التاویلانوار التنزیل و اس عبدالله، ،یبیضاو .٣
 .۱۶۵، ص۱۱ ، جالتفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهجزحیلی، وهبه،  .٤



د یـآنهـا بـه توح یمان ظـاهریا ،بلکه پس از اعتراف ؛یمان داشتندست که آنها از قبل این ٣٣ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   صـورت  دیعقل و منطق و فطرت با یمقتضاه ب ،اعتراف نین است که ایه دوم اینظر ن اعترافات ثابت شود.یشان به ایو عمل یکه التزام فکر یشرطهب ؛شودیثابت م یربوب ا یاما آ ؛یردصورت گ دیبا ین اعترافین است که چنیعقل و منطق ا یبلکه مقتضا ؛یستن یاعتـراف فعلـ ،معتقد است که اعتـراف آنهـا فتح القدیرشوکانی در  ،عنوان نمونهبه ده است.یت رسیبه فعل ین اعترافیست که چنین نیاش ااما الزمه ؛یردبگ ُه أی: سیکون قولهم فی جواب هذه االستفهامات: إن الفاعـل «    د:یگویه مکچنان د.یآیه برنمیاز آ یبرداشتن یا نه؟ چنیده یت رسین اعتراف به حد فعلیا است و زنـده  یاست؟ مالک سمع و بصر شما چه کس یدهنده شما چه کس ی(کـه روز ول خدانکه آنها در پاسخ به پرسش رسول خدایا 1؛»العقل السلیملهذه األمور هو الّله سبحانه إن أنصفوا و عملوا علی ما یوجبه الفکر الصحیح، و َفَسیُقوُلوَن اللَّ آنهـا خواهنـد گفـت:  آورد؟)یرون مـیب یرا از مرده و مرده را از زنده چه کس ن است که اگـر انصـاف بـه خـرج بدهنـد و بـر آنچـه کـه یاش ایالله، معن اللـه  ،ن امـوریـم است عمل کنند، فاعـل ایتفکر درست و عقل سل یمقتضا ی عقـل و منطـق و انصـاف اسـت و مقتضـا ،ن پاسـخیدهد که ایر نشان مین تعبیا است. -یمـ ی عقل و منطق عمـلست که آنها فعال منصف هستند و به مقتضاین نیاش االزمه -یمانند کور، کر و الل که از عقل و منطق بـ یریم از آنها با تعابیکرچه قرآنچنان ؛کنند -یپا یشان به سخن منطقید از پدراندهد که آنها به تقلین نشان میو ا 2یاد کردهاند بهره ُه « گوید:و می ذکر کردهیرش هر دو احتمال را ز در تفسین یقرطب بند نبودند. ألنهـم  ؛َفَسیُقوُلوَن اللَّ اینکـه آنهـا یعنی  3؛»أنصفو -کانوا یعتقدون أن الخالق هو الله، أو فسیقولون هو الله إن فکروا و بیت و خالقیت خداوند خواهند کرد، یا مقتضای انصاف این است کـه اقرار فعلی به ربو                                                اقرار کنند. دآنها بای
 .  ۵۰۴، ص۲، جفتح القدیر محمد بن علی، ،یشوکان .١
 .۱۷۰-۱۷۱آیاتسوره بقره،  .٢
 .۳۳۵، ص۸، جالجامع الحکام القرآن محمد، ،یقرطب .٣



ت یـوسته و به حـد فعلیع نپوقوین اعترافات اصال به، ایمریپس اگر احتمال دوم را بپذ رساند.یآنها را نم یلذا اعتراف فعل 1؛نها مربوط استیا یبه فطـرت پـاک بشـر ،ت خداوندیاعتراف به خالق ،صادقی از امام صادقتیطبق روا ۳۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   د یـگـر بایوستن آنها را از قـرائن و شـواهد دیا نپیوستن یوقوع پبلکه تنها به است؛ دهینرس سـت یگونه هم ننیعبدالوهاب شاذ است، اکه نظر ابن یحالینعقابل توجه است، در م.یثابت کن -یشـهر .باشد حمد بن عبدالوهاب مطرح کردهبار مینت را اولیموحد در ربوب یکه ادعا م یقابن طور کههمان ؛توان جستجو کردیم 2ریکثیم و ابنقیر ابنن ادعا را در تفاسیا یها خرجـوا بـه مـن یاعترف به مشرکو العرب، و لـم  یة، الذید الربوبیو هو توح«د: یگویم اغلب اعترافات آنها در سطح کـالن اسـت و البتـه  و اعم ،نکهیاما پاسخ به پرسش سوم ا بیگویی مشرکان در توحید ربو تناقض .۲٫۲٫۱ ن نگاه را نداشتند.یاما غالب مفسران ا 3؛»الشرك مـن یـرزقکم مـن السـماء و ماننـد  ؛شودیز میاز اعترافات آنان شامل سطح خرد ن یبرخ قطعا  ،که وجود دارد یتوجه به موارد نقض اما با ؛ی استکه مربوط به امور انسان االرض ستند و منجـر بـه ین یوجود دارد، واقع )یانفس مسائل یعنی(خرد  که در سطح ییاقرارها ن نکتـه یـصراحت بـه ای بهه بعدیو جالب است که آ شودیت خداوند نمیمان به ربوبیا ی شما الله اسـت (و رب واقع ؛فذلکم الله ربکم الحق...فأنی تصرفونتوجه کرده است.  انهـم ال  د:یـفرمایمـ یه بعـدیـآسـپس در آخـر  ؛یدشـویده مـیبه کجا کش ،ها)نه بت ت یـمان بـه ربوبیا ،خواهندیم انبیاطور که آن ،آنها؛ در واقع مان ندارندیآنها ا ،یؤمنون ی رویـد و پیبه تقل ،از گمان و ظن بوده که بازگشت آن یرویشان پیمشکل اصل و ندارند ا یهد: آیگویم یچـه مراغـچنـان 4؛به آن توجه شده است ،یهن آیپس از هم ،که اتفاقا شان بودهاز پدران ْکَثُرُهْم ِإالَّ َظن8 ِبُع َأ ت یـمشرکان اسـت. اکثر یان حالت اعتقادیدر ب َو ما یتَّ ن گمـان را یـپنداشـتند و ایشان بوده و اعمال و اعتقاد آنها را واقعا حق ملد پدرانآنها مق                                               
 .۱۳، ص۲، جکافي محمد بن یعقوب، ،یکلین .١
 .۲۳۳، ص۴، جکثیرتفسیر ابنکثیر، اسماعیل، ابن .٢
 .۶۹، تفسیر القرآن العظیم محمد، ،جوزیه قیمابن .٣
 .۳۱-۳۶آیاتیونس،  سوره رجوع شود به .٤



کونون علـی باطـل فـی یال  قلدون اآلباء اعتقادا منهم أنهمی«دادند. یقرار م یرویمورد پ ٣٥ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   ب یقرآن یهانمونه .۲٫۲٫۲ 1.»اعتقادهم، و ال ضالل فی أعماله هـر دو  ،م که آنهـایبر نقض دار یو شواهد قرآن 2ر استیت و تدبیمالک یمعناهت بیربو هـا نفـع و ی بـتونه برااست، چگ» دهیء بیملکوت کل ش«که اعتراف داشتند  یمشرکان یت در مالک الف: ل بودند. ئها قای بتشأن را برا ـرِّ َعـْنُکْم َو َال دهـد: یو قرآن به آنهـا تـذکر مـ ل هستندئضرر قا َفـَال یْمِلُکـوَن َکْشـَف الضُّ آن بـوده کـه بـت را  یپرسـتان دوران جـاهلی بـتاضطراب فکـر یهای از نشانهکی ستند.ین بتان مالک نفع و ضرر شما نیا 3؛َتْحِویالً  نحـو احسـن تفکر مشرکان بـه ،کند که در آنای مطرح میگونهک را بهی شره نفین آیا .َسُکمُشَرکاَء ِفی ما َرَزْقناُکْم َفَأْنُتْم ِفیِه َسواٌء َتخاُفوَنُهْم َکِخیَفِتُکْم َأْنُف َضَرَب َلُکْم َمَثًال ِمْن َأْنُفِسُکْم َهْل َلُکْم ِمْن ما َمَلَکْت َأیمـاُنُکْم ِمـْن  فرماید:سوره روم می ۲۸ هیآ کهچنان ؛دانستندیمیک شر ینحو مساوبه ،حالیناما در ع ؛دانستندیمملوک خداوند م دهد که آنها در آیه نشان می ،ملکت ایمانکممنعکس شده و مورد نقد قرار گرفته است.  طـوری کـه همـان یعنـی، شرکاء فیمـا رزقنـاکمدانستند و ها را مملوک خداوند میبت ها را شریک خداوند قرار دهید، چطور بتال خودتان شریک قرار نمیمملوکان را در امو بـه  ؛سـتان بت و خداوند ایدهنده اعتقاد به مساوات منشان فانتم فیه سواءدهید. می ید، ها هستیت بتل به مملوکئچند در مرحله اول قاشما هر ،پرستانی بتکه ا ین معنیا بر آنچه خداونـد  اللهیز مانند د که بت نیشد گر معتقدید یا هر نحویض ینحو تفواما به هـا را در مرتبـه بـت ند از مملوک خود حساب ببـرد؟ ود که خداویپس چطور انتظار دار ،ستیگونه ننید؟ و اگر ایبریگر حساب میدد که از همیگونه حساب ببرهمانز یاز آنها ن تخافونهم کخیفتکم انفسکم هن اعتقاد آن است کیالزمه ا یت دارد.مالکش هست، ملک                                               
 .۱۰۵، ص۱۱ ، جتفسیر المراغيمراغی، احمد،  .١
 .  ۵۶آیهاإلسراء، سوره  ٣. .  ۲۱۱، ص۱۰، جالمحیط في اللغةعباد،  بنصاحب، اسماعیل  .٢



 ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  
ِه ُزْلفیأنهم یقولون: ما َنْعُبُدُهْم ِإالَّ لِ ألنهم لما جعلوا لّله شرکاء فقد جعلوها غیر مملوکة لّله. و ال یدفع عـنهم ذلـك « کند:ین اشاره میآنها چن یر خود به اضطراب اعتقادیعاشور در تفسابن .دهدرا نشان می آنها یو عمل یفکر یدوگانگ ینخودش قرار دهد. ا ۳۶ ُبونا ِإَلی اللَّ دادنـد، آنهـا را در یک خداوند قرار مـیها را شرکه بت یزمان ،چون مشرکان    1.»ألن ذلك اضطراب و خبط  یَقرِّ عبـادت مـا صـرفا  :نـدینکه آنها بگویدادند و ایواقع مملوک خداوند قرار نم ْمَر َفَسـیُقوُلوَن ند: یگویو م دانندیر امور را از آن خداوند میکه تداب یمشرکان یر امورب: در تدب ط است.ش و خبین تشویچون ا ؛یسترفته نیله تقرب به الله بوده، پذیوس ُر اْألَ َو َمْن یَدبِّ ه برند. یها پناه مبه بت 4و عزت 3نصرت یکنند و برایچطور خداوند را فراموش م ،2اللَّ ماکان معـه مـن الـه اذا  د:یفرمایم و کندیز اشاره میه نقرآن به نقش خالق بودن ال ،گرید ایهیـنشـده بـود. در آ یمان قلبـیبه ا نبوده و منجر ین اقرار واقعیدهد که این نشان میا یسـت کـه ن یهـیچ البا خداوند ه یعنی؛ لذهب کل اله بما خلق و لعال بعضهم علی بعض... -یمـ یگـر برتـرید یبرخ بر یبرد و برخین میآنچه را که خلق کرده از ب ،هاگر بود هر ال در نگاه پرستش کننده او، قدرت خلق دارد. جالـب  ه،دهد که هر الین نشان میافتند. ای یـت خداونـد مطـرح ت و خالقیـمشرکان نسبت به ربوب یهای اقرارپ ه درین آیا که است ت یـاعتقادشـان بـه خالق یت خداوند منجر به نفـیرساند که اقرار آنها به خالقیو م شده -ین را مـیهمـ ،کل اله بما خلـقر یتعب راکهچ ؛تر نشده استی محدودایرهدر دا هابت ا یـنـد رز به آن اشاره شده کـه اربـاب متفرقـه بهتین وسفیوسفدر استدالل حضرت  رساند.                                                 پرداختند.یر امور میم به تدباز ه یداشتند و جدا یمتعدد یکارکردها ،اعتقـادات مشـرکان ن اربـاب دریا ماحصل این جمله آن است که 5واحد قهار؟ یخدا

 .۱۰۸، ص۱۱ ، جالتحریر و التنویر محمد بن طاهر، عاشور،ابن .١
 .  ۳۱آیه، یونسسوره  .٢
 .۷۴آیهیاسین، سوره  .٣
 .۱۹آیهمریم، سوره  .٤
 .۳۹سوره یوسف، آیه .٥



دارد، یمشـرکان پـرده برمـ یکه از شـرک ربـوب یایخیتار یهای از نمونهل به برخیدر ذ هایت بتاعتقاد ربوب از یخیتار  یهانمونه .٢٫٢٫٣ ٣٧ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   و اوضاع آنان را رساند  یش را دوباره به سروریکه قر یدیکل یتیشخص ،بن کالب یقص یح به ارباب متعددتصر  .۲٫۲٫۳٫۱ شود.یاشاره م م یش تقسـیقـر یهـایـرهان تیم سامان داد، دارالندوه را بنا کرد و مناصب کعبه را در و سر ترکت الـالت والعـزی جمیعـا ... کـذلك ؛ أربا واحدا أم ألف رب ... أدین إذا تقسمت األمور« :خواندین شعر میو چن کردیم یها نهی از عبادت بتو 1کرد. از جهـت اثبـات  یکی ؛کندیعبدالوهاب را نقض مسخن ابن ،جهتن شعر از دو یا ن کند.یرت چنیبص را ترک گفتم که آدم با شانتمام و یگردد. من الت و عزیم سـامان و سر یب ویم تقس ،امور ،وقتآن رب؛یا به هزار اورم یمان بیا به رب واحد ایآ 2».یفعل الرجل البصیر چون محمد بن  ؛ین مسئلهبودن ا یهت اعتقاداز ج یگریها نزد مشرکان و دیت بتربوب -یمطـرح مـ یمشرکان امـروز ،یقول وهاساسا مسئله اعتقاد که ب :دیگویعبدالوهاب م ی و اجـل را اعلـ ، اللهول خداان که هبل را علم کرد، رسول خدایدر برابر پندار ابوسف 4».!ما نقول؟ قولوا: الله موالنا و ال مولی لکمالله اعلی و اجل! قال ابو سفیان: اال لنا العزی و ال عزی لکم! فقال رسول الله ص: أجیبوه، قـالوا: وه، قالوا: ما نقول؟ قال: قولـوا: اعل هبل! اعل هبل! فقال رسول الله ص: أجیب«ان گفت: یسفابو .بت در برابر خدا۲٫۲٫۳٫۲  3است. یهمان انحراف عمل ،بلکه آنچه مطرح بوده ؛کنند، مطرح نبوده ه، یـنه مقامیعالوه بر قر ؛یدندار ییچ موالیما الله است و شما ه ید که موالیجواب بده ید، فرمود: به ویم و شما نداریدار یما عز :ان که گفتیکه در جواب ابوسف چنان ؛خواند                                                یچـون بحـث عـزت و برتـر ؛ی اسـتدان ربوبیان بت و خداوند در میم یتقابل یفضا
 .۴۹-۵۲، ص۱، جانساب االشراف احمد، ،یبالذر .١
 .۹۳، ص۳، جالملل والنحلشهرستانی، محمد،  .٢
 .۶، صکشف الشبهاتمد، عبدالوهاب، محابن .٣
 .۵۲۶، ص۲، جطبري  تاریخطبری، محمد،  .٤



ان یـمشـرکان را ب ینکه شـرک ربـوبیه بر ان گزارش عالویلذا ا ؛ستیمربوط به پرستش ن ۳۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یک واسـطه محـض مـورد عنوان ها در نظر مشرکان تنها بهکه بت دهدیکند، نشان میم عنوان یز الله را بهگفت که ما نیان میبود، ابوسفیچون اگر واسطه محض م ؛توجه نبودند تـوان لذا می 1است؛ ت اشاره کردهین روایبه ا لیکونوا لهم عزاه یل آیشور در ذعاابن . باشدمیان الله و ما یک واسطه می ،یعز یمنته ؛یمدار یمول ه در طـول عنـوان واسـط، بـهندشـدیکه در جنگ آورده م ییهابت ،زیگفت در پندار او ن آلله خیر ید: فرمایز میعنوان رب در برابر الله قرار داشتند. قرآن نبلکه به ؛خداوند نبودند ک خداونـد مطـرح یعنوان شریی که بههاین بتا ایا خداوند بهتر است یآ 2؛اما یشرکون ا اعتقاد ابوجهل قابـل ب ،رهینام زنهب یاعتقاد زن مسلمان تقابِل  ،ن گزارشیدر ا 3.»و ربی قادر علی أن یرّد بصریالالت و العّزی، من یعبدهما ممن ال یعبدهما، و لکن هذا أمر من السماء، ت و العّزی فعلتا بك ما ترین. فقالـت، و هـی ال تبصـره: و مـا تـدری الالقالوا ...وکانت زّنیرة قد عّذبت حتی عمیـت. فقـال لهـا أبـو جهـل: إّن « دهد:ین گزارش میاز اعتقاد ابوجهل چن یبالذر هاپندار استقالل بت .۲٫۲٫۳٫۳ ان بت و خداوند است.یح میز همان تقابل صرین نید؟ ایکنیم ابوجهـل  .ی مشرکان کور شده بـودهایتطر آزار و اذخاهاو ب .مشاهده است کـه آن زن  یدر حال نسـت؛داین حادثـه مـیـا یرا مسبب اصـل یالت و عّز  ن یادهد که ابوجهل ینه مقابله نشان مین با قریا د.رکیم یقدرت است معرف یکـه دارا یعنوان ذاتو خداوند را به دانستیم یآسمان یآن را امر ،مسلمان : گویـده مـیکچنان است؛ ین گفتار به مشرکان نسبت داده شدها ،ریاثدر گزارش ابن .دانستیم یو متعلق به الت و عز ینیزم یمراتفاق را ا ی او را الت و عـز :مشـرکان گفتنـد 4؛»!فقال المشرکون: أعمتها الالت و العزی لکفرها بهما« بلکه مربوط بـه  است؛ ابوجهل نبوده مختص ،ن نظریدهد که این نشان میا کور کردند.                                                عموم مشرکان عرب بوده است.
 .  ۳۹۰، ص۸، جرالتحریر و التنوی محمد بن طاهر، عاشور،ابن .١
 .۵۹آیهنمل، سوره  .٢
 .  ۱۹۶، ص۱، جانساب االشراف احمد، ،یبالذر .٣
 .۱۲۳، ص۶، جاسد الغابه علی، اثیر،ابن .٤



یضی و شفای .۲٫۲٫۴٫۴ ٣٩ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   ه بود، پـس از گفتگـو بـا رسـول نه رفتینده قوم خود به مدیعنوان نماضمام بن ثعلبه که به انسان اعتقاد به تاثیر الت و عزی در امر مر و  کـه بـه الت یله خود بازگشت و هنگامیسپس به قب ؛یمان آوردقانع شد و ا خداخدا -یگونه نقل مـنیعاب ایصاحب االست را داد. لهیگفت، جواب اهل قبمیراه یبد و ب یعّز  آنها گفتند: بترس از بـرص و  ؛»قالوا: مه یا ضمام، اّتق البرص، اّتق الجذام، اّتق الجنون«کند:  الت و  یدهد که آنها نفع و ضرر را براین نشان میرسانند. اینم یچ نفع و ضرریآن دو ه ،بر شـما یوا 1؛»ویلکم! إنهما و الله ما تضّران و ما تنفعان«شان گفت: ضمام در جواب جذام و جنون.  ت در سـطح خـرد در کـالم یـو شـفا کـه ربوب یضـیل بودند و همان بحـث مرئقا یعز میحضرت ابراه علت شرک مشرکان و  یهم از لحاظ بررس باشد؛می یکاف ،صواب استشرک مشرکان نا یوهاب در مـورد نحـوهمحمد بن عبدال ینکه ادعایت ااثبا یبرا ،ن شواهدیا یتمام دهد. ینشان م ینیصورت عی خود را بهز معنینجا نیآمده بود، ا ییمههیراه -هـا تنهـا بـهبت ی نداشتند که ازد ربوبیتوح ،ن مشرکانیهمچن ؛یان استم درت یربوب یبلکه پا ؛یستعلت شرک ن ،م که تنها غلویآنها. ما نشان داد ید ربوبیهم از جهت توح قائـل اربابـان خـود  یبرا یبلکه قدرت مستقل ؛محض استفاده کنند یک واسطهیعنوان  کـه محمـد بـن  ییمعنـاهبـ یپنـداریجه گرفت که واسطهنت یتوان به راحتیلذا م؛ بودند بـه مرحلـه  ینجـا نگـاهیسـت. ایاصال ثابت ن یخیاز نظر تار ،عبدالوهاب مد نظر دارد است کـه از دو رکـن اول  یریگیجهنت یمنزلههرکن سوم استدالل محمد بن عبدالوهاب ب انبیا یدیت دعوت توحیماه یبررس .۲٫۳ م.یافکنیم یاستدالل و یانیپا در  بلکه با توجه به مبدأ شرک کـه غلـو ؛یستقابل اثبات ن ییبه تنها یعنی ؛دست آوردههب ی عبادات مشرکان در تمام ،یو مشرکان، از نظر ید ربوبیتوجه به توح صالحان بوده و با -پادرمیانیز در طلب شفاعت و ین اهلذا مفهوم عبادت بت ؛شودیخالصه م یگرواسطه                                                ،لـذا مجبـور شـد ؛گـرددیمنحصر مـ ق نذر و ذبح و استغاثه و...یاز طر هاخواهی بت
 .۷۵۳ص ،۲، جاالستیعابعبدالبر، یوسف، ابن .١



 ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  
ر خدا یت غیت و الوهیربوب ینف ،د خالصانه استیتوح انبیاکه آنچه در نظر  یلدر حا کند.  یها معنی پرستش واسطهنف یمعناهز به عبادت خالصانه بیرا ن انبیادعوت  ۴۰ چـون  ؛یدگـر رسـیتـوان بـه فـرع دیک فرع نمـی، از یطور کلهب ؛های واسطهنه نف ،بوده -یم یث الوهیبوده که مستلزم ح یث ربوبیح ،طبق اعترافات مشرکان ،ن بتیت ایثیح لـذا  ؛ل بودندئها قاخلق و ملک را برای بت انسانی نفع و ضرر،شود. مشرکان در سطح  لذا اگر کسی معتقد بـه توحیـد ربـوبی پروردگـار  ؛پرستی اعتقاد ربوبی استمعیار بت ،بر این اساس ؛شانتمامی حیثیات ها بامساوی است با حذف بت ،دعوت خالصانه انبیا ن یهمـ بـه قضیه را پذیرفته و برای آنان مقام شفاعت قائل شده و عمـوم مسـلمانان قائـلکننـد کـه قـرآن ایـن توانند پادرمیانی تنها مأذونان خداوند می ،عالمین باشد، درنظر وی رب «در قالـب دعـوت بـه  انبیادهد که یدست مهجه را بین نتیم، ایکری به قرآننگاه کل ید ربوبیبه توح انبیادعوت  ینحوه .٢٫٣٫١ ند.هست یدهعق فراگیـری  ،اصلی رب العالمین موضوعکردند. یعوت مت خداوند دیبه ربوب ،»نیالعالم مفهـوم در  شود. ایـناستثناء شامل همه مخلوقات و اشیاء می دونو جامعیت است که ب ژه بـر یـوی از امور جهـان و بـهها را بر برخکه سلطه بت است ی مشرکاننگریبرابر جزئ خـورد. حضـرت یبه چشـم مـ انبیام در دعوت طور مداوهن بیدعوت به رب العالم  رفتند.یپذیم یامور انسان ان ین ادعا در بیهم 1؛ین هستماز جانب رب العالم یاید که من فرستادهفرمایم نوحنوح کنـد یت میربوب یفرعون که ادعا 2ز تکرار شده است.ین سسیوسیو موس هودت هودحضرت  ش چنـدان یبـرا یتین ربـوبیچنـ ییگـو 3؛»مـا رب العـالمین؟و « :پرسدیم سسیوسیاز موس میندارد. حضرت ابراه یمفهوم میه را حضرت ابراهین توصیهم 4ن هسـتم.یم رب العـالمید کـه مـن تسـلیفرمایم ییمههیراه ز بـه ین عقوبعقوبیپسرانش داشت و حضرت  یبرا ییمههیراه                                               

 .۶۱آیهاعراف، سوره  .١
 .۶۷و ۱۰۴ آیاتاعراف،سوره  .٢
 .۲۳آیه شعراء،سوره  .٣
 .۱۳۲آیهبقره، سوره  .٤



مـان یا ــیوسـیبـه حضـرت موسـ یز وقتـیـساحران ن 1.شتداهمین توصیه را  ،فرزندانش ٤١ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   م. در سـوره یـمـان آوردیا انیـپروردگار عالمبه ما  2؛»نیآمّنا برب العالم« :آوردند گفتند » نیرب العـالم«کنند، اقرار بـه ین بار در نماز تکرار میحمد که هر روز مسلمانان چند بلکه  ؛انبیا باشددعوت  سرلوحه ،ید عبادیست که تنها توحیطور نینپس ا ؛شودیده مید ه کـچنـان ؛ی اسـتدر شـرک ربـوب یشـرک عبـاد یهـایشهدهد که رین نشان میا  بوده است.  انبیـامد نظـر  ،یخیبا همان تسلسل تار ،زین بودن خداوند نیمسئله اعتقاد به رب العالم میحضرت ابراه اللـه اسـت کـه رب  یمن برا ینماز و مناسک و زندگان :دیفرمایم ییمههیراه ت یـعلت خلوص در عبادات و مناسـک، اعتقـاد بـه ربوب ،هین آیطبق ا 3ن است.یالعالم عنـوان اقـرار گاه در قرآن بـهیچاست که مشرکان ه  یالح ن دریان است. ایپروردگار عالم ، از مشرکان نقل شـده کـه در روز بلکه بر عکس ؛اندین مطرح نشدهکننده به رب العالم  دادند.یک درجه قرار مین در یخود را با رب العالم یهاامت اقرار خواهند کرد که بتیق
اذ نسویکم برب العالمینن بـودن یده رب العـالمیـکـه عق دهـدین شواهد نشان مـیا 4؛ است کـه مشـرکان از آن برخـوردار  ید ربوبیتوح آن مقوم اصلی بحث ،خداوند در واقع ه الرحمن الرح« و فرمود:ستاد یدر مکه ا ول خداکند، رسول خدایعباس نقل می با سند خود از ابنواحد »نیرب العالم«ش در برابر یتند قر  یر یگموضع .۲٫۳٫۲  نبودند. ه رب العالمینبسم اللَّ -ینتـوه  ش پاسـخیدر آن هنگام قـر ؛»یم، الحمد للَّ ه فاك أو نحو هذا، قاله الحسن و قتادة«دادند و گفتند:  یزیآم                                                یها تلقـیمنی یشد که خدات آنها از واژه رحمان بایچند احتمالش هست که حساسهر اسـت؛ ین بـودهکه مشکل مشرکان با تصور رب العالمیننه باشد بر ایتواند قرین میا 5».َدقَّ اللَّ
 .۱۳۳آیهبقره، سوره  .١
 .۱۲۱آیهاعراف، سوره  .٢
 .۱۶۲آیهانعام، سوره  .٣
 .۹۸آیهشعراء، سوره  .٤
 .  ۲۲، صأسباب نزول القرآن واحدی، علی بن احمد، .٥
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میم، به زبان حضرت ابـراهیکردر قرآن ،ینکها توان ارائه دادکه میی گرینه دیقر یت در سطح انسانن با ربوبیر رب العالمیتفس .۲٫۳٫۳ 1شده است. ۴۲ رب  ییمههیراه د کـه رب یـفرمایمـ اسـت. او یر شـدهتفسـ یت در سطح امور انسانیبا ربوب ،ینالعالم ن یکند و عطشم را از بـیر میت داده، سیه مرا خلق کرده، هدااست ک یآن کس ،نیالعالم رانـد. یمیکنـد و مـیمرا زنـده مـ ؛دهدیمرا شفا م ،شوممیض یکه مر یهنگام و بردیم میدهـد کـه حضـرت ابـراهیر نشـان مـین تفسیا 2آمرزد.یامت میگناهان مرا روز ق ی جـاهن امور را بیکردند که اپرستان مطرح ی بتت خداوند را در برابر تصور ربوبیربوب ییمههیراه توسط محمد بن  تفکیک،ین ت نگذاشته و ایت و ربوبیان الوهیم یاساسا فرق انبیادعوت  یو ربوب ید الوهین توحیک بیعدم تفک .٢٫٣٫٤ کردند.یها طلب مخداوند از بت تصرف و  یبر نف یه برهان تمانع که مبتنکچنان ؛ی استه قرآنیبرخالف رو ،عبدالوهاب ه بـا واژه الـ 3،ی از مفسران به آن اشاره کردنـداریر ارباب متعدد در جهان است و بسیتدب ی گر نقش ربـوبنشان این 4؛لو کان فیهما آلهة اال الله لفسدتا :هفرمودقرآن  و مطرح شده فرمـود:  کـه یز تکرار شـده اسـتن یگریه دیر متفاوت در آین برهان با تعبیه است. همال

اذا لذهب کل اله بما خلق و لعال بعضهم علی بعض ماکان معه من اله.5 ن یه آنچه را کـه خلـق کـرده از بـهر ال ،ست که اگر بودین یهیچ البا خداوند ه یعنی ه یر الاست و تعب یک شأن ربوبیز یافتند. خلق نییم یگر برترید یبر برخ یبرد و برخیم                                                ت بوده است.یت و الوهیان ربوبیم تفکیـکعدم  ،یدیدر دعوت توح انبیادهد که سبک یکار رفته و نشان مین شأن بها یبرا
 .۱۱۰، ص۱۰، جفسیر مظهريت محمد، ،یمظهر .١
 .۷۷-۸۲آیاتشعراء، سوره  .٢
روح ، محمـود، یآلوس ؛۱۸۸، ص۳، جزاد المسیر عبدالرحمن، ،یجوزابن ؛۱۱۰، ص۳، جالکشاف محمود، ،یزمخشر .٣  .۲۳، ص۹، جیالمعان
 .  ۲۲. سوره انبیاء، آیه٤
 .  ۹۱. سوره مومنون، آیه٥



بلکه  ؛یستغلو در صالحان ن ،ه محمد بن عبدالوهابیبرخالف نظر یعلت شرک عباد یجهنت ٤٣ ... یعبدالوهاب با مذاهب اسالم ابن دگاهید یقیتطب یبررس   ی انسـان بـه عـیعالقـه طب یرونـیحـان بیا بـه اعتقـاد ابوریـ ؛ه استت الیاعتقاد به ربوب ض یضـد و نقـ یق اقرارهایطر ز ازیمشرکان ن ید ربوبین توحیهمچن ؛محسوسات است ات یـ) بـوده و طبـق آیآفـاق مسـائل( نگرین اقرارها اغلب کالنست. ایقابل اثبات ن آنان را  یو جمعـ یفـرد ینفع و ضـررهای، انفس مسائلمشرکان در  ،یخیو شواهد تار یقرآن ن سـطح، نشـانه یـت خداوند در ایمشرکان به ربوب یاقرارها لذا ؛قائل بودندها ی بتبرا د یـدعوت به توح یبرا انبیالذا شعار  ؛ین نکرده استرا تأم انبیاآنها است و نظر  یگانگدو ها ی بتآن است که مشرکان برا ییجه نهاینت ،ن اساسیبر ا ؛کردیثابت م انبیاآنان را نزد  ید ربوبیتوح ،است که اقرار به آن یزین تنها چیبوده و ا» نیرب العالم«مان به یا یربوب یـز ن ی، شـرک ربـوبیبودند و عالوه بر شرک الوه قائل یتصرفات ربوب ،یک سطحیدر  ونات ؤنفی ش یبلکه برا ؛یستمطلق وسائط ن ینف یبرا انبیا یدیلذا دعوت توح ؛داشتند  الله بوده است.یرغ یو الوه ربوبی



یمقرآن .۱ منابع ۴۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، شAره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   رو، چـاپ اول، تشـارات ناصـر خسـان تهـران:، الجامع ألحکام القرآن، محمد بن احمد ،قرطبی .٢ .کر دوم،  چـاپنشـر نـو،  :تهـران احمد زکـی باشـا، :، تحقیقکتاب األصنام، محمدهشام بن  ،کلبی .٣ ش.١٣٦٤ شـارات انت تهـران: ی،آخوند ، محمد، تحقیق: علی اکبر غفاریالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .۴ ش.١٣٦٤ یر و التنویر محمد بن طاهر، عاشور،ابن .۶ م.۱۹۸۹ دارالفکر، :یروت، بأسد الغابة فی معرفة الصحابة، الکرمیر، علی بن ابیاثابن .۵ .ق۱۴۰۷ ، چاپ چهارم دارالکتب االسالمیة، یمبکر، ابیمحمد بن  یه،م جوزقیابن .۸ .م۱۹۹۲چاپ اول،  ل،الجیدار بیروت: علی محمـد بجـاوی، :، تحقیقاالستیعاب فی معرفة األصحاب الله،وسف بن عبدی ،عبدالبرابن .۷ نا.تا، بیبی: جابی، التحر ، تحقیـق: مکتـب الدراسـات والبحـوث تفسیر القرآن الکـر دار  بیـروت: ، تحقیق: سامی بن محمد سـالمة،تفسیر القرآن العظیم کثیر دمشقی، اسماعیل،ابن .۹ ق.۱۴۱۰چاپ اول، دار و مکتبة الهالل،  :روتالعربیة واإلسالمیة بإشراف شیخ ابراهیم رمضان، بی ، تحقیـق: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسـبع المثـانی، عبدالله ، محمود بنآلوسی .۱۰ ق.۱۴۲۰دوم، طیبة للنشر والتوزیع، چاپ  علـی  تحقیـق: شـیخ محمـد ،جواهر الحسان فی تفسیر القـرآن، عبدالرحمن بن محمد ،البیثع .١٤ .ق۱۴۱۸اء التراث العربی، چاپ اول، دار احی بیروت: الرحمن المرعشـل،ق: محمد عبد، تحقیأنوار التنزیل و أسرار التأویل، عبدالله بن عمر ،بیضاوی .۱۳ ق.۱۴۰۳عالم الکتب، چاپ دوم، بیروت:  ،تحقیق ما للهند من مقولـة مقبولـة فـی العقـل أو مرذولـة، ، محمد بن أحمدبیرونی حانریأبو .۱۲ . ق۱۴۱۷، چاپ اول ،الفکردار :سـهیل زکـار و ریـاض زرکلـی، بیـروت :، تحقیـقانسـاب االشـراف، ی، أحمد بن یحییبالذر .۱۱ ق.۱۴۱۵چاپ اّول، الکتب العلمیة، دار :روتالباری عطیة، بیعبد علی عربستان: ، تحقیق: أسعد محمد الطیب، حاتمالقرآن العظیم البن أبی تفسیرحاتم، أبیازی، ابنر .۱۶ ق.۱۴۲۲چاپ اّول،  ،دار إحیاء التراث العربی بیـروت: محمد بن عاشـور،، تحقیق: اإلمام أبیالکشف والبیان عن تفسیر القرآنثعلبی، أحمد،  .۱۵ ق. ١٤١٨چاپ اول، اء التراث العربی، داراحی بیروت: ،معوض
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