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بررسی تطبیقی شرک مشرکان در ربوبیت از 

 نگاه عالمه طباطبایی و عالمان وهابی
 *فرشته چهرزاد

 چکیده
قرآن  و محرز لمَس مُ از موضوعا   ،مسئله عدم ایمان مشرکان به ربوبیت پروردگار متعال

کریم است. دلیل شرک آنان در ربوبیت این است کـه معبودهـای خـود را نـافع، ضـار و 
امـا  ،شـناختندرغـم اینکـه خـالقی جـز اللـه نمـیپنداشتند. آنان علیالک شفاعت میم

 ،عالمـه طباطبـایی معتقـد اسـت ،رواز ایـن ؛دادنـدغیرالله نسبت مـیشئون ربوبی را به
زیـرا تـدبیر  ؛اما در ربوبیت مشرک بودنـد ،شناختندمشرکین با اینکه خالقی جز الله نمی

برخالف دیدگاه عالمه طباطبایی،  ؛دانستندهای خود میامور هستی را در دست معبود
مشــرکین  :داننــد و معتقدنــدعلمـای وهــابی مشــرکین را در مســئله ربوبیــت موحــد مــی

دانسـتند و ربوبیـت را از آن اللـه مـی ،گونه که به خالقی غیر از الله معتقـد نبودنـدهمان
لـه فراوانـی از قـرآن بـر شـناختند. اد مالک، رازق، محیی، ممیت و مدبری جز الله نمـی

بطالن دیدگاه وهابیان مبنی بر عدم شرک مشرکین در ربوبیت داللـت دارد کـه در ایـن 
 ترین آنها را از زبان عالمه طباطبایی بیان خواهیم کرد.مهم ،نوشته

 توحید، ربوبیت، عالمه طباطبایی، وهابیت.: هاواژهکلید
  

                                                 
 .جامعه الزهراء ،پژوه دوره وهابیتدانش *
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 م دمه 
بررسی نوع نگـاه آنـان بـه عقایـد  ،ی فکری وهابیتهای مهم در حوزه مبانیکی از پژوهش

زیرا وهابیان با اراده تصویر نادرست و خالف قرآن  ؛مشرکین  عصر نزول در باب توحید است
انـد کـه تطهیـر مشـرکین در مسـئله هـای متعـددی شـدهدچار لغزش ،از باورهای مشرکان

 معتقدندها وهابی ست.این قبیل ااز  ،ربوبیت و منحصر دانستن شرک مشرکین در الوهیت
به شرک ربوبیت مبتال نبودند و مشـکل اصـلی آنـان در شـرک  ،که مشرکین در عصر نزول

 (،بدون توجه به صدها آیه دیگر)عبادی بوده است. آنان برای اثبا  توحید ربوبی مشرکان 
مشـرکین را در ربوبیـت موحـد پنداشـته و بـه تطهیـر مشـرکین  ،با استناد به آیـاتی از قـرآن

 اند.رداختهپ
آیـد کـه دسـت مـیهبـ طـور، ایـندهـدبا گزارشی که قرآن از باورهای مشرکان اراده می

پیش  ،مشرکان عصر نزول مانند همه مشرکین در اعصار ماتلم ،برخالف دیدگاه وهابیان
دچار شرک ربوبی بودند و اساسا منشا شرک  ،)عبادی( مبتال باشند از آنکه به شرک الوهی

ایـن حقیقتـی اسـت کـه عالمـه  .چیزی جز شرک در ربوبیت نبوده اسـت ،الوهی مشرکین
هرچند بسیاری از مشرکان به خالقیـت و  :گویدوی می است. طباطبایی به آن توجه داشته

)امـور  کردنـد و حتـی برخـی از آنـان در انتسـاب تـدبیر کـالن عـالممالکیت خدا اقـرار مـی
کـه بـه نفـی  بـوداعتقـاد آنـان، بـاوری  مشـترک دربه خدا معترف بودند، ولی وجـه ،عظام(

بهترین و معتقـدترین گـروه مشـرکان نسـبت بـه نظـام  اقعو در  ؛انجامیدمنظومه توحید می
در  ،ها که نمـاد اربـاب و الهـه بودنـدکسانی بودند که امورا  جزدی خود را از بت ،توحیدی

   0ند.دانستکردند که آنها را مستقل در تاثیر و اجابت میحالی مطالبه می
بشر از ابتدا بر اساس اقتضای فطر  خـدادادی در مسـئله  ،از منظر عالمه طباطبایی

لـذا جـز خداونـد،  ؛کردیک از مراتب توحید را نفی نمینگاه صحیحی داشته و هیچ ،توحید
خلـق، ملـک، رزق، احیـاء و اماتـه و  ،شناخت؛ بر این اسـاسبرای عالم نمی أ و آغازیمبد

اما به  ؛الله نداشت از معبودی غیر ،از آن خدا دانسته و در مقام پرستشتدبیر عالم را صرفا 
                                                 

 .942،  2  ،المیزان محمد حسین، ی،یطباطبا ؛87ـ83. سوره انبیاء، آیا   1



 

 

ررس
ب

 ی
تطب

قی
ی

 
ربوب

در 
ان 

شرک
ک م

شر
 یت

طبا
طبا

مه 
عال

گاه 
از ن

 یی
وهاب

ان 
عالم

و 
 ی

81 

غیـر خـدا مـدیریت هسـتی بـه ،مرور زمان از این نگاه توحیدی فاصله گرفـت و گمـان کـرد
چنـین عقیـده و ایـنا ؛ در واقـعغیـر خـدا نسـبت دادواگذار شده و تدبیر امـور هسـتی را بـه

بـه پرسـتش کسـانی مشـغول  ،جای پرستش اللـهآلود کرد و سحس بهتوحیدی خود را شرک
رفته برای معبودهـای خـود تدبیر عالم در دست آنان است. بشر رفته ،شد که به گمان خود

خداونـد هـم در مـذمت  .به عباد  آنها مشـغول شـد ،جای خدایانی تراشید و بهیهاتمثال
َتْعُبُدوَنََواََتْ ِحُتوَنَ: آنان فرمود

َ
پرستی جای خداپرسـتی ی رسید که بتیجاکار به 0؛َقاَلَأ

صـدقا  و تبرعـا  خـود را بـین  نیـز بشـر 2.را گرفت و وثنیت جزء الینفک زندگی بشر شد
اَ .کردندهدیه می هابت باشی را به کرد؛ در واقعمی و خداوند تقسیم هابت ِهَِو َّ َوَجَعُلواَِللَّ

ْنَعاِمََنِصيًباََفَقَ َِوَوَاْلَحْرِثََواأْلَ
َ
ْعِ ِهْمََوَهرَماَِلُشرَرَكاِئَ اَذَرأ ََ ِهَِبر  ،بـه شـهاد  تـاری  9؛اُلواََهَماَِللَّ

گذارنـد، مجسـمه و یها به آنها احتـرام مـیای را که وثن شدههای تراشیدهها و سنگچوب
یـادبود و  یهای برجسته، ستارگان و ماننـد آن بـود کـه بـرا، فرشتگان، انسانههتندیس آل

در آغـاز، رب  و معبـود  ،انـده برخی از مفسرین نوشتهکچنان ؛ودندداشت آنها ساخته ببزر 
وقتی کار  ،فرشته و مانند آن بود؛ ولی به تدری  و در گذر زمان نبودند، بلکه ها آنها مجسمه

 4ها پرستیده شد. افتاد، مجسمه دست جاهالنبه
تدبیر »دو حوزه خواهان اصالو نگاه مشرکانه بشر در  ،اما پرودگار متعال با ارسال رسل

گونـه کـه تـرک پرسـتش غیراللـه را از بشـر انبیـا همـان ،رواز ایـن ؛بـود« پرستش»و « عالم
آلود آنان به ربوبیت را نیز اصالو کنند تا به ربوبیـت اللـه تالش کردند نگاه شرک خواستند،

ُسوُلََنْدُعوكَُ. ایمان بیاورند ِهََوالرَّ َ رَمَِويَثراَقُکْمََوَواََلُکْمَََلَُتْؤِوُ وَنَِباللَّ
َ
ُکْمََوَقرْدَأ ْمَِلُتْؤِوُ واَِبَربِّ

 .1ِنْنَُكْ ُتْمَُوْؤِوِ يَوَ
بررسی تحلیلـی عالمـه طباطبـایی بـه شـرک ربـوبی  ،وانیدخرو میآنچه در مقاله پیش 

                                                 
 .15آیه ،صافا سوره .  1
 .942،  2  ،المیزان محمد حسین، ی،یطباطبا ؛87ـ83وره انبیاء، آیا  . س 2
 .977آیه ،انعامسوره .  3
 .975،  95 ، مجمع البیان بن حسن، طبرسی، فضل . 4
 .2آیه ،حدیدسوره .  5
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نگارنـده بـا  ؛باشـدمشرکین و مقایسه دیدگاه وی با نگاه نادرست وهابیان در ایـن حـوزه مـی
نادرستی عقیده وهابیان مبنی بـر موحـد بـودن مشـرکین عصـر  ،لمیزانتفسیر امراجعه به 

 نزول را به اثبا  رسانده است.

 شرک در ل ت 
رركةَوَالُشرركة» ،منظورابن از نظر 0؛معنی قسمت و نصیب استشرک در لغت به -بـه «الشِّ

بـا وی مشـارکت  در واقـع دیگـر اسـت؛معنی مشارکت و شریک شدن دو یا چند نفر با یـک
معنی همکـاری و مقارنـت در کـار یـا فارس نیز شرک را بهابن 2.م، یعنی شریک او شدمکرد

ن یمعنی شـراکت در فعـل )عمـل( اسـت؛ بـدهمچنین شرک گاهی به9؛چیزی گرفته است
دو فـرد در سـاختن عمـار  یـا  کـهمعنی که دو نفر در انجام کاری سهیم باشـند؛ ماننـد این

شریک، شرکاء یا اشـراک اسـت و بـه معنـی سـهیم  دیگر همکاری کنند. جمعبنایی با یک
 4شدن فرد در چیزی است.

 شرک در اصطالح
معنی همتا و شریک قرار دادن برای خداوند در نقطه مقابل توحید و به ،شرک در اصطالو

 ،هـای دیگـر اعـم از بـت، افـراد و...ذا ، صفا  یا افعال است؛ بدین معنی که برای چیـز
 1شریک و همتای خداوند قرار داده شوند.شأن ربوبی قادل بوده و 

 ربوبیت در ل ت
 معنای ماتلفی ازو در لغت به« ر.ب.ب»اصل ماده رب از  .ربوبیت از رب گرفته شده است

ه کـچنـان ؛دهنـده آمـده اسـتجمله مالک، صاحب، سید و سرور، مقیم، مصل  و پـرورش
 یمعنـابـه ،«رب  الـدینرب  المـال و » .نویسد: رب  هر چیزی مالـک آن اسـتجوهری می

                                                 
 .8842،  4،  لسان العرب محمد، منظور،. ابن 1

 (.همان) ؛«شارکُت فالناا ای صرُ  شریکه. » 2

  .875،  7،  معجم مقاخیس اللغه احمد، ،فارس. ابن 3

 .9517-9514،  4،  الصراح تاج اللغه ر صراح العرییه اسماعیل، . جوهری، 4

 .97،  التهحید ر ال رک فی ضهء الکتاب ر السنه. سبحانی، جعفر،  5
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معنـای مصـل  نیـز تفسـیر کـرده رب را بـه ،عالوه بر ایـن ؛مالک مال و مالک قرض است
امورا  زمـین  نرساند معنای اصالو کردن و به اتمامرا به« رب  الضیعةَ »عبار   لذا ؛است
د و نــدانمعنــای مالــک مــیرب را بــه ،دریــد نیــزخلیــل احمــد فراهیــدی و ابــن 0دانــد.مــی

نویسد: الرب  همان  می« رب  »ازهری نیز ذیل واژه  2.«َووََوِلکَشيئًاَفهوَرّبه»د: ننویس یم
یعنی مالک همه چیـز اسـت و ربوبیـت همـه  ،رب  همه چیز ،خداوند متعال است و خداوند

رب   اسـت: انباری گفتـهابن :گویدوی می .دست خداوند است و شریکی نداردمالوقا  به
معنـای سـروری کـه اطاعـت همعنـای مالـک؛ ب: رب  بـرب  بـه الـم: ؛بر سه قسـم اسـت

 ؛نوشـاندیسوره یوسم فرمود: سرور خود را شراب م 49خداوند در آیه  ؛ برای مثالشود می
منظـور نیـز ابـن 9یعنـی آن چیـز را اصـالو کـرد. ،مانند رب  الشئ ؛معنای مصل  : رب  به

یعنی مالک آن اسـت؛ رب   ،هر چیزی همان خداوند متعال است که رب  « الرب  »گوید:  می
 4؛شـوددهنـده اطـالق مـیکننده، سرپرست و نعمـتدر لغت بر صاحب، آقا، تدبیر و تربیت

رهفرمایـد:  یدر آیه شریفه که م« رب» همچنین، َحرُدُك اََفَيْارِقحََربَّ
َ
راَأ وَّ

َ
 یمعنـارا بـه  1أ

د» کننـده، سرپرسـت، ا، تربیـتوی اسـتعمال ایـن واژه را در صـاحب، آقـ 6 اند. دانسته« سی 
کـه  اثیر با استناد به روایـت پیـامبر اکـرمجایز دانسته است. ابن ،دهنده و سیدنعمت
رب را 7،بـرم یثابـت و پایـدار پنـاه م به خدا از فقر   ،«أعوُذَِباللهَِووَفقٍرَُوَربَأوَُوَل » :فرمود

دانـد و  یم« تربیـت»اده معنای مقیم نیز تفسیر کرده است. راغـب اصـل واژه رب را از مـبه
الرررّبَفرحَاَلصررلرَالتربيرة،َوهرروَانشراءَالشررحءَحراًَلَفحرراًَلَالرحَحرردَ»گویـد:  یچنـین م

                                                 
، )جوهری، اسماعیل ؛«رب کل شئ: مالکه. والرب: اسم من أسماء الله عز وجل... ورب الضیعة، أي أصلحها وأتمها»  1.

 .(943  ،8  ،الصراح للجهاري
 .73،  9،  جهرة اللغد محمد بن حسن، درید، ؛ ابن745،  9،  ترتیب  تاب العی  خلیل، ،ی. فراهید 2
ق اَل َشر ». 3 ة علی َجمیع الَال  ُبوبی  که، َوله الر  ي َمال 

َ
ء، أ ، ُهَو الله تَبارك وَتعالی، ُهَو َربُّ ُکل  َشي  ب  ن رب: الر  یك َلُه... اب 

اَل الله َتعَ 
َ
ُد الُمطاع، ق : السیِّ ب  َمال ك؛ َویکون الر 

: ال  بُّ سام: یکون الر 
 
ق
َ
قسم علی َثاَلَثة أ : َین  ب  : الر  نباري 

َ
ُه اَلی: األ ی َرب  ق  َفَیس 

ا را لحه َخم  ص 
َ
ي أ

َ
ل . َرب  الشيَء، أ : الُمص  بُّ ده؛ َویکون الر  ي َسی 

َ
 (.982  ،95  ،تهذخب اللغد بن احمد،محمد  ازهری،) ؛«أ

، و ». 4 َغة  َعَلی المالك  ي اللُّ َلق ف  بُّ ُیط  ي مالُکه... الر 
َ
، ُهَو َربُّ کلِّ شيٍء أ ُه َعز  َوَجل  : ُهَو الل  بُّ ي، ربب: الر  ر، والُمَربِّ ، والُمَدبِّ د  یِّ الس 

م   ع 
، والُمن  م   .(711  ،9  ،لسان العرب محمد، منظور،ابن) ؛«والَقیِّ

  5. .49وسم، آیهیسوره 
 .29،  8،  الزاار ابوبکر، ،یانبار  . ابن6
 .929،  8،  النهاخه علی، اثیر، . ابن7
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معنی مالکیت و تـدبیر وی بـر پس ربوبیت الله به ،اندبنابر آنچه که اهل لغت گفته0؛«الت ام
 به این معناست که هـم هسـتی ،الله رب العالمین است ،هستی است و وقتی کسی بگوید

 را ملک خداوند دانسته و هم تدبیر این ملک و هستی را منحصر در او کرده است.

 تفسیر ربوبیت از نگاه وهابیت
طـور همان ؛اندها عموما خالقیت را در کنار ملک و تدبیر در تفسیر ربوبیت ذکر کردهوهابی

بَال ت رردَتوحيدَالربوبيهرَبأنَنعتقردَأنَاللرهَهروَالرر»نویسد: عبدالرحمن السعدی می که
...حيثَاعتقدَشرنکاَوعَ» نویسد:وی در تفسیر شرک ربوبی می 2؛«بالخلقَوالرزقَوالتدبير
ننَتوحيردَالربوبيرةَهروَنفررادَاللرهَبرالخلقَ»نویسد: باز نیز میبن 9؛«اللهَفحَالخلقَوالتدبير

 1.گونه به تفسـیر ربوبیـت پرداختـه اسـتمحمد صال  الفوزان نیز همین 4؛«وال لكَوالتدبير
ننَتوحيدَالربوبيرةَهروَنفررادَاللرهَ» نویسـد:محمد صال  العثیمین نیز در تفسیر ربوبیت می

 ،مشرکین در ربوبیت موحد بودنـد :گویندلذا وقتی وهابیان می 6؛«بالخلق،َوال لك،َوالتدبير
در مسـئله تـدبیر و ملـک نیـز موحـد  ،خالقیـت مرادشان این است که آنها عالوه بر توحیـد  

یعنی آنان را مالک هـیچ نفـع و  ؛ن ربوبی قادل نبودندأرای معبودهای خود هیچ شبودند و ب
 دانستند! ضرری نمی

تـوان آیا می ضسوالی در اینجا مطرو است که آیا تفسیر ربوبیت به خالقیت صحی  است
پاسـ  بـه ایـن  ضدر تفسیر ربوبیت ذکر کرد یـا نـه ،عنصر خالقیت را در کنار مالکیت و تدبیر

 کنیم.یعنی بررسی ربوبیت از منظر عالمه طباطبایی واگذار می ،به باش بعدی سوال را

 تفسیر ربوبیت از نگاه عالمه طباطبایی
انـد کـه مطالب فراوانی در باب تفسیر ربوبیت و معنای رب گفتـه ،مرحوم عالمه طباطبایی

                                                 
 .773،  مفردات حسین، ،اصفهانی . راغب1
 .94  ،القهل السدخد شرح  تاب التهحیدعبدالرحمن،  ،. سعدی2

 .44  ،. همان3

 .2  ،  األمدفتاری مهمد لعمه عبدالعزیز، باز،. بن4
 .2  ،91  ، تب العقیدة صال ، فوزان، .5

 .98  ،فتاری أر ان اإلسال  محمد، عثیمین،بنا. 6
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 یمـالک ،«رالمالـک المـدبِّ » معنایاما وی رب را به ؛ذکر تمامی آنها از بح  ما خار  است
و کسی جز خدا  بودهاین ویژگی ماصو  خدا  :نویسدکند و میتفسیر می 0که مدبر است

مراد وی از ربوبیت الله بر عالم، سیطره نظم واحد بـر تمـام اجـزاء آن  2مستحق آن نیست.
 9 .شودمی به غایت خود متوجه هر موجودی ،ای که در سایه این نظمگونهبه ؛است

عالمه طباطبایی در هیچ مـوردی خالقیـت را در تفسـیر ربوبیـت  ینکها آنچه مهم است
لـذا یکـی از نقـاط اصـلی افتـراق  ؛ذکر نکرده و دیدگاه وی با نظر اهـل لغـت سـازگار اسـت

 گردد.به تفسیر ربوبیت برمی ،دیدگاه عالمه با وهابیت
 که:در حالی ؛اندوهابیان خالقیت را در تفسیر ربوبیت ذکر کرده

ناظر به ایجـاد مالوقـا  از عـدم  ،ناظر به ملک و تدبیر و خالقیت ،ه ربوبیتالم: مقول
 ؛به عرصه وجود است

 ؛اندربوبیت را به خالقیت تفسیر نکرده ،یک از اهل لغتب: هیچ
 ؛ای ربوبیت به خالقیت تفسیر نشده است : در هیچ آیه

بـر اسـتقالل مبنـی  ،د وهابیـتزاصل پذیرفتـه شـده نـ ،د: تفسیر رب به خلق برخالف
نویسـد: هـر معنوی هر یک از صفا  باری است. شی  عثیمین در تفسیر صفا  باری مـی

ی داللت دارد که وصم دیگری بر آن داللت ندارد. او یبر معنا ،یک از اسماء و صفا  باری
 4رغم تغایر مفهومی از یک مسمی و مصداق واحد داللت دارند.صفا  علی :گویدمی

                                                 
 .89،  9،  المیزان محمد حسین، ،ی. طباطبای1
 .842،  97 همان،   .2
هي آخر ما یمکنه من  ء إلی غایته المقصود  منه و فتدبیر أمر العالم نظم أجزاده نظما جیدا متقنا بحی  یتوجه به کل شي. »3

الکمال الااصبه و منتهی ما ینساق إلیه من األجل المسمی، و تدبیر الکل إجراء النظام العام العالمي بحی  یتوجه إلی غایته 
 ،99 ،  المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، ) ؛«الکلیة و هي الرجوع إلی الله و ظهور اآلخر  بعد الدنیا

 815). 
.. لداللة کل واحد منهما علی معناه الاا . ف "الحي، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، . ». 4

الحکیم" کلها أسماء لمسمی واحد وهو الله سبحانه وتعالی، لکن معنی الحي غیر معنی العلیم، ومعنی العلیم غیر معنی 
 (.2  ،المثلی في صفات الله رأسمائه الرسنیالقهاعد  محمد، عثیمین،بن)ا ؛«القدیر، وهکذا
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 بندیجمع
بـرخالف  ،معنای مالکیت در تدبیر است و ذکر مفهوم خالقیت در تفسیر ربوبیـتربوبیت به

 استعمال لغت عرب و مبانی خود وهابیت در باب معانی اسماء و صفا  است.

 شرک ربوبی مشرکین از نگاه وهابیت
تقریبا از جمله شعارهای اصلی وهابیان در بـاب  ،مسئله موحد دانستن مشرکین در ربوبیت

اعتراف ظاهری مشرکین در برخـی از آیـا   ،. دلیل آنان بر این دیدگاه نادرستتوحید است
ه محمـد بـن کـچنـان ؛به خالقیت و مالکیـت پروردگـار و نسـبت دادن ربوبیـت بـه او اسـت

بـه توحیـد  اللـهمشـرکین معاصـر رسـول :نویسـدمی   ف ال بهاتعبدالوهاب در 
رد یـگشرکین، ایمان آنان را نتیجه میوی سحس از همین اعتراف م .ربوبی اعتراف داشتند

آیا  زیـر را بـرای وی  ،دلیل این مدعا باشدچه کسی خواهان پی بردن بهگوید: چنانو می
 فرماید:باوان که می

ِور ْبَصاَرََوَورْوَُنْخرِرُ َاْلَحرحََّ ْ َعََواأْلَ ْوََنْ ِلُكَالاَّ وَّ
َ
َ اِءََواأْلَْرِضَأ َوَُقْلََوْوََنْرُزُقُکْمَِوَوَالاَّ

ُقروَنَ َفراَلََتتَّ
َ
ُهََفُقْلَأ ْوَرََفَاَيُقوُلوَنَاللَّ ُرَاأْلَ َوَوْوَُنَدبِّ َتَِوَوَاْلَححَِّ ُنْخِرُ َاْلَ يِّ ِتََو ؛ بگـو: چـه اْلَ يِّ

-و خـالق گـوش و چشـم کدهدض یا چه کسی مال کسی شما را از آسمان و زمین روزی می

آوردض و چه کسی امور جهـان  بیرون می هاستض چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده
کنیـد و از  گویند: خدا، بگو: پس چرا تقوا پیشـه نمـی زودی در پاس  میهکندض ب را تدبیر می

 0ضترسید خدا نمی
ُقرْلَِلَ رِوَاأْلَْرُضََوَورْوَِفيَهراَِنْنَُكْ رُتْمَ: فرمایدهمچنین این آیا  زیر را باوان که می

َاْلَعْرِشَاْلَعِظيِمَ*ََتْعَلُ وَنَ*ََسَيُقوُلوَنَ ْبِعََوَربُّ َ اَواِتَالاَّ َالاَّ ُروَن*َُقْلََوْوََربُّ َفاَلََتَمكَّ
َ
ِهَُقْلَأ ِللَّ

ََشحٍْءََوُهَوَُنِجيُرََوََلَُنَجاُرََعَلْيِهَ ُقوَن*ُقْلََوْوَِبَيِدِهََوَلُکوُتَُكلِّ َفاَلََتتَّ
َ
ِهَُقْلَأ ِنْنَُكْ ُتْمََسَيُقوُلوَنَِللَّ

ىَُتْاَحُروَنَََتْعَلُ وَنَ نَّ
َ
ِهَُقْلََفأ بگـو: زمـین و کسـانی کـه در آن هسـتند از آن ؛ *ََسَيُقوُلوَنَِللَّ

گویند: همه از آن خداسـت! بگـو: آیـا  زودی در پاس  تو میهب دانیدض! اگر شما می ،کیست

                                                 
 .79آیه ،یونسسوره .  1
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ر نمی گانه، و پروردگار عرش عظیم های هفتچه کسی پروردگار آسمان بگو: شویدض! متذک 
کنیـد و از  زودی خواهند گفت: همه اینها از آن خداست! بگو: آیا تقوا پیشـه نمـیهب استض

دانید، چه کسی حکومت همـه  بگو: اگر میض! دارید برنمی کترسید و دست از شر  خدا نمی
خواهنـد  دادن نـداردض! دهد و نیاز به پنـاه پناهان پناه میموجودا  را در دست دارد و به بی

ایـد و ایـن  گوییـد سـحر شـده بگو: با این حال چگونـه مـی .ن خداستگفت: همه اینها از آ
در پاس  ایـن سـوال، سـایر  :کندوی در ادامه توصیه می0 سحر و افسون استض! ،سانان

   2آیاتی که بر ایمان مشرکین به ربوبیت داللت دارند را قرادت کن.
مـورد ادعـا،  محمد بن عبدالوهاب بدون توجه به سیاق آیـا  مـورد نظـر و سـایر آیـا 

ایـن همـان  :گویـددانسـته و مـی و محـرز ای مسـلمایمان مشـرکین بـه ربوبیـت را مسـئله
را وارد اسـالم  فـردی و هـیچ 9توحیدی است که مشرکین عصر نزول را به اسالم وارد نکرد

 کند.نمی
مشـرکین عصـر نـزول بـه توحیـد  :نویسـدباره مـیشی  نیز در اینمحمد بن ابراهیم آل

فهـم »گویـد: او می .کردنددر ربوبیت با انبیا ماالفتی نمی ،رواز این اند؛رار داشتهربویت اق
ون مذعنون بتوحید الربوبیة، لم ینازعوا فیه ؛ مشرکین به توحید ربوبیت اقرار و اذعـان «ُمقرُّ

شی  صال  العثیمین نیـز ماننـد  4.داشتند و با انبیاء در این زمینه منازعه و درگیری نداشتند
همین مطلب را تکـرار کـرده و مشـرکین عصـر نـزول را در ربوبیـت  ،مد بن عبدالوهابمح

  1داند.موحد می
: نویسـدنوه محمد بن عبدالوهاب با تکرار عقیده جـد خـود مـی ،عبدالرحمن بن حسن

  6.مشرکین به آن اقرار داشتند ،به تحقیق ،؛ اما توحید ربوبیت«وأواَالربوبيةَفقدَأقرواَبها»
)خلـق، ملـک  مشرکین در طول تاری  در مسئله ربوبیت ،نکه وهابیان معتقدندنتیجه ای

                                                 
  .24-21 ، آیا مؤمنونسوره .  1
 .5،    ف ال بهات محمد، عبدالوهاب،بنا.  2
 .. همان 3

 .81  ،شرح   ف ال بهاتشی ، محمد بن ابراهیم، . ال 4

 .88  ،شرح   ف ال بهات رخلیه شرح األصهل الستد محمد، عثیمین،ابن. 5

 .857 ، فت  المجید شرح  تاب التهحیدعبدالرحمن بن حسن، شی ، آل.  6
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ه کچنان ؛کردندشان این بود که از عباد  الله پرهیز میو تدبیر( موحد بودند و تنها مشکل
وهماَالقارماالتوحيدَاَللوهيرهکَك ررَبرهَوجحردهَأكثررَ»: نویسـدباره میعثیمین در اینبنا

سـم از توحیـد )توحیـد ؛ اکثـر مالوقـا  بـه ایـن ق  «اللهَالرسرلَالخلق،َوووَأجلَذلكَأرسل
سـمالوهی( کفر ورزیده و منکـر آن بودنـد و خداونـد نیـز رسـل را بـرای همـین  از توحیـد  ق 

  0.فرستاد
 ،اما در مورد مشرکین قبل از عصر نزول ؛آنچه گفته شد درباره مشرکین عصر نزول بود

 (،ای قلیـلعده غیر از)بهین قبل از عصر نزول نیز اند که حتی مشرکوهابیان بر این عقیده
عـده قلیلـی ماننـد  ،هـای گذشـتهدر امت :گویدباز میه بنکچنان ؛در ربوبیت موحد بودند

لـذا شـی   2؛سـایر مـردم در ربوبیـت موحـد بودنـد امـا ؛فرعون ربوبیت الله را قبول نداشتند
نـه )؛ اکثـر مشـرکین «حيردَالربوبيرةفاألكثرنةَو همَنؤو رونَبتو» گوید:صال  الفوزان می

 9.مومن به توحید ربوبیت بودند (تمامی آنان

 ارزیابی دیدگاه وهابیت
جهت اول به تفسیر ربوبیـت  ؛دیدگاه وهابیت در باب ربوبیت از جها  ماتلفی باطل است

جهـت  ؛باشـدبرخالف نظر اکثر اهـل لغـت مـی ،زیرا تفسیر ربوبیت به خالقیت ؛گرددبرمی
با آیـا  فراوانـی از قـرآن  ،ه نظر وهابیت در باب ایمان مشرکین به ربوبیت الله نیزدوم اینک

های خـود نیـز اقرار به ربوبیت الله، برای بت زیرا مشرکین عالوه بر ؛کریم در تعارض است
در قیامـت بـه  لـذا ؛دانسـتندردیم خدا مـیهم ،ها را در ربوبیتشأن ربوبی قادل بوده و بت

یم. خداونـد در دانسـترتبه اللـه مـیکنند که ما در دنیا غیرالله را همف میاین حقیقت اعترا
اََل ح فرماید:قرآن از قول آنها می ِهَِنْنَُك َّ َاْلعراَل يَوََََتاللَّ نُکْمَِبرَربِّ َضالٍلَُوبيٍو*ِنْذَُنَاوِّ

و  4
ِهَ ِلَهرًةَِلَيکَُ امور روزمره خود مانند عز  َخُمواَِوْوَُدوِنَاللَّ اَوَاتَّ  َ وُنرواََلُهرْمَِعر

َوَ و نصـر  1
                                                 

 .95  ،9  ،القهل المفید علی  تاب التهحید محمد، عثیمین،بنا.  1
 .971  ،9  ،فتاری إسالمید عبدالعزیز، باز،. بن2

 .1 ، التهحید صال ، . فوزان، 3
 .97-98آیه ،شعراسوره .  4

  .29آیه ،مریمسوره . 5
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ُهْمَُنْ َصُرون ِهَ ِلَهًةََلَعلَّ َخُمواَِوْوَُدوِنَاللَّ -نمـی ،بـا ایـن وجـود ؛کردندها طلب میرا از بت 0 اتَّ

کـه قبـل از مسـئله در حـالی ؛توان مشکل مشرکین را منحصر در پرستش غیراللـه دانسـت
 نیز مشرک بودند! توحید ربوبیت الله بر هستی  پرستش، در اصل  

مبنـی بـر ایمـان  ،منظـور پرهیـز از تکـرار، سـایر نقـدهای وارده بـه عقیـده وهابیـان به
 کنیم.مشرکین به ربوبیت الله را در ضمن بیان دیدگاه عالمه طباطبایی ذکر می

 شرک ربوبی مشرکین از نگاه عالمه طباطبایی
داند و بـرخالف کیت در تدبیر میمعنای مالعالمه طباطبایی ربوبیت را به ،ه گذشتکچنان

اولین نقطه افتراق دیدگاه عالمه  ،پس ؛کندخالقیت را در تفسیر ربوبیت ذکر نمی ،وهابیان
 گردد. با وهابیت به تفسیر ربوبیت برمی

-به بیان دیدگاه عالمه طباطبایی در باب شرک ربوبی مشرکین می ،با ذکر مقدمه فوق

 .پردازیم

 بودند مشرکین در خال یت موحد
بین خالقیت و ربوبیت  تفاو    ،اولین نکته در بح  شرک مشرکین از نگاه عالمه طباطبایی

نویسد: کسی را نـداریم کـه در خالقیـت می واَنعبدهمَنَلَليقربونالذا وی ذیل آیه  ؛است
َالذیل آیـه  ،وی همچنین 2مشرک باشد. ْلَتُهْمََوْوََ َلَقُهرْمََلَيُقروُلوَّ

َ
رُهََوََلِئْوََسأ گویـد: مـی لَّ

لـذا مشـرکان خالقیـت  9؛شد که به تعدد صانع موجد )خالق( معتقد باشدمشرکی یافت نمی
ما  این اعتقاد را از مسـلَ  ،ها به خالقیت خداایشان درباره اعتقاد وثنی 4خدا را باور داشتند.

                                                 
 .34آیه ،یسسوره . 1

ما نعبدهم هؤالء إال لیقربونا بسبب عبادتنا لهم إلی الله تقریبا فهم عادلون منه تعالی إلی غیره، و إنما سموا مشرکین ألنهم . »2
الشرکة في  و أمایشرکون به تعالی غیره حی  یقولون بکونهم أربابا و آلهة للعالم و کونه تعالی ربا و إلها ألولئك األرباب و اآللهة، 

 (.874  ،93   ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، ) ؛«الالق و اإلیجاد فلم یقل به ال مشرك و ال موحد

و اآلیة الکریمة إنما تنفي اآللهة من دون الله في السماء و األرض بهذا المعنی ال بمعنی الصانع الموجد الذي ال قادل . »3
محمد  طباطبایی،) ؛«نه در اصل خالق ؛کند که آسمان و زمین را به الهه نسبت دهددی را نفی میآیه مذکور اعتقا ؛بتعدده

 . (873  ،94 همان،   حسین،
ُن َو ما َربُّ قوله تعالی: » 4. َعو  ر  یَن قاَل ف  عاَلم  یَن  -إلی قوله -ال  ُجون  َمس  َن ال  یَن ... َو ما َربُّ   م  عاَلم  و  ض إلی تمام سبع آیا . ال 

اتضاو المراد منها یتوقم علی تذکر أصول مذاهب الوثنیة في أمر الربوبیة و قد تقدمت اإلشار  إلیها في خالل األبحا  
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رضَوَلرئوَسرألتهمَوروَ لرقَالار اواتَوَاألذیل آیـه  ایشان در 0داند.اعتقادی آنان می
گویـد: دانسـتند و مـی پـردازد کـه خـالق را یکـی مـیبه اعتقـاد مشـرکان مـی ،ليقولوَالله

-بلکـه ماالفـت ؛دارد کشـری ،پرستان معتقد نبودند که خداوند در خلقت و ایجاد عالم بت

 2 معنای خلق و ایجاد.نه در توحید الوهیت به ؛در توحید ربوبیت بود ،شان با اسالم
بین مسئله خالقیت و ربوبیت فرق گذاشـته و تالزمـی بـین موحـد  عالمه ،نتیجه اینکه

 بیند.بودن مشرکین در خالقیت و سایر مراتب توحید نمی

 مستلزم توحید ربوبی نیست ،توحید خال یت
 ؛در مسئله ربوبیت مشرک بودنـد ،رغم توحید در خالقیتمشرکین علی ،عالمه معتقد است

ثرمَدیدنـد. وی ذیـل آیـه معبودهای خود تعارضی نمـیزیرا بین ربوبیت پروردگار و ربوبیت 
گویـد: مشـرکان منکـر انتسـاب خلقـت بـه مـی استوىَعلىَالعرشَنعلمَواَنل َفحَاألرض

لذا تـدبیر عـالم را کـار خـدایان  ؛بلکه منکر استناد تدبیر به خدا بودند ؛خدای متعال نبودند
( را نیز ماتو به آن خـدایان الوهیت )استحقاق پرستش ،دانستند و به این خاطرخود می

َاْسرَتوىوی همچنین ذیل آیه  9.دانستندمی  َعَلرىَاْلَعرْرِشََنْعَلرُمَوراََنِلرُ َِفرحَاأْلَْرضََُثرمَّ
                                                 

الوجود هو واحد ال شریك له في وجوب السابقة من هذا الکتاب کرارا. فهؤالء یرون أن وجود األشیاء ینتهي إلی موجد واجب
 .(877-873 ، 95 همان،  ) ؛«وجوده

األرباب و اآللهة و وجه الکالم إلی الوثنیین المنکرین للبع  و هم معترفون به تعالی بمعنی أنه الموجد للعالم و رب» 1.
 .(57 ، 95 همان،  ) ؛«المعبودون دونه من خلقه، و لذا أخذ وجوده تعالی مسلما في ضمن الحجة

مقوله تعالی: . »2 َتُهم  َمن  َخَلَق الس  ل 
َ
ن  َسأ هُ َو َلئ  َض َلَیُقوُلن  الل  ر 

َ إلی آخر اآلیة شروع في إقامة الحجة و قد قدم لها   اوا   َو األ 
مقدمة تبتني الحجة علیها و هي مسلمة عند الاصم و هي أن خالق العالم هو الله سبحانه فإن الاصم ال نزاع له في أن 

ون الالق. و إذا کان الالق إلیه تعالی فما في السماوا  و الاالق هو الله وحده ال شریك له و إنما یدعي لشرکاده التدبیر د
ء من خیر أو شر کان وجوده منه تعالی و لیس ألحد  األرض من عین و ال أثر إال و ینتهي وجوده إلیه تعالی فما یصیب کل شي

له تعالی في الالق و اإلیجاد أن یمسك خیرا یریده تعالی له أو یکشم شرا یریده تعالی له ألنه من الالق و اإلیجاد و ال شریك 
ء و التدبیر نظم األمور و ترتیب بعضها علی بع   ء أو یسبقه إلی خلق شي ء أو یمنعه من خلق شي حتی یزاحمه في خلق شي

ء حتی یتوهم  ء و لیس وراء الالق شي ء کاف في تدبیر أمر العالم ألنه الاالق لکل شي خلق و إیجاد فالله الاالق لکل شي
 .(877  ،93 همان،  ) ؛«ء و إلهه ال رب سواه و ال إله غیره إلی غیره فهو الله رب کل شياستناده 

و الوجه في ذکر االستواء علی العرش، بعد ذکر خلق السماوا  و األرض أن الکالم في اختصاصالربوبیة و األلوهیة بالله . »3
ل به الوثنیة شیئا فإنهم ال ینکرون استناد الالقة إلیه وحده و وحده و مجرد استناد الالقة إلیه تعالی ال ینفع في إبطال ما یقو 

إنما یقولون باستناد التدبیر و هو الربوبیة للعالم إلی آلهتهم ثم اختصاصاأللوهیة و هي المعبودیة بآلهتهم و لله تعالی من الشأن 
 .(844،  97 همان،  ) ؛«األرباب و إله اآللهةأنه رب
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له اسـتواء بـر عـرش را ئها و زمـین، مسـبعد از خلقت آسمان ،نویسد: اگر خدای متعال می
به خدای یگانـه اسـت  برای این است که سان در اختصا  ربوبیت و الوهیت ،ذکر کرده

پرسـتان  صرف استناد خلقت به خدای تعالی، در باطل کردن عقیده بت ،و در چنین مقامی
بلکه استناد تدبیر به خـدا را انکـار  ؛نبودند (خالقیت) چون آنها منکر این استناد ؛کافی نبود

الوهیــت  ،در نتیجــه ؛تــدبیر عــالم کــار خــدایان ماســت :گفتنــدکردنــد. مشــرکین مــیمــی
ماند کـه رب  تنها این می ،استحقاق پرستش( نیز ماتو به آن خدایان است و برای خدا)

0ارباب و معبود آن معبودهاست.  ،آن
 

یکی از نکا  قابل توجه در بیانا  عالمه طباطبایی در باب شرک ربوبی مشـرکین ایـن 
هـر  قع،؛ در وای نداشتیاالرباب هیچ معنارب ،در نگاه مشرکین ،است که وی معتقد است

خود را  اعتقادا ها اساس پرستزیرا بت ؛خاصی بودند اعتقادا ای از مشرکین تابع دسته
 ،مـثال صـابئین ؛هـای نظمـی کـه همـه آن را قبـول داشـته باشـند نگذاشـته بودنـد بر پایـه
از  ککردنـد و بـرای امـور هـر یـ امور عالم را به چند نوع تقسیم می ،یانیها و بوداییبرهما

-و بـه داشـتندزمین و انواع حیوانا  و نباتا  و دریا و خشکی، الـه و معبـودی  ها وآسمان

 و آن الــه را شــفیع و مقــرب درگــاه خــدا دانســته اقــعو در  ؛پرســتیدند جــای خــدا آن را مــی
ای کـه خصوصـیا  آن الـه را بنـا بـه  مجسـمه .تراشیدند نام بت برای آن میای به مجسمه

کارهـا و تـدبیر امـور عـالم هـر  ،اعتقـاد سـایر مشـرکین امـا بنـابر 2؛باشد داشتهاعتقادشان 
مثال حب و بغ  و صل  و جنـگ و آسـایش  ؛طبقه از معبودها بود کقسمتش واگذار به ی

تـدبیر نـواحی  ،دیگر معتقد بودند  بعضی ؛واگذار شده بود ایبه طبقه کهر ی ،و امثال اینها
دسـت مثال آسمان بـه است؛ هطبقه از معبودین واگذار شد کماتلم عالم هر قسمت به ی

دسـت دیگـری بـهنیز دست یکی و سایر موجودا  دست دیگری و انسان بهیکی و زمین به
بلکه ارباب متعدد و  ؛رب مطرو نبود کی ،در نتیجه برای وثنی مسلکان ؛واگذار شده است

 .کـرد مـیتـدبیر  ند،بودکرده می را که به او واگذار عالَ  ک،آلهه بسیاری قادل بودند که هر ی

                                                 
 .777،  97 . همان،  1

 .29،  95 همان،   . 2
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مدبر امور آسمان و الهی مدبر امـور جـایی دیگـر بـود و  ،الهی مدبر امور زمین و الهی دیگر
، خـود نیـز الهـی دارنـد کـه او را (یعنی مالدکه و جن و قدیسـین از بشـر) خدایانهمه این 

حـال کـه ایـن معنـا  ؛االرباب اسـتاآللهه و ربپرستند و او خدای سبحان است که اله می
معناست و با العالمین کالمی بیوثنی، کلمه رب کد که در برابر یوشمیمعلوم  ،روشن شد

یکـی از مقدسـا   ،اگر مقصـود از ایـن کلمـه راکهچ ؛اصول مذهب آنان هیچ معنایی ندارد
باشـد کـه  م خـودش مـیبلکـه رب عـالَ  ؛العـالمین نیسـتاز آنهـا رب کیهیچ ،مذکور باشد

مانند عالم آسمان و عالم زمین و امثال  ؛عالم استمسئول تدبیر و مباشر در تصرف همان 
العـالمین نیسـت و اصـال منظور از این کلمه خدای سبحان باشد که بـاز او ربهم  اگر ؛آن

واگذار به دیگران شـده و  ،زیرا امور عالمیان به زعم فرعونیان ؛با عالمیان سر و کاری ندارد
اب و تنها اله عالم آلهه است و اگـر غیـر االربرب ،عبار  دیگرخدای سبحان رب آنان و به

الوجود باشد و نه ارباب این دو طایفه منظور باشد، یعنی کسی منظور باشد که نه رب واجب
  0الوجود، چنین ربی مصداق خارجی و معقول ندارد.ممکن

دیدند نفر نمی کمشرکین حتی منافاتی میان رب و مربوب بودن ی ،عالمه معتقد است
سـو خـودش رب سـایر مـردم باشـد و از کاز ی تواند،می واحد مانند فرعونو گاهی شاو 

معنـای اسـتقالل در ربوبیـت در نظـر آنـان بـه راکـهچ ؛مربوب ربی دیگر باشد ،سوی دیگر
 تمـامبلکـه اصـوال  ؛نـدارد یهیچ منافات ،ای از عالم است و با امکان و مربوبیت تدبیر ناحیه

االرباب است و دیگر رب و مربوب ربی دیگرند که او خدای سبحان است ،ها های وثنی رب
  2او الهی ندارد. و هیچ الهی ما فوق او نیست

 منشا شرک الوهی  ،شرک ربوبی
بلکـه عـالوه بـر  ؛دانـدشرک مشرکین را منحصر در الوهیت نمـی ،عالمه برخالف وهابیان

منشـا اصـلی شـرک الـوهی  ،قـد اسـتدانـد و معتنان را در ربویت نیز مشرک می، آالوهیت
سـت. ازیرا بین شرک ربوبیت و شرک الوهی تالزم برقرار  ؛باشدچیزی جز شرک ربوبی نمی

                                                 
 .737،  95 . همان،  1
 .737،  95   ،. همان2
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الوهیــت  ،دانســتند و بــه ایــن خــاطرنویســد: تــدبیر عــالم را کــار خــدایان خـود مــیوی مـی
 ،بینـیمه مـیکـطـور همان 0؛دانستند)استحقاق پرستش( را نیز ماتو به آن خدایان می

عالمه طباطبایی بین شرک الوهی و ربوبی تالزم برقرار کـرده و شـرک الـوهی مشـرکین را 
 ؛باشـدداند. آنچه عالمه فرموده مورد قبول وهابیان نیز می  گرفته از شرک ربوبی میأنش

؛ «الوهیه یستلزم الربوبیه»های خود به این مسئله اعتراف دارند که لذا غالب آنان در نوشته
 ،یعنی هـر کـس را الـه و معبـود بـدانیم 2؛الوهیت مستلزم اعتقاد به ربوبیت است اعتقاد به

رغم اعتراف به استلزام الوهیت و وهابیان علی ،ن وجودیبا ا ؛ایمحتما او را قبال رب دانسته
رغـم شـرک علـی :گوینـدبین شرک ربوبی و الـوهی مشـرکین تفصـیل داده و مـی ،ربوبیت
 ند.در ربوبیت موحد بود ،الوهی

 نتیجه 
دیدگاه وهابیت در مورد شرک مشرکین مبنی بر اینکه آنان در ربوبیت موحد و در الوهیت و 

تفسییر با آیا  قرآن در تعارض است. تعارض موجود را با مراجعه به  ،پرستش مشرک بودند
 ،با اعتقاد به ربوبیت الله در امـور کـالن ،مشرکینروشن شد که به اثبا  رسانده و  المیزان

جزدـی بـه  تـدبیر امـور   ،کردنـدر امور غیر کـالن دیـدگاهی مشـرکانه داشـته و گمـان مـید
آنچـه  ،معبودهایشان واگذار شده است. عالمه طباطبایی با تبیین این مطلب معتقـد اسـت

اگـر  بنـابراین ؛شرک در ربوبیت بود ،موجب شد مشرکین به پرستش غیر خدا مشغول شوند
 پرستیدند.گاه غیرالله را نمیهیچ ،مشرکین در ربوبیت موحد بودند

  

                                                 
و الوجه في ذکر االستواء علی العرش، بعد ذکر خلق السماوا  و األرض أن الکالم في اختصاصالربوبیة و األلوهیة بالله . »1

ال ینکرون استناد الالقة إلیه وحده و  وحده و مجرد استناد الالقة إلیه تعالی ال ینفع في إبطال ما یقول به الوثنیة شیئا فإنهم
إنما یقولون باستناد التدبیر و هو الربوبیة للعالم إلی آلهتهم ثم اختصاصاأللوهیة و هي المعبودیة بآلهتهم و لله تعالی من الشأن 

 (.844،  97 همان،  ) ؛«األرباب و إله اآللهةأنه رب
 .91،   تاب التهحید صال ، . فوزان، 2



 

 

100 

سال 
دهم

 ،
تابستان 

1399
، شم

 ۀار
38

 

 منابع
 .کریمقرآن .9

، تحقیـق: طـاهر أحمـد الـزاوی، النهایة فای غریاب الحادی  وا رار ،أثیر، علی بن محمدابن .8
 ق.9711، محمود محمد الطناحی، بیرو : المکتبة العلمیة

 ق.9498مؤسسة الرسالة،  :، بیرو الزاهر في معاني کلمات الناس، ابوبکر، یانبار  ابن .7
 .اتنا، بیبی :اج، بیجهرة الل ة محمد بن حسن، درید، ابن .4
وزار  الشـؤون اإلسـالمیة واألوقـاف والـدعو   عربستان:، کشف الشبهات ،عبدالوهاب، محمدبنا .5

  ق.9492چاپ اول،  ،واإلرشاد

 .اتنا، بیبی :اج، بیال واعد المللی في صفات الله وأسمائه الحسنی محمد، عثیمین،بنا .7
 چـاپ دوم،الجـوزي، ابـندار عربستان:، ال ول المفید علی کتاب التوحید محمد، عثیمین،نبا .3

 ق.9484
: دارالثریـا ریـاض ،شرح کشف الشبهات ویلیه شارح ا صاول الساتة محمد، عثیمین،بنا .2

 ق.9497چاپ اول،  للنشر والتوزیع،
ر بـن إبـراهیم السـلیمان، ترتیب: فهد بن ناص ، جمع وفتاوی أرکان اإلسالم ، محمد،عثیمینبنا .1

 ق.9484، چاپ اول: دار الثریا للنشر والتوزیع، ریاض
دارالفکـر،  بیـرو :، محقق: عبدالسـالم محمـد هـارون، معجم م اییس الل ة ،فارس، أحمدابن .95

 ق.9711
د بن مکرم، ابن .99 م، : ، بیرو لسان العربمنظور، محم   ق.9494دار صادر، چاپ سو 
: دار إحیـاء التـرا  بیـرو ، محقق: محمد عـوض مرعـب، ب الل ةتهذی محمد بن احمد، ازهری، .98

 .م8559، چاپ اولالعربي، 
: وزار  الشـؤون عربسـتان ،فتح المجید شارح کتااب التوحیادحسن،  عبدالرحمن بنشی ، آل .97

  ق.9489اإلسالمیة واألوقاف والدعو  واإلرشاد، چاپ پنجم، 
  ق.9491چاپ اول،  نا،جا: بی، بیشرح کشف الشبهاتمحمد بن ابراهیم،  ،شی لآ .94
: ریـاض، محقـق: إبـراهیم فـارس، فتااوی مهماة لعماوم ا ماة ،عبدالعزیز بـن عبداللـه باز،بن .95

 ق.9497 چاپ اول، دارالعاصمة،
 تا.نا، بیجا: بیبی، فتاوی نور علی الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .97

 ،: دار العلم للمالیینبیرو ، لعربیةالصحاح تاج الل ة وصحاح اجوهری، إسماعیل بن حماد،  .93
 .م9115 چاپ چهارم،

 ش.9722نشر مرتضوی، تهران: ، مفردات راغب اصفهانی حسین، ،اصفهانی راغب .92



 

 

ررس
ب

 ی
تطب

قی
ی

 
ربوب

در 
ان 

شرک
ک م

شر
 یت

طبا
طبا

مه 
عال

گاه 
از ن

 یی
وهاب

ان 
عالم

و 
 ی

101 

نشـر امـام صـادق علیـه  :قـم ،التوحید و الشرک فی ضو  الکتااب و السانهسبحانی، جعفر،  .91
 ق.9489، السالم

: وزار  الشـئون اإلسـالمیة عربستان، یدال ول السدید شرح کتاب التوح ،سعدی، عبدالرحمان .85
 ق.9489چاپ دوم،  ،واألوقاف والدعو  واإلرشاد

جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه دفتـر قـم: ، ترجماه تفسایر المیازان محمـد حسـین، طباطبایی، .89
 ش.9734، پنجم چاپ ،انتشارا  اسالمی

 ق.9731بیرو ، دار احیاء الترا  العربی، ، مجمع البیان بن حسن، طبرسی، فضل .88
 :المازومـي و ابـراهیم السـامرادي، قـم یمهـد  :، تحقیـقترتیب کتااب العاین، خلیل، یفراهید  .87

 ق.9494انتشارا  اسوه، 
وزار  الشؤون اإلسالمیة واألوقـاف والـدعو  واإلرشـاد، عربستان: ، التوحید صال  بن فوزان، فوزان، .84

 ق.9487چاپ چهارم، 
  .اتنا، بییب :اج، بیکتب الع یدة صال  بن فوزان، فوزان، .85




