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ر شرک ربوبی، بر علمای وهابی د یبررسی آرا

 جریر طبریاساس دیدگاه ابن
 *سیدمصطفی هاشمی نجف آبادی

 **حیاتی مقدمالله  روح

 چکیده
پرستیدند؛ چراکه آنـان را  را می هاها در طول تاری  خدایانی غیر از الله داشتند و آنانسان

های  با کتاب پنداشتند. انبیا را از آنان می خود های دانستند و نعمت ارباب خود می
سوی آنان آمدند تا ربوبیت را از غیر خدا نفی کرده و مـردم را از قیـد عبودیـت آسمانی به

کـریم در اثبـا  ربوبیـت بـرای بر همین اساس، بسیاری از آیا  قرآن ؛غیر او رها سازند
سنت، با بررسی جریر طبری از مفسران اهلالله و نفی ربوبیت از غیر او نازل گردید. ابن

که شرک مشرکان تنهـا در شـرک ُالـوهی خالصـه  ه استچنین نتیجه گرفت ،آیا  قرآن
هـا بـا  کـه وهابیدر حـالی ؛مشـرک بودنـد ،شود و آنان در ربوبیت خدای متعال نیز نمی

ها را در ربوبیت خداوند موحد دانسته و رسالت انبیـا را استناد به چند آیه از قرآن، انسان
بر این نکتـه  جامع البیاننند. طبری در تفسیر ک در دعو  به توحید عبادی خالصه می

اند،  تاکید داشته که مشرکان، اگرچه عالم به ربوبیت الله بوده و به این امر اقـرار داشـته
انـد. در ایـن مقالـه دیـدگاه وهابیـت و  ربوبیت غیر خدای متعال را پذیرفته ،ولی در عمل

گیـرد و در نهایـت روشـن  ر میجریر طبری در ربوبیت خدای متعال مورد مقایسه قراابن
 باشد. مورد تایید طبری نمی ،گردد که دیدگاه وهابیت می

 شرک ربوبی مشرکان، وهابیت، طبری، ربوبیت.: هاواژهکلید

                                                 
 .:البیتاراالعالم لمدرسه اهلپژوه سط  چهار موسسه ددانش *

 .:البیتگر موسسه داراالعالم لمدرسه اهلپژوهش **
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 م دمه
ین احساس است همحس شکرگزاری از صاحب نعمت، در ضمیر هر انسانی نهاده شده و 

البتـه  ؛کشاند و رب عالمیان است، می که هر انسانی را به خضوع در برابر خداوند که خالق
های خـود را از جانـب پروردگارشـان بداننـد و ربوبیـت او را  نعمت ،هابه این شرط که انسان

ها در طول تاری  به انحراف ، انسان که خداوند در قرآن بیان داشته طورولی همان ؛بحذیرند
 ،ی الهـی، بسـیار تـالش کردنـدلـذا انبیـا ؛اند و غیر خدا را صاحب نعمت خود دانسـته  رفته

 ربوبیت  الله را به اثبا  برسانند و نفی ربوبیت از غیر خدا کنند. 
کریم از دعو  انبیا به توحید ربوبی سان گفته، اما علمای وهـابی با وجود اینکه قرآن

و با استناد بـه برخـی از آیـا ، قادـل بـه توحیـد ربـوبی مشـرکان  0تیمیهپذیری از ابنبا تاثیر
چراکـه او در تفسـیر  ؛باشـد نمی 2جریـر طبـریند. این دیدگاه وهابیت، مـورد تاییـد ابـنشد

 بر شرک ربوبی مشرکین تاکید دارد.  ،بسیاری از آیا  قرآن
دانند، مقایسـه  ها فقت خودشان را موحد و دیگران را مشرک می با توجه به اینکه وهابی

ضـروری  9،سران مورد قبـول وهابیـت اسـتجریر که از مفتطبیقی دیدگاه آنها با دیدگاه ابن
رسـاند  رسد و این مقایسه، عدم درک صحی  آنان از توحید و شرک را به اثبا  می نظر میبه

داننــد، خودشــان تصــور  کــه غیــر از خــود همــه را مشــرک میکســانی ،گردانــد و معلــوم می
                                                 

انی َتیمیهابن به معروف َعبُدالَحلیم بن احَمد 1. -ابـن. بود سلفی تأثیرگذار اندیشمند و سنتاهل علمای از ،(ق779-382) َحر 

. کرد اشاره جوزیه قیمابن و کثیرابن به توان می او گردانشا  ترینمهم از و کرد تحصیل عساکر بن مجد مانند افرادی نزد تیمیه
 و فقـه تفسـیر، کـالم، جملـه از اسـالمی علـوم هـای حوزه از بسیاری در وی. اند کرده ذکر اثر 755 از بیش را تیمیهابن تألیفا 
 اصول به مربوط آنها از یبرخ که داده نظر اجماع برخالف مسأله شصت در تیمیهابن .دارد خا  و مستقل های دیدگاه حدی ،

 بسـیاری های ردیه و نقدها شیعه، و سنتاهل چهارگانه مذاهب علمای دلیل، همینبه است؛ دین فروع به مربوط برخی و دین
 نظـرا . دارد ریشـه تیمیـهابـن های اندیشـه در وهابیـت جملـه از سـلفی هایجریان هایدیدگاه از بسیاری .اند نوشته او آثار بر

 .اند کرده نکوهش کفر، حد تا برخی و ستوده را او برخی است؛ متفاو  بسیار تیمیهابن درباره نویسندگان و نیدی عالمان

  سوم قرن در که است سنتاهل علمای بزرگان و فیلسوفان و مورخان و مفسران از ق(،795طبری )متوفی  جریر بن محمد 2.
 تفسییر جملـه از بسـیار آثـار دارای اسـت، المـورخین امام و المفسرین امام و طبری امام به ملقب که او. کردمی زندگی هجری
 است.  وهابیت خصو به و سنتاهل تمام قبول مورد وی آثار. است طبری تارخ  و طبری

 تفسـیری جوید، می تمسک آن به و کند می نقل را سلم هایدیدگاه آنکه دلیلبه را طبری جریرابن کتاب تفسیری ها وهابی 3.
 األصیهل علیم في الهصهل سلم شرحجویند؛ مثال حازمی در کتاب  دانند و در آثار خود، بسیار از این تفسیر بهره می می زشار  با

ر  فتیاریشـی  در کتـاب ؛ یـا محمـد بـن ابـراهیم آل«المفسـرین إمام وهو جریرابن الطبري قال»کند:  او را چنین توصیم می
 «.الطبري جریر بن محمد أبوجعفر المفسرین إمام ولالق هذا ورج »گوید:  در مورد او می رسائل
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 صحیحی از توحید و شرک ندارند! 
 مانندنوشته شده است. کتبی  زیادی قاال و م هابادر اثبا  شرک ربوبی مشرکین کت

التهحید ر ال رک اثر مصطفی عثمان النابلسی و یا کتاب  ،الررخد الهااییه للتهحید ر اقسامه
 زاده موسـویاثر علـی ،«وهابیت و توحید ربوبی»الله سبحانی و یا مقاله اثر آیت ،فی القرآن

آنان را از طریق بیان دیدگاه طبـری بـه ای که عقیده  ولی مقاله ی این آثار هستند؛از جمله
جایگـاه ، دلیـل اینکـه اقـوال سـلم را بیـان کـردهتفسیر طبری بـه .نقد بکشاند وجود ندارد

بـا مقایسـه  ،دنبـال آن اسـت کـه در بحـ  ربوبیـتاین اثر بهلذا  ؛ها دارد خاصی نزد وهابی
آرای  بر اسـاسو شرک نظر وهابیت در توحید  ،دیدگاه وهابیت با دیدگاه طبری، اثبا  کند

 مسلمانان نـزاع تمامبا  ،همین دلیل است که در بح  توحید و شرکشان نیست و بهنبزرگا
 دانند. مشرک می (،به غیر از خود) را و همه دارند

قرار خواهـد ابتدا استدالل وهابیت بر توحید ربوبی مشرکین مورد بررسی  ،در این مقاله
د و بـا مقایسـه وشـمـیمورد شرک ربوبی مشرکان بیان و در ادامه، دیدگاه طبری در  گرفت

که نگـاه وهابیـت در ربوبیـت، مـورد تاییـد  گرددمیدیدگاه وهابیت با دیدگاه طبری، معلوم 
 طبری نیست.

 مفهوم شرک ربوبی
همچنـین  0؛معنای مقارنت و اشتراک دو نفر با هـم در یـک شـیء اسـتشرک در لغت، به

در فرهنـگ  2ور، مدبر، مربی، سرپرست و مـنعم اسـت.معنای مالک، سر در لغت به« رب»
در فرهنـگ  چنـین،هم 9؛معنای قرار دادن شریک برای خدای متعال استشرک به ،قرآن

نـام « شـرک ربـوبی»باشی عالم توست غیر خداوند، قرآن، اعتقاد به تدبیر و تربیت و نظام

                                                 
، الکاف و الراء و الشین» .1 اَلف   و مقارَنة علی یدلُّ  أحدهما أصالن  کة، و انفراد... فاألول خ  ر   اثنین بین ءُ  الشی یکون أن هو الشِّ
 (.875  ،7   ،اللغد مقائیس معجم احمد، فارس،؛ )ابن«أحدهما به ینفردُ  ال

بُّ » .2 غة فی یطلق الر  د، و المالك، علی الل  ی  ر، و الس  ی، و المدب  م، و المرب   محمـد، بـن مبـارك اثیـر جـزری،؛ )ابن«المنعم و القی 
 (.931  ،8   ،األثر ر الردخث غرخب في النهاخد

ه شریك وهو إثبا » .3  (.459  ،القرآن ألفاظ مفردات محمد، بن حسین ؛ )راغب اصفهانی،«تعالی لل 
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مشـرکان معتقـد  :دارد ن مـیکـریم بیـاچه در ادامه این مقاله خواهد آمد، قرآنچنان 0؛دارد
از آنها طلـب روزی و نصـر  و  ،همین خاطردست خدایانشان است؛ بهنفع و ضرر به ،بودند

برای مشرکان طلـب شـفاعت  ،پرستیدند تا آنها نزد الله عزوجل کردند و آنها را می عز  می
 کنند.

 شـرک ربـوبی  دیدگاه وهابیـت در رابطـه بـا  ،پس از تبیین معنای شرک ربوبی، در ادامه
 گیرد.  مورد بررسی قرار می ،مشرکین

 وهابیت و شرک ربوبی مشرکین 
علمای وهابی با تقسیم توحید بـه توحیـد در ربوبیـت، توحیـد در الوهیـت و توحیـد در اسـماء و 

و بر این باورند کـه بـدون داشـتن توحیـد  9مشرکین را در ربوبیت خداوند موحد دانسته 2صفا ،
-آنــان کــه در ایــن دیــدگاه پیــرو ابــن 4حــال انســان نــدارد. ای بــه فایــدهالــوهی، توحیــد ربــوبی 

ولـی ایـن آیـا   ؛کننـد عنوان شاهد بر مدعای خـود ذکـر میآیاتی از قرآن را به 1ند،هست تیمیه 
 در ادامه با ذکر چند آیه، دیدگاه وهابیت بررسی خواهد شد. ؛داللتی بر اثبا  مدعای آنان ندارد

  00و  01سوره ب ره آیات . 1
سـوره بقـره  88و  89ها بـر توحیـد ربـوبی مشـرکین اشـاره دارد، آیـه  که از نظر وهابی یآیات

                                                 
 .734،  7  ،قرآن پیا ناصر،  شیرازی، مکارم .1

 محمد عثیمین،؛ )ابن«والصفا  األسماء توحید. 7 .األلوهیة توحید. 8الربوبیة  توحید. 9 :أقسام ثالثة إلی التوحید ینقسم. »2
 (.98،  9  ،التهحید  تاب علی المفید القهل صال ، بن

عبداللـه،  بـن غامـدی، محمـد؛ )«بذلك القرآن لهم وشهد الکفار، به قرأ قد التوحید أنواع من النوع الربوبیة... وهذا توحید» .3
 قـال کمـا اإللهیـة، فـي الشـرك مع الربوبیة توحید ینفعهم فلم»(؛ 211،  التهحید حمی رسلم علیه الله صلی الرسهل حماخد
ُن  َوَما: تعالی م 

َثُرُهم   ُیؤ  ک 
َ
ه   أ

الل  ال   ب  ر ُکوَن  َوُهم   إ 
 التهحیید  تیاب شیرح فیي الرمید العزخز تیسیر محمد، هاب،عبدالو؛ )ابن«ُمش 

 (.57،  العبید علی الله حذ اه الذی

 أعظـم ولکـن ، حـق وهـذا هـو إال األمـور یـدبر وال یمیت وال یحیي وال یرزق وال یالق ال بأنه الشهاد  وهو الربوبیة توحید. »4
 محمـد، عبـدالوهاب،؛ )ابـن«اإلسـالم فـي یـدخلهم ولم به هدونیش وسلم علیه الله صلی الله رسول قاتلهم الذین کفراا  الکفار

 (.945  ،ال اصید الرسائل

ي فالتوحید» .5 ذ 
ه   الله بع  ال  ل   رسله ب  ز 

ه   َوان  ید َفُهَو  َلهُ  شریك اَل  َوحده الله یعبد ان ُهَو  کتبه ب  ح  زم َوُهَو  االلوهیة َتو  َتل   لتوحید ُمس 
حق یعبد ان َوُهَو  الربوبیة ء کل رب ال  ما َشي 

َ
د َفأ ید ُمَجر  ح  حق ربوبیة ُشُهود َوُهَو  الربوبیة َتو  ء لکل ال  یـد َفَهَذا َشي  ح  و  ـي َکـاَن  الت   ف 

رکین ُمش  اَل  َکَما ال 
َ
َثرهم ُیؤمن َوَما َتَعاَلی: ق ک 

َ
ه أ الل  ال   ب  ، 8  ،االسیتقامد عبـدالحلیم، بـن أحمـد تیمیه،؛ )ابن«مشرکون وهم إ 
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 فرماید:  است. خداوند می
َرِمي ُقروَنَ*َالَّ ُکرْمََتتَّ ِمنَوَِورْوََقرْبِلُکْمََلَعلَّ ِميََ َلَقُکْمََوالَّ ُکُمَالَّ بَّ اُسَاْعُبُدواََر َهاَال َّ نُّ

َ
َناَأ

َ رَراِتَََجَعَلََلُکُمَاألْرَضَ ْ َرَ َِبرِهَِورَوَالثَّ
َ
َ اِءََواًءََفأ َلَِوَوَالاَّ ََ ْن

َ
َ اَءَِبَ اًءََوأ ِفَراًشاََوالاَّ

ْنُتْمََتْعَلُ وَنَ
َ
ْنَداًداََوأ

َ
ِهَأ ؛ ای مـردم، پروردگـار خـود را پرسـتش ِرْزًقاََلُکْمََفالََتْجَعُلواَِللَّ

آفرید، تا پرهیزگـار شـوید. که شما و کسانی را که پیش از شما بودند  آن کسی .کنید
سـقفی بـاالی سـر  مانندرا  ( جو زمین)که زمین را بستر شما، و آسمان  ی راآن کس

هـا را پـرورش داد تـا  شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسـیله آن، میـوه
دانیـد  کـه مـیدر حـالی ؛بنابراین، برای خدا همتایانی قـرار ندهیـد ؛روزی شما باشد

 دهند. اند و نه شما را روزی می از آنها، نه شما را آفریده کیهیچ

ایـن آیـه را از ادلـه توحیـد ربـوبی  ،از علمـای وهـابی در تفسـیرش 0عبدالرحمن سعدی
خداوند در این آیه با ذکر دلیل عقلی، بر توحید در عباد  استدالل  :کند داند و بیان می می
 نویسد: کند. وی چنین می می

َُْنَداًداَفالََتْجَعل
َ
ِهَأ أيرَنظراءَوأشباهاَووَال خلوقيو،َفتعبدونهمَك اَتعبردونَ»َواَِللَّ

ْنُتْمََتْعَلُ وَنَالله...
َ
أنَاللهَليسَلرهَشررنك،َوَلَنظيرر،ََلَفرحَالخلرق،َوالررزق،َََوأ

والتدبير...َفإذاَكانَكلَأحدَوقراَبأنهَليسَلهَشرنكَفحَذلك،َفکملكَفليکوَنقرارهَ
هَفحَالعبادة،َوهرماَأوضريَدليرلَعقلرحَعلرىَوحدانيرةَالبراري،َبأنَاللهََلَشرنكَل

برای خداوند در عبـاد ، نظیـری از مالوقـا  قـرار ندهیـد؛ در  2؛«وبطالنَالشرك
دانید برای او نظیر و شریکی در خلق و رزق و تدبیر نیسـت. هـر کسـی  که میحالی

عباد  اقرار کنـد و به شریک نداشتن خدا در ربوبیت اقرار کند، باید به توحید او در 
 ترین دلیل عقلی بر اثبا  توحید و بطالن شرک است.این واض 

که مشاهده شد، عبدالرحمن سـعدی آیـه را دلیـل بـر توحیـد ربـوبی  طورنبنابراین هما
وسیله توحید ربوبی که مشرکین بر آن بودند، بر توحیـد کند که خداوند به داند و بیان می می

چراکه الزمه عقلی توحیـد ربـوبی، توحیـد در عبـاد  اسـت و  ؛کند در عباد  استدالل می
 کند.خداوند با این دلیل عقلی، توحید عبادی خود را اثبا  می

                                                 
علمـای  و مفسـران از ق،9737متوفـای ق و9753 متولـد تمیمـی ناصری سعدیآل عبدالله بن ناصر بن عبدالرحمان  شی .1

هـای بسـیاری در وی از استادانی چـون شـنقیطی بهـره بـرد و کتـاب .آمد دنیابه نجد توابع از «عنیز » شهر در که است وهابی
 جای گذاشت. را از خود به المنان  ال  تفسیر في م الکرخم الرح تیسیرزمینه علوم اسالمی از جمله تفسیر 

 .44،  9،  المنان  ال  تفسیر في الرحم  الکرخم تیسیر ناصر، بن عبدالرحمن . سعدی،2
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 ن د
داننـد خداونـد رب و الـه آنـان  ها هرچند بر اساس توحیـد شـکل گرفتـه و میفطر  انسان

 2رونـد. خـدا می خورند و بـه سـراغ ربوبیـت و عبودیـت غیـر ولی باز فریب دنیا را می 0،است
البتـه ایـن غفلـت  9؛شیطان نیز قسم خورده است کـه آنـان را از راه مسـتقیم منحـرف کنـد

کند، در هنگـام  دادمی نیست و انسانی که معبودی غیر از خدا دارد و از او طلب حاجت می
شـود و  می خود کند و بر اساس فطر  خود، متوجه رب و اله واقعی خطر او را فراموش می

مشرکان هرچند معرفت فطری نسـبت  ،بنابراین 4؛کند تبارک و تعالی طلب کمک می از الله
به ربوبیت خدای متعال داشتند، ولی اعتقادا  آنان بـر اسـاس آن معرفـت شـکل نگرفتـه 

 نویسد:  چنین می ،لذا طبری با توجه به این واقعیت در ذیل آیه شریفه ؛بود
الطاعرة،َونفررادَالربوبيرةَلرهَفأوَرَال رنقيوَباَلستکانة،َوالخضوعَلرهَب»

والعبادةَدونَاألوثانَواألص امَواآللهة.َألنهَجّلَذكرهَهوَ رالقهمَو رالُقَ
 1؛«َوْوَقبلهمَووَ بائهمَوأجردادهم،َو رالُقَأصر اوهمَوأوثرانهمَو لهرتهم

و مطیـع او باشـید و  یـدخداوند به جن و انس امر فرمـود کـه در برابـر او تواضـع کن
ای او خالو کنید و دست از ربوبیت و عباد  اوثان و اصنام ربوبیت و عباد  را بر 

و خـالق اصـنام و اوثـان و  باشدآنها می چراکه او خالق آنان و پدران ؛دیو آلهه بردار 
 آلهه آنان است.

شود، وی در این آیـه بـه شـرک مشـرکان در  طور که در کالم طبری مشاهده میهمان
توحیـد در  ،عالوه بر اینکـه از مشـرکان ،که خداوند کندربوبیت اشاره دارد و چنین بیان می

طبـری نـه  ،بنابراین ؛فرماید کند، آنان را به توحید در ربوبیت نیز امر می عباد  را طلب می
                                                 

1.   م ق 
َ
َهَك  َفأ ین   َوج  لدِّ ا ل  یفا َرَ   َحن  ط  ه   ف 

ي الل  ت 
اَس  َفَطَر  ال  َها الن  یَل  اَل  َعَلی  د  ق   َتب 

َال  ه   ل 
ـَك  الل  یُن  َذل  ُم  الـدِّ َقـیِّ ـن   ال  َثـَر  َوَلک  ک 

َ
ـاس   أ  اَل  الن 

َلُموَن  ه را خود روی پس»؛ َیع   دگرگـونی آفریده؛ آن بر را هاانسان خداوند، که است فطرتی این! کن پروردگار خالو آیین متوج 
 (.75؛ )سوره روم، آیه«!دانند نمی مردم اکثر ولی استوار، آیین است این نیست؛ الهی آفرینش در

2. َحَیا ُ  ... َوَما َیا ال  ن  ال   الدُّ ُغُرور   َمَتاُع  إ   (.925عمران، آیه؛ )سوره آل«!نیست فریب سرمایه جز چیزی دنیا، زندگی و»؛ ال 

3.  اَل
َ
َما َربِّ  ق ي ب  َتن  َوی  غ 

َ
َنن   أ َزیِّ

ُ
ي َلُهم   أَل ض   ف  ر 

َ ُهم   األ  َین  و 
غ 
ُ
یَن  َوأَل َمع  ج 

َ
زمـین  مـن سـاختی، گمراه مرا چون! اپروردگار : گفت»؛ أ

ی هاینعمت)  (.71؛ )سوره حجر، آیه«ساخت خواهم گمراه را شانتمام و دهم می زینت آنها نظر در را (ماد 

4. َذا ُبوا َفإ  ي َرک  ك   ف  ُفل  هَ  َدَعُوا ال  یَن  الل  ص  ل 
یَن  َلهُ  ُما  ا الدِّ اُهم   َفَلم  َلی َنج  َبرِّ  إ  َذا ال  ـر   ُهـم   إ   کشـتی بـر سـوار کـه هنگـامی»؛ ُکوَن ُیش 

ا ؛(کنند می فراموش را او غیر و) خوانند می اخال  با را خدا شوند،  داد، نجـا  و رسـاند خشـکی به را آنان خدا که هنگامی ام 
 (.75؛ )سوره عنکبو ، آیه«!شوند می مشرک باز

 .778،  9  ،القرآن تأرخل في البیان جامع جریر، بن محمد طبری، .5
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سان از دعـو  بـه توحیـد  ،بلکه در تفسیر آیه ،داند تنها آیه را دلیل بر توحید مشرکان نمی
 ربوبی آنان دارد.

  190سوره اعراه آیه. 0
سوره اعراف  938کنند، آیه  ه دیگری که علمای وهابی بر توحید ربوبی مشرکین اقامه میآی

 فرماید:  طور که میهمان ؛است. در این آیه، سان از پیمان خداوند بر ربوبیت است
ْنُ ِار

َ
ْشَهَدُهْمََعَلرىَأ

َ
َتُهْمََوأ نَّ َكَِوْوََبِ حَ َدَمَِوْوَُظُهوِرِهْمَُذرِّ َ َمََربُّ

َ
ِهْمََوِنْذَأ

راََعرْوََهرَماَ راَُك َّ ْنََتُقوُلرواََنرْوَمَاْلِقَياَورِةَِننَّ
َ
ُکْمََقاُلواََبَلىََشرِهْدَناَأ َلْاُتَِبَربِّ

َ
أ

زمـانی را کـه پروردگـار  از پشـت و صـلب فرزنـدان آدم،  ،خاطر بیاوربه؛ َغاِفِليَوَ
دگار شـما آیا من پرور  ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود:

مبـادا روز رسـتاخیز بگوییـد:  که دهیم! چنین کرد نیستمض گفتند: آری، گواهی می
 خبر ماندیم. ما از این غافل بودیم و از پیمان فطری توحید بی

از علمـای وهــابی، از کســانی اسـت کــه قادــل بـه توحیــد ربــوی  0شــی عبـداللطیم آل
در ربوبیـت خداونـد موحـد  مشرکین است. وی بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه هرچنـد مشـرکان

شـود  هستند، ولی با این وجود خداوند در بسیاری از آیا ، توحید ربوبی را به آنان یادآور می
از جمله آیاتی کـه  ؛کند زمینه را برای پذیرش توحید در عبودیت، فراهم می ،و به این وسیله

ت. او در بیــان اعــراف اســســوره  938داللــت بــر توحیــد در ربوبیــت دارد، آیــه  ،از نظــر وی
 نویسد: استدالل خود می
ولقدَكررَالحقَسبحانهَوتعالىَذكرَتوحيدَالربوبيةَفرحَوواضرعَكثيررةَ»

ووَكتابهَنقاوةَللبراهيوَالااطعةَوالردَلئلَالواضرحةَوالحجر َال ق عرةَ
وجروبَعبادترهَوطاعترهَوحبرهَوالرملَوالخضروعَلرهََعلىَوحدانيترهَو

راءةَو هَع اَسواه...َقالَتعالىرَووجوبَالک رَب اَنعبدَووَدونَاللهَوالب
...َتُهْم نَّ َكَِوْوََبِ حَ َدَمَِوْوَُظُهوِرِهْمَُذرِّ َ َمََربُّ

َ
   ».2َوِنْذَأ

بر یگانـه بـودن  ،کند تا بدین وسیله خداوند در بسیاری آیا ، از توحید ربوبی یاد می
                                                 

یکی از فرزندان محمد بـن عبـدالوهاب اسـت کـه در ریـاض متولـد شـد؛ از  شی آل عبدالله بن عبداللطیم بن بدالرحمنع .1
-ای در میان وهابیت دست پیدا کند. وی کتابها تالش توانست به جایگاه ویژهدنبال علوم دینی رفت و پس از سالکودکی به

 است. الراای  االسالمیهآنها، کتاب  یهایی در زمینه علوم اسالمی نگاشت که از جمله

 .95  ،الفارسید ال بهد رد في اإلسالمید البراای  عبدالرحمن، بن عبداللطیم شی ،آل .2
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-لخود در عباد  و اطاعت و محبت و خضوع و وجوب کفر به معبودان دیگر، دلی
َ رَمَفرمایـد:  طـور کـه میهمـان ؛کننده بیاوردهای محکم و واض  و اقناع

َ
َوِنْذَأ

َتُهْم... نَّ َكَِوْوََبِ حَ َدَمَِوْوَُظُهوِرِهْمَُذرِّ  .َربُّ

گوید: علت اینکه خداوند از توحیـد ربـوبی مشـرکین سـان بـه  شی  میعبداللطیم آل
م کند و در قیامت کسی بـر شـرک عبـودی این است که حجت را بر آنان تما ،آورد میان می

ای بـر  کند، دیگر بهانـه که به ربوبیت خداوند اقرار میزیرا کسی ؛ای نداشته باشد خود بهانه
 شرک عبودی خود ندارد.

 ن د
خاطر دعو  مردم به پذیرش توحید ربوبی، قرآن از توحید علمای وهابی بر این باورند که به

وند از باب اتمام حجت و از این باب که آنان را به عبودیت بلکه خدا ؛گوید ربوبی سان نمی
 کند.  خودش دعو  کند، توحید ربوبی را به آنان گوشزد می

هـا در ربوبیـت انسـان ،در اینجا اشکالی مطرو است و آن اینکه که اگـر در ایـن عـالم
فتن از آنـان خداوند موحد هستند، اوال اقرار گرفتن از آنان بر توحید ربـوبی، ثانیـا تعهـد گـر 

برای استوار ماندن بر سر توحید ربوبی، ثالثا فرستادن انبیا برای یادآوری توحید ربوبی، چـه 
 تواند داشته باشدض معنایی می
شوند؛ لـذا از  ها در این دنیا مبتال به شرک ربوبی میدانست انسان خداوند می ،بنابراین

ین نکته، در تفسیر آیه میثاق، از ُابی  بن آنان اقرار به ربوبیت خود گرفت. طبری با توجه به ا
 کند:  کعب چنین روایت می

اعل واَأنرهََلَنلرهَغيرريَوَلَربَغيرري،َوَلَتشرركواَبرحَشريًئا،َوأنرحَ»
سأرسلَنليکمَرسالَنمكرونکمَعهديَوويثراقح،َوسرأنَلَعلريکمَكتبرحَ

داوند خ 0؛«قالوارَشهدناَأنكَربُّ اَونله ا،ََلَربَل اَغيركَ،َوَلَنلهَل اَغيرك
ها فرمود: بدانید غیر از من اله و رب دیگری ندارید. به من شرک نورزیـد. به انسان

فرستم تا عهد و پیمانی را کـه بـا مـن  هایم را میزودی برای شما رسوالن و کتاببه
دهیم که تو رب و اله ما هستی و  شهاد  می :به یاد شما بیاورد. آنان گفتند ،بستید

                                                 
 .871،  97  ،القرآن تأرخل في البیان جامعجریر،  بن طبری، محمد .1
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 دیگری برای ما نیست.رب و اله  ،غیر از تو

سـانی از توحیـد ربـوبی مشـرکان در  ،شود، در کالم طبری طور که مشاهده میهمان
عنوان اینکه )الـه گوید: خداوند در عالمی قبل از این دنیا، خودش را به دنیا نیست. وی می

قرار ها به ربوبیت و ُالوهیت او گواهی دادند و ها معرفی کرد و انسانو رب( است، به انسان
 بر این شد که پیامبرانی در دنیا فرستاده شوند و این میثاق را به آنان یادآوری کنند. 

هـا در انسـان ،که از نظـر وی ه آن استاینکه طبری این روایت را در ذیل آیه آورددلیل 
ایـن دنیـا هـم در ربوبیـت و هـم ُالوهیـت مبـتال بـه شـرک هسـتند و خداونـد چـون ایـن را 

کسـی نتوانـد اعتـراض کنـد و  ،ن عهـد و پیمـان گرفـت تـا در روز قیامـتدانست، از آنا می
 من به ربوبیت و الوهیت خداوند گواهی ندادم.  :بگوید

   1.سوره یونس آیه. .
سـوره  79ها بر توحید مشـرکان در ربوبیـت داللـت دارد، آیـه  یکی از آیا  که از نظر وهابی

 فرماید:  یونس است. خداوند می
َْبَصاَرََوَورْوَُنْخرِرُ َاْلَحرحََُّقْلََوْوََنْر ْ َعََواأْلَ ْوََنْ ِلُكَالاَّ وَّ

َ
َ اِءََواأْلَْرِضَأ ُزُقُکْمَِوَوَالاَّ

ُقون َفالََتتَّ
َ
ُهََفُقْلَأ ْوَرََفَاَيُقوُلوَنَاللَّ ُرَاأْلَ َتَِوَوَاْلَححََِّوَوْوَُنَدبِّ ُنْخِرُ َاْلَ يِّ ِتََو ؛ ِوَوَاْلَ يِّ

و خـالق  کدهدض یا چه کسی مالـ روزی می ،ان و زمینبگو چه کسی شما را از آسم
آوردض  هاستض و چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مـیگوش و چشم

بگـو:  ؛گوینـد: خـدا زودی در پاسـ  مـیهکندض ب و چه کسی امور جهان را تدبیر می
 ترسیدض! کنید و از خدا نمی پس چرا تقوا پیشه نمی

زیرا با وجود اینکه مشـرکان  ؛دانند را دلیل بر توحید ربوبی مشرکان می ها این آیه وهابی
پرستند ولی او را رازق و مالک  سمع و بصر و احیاکننده و میراننـده و مـدبر امـور  خدا را نمی

  0دهند. ها و معبودانشان نسبت نمی دانند و این امور را به بت می
 نویسد:  ه چنین میعبدالرحمن سعدی از علمای وهابی در تفسیر آی

لهؤَلءَالمنوَأشركواَبالله،َواَلمَن َلَبهَسلطاًناَوحتًجاَعليهمَب اَأقرواَبهَوروََ،ُقْلَ»
رَ اِءَتوحيدَالربوبية،َعلىَوراَأنکرروهَوروَتوحيردَاأللوهيرة َورْوََنرْرُزُقُکْمَِورَوَالاَّ

                                                 
 .98-97،  األریع القهاعد شرح عمر، بن حازمی، أحمد .1
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رُهَ...َفإنكَنذاَسألتهمَعوَذلكََواألْرِضَ ترفرونَبج يرعَألنهرمَنعَ،َفَاَيُقوُلوَنَاللَّ
َاًوراَبالحجرةََذلك،َوأنَاللهََلَشرنكَلهَفحَشحءَووَال مكورات َفرالََفُقْلَلهرمَنل

َ
أ

ُقوَنَ اللهَفتخلصونَلهَالعبادةَوحدهََلَشرنكَله،َوتخلعونَواَتعبدونَوروَدونرهَََتتَّ
به این مشرکان که به توحید ) ،ای پیامبر :فرماید خداوند می 0؛«ووَاألندادَواألوثان

، این چنین برای آنان حجت بیـاور و (قرار کردند و منکر توحید الوهی شدندربوبی ا
پـس در جـواب تـو  د؛دهـ به آنان بگو: چه کسی به شما از آسمان و زمین روزی می

کـدام از اینهـا شـریکی ها را بـه مـا داده و او در هـیچ گویند: الله تمام این نعمت می
ترسـید و آیـا  آنان بگو: آیـا از خـدا نمی پس ای پیامبر! از باب الزام حجت به ؛ندارد

 کنیدض کنید و عباد  انداد و اوثان را رها نمی عباد  را برای او خالو نمی

داننـد  علمای وهابی این آیه را دلیل بر توحید ربوبی مشـرکان می ،بنابراین روشن گردید
خواهد که  از آنان میگیرد،  اقرار به توحید ربوبی می هاخداوند پس از آنکه از آن :گویند و می

 دست از عباد  غیر او بردارند و عباد  را برای او خالو کنند.

 ن د
هرچند مشرکان بـه ربوبیـت خداونـد اقـرار  ،با بررسی برخی از آیا  قرآن، روشن خواهد شد

عنـوان رب کردند، ولی در ربوبیت موحد نبودند و آنان غیـر از خـدا، کسـانی دیگـر را بـه می
تنهـا رب  خـدا را چراکـه اگـر در ادعـای خودشـان صـادق بودنـد و ؛یدنـدگز  خودشان برمی

 رفتند.  دانستند، نباید به سراغ عباد  غیر خدا می خودشان می
 نویسد:  ، در وصم شرک ربوبی آنان چنین می«فسیقولون الله»طبری در ذیل عبار  

صر ةَنقولرَأفالَتخافونَعقابَاللهَعلىَشرركکمَوادعرائکمَربراَغيررَوروَهرمهَال»
ص ته،َوعبادتکمَوعهَووََلَنرزقکمَشيئا،َوَلَن لركَلکرمَضرراَوَلَن عرا،َوَلَن عرلَ

به آنان بگو: بـرای او شـریک در ربوبیـت قادـل  ،گوید: ای پیامبر خدا می 2؛«فعال؟
دهند و مالک نفع و ضرر شما نیسـتند و کـاری  که به شما روزی نمیشدید و کسانی
ــد را انجــام نمی ــا بــهدهنــد را عبــاد  کردی از عقــاب خداونــد  کــار، خــاطر ایــنض آی

 ترسیدض نمی

شود، طبری برخالف وهابیت )که به این آیه برای اسـتدالل  طور که مشاهده میهمان
                                                 

 .777  ،المنان  ال  تفسیر في الرحم  الکرخم تیسیر ر،ناص بن عبدالرحمن سعدی، .1

 .24،  95  ،القرآن تأرخل في البیان جامع جریر، بن محمد طبری، .2
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گویـد:  دانـد و می کنند(، آیه را دلیل بر شرک ربوبی مشـرکان می بر توحید ربوبی استناد می
پس چرا بـه  ؛دست من استبیر امور بهفرماید: شما که اقرار دارید که تد خداوند به آنان می

شـود کـه آنـان در  کنیـدض لـذا معلـوم می روید و آنان را ارباب خود انتااب می سراغ غیر می
 بودند.  شانکردند که معتقد به ربوبیت ادعای خود صادق نبودند و کسانی را عباد  می

  42سوره حج آیه. 4
سـوره مبارکـه حـ   45دانند، آیـه  ن میآیه دیگری که وهابیت دلیل بر توحید ربوبی مشرکی

 فرماید:  است. خداوند در این آیه می
َراَس رِهَال َّ رُهََوَلرْوََلََدْفرُعَاللَّ َ راَاللَّ بُّ ْنََنُقوُلواََر

َ
َأ َِنَلَّ ْ ِرُجواَِوْوَِدَناِرِهْمَِبَغْيِرََحقٍّ

ُ
ِمنَوَأ َالَّ

ََوَصَلَوا َوْتََصَواِوُعََوِبَيع  رِهََكِثيرًراََبْعَضُهْمَِبَبْعٍضََلُهدِّ ََوَوَااِجُدَُنْمَكُرَِفيَهراَاْسرُمَاللَّ ت 
َ َ ن َِ ََع َهََلَقِويٌّ َاللَّ ُهََوْوََنْ ُصُرُهَِننَّ َاللَّ ها که از خانه و شـهر خـود، بـه ؛ همانَوَلَيْ ُصَرنَّ

گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست! و اگـر خداونـد  ناحق رانده شدند، جز اینکه می
ها، و معابد یهـود  یله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعهوسهبعضی از مردم را ب

گـردد! و  شـود، ویـران مـی و نصارا و مساجدی که نـام خـدا در آن بسـیار بـرده مـی
خداوند  .کند یاری می ،دفاع نمایند( او خداوند کسانی را که یاری او کنند )و از آیین

 ناپذیر است.قوی و شکست

علمای وهابی، این آیه را دلیل بر توحید ربوبی مشرکان  از 0یحمود بن عبدالله التویجر 
معنـای الوهیـت بـه ،داند و از محمد بن عبدالوهاب نقل کرده که وی ربوبیـت در آیـه را می
 نویسد: داند. تویجری می  می

ألنهَقدَصرَّ َأنَتوحيدَالربوبيةَوتوحيدَاأللوهيةَنجت عانَع دَاِْلفراد؛َوثلَقرولَ»
ك؛ ََالقائلرََووَربُّ وع اهرََووَنلهكَالميَتعبد؟َثمَوضيَذلكَبأنَالربوبيرةَالترحَأقررَّ

ْ ِرُجواَِووَِدَناِرِهمَِبَغْيِرَبهاَال شركونَواَن تحوَبهاَأحد،َوكملكَقولهَتعالىرَ
ُ
ِمنَوَأ الَّ

ُهَ َ اَاللَّ بُّ نََنُقوُلواََر
َ
َأ َنَلَّ   2.«...َقالرَ"فالربوبيةَفحَهماَهحَاأللوهيةَحٍقّ

اگر توحیـد ربوبیـت و الوهیـت  ،د بن عبدالوهاب( تصری  کرده استاو )یعنی محم
ـك»دارد. مثال عبـار :  با خود به تنهایی ذکر شوند، معنای دیگری را هم « َمـن ربُّ

                                                 
ق است که از کودکی به تحصیل علـوم دینـی مشـغول شـد و از 9497التویجری، متوفای  حمود بن عبدالله بن حمود شی  .1

 های بسیاری به رشته تحریر درآورد.شی  کسب فی  کرد و کتابمحضر عالمانی مانند صال  بن عبدالعزیز آل

 .757،  التبلیغ جماعد م  الترذخر في البلیغ القهل عبدالله، بن حمود تویجری، .2
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کسی به توحید ربوبی که مشـرکان بـه  گوید:میسحس  ؛را دارد« َمن إلهك»معنای 
ْ ِرُجرواَِوروَآیـه: طور ربوبیـت در شود. همین  امتحان نمی ،آن اقرار دارند

ُ
رِمنَوَأ الَّ

ُهَ َ اَاللَّ بُّ نََنُقوُلواََر
َ
َأ َنَلَّ  معنای الوهیت است.به ،ِدَناِرِهمَِبَغْيِرََحٍقّ

داند، به این علت است که نزاعـی بـر سـر  معنای اله میدر آیه را به اینکه تویجری، رب  
خـرا  آنـان از دیارشـان دلیـل ا ،توانـد ربوبیت نیست و اعتقاد به ربوبیت خدای متعـال نمی

از نظر او آنچه موجب اخرا  آنان بود، اعتقاد آنان به توحید خداوند در عباد  اسـت  ؛باشد
 که مشرکین آن را قبول نداشتند.

 ن د
ظاهر برخی از آیا ، به توجیه آیاتی که بر شرک ربـوبی مشـرکان علمای وهابی با استناد به

ال، آیاتی که داللت بـر شـرک ربـوبی دارد را بـه شـرک عنوان مثبه ؛نداهداللت دارد، پرداخت
د و دیدن برخـی نهمه آیا  باید در کنار هم دیده شو ،اوال کهدر حالی ؛کنند ُالوهی معنا می

با کنار هـم گذاشـتن هـر دو دسـته  ؛باشد صواب نمی ،از آیا  و چشم بستن بر برخی دیگر
از شـرک ربـوبی مشـرکین سـان آیـاتی کـه صـریحاا  ،تـوان نتیجـه گرفـت آیا ، چنین می

 ؛به منزله عام اسـت ،گوید و آیاتی که از اقرار کلی آنان سان می ،به منزله خا  ،گوید می
گویـد، بـر عـدم  یعنی آیاتی که از اقرار کلی آنان سـان می ؛مقدم بر عام است ،البته خا 

 شود. گویند حمل می اعتقاد مشرکان به آنچه می
آن استناد کردنـد، اگرچـه از اقـرار مشـرکان بـه ربوبیـت اللـه  ها به ثانیا آیاتی که وهابی

اگرچـه مشـرکان  ،بـه بیـان دیگـر ؛شـود حکایت دارد، ولی از آن توحید ربوبی استفاده نمی
قادـل  ،کنند، ولی این منافا  ندارد که در کنار خـدا دانند و به آن اقرار می خداوند را رب می

دهـد و بیـان  چه قـرآن از ایـن حقیقـت خبـر میانچن ؛به ربوبیت دیگر موجودا  نیز باشند
 ؛کردنـد دانستند و از آنان طلب حاجت می مشرکان معبودان خود را ارباب خود می ،کند می

طـور کـه طبـری در همـان کنـد؛میکه معتقد به توحید ربوبی بودند، ماالفت لذا با کسانی
 نویسد: سوره ح  می 45ذیل آیه 
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 0؛«اَووَدنارهمَنَلَبقولهمرَرب اَاللهَوحدهََلَشرنكَلرهنقولَتعالىَذكرهرَلمَنخرجو»
مگر به این دلیل که گفتنـد:  ؛فرماید: مومنین از دیار خود اخرا  نشدند خداوند می

 نیست.  (رب ما فقت الله است و شریکی برای او )در ربوبیت

بلکـه نه تنها مشرکین توحید ربوبی نداشتند،  ،آید دست می  طبری بهابا دقت در عبار 
که ربوبیت الله را قبول کـرده بودنـد، دشـمنی داشـتند و علـت اخـرا  مـومنین از با کسانی

 عنوان رب برای خود برگزیده بودند. دیارشان این بود که آنان الله را به

 نتیجه
کـه در حالی ؛علمای وهابی با استناد به برخی از آیا ، قادل به توحید ربوبی مشرکان شدند

دهد، ولی هـیچ داللتـی  آیا  هرچند از اقرار مشرکان به ربوبیت الله خبر میاین  ،بیان شد
ها از آیا  دیگـری کـه علـت دشـمنی  وهابی ،عالوه بر این ؛بر توحید آنان در ربوبیت ندارد

از مفسـران )دانـد، غفلـت کردنـد. طبـری  مشرکان با موحدان را اعتقاد به ربوبیـت اللـه می
عالوه بـر  ،جموع آیا  قرآن به این نتیجه رسید که مشرکانبا در نظر گرفتن م (،سنتاهل

در ربوبیت او نیز مبتال بـه شـرک بودنـد و بـا  ،اینکه در عبودیت خدای متعال مشرک بودند
بررسی دیدگاه طبری در تفسیر چند آیه، روشن گردید که مشرکان با وجود اینکه به ربوبیـت 

کردند، ولی بـا ایـن حـال معتقـد بـه  ر هم میخدای متعال عالم بودند و به ربوبیت خدا اقرا
خاطر اینکه لذا به ؛دانستند دست آنها میمعبودان خود بودند و نفع و ضرر خود را به  ربوبیت

مشرکین در ربوبیت الله مبتال به شرک بودند، دعو  انبیا منحصر در توحید عبودی نبود و 
 بندگان مبعو  شده بودند.سوی عالوه بر آن، برای مبارزه با شرک ربوبی نیز به

  

                                                 
 .747  ،92،  القرآن تأرخل في البیان جامع جریر، بن محمد طبری، .1
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