
 

 

ف تیو نقد حج یبررس
َ
  فهم َسل

  *مجتبی مرادی مکی

**سید حسن ال مجدد شیرازی
  

  چکیده

نظر وجـود دارد؛ ولـی  سنت اختالف ، میان اهل»سلف«تعریف اصطالحِی  زمینۀ در

اسـت از چیـزی کـه صـحابه و عبـارت » سلف فهم«ها  توان گفت در نگاه سلفی می

 نصوص و مسائل شرعی استنباط کرده
ِ

» سـلف فهـم حجیـت«اند.  تابعان از مجموع

عنوان  کنند و آن را بـه ویژه وهابیان، بر آن تکیه می یکی از مباحثی است که سلفیان، به

اند. آنان این دیدگاِه خود را به آیات، روایات و اجماع مستند  مبنای فکرِی خود پذیرفته

بـودِن مسـتنداِت آنـان در ایـن ادعـا،  نمایند. البتـه بایـد گفـت ضـمن مخـدوش می

نبـودِن همـۀ  اشکاالتی نیز بر این عقیدۀ آنها وارد است؛ اشـکاالتی همچـون صـالح

سلف، اختالف سـلف در مسـائل مختلـف، مخالفـِت ایـن ادعـا بـا سـیرۀ سـلف و 

 ها به این مبنا در همۀ مسائل. التزام سلفی همچنین عدم
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  مقدمه

ترین مبانِی سلفیه است که مکتِب آنها بر پایۀ  یکی از مهم» حجیت و برترِی فهم سلف«

ــا پی ــین مبن ــزی  هم ــدهری ــینگردی ــار،  ، و اول ــه ابن«ب ــاب » تیمی ــئله را در کت ــن مس ای

  رح کرده است.مط الکبری الحمویة الفتوی

سـنت  تیمیه، نقطۀ اشتراک همۀ مـذاهب اسـالمِی اهل شاید بتوان گفت تا قبل از ابن

تیمیه، کـه مؤسـس مکتـب سـلفیه نـام  برخی از سلف بود. ابن» افضلیِت «و » خیریت«

 مطلـق اسـت و  ادعا می» القرون خیر«استناِد روایت  گرفته است، به
ْ

کند که این خیریت

 فهم صحابه نیز 
ِ

 سـفارش  شود. با توجه به اینکه حجیت فهم سلف، در میشامل
ِ

مقابـل

) قرار دارد و بـا بیت بها (=قرآن و اهل ثقل گران دو تمسک بهمبنی بر  خدا رسول

  یابد. ای ضرورت می  لوازم و تبعات فاسدی همراه است، بحث و بررسی در چنین مسئله

جمله کتاب  اند؛ از کردههای مستقلی تدوین  ها در خصوِص این مسئله کتاب سلفی

نوشتۀ عمرو عبـدالمنعم سـلیم، کتـاب  األلباني الدین المنهج السلفي عند الشیخ ناصر

عمر دمیجی بن  نوشتۀ عبدالله فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة؛ أهمیته و حجیته

تـذکیر الخلـف بوجـوب اعتمـاد فهـم القری در شهر مکه، کتـاب  دانشگاه ام از استاداِن 

شـبهات العصـرانیة ، و کتاب بن راشد سعیدان نوشتۀ ولید دلة الکتاب و السنةالسلف أل

. این افراد از سلفیانی هستند کـه در کتـاب بن صالح خراشی نوشتۀ سلیمان مع أجوبتها

 مقابل، بسیاری از علما و اندیشمنداِن  فهم سلف هستند. در خود، در پِی اثبات حجیِت 

در اند کـه  هایی نوشـته ها و مقاله این موضوع، کتاب زمینۀ بررسی و نقِد  سنی و شیعه در

  .شده است  طور غیرمستقل به این بحث پرداخته مستقل، و برخی به طور برخی به

، مروان بدعة وجوب فهم السلفحسن محمد خیر محمد در کتاب افرادی همچون 

در  اش و ادیتقـفرحـان در کتـب اع ، حسـنقراءة في األدلـة السـلفیةخلیفات در کتاب 

، و همچنین حسن بن علی سقاف بدعة فهم السلف الصالحنام  برخی از تقریراِت خود به

انـد. امـا  به نقد ادلۀ این دیدگاِه سلفیان پرداخته صحیح شرح العقیدة الطحاویة در کتاب

هـا  در میان شیعه، کتاب مستقلی در این زمینه چاپ نشـده اسـت و فقـط بعضـی کتاب

نقدپـذیرِی نگـاه «عنـوان   ای بـا اند. مقاله این نظریه پرداخته صورت غیرمستقل به نقد به

  برای اولین بار به این بحث پرداخته است.» سلفیه در باب حجیت فهم سلف
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 از امتیازاِت 
ِ

تـرین  آورِی مهم توان بـه جمـع در مقایسه با آثار مشابه، می رو مقالۀ پیش

مقالـه، بـه بررسـِی حجیـت فهـم  بودِن منابع اشاره کرد. در این نقدها و همچنین متقن

کنیم کـه  کمِک ادلۀ عقلی و ادلۀ نقلی اثبات مـی پردازیم و به سلف و تبعات فاسد آن می

عنوان مبنـایی مسـتحکم  توان آن را به مستندات حجیت فهم سلف مخدوش است و نمی

  در مسائل گوناگون قرار داد.

  فهم سلف

اصلی است کـه » سلف«فارس،  ابن گفتۀ به 1است.» پیشین«معنای  در لغت به» سلف«

بنابراین،  2اند. که در گذشته بوده شود اطالق میکسانی به بر تقدم و سبقت داللت دارد و 

 معنایی نسبی دارد؛ به این صورت که هر زمانی، سلِف زماِن آینـدۀ خـود اسـت و 
ْ

سلف

 آن در
ِ

ف«واژۀ  نیز مقابل
َ
ل

َ
» سـلف«نـدگان دیگر، ما نسبت به آی عبارت قرار دارد. به» خ

 3آییم. شمار می به» خلف«هستیم و نسبت به گذشتگان 

نظـر وجـود دارد کـه البتـه  سـنت اختالف ، میان اهل»سلف«در تعریف اصطالحِی 

  تفسیر در میان آنان معروف است: چهار

 4کنند؛ برخی همچون قلشانی، سلف را به دورۀ صحابه محدود می. ۱

 5کنند؛ به صحابه و تابعان تفسیر میبرخی دیگر همانند غزالی، سلف را  .۲

 6تابعان و تابعاِن تابعان تعبیر کرده است؛ ،شوکانی سلف را به صحابه .۳

 7هجری گسترش داده است. ۵۰۰یجوری نیز دایرۀ سلف را تا سال بَ  .۴

اند و با استناد بـه حـدیث  ها با نظریۀ شوکانی موافقت کرده رسد سلفی اما به نظر می

 صحابه، تابعان و تابعاِن تابعان را سلِف خود، و نسل سه 8القرون خیر
ِ

های بعدی را  نسل
                                                 

 .۳۳۱و  ۳۳۰، ص۱۶، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن١

 .۱۹، ص۳، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  . ابن٢

 . همان.٣

 .۱۸، ص۱، جالمفسرون بین التأویل و اإلثبات في آیات الصفاتمحمد بن عبدالرحمن، راوی، غ. م٤

 .۶۲، ص)الکالم علم عن العوام إلجام کتاُب ( یغزال امام رسائل مجموعةمحمد بن محمد،  . غزالی،٥

 .۸و  ۷، صالتحف في مذاهب السلف. شوکانی، محمد بن علی، ٦

 .۱۹، ص، تحفة المرید شرح جوهرة التوحیدراهیمابَبیجوری، . ٧

؛ »خیر الناس قرني، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم یجـيء أقـوام تسـبق شـهادة أحـدهم یمینـه و یمینـه شـهادته. «٨

یند. پـس آ آیند و سپس دیگرانی که در پِی آنان می (بهترین مردم، [مردماِن] قرن من هستند. سپس کسانی که در پِی ایشان می

). شـود مقـدم میشـان را  گواهِی بـر سوگندشـان و سـوگنِد هرکـدام  بـر آیند که گواهِی هریـک از آنهـا از ایشان، مردمانی می

 ).۲۶۵۱ح، ۱۷۱، ص۳، جصحیح البخاري، محمد بن اسماعیل، (بخاری
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دلیل نزدیکِی زمانی و مکـانی، تلقـِی بهتـری از  خوانند و معتقدند که سلف به خلف می

  1دارند.به خلف  نسبتوحی 

  »فهم سلف« ها در نگاه سلفی
ِ

عبارت است از چیزی که صحابه و تابعان از مجموع

  مـوردآن مطلـب، شرطی کـه  اند؛ البته به ی استنباط کردهنصوص و مسائل شرع
ِ

اجمـاع

جمهوِر آنها باشد و در صورتی که مخالِف اجتهاِد یکـی از صـحابه باشـد، فهـم سـلف 

  2شود. نامیده نمی

  تبیین معنای حجیت فهم سلف

ویژه وهابیـان، بـه آن تکیـه  کـه سـلفیان، بـهاست یکی از مباحثی » حجیت فهم سلف«

مباحـث   اند. آنان ایـن مبنـا را در تمـام عنوان مبنای فکرِی خود پذیرفته ن را بهکنند و آ می

بـاز، مفتـِی وهـابی،  کنند. بن ویژه در بحث صفات خبری جاری می به و دینی و اعتقادی

اسـاِس فهـم سـلف  ، و اجمـاع امـت بـرپیامبر کریم، سنت مصادر اسالم را قرآن

 سلف به مـا و دانسته و معتقد است که عموم قرآن به
ِ

اسطۀ قرآن یا آنچه با سنت یا اجماع

، همان راه سـلف اسـت و هـر   خورد. او مدعی است که حق رسیده باشد، تخصیص می

ناجیـه کسـانی  کنـد کـه فرقـۀ راهی که مخالِف آن باشد، باطل خواهد بود. وی بیان می

 تمسـک خـدا خدا و سـنت رسـول به کتاب صالح، سلِف  فهِم  اساِس  هستند که بر

  کند که فرمودند: استدالل می خدا باره به حدیث رسول او دراین 3کنند.

  4خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم؛

آینـد  بهترین مردم، مردماِن زمان من هستند. سپس مردمی که پس از آنان می

  آیند. گروه می و پس از آنها، مردمی که بعد از آن

  دو چیز باشد:» ففهم سل«ممکن است مقصود از 

 ایـن منکِر آنان   :سلفو اجماع . اتفاق ۱
ّ

داننـد و فرقـی  می و گمـراه اجمـاع را ضـال

 آن. نمی
ِ

 6.تیمیه به این نظریه قائل است ابن 5کند که در اصول دین باشد یا در فروع
                                                 

  .۴۰، صفهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة. دمیجی، عبدالله بن عمر، ١

 . همان.٢

 .۲۲۴، ص۵، جمجموع فتاوی و مقاالت متنوعةعبدالعزیز بن عبدالله،  باز، . بن٣

 .۱۷۱، ص۳، جصحیح البخاريمحمد بن اسماعیل، بخاری، . ٤

عینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن٥
ّ
 .۱۲۷، ص۴ج ،إعالم الُمَوق

الم و غیـرهم فـي الجملـة، و أنکـره اإلجماع متفق علیه بین عامة المسلمین من الفقهاء و الصوفیة و أهل الحدیث و الک«. ٦

 
ً
». بعض أهل البدع من المعتزلة و الشیعة، لکن المعلوم منه هو ما کان علیه الصحابة، و أما بعد ذلك فتعـذر العلـم بـه غالبـا
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  هنگامی که از وی دربارۀ اعتقاد مسلمان به قرآن پرسیده شد، چنین گفت:
ــد دراینکــه انســان با اعتقــادی ــه  ی ــاور ب ــر از آن داشــته باشــد، ب ــاره و غی ب

انـد و  بـه مـا نشـان داده اللـه و سـنِت رسـولش رهنمودهایی است که کتاب

اند؛ سلفی که خدا آنها و پیروانشان را ستوده،  نظر داشته مؤمناِن سلف بر آن اتفاق

  1اند، نکوهش کرده است. از راه آنان پیموده و کسانی را که راهی غیر

  گوید: تیمیه در جای دیگری می ابن
یافته و کسی در زماِن ایشان، آنها را انکـار نکـرده  انتشار  اگر سخناِن صحابه

اند، اخـتالف  است، پس نزد جمهوِر علما حجت است. اگر دچار اختالف شـده

 برخـی از آنهـا بـا وجـود  آنها به خدا و پیـامبرش ارجـاع داده می
ِ

شـود و سـخن

علما حجت نیسـت. اگـر برخـی از آنهـا سـخنی  اتفاِق  مخالفِت برخی دیگر، به

بـاره اخـتالف وجـود  این بگویند و دیگران خالِف آن را نگویند و انتشار نیابد، در

  2.کنند دارد و جمهوِر علما، به آن استناد می

  نویسد: باره می این دمیجی در
سلف با توجه به چیزی که من بـه آن رسـیدم، آن علـم و فهـم و  معنای فهم

تنباطی است که صحابه و تابعان و پیرواِن آنها دربارۀ مراِد خداونـد و رسـولش اس

 نصوِص شرعی  در آنچه به مسائل علمی و عملِی دین مربوط می
ِ

شود، از مجموع

که بر این مسائل اجماع کرده  شرطی اند. البته به یا برخی از آنها به آن دست یافته

باشند یا اینکه گفتۀ یکی از آنها بـا وجـود  باشند یا جمهور و اکثِر آنها چنین گفته

  انتشاِر آن، با مخالفتی مواجه نشده باشد.

اما اجتهاد فردِی برخی صحابه یا دیگران، در بیان برخـی احکـاِم جزئـی یـا 

تفسیر فردی از برخی آیات که در آن اختالف بوده و اقـوال آنهـا متعـدد شـده یـا 

اینها از تعریف  اند، همۀ به اشتباه رفته اینکه چنین سخنی از آنها مشهور نیست یا

این دو ». سلف فهم«شوند و نوعی فهم یا قولی از سلف هستند، نه  ما خارج می

  3.با یکدیگر متفاوت هستند

تیمیه و سلفیه، مواردی که یک صحابی، قولی را بگوید و آن قـول  بنابراین، از نظر ابن

ابه نداشـته باشـیم، داخـل در معنـای مشهور شود و علم به وجوِد مخالف از میاِن صـح

 «شود و به این اجماع  اجماع می
ِ

و اگر قول صحابی مشهور  4گویند. می» سکوتی اجماع

                                                                                                               
 .)۳۴۱، ص۱۱، جالصارم المسلول علی شاتم الرسولتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن(

  . همان.١

 .۲۳۵، ص۱۲. همان، ج٢

  .۱۵، صن اإلسالمیینیشبهات العصرانیجی، عبدالله بن عمر، . دمی٣

عینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن٤
ّ
  .۹۵۰، ص۴، جإعالم الُمَوق



  

 

صلنامه 
دوف

ب کالم
مذاه

ی، 
سال

 
اول، 

ش
�ره 

۱
ستان 

، بهار و تاب
۱۳۹۸

  

۴۴  

قیم در بیاِن حجیت قوِل صحابی  تیمیه و ابن نباشد، بین فقهای سلفی اختالف است. ابن

  1اند. ادلۀ فراوانی ذکر کرده

ای فهـم قواعـد صـحابه در فهـم و معن بـه : اینسلف در تعامل با نصوص ۀطریق. ۲

  2.کردند مانند اینکه آنان با تأویل الفاظ مخالفت می است؛ استنباِط یک حکم

 نبایـد بـرخالف آنهـا  نظر در این صورت، اگر صحابه بر امری اتفاق
ً
داشـتند، مطلقـا

 داشتند، مردم باید در این اختالف نیز از دیدگاه   عمل کرد و اگر صحابه در امری اختالِف 

  3آنها تبعیت کنند و خروج از اقواِل آنها جایز نیست.

معنای  کنـد ایـن بـه تصـریح می »الحجّیة و المدلول ؛الصحابة فهم«نویسندۀ مقالۀ 

  کند: عصمت صحابه نیست. او در ادامه بیان می
شناخت فضیلت، ارزش، حقوق و جایگـاه پیشـوایاِن اسـالم، و نیـز علـم و 

گوینـد،  ر خدا و رسولش، پذیرِش هرچه را که میبراب دلسوزی و اخالِص آنها در

کند. از طرف دیگر، مسائل و احادیثی که در فتاوایشان، بر آنهـا  بر ما واجب نمی

اند که حق برخالِف  های علمِی خویش اقوالی گفته اساِس داشته پنهان مانده و بر

ن، آنهـا را بـه های آنها را کنار بیندازیم. بنابرای شود تماِم گفته آن است، سبب نمی

 4دانیم و نه معصوم. گناهکار می

  اشکاالت نظریۀ حجیت فهم سلف

ویژه مـذاهب و ِفـَرق  نزد همۀ مذاهب اسـالمی، بـه» صالح سلف«رسد واژۀ  به نظر می

سنت، دارای احترام است؛ اما نزد مکاتب و مذاهب اسالمی، احترام به سلف هـیچ  اهل

سلف اهمیت  کدام از مذاهب اسالمی به فهِم  هیچ ای با حجیِت فهِم آنها ندارد و مالزمه

 برخی گروه نمی
ً
  دهند و برای آن حجیت قائل نیستند و صرفا

ِ
سلف را حجـت  ها، اجماع

تیمیـه و پیـروان  ای قائل شدند، ابن سلف جایگاه ویژه دانند. تنها کسانی که برای فهم می

هفـتم  شمردند و از قـرن» سلف پیروِ  افرادِ «یعنی » سلفی«وی بودند که بعدها خود را 

 این مبنا در جهان اسالم همت گماردند.
ِ

 نیز به ترویج

 منـابع معتبـری  نظِر نگارنده برای اثبات و نفِی هر نظریه با وجود این، به
ِ

ای باید سراغ

نظـر  اینکـه یـک همچون قرآن، احادیث و عقل رفت و از آنها طلِب کمک کرد. صـرف
                                                 

  همان.. ١

  .۱۲۰، ص۱، جاإلعتصام. شاطبی، ابراهیم بن موسی، ٢

  https://salafcenter.orgآدرس:  ،»الحجّیة و المدلول ؛الصحابة فهم« الدراسات، و للبحوث سلف مرکز. ٣

عینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن٤
ّ
  .۲۸۳، ص۳، جإعالم الُمَوق
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این اساس، با تالشـی کـه  ند سندی برای رّد آن باشد؛ برتوا ای تاریخی ندارد، نمی سابقه

ها و اشـکاالت موجـود در ایـن نظریـه  در این عرصه انجام شد، به نکاتی دربارۀ آسـیب

  کنیم: دست یافتیم که در ادامه، به آنها اشاره می

 مشروعیِت اعتقاد به حجیت فهم سلف با توجه به آیات و روایات . عدم۱

شود که بر تعطیلِی عقول داللت کنـد و بگویـد کـه  لیلی یافت نمیدر قرآن یا احادیث د

خـوِد انسـان بـه درجـۀ  کـه حالی فهم کتاب و سنت، به فهِم افراِد دیگر بستگی دارد در

اجتهاد و فهم دینی رسیده است. بلکه برعکس، نصوص دینی از کتاب و سنت، ما را بـه 

 در روایتـی،  میدارنـد و بـین سـلف و خلـف فرقـی ن می تعقل و تفکر وا
ً
گذارنـد؛ مـثال

(امت من ماننـد  1؛»أمتي کالمطر الیدري أوله خیر أم آخره«فرمایند:  می اکرم پیامبر

شود اولش خیر است یا آخرش). همچنین در حدیثی مشابه  ماند که دانسته نمی باران می

ل المطر الیدریی أوله خیر أم«فرمایند:  آمده است که حضرت می
َ
ل أمتي َمث

َ
 2».آخـره َمث

  نویسد: این در حالی است که اسالمبولی در وصف سلفیان می
انـد، بـه جمـود  سلفیان چون فهم کتاب و سنت را به فهـم صـحابه مقّیـد کرده

 بـه زبـاِن  گونه اند؛ به عقلی گرفتار شده
ً
ای که اگر با یکی از آنها مذاکره کنـی، دائمـا

کند. آنان مذهبشان  گان نقل میگوید و پیوسته، از سخناِن گذشت تیمیه سخن می ابن

رو،  دهنـد؛ ازایـن گاِه خود قرار می را تکیه» نقل«کنند؛ بلکه  استوار نمی» عقل«را بر 

کنند که نصی قطعی یا  گریزند و تنها بر مسائلی تکیه می از بحث عقلی و مناظره می

شـتگان قـاِل گذ و ن اقامه شده باشد. آنچه در نظِر آنان پسندیده اسـت، قیلآ  ظنی بر

» نقـل«گوینـد کـه  هستند و در رابطه با عقل و نقل، می  است و آنها زباِن گذشتگان

  3چیزی جز تابع و خادِم نقل نیست.» عقل«ای است و  اساس هر فکر و اندیشه

سنت مانند احمد بن حنبل و غزالی نیز با این تفکر  جالب این است که برخی از اهل

جـوزی نقـل  که ابن اند؛ چنان شدت مخالفت کرده به »فالنی نگفته«یا » فالنی گفته«که 

ای سؤال شد. او فتوایی داد. بـه او گفتـه  مسئله به راجع حنبل بن کرده است که از احمد

مبـارک از آسـمان کـه  ابن«وی پاسـخ داد: ». مبارک نگفته اسـت این مطلب را ابن«شد: 

سـاس ا سـت؛ بلکـه او بـرخـدا نی مبارک که کالِم رسول یعنی فتوای ابن 4».نیامده است

                                                 
 .۱۳۰، ص۳، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  ابن. ١

  همان. .٢

  .۲۵، صتحریر العقل من النقل. اسالمبولی، سامر، ٣

َبه التشبیه بأکف التنزیجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن٤
ُ

  .۱۱۱، صهدفع ش
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  .کتاب و سنت یک نظر دارد و من نیز نظِر دیگری دارم

  نویسد: غزالی نیز می
به ما رسید، آن را بر سر و دیده گـرفتیم. آنچـه از صـحابه  آنچه از پیامبر

رسید، بعضی را گرفتیم و بعضی را نهادیم. اما آنچه از تابعان رسـید، بدانیـد کـه 

 1نیز مردانی. ایشان َمردانی هستند و ما

گوید حـق  کند و می شوکانی، از طرفداران مسلک سلفی، به این حقیقت اعتراف می

 پیـامبر این است که قوِل صحابی حجت نیست و خـدا بـرای ایـن امـت، جـز یـک

آینـد، همگـان  دهد که صحابه و کسانی که پس از آنـان می نفرستاده است. وی ادامه می

نند و فردی که بگوید جـز کتـاب و سـنت، حجـِت اند از کتاب و سنت پیروی ک مکلف

 خدا چیزی را گفته است که خدا به آن امر نکرده است.
ِ

  2دیگری نیز وجود دارد، در دین

حجیت  حجیِت قول صحابی و عـدم این کالِم شوکانی مطلق است و از اطالِق آن، عدم

  داند. از کتاب و سنت را حجت نمی  شود؛ زیرا وی چیزی غیر صحابی درک می  فهِم 

  . مخالفت حجیت فهم سلف با سیرۀ سلف۲

جایگاهی نداشته است. ایـن » سلف فهم«هفتم،  شود که قبل از قرن از قراین روشن می

 بـارۀدرحنبـل  . ابنشـود مبـارک روشـن می حنبـل دربـارۀ ابن بن مطلب از گفتار احمد

پاسـخ داد وی نیـز  .مبارک مخالِف نظِر اوست گفته شد نظِر ابنبه او ای فتوا داد و  مسئله

 3مبارک از آسمان نازل نشده است! که ابن

  گوید: ابوحنیفه نیز دربارۀ منابع فقهِی خود می
گیرم. اگر حکمی را در آن پیدا نکنم، آن را  من ابتدا حکم را از کتاب خدا می

خـدا و سـنت  کنم و اگـر حکمـی را در کتـاب اخذ می خدا از سنت رسول

کنم. قول هرکـدام را کـه  را از قول صحابی اخذ میپیدا نکنم، آن  خدا رسول

کنم و از قوِل آنها خـارج  کنم و قول هرکه را که نخواهم، رها می بخواهم، اخذ می

سیرین، حسن،  نهایِت امر، اگر چیزی از طریق ابراهیم، شعبی، ابن شوم. در نمی

انـد و مـن نیـز  مسـیب رسـیده باشـد، پـس آنهـا اجتهـاد کرده بـن عطا و سعید

  4کنم. اند، اجتهاد می که آنها اجتهاد کرده طور همان
                                                 

  .۲۴، ص۱، جإحیاء علوم الدین. غزالی، محمد بن محمد، ١

  .۲۳۵، صبحوث مع أهل السنة و السلفیة. حسینی روحانی، سیدمهدی، ٢

». قد سئل االمام احمد عن مسألة فأفتی فیها فقیل له: هذا ال یقول به ابن المبارك، فقال: ابن المبارك لم ینزل من السـماء. «٣

َبه دفعحمن بن علی، جوزی، عبدالر (ابن
ُ

 ).۲۰۰، صالتنزیه بأکف التشبیه  ش

أخـذت بقـول  اللـه فإن لم أجد فـي کتـاب اللـه و ال سـنة رسـول الله خذ بکتاب الله فما لم أجد فبسنة رسولا«. ٤
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 جوابگویِی حجیت فهم سلف در مسائل مستحدثه عدم .۳

شود کـه عقـل و شـعوِر خـود را  میزاِن فهم و درک است، پس نتیجه این می» سلف«اگر 

 به سخناِن سلف گوش کنیم؛ بنابراین، مسائلی که سلف دربارۀ آنها 
ً
تعطیل نماییم و صرفا

حنبل که  بن اند، نباید مطرح شوند. لذا یکی از انتقادها دربارۀ نظریۀ احمد نگفته چیزی

بـودن یـا  کند، این است کـه در قـرآن و سـنت دربـارۀ قـدیم معرفی می» قدیم«قرآن را 

بـاره اظهـارنظر کـرده  بودِن قرآن سخنی مطرح نشده اسـت؛ پـس چگونـه دراین حادث

که هزاران مسـئله در عرصـۀ  حالی کتفا کرد، درتوان به نظریۀ سلف ا است؟! چگونه می

و  گذشـتشـود از کنـار ایـن مسـائل  دنباِل پاسخ هستند؟ چگونه می عقاید و احکام، به

 دین خاتم را در این
ِ

  ؟!نکردگونه موارد، بازگو  پاسخ

 ها به این مبنا در همۀ مسائل التزاِم سلفی . عدم۴

کـه امـروزه آن تقـد هسـتند؛ حـالدر همـۀ مسـائل مع» حجیِت فهم سـلف«سلفیان به 

التزاِم  نمونه از عـدم چند ادامه، کنند. در از سلف پیروی نمی ،خودشان در برخی مسائل

  کنیم: ها به مالِک خودشان را ذکر می سلفی

کرد و هرگز قلوب مردم  . نظر سلف این بود که گویندۀ شهادتین را مسلمان تلقی می۱

 روایتــی نقــل می تــیش نمیشــکافتند و از عقیــدۀ آنهــا تف را نمی
ً
کننــد کــه  کردنــد؛ مــثال

 عقاید فرمودند:  پیامبر
ِ

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس و ال أن «در پاسخ به تفتیش

 درون آنها مأمور نشده 1؛»أشق بطونهم
ِ

 قلوب مردم و شکافتن
ِ

ام). امـا  (من هرگز به تفتیش

 تکفیـر و تفجیـر صالح را  اکنون خلفی که ادعای پیروی از این سلِف 
ِ

دارد، تنها با سالح

  شود. رو می به های انتحاری) با مسلمانان رو (عملیات

این بود که همۀ صحابه بـا یکـدیگر برابـر » عدالت صحابه«. فهم سلف در مسئلۀ ۲

دروغ و برخـی افضـل هسـتند. ایـن  نیستند؛ زیرا برخی فاسق، برخی منافق، برخی اهـل

اثبـات کـرد. امـا  حقایِق تاریخی، قرآن و سـنِت پیـامبر توان با استناد به قضیه را می

اند و کسـی  ها با ادعای تبعیت از سلف، به عدالِت همۀ صحابه قائل شـده امروزه سلفی

                                                                                                               
اء إلـی أصحابه آخذ بقول من شئت منهم و أدع من شئت منهم و ال أخرج من قولهم إلی قول غیرهم فأما إذا انتهی األمر أو ج

 ».هـد کمـا اجتهـدوافأجت اجتهـدوا فقـوم رجاال عدد و المسیب بن سعید و عطاء و الحسن و سیرین إبراهیم و الشعبي و ابن

 ).۱۱۵ص ،۶، جتاریخ بغداد(خطیب بغدادی، احمد بن علی، 

  .۷۴۲ص ،۲ج ،صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج، . ١
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 1وفجوِر آنها را ندارد. خواری و فسق دربارۀ شراب  حق صحبت

ها طـور  چیز بـوده و سـلفی . مسائل و فروع زیادی وجود دارد که فهم سلف، یک۳

جمله بنای بر قبور، زیـارت قبـور، توسـل بـه اولیـا، اسـتغاثه،  کنند؛ از گری عمل میدی

 شفاعت و... که در این مقاله، مجاِل بحث دربارۀ این مسائل وجود ندارد.

  . مخدوش بودِن مستندات این نظریه۵

 حجیت فهم سلف است که بارهـا بـر آن  یکی از مهم» القرون خیر«حدیث 
ِ

ترین دالیل

کید شد  :جهت مخدوش است ه است. استدالل به این حدیث از دوتأ

 خود ذکر کرده
ِ

: این روایت را افرادی همچون مسلم و بخاری در صحیح
ً
اند؛ لذا  اوال

نظـر  سنت نیز تلقی به قبوِل آن کردنـد. امـا از شود و اهل این حدیث بررسِی سندی نمی

حرافی در همـان قـرون و واقعی و تحقق خارجی، این حرف اشکال دارد؛ زیرا مذاهب ان

های نخستین و در دوران صـحابه و تابعـان رشـد کردنـد و گسـترش یافتنـد و ایـن  نسل

 قرن تـوان آنهـا را شـریف ها در آن زمان پدید آمد. چگونه می بندی گروه
ِ

هـا خوانـد،  ترین

خواننـد،  بـدعت می حدیث آنها را اهل گرایی، که اهل که سردمداراِن تفکِر رأی حالی در

قـرن  توان آن سه اند؟ چگونه می ی در همان قروِن نخست یا نزدیک به آن زمان بودههمگ

کـه بـین آنهـا گروهـایی  حالی خواند و فهِم آنها را حجت دانست، در» القرون خیر«را 

  افراطی یا تفریطی همچون قدریه، مرجئه و خوارج پدید آمده است.

 جدِی ابن
ِ

تمـام  نکتـه، ، با اشـاره بـه یـکتیمیه است یوسف قرضاوی با اینکه مدافع

اکثـر سـلف در بسـیاری از مـوارد «گویـد:  کند. او مـی تیمیه را متالشی می استدالل ابن

  2».کنیم دانیم و معنای آن را به خداوند واگذار می گفتند ما معنای آیه را نمی می

 نبودِن همۀ سلف . صالح۶

 بر سلِف  سلفی
ً
صالح، قیدی احترازی است کـه  کنند. اگر قیِد  تکیه می» صالح«ها غالبا

آفرین  کنـد، خـوِد ایـن مطلـب مشـکل گروِه صالح و غیرصالح تقسیم می سلف را به دو

مـوی نیـز کـه » غیرصالح«را از » صالح«است که چگونه 
ُ
تشخیص دهیم؟ آیا حاکماِن ا

شـوند؟  صالح محسوب می اند، سلِف  گناه را ریخته و هزاران بی بیِت پیامبر خون اهل

                                                 
  .۱۰۷۸ص، ۱۱ج، سلول علی شاتم الرسولالصارم المتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن١

  .۲۰۶، صالصحوة اإلسالمیة من المراهقة إلی الرشد. قرضاوی، یوسف، ٢
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اح«عباس که نخستین خلیفۀ آنان لقِب  لفای بنیآیا خ
ّ

(=خونریز) به خـود گرفـت، » سف

سـو بودنـد و  هـا هم رود؟ محدثان و فقیهانی کـه بـا ایـن نظام صالح به شمار می سلِف 

 اند یا طالح؟ هستند؟ اینها صالح  کردند، از کدام دسته کارهای آنان را توجیه می

دانند و با این بیان،  صالح را قیدی احترازی میمانند دمیجی، قید  ،ها برخی از سلفی

اشکاِل ما بـر ایشـان، اینکـه  1کنند. خوارج، قدریه و جهمیه را از سلِف صالح خارج می

اساِس چـه فهمـی بـه ایـن تشـخیص  شما این گروه را طالح دانستید و بقیه را صالح، بر

 »فهم خلف«اساِس   رسیدید؟ اگر ایشان بگویند که بر
ِ

شود،  مبانِی آنها می ، که این نقض

گوییم کـه دور رخ خواهـد داد.  ، در جواِب ایشان می»صالح سلف فهم«و اگر بگویند 

  فهم سلف در این قضیه چیست؟

رسد سلفیه با توجه به مبانِی خودشـان (=عـدالت جمیـع صـحابه)، قیـِد  نظر می به

تـاریخ آن را  شمارند؛ ولی دانند و همۀ سلف را صالح می را قیدی توضیحی می» صالح«

سوم را توجیه کـرد؟  توان قتل خلیفۀ نظر منطق سلفیه، چگونه می کند. از شدت رد می به

هـای  تـوان جنگ مقتول از صحابه و قاتالِن وی نیز از صحابه و تابعان بودند. چگونـه می

گانۀ جمل، صفین و نهروان را تبیین کرد؟ آیا همۀ کسانی که علیه خلیفۀ منتخب قیـام  سه

نامیده » فاسق«تعبیِر قرآن،  عقبه را که به بن توان ولید صالح بودند؟ آیا می ، سلِف کردند

جماعـت شـد، عـادل یـا  نوشـید و در حالـت مسـتی امام شد و در عصر عثمان شـراب 

ی که از فهِم سلف داریم حجت اسـت یـا مالک چیست؟ آیا فهم 2صالح بدانیم؟ سلِف 

توانیم دربارۀ تابعان سـخن بگـوییم، امـا  میچگونه این مخالِف منطق است؛ زیرا ؟ خیر

دربارۀ صحابه حقِّ اظهارنظر نداشته باشیم؟ این در حالی است که قـرآن دربـارۀ همـین 

 خود را از آنـان  گذشته، ما می این خطوط قرمز، بسیار سخن گفته است. از
ِ

خواهیم دین

  .شود بگیریم و با سکوت، مشکلی حل نمی

 ؛ سلِف صالحبیت . اهل۷

قـرِن اول مراجعـه کنـیم، چـرا فهـم  ر بناسـت بـه فهـم و درک سـلف صـالح در سـهاگ

  و سخناِن آنان، میزاِن حق و باطل نباشد؟ خوِد آنان از سلف بیت اهل
ِ

صالح و برترین
                                                 

  .۴۰، صفهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة  دمیجی، عبدالله بن عمر،. ١

د الغابـة فـي أساثیر، علی بن محمد،  ؛ ابن۲۲۸، ص۳، جاإلصابة في تمییز الصحابةحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن٢

  .۱۹۹، ص۴، جمعرفة الصحابة
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 امت اسالمی در فهِم مسائل دینی بودنـد و پیـامبر آنها و بی
ِ

آنـان را  گرامـی نیازترین

بهـا، یعنـی    چیـز گران من در میان شـما دو«و فرمودند:  سنِگ قرآن قرار دادند همتا و هم

گـذارم کـه اگـر از آنهـا پیـروی کنیـد، هرگـز گمـراه  جـا می بیِت خودم را به قرآن و اهل

دربارۀ دخِت گرامِی ایشان کـه او  گرامی همه روایات از پیامبر چرا این 1».شوید نمی

معرفـی کردنـد، مـورد  نـوح سـفینۀ العالمین، و فرزنداِن ایشان را مانند نساء را سیدة

تـا زمـان  بیـت  اهل«توجه قرار نگیرد و به آنها مراجعه نشود؟ اگر جـواب دهنـد کـه 

از سلف هستند و اگر روایتی با نص صحیح از آنها به ما برسـد، آن را قبـول  باقر امام

 کنید؟ صورِت تعارض با اقوال دیگران، چه می پرسیم در ، ما نیز می»کنیم می

  یجهنت

حقیقت درصدِد تشریع حجیت برای فهم سـلف  دادِن فهم سلف، در سلفیان با مبنا قرار

 خود برای تشـخیص حکـِم مسـائل مختلـف  هستند و آن را به
ِ

 متقن
ِ

عنوان یکی از دالیل

جمله اینکه با تحقیق  رو است؛ از دانند. البته این نگاه سلفیه با اشکاالت زیادی روبه می

: مـراد از  رو می با ابهامات زیـادی در ایـن مبنـا روبـه بیشتر در سیرۀ سلف،
ً
شـویم. اوال

: می» سلف«
ً
بینیم سـلف در  روشن نیست و چندین تفسیر برای آن ارائه شده است. ثانیا

عنوان یـک مبنـا اسـتناد کـرد.  اند تا بتوان به فهِم آنها به نظر نداشته مسائل مختلفی اتفاق

: ِصرف تقدِم زمانِی یک
ً
ح برای تقدیِم فهِم آنها بر فهم دیگـران  ه، نمیگرو ثالثا تواند مرجِّ

مـالک مطـرح شـود، تکلیـِف مسـائل مسـتحدثه  عنوان یـک باشد. اگر بر فرض که بـه

: می
ً
مبنا پا روِی گفتاِر  بینیم سلفیاِن امروزی در موارد بسیاری، با اجتهاِد بی چیست؟ رابعا

خـاطر،  همـین وگـانگی وجـود دارد. بـهاند و بین باورها و عملکرد آنها د سلف گذاشته

 سلفیان مدعی هستند که فهم سلف نمی  جمیع مسلمانان در
ِ

» دلیل«عنوان  تواند به مقابل

 آن به
ِ

عنوان حجیتی شرعی را قبول ندارند؛ هرچنـد برخـی افـراد از  مطرح باشد و تشریع

 یک صالح به فهِم سلِف 
ِ

ح   اند. بردهدلیل بر دلیلی دیگر بهره  عنوان مؤّید و مرجِّ

  

                                                 
  .۳۷۸۶، حالترمذي  سنن. ترمذی، محمد بن عیسی، ١

  .۱۲۲، ص۷، جمسلم  صحیحهمچنین با کمی تغییر در: نیشابوری، مسلم بن حجاج، 



 

 

رس
بر

 ی
حج

د 
نق

و 
ی

 ت
َف

َسل
م 

فه
  

۵۱ 

  کتابنامه
  ق.۱۴۰۹الفکر،  ، بیروت، دارأسد الغابة في معرفة الصحابةاثیر، علی بن محمد،  ابن .۱

، تحقیـق: محمـد الصـارم المسـلول علـی شـاتم الرسـولتیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  ابن .۲

 م.۲۰۱۰نشر الحرس الوطني السعودي، ریاض، الدین عبدالحمید،  محی

کف التنزیهلی، جوزی، عبدالرحمن بن ع ابن .۳ َبه التشبیه بأ
ُ

، تحقیق: حسن سقاف، عمـان، دفع ش

  م.۲۰۰۰النووي،  اإلمام  دار

، تحقیـق: عـادل احمـد اإلصـابة فـي تمییـز الصـحابةحجر عسـقالنی، احمـد بـن علـی،  ابن .۴

 .ق۱۴۱۵ اول، العلمیة، چاپ الکتب عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دار

 تا. قرطبة، بی ، قاهره، مؤسسةاإلمام أحمد بن حنبل مسندحنبل، احمد بن محمد،  ابن .۵

 ق.۱۴۰۴، قم، مکتب االعالم اإلسالمي، معجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  ابن .۶

عین؛ عن رب العالمینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن .۷
ّ
جوزی،  ابن ، ریاض، دارإعالم الُمَوق

 ق.۱۴۲۳اول،   چاپ

 ق.۱۴۱۴سوم،  صادر، چاپ الفکر و دار ، بیروت، دارربالع لسانمنظور، محمد بن مکرم،   ابن .۸

یر العقل من النقل؛ و قراءة نقدیة لمجموعة من أحادیث البخـاري و اسالمبولی، سامر،  .۹ تحر

  م.۲۰۰۰، دمشق، األوائل، مسلم

 ق.۱۴۲۲اول،  طوق النجاة، چاپ داربیروت، ، صحیح البخاريبخاری، محمد بن اسماعیل،  .۱۰

، تحقیـق: محمـد بـن سـعد مجموع فتـاوی و مقـاالت متنوعـةعبدالله، باز، عبدالعزیز بن  بن .۱۱

 ق.۱۴۲۰القاسم،   دار ریاض،الشویعر، 

ید شرح جوهرة التوحیدَبیجوری، ابراهیم .۱۲  تا. الکتب العلمي، بی داربیروت، ، ، تحفة المر

، تحقیـق: احمـد محمـد شـاکر و دیگـران، بیـروت، الترمـذي سـننترمذی، محمد بن عیسی،  .۱۳

 تا. العربي، بی  لتراثإحیاء ا  دار

بحوث مع أهل السنة و السلفیة؛ رسالة تبحث في عدة مسـائل حسینی روحانی، سیدمهدی،  .۱۴

بیــروت، ، مهمــة یختلــف فیهــا الشــیعة و أهــل الســنة عامــة و الحنابلــة الســلفیة خاصــة

 ق.۱۳۹۹سالمیة، اإل مکتبةال

یخ بغـداد؛ أو مدینـة السـالمخطیب بغدادی، احمد بن علـی،  .۱۵ السـعادة،  مطبعـة، مصـر، تـار

 ق.۱۳۴۹

ن اإلسـالمیین؛ حـول اعتمـاد فهـم السـلف یشـبهات العصـرانیدمیجی، عبدالله بن عمـر،  .۱۶

 تا. بی نا، ریاض، بی ،الصالح للنصوص الشرعیة



  

 

صلنامه 
دوف

ب کالم
مذاه

ی، 
سال

 
اول، 

ش
�ره 

۱
ستان 

، بهار و تاب
۱۳۹۸

  

۵۲  

الملك فهد،  مکتبة ، ریاض،فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیةدمیجی، عبدالله بن عمر،  .۱۷

 ق.۱۴۳۷اول،  چاپ

 ق.۱۴۲۰دوم،  المعرفة، چاپ ، بیروت، داراإلعتصام شاطبی، ابراهیم بن موسی، .۱۸

 تا. ، بیيجوزال ابن داربیروت، ، التحف في مذاهب السلف شوکانی، محمد بن علی، .۱۹

  م.۱۹۴۵المعرفة،  ، بیروت، دارإحیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد،  .۲۰

م الکـالم)، إلجـام العـوام عـن علـکتـاُب غزالی، محمد بن محمد، مجموعة رسائل امام غزالی ( .۲۱

 ق.۱۴۱۶الفکر،  بیروت، دار

 م.۲۰۰۸الشروق،  داربیروت، ، الصحوة اإلسالمیة من المراهقة إلی الرشدقرضاوی، یوسف،  .۲۲

ق، آدرس اینترنتی: ۱۴۳۸ ،»الحجّیة و المدلول ؛الصحابة فهم« الدراسات، و للبحوث سلف مرکز .۲۳

https://salafcenter.org 

جـا،  ، بیاإلثبات في آیات الصفات رون بین التأویل والمفسمغراوی، محمد بن عبدالرحمن،  .۲۴

 ق.۱۴۲۰نا،  بی

إحیـاء  ، بیـروت، داریتحقیق: محمد فؤاد عبدالباق ،مسلم صحیحنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .۲۵

  .تا العربي، بی  التراث


