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 مقدمه

 الرّحيم الرمّحن اهللا �سم
الم علی  ةُ مني، والصالـالعال ربِّ  احلمد هللا مرسلني ـالأرشف األنبياءووالسَّ

 نبيِّنا حممد، وعلی آله وصحبه أمجعني.
نی وپاسداران عقیده پژوھان دی و دانش ءعلماوظایف ترین  مھمیکی از 

اسالمی درھم شکستن شبھات مخالفان و پاسخ گفتن به آنھاست، چنانکه 
به دنبال ھر نسلی کسانیکه بھترند این علم را «اید: فرم می جرسول اکرم 

کاران ودست کشند و آن را از تحریف گزاف شود و به دوش می دار می عھده
 .»دارد می ونئمص انیوگیاوه گرایان و تاویل  باطل برد

ارزشمند را  و حامیان دین این وظیفه واال و در ادوار تاریخ ھمواره علما و
حکام و رآن و پیامبر و خیر خواھی برای رضامندی خداوند متعال و دفاع از ق

 .اند هدادمسلمین انجام تودۀ 
ی در مسیر آنان برداشته باشم و چون با خود که گامآناینجانب نیز برای 

استدالل از نصوص در پرتو  شبھاتی را که شیعه در مورد اعھد بسته بودم ت
 از .وری نموده و به آن پاسخ گویمآ کنند را جمع می ف صالح مطرحفھم سل

ح شده و آن را رھایشان بار بار مط رو توانستم این شبھات را که در کتاباین 
پرتو  پذیرفتن آن دربه پارۀ از نصوص و  به عنوان دلیل در مخالفت با التزام

 آوری نمایم. کردند، جمع ئه میفھم سلف صالح ارا
این رو ھای مختلفی دارند، از گری دیدگاه و از آنجا که معترضان به سلفی

مورد بررسی قرار گرفته که به نص شرعی و فھم سلف  ییاآنھفقط شبھات 
که به بعض از شبھاتی  اما با استناد ؛ندگذار صالح به صورت کلی احترام می
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 شناسان و الئیک معاصر و از خاوریا از برخی از متفکران  از متکلمین وآن را 
گری پرداخته و چنین مستنداتی  به مخالفت با سلفیاند  غیره به ارث برده

را آسان کرده است، و مفاھیم جدیدی برای برای آنھا مخالفت با نصوص 
اجازه ه خود ند و بگذار . اما در کل به نصوص احترام میاند هنصوص ساخت

د که نصوص را زیر پا بگذارند، و اگر فردی از آنھا به خود اجازه ندھ نمی
تعظیم به  نگاه تقدیس و چنین جسارتی را بدھد خوانندگانشان که ھمواره با

د نخواھد پذیرفت، وآنان به گمان خود نیاز دارند که به ننگر نصوص می
د تا با مفاھیم ه دھنای جدید مفاھیم این نصوص را ھمراه با نرمش ارائ گونه

آید  و قطعی دوران معاصر به شمار می مسّلم و مبادی که از دیدگاه آنھا امور
 اصطکاک پیدا نکند.

لیبرالھا و شود تا اینگونه  و به این افراد روشنفکران اسالمی گفته می
 جدا کنند. را امثالشان یستھا وسکوالر
ستدالل از آن متفاوت احترام گذاشتن به نصوص و ا رھا د این گروه چهگر

رسی به برآید این است که  نکته اشتراک ھمۀ آنھا به شمار میاند اما آنچه 
ای  کوشند برای پاره می پایبند نیستند و نصوص در چارچوب فھم سلف صالح

ارائه  باشد آشنا با اندیشه سلف صالحھرچند نا یمفھومی جدید ،از نصوص
فکری  و مفاھیمزمان ما  ھای با دادهگویند  تا اینگونه آنچه آنھا می ،دھند

 آھنگ باشد. معاصر ھم
ین بحث ارائه کنم سپس آمد امقدمه مذکور را به عنوان پیش در الزم بود

ھا با فھم سلف صالح را نیز  و اسباب مخالفت این گروه ھای بحث واژه یمعانی
دھد و آن را  کنم، و سپس شبھاتی را که این مکتب فکری ارائه می ذکر می

دارد پاسخ  ه عنوان مجّوز عدم التزام خود به فھم سلف صالح بیان میب
 م گفت.خواھ
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 :اند از ترین شبھات عبارت مھم
فھم سلف منبعی انسانی است و سلف معصوم نیستند پس  شبھۀ اول:

نباید در التزام به آن با آنچه منبع آن وحی است مقایسه شود، پس بنابراین 
 باید بین شریعت و فقه فرق گذاشت.

سلف در فھم نصوص اختالف دارند، و اشتباھات بعضی از آنھا  شبھۀ دوم:
 شود. و استنباط از اسرائیلیات مانع التزام به فھم آنان می

 ود و تقلید و بسته شدن دروازۀالتزام به فھم سلف به جم شبھۀ سوم:
 انجامد. می اجتھاد

 التزام به فھم سلف بر خالف فرمان الھی است، که به تدّبر شبھۀ چھارم:
ید که در زمان سلف کسی و اندیشیدن در قرآن کریم و استنباط احکام جد

 شناخته، فرمان داده است. آن را نمی
حرکت علمی  عقل و توقفصالح به التزام به فھم سلف  شبھۀ پنجم:

 انجامد. می
انگیزۀ از طرح التزام به فھم سلف صالح احساسات و مقدس  شبھۀ ششم:

 کان است.دانستن اشخاص و محبت به نیا
التزام به فھم سلف صالح یعنی نشخوار کردن گذشته و  شبھۀ ھفتم:
 ھا در مورد زندگان. پرسیدن از مرده
است و میراث کلمۀ  ث باقی مانده گذشتگانفھم سلف میرا شبھۀ ھشتم:

 شود. مجملی است که حق و باطل را شامل می
فھم است. و بحث را با  و درکر یتغی زمان مستلزم  یریتغ شبھۀ نھم:

فھرست کلی موضوعات به پایان  و آنمأخذ گیری و ذکر منابع و نتیجه 
 خواھیم رساند.

 قبل از پاسخ گفتن به این شبھات نا گفته نماند که باید دانست که:
با ھمین کلمات اینکه ذکر یک شبھه به معنی این نیست که عینًا  :اول
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ھا و  اند، بلکه از مجموعه طرح رح کردهیا ھمه مخالفان آن را مط مطرح شده،
 ،ای شود، قبل از پرداختن به ھر شبه چون و چراھای آنان این شبھه ثابت می

آید،  م که این شبھه و پرسش از آن برمیاز اقوال مخالفان را ذکر میکن ای پاره
را به چند آن  کند، ھر و موضع آنھا را در برابر فھم سلف صالح روشن می

 باشند. راحت نگفتهص
شبھه  وئیم که ممکن است برای آنھا جای سوال وگ و گاھی مطلبی را می

که  ھمه شبھاتی گونه براند و این را مطرح نکردهراحت آن به ص چند باشد، ھر
 رود پاسخ خواھیم گفت. مطرح شده یا احتمال طرح آن می

این دانشمندان متناقض و متضاد است و  ھای بعضی از که گفتهاین :دوم
کس فقط به شود، چون ھر تضاد مشاھده میھایشان این  بسیاری از کتاب در

 از روش خواھد شد، زیرا او عقل استناد ورزد دچار اینگونه تناقضی
کند، بلکه رأی  ھای واضح و به ھم پیوسته پیروی نمی که دارای نشانه روشنی

 یابد. ب شرایط تغییر میسح ھای است که بر و دیدگاه

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿فرماید: تعال میچنانکه خداوند م
َ
َ�َن ِمۡن  َولَوۡ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ أ

 ِ  .]۸۲[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  ٱۡختَِ�ٰٗفالَوََجُدواْ �ِيهِ  ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
 کنیم. او مشاھده می بخش اجرایی نزداثر این شبھه را در  اما

از نصوص اتخاذ ای  که در برابر پاره در موضعی یا فتواھای فردمثال: در 
 شود. کند، مشخص می می

این تالشی است مختصر در پرداختن به این شبھات و پاسخ  ،در پایانو 
خواھم، و اگر نباشد  درست باشد ھمان چیزی است که میفتن به آن، اگر گ

ی کار را خالص برا خواھم که این جویم؛ و از خداوند می از خداوند آمرزش می
 رد. را بپذیخود بگرداند و آن
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رسافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب إل وميكائيل ويئااللهم رب جرب

ختلف فيه من اا ـمـهدين لاعبادك فيام كانوا فيه خيتلفون،  نت حتكم بنيأوالشهادة 

مستقيم. وصىل اهللا وسلم وبارك عىل إنك هتدي من تشاء إىل رصاط احلق بإذنك 

 . له وصحبه أمجعنيآنبينا حممد وعىل 
 یجیعبدالله بن عمر الدم

 مکرمه مکه
 ھـ ١٧/٥/١٤٣٣

 
 



 
 
 

 در آمد

نخست معنی  ،ن اسباب این موضعتری ھا و مھم در بیان معنی واژه
 ھای بحث: واژه

شبھات جمع شبھه و در لغت یعنی التباس و اختالط، در لسان  -۱
 .)١(»ھا یعنی پیچیدگی مشتبهمور أ«آمده:  العرب

گوید: شبھه یعنی التباس و امور مشتبه یعنی  و صاحب مختار الصحاح می
و ھم  ھا یدگی است. و متشابھات یعنی ھمگونآنچه دارای اشکال و پیچ

 .)٢(مانند
گوید: شبھه در عقیده یعنی مأخذ دارای لبس است و شبھه  می میو فیو

 .)٣(استنامیده شده چون مانند و شبیه حق 
کند و مانع از رسیدن دل به  و در اصطالح: یعنی آنچه به دل خطور می

گردد و برای او  ، چون حق با باطل برایش مشتبه می)٤(شود حقیقت می
 شود. روشن نمی

آن بعضی از مردم  ۀای که بوسیل گوید: و شبه شیخ االسالم ابن تیمیه می
مشتبه و به ھم آمیخته شوند، ھمان است که حق و باطل در آن  گمراه می

گردد، بلکه حتمًا  مشتبه نمی ضمحباطل گوید: و برای مردم  . و می)٥(است

 .۱۳/۵۰۳لسان العرب. ماده ش ب ھـ -١
 .۱/۳۵۴مختار الصحاح -٢
 .۴۳۳المصباح المنیر ص-٣
 . تحقیق عبد الرحمن قائد ضمن مجموعات شیخ بکر ابو زید.۳۹۴مفتاح دار السعادة -٤

 .۱۰۴التدمریة ص-٥

                                                            



 ٩   درآمد

 گردند.باید با مقداری از حق آمیخته شود تا مردم دچار اشتباه 
آمیزد و گمان برده  یعنی آنچه حق و باطل را درھم می پس شبھه

یعنی آنچه شود که باطل حق است. و منظور از شبھه در این کتاب  می
مخالف آن را دلیلی برای عدم التزام خود به فھم نصوص شرعی در پرتو فھم 

 .)١(برد سلف صالح گمان می
 گرا اسالماست که  فکرانیمت، علما و منظور از روشنفکران اسالمی -۲

 )٢(شوند، کسانی تحت تاثیر مکتب فکر تجدد گرایی (عقل گرایی) نامیده می
ا جزئی استناد به نصوص شرعی را در سایر لی یکه به صورت ک اند هقرار گرفت

که چپ  ھا و کسانی تسیو اینان عبارتند از سکوالر پذیرند، امور زندگی نمی
 شوند. اسالمی فامیده می

ھای  ھای آنان و دیدگاه طرح ای مرکب و تلفیقی یعنی و آنھا شیوه
انند، خو مرجعیت اسالمی که به طور کلی آن را قبول دارند و به آن فرا می

گرا  پذیرند به آنھا اسالم ، و چون در کل منابع اسالمی را میاند هدر پیش گرفت
 گردند. یزمتماشوند تا از عموم متجددین  گفته می

 .۸/۳۷مجموع الفتاوی -١
 شود: گرایی معاصر به سه گروه تقسیم می مکتب عقل -٢

ھا ھستند، کسانیکه  سکوالریست کنند، و آنھا کسانیکه به طور کّلی وحی را انکار می
گوید: آنان بر این باورند که ھر برنامه از  عماد الدین خلیل در مورد آنان می

ھای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تربیتی زندگی بشر باید از عقل انسانی  برنامه
 .۵۳سرچشمه بگیرد، یعنی بدور از دین و اھل آن، تھافت العلمانیة، ص

گذراند اما  کنند و ظاھرا به آن احترام می ورت مستقیم انکار  نمیتقدس وحی را به ص
دھند  خواھند، و اموری ارائه می آن بدون محتوا و بدون آنکه نقشی داشته باشد می

کند و آنرا به گونه ای مینماید که ھیچ ارزش و اثری ندارد، و  که وحی را باطل می
 کنند. مایندگی میشان از این طیف ن محمد ارکون و جابری و امثال

 باشد. گروه سوم عقل گراھای اسالمی تجدد خواه ھستند که موضوع این پژوھش می
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معاصر تعارض   ھای  ای از داده این باورند که شریعت با پاره ا براما آنھ
طلبد که  و فرھنگ معاصر میدارد و در نتیجه به باور آنھا پیشرفت علمی 

برای بخشی از نصوص شرعی و تعالیم سنتی دینی در چارچوب مفاھیم 
 فلسفی و علمی رایج تفسیر نو ارائه گردد.

 :مقصود از سلف -۳
 .)١(اند هکه رفت سلف یعنی گذشته و گذشتگانی

که از شما در سن  ت به آباء و اجداد و خویشاوندانیپس کلمه سلف در لغ
 .)٢(گردد اطالق می اند هو سال بزرگتر و برترند و گذشت

به مفھوم  یشتراغلب بشود ولی  و ھمچنین بر معانی دیگری اطالق می
 .)٣(گردد تقدم و در زمان گذشته بودن بیان می

 اما در اصطالح کلمه سلف دو مفھوم و مدلول دارد:
 مدلول زمانی تاریخی: -أ

و رسول  اند هزیست که در سه قرن برتر نخستین تاریخ اسالم مییعنی کسانی
و ، شبه بھتر بودن آنان گواھی داده است و آنان عبارتند از: صحابه  جاکرم 

و به نیکی از صحابه  اند هتابعین، و تابعین آنھا کسانیکه بدعت گذاری نکرد
قرن من  بھترین قرنھا«فرماید:  می جرسول اکرم که . چنان اند هپیروی نمود

که پس از آنان سپس کسانی آیند و که بعد از آنھا میاست و سپس کسانی
یک از سوگندش پیشی  خواھد آمد که گواھی دادن ھر قومیآیند، سپس  می
 .)٤(»جوید سبقت می اش گیرد و سوگندش از گواھی می

 

 . ماده (سلف).۹۵\۳معجم مقاییس اللغة البن فارس -١
، ماده (سلف) و ن ک النھایة في ۱۵۹\۹، و لسان العرب ۱۵۳\۳القاموس المحیط  -٢

 .۳۹۰غریب الحدیث واآلثار 
 .۲۰. و ن ک فھم السلف للنصوص الشرعیة. ص۴۳۲،۴۳،۱۲اللغة،تھذیب -٣
 .۶۰۶۵بخاری کتاب الرقاق. ح: -٤

                                                            



 ١١   درآمد

 مفھوم و مدلول منھجی: -ب

، و این شامل اند هآن بود برو اصحاب وی   جو این یعنی آنچه پیامبر 
که شامل  طورشود، ھمان  سلوک آنھا میاعتقادات آنان و عبادات و رفتار و 
 فرماید: شود، چنانکه الله متعال می نیز میشیوه آنھا در استدالل و فراگرفتن 

ِۚ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعٓوا
َ
۠  أ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � ِ َوُسبۡ  َوَمِن ٱ�ََّبَعِ��  َ�َ  َ�َٰن ٱ�َّ

 ٓ نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َوَما
َ
 .]۱۰۸[یوسف:  ﴾�
 دعوت الله سوی به) کامل( بصیرت با من، است من راه این :بگو!) پیامبر ای(«

و  پاک خداوند و) کنند می چنین نیز( کردند پیروی من از که کسانی و، کنم می
 .»نیستم مشرکان از و من، است منزه

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿ فرماید: که می أالله  ۀو بر اساس گفت
َ
َتِقيٗما َوأ

 ۖ ْ  فَٱتَّبُِعوهُ ُبَل َوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  ٱلسُّ ٮُٰ�م بِهِۦ َ�ٰلُِ�مۡ  َعن َسبِيلِهۦِۚ  َ�َتَفرَّ  َوصَّ
 ]۱۵۳[األنعام:  ﴾َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 

) پراکنده( ھای راه و از دیکن روییپ آن از پس است، من میمستق راه نیو ا«
 شما خداوند که است زییچ نیا کند، می دور خدا راه از را شما که د،ینکن روییپ

 .»دیشو زگاریھ پر دیشا است، نموده سفارش آن به را
نیز به بیان  ،تقسیم شدن امت آمده ؛و آنچه در بعضی از روایات حدیث

فرموده: (آنچه من  ج، چنانکه رسول اکرم شیوه گروه رستگار پرداخته است
 .)١( و اصحاب من بر آن ھستیم)

گروه رستگار را به آنچه اھل یک زمان مشخص  جاین رسول اکرم  بنابر
ای واضح که  نست بلکه گروه رستگار را با شیوهبر آن قرار دارند مرتبط ندا

 ھای آن مشخص است پیوند داد. نشانه

، ۲۳. و آجری در الشریعة ۱۲۹\۱۲۸\۱. حاکم در المستدرک ۲۶\۵۱۸ترمذی ح-١
 ، آن را صحیح شمرده است. ۲۰۳. و آلبانی در الصحیحة ح۱۷۹\۱

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ١٢

ای  مفھوم منھجی و شیوه مفھوم تاریخی کلمه سلف بدون تردید در
کس در مسیر آنان گام ھر کند که  را به آن اضافه میداخل است، و این

اید از آنھا یاز آنھا براه آنھا را در پیش گرفت، گرچه در زمانی بعد  برداشت و
-شود. پس سلف صالح صحابه  آید و به آنان نسبت داده می به شمار می

راه آنان را در پیش گیرد و بر  یکهکس ھر ھستند، و -رضوان الله علیھم
 شود، تابعین و پیروان آنان نسبت داده میشیوه و منھاج آنان گام بردارد به 

وان اولین پیروان سلف به شمار به عن اند هزیست ھای برتر می شان که در قرن
 برود سلفی است. راه آنان کس تا روز قیامت به  آید و پس از آنھا ھر می

پس این دو مدلول (تاریخی، و منھجی) دو مفھوم و مدلول به ھم پیوسته 
 باشند. می

 ارزیسته است از سلف به شم ھای برتر می که در قرن کسی رو ھر این از
 ،اند هو یارانش بود جباشد که پیامبر  د مگر آن بر ھمان راه و روشی آی نمی
آیند از پیروان سلف به  که بعد از آنھا میراه و روش قرآن و سنت و کسانی 

ت و عمل به فھمیدن قرآن و سن در شمار نخواھند آمد، مگر آنکه راه آنان را
 آن در ظاھر و باطن در پیش گیرند.

والجماعه که آنھا  السنةاھل  ین مفھوم منھجی مرادف است با واژۀو ا
و عبارتند از صحابه و  .اند هکسانی اند که به قرآن و سنت تمسک جست

اد راه آنان را در پیش که در قول و عمل و اعتق شان و کسانی تابعین و پیروان
 .)١(اند هگرفت

مراد الله و رسول را بوده و  تر که تابعین به صحابه نزدیکتردیدی نیست 
و علم و دانش  ودندصحابه ب، چون آن شاگردان اند هفھمید می نصوص بھتر از

و پیروی از صحابه و پذیرفتن  اند هگرفته و با آنھا ھمراه بود را از آنھا فرا

 .۲۹ن ک فھم السلف الصالح للنصوص الشرعیة  ص -١
                                                            



 ١٣   درآمد

کس به این کار اعتراض یچکه ھ اند هدادن به آن اجماع کرداقوال آنھا و فتوا 
 .)١(نداشته است

ال و امور ظاھری و که به سخن متبوع و احو و مشخص است که ھر کسی
گاه تر باشد، او به داشتن تخصص در آن از دیگران سزاوارتر  باطنی آن آ

 .)٢(است
صحابه و پیامبر پایبند  ۀتابعین به سیرگوید:  این امام شاطبی می بنابر

 .)٣(قّله رسیدند گاھی پیدا کرده و در علوم شرعی بهین آشدند تا اینکه در د
این رو آنچه از قرآن و سنت صحابه و تابعین فھمیده و استنباط  از
 اند هکه بعدھا آمد به محوریت و مرجعیت از فھم و استنباط کسانی اند هکرد
 .)٤(تر است اولی

-منظور از مذھب سلف یعنی آنچه صحابه کرام «گوید:  می /سفارینی 
ای که امامت و  شان و ائمه ستگان تابعین و پیروانو برج -رضوان الله علیھم

که به  ، نه کسانیاند هشان در دین مورد پذیرش مردم است بر آن بود جایگاه
ه و گذاری متھم شده و یا جزو خوارج و روافض و قدریه و مرجئبدعت 
 .)٥(اند هشان بود عتزله و کرامیه و امثالو م جھمیه

که ھا آلوده باشد از سلفی  ھا و بدعت پس ھرکس به یکی از این ھواپرستی
ھای برتر صدر اسالم زیسته  آید، حتی اگر در قرن دا ھستند به شمار نمیمقت

 باشد.
 

 . تحقیق: سلیمان اشقر.۷۷مال اإلصابة في أقوال الصحابة عالئی. صج -١
 .۴/۹۱مجموع الفتاوی  -٢
 .۱/۹۵الموافقات -٣
 .۱۱۸،۴. و إعالم الموقعین ۵۹،۲ن ک الصراعق المرسلة  -٤
 .۲۰،۱لوامع األنوار البھیة  -٥

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ١٤

 توان اصطالح سلف را به سه مدلول تقسیم کرد: و می
که در سه  شان کسانی تابعین و پیروانمدلول زمانی: که صحابه و  -۱

 باشند. ، میاند هزیست قرن اول اسالم می

ند که در تعامل با نصوص از ا مدلول و مصداق منھجی: و آنھا کسانی -۲
و  جلحاظ علمی و عملی و اعتقادی راه و روش رسول اکرم 

 .اند هاصحابش را در پیش گرفت
منھجی و مصداق و مدلول مذھبی: و آن تطبیق عملی مدلول  -۳

ن مطالبی است که سلف از نصوص قرآن در علم و آسلوکی است و 
شان در  دیدگاه و ترین اقوال ، و شامل مھماند هعمل استنباط کرد

 .)١(باشد اعتقاد می
فھم سلف: یعنی روایات و افعال صحابه و تابعین و آنچه صحابه و  -۴

ور شان از مجموع نصوص شرعی یا آحاد آن در ام تابعین و پیروان
 .)٢(اند هعلمی و عملی دین استنباط کرده و فھمید

 ، و یا اینکهاند هآنھا بر آنچه نظرشان بوده اجماع داشت ای اھمهیعنی ب
و کسی از صحابه و تابعین با آن  اند هھای ارائه کرد افرادی اقوال و دیدگاه

 مخالفت نکرده است.
یا بعضی  اند هداشتاوتی و آرای متف اند هچنانکه آنچه در آن اختالف کرد

و دیدگاه بعضی از سلف به شمار ، این درک اند های به خطا رفت در مسئله
 سلف دانست. وان آن را به عنوان درک و فھم ھمۀت آید و نمی می

این فھم سلف یعنی آنچه سلف از نصوص به عنوان مراد الله و  و بنابر
 .اند هرسول فھمید

 ت.. به این تقسیم اشاره کرده اس۳۳زنیدی در کتاب السلفیة و قضایا العصر، ص -١

 .۳۴فھم السلف الصالح للنصوص الشرعیة ص -٢
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ار از سخنش، افعال و و مستند آنھا در شناخت منظور پروردگ
را مشاھده  آن، آنکه به عنوان مفّسر قر اند هبود ج رھنمودھای پیامبر

 .)١(اند هکرد می
ھر  و اند هداد داده انجام می به آنھا فرمان می ج آنچه رسول اکرم ھر پس

شدند  کردند و اگر دچار اشکالی می داده آن را تصدیق می خبری که می
 توان خالصه کرد: پرسیدند، که چنین می می

نموده و به آن  اگر نص از امور علمی خبری بوده آن را تصدیق می - أ
 آوردند و یقین کامل داشتند. ایمان می

که  خواست تا جایی اگر نص از آنھا انجام کاری یا ترک کاری را می - ب
 کردند. توانستند دستور را اجرا می می

کردند و  ا میاگر شارع در مورد کاری سکوت کرده بود، آن را رھ -ج
مصالح مرسله  از که با این قید )٢(جستند بوسیله آن به خداوند تقّرب نمی

 ند.شد بیرون می
 توان به چنین درکی رسید: با دو شیوه می و یا

ھای روایی و حدیثی و  اقوال آنھا که در کتاب ھمه فراگیری کامل -۱
 .)٣(تفسیر و غیره آمده است

گاھی دارندکه به اقوال  نقل کردن از کسانی -۲  .)٤(آنان آ
ص شرعی مخالف چرا متجددین با التزام به فھم سلف صالح در نصو دوم:

 اند؟

 .۴/۱۵۳إعالم الموقعین  -١
 .۷۵جامع العلوم و الحکم ص  -٢
 .۶۴فھم السلف ص -٣
 .۵۳۷\۸بیان تلبیس الجھمیة  -٤
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وقتی موضع این گروه در برابر نصوص شرعی را بررسی کنیم و به تالش 
ھای بدون رفتی بنگریم که به آنھا اجازه بیرون  مستمر آنھا را برای ایجاد راه

دھد تا بتوانند درک و  شرعی را می آمدن از التزام به فھم سلف در نصوص
ھا آزادی تجدید نظر در اجرای بعضی نفھمی نو و نرم ارائه کنند که به آ

دھد چون از دیدگاه آنھا با واقعیت زندگی و عصر  نصوص و یا ترک آن را می
 حاضر سازگاری ندارد.

 وارد ذیل است:ی مو موضعدیدگاه ترین اسباب چنین  مھم
فشاری بر توسعه با پاپائین آوردن جایگاه نص شرعی و داللت آن  -۱

 دادن دایره ظنی بودن داللت نص یا ثبوت آن. 
، و یا آن تواند مخالف آن باشد و با تاکید بر اینکه نص دیگر مانند این می

 د و یا حمل بر مجاز گردد.بر خالف ظاھرش تاویل شو
از ارزش  یاست به طریق اولآنھا با خود نص شرعی اینگونه  تعاملوقتی 

 دیدگاه و فھم سلف از نص کاسته خواھد شد و به آن التزامی نخواھد بود.
در فھم نصوص یا  شان سلف و مذھب ندانستن حقیقت شیوۀ -۳

اساس عدم شناخت  کنند اغلب بر که طرح می تجاھل در این مورد، شبھاتی
نصوص  سلف است، چنانکه آنھا مذھب سلف را در حقیقت فھم و شیوۀ

 .)١(اند که مذھب سلف تفویض  است اند و گمان برده صفات نفھمیده

. وسر تأخر ۸۶، ودستور الوحدة الثقافیة ص۴۷، ۴۵۵ن. ک: عقیدة المسلم غزالي  -١
 بین السلف والخلف، قرضاویالعقیدة ، وفصول في ۵۶العرب والمسلمین ص

. ن. ک. کتاب ۳۰۹، ۳۰۳. والمرجعیة العلیا في اإلسالم، قرضاوي ۸۴،۶۵،۶۵ص
. وقراءة النص الدیني بین التأویل ۱۳و ۸۳التراث في ضوء العقل، د.محمد عمارة ص

. ۳۹. ن. ک.: أدب االختالف في اإلسالم، د. طه العلواني ص۳۳الغربي واإلسالمي. ص
 .۱۱۳د.لؤي الصافي صوأعمال العقل، 
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به خاطر آرای اشتباه بعضی از  مذھب سلف و فھم آن همحاکم -۴
شود و وسیله برای عیب  منتسبین به آنھا، که اشتباه آنھا تعمیم داده می

 شود. نتیجه عدم التزام به آن قرار داده می جویی فھم سلف، و در

حساس انامنظم و با روحیه  حس دفاعی به صورتغالب بودن  -۵
ای آنان  ب و تمدن آن، با چنین حس و روحیهغر شکست در برابر

کنند را  که غرب و پیروانش در مورد اسالم مطرح می خواھند شبھاتی می
خواھند با تاویالت و آرای خطرناک که مخالف فھم  پاسخ گویند، اما اینھا می

ر قضایای ص دخصو، به گویندبآنھا پاسخ سلف از نصوص شرعی است، به 
این نصوص  والء و براء. و چون فھم سلف از سیاسی، جھاد، قضیۀ زن و

برند که فھم سلف حجت نیست و  مانعی است بر سر راه آنھا به این پناه می
 نیازی به التزام به آن نیست.

آھنگی، و این نتیجه شکست  ھم گرایی افراطی و گرایش ایجاد واقع -۶
رابر وضعیت حاکم است. و تالش برای تاویل نصوص و ارائه مفھومی در ب

موجود زندگی  ای که واقعیت ن که مخالف فھم سلف باشد به گونهجدید از آ
برای آن  فرجامتالش ناپذیرد این  اش می ھای شرعی را ھمراه با مخالفت

ت آن با فاست که به اوضاع موجود مشروعیت بدھند و یا حد اقل از مخال
ھای فکری و  بین طرح آھنگی عی بکاھند و تالشی برای ایجاد ھمکام شراح

آھنگی بین دموکراسی و  بین شریعت اسالمی مانند ایجاد ھمفلسفی غربی و 
نظام سیاسی در اسالم، و یا حقوق بشر در غرب و حقوق بشر در شریعت 

ه این به جای دعوت به تغییر اوضاع ما به آنچ اسالمی و امثال آن. بنابر
خواھد و به  کند و خداوند از ما می را تضمین می سعادت دنیا و آخرت ما

کوشیم که اسالم را با واقعیت  جای آن که ما اوضاع خود را اسالم کنیم می
 بزرگی است.شکل مدھیم و پیرایش کنیم و بدون شک این  تغییر
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 نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا
 

 )١(فال ديننا يبقى وال ما نرقع 
 

زنیم پس  پیوند می پاره پاره کردن دین خود دنیای خویش را وصله و باما 
 زنیم. ماند و نه آنچه پیوند می مان باقی می نه دین

ممکن است گاھی به عّلت موانع بزرگ ناتوانی مسلمین ما نتوانیم اسالم 
که الله  را به طور کلی و فراگیر اجرا کنیم، ولی در چنین حالتی ھمان طور

ْ فَ ﴿ ماید:فر متعال می َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ ْ َخۡ�ٗ  ٱۡسَمُعوا نفُِقوا
َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
� َوأ

نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ
َ
ْوَ�ٰٓ  ّ�ِ

ُ
 ]۱۶[التغابن:  ﴾�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 و، برید فرمان و، دھید گوش و، بترسید الله از توانید می) که جایی( تا پس«
 خود نفس حرص و بخل از که کسانی و، است بھتر شما خود برای که کنید انفاق

 .»رستگارند که آنانند بمانند مصون
نه اینکه خود را گول بزنیم و ناتوانی و کوتاھی خود را  پوشش شرعی و 

را ملزم نکرده و یا این کار  دینی بدھیم و ادعا کنیم که شریعت به این کار ما
بیل متفکران نیست، و اینگونه بکوشیم تا مخالفان دین از قمخالف شریعت 

برای انجام که باید  ھا را خوشنود کنیم، در صورتی سکوالریست و یا غربی
گردد، چنانکه  ھایی تالش کنیم که موجب خوشنودی خداوند متعال می کار
 فرماید: می

﴿ ِ ِ َ�ۡلُِفوَن ب ُ لَُ�ۡم لُِ�ُۡضوُ�ۡم وَ  ٱ�َّ ن يُۡرُضوهُ إِن َ�نُواْ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
َحقُّ أ

َ
أ

 ]۶۲[التوبة:  ﴾ُمۡؤِمنِ�َ 

شما را خوشنود کنند، درحالی کنند تا  (منافقان) برای شما به الله سوگند می«
 .»رسولش را خوشنود سازند تر (این) است که الله و گر ایمان داشتند شایستهکه ا
 

 .۲۰۰دیوان عدي بن زید العابدي. ص-١
                                                            



 ١٩   درآمد

شان از  قین و پیروانھای مستشر به علت مطالعه مزمن کتاب -۷
این  اند، و عالوه از ار گرفتهگرا تحت تاثیر شبھات آنان قر قلمتجددان ع

ی عادی گرایی در کشورھای اسالمی توسعه ھمه جانبه یافته و چیز غرب
 زندگی کرد.و  شده که به ناچار از آن نظرھا پیروی

علمی منّظم و وسایل معروف آن، و علت آن  ضعف التزام به شیوۀ -۸
 ور ذیل است:ام

ضعف ساختار شرعی نزد اغلب آنھا، که به دنبال آن اجتھادات  - أ
 اردمو برخی و در ،اند هشاذی از بعضی سرزده و دچار خطاھای علمی شد

 دھند. شان نسبت می سخنان را به کسانی دیگر غیر از گویندگان
تناقضات واضحی در مواضع و ھواپرستی که به خطاھای منھجی و  - ب

 شده است. ھا منجر اندیشه
نامند  ھوای نفس و یا آنچه آنھا عقل میو این نتیجه قطعی داوری 

ْ لََك فَٱۡعلَمۡ  فَإِن لَّمۡ ﴿ فرماید: می أالله باشد، چنانکه  می �ََّما  �َۡسَتِجيُبوا
َ
�

هۡ 
َ
ِن ٱ�ََّبعَ يَتَّبُِعوَن أ َضلُّ ِممَّ

َ
ِۚ َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ  َوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ َ إِنَّ   ُهٗدى ّمَِن ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ِدي ٱۡلَقۡومَ َ�هۡ   ]۵۰[القصص:  ﴾ٱل�َّ

 خود ھوسھای از فقط آنھا که بدان، نپذیرفتند را تو) سخن این( اگر پس«
) ھیچ( بدون را خویش نفس ھوای که کس آن از تر گمراه و، کنند می پیروی

 گروه خداوند گمان بی؟! کیست؛ کند می پیروی خدا) سوی( از ھدایتی
 .»کند نمی ھدایت را ستمکاران

این خواھد شد که  بدھی است که التزام به فھم سلف در نصوص مانع از
کند و در نتیجه به جستجوی وسیله  فرد به دلخواه خود نصوص را تفسیر

ون رد کردن نص به صورت را در کنار زدن این التزام بد ھایی بپردازد که او
 دھد. یاری می ،پرده صریح و بی
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شرعی و افراط در دنبال گیری در احکام  غالب بودن اصل آسان -ج
ھای عصر حاضر متناسب  که با داده در صورتی وال شاذھا و اق کردن رخصت

 باشند، بدون از اینکه به قوت دلیل و حجّیت آن نگاه کرده شود.
و  امیال باید بر اساس قّوت دلیل باشد نه بر اساس دادن مسئله ترجیح
 وشادوش وضعیت حاکم بر پیرامونو نه به خاطر اینکه دمردم  خواھشات

 شان حرکت کنند.
داق متعارف آن نزد ھا و پایبند نبودن به مص نقص در به کارگیری واژه -د

مانند: مقاصد و مصالح، و اجتھاد، و  علما (عدم استعمال لغت در محل اش)،
 تجدید، و اعتدال و امثال آن.

از  با پارۀ (پیچاندن آنھا) ردن امور عادیک قاطر، و ھای آشکا مغالطه -ھـ
آن نصوص صریحی آمده عدم یا  و که در مورد انجام دادن مسایل عبادی

 است.
مانند اینکه امر به گذاشتن ریش و کوتاه بودن لباس، و نقاب زنان، و 
گوش ندادن به موسیقی را از قبیل عادات جزئی شمردن که تحت تأثیر 

زمانی و مکانی خواھد بود، مانند لباس و سواری و شیوه نشستن و  شرایط
علم و عقلی داشته باشد بین این در صورتیکه  اگر کسی اندکی  )١(امثال آن.

 کذارد. مورد فرق می دو
پردازیم که به آن دست یافته  این مقدمه اینک به بیان شبھاتی می بعد از

 واھم گفت.ام و به یاری خداوند متعال به آن پاسخ خ
 

 .۵۹-۵۸الثقافة اإلسالمیة بین االصالة والمعاصرة. قرضاوي. ص-١
                                                            



 
 
 

 اول شبهۀ

 سلف معصوم نیستند و فھم آنان از نصوص یک منبع بشری است. بنابر
توان آن را با مفھومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس  این نمی

 دانید؟ چگونه فھم سلف را مانند وحی واجب االتباع می
عت یک منبع بین شریعت و فقه باید فرق گذاشت، چون شری این رو از

باشد، اما فقه یک منبع بشری است که  آن واجب می الھی است که پیروی از
)١(لزامیا

 رود. اطاعت از آن نیست، و فھم سلف از فقه بشری به شمار میدر  
 ای از سخنان ھا پاره گوید: ھمه انسان دکتر احمد کمال ابو المجد می

شان  ھا و کارھای شود و به گفته ای رد می شود و پاره پذیرفته میشان 
 .)٢(گیرند گردد و مورد مناقشه قرار می اعتراض می

آید و از آن به  وا: کالم فقھا شریعت به شمار نمیو دکتر محمد سلیم الع
ه به عنوان نوعی استنباط از نصوص شود و بلک عنوان دین استدالل نمی

گیرد و راھی است برای بھتر فھمیدن این  قرار میشرعی مورد استدالل 
آن، اما این فھم و دیدگاه معصوم نیست و  نصوص و کیفیت به کارگیری

 .)٣(درست باشد گاھی نادرست خواھد بودکه ممکن است  ھمان طور
اتی ھای فقھی جز اجتھاد نوشته: «و جمال الدین عطیه تاکید میکند که

 .)٤(»دنشرعی ندار بشری چیزی بیش نیست، و الزام

 .۶۸ -۶۳ن. ک. الثقافة العربیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصرة. قرضاوی، ص -١
 .۸۶حوار ال مواجھة، ص -٢
 .۱۸۵الفقه اإلسالمي في طریق التجدید ص -٣
 .۶۲و فقه جدید لألقلیات صنح -٤
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 اول: ۀپاسخ به شبه
کسی در آن اختالفی ندارد و گر ن ادعا که سلف معصوم نیستند، ھیچ ای

قابل توجیه نخواھد بود و کسی ادعا کند که سلف معصوم ھستند ادعایش 
گفته که سلف معصومند یا اوامر افرادی غیر از پیامبران قطعًا باید ھیچ کس ن

گوید: ھمه مسلمین به این  االسالم ابن تیمیه میاطاعت شود. بلکه شیخ 
 .)١(اتفاق دارند که فرمان ھیچ کسی جز پیامبران واجب االتباع نیست

این اجماع  ھا بر دین از ھمه گروه ای سلف و ائمه ای گوید: ھمه و می
ھیچ کسی معصوم و مصون از گناه و اشتباه  جاند که غیر از رسول الله  کرده

 .)٢(نیست
ت و اجماع آنھا اگر سلف بر امری اجماع کنند، اجماع آنھا حجت اساما 

امت من بر «فرماید:  می جآید، چون رسول اکرم  معصوم به شمار می
 .)٣(»گمراھی اتفاق نخواھد کرد

این رو شیخ  مذھب آنھا در صورت اجماع حق خواھد بود. از ،این بنابر
اختالف کردند حق  گوید: اجماع آنھا معصوم است، اگر می /االسالم 

ھای آنھا حق را جستجو  توان در بخشی از گفته ا نیست و میخارج از آنھ
شود مگر اینکه قرآن و  کرد، و به خطا بودن قولی از اقوال آنان حکم نمی

 .)٤(سنت بر خالف آن باشد
ندارد که فردی اد آنان ممکن است به خطا بروند اما امکان حگرچه آپس 

ب درست و دا اشتباھی بگوید و باقی آنان مطلب خاز آنھا در مورد کتا

 .۴۹۵بغیة المرتاد. ص -١
 .۲۶۶جامع الرسائل.ص -٢
 آن را صحیح دانسته است. ۱۸۴۸ترمذی کتاب الفتن. و آلبانی در صحیح الجامع  -٣
 .۱۳/۲۴مجموع الفتاوی  -٤

                                                            



 ٢٣   شبهۀ اول

حق خالی باشد و ھمه  پس این که دوران آنھا از گویندۀصحیح را نگویند، 
 .)١(خالف حق را بگویند، محال و غیر ممکن است

گوید: (اجماع سلف در فھم  آید که می این رو این قاعده به میان می از
نامیده  »والجماعة السنةھل أ«نصوص معتبر است) و بنابر ھمین سلف صالح 

اند، چون آنھا به سنت که مفّسر قرآن و به اجماع صحابه بر معانی آن  شده
این رو  اند از این اتفاق کرده و متفرق نشده جویند، و آنھا ھمه بر تمسک می

 .)٢(اند هنامیده شد »أھل السنة والجماعة«
ستنباط سلف از اما فرق گذاشتن بین شریعت و فقه، و یا بین نصوص و ا

گیرد و منبع دومی بشر است، و در نتیجه  آن که اولی از وحی سرچشمه می
چنین فرق  رود. درستی و نادرستی می لاولی معصوم و در دومی احتما

 گذاشتنی در کل درست است اما به توضیح نیاز دارد:
تردیدی نیست که شریعت و فقه فرق دارد، شریعت یعنی وحی  -۱

سنت) که پیروی از آن واجب است. اما فقه یعنی آنچه معصوم (قرآن و 
را شامل  (فقھاء) اختالف و مسائل اجماعکه  )٣(اند مجتھدین فھمیده

معصوم اختالف  ، اما)٤(اجماع معصوم است اما با یک فرق که شود، می
 .نیست

باشد که از اجماع  و سخن در اینجا در مورد فھم سلف از نصوص می
 د.رو می رمعصوم به شما

 .۴/۱۵۵إعالم الموقعین  -١
 .۲۶۴-۲/۲۶۰االعتصام، شاطبی  -٢
دانستن احکام شرعی عملی که از دالیل «اند:  کردهھا فقه را اینگونه تعریف  اصولی -٣

 .۱/۵۸، و جمع الجوامع ۱/۱۲ن ک شرح التلویح ». تفصیلی آن استنباط شده است
ن ک موقف االتجاه العقالني اإلسالمي المعاصر من النص الشرعی، د. سعد بن سجاد  -٤

 .۳۸۵العتیبی، ص
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ند اجماع فقه دانشی است که منبع آن نصوص شریعت و منابعی مان -۲
این  باشد، بنابر غیره که شریعت تأیید کرده می صحابی و و قیاس و قول

شود و بوسیله آن  با نصوص شرعی دارد، از آن استنباط می یماط محکارتب
 .)١(د داشتو بدون نصوص شرعی مشروعیتی نخواھ گردد تصحیح می

کند  دارد یا از صاحب شریعت نقل می از شریعت بیان میآنچه فقیه  -۳
این صورت فقیه مبّلغ است و پیروی از او به خاطر اطاعت الله و رسول  که در

که از صاحب شریعت نقل شده ز روایتی ، و یا اینکه سخن فقیه اواجب است
این صورت فقیه در شناخت مراد الله و رسول اجتھاد  استنباط شده است، در

است، و اطاعت از او اطاعت از اولی االمر است که از آن استنباط  کرده

ٓ ﴿ فرماید: کنند، خداوند متعال می می ۡمنِ �َذا َجا
َ
ۡمٞر ّمَِن ٱۡ�

َ
وِ  َءُهۡم أ

َ
 ٱۡ�َۡوِف أ

ْ بِهِ  َذاُعوا
َ
وهُ إَِ� ٱلرَُّسولِ  َولَوۡ  ۦۖ أ ۡمرِ  �َ�ٰٓ  َردُّ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ ِمنۡ  أ  ينَ ُهۡم لََعلَِمُه ٱ�َّ

ِ ِمنۡ  َت�بُِطونَُهۥ�َسۡ  َبعۡ َ�  ُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥَعلَيۡ  ُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ۡيَ�ٰنَ ُتُم �َّ إِ�َّ  ٱلشَّ
 ]۸۳[النساء:  ﴾قَلِيٗ� 
ما فرمان داده که از آنھا بپرسیم و نھا اھل ذکر ھستند که الله متعال و آ

ٓ ﴿ فرماید: شان عمل کنیم، خداوند متعال می به فتواھای رَۡسۡلَنا ِمن  َوَما
َ
أ

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ  َٔ َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� 
َ
[النحل:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  إِن ُكنُتمۡ  لُٓواْ أ

۴۳[. 
لی االمر) ھستند که (او مۀو تردیدی نیست که علما از مصادیق اولی کل

آنھا فرمان داده است، و بعضی از  به اطاعت ازما را نساء  خداوند در آیۀ سورۀ
 اند. ردهتفسیر کصحابه و تابعین کلمه (اولی االمر) را به علما 

عابد بن محمد السفیانی.  ن ک الثبات والشمول في الشریعة اإلسالمیة. دکتر -١
 .۵۶۹-۵۴۶ص

                                                            



 ٢٥   شبهۀ اول

که به  کنند، کسانی ند که از الله اطاعت میا گوید: آنان کسانی ابن عباس می
آموزند و مردم را امر به معروف و نھی از منکر  شان را می مردم معانی دین

 .)١(خداوند اطاعت از آنھا را بر بندگان واجب نموده استاین  کنند، بنابر می

ْوِ� ﴿: گوید و جابر بن عبد الله می
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
یعنی  ]۵۹[النساء:  ﴾ِمنُ�مۡ  ٱۡ�

 .)٢(که دارای فقه و بینش و کسانی اھل نیکی ھستند کسانی
 ینخع ابی نجیح و حسن و ابی العالیه وابن و ھمچنین مجاھد و عطاء و 

 .)٣(اند هغیره آن را به علما تفسیر کرد مھران و و میمون بن
 .)٤(و قول امام مالک ھمین است

و از بعضی از تابعین و  )٥(و اینکه از بعضی از صحابه مانند ابو ھریره
نقل  )٦(ین مھران و ابن زید و مقاتل و کلبشان ھمچون میمون ب پیروان

 االمر حّکام ھستند. یولأشده که منظود از 
ست که اباشد این  ترین قول که قول علمای محقق می معروف ،این بنابر

 و )١(و ابن العربی )٧(جصاصچنانکه شود،  األمر) ھمه را شامل می یکلمۀ (أول

 . ۱/۲۳۷. ۲۶۶، بیھقی، ح۱/۳۲۸. ۴۳۱مستدرک حاکم. ح -١
. و اللکائی در ۷/۱۸۰. و طبری در تفسیرش ۳/۹۸۹. ۵۵۳۴و تفسیر ابن ابی حاتم ح

 .۱/۷۳. ۷۸۶شرح األصول 
. و مستدرک حاکم ۷/۱۷۹. تفسیر طبری ۱۱/۲۴۴. ۳۳۰۷۳مصنف ابن ابی شیبه، ح -٢

 .۳/۹۸۸، ۵۵۳۳. تفسیر ابن ابی حاتم ح۱/۳۲۸. ۴۳۰ح 
. ۱/۱۲۸۷. الفقیه و المتفقه بغدادی ۱۲۹۱-۴/۱۲۸۷ن. ک. سنن سعید بن منصور  -٣

 .۲/۱۹۷والدر المنثور 
 .۱/۴۸۱. و فتح القدیر ۱/۴۹۶. و ابن العربی ۵/۲۲۹تفسیر القرطبی  -٤
 .۴/۱۲۸۷. و سعید بن منصور ۱۱/۱۴۳. ۳۳۰۷۱مصنف ابن ابی شیبه. ح -٥
 .۷/۱۷۷تفسیر قرطبی  -٦
 .۲/۲۱۰أحکام القران  -٧

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٢٦

)٤(و ابن کثیر )٣(و ابن قّیم )٢(ابن تیمیه
 :اند هگفت )٥(وغیره 

دھد که  می را به صراحت دستور اطاعت از کسانی آیۀ کریمه ،به ھرحال
. و علما این آیه اما دانشمندان کتاب و سنت ھستند نیستند رسولپیامبر و 

 اند. سوره نساء را از دالیل حجیت اجماع شمرده
ن است که خداوند به گوید: و دلیل حجیت اجماع ای رازی میامام 

ن آیه فرمان داده است، و ھر به صورت قطعی در ای را االمر یاطاعت از اول
به صورت قطعی به اطاعت از او دستور دھد باید  متعال خداوند کسی را که

 .)٦(از خطا معصوم باشد
ه شیخ رشید رضا و بلک )٨(ھاست و اصولی )٧(و این قول جمھور مفسرین

: ت از داللت این آیه کهتر اس داللت این آیه بر حجیت اجماع قوی :گوید می

َ َ�ُ  ِمنۢ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿  َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  ٱلُۡهَدىٰ َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
 ِ ٰ َونُۡص  ۦنَُوّ�ِ  .)٩( ]۱۱۵[النساء:  ﴾وََسآَءۡت َمِصً�ا َجَهنََّمۖ  لِهِۦَما تََو�َّ

 .۱/۴۹۶احکام القرآن  -١
 .۳۴۵، ۱۰/۳۴۴مجموع الفتاوی  -٢
 .۳/۵۴۱و  ۱۴/ ۲اعالم الموقعین  -٣
 .۴/۱۳۶تفسیر ابن کثیر  -٤
 .۵/۱۳۴۴، و محاسن التنزیل قاسمی ۳/۱۵۶، و فتح البیان ۸/۲۵۴فتح الباری  -٥
 .۹/۱۴۸التفسیر الکبیر  -٦
. و أضواء البیان ۲۰۲. و تفسیر سعدی، ص۵/۱۵۵. تفسیر المنار ۵/۸۷روح المعانی  -٧

۱/۲۶۱. 
 .۱/۲۹۹. المستصفی ۲/۶۸. شرح اللمع ۳/۲۱۴قواطع األدلة  -٨
. والمسائل األصولیة في اآلیة، تالیف دکتر عبدالعزیز العوید، ۵/۱۷۲تفسیر المنار  -٩

 .۳۴-۳۰ص

                                                                                                                                



 ٢٧   شبهۀ اول

را  در کل اگر از سخن عالم به شریعت اطاعت شود و مردم حکم او
به آن و به  این لحاظ از او اطاعت شده که به شریعت علم دارد و بپذیرد، از

ام پی ھتی دیگر، پس او در حقیقت رسانندۀکند، نه از ج مقتضای آن حکم می
نه اینکه او به  شود به عنوان مبّلغ گرفته می الله و رسول است و سخن او فرا

جایگاھی قرار  طور مطلق حق حکم کردن دارد، چون ھیچ کسی در چنین
ر مطلق حق حکم دارد و که بر پیامبر نازل شده به طوندارد و فقط آئینی 

 .)١(چون معصوم است چنین حقی دارد جپیامبر 
کاھنانه و اینکه پیروی از آرای سلف  و این ردی است بر ادعای شیوۀ

 بیزارند.گویا ھمان شیوۀ اطاعت از کاھنان است که اسالم و مسلمین از آن 
اگر در رّد کسانی گفته مطرح  -فرق گذاشتن بین شریعت و فقه  -۴

نصوص شرعی و  شان حتی اگر مخالف شود که برای اقوال و آرای امامان
ست، چون نصوص اقابل توجیه و مورد قبول  -ورزند می تعصبصحیح باشد 

و علما خودشان اصل  اصل ھستند و احتیاج به چیزی دیگر ندارد. خود
 شریعت نیاز دارند.ستناد به نصوص نیستند و بلکه برای اعتبار و ا

د بدون توجه به اینکه آنان داور قرار دادن افرا«گوید:  شاطبی می
و باشند گمراھی است،  ھایی برای رسیدن به حکم شرعی مطلوب می وسیله

 .)٢(»و بس حاکم فقط شریعت است ینحجیت قاطع و باالتر
تواند به  گوید: در مسائل اختالفی کسی نمی و شیخ االسالم ابن تیمیه می

قول فردی استدالل کند، و بلکه  حجت فقط نص و اجماع است و دلیلی 
است که از آن استنباظ شده و مقدمات آن با دالئل شرعی ثابت گردیده، نه 
با اقوال بعضی از علماء، چون برای اقوال علما دالیل شرعی جستجو میشود 

 .۲/۳۴۲االعتصام  -١
 .۲/۳۵۵االعتصام -٢

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٢٨

 .)١(را دلیلی علیه شریعت قرار دادتوان اقوال علما  و نمی
و ھدایت را از گمراھی  نماید پس آنچه حق و باطل را از ھم جدا می

کند این است که آنچه خداوند به ھمراه آن پیامبران را فرستاده  مشخص می
آن سخنان مردم به آن  و آنچه در کتابش نازل  کرده حق است، و عالوه از

د باطل شود اگر با آن موافق بود حق است و اگر با آن مخالف بو عرضه می
 .)٢(است

جیه برای تو سیله و نردبانی باشدگر فرق گذاشتن بین شریعت و فقه واما ا
ای باشد برای تجدید  ھای نصوص و بھانه و داللت )٣(در احکام شرعی ریبازنگ

مخالفت با راه به بھای وش زمان حرکت کند و این کار دوشادتا  خطاب دینی
ایجاد اشکال و اشتباه امت انجام گیرد، چنین فرق گذاشتنی  علمای گذشتۀ

د، ھای فھم و توضیح علما بررسی شونصوص منکند تا با  کند و راه را باز می می
و ھرکس ھرچه دلش بخواھد در تفسیر کالم خدا و کالم رسول ارائه کند، با 

 .)٤(باشد ما درک بشری است و معصوم نمیاین دلیل که توضیح عل
برای رسیدن  و نردبانیسیله رود که و سخن حقی است که بیم آن میاین 

لله، ال که گفتند: ال حکم إدر مورد خوارج وقتی سبه باطلی باشد، چنان که علی 
 .)٥(باطل است ارادۀ ھدف از گفتن آن  حقی است که د: کلمۀفرمو

 .۲۶/۲۰۲مجموع الفتاوی  -١
 .۱۳۶-۱۳۵، ۱۳مجموع الفتاوی  -٢
گوید: بازنگری فقط  می ۱۰۸، ۱۰۷قرضاوی در کتاب االجتھاد فی الشریعة، ص-٣

منحصر در احکام "رأی" و نظر که برآمده از اجتھاد ھستند در مواردیکه نص نباشد، 
ظنی ثابت شده اند نیست بلکه ممکن است شامل بعضی از احکامی که با دالیل 

 مانند احادیث آحاد، نیز شود.

 .۲۸۶، ۲۸۵ن ک موقف االتجاه العقالني اإلسالمي، ص-٤
 .۳۳۶، ۳/۳۳۴. و الکامل ۷۳، ۵تاریخ طبری  -٥

                                                            



 ٢٩   شبهۀ اول

ھی دارند که آن را یمسّلم است که نصوص شرعی نیاز به علمای فق -۴
کنند، و گرنه ما نیز مانند  و احکام را از آن استنباط میدھند  توضیح می

گفتند: او (علی) در کتاب خدا افراد  سخوارج خواھیم بود که در بارۀ علی 
 .)١(دھد را داور قرار می

آن به فقھا نیاز دارد  برای توضیح و تطبیق و استنباط ازو وقتی نصوص 
ی لتردیدی نیست که ھر عاقند؟ ا به این توضیح چه کسانی پس سزاوارتر

 خواھد گفت: کسی سزاوارتر است که شایستگی علمی دارد. 
 آیا افرادی ھست که از سلف سزاوارتر باشند؟ 

و اگر در فھم بعضی نصوص اختالف پیش بیاید برای روشن شدن حق 
 باید به چه کسانی مراجعه کرد؟

این است  آورده ج راه شناخت آنچه رسول خدا«گوید:  می /ابن تیمیه 
که کلمات و معانی را بشناسی و تفسیری را که کسانی که کلمات صحیح آن

یکدیگر  بشناسی، و زبانیکه آنھا با اند هارائه کرد اند هگرفت از پیامبر فرا آن را
 .)٢(»ھای جدید را بدانی گفتند و عبادت و واژه سخن می

بیان کرده که اعتماد بر فھم سلف از نصوص  /رو امام شاطبی این از
 برد، و برخی عبارتند از: اختالف را از چند جھت از بین می

دھد به بررسی امور  مجتھد ھرگاه دلیلی را مورد بررسی قرار می - أ
ھای  آید، و بررسی کار نمی لیل بدون آن درست درز دارد که دزیادی نیا

برد و ناسخ و منسوخ را مشخص  را از بین میگذشتگان قطعًا احتماالت آن 
 ...ددھد، پس کمک بزرگی است در راه اجتھا کند و مجمل را توضیح می می

 .۷/۲۸۰البدایة والنھایة. -١
 .۱/۴۷۳تلبیس الجھمیه -٢

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٣٠

و ھمچنین اگر ظاھر دالیل بدون از تکیه بر فھم گذشتگان پذیرفته  - ب
 جامید.نشود، قطعًا به تعارض و اختالف خواھد ا

در فروع و ھای ضاله، و کسانیکه  بینیم که ھر یک از فرقه رو میایناز  -ج
. و بلکه مشاھده کنند یا اصول اختالف دارند ھمه از ظواھر ادله استدالل می

کنند و آن را  می توجیه فسق خود از دالیلی استناد ایم که فاسقان برای کرده
توجه به ھمه این امور ھر کسیکه  رو بااین دھند. از به شریعت نسبت می

گذشتگان صدر اسالم از دلیل دھد باید آنچه  دلیل شرعی را مورد قرار می
 دھد. اند را مورد توجه قرار می کرده اند و آنچه به آن عمل می فھمیده

 .)١(تر و کار استوارتری است در علم و عمل و این کار درست
ھرگاه دو روایت متضاد باشد باید نگاه کرد که اصحاب «گوید:  ابو داود می

 .)٢(»ندکرد بعد از ایشان چگونه عمل می ج رسول الله
و مشخص است که چنین فرق گذاشتنی بین شریعت و فقه جایگاه فقه 

پایه قرار دادن فقه از آثار کاھد و سعی در بی  را ُسست و از ارزش آن می
مذموم علم کالم است که سبب شد تا افرادی از ارزش فقه بکاھند و آن را به 

لم فقط نزد گفتند که ع تعریف کنند نه (علم) و می"گمان" عنوان نوعی 
 متکلمان است.
ھای زیادی از اھل کالم از معتزله اساس  گوید: گروه می /ابن تیمیه 

که علم شان از اشاعره و فقھایی  و ھمچنین پیروان این نظریه ھستند...
نامند و مسایل آن را قطعی  کردند و آن را اصول دین می کالم را تعظیم می

شمارند نه از  ھای می از گمان را آن انگارند و شمارند و فقه را ُسست می می

 .۳۷۸. ن. ک. موقف االتجاه العقالني ص۳/۷۶الموافقات  -١
 .۷۲۰الصالة، حالسنن کتاب  -٢

                                                            



 ٣١   شبهۀ اول

 .)١(، دنباله رو آنھا ھستنداند هدعلوم، و اصول واھی برای این امر نیز مرتب کر
مشخص است که تمام فقه ظّنی نیست؛ بلکه در آن امور قطعی زیادی 
ھست. مانند وجوب نماز و زکات و حج و استقبال قبله و وجوب وضوء و 

و زنا، و دیگر امور قطعی دین بخشی از فقه غسل از جنابت و حرمت شراب 
 .)٢(روند به شمار می

فروع در زمان سلف نبوده و بعدھا به  و ھمچنین تقسیم دین به اصول و
وجود آمده و گروھی از فقھا و متکلمین دین را به اصول و فروع تقسیم 

و  اند هفرق گذاشت اند ه. و بین آنچه اصول و آنچه فروع نامید)٣(اند کرده
. مانند تکفیر اند هاحکام باطلی بر اساس عقل و آرای خود سر آن وضع کرد

گویند فروع با خبر  به سبب خطا در اصول نه در فروع، و مانند اینکه می
ائل مھم اصول و در حقیقت مس .)٤(غیرهشود نه اصول، و واحد ثابت می

 .)٥(روند تر فروع به شمار می جزئی
. مانند تقسیم دین اند هبه آن اضافه کرد ھای جدیدی و معاصران تقسیم

به ثابت و متغیر، و تقسیم ادله به اصول کلی ملزم و به جزئیاتی فرعی که 
 تحت تاثیر نظر و اجتھاد خواھند بود.

رود اما از آن  می اینھا کلمات مجملی است که احتمال حق و باطل در آن
 ود.ش ای برای جای دادن باطل استفاده می به عنوان وسیله

 .۴۹-۱،۴۷االستقامة  -١
 .۱۱۸، ۱۳مجموع الفتاوی  -٢
 .۱۱۸، ۱۳مجموع الفتاوی  -٣
 .۴۱۳مختصر الصواعق المرسلة ص -٤
 .۵۷، ۶/۵۶مجموع الفتاوی. -٥

                                                            



 
 
 

 شبهۀ دوم

اند، و بلکه گاھی به خطا  ھم نصوص دچار اختالف شدهسلف در ف
اند، پس چگونه ما ملزم به  گرفته اند، و بعضی از آنھا از اسرائیلیات فرا می رفته

 .)١(پیروی از آنھا ھستیم؟!

 است:پاسخ این شبهه از چند جهت 
اول ما تاکید کردیم که سلف معصوم  : اینکه در پاسخ به شبھۀاول

در  رود، بلکه نیستند، و وقتی چنین است احتمال اختالف بین آنان می
فھمیدن بعضی از نصوص بعید نیست که به خطا رفته باشند، اما سخن ما در 
اینجا در مورد اموری است که مورد اتفاق و اجماع آنھا بوده و در آن اختالف 

 .اند هنکرد
ھمان طورکه الفاظ قرآن کریم را  ج: باید دانست که رسول اکرم دوم

شان گفته است، و  ایبرای اصحاب خود بیان کرده معانی آن را نیز بر

ِ ﴿ فرماید: فرموده الھی که می ُ�رِ� وَ  ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ ب نَزۡ�َ  ٱلزُّ
َ
ٓ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكرَ َوأ َ  ا ِ�ُبَّ�ِ

ُرونَ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡ  شامل ھردو مورد  .]۴۴[النحل:  ﴾ِهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ

َ�اَن ﴿ فرماید: شود... و خداوند متعال می می
َ
نۡ أ

َ
ٓ إَِ�ٰ  لِلنَّاِس َعَجًبا أ وَۡحۡيَنا

َ
أ

نِذرِ ٱ�َّاَس ّمِنۡ  رَُجلٖ 
َ
ۡن أ

َ
ِ  ُهۡم أ ِينَ َو�َّ�ِ نَّ لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق ِعنَد َرّ�ِِهۡمۗ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ

َ
اْ أ

بِ�ٌ  إِنَّ َ�َٰذا لََ�ِٰحرٞ  قَاَل ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  . و فھمیدن یعنی درک ]۲[یونس:  ﴾مُّ
 کردن.

 .۳۸۰ن. ک. موقف االتجاه العقالني ص -١
                                                            



 ٣٣   شبهۀ دوم

 ھدف از سخنی فھمیدن معانی آن است نه فقط فرا که و مشخص است
 گرفتن کلمات آن، و قرآن به این چیز سزاوارتر است.

نیست که مردم کتابی را در فّنی مانند طب و حساب  این طور و معموالً 
بخوانند و برای فھمیدن معنای آن نکوشند، پس چگونه مردم برای فھمیدن 

 اند؟ ست نکوشیدها ساس دین و دنیا آنھانجات و سعادت و ا ای قرآن که مایه
 رو اختالف صحابه در مورد تفسیر قرآن بسیار اندک است، و دراین  از

شود، گرچه اختالف تابعین  این مورد میان تابعین نیز اختالف مشاھده می
اندک است، و ھرچند دوران بھتر و  اند هنسبت به کسانیکه بعد از آنان آمد

 .)١(برتر باشد اتفاق و علم و بیان در آن بیشتر است
گرفتند، و بعضی از  و تابعین تفسیر قرآن و علم حدیث را از صحابه فرا

اند، چنانکه مجاھد  اند که تمام تفسیر قرآن را از صحابه یاد گرفته تابعین بوده
 ن عباس خواندم، در ھر آیه اونزد ابسه بار قرآن را از فاتحه تا آخر گوید:  می

 .)٢(پرسیدم داشتم و در مورد آن از او می را نگاه می
فھم قرآن و سنت اختالف تنوع است : اینکه بیشتر اختالف سلف در سوم

 . از آن جمله:)٣(ه اختالف تضادن
اسمی بر یک اسمی جدا بگذارد، و ھر  اینکه برای یک مسّمی ھر -۱

کند، با اینکه ھردو درست  کند که دیگری برآن داللت نمی معنایی داللت می
 باشند، مانند: می

ی متعددی است اما مسّمی ھا ھای حسنی که نام نامگذاری الله با نام
 یکی است.

 .۳۷-۳۵مقدمة في أصول التفسیر ص  -١
 .۱/۹۰تفسیر طبری -٢
 .۳۸سیر صمقدمة في أصول التف-٣

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٣٤

، بعضی اند هراط مستقیم را به چند معنی تفسیر کردصاینکه سلف  :مانند
بعضی آن را به قرآن و بعضی به سنت و  آن را به اسالم تفسیر کرده و

 شود. ، که ھمه معانی را شامل میاند هجماعت تفسیر کرد
به عنوان مثال و برای را  یکی بعضی از انواع تفسیر اسلم اینکه ھر -۲

، نه به این معنی که فقط منحصرًا اند هآن مخاطب بھتر بفھمد ذکر کرد
 ھمین یک تفسیر درست است.

، کسیکه بر خود ستم کرده را اینگونه تفسیر »لنفسه الظالم«مانند اینکه 
 اند هکند، وبعضی گفت که یعنی کسیکه نماز را از وقت آن تاخیر می اند هکرد

ه خورد و ن میه روزه است نوقتیکه  سیک اند هیعنی بخیل، و بعضی گفت
 کند... و امثال این. را کنترل نمیآشامد اما از گناھان خود  می

 ه را بیان داشته است.پس از مصادیق آی
اینکه یکی سببی برای نزول آیه بیان کند و دیگر سبب نزول  -۳

دیگری که با اول متضاد نیست بیان کند، و ممکن است سبب نزول آیه 
ھردو مورد باشد، و یا دوبار نازل شده است، یک بار به این سبب نازل شده و 

 .)١(یک بار به خاطر آن سبب دیگر
ه سلف در آن اختالف کرده و اقوال آنھا متضاد ک: اما مواردی چھارم

اندک است، به نصوص در  اند هاست نسبت به آنچه در آن اختالف نکرد
مسائل اعتقاد که مسائل مورد اختالف خیلی اندک است و در مسائل اصول 

 باشد. نمی
شان به اطالع عموم رسیده و به آن  این اگر اقوال صحابه در زمان بنابر

آید و اگر در چیزی  نزد جمھور علما حجت به شمار میه اعتراض نشد
و اگر بعضی به مطلبی شود،  می هاندبه قرآن و سنت برگرد اند هف کرداختال

 .۴۵-۳۸ن ک مقدمة في أصول التفسیر ص-١
                                                            



 ٣٥   شبهۀ دوم

ف است، این مورد اختال ، دراند هباور داشته و بعضی دیگر خالف آن را نگفت
 .)١(ورزند اد میاما جمھور علما از آن استن

در مورد آن نص صریح شرعی نیامده اجتھادی باشد و  ای و اگر مسئله
باشد و بلکه در پرتو کلیات نصوص و مقاصد علم شریعت مورد بررسی قرار 

حاد سلف از اجتھاد نیست که در چنین مواردی اجتھاد آ گیرد، تردیدی می
 خود آنھا کسی مخالف با آن نباشد.ما بھتر است، اگر از 
ای که با آن دانشی  وسیلهل و ھر آنان در عقل و فض گوید: امام شافعی می

 .)٢(شود از ما برترند و رأی آنھا برای ما از رأی خودمان بھتر است می کسب
ای  را ھرگاه صحابه در مسئله احمد این بود که او ماز اصول اما و یکی

تر بود انتخاب  کردند او ھمان قولی را که به قرآن و سنت نزدیک اختالف می
رسید که  رفت، اگر به این نتیجه نمی بیرون نمی اقوال آنھا کرد و از دایرۀ می

تر است، ھیچ یک را ترجیح  یکی از این اقوال به کتاب و سنت نزدیک
 .)٣(کرد داد، و اختالف را بیان می نمی

 .)٤(و این مسئله تفصیالتی دارد که محل بحث آن اینجا نیست
ی برای دور تواند مجّوز ک بوده نمیاند هاین اختالف آنھا با اینک و بنابر

، یا مطالبی که در تفسیر اند هآن اجماع کرد انداختن مسائلی باشد که آنھا بر
 مورد توجه قرار نگیرد. اند هنصوص ارائه نمود
ک است، باید اند ه، با اینکاند هکه بعضی از سلف نقل کرد  و اسرائیلیاتی

 و درک سلف از نصوص شرعی نیست، بلکه روایاتی است گفت که اینھا فھم

 .۱۴، ۲۰مجموع الفتاوی.  -١
. و ۴۵، ۱/۴۴. و بیھقی المدخل إلی السنن الکبری ۴۹مناقب الشافعی رازی ص -٢

 .۱/۸۰إعالم الموقعین 
 .۱/۳۱إعالم الموقعین  -٣
 .۴۳-۳۹فھم السلف، ص -٤

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٣٦

، و موضع سلفی در اند هکه بعض از سلف آن را از بعضی اھل کتاب نقل کرد
اھل «فرماید:  می جح است ھمان طورکه رسول اکرم ضمورد اسرائیلیات وا

ما نازل شده  کتاب را نه تصدیق و نه تکذیب کنید و بگوئید به الله و آنچه بر
 .)١(»ایمان داریم

روایات اسرائیلی شواھدی از قرآن و سنت دارند که این  بعضی ازو 
ی است که قرآن و سنت نشانگر ا آن اشکالی ندارد. و بعضی به گونهپذیرفتن 

باشد که آن را باید رد کرد. و بعضی چنین است که در قرآن و  بطالن آن می
ین مواردی باید توقف آن نیست، در چن یا نپذیرفتن سنت دلیلی پذیرفتن

 به ناحق رد یا پذیرفته شود. اادکرد. تا مب

 .۴۴۸۵بخاری ح -١
                                                            



 
 
 

 شبهه سوم

انجامد و پیشرفت  سلف در نصوص به جمود و تقلیدی میالتزام به فھم 
 .بندد اجتھاد را می ای علمی را متوقف و دروازه

نچه را آ گوید: خالصه اینکه ما ھمه دکتر احمد کمال ابو المجد می
 سندهبآن کنیم ولی به  بررسی می اند های گفت گذشتگان در مورد ھر مسئله

کنیم، چون اگر فقط به رأی  به سبب آن اجتھاد را رھا نمی ونخواھیم کرد 
پژوھش و  آنھا اکتفا کنیم باری خواھیم بود بر آنھا و راه آنان که ادامه

 .)١(ایم اجتھاد است را رھا کرده
نزد  توانست که گوید: اسالمی فیاض العلوانی می و دکتر طه جابر

ایجاد کند به ھیچ وجه ممکن نیست که تقلید و  را ورزیلمین خردمس
دھد که چشم  پیروی کورکورانه را بپذیرد، و ھرگز به انسان مؤمن اجازه نمی

ای تاویل و  ھای اسالمی به گونه آموزه ھموارهاما بسته بدون دلیل تقلید کند، 
 .)٢(شوند که راه را برای جبر و تقلید و پیروی کورکورانه باز کند تفسیر می

ّالق امت و ایستادن آن گوید: آیا از توقف عقل خ و دکتر محمد عماره می
ھا برای گدایی فتوا که از مردگان برای حل مشکالت خود استفتاء  در آستانه
 .)٣(تر وجود دارد سخت رانیبحمیکنیم، 

 

 .۳۸(بحث) ص -یداطار جد -تجدید الفکر اإلسالمی-١
 .۹۹۹. مجلۀ قضایا إسالمیة معاصرة، ش ۲۷أبعاد غائبة عن الفکر اإلسالمي العاصر ص -٢
. و موقف االتجاه ۱۲۷-۱۲۵. ن ک تیارات الفکر اإلسالمي ۵۷أزمة الفکر اإلسالمي  -٣

 .۳۶۳العقالني ص

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٣٨

 :پاسخ به شبهه سوم
 گوئیم: پاسخ به این شبھه به یاری الله میدر 
لید و ادعا که التزام به فھم سلف صالح از نصوص به جمود و تق : ایناول

انجامد، ادعایی باطل و تھمتی آشکار و اشکال  بسته شدن دروازۀ اجتھاد می
داند یا  وه سلف را نمییآن ش ۀت که گویندگر این اسموردی است که نشان بی

ھای  که زنجیر اند هیروان این مذھب بودنی زده است، چون پرا به نادا خود
را شکستند و  افراد آرای جمود و تقلید و پیروی بدون دلیل و تعّصب برای

اجتھاد را برای مجتھدان باز نمودند، و این دیدگاه آنھا برآمده از  ای ه درواز
دھد که  فھم سلف صالح از نصوص شرعی و از نصوصی است که فرمان می

 اطاعت کنید. جفقط از رسول الله 

ٓ ﴿ فرماید: چنانکه الله متعال می ا ُ  مَّ فَآَء ٱ�َّ
َ
ٰ رَُسوِ�ِ  أ ۡهِل ٱۡلُقَرىٰ  ِمنۡ  ۦَ�َ

َ
 أ

بِيلِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  َ� يَُ�وَن  َ�ۡ  ٱبۡنِٱلسَّ
ۡغنَِيآءِ  ُدولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل  ِمنُ�مۚۡ  ٱۡ� َ�ۡنُه  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوهُ  َوَما

 ْۚ ۖ وَ  فَٱنَتُهوا َ َ إِنَّ  ٱ�َُّقواْٱ�َّ  .]۷[الحشر:  ﴾ٱۡلعَِقابِ َشِديُد  ٱ�َّ
َها َ�ٰٓ ﴿ فرماید: و می ُّ�

َ
ِينَ � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�مۡ  ٱۡسَتِجيُبوا َّ�ِ 
 ْ نَّ  لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َوٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ نَّهُ  بِهِۦَوقَلۡ   ٱلَۡمۡرءِ َ�ُوُل َ�ۡ�َ  ٱ�َّ

َ
ونَ إَِ�ۡ  ۥٓ َو�  ﴾هِ ُ�َۡ�ُ

 .]۲۴[األنفال: 
ْ لََك فَٱۡعلَمۡ  فَإِن لَّمۡ ﴿ فرماید: و می هۡ  �َۡسَتِجيُبوا

َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
آَءُهۡمۚ َوَمۡن وَ �

َبعَ  ِن ٱ�َّ َضلُّ ِممَّ
َ
ِۚ َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ  أ َ إِنَّ   ُهٗدى ّمَِن ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ِدي ٱۡلَقۡومَ َ� َ�هۡ  ٱ�َّ  ﴾ٱل�َّ

 .]۵۰[القصص: 
بدعتی در دین ایجاد کند مردود  یکس ھر«فرماید:  می جو رسول اکرم 



 ٣٩   شبهۀ سوم

 .)١(»است
الله و رسول سّنت قرار سنت آن است که «گوید:  می سو عمر بن خطاب 

 .)٢(»، اشتباه رأی و نظریه را برای امت سنت قرار ندھیداند هداد
ھا ظرف ھستند، بھترین آن ھمان است که  این دل«گوید:  می سو علی 

م ھستند: عالخیر و نیکی بیشتری در آن جای بگیرد. و مردم سه گروه 
 که پیروی ھرآموزد، و افراد نادانی  نجات را میکه راه رّبانی، و دانش آموزی 

و به پناھگاه  اند هھستند، و برای روشن شدن راه به سوی نور خدا نرفت یکس
 .)٣(»اند همحکمی پناه نبرد

از کسی دیگر تقلید نکنید، که  تاندین در ھرگز« گوید: می سابن مسعود 
د، چون کسیکه کار اگر ایمان بیاورد مؤمن شوید و اگر کفر بورزد کافر شوی

 .)٤(»قرار گیرد تواند الگو کند نمی بد می
و اینگونه نباش که با  آموز باش یا دانش دانشمند«گوید:  و ھمچنین می

 .»کورکورانه ھمراه شوی کسی ھر
گفتیم  گفت ما در جاھلیت به کسی می«رسیدند: عه پامّ معنای  را از او

کسی دیگر را ھم ھمراه خود  او (مدعو) د وش که به صرف خوراک دعوت می
آورد، و امروز چنین کسی در میان شما فردی است که افراد دیگری را  می

 .)٥(»کند وارد دینش می
ھد اولم موجب ھالکت خاھای ع پیروی از لغزش«گوید:  و ابن عباس می

 .۱۴، ح۲، و ابن ماجه باب۲۶۹۷بخاری،  -١
 .۲/۱۳۶جامع بیان العلم وفضله  -٢
 گوید: سند آن معروف است. ، ابن عبدالبر می۲/۱۱۲جامع بیان العلم  -٣

 .۲/۱۱۴جامع بیان العلم  -٤
 .۲/۱۱۲جامع بیان العلم  -٥
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را  گوید، سپس کسی یزی از رأی خود میلم چابود. گفتند چگونه؟ گفت: ع
گاھی بیشتری دارد. اما قول رسول الله  خودش یابد که از می به رسول الله آ

 .)١(»رود گیرد، و پیروی از بین می را نمی
گویند:  چنین فرموده و آنھا می ج گویم رسول الله می من« گوید: و می

، این گروه مردم به نظر من به زودی ھالک خواھند اند هدوابوبکر و عمر فرم
 .)٢(»شد

و أئمه در ادوار مختلف راه  اند هشمار گفت بیآنان در این مورد سخنان 
که در سخنان زیادی از  اربعه ، از آن جمله ائمهاند هآنان را در پیش گرفت

 -رحمه الله–، حتی امام شافعی اند هکرد میھی تقلید خود و دیگران ن
که ھر کسیکه سنت رسول الله برای او  اند هعلما بر این اتفاق کرد«گوید:  می

 .»ق ندارد آن را به خاطر سخن کسی دیگر رھا کندثابت شود ح
را بگوید مگر آن که  کسی حق ندارد رأی ما«گوید:  و امام ابو حنیفه می

 .)٣(»بداند از کجا گرفته ایم
به جز پیامبر سخنان دیگران ھم قابل پذیرش و «گوید:  و امام مالک می

 .)٤(»باشند می ھم قابل رد
ری تقلید نکن و از مالک و شافعی و ثواز من «گوید:  و امام احمد می

 .)٥(»اند هبگیر که آنان فراگرفت ه دین را از ھمان منبعی فراتقلید نکن، بلک

 .۲/۱۱۲جامع بیان العلم،  -١
آمده است، و  ۱/۳۶۰. و اسحاق ابن راھویه چنان که در المطالب العالیة ۱/۳۳۷احمد -٢

با  ۲۴ -۲/۲۳۹جامع بیان العلم ابن عبدالبر و  ۱/۱۴۵خطیب در الفقیه و المتفقه 
 اسانید صحیح.

 .۲/۲۰۱، اعالم الموقعین، ۱۴۵االنتقاء، ابن عبدالبر، ص -٣
 .۱/۲۲۷ارشاد السالک، -٤
 .۲/۲۰۱. و إعالم الموقعین ۲۱۲، ۲۰/۲۱۱مجموع الفتاوی  -٥
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کند و ھمچنین ابو  مالک از تقلید خود نھی می«گوید:  می ابن حزم
کس خودش را گول  گویند از ما تقلید نکنید، پس ھر حنیفه و شافعی می

 .)١(»نخورده باشد حق برایش روشن استنزند و گمراھی برای او رقم 
منھج سلفیت ھمچون طبری و ابن عبدالبر و بغوی و  و دیگر ائمۀ

و به التزام به  اند هھا آمدسمعانی و ابن تیمیه و ابن کثیر و ذھبی که بعد از آن
آنان  را در پیش گرفته و در مسیر  راه و شیوۀ اند هداد گری دعوت می سلفی

 .دان هآنھا گام برداشت
انی و صنعانی و و در دوران اخیر امام محمد بن عبدالوھاب و شوک

و آنان به علت ترک تقلید و  اند هنیز به راه آنھا ادامه داد نخبگان دعوت سلفی
که صالحیت اجتھاد و برای کسانی ی و گشودن دروازۀمبارزه با تعصب مذھب

در بسیاری از . در قرون اخیر اند هھای زیادی تحمل کرد آن را دارند سختی
و بدعتی در دین در حق شریعت  جسارتھای اسالمی اجتھاد نوعی ر کشو

مانند شیخ االسالم  گران سلفیدعوتبه ترین تھمت  شد، و بزرگ شمرده می
ھمین بود که به علت آن در معرض  تیمیه و ابن عبدالوھاب و شوکانی ابن

 زندان و شکنجه و طعنه قرار گرفتند.
. آیا درست اند هسلف صالح در نصوص شرعی پایبند بوداینھا به فھم  ،آری

ه جمود و تقلید و بسته شدن است که گفته شود: التزام فھم سلف ب
 .انجامد؟! ای اجتھاد می ه درواز

کنند ھستند  که از افراد در دین خود تقلید مییا اینکه متعصبان مذھبی 
را بدعت و  و اجتھاد اند هاجتھاد را بسته و تقلید را واجب کرد ای که دروازه

 ؟اند همستحق سزا و تنبیه قرار دادرا  آن جنایتی که انجام دھندۀ

 .۶/۲۹۴االحکام.  -١
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در آنچه در مورد آن نص وجود ندارد یک ضرورت  مند ضابطهاجتھاد  :دوم
این اجماع دارند که تا جھان است اجتھاد واجب  شرعی است و ھمه بر

 یھا مخالفت اصولیاز صحابه نقل شده و باشد و اجماع بر وجوب آن  می
 ازتوان شمرد،  را نمی خدادھامتأخر و متقلدین مذھب اعتباری ندارد، چون ر

رو باید باب اجتھاد این  گیرد، از رو تحت ادله منحصر و محدود قرار نمیاین 
 .)١(و قیاس باز باشد..

بر مسلمین این است که آزموده شود،  اجتھادو حکمت از فرض بودن 
طاعت آنھا با اجتھاد مورد آزمایش قرار گرفته «گوید:  میچنانکه امام شافعی 

 .)٢(»اند همورد آزمایش قرار گرفت یضچنان طاعت آنان در دیگر فرا
را بر اساس دین و  مسیر طبیعی اشپس اجتھاد برای آنکه حیات امت 

شد و تجدید که حرکت و رو ضروری است، دینی ی طی کند الزم شریعت الھ
شده، و اجتھاد بزرگترین وسیله برای حفاظت جامعه  در طبیعت آن نھادینه

 و پاسداری از عقیده و شریعت و اجرای آن در حوادث جدید است.
ھمچنین دروغ کسانی را که گویند دین مخصوص زمانی بود که گذشته 

 ند.کش ھم میخورد را در به درد امروزی نمیو شریعت 
داران عقیده به توان تصور کرد که حامیان شریعت و پاس پس آیا می

شرعی و الزم برای زندگی  لتزم باشند که از انجام این وظیفۀچیزی م
گری بوده  کند؟! یا اینکه سلفی مسلمین در پرتو شریعت الھی، جلوگیری می

ھا شوند و دروازۀ اجتھاد را که  ر که باعث شده آنھا از یوغ تقلید است
که به د. و آن مجددی ن حرام بوده بگشاینھای متعدد بسته و گشودن آ قرن

 .۱/۱۰۴الموافقات. شاطبی.  -١
 .۵۹، ش۲۲الرسالة، ص -٢
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خواند متھم شده که به شریعت جسارت کرده و  اجتھاد فرامی گشودن دروازۀ
 ت.دین جدیدی را آورده که نزد مقلدان متعارف نیس

ھا که در فراگیری علوم و استدالل در علم  آیا این تجدید را غیر از سلفی
 کسی دیگر آورده است. اند هو عمل به فھم سلف ملتزم بود

 
اجتھاد را پس از  که دروازۀ اند هھا بود و ھمانطورکه گفتیم سلفی سوم:

که با تقلید و اطاعت کورکورانه و  اند هو آنھا بود اند هآن که بسته بوده گشود
که  اند هطور فقیه را رھا نکرد ، اما آنھا ھمیناند هبدون دلیل مبارزه کرد

به نام اجتھاد با دین  ھرکسی ھرچه دلش بخواھد در مورد کالم خدا بگوید و
، و این قاعده اند هو شریعت بازی کند، بلکه چارچوب اجتھاد را مشخص کرد

 اند هو بیان کرد .)١(که در برابر نص کسی حق اجتھاد ندارد اند هرا مقرر داشت
و شرایط و ضوابط اجتھاد چه ھستند و آنان در این مورد  کیستکه مجتھد 

 .اند هراه اعتدال در پیش گرفت
آھنگ ھستند که شرایط  بسیار  ه آنھا با متأخرین اصولی مقلد ھمن

سختی برای اجتھاد قایل شده که در واقع به صورت غیر مستقیم راه آن را 
، و پرواضح است که آنھا بر گذاشتن این شرایط دلیلی از قرآن و اند هبست

شرایط عمل به قرآن و سنت جایز  نسنت ندارند که بگوید که بدون ای
 .)٢(ستنی

که اجتھاد را کامًال منع کرده  اند هو بلکه بعضی از اینھا تا حالی پیش رفت
نباید به اجتھاد پرداخت وقتی مھدی  هی آخر الزمان نیامددھم و گفتند تا

  بیاید خودش دروازه اجتھاد را خواھد گشود.

، و إعالم ۳۳/۱۴۳، مجموع الفتاوی ۴/۱۶۴، اإلحکام آمدی ۲/۳۵۴ن ک المستصفی. -١
 .۲۵/۲۲۱، و إرشاد الفحول ۳/۳۸۹الموقعین 

 .۳۳/۱۴۳، و مجموع الفتاوی ۶/۱۶۴، و اإلحکام آمدی ۲/۳۵۴ن ک المستصفی  -٢

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٤٤

 گوید:  السعود می مراقیصاحب 
 والمجمع الیوم علیه األربعة

 

 الجمیع منعهوقفوا غیرھا  
 

 حتی یجيء الفاطم المجدد
 

 )١(دین الھدی ألنه مجدد 
 

تا اند ممنوعیت اجتھاد است.  آنچه مذاھب اربعه بر آن اجماع کرده«
 .»اینکه مجدد دین بیاید، چون او مجدد است

 بدوباری که منادیان بی ،ق ھستندبندوباری مواف با بیھا  و نه سلفی
متفکر  ادھند ت معاصر که ندای بازشدن در اجتھاد برای ھر متفکری را سرمی

ای فراتر از مفاھیم سلفی  تھاد به  دلخواه خود مفاھیم تازهبتواند به نام اج
 گذشته ارائه دھد.

که در آن ھر مسئله شرعی  بلکه شیخ قرضاوی به این باور است که در
توان اجتھاد  صلی یا فرعی باشد میدلیلی قطعی وجود ندارد خواه از مسائل ا

نصوص ظنی مانند  ای لهیگوید در بعضی از احکام که بوس رو میاین  کرد، از
و اغلب نصوص «گوید:  حاد ثابت شده باید تجدید نظر کرد. او میآاحادیث 

قرآن و سنت اینگونه است، ممکن است که مجتھد امروز مفھومی را 
 .)٢(»اند هاستنباط کند که گذشتگان در نیافت

بلکه او معتقد است که بیشتر احکام با نصوص ظنی ثابت شده است، و 
سیار اندک باشد و بلکه ب آنچه با نصوص قطعی ثابت شده است اندک می

 که با احکام ظنی ثابت شده دایره بزرگتر و شایدمسایلی است... و دایره 
و و تجدد و این دایره قابل انعطاف گیرد،  % احکام شریعت را دربرمی۹۹

 .)٣(شود است و اجتھاد وارد آن می ولحت

 .۲۳۰ -۲۲۷. و ن. ک. السلفیة و قضایا العصر، زنیدی، ص۸۰منبع مذکور. ص -١
 .۱۷۰و ص  ۵۶تھاد في الشریعة اإلسالمیة، صاالج -٢
 .۱۰۸ -۱۰۷حواله سابق. ص -٣
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(در برابر نص نباید اجتھاد کرد) را رد  ۀرو دکتر محمد عماره قاعداین  از
 .)١(ت که اشتباه و خطر در ھمین مقوله بوده استکند و بلکه براین باور اس می

راه اعتدال و  ،گری در میان این دو قول افراطی بنابراین منھج سلفی
آنھاست،  چنانکه در ھمه مسایل اعتدال شیوه میانه را در پیش گرفته است

 نه افراط نه تفریط، که ھردو ناپسندند.
اجتھاد در عرف آنھا یعنی تالشی که فقیه برای استنباط احکام شرعی از 

 .)٢(دارد یل ممبذوآن  دالیل
کار علمای خواھد که این  اجتھاد در احکام شرعی تخصص علمی می

افتن در آن نھایت تالش ت که در تحصیل علم شرعی و مھارت یشریعت اس
و صالحیت دارند که مسایل جدید را از دالیل شرعی  اند هرا کرد خود

استنباط کنند. و عموم مردم و فرھنگیان و متفکران و متخصصان در علوم 
آنھا یاری باید دنباله رو آنھا باشند و از  -اجتماعی و تکنولوژی-دیگر 

بجویند، چون علمای شریعت در زمینه علم شرعی مانند اطبا در علم طب و 
 .)٣(مھندسین در ھندسه ھستند

ممکن است فقیه نیاز داشته باشد که رأی بعضی از متخصصان و فنون 
دیگر را بداند تا نظریه مطابق با وضعیت موجود، چون باید برای حکم کردن 

(در برابر نص  اند هدانسته باشد. اما اینکه علما گفتچیزی صورت مسئله را  بر
دروازۀ اجتھاد و اندیشه نیست،  شدن نباید اجتھاد کرد) این به معنای بسته

چون دین مسلمین  اند هبلکه فقھا این قاعده را برای حمایت دین وضع کرد
، استوار اند هماع کردو آنچه ائمه برآن اج جکتاب و سنت رسول الله  ۀپای بر

 .۱۲۴و ۱۰۳-۱۰۰معالم المنھج االسالمی. ص -١
 .۲۲۵السلفیة وقضایا العصر ص -٢
 .۲۲۸ن ک السلفیة وقضایا العصر م -٣
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روند و آنچه امت در آن اختالف  ھا سه تا اصل معصوم به شمار میاست. و این
گردانند و آنچه دراین اصول آمده حق است و  کند آن را به الله و رسول برمی

باشد و به ھیج صورت  باطلی درآن وجود ندارد، و پیروی از آن واجب می
توان چیزی را که این  گفت وجوب آن کلی است و نمیتوان آن را ترک  نمی

نچه این اصول آاصول برآن داللت دارد رھا کرد و کسی حق بیرون رفتن از 
 برآن داللت دارند را ندارد.
که مخالف  اسالم این است که ھر رأی و نظری و یکی از مسلمات دین

نص باشد باطل است، گرچه اجتھاد نامیده شود و ھمچنین فتوا دادن و 
. و اگر کسی با نوعی تاویل و تقلید به آن عمل یا قضاوت به آن جایز نیست

به اتفاق سلف  :گوید طورکه این قّیم رحمه الله مین حکم کرده باشد ھما
 .)١(شود نکوش و از علماء شمرده نمیچنین کسی قابل 

چھارم: اینکه شارع حکم بین اتباع و تقلید فرق گذاشته، اّتباع را ستوده 
گوید: ابو عبدالله بن  افظ ابن عبدالبر میو تقلید را مذمت کرده است، ح

که ید در شریعت یعنی مراجعه به قولی گوید: تقل منداد بصری مالکی می
در شریعت ممنوع است، و اتباع اش برای آن دلیلی ندارد، و این  گوینده

شما  که گوید: ھر کسی یعنی آنچه دلیل آن ثابت است. و در جای دیگر می
 ای و ھر کسیکه دلیل تو د از او تقلید کردهی کنیاز سخنش بدون دلیل پیرو

 .)٢(پیرو او ھستینماید شما  به پیروی از قول می فموظرا 

َ  نُتمۡ إِن كُ  قُۡل ﴿ فرماید: و خداوند متعال اّتباع را ستوده و می  ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
ُ ُ�ۡ  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ُ فِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ َوَ�غۡ  بِۡبُ�ُم ٱ�َّ [آل عمران:  ﴾رَِّحيم َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

. وموقف االتجاه العقالني اإلسالمي المعاصر من ۶۷، ۱/۶۱ن. ک. إعالم الموقعین  -١
 .۴۰۶رعي ص النص الش

 .۲/۱۱۷جامع بیان العلم و فضله. -٢

                                                            



 ٤٧   شبهۀ سوم

اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و بگو: « .]۳۱
 .»ید، و خداوند آمرزنده مھربان استگناھان شما را بر شما ببخشا

َها ٱ�َّاُس  قُۡل ﴿ فرماید: و می ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  َ�ٰٓ ِيُ�ۡم َ�ِيًعا إَِ�ۡ  ٱ�َّ  ۥَ�ُ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ُملۡ  �ِض� وَ  ُك ٱلسَّ
َ
ۦ َ�ٓ  ٱۡ� ِ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ ْ بِٱ�َّ َورَُسوِ�ِ  اِمُنوا

ِي ّمِّيِٱ�َّ
ُ
ِ يُؤۡ  ٱ�َّبِّيِٱۡ�  .]۱۵۸[األعراف:  ﴾َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱتَّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ِمُن بِٱ�َّ

] که  ردم، من پیامبر خدا به سوی ھمه شما ھستم، ھمان [خداییای م :بگو«
ھا و زمین از آن اوست. ھیچ معبودی جز او نیست؛ که زنده  فرمانروایی آسمان

ای است  نخوانده که پیامبر درس-خدا و فرستاده او  میراند. پس به کند و می می
کنید، امید که ھدایت بگروید و او را پیروی  -که به خدا و کلمات او ایمان دارد

 ».شوید
و ھمچنین خداوند متعال پیروی از سلف را ستوده است که در ضمن 

 فرماید: شود، خداوند متعال می شامل پیروی از فھم آنھا از نصوص شرعی می

لُونَ وَ ﴿ وَّ
َ
ٰبُِقونَٱۡ� نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱل�َّ

َ
َبُعوُهموَ  ٱۡ� ِيَنٱ�َّ ِ�َ َ�ٰٖن رَّ �ِإِحۡ  ٱ�َّ

 ُ نَۡ�ٰرُ َ�نۡ  ٱ�َّ
َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ٓ  ُهۡم َورَُضوا  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوزُٱۡلَعِظي
َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾ مُ �

و بیان شده که آنھا سزاوارند که به  اند هدر آیه پیشگامان ستوده شد
 تخاب شوند...عنوان پیشوا و مقتدا ان

و رضامندی خداوند از کسانیکه از آنھا  اند هو پیروان آنان نیز ستوده شد
کنند دلیلی است براینکه پیروی از آنھا درست است و اشتباه نیست..  پیروی می

 وقتیکه پیروی کردن از آنھا موجب خوشنودی الله نخواھد بود. طور نیو ھم
مت کرده و چنین پیروی را مذھای  و ھمچنین خداوند بعضی از شیوه

 باشد. پیروی یکی از انواع تقلید است که مذموم می
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َ  ِمنۢ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿ فرماید: چنانکه خداوند متعال می َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  َ�ُ ٱلُۡهَدىٰ  ٰ َونُۡص  ۦنَُوّ�ِ َوَسآَءۡت  نََّمۖ َجهَ  لِهِۦَما تََو�َّ

 .]۱۱۵[النساء:  ﴾َمِصً�ا
 به سه نوع است: اند هکه سلف از آن نھی کرده و دوری جستپس تقلیدی 

نچه خداوند نازل فرموده و توجه نکردن به آن و گردانی از آ روی -۱
 کردن به تقلید پدران و نیاکان.سنده ب

 قول به داردکهه آیا صالحیت ک داند نمی مقّلد که ازکسی تقلیدکردن -۲
 .شود استناداو 

بعد از ثابت شدن حجت و دلیل بر خالف قول کسیکه از او تقلید  -۳
 شود، بازھم از او تقلید کردن. می

ھای متعددی از قرآن کریم این سه نوع تقلید را  خداوند متعال در جاه

ْ �َذا �ِيَل لَُهُم ﴿د: فرمای مذّمت کرده است، چنانکه می ٓ  ٱتَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ أ قَالُواْ  ٱ�َّ

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ�  بَۡل 
َ
ٓۚ أ ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ا  ٔٗ نَتَّبُِع َما

  .]۱۷۰[البقرة:  ﴾َوَ�َ�ۡهَتُدونَ 

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِ� قَۡرَ�ٖة ّمِن نَِّذيٍر إِ�َّ قَاَل ﴿ فرماید: و می
َ
ٓ أ  َوَ�َ�ٰلَِك َما

ۡقَتُدونَ  ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ َءابَآَءنَا َ�َ ٓ إِنَّا وََجۡدنَا َولَۡو ۞٢٣ُمۡ�َفُوَها

َ
َ�َٰل أ

رِۡسۡلُتم بِهِ 
ُ
ٓ أ ْ إِنَّا بَِما ا وََجد�ُّۡم َعَلۡيهِ َءابَآَءُ�ۡمۖ قَالُٓوا ۡهَدٰى ِممَّ

َ
 ۦِجۡئُتُ�م بِأ

 .]۲۴-۲۳[الزخرف:  ﴾َ�ٰفُِرونَ 

ُ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿ فرماید: یم و نَزَل ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما قَالُواْ  ٱلرَُّسولِ �َ�  َ�َعالَۡوا

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ� َحسۡ 
َ
ٓۚ أ ا َوَ�  ٔٗ بَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

 .]۱۰۴[المائدة:  ﴾َ�ۡهَتُدونَ 



 ٤٩   شبهۀ سوم

زیادی کسانیکه از وحی اعراض کرده و به تقلید از ھای در قرآن در جا
.. و سلف و ائمه اند همورد ذم و نکوھش قرار گرفت اند هپدران و نیاکان تن داد

 .)١(دارنداربعه بر مذمت و حرمت چنین تقلیدی اتفاق نظر 
و مردم عامی از این مستثنی ھستند چون عوام باید از علمای خود تقلید 

گوید: علما در اینکه عوام از  دانند، ابن عبدالبر می یکنند چون دلیل را نم

ٓ ﴿ فرماید: که خداوند مینعلمای خود تقلید کنند اختالفی ندارند، چنا  َوَما
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� 

َ
ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ  َٔ أ

َ
ْ أ َ�  إِن ُكنُتمۡ  لُٓوا

باشد، و بعضی این را نوعی از  که مراد ازآن عوام می .)٢( ]۴۳[النحل:  ﴾َ�ۡعلَُمونَ 
نه تقلید، چون آنھا تقلید خود را بر اساس دلیل انجام  اند هانواع اتباع شمرد
 ش این آیه و امثال آن است.ا داده انند، و دلیل

که از نصوص شرعی این است که پیروی از سلف در فھمی منظور 
نصوص شرعی و اجماع در آن داللت  ، اتباع مشروعی است کهاند هداشت

 کند، و تقلید مذموم نیست. می
زنند که از  صاحبان این دیدگاه متجددانه که به اھل سنت طعنه می -۴

باشند و این را تقلید  کنند و به فھم آنان ملتزم می سلف پیروی می
بینیم که بسیاری از آنھا ھمان کاری را  می ،شمارند مذموم می

ھای زیادی را  نماید، چنانکه نام ا به آن متھم میکند که دیگران ر می
کنند و در شیوۀ بدعت آمیز خود به آنھا استناد در  خیلی تکرار می

نماید، کسانی مانند جوینی و  تعامل با نصوص شرعی از آنھا تقلید می

 .۱۸۸-۲/۱۸۷إعالم الموقعین  -١
 .۲/۱۱۵جامع بیان العلم -٢

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٥٠

 .)١(شان و محمد عبده ... و امثال انیو افغرشید غزالی و رازی و ابن 
که کمتر به صحابه و تابعین و ائمه معروف بینیم  و در مقابل می

 نمایند. استشھاد می

 

االسالم.  ي. والسلطة ف۱۲۳-۱۲۲: المرجعیة العلیا للقرآن والسنة. قرضاوی. صن ک-١
. و ن ک: موقف االتجاه العقالنی المعاصر من ۱۰۶-۳۰۷د.عبدالجھاد یاسین. ص

 .۳۷۷النص الشرعی. ص

                                                            



 
 
 

 شبهه چهارم

التزام به فھم سلف مخالف با فرمان الھی است که به تدّبر در قرآن کریم و 
 است.استنباط احکام جدید که برای سلف شناخته شده نبوده، فرمان داده 

 پاسخ به این شبهه:
تردید نیست که خداوند متعال مارا به تدّبر در قرآن کریم فرمان  -۱

نَزلۡ ﴿ فرماید: داده، چنانکه می
َ
ْ َءاَ�ٰتِهِۦكَِ�ٌٰب أ بَُّرٓوا َدَّ  َ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ

ْولُواْ 
ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
 .]۲۹[ص:  ﴾ٱۡ�

 فرماید: کنند اعتراض کرده، چنانکه می نمیکه در قرآن تدّبر  و به کسانی 

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

َ
ۡ�َفالَُها أ

َ
ٰ قُلُوٍب أ  .]۲۴[محمد:  ﴾َ�َ

خوانند  و کسانی از اھل کتاب را که کتاب خودرا بدون فھم و تدبر می

ّمِيُّوَن َ� َوِمنۡ ﴿ فرماید: عیب گرفته است چنانکه می
ُ
ٓ  َ�ۡعلَُموَن ٱۡلِكَ�َٰب ُهۡم أ  إِ�َّ

َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ 
َ
 .]۷۸[البقرة:  ﴾أ

که شارع در قرآن و  ھایی صحابه به استنباط مفاھیم و نشانهاز این رو 
خوانند، و ابن مسعود قرآن کریم را اینگونه  می سنت به آن تصریح نکرده فرا

الھی سفره توانید از  که می جایی الله است، پس تا : سفرهکند توصیف می
 .)١(.)رسد.. ھای آن به پایان نمی گوید: (شگفتی فرابگیرید، می

، و ۷، و سنن سعید بن منصور، ح۸۰۸، و الزھد ابن مبارک ۲۰۱۷مصنف عبدالرزاق. ح -١
. و در ضیعف ۲/۲۶۸، ۶۶۰، و البانی در الصحیحة ۵۶۶، ۱/۵۵۵مستدرک حاکم، 

 ).۱/۲۰۲(، ۲۰۲۳الجامع، ح
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کرد که صحابه ذکر نکرده بودند،  و تابعین از قرآن مفاھیمی استنباط می
آنھا فراگرفته آنان تفسیر قرآن را از صحابه آموخته بودند و نیز سنت را از 

گویند،  احادیث با زبان استنباط و استدالل سخن میای از  بود، گرچه در پاره
و استنباط ثمرۀ تدّبر و اندیشیدن است و تدبر ثمرۀ درک معنی و داللت آن 

 است.
و بنابراین التزام به فھم سلف از نصوص، مخالف فرمان الھی نیست، و 

بود پیروان سلف اولین کسانی بودند که با آن مخالفت  اگر چنین می
 گویند دروازۀ که می طورکه در سخن و عمل با کسانین ماکردند ھ می

 .اند هاجتھاد باید بسته باشد مخالفت کرد
و به کارگری عقل و بلکه در واقع آنھا ھستند که به ضرورت تدبر در قرآن 

ھای آن و استنباط احکام از نصوص آن  اندیشه در فھمیدن معانی و باریکی
توان  بعضی از علم تالوت و درایت میگوید: به  خوانند، اما بغوی می فرامی

آید که  با استنباط به دست می از علم ای هرپاو رسید، و آن نص و متن است، 
 .)١(این یعنی قیاس بر معنای که در نصوص نھفته شده است

کند و مسیر آن  مند می                       فھم سلف استنباط و تدّبر را ضابطالتزام به   -۲
کند، تا کسی به ناحق مفھومی  به سمت درست ھدایت میرا مشخص و آن 

غیره، درست و دین به نام استنباط و تو و شریعبرای کالم خدا ورسول ا
و ھای گمراه و باطنیه در اشارات  نکند، چنانکه صوفیان و دیگر گروه

و روشن  است که ھرکسی برای قرآن و حدیث  اند هخود چنین کرد ھای یاوه
ارائه کند بر خداوند دروغ  اند هگفت آنچه صحابه و تابعینیری عالوه از تفس

بسته است و در آیات الھی راه الحاد را در پیش گرفته و سخنان را از جای 
باشد،  آن تحریف کرده است. و چنین چیزی گشودن دروازۀ کفر و الحاد می

 .۲/۲۰۵۵معالم التنزیل. -١
                                                            



 ٥٣   شبهۀ چهارم

 .)١(مسّلم استو بطالن آن قطعی و 
و  اند هبرآن اتفاق کردآنچه در گذشت در مورد فھمی است که سلف  -۳

یا حداقل در آن اختالفی از آنھا ذکر نشده، اما آنچه سلف در فھم آن اختالف 
ھا اجتھاد کنند و از  از آنھا نقل شده در این اگر بعدیو اختالف  اند هکرد

 اقوال آنھا آن را که به صحت نزدیکتر است انتخاب کنند، اشکالی ندارد.
استنباط و تدبر التزام به فھم سلف صالح شرط اساسی صحت  -۴

تر گفته شده برای تدبر و استنباط  طورکه پیشصحیح است، و ھمان 
شناخت معنی درست الزم است، و این شناخت باید بر تدبر و استنباط مقدم 

رو این  . ازاند هباشد، و به معنی صحیح ھمان است که سلف ازآن نص فھمید
توان  ، چنانکه میاند هاستنباط صحیح شرایط و ضوابطی بیان کردعلما برای 

متأخرین و از  )٤(و شاطبی )٣(و ابن قّیم )٢(به سخنان شیخ االسالم ابن تیمیه
 ه کرد.وغیره در این مورد اشار )٥(عالل الفاسی

 :ور استمتبلذیل و این ضوابط در نکات 
نقل شده  هر آیکه استنباط شده با آنچه از صحابه در تفسیمفھومی  - أ

تضاد نداشته باشد. چون اگر با آن متضاد باشد به معنی این است که صحابه 
، که بطالن اند هو بر جھالت و گمراھی اجماع کرد اند هقرآن را غلط فھمید

چنین مطلبی مسّلم و آشکار است. و معنی شرط اول و دوم که ابن قّیم به 
 .)٦(آن اشاره کرده ھمین است

 .۱۳/۲۴۳مجموع الفتاوی.  -١
 .۲۴۲-۱۳/۲۴۱حواله سابق،  -٢
 .۱۶۹-۱/۱۶۸التبیان فی اقسام القرآن.  -٣
 .۴/۲۳۲شاطبی.  -٤
 .۹۱مقاصد الشریعه.  -٥
 .۲۴۶ضوابط استعمال المصطلحات العقدیه. دکتر العتیبی. ص -٦
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باشد و برآن استوار است، پس  ابع معنی صحیح آیه میچون استنباط ت
شود باید صحیح و ثابت باشد و باید استنباط با  معنی که از آن استنباط می

مفھوم آیه پیوند و تالزم داشته باشد، و نباید استنباط از آیه تفسیر مطلق آن 
 و معنی آیه فقط منحصر به آن باشد.

باید بر اساس نقل و سماع باشد تا گوید: (تفسیر ظاھر نخست  قرطبی می
غلط تفسیر نشود، سپس دایره فھم و استنباط گسترش خواھد یافت، و 

 .)١(اینگونه راھی برای رسیدن به باطن قبل از حاکم کردن ظاھر نخواھد بود
و تفسیر ظاھری را  اند هکنند اسرار قرآن را فھمید چون کسانیکه ادعا می

خواھند بدون گذشتن از درب به  که میپذیرند، مانند کسی ھستند  نمی
. و معنای صحیح و ظاھر آیه ھمان است که )٢(وسط خانه رسیده باشند

 .اند هسلف فھمید
استنباط موافق و مطابق زبان عربی باشد که زبان دین و امت است،  - ب

و این از دیدگاه شاطبی اولین شرط است، و مفھوم آن و شرط سوم را که 
 شود. می ابن قیم ذکر کرده شامل

که از قرآن استنباط شده باشد و بازبان گوید: ھر مفھومی  شاطبی می
آید، و اگر کسی چنین ادعای  آن به شمار نمیعربی منطبق نباشد از علوم قر

 .)٣(در قرآن بکند دعوایش باطل است
استنباط شاھدی موافق از قرآن و سنت داشته باشد، و این شرط  -ج

 .)٤(، تحمیل شوداند هه، و بعضی اضافه کرددومی است که شاطبی ذکر کرد

 .۱/۵۹الجامع االحکام القرآن. -١
 .۲/۲۶۷االتقان. سیوطی. -٢
 . محقق: مشھور بن حسن.۳/۲۲۴الموافقات. شاطبی. -٣

 .۲۸معالم االستنباط فی علم التفسیر. نایف الزھرانی. ص-٤

                                                            



 ٥٥   شبهۀ چهارم

که ن نص شرعی این مقوله که ایجاد فھمی جدیدی برای ،بنابراین  -۵
 را نگفته است نیاز به توصیه دارد:سلف آن 

و از  که با فھم سلف تضادی ندارداگر مقصود از آن استنباطی اموری  - أ
ممکن است، یط قوت دلیل ید، چنین با شراآ آن تخطئه گذشتگان الزم نمی

صاحب جوامع الکالم  جشود و رسول اکرم  ھای قرآن تمام نمی چون شگفتی
کنون ھمواره مسلمین از قرآن و سنت مفاھیم جدیدی استنباط ا بود، و تا

 بخشد. که بخواھد می کنند و این فضل الله است به ھرکسی می
مخالف باشد  اند هاگر مفھوم استنباط شده با آنچه سلف فھمید - ب
ه نیست، چون الزمه آن این است که جھالت و خطا به امت در قرآن پذیرفت

 کند. برگمراھی اتفاق نمی جبرتر نسبت داده شود، چون امت محمد 

و بنابر آنچه گذشت التزام به فھم سلف به ھیچ وجه مانع تدبر در  -۶
کند و مسیر آن را تصحیح  مند میبود بلکه تدبر را ضابط  قرآن نخواھد

 ھای تدبر و استنباط امور ذیل است: مینهکند، و از ز می
که با فھم سلف  ای مفاھیم دیگری از جھت داللت نصوص بر چاره - أ

 مخالف نیست.

این نصوص و  دادھای جدید ازرخبرای و از جھت استنباط احکام  - ب
 داللت آن بر بعضی از احکام.

که سلف استنباط نتخاب و ترجیح از مفاھیمی متعددی و از جھت ا -ج
 .اند هکرد

و از جھت حالت خود خواننده با این آیات که خودش در اجرای و -د
انطباق آن در کجا قرار دارد؟ و این قسمت فھمی از تدبر است که بسیاری از 

 .اند هطالب علوم دینی چه برسد به دیگران از آن غفلت ورزید



 
 
 

 م پنجه شبه

 شود فھم سلف منجر به ایستایی عقل و حرکت علمی میکه 
ین بلکه لکنند که "عقل اولین ادله است و نه تنھا او با اینکه تاکید می

، و قرآن را بزرگ )١(توان فھمید اساس است که درستی ادله را از روی آن می
 .)٢(کند که به آن عمل شود و مرجع قرار گیرد" داند و گوشزد می می

گویند "اگر  دانند، و می ا احتمال تناقض میان عقل و نقل را وارد میام
رد باید نص را روشن شد که بین ظاھر نص و برھان عقل تعارضی وجود دا

 .)٣(شود" گآھن ای که با برھان عقل ھم تاویل کرد به گونه
عقل و جمال دادن  ۀرو دکتر احمد کمال ابوالمجد به توسعه دایراین  از

و بر این  )٤(خواند، به آن تا نقش خود را در میدان تشریع بازی کند فرامی
از در فرھنگ معاصر ما این است که عقل را  بحران واقعی"است که: باور

 .)٥("اند هحکومت پائین آورد تخت
ھایش  نامد که از خصوصیت (مدرسه جمود) میسپس آنچه را که او 

ذاری". و گشمارند و نه بدعت  صوص... و آن را اتباع می"استغراق کامل در ن
که شیوه آن در اینکه شریعت حاکم است نه محکوم و مومنان باید منھجی 

، و قرضاوی المراجعة العلیا للقرآن والسنة ۷۰تیارات الفکر االسالمي د.عمارة ص -١
 .۳۵۲ص

 .۴۹القرآن و السلطان، د.فھمی ھویدی ص-٢
. و ن ک المرجعة ۱۶إلسالمیة بین العلمانیة والسلطة الدینیة د. عماره، صالدولة ا-٣

 .۱۲۳، ۱۲۲العلیا، ص
 .۱۳حوار ال مواجھة ص-٤
 .۴۴و  ۳۶حوار ال مواجھة ص-٥

                                                            



 ٥٧   شبهۀ پنجم

 .)١(زند طعنه می حکام کلی و جزئی آن را اجرا کنندا
گوید: (ما  دھد و می سپس پیرامون این مدرسه فکری توضیح می

 -منھج سلفی-منھج یعنی  ھای فکری این اعتراضات خودرا به ساختار
کنیم و باور داریم که این منھج و شیوه منجر به ناتوان شدن  پنھان نمی

 .)٢( تمدن اسالمی و پائین آمدن جایگاه مسلمین خواھد شد)
خوانی نصوص قرآن و سنت زبنابراین دکتر عبدالجواد یاسین به با

بیشتر آن را کند که نه به مفھوم سلفی آن که  خواند اما تاکید می فرامی
که نص دھد و باید منابعی  تشکیل می حجم زیاد روایات و احادیث تقریباً 

نیست و سلفیت نصوص بر آن اعتماد کرده کنار زده شود و آنچه با عقل 
 .)٣(مخالف است دور گذاشته شود

 پاسخ به شبهه پنجم:
 اند هنامید گرا می را عقل که در گذشته و حال خوداین شبھه را کسانی

گراھا  که آنھا آنان را نصو این شبھه را در مقابل کسانی اند هار کردتکر
کنند، این شبھه از فالسفه گذشته و از متفکران غربی در  نامند مطرح می می

 عصر حاضر وارد شده است.
کسانی بودند که تحت تاثیر فالسفه قرار گرفته بودند  )٤(در میان معتزله

 از آنھا متأثر شدند. تریدیهو ماو سپس متکلمین از اشاعره 

 و ن ک تجدید الفکر االسالمی. ۳۸حواله مذکور ص  -١

 .۳۹حوار ال مواجھة ص -٢
 .۳۹حوار ال مواجھة ص -٣
کالمی قدیم معتزله و اشاعره را میستانید. ن ک  چنانکه متجددین شیوه ھای -٤

. والمرجعیة العلیا، ۲۵۸، ۱۲۶، ۱۰۶، ۳۷السلطة فی االسالم. عبدالجواد یاسین. ص
 .۱۲۳-۱۲۲یوسف قرضاوی. ص
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گرایی در جھان عربی ما افراد یافت  که در میان منتسبین به عقلچنان
ھا  ، غربیاند هسبت به وحی قرار گرفتشود که تحت تاثیر موضع غرب ن می

نامند  شمارند از دیدگاه آنھا باید آنچه وحی می حی را مانع فعالیت عقل میو
 کرد و یا اینکه از سلطۀ وحی آزاد شد طیلتعرا پذیرفت و به دنبال عقل را 

متنوع آن را به دنبال خواھد ھای  که روشنی اقل و استقالل و فعالیت
 .!داشت

 نامند. ھا در برابر آنچه وحی می غربی مانهصموضع خ
توان قابل توجیه باشد که وحی نزد آنھا ھمان سلطه  این جھت می از

که بر پیامبر خدا نازل شده جا وحی کلیسا و خرافات آن است که بسیار 
که  اند هھا این دیدگاه را از فیلسوفانی به ارث برد که غربیفاصله دارد، و یا این

کردند عقل قابل  کردند چون فکر می فقط بر عقل محض تکیه می
داد،  سامانتوان بوسیله آن این زندگی را  ایست که می ترین وسیله اعتماد

ائد از عقل بودند مأیوس شده چون که یا فوھای دیگر که  چون آنھا از چیز
را شناخته بودند که وحی نامیده  یاصًال وحی را نشناخته بود یا چیز

شده سپس دروغ و تقلبی بودنش آشکار گردید و آنگاه به آن کافر  می
 .)١(شدند

ی ندارد، و خداوند مارا از اما چنین توجیھی در دین اسالمی ما جایگاھ
ھای درپیش گرفتن این راه پرپیج و  ا از تحمل سختینیاز کرده و مار آن بی

که ما در دست داریم الھی نیاز کرده است، و وحی  بی خم و غیر قابل اعتماد
نازل و ھیچ تغیری در  جدقیق ھمان وحی است که از سوی الله بر پیامبر 

آن انجام نشده است، ازاین رو ممکن نیست که با حقایق عقلی در تضاد قرار 
 گیرد. 

 .۹۱تاریخ الفلسفه الیوناینه. یوسف اکرم. ص-١
                                                            



 ٥٩   شبهۀ پنجم

و تابعین اعتماد بر وحی و عقل سلیم را تنھا راه  جاصحاب رسول الله 
دانستند، آنان به این دین ایمان آورده و رمز  سامان  گرفتن زندگی بشر می

زندگی خود آن را عمًال اجرا کردند وجود باور دینی و اجرای آن ھیچ 
آن دو  مشکلی در زندگی آنھا ایجاد نکرد بلکه فقدان آن یا فقدان یکی از

 .)١(و اجرای آن) مشکل ساز خواھد بود (باور دینی
مشکل در تصور تضاد و تعارض وحی و عقل است، که چنین تصوری 

شود تا به گونه متفاوت موضع اتخاذ شود، یا به طور کلی وحی را از  باعث می
صحنه دور نماید و بر عقل تکیه نکنند تا به گفته خودشان انسانیت آزاد و 

شود، و یا اینکه به وحی توجه شود بدون آنکه اصطکاکی راھش روشن 
رند تا تسلیم عقل تاویل کنند یا آن را به عقل بسپا صورت گردد بلکه وحی را

اشد که دوش آن حرکت کند و به شرطی وحی قابل قبول بشود و دوشا
گویند عقل را  آنگ باشد. این از یک سو و از سویی دیگر بعضی می باعقل ھم
جویی  اری از صوفیان عقل را مذمت و عیبنداخت، چون بسیباید دور ا

رسد که  زمانی انسان با حاالت عالیه و مقامات باال می :گویند کنند و می می
زنند که عقل را تکذیب و مستی و  عقل ھمراه نباشد، و به اموری دست می

گویند که فقط  ستاید و سخن از معارف و حاالتی می جنون و شیدایی را می
را تصدیق نبود عقل و تشخیص تحقق آن ممکن است، و ھمچنین اموری با 

 )٢(کنند که با عقل صریح بطالن آن معلوم است. می
ھا نه از عقل اعراض  طرف، سلفی گویی دو و در مقابل این انحراف و خرافه

از جایگاھش قرار داده و شمارند و نه آن را فراتر  کنند و آن را بدعت می می
رند، در میان این دو دیدگاه منھج سلفی راه میانه و اعتدال را انگا معصوم می

 .۱۹۹السلقیة وقضایا العصر. ص-١
 .۳/۳۳۸مجموع الفتاوی. -٢
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روی و اعتدال اسالم  که سلفیت ھمواره نماد میانهدر پیش گرفته است، چنان
وسط باشد، و بر پایه فھم سلف امت از نصوص شریعت و اجرای عملی آن ت می

 :گری به این قضیه مھم به گونه ذیل است آنھا، استوار است. نگاه سلفی
ھا و بیانات خود آن را  که اینجا منظور است و سلف در طرحعقلی  -۱

فھمد،  داند و می مد نظر دارند، غریزه انسانی است که بوسله آن انسان می
مانند نیروی بینایی در چشم و چشایی در زبان، این نیرو در معقوالت و 

حیوانات معلومات شرط است و محور تکلیف است، و عقل انسان را از سایر 
 .)١(کند متمایز می

کنون مفھموم عقل برای آنھا ا نامند تا گرا می را عقل اما کسانیکه خود
، اند هحیرت و اضطراب شدمبھم است، و بیش ازھمه در تعریف آن دچار 

گرای زیادی دارند، تعریف درستی از  کردھای عقل ھا با اینکه روی حتی غربی
یست عرب اعتراف نظریه پردازان سکوالر که یکی در، چناناند هآن ارائه نکرد

 .)٣(فه عقل یعنی خدانزد گروھی از فالس )٢(کرده است.
آید این است که کالم خدا و رسول به کدام عقل مورد  که پیش میسوالی 

خواھید عقل کدام یک از شما معیار سخنش  گیرد؟ و می سخنش قرار می
وی آن ھزاران حساب ر نص مشرعی باشد، و کدام عقل معاصر ھست که باید

باز کرد، آیا عقل مسلمان که باور قطعی به صحت آنچه در نصوص شرعی 
آمده دارد یا عقل کسانیکه در دین خود شک دارند و از نظر روانی در برابر 

کنند، یا عقل کسیکه  تمدن دنیوی دیگر احساس سرخوردگی و شکست می
 .)٤(استب و پیامبرش کفر ورزید معیار به دین خدا و به کتا

 .۱۲۰. مفتاح دار السعاده. ص۱/۸۹. درء التعارض ۳۳۹-۳/۳۳۷مجموع الفتاوی. -١
 .۱۸اولیه العقل. عادل ضاھر. ص-٢
 .۴۲۳المعجم الفلسفی. ص-٣
 .۱۲۶ن ک موقف االتجاه العقالنی. ص-٤

                                                            



 ٦١   شبهۀ پنجم

عقل از دیدگاه سلف موھبتی ربانی و لطفی الھی است که خداوند  -۲
ھایش آن را برتری  امی داشته و بر بسیاری از آفریدهبه سبب آن بشر را گر

 داده و عقل را شرط و محور تکلیف قرار داده است و احکامی را مقرر داشته
تا از آن  اند هآمدھا  ھای پنجگانه که شریعت که از آن به عنوان یکی از ضرورت

کند، و آنچه را که موجب ضعف و یا از بین رفتن  حفاظت کنند، حمایت می
 شود حرام گردانیده است. عقل می

عقل نزد علمای سلف اھمیت زیادی دارد، و آن چنانکه امام شافعی  -۳
 .)١(گوید: وسیلۀ تشخیص است می

مرجوح و وسیله علم و معیاری است که درست و نادرست علم و راجح و 
بوسیله آن زیبایی و است که ای  و آیینهشود،  آن در پرتو آن شناخته می

 .)٢(برد توان پی زشتی را می
بنابراین نزد سلف عقل در شناخت علوم و کمال و صالح اعمال شرط 

 )٣(ابد، اما عقل مستقل نیست.ی است، و باعقل است که علم و عمل کمال می
مخلوق است، ازاین رو معرفت  عقل از دیدگاه سلف جزئی از انسان -۴

لی کند، معرفت عق تر از دانشی است که وحی ارائه می آمده از آن پائین بر
 .)٤(علم انسان است و وحی علم الله

ایست محدود بر درک مانند  ز لغزش و خطا معصوم نیست و وسیلهعقل ا
گوید:  توانند فراتر بردند، شاطبی می حواس که محدودند و از حدود خود نمی

ای قرار داده که از آن فراتر  اوند برای ادراک خطا عقول محدودهخد

 .۲۴۹قواطع االدلة . سمعانی. ص-١
 .۱۲۰مفتاح دار السعادة. ص-٢
 .۳۳۹-۳/۳۳۸مجموع الفتاوی. -٣
 .۹۹۷السلفیة وقضایا العصر. ص-٤
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بود با  تواند درک کند، چون اگر چنین می روند، و ھرچیزی را نمی نمی
شد، پس معلومات الله پایان  کند برابر می خداوند که ھمه چیز را درک می

ان دارد و پذیر نیست، و معلومات بنده محدود و پایانی دارد، و آنچه پای
 .)١(ی کندتواند برابر محدود است با آنچه محدود نیست و پایانی ندارد نمی

که ھایی  تند آن را وارد میدانگذاش سلف چون به عقل احترام می -۵
گنجد،  داند و وسیلۀ فھم آن را در دست ندارد و در آن نمی آن را خوب نمی

که خداوند  اند هگرفت ھایی به کار و بلکه فقط عقل را در جاه اند هوارد نکرد
فرمان داده که عقل را به کار گیرید؛ چنانکه خداوند متعال عقل مسلمان را 

 کند که: راھنمایی می
دینش را از پیامبر بگیرد و توضیح داده که مسلمان به خصوص در  - أ

ک و گمراه خواھد زمینه اعتقادی و امور غیبی بر عقل خود تکیه کند ھال
 گمان و ھواپرستی بیش نخواھد بود. ھایش چیزی جز شد و یافته

نَزَل  إِنۡ ﴿ فرماید: چنانکه می
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآءٞ َسمَّ

َ
ٓ أ ِ�َ إِ�َّ

 ُ نَّ بَِها ِمن ُسلۡ  ٱ�َّ نُفُسۖ َوَما َ�هۡ  َ�ٍٰن� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ
َ
َجآَءُهم  َولََقدۡ  َوى ٱۡ�

ّ�ِِهُم ٱلُۡهَدىٰٓ ّمِن   .]۲۳[النجم:  ﴾رَّ

ْ لََك فَٱۡعلَمۡ  فَإِن لَّمۡ ﴿ فرماید: و می هۡ  �َۡستَِجيبُوا
َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
َضلُّ �

َ
َوآءَُهۡمۚ َوَمۡن أ

ِن ٱ�َّبَعَ  ِۚ َن  ُهٗدى مِّ َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ  مِمَّ َ إِنَّ  ٱ�َّ ٰلِمِ�َ َ� َ�هۡ  ٱ�َّ  .]۵۰[القصص:  ﴾ِدي ٱلَۡقوَۡمٱل�َّ
کند که باید در برابر نص شرعی تسلیم شد و عقل  و عقل سلیم تاکید می

 پذیرد. سلیم مخالفت و رد کالم خدا و رسول را نمی
 خواھد که در کتاب خدا تدبر و فکر کند. خداوند از مسلمان می - ب

 .۳/۲۱۶االعتصام. -١
                                                            



 ٦٣   شبهۀ پنجم

نَزلۡ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِۦَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك كَِ�ٌٰب أ َدَّ َر  ّ�ِ َوِ�ََتَذكَّ

ْولُواْ 
ُ
ۡلَ�ٰبِ أ

َ
 .]۲۹[ص:  ﴾ٱۡ�

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ فرماید: و می
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

َ
ٓ  أ ۡ�َفالَُها

َ
ٰ قُلُوٍب أ  .]۲۴[محمد:  ﴾َ�َ

و خداوند اھل کتاب را به خاطر اینکه در کتاب خود تدبر کنند عیب 

ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَ َوِمنۡ ﴿ فرماید: گرفته است، و می
ُ
ٓ  ٱۡلِكَ�َٰب ُموَن ُهۡم أ َماِ�َّ �ۡن  إِ�َّ

َ
أ

 .]۷۸[البقرة:  ﴾ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ 
گوید:  یعنی تالوت تنھا بدون تدبر در معانی آن، و ابن عباس می و امانيّ

 بق دیگر در معنی آن گفته شدهو مطا )١(دانند، یعنی معانی کتاب را نمی
 .)٢(است
بشری و مادی، و  تدبر و اندیشیدن در کتاب جھان ھستی و زندگی -ج

ھای الھی در آن و مسّخر کردن آن برای بشر، چنانکه  آشنا شدن با سنت

ْ قُِل ﴿ فرماید: خداوند متعال می َ�َٰ�ٰتِ َماَذا ِ�  ٱنُظُروا �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ� َوَما ُ�غۡ  ٱۡ�

 .]۱۰۱[یونس:  ﴾ٖ� �َّ يُۡؤِمُنونَ َعن قَوۡ  ٱ�ُُّذرُ وَ  ٱ�َ�ُٰت 

�ِض َوِ� ﴿ فرماید: و می
َ
 .]۲۰[الذاریات:  ﴾ّلِۡلُموقِنِ�َ  َءاَ�ٰتٞ  ٱۡ�

ر کنید و در ھای الله فک روایت است که فرمود: (در لغت جو از پیامبر 
 .)٣(خود الله فکر نکنید)

تعامل یوۀ کتاب "الرسالة" را تالیف کرد تا منھج و ش /و امام شافعی 
 دار و دارای اصل نماید. عقلی با شریعت را ریشه

 .۱/۶۹تفسیر بغوی.  -١
 .۱/۹۹. وسمعانی. ۱/۳۷۴الطبری.  -٢
. . والکالئی در شرح السنة۱/۷۵شعب، . وبیھقی در ۶۴۵۴طبرانی در االوسط،  -٣

۱/۱۱۹. 
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بنابراین جای طبیعی عقل از دیدگاه سلف این است که بعد از وحی  -۶
و با راھنمایی آن حرکت کند، قرار گیرد و تابع وحی باشد و در پرتو نور آن 

را  رو است و نقش خودراھنما و سرور است، و عقل دنباله حی حاکم و پس و
که وحی برای آن ترسیم کرده و در پرتو  ھای صالحیتدر چارچوب 

رست عقل فقط در ضمن این دنباله کند، و حرکت د ھای آن بازی می رھنمود
ثمربخش خواھد  و اگر به این تبعّیت ملتزم باشد ی ممکن و مّیسر است،رو

 شود. بود و اگر از آن بیرون رود و بالی برای خود و پیروانش می
خارج از محدودۀ آن است از وحی که  در اموری تواند بلکه عقل نمی

نیاز باشد، اگر نور ایمان و قرآن باعقل مرتبط باشد مثل این است که با  بی
تواند  ھایی را نمی نور چشم نور خورشید و آتش بپیوندد، و اگر تنھا باشد چیز

ھا  درک کند نخواھد دید، و اگر عقل کامًال از وحی جدا شود سخنان و کار
طورکه حیوان از د ھمان و ممکن است دارای لذت باشنی خواھد بود حیوان

رسد  که عقل به آن نمی اند هھایی آورد برد... پیامبران چیز ھایش لذت می کار
 .)١(لی از لحاظ عقلی محال نیستندو

سخن خود ساختۀ مشکل تضاد عقل و نقل وارونه کردن حقیقت  -۷
که عقل و وحی را یکسان بر تصورات غلطی استوار است است و این سخن 

 کند، و خاستگاه آن در جھالت بزرگ است: تخریب می
جھالت نسبت به وحی، جھالت و عدم شناخت عقل، مخالف مضمون و 

که فھمیده است، بلکه از آن خالف حقی کند را ن آنچه وحی برآن داللت می
 وحی دال بر آن است را فھمیده است....

 .۳/۳۳۹مجموع الفتاوی. -١
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تعرض دارد  که عقل سالم با وحی کند سلیم ھرگز تصور نمیچون عقل 
که این شبھه د که این شبھه عقلی است و حال آنبر اما فرد جاھل گمان می

 .)١(باشد خیالی است و منشاء آن جھالت می
برای صحابه چنین چون تعارض بین دو حقیقت ممکن نیست ازاین رو 

با  تضاد و تعارض مطرح نبود، و اگر مردم گمان برند که در مواردی معقول
 وحی در تضاد است قضیه نزد سلف فیصله شده، و آنچه که باید مقدم شود

تر است، چون شریعت حقی  تر و به علم نزدیک لمشریعت است و این کار سا
شود و تضاد و تناقض  است که باطل به آن راھی ندارد و شک به آن وارد نمی

متعال  در آن ممکن نیست و بعد از حق جز گمراھی جیزی نیست، و الله
حق است و سخن او حق است و رسول او حق است و ھرآنچه با آن مخالف 

ر صحت آن نیست، بلکه دالیل صحیحی باشد باطل محض است که دلیلی ب
 انجامد بر بطالن آن داللت دارد. می که مقدمات آن به امور قطعی

به عنوان پیامبر  به اسالم به عنوان دین و به محمد و ایمان داشتن
 د که باید مطلقًا تسلیم پیامبر شد.طلب می

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما فََ� َوَرّ�َِك َ� يُؤۡ ﴿ فرماید: چنانکه خداوند می ِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ  ﴾َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

 .]۶۵[النساء: 

ِينَ َ�ٰٓ ﴿ فرماید: و می َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  َ�ۡ�َ ْ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ َءاَمُنوا  ۦۖ َورَُسوِ�ِ   يََدِي ٱ�َّ

ۚ وَ  َ َ إِنَّ  ٱ�َُّقواْٱ�َّ  .]۱[الحجرات:  ﴾َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
امر الله و رسول است، بنابراین پس مقدم کردن عقل با ذوق و قیاس بر 
کسی شان این است ھیچ  پیروانیکی از اصول مورد اتفاق صحابه و تابعین و 

حق ندارد با رأی و ذوق و عقل و قیاس و جد خود با قرآن مخالفت کند و 

 .۴/۱۰۲۷الصواعق المرسلة -١
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 )١(اگر بکند آزاد پذیرفته نیست.
گوید: شریعت است که باید برھمه چیز مقدم شود و آنچه باید  شاطبی می

ت که ناقص نیازمند را بر کامل مؤخر شود نظر عقل است، پس درست نیس
 .)٢(یم و این خالف معقول و منقول استمقدم کن نیاز بی

 :شود و از مقدم نمودن عقل بر وحی به ناچاریکی از دوکار انجام می
 یکی طعنه زدن به وحی و یا طعنه زدن به علم الله و ھردو کفر است.

ابد به ی که ایمان جز با آن تحقق نمی جو از اصول ایمان به نبوت محمد 
 ه کرد:اشارتوان  این دو اصل می

 ھمه مسایل دین را رسانده است. جباید پذیرفت که پیامبر  - أ

 که رسول اکرم آورده را بدون قید و شرط پذیرفت.باید ھمه امور دینی  - ب

گوید شرط پذیرفتن خبر پیامبر این است که معارض  و ھرکس که می
ایمان ندارد و  جعقلی نداشته باشد، چنین کسی در حقیقت به پیامبر 

پذیرد چون برای او تفاوتی  ه پیامبر در مورد ربوبیت داده را نمیکاخباری 
کند و اگر خبری از پیامبر بیاید و او با عقل خود آن را نداند تصدیق  نمی
نماید و اگر در  یا به حال خودش رھا می کند، بلکه آن را تاویل میکند نمی

بداند به آن باور مورد چیزی خبری از پیامبر نقل شده باشد و عقل او آن را 
کند، پس برای چنین کس بودن پیامبر و سخنش و نبود پیامبر و خبر  می

 کند. ندادنش تفاوتی نمی
ھرکس برای  اند هو قرآن و حدیث و اجماع نزد او تاثیر ندارد، و ائمه گفت

پذیرفتن احادیث رسول اکرم چنین شرطی قایل شده باشد مانند کسانی 
 است که گفتند:

 .۳۰۰-۵/۲۹۹درء تعارض العقل والنقل -١
 .۳/۲۲۸االعتصام. -٢
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وِ�َ رُُسُل �َذا جَ ﴿
ُ
ٓ أ ٰ نُۡؤَ�ٰ ِمۡثَل َما ْ لَن نُّۡؤِمَن َح�َّ ُ آَءۡ�ُهۡم َءايَةٞ قَالُوا  ٱللَِّهۘٱ�َّ

ۡعلَُم َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َهُ 
َ
ِينَ َسُيِصيُب  ۥۗ أ ْ َصَغاٌر ِعنَد  ٱ�َّ ۡجَرُموا

َ
ِ أ وََعَذاٞب  ٱ�َّ

 .)١(]۱۲۴[األنعام:  ﴾َشِديُدۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡمُكُرونَ 
از دالیل عقلی به علم و یقین  اند همانند اینکه متأخرین آنھا رازی وغیره گفت

 .)٢(باشند توان رسید،  بلکه اینھا فقط دالیل لفظی ظّنی (گمان) می نمی
بنابر ھمه آنچه گفته شد پس ممکن نیست که التزام به فھم سلف  -۸

را  عقل باشد بلکه حرکت عقلخرین در نصوص شرعی مانع از نقش آ
نماید، پس منھج سلفی که بر اساس فھم  مند و سیر آن را تصحیح می ضابطه

ل مسلمان را در و برداشت سلف صالح از نصوص استوار است عق
و مند و منھجی در چارچوب اصول عقیدتی و اخالقی  ھای ھدف چارچوب

ھا و خرافات و  بدعت و ھمچنین عقل مسلمان را از کند تشریعی کنترل می
اندازد، و  آلوده و حرکت آن را به متأخر می که صفای آن راھایی  فلسلفه

برد  کند. و سپس عقل را به جلو می کند، پاالیش می مسیرش را منحرف می
تا راه پیشرفت و سازندگی را طی کند و منافع را متحقق نماید و مفاسد را 

 .)٣(نگونه ساختمان تمدن امت را بسازددور کند و ای
ای را که در بھادادن به  مسلکی میانه است و شیوهگاه سلفی پس دید

عقل و تمجید آن افراط کرد، و آن را در جایی به کار برده که مجال آن 
پذیرد و ھمچنین عدم استفاده از عقل و  باشد، نمی نیست و در توانایش نمی

 کاستن از جایگاه و ارزش و اھمیت آن را نیز قبول ندارد.

 .۴۰شرح العقیدة االصبھانیة ص -١
. ۱۱۸-۹/۱۱۳. والمطالب العلیة. ۲۱۸-۲۱۶األربعین فی اصول الدین، رازی. ص -٢

 .۱۲۳. وغایة المرام آمدی. ص۹/۲۰۸والمواقف ایجی وشرح آن. 
 .۳۱أبعاد غائبة عن الفکر االسالمی المعاصر. طه جابر الحلوانی. ص -٣

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٦٨

،  و آنان عقل را در چارچوب )١(قعی ھستندگراھای وا ھا عقل پس سلفی
جا خالقیت نشان که در آن اند هایی به کار بردر جدرست آن قرار داده و د

 اند هکند دورنگه داشت که آن را ممنون میھایی  را از ورطه دھد، و عقل می
واالی نبوی را در پیش بگیرد خواھد دانست که عقل صریح پس ھرکس راه 

 .)٢(موافق است نه مخالفوال پیامبران با اق
ھای  که باورباید نص شرعی بوسیله مقررات عقلی اما دعوت به اینکه  -۹

فردی و شخصی است، مورد ارزیابی و به داوری گذاشته شود، تردیدی نیست 
کند   را متزلزل میکه چنین کاری خطرناک و اعتماد به نص شرعی و تعظیم آن 

شرعی را  گشاید تا ازاین طریق ثوابت درب را به روی ھر جاھل و معرضی می
 جویی قرار دھد و از زیربار احکام آن در برود. مورد عیب

دھند که به  تر این است که چنین دعوتی را کسانی سر می و خطرناک
رود آنان امت را به  علم و دعوت دینی منسوب اند، کسانیکه انتظار می

نصوص شرعی، و تمسک به دینش و چنگ زدن به کتاب و سنت و تعظیم 
تسلیم شدن به آن و مراجعه به آن برای داوری و عمل کردن به آن و مقدم 

 داشتن آن برھمه چیز، دعوت دھند.
کند  گری رشد علمی را متوقف می ین ادعا که سلفو ھمچنین ا -۱۰

کند و آنچه حقیقت  یی است که تاریخ پیروان منھج سلف آن را رد میاادع
شیوه تفکر بود که طلبه دار حرکت علمی و  دارد این است که ھمواره ھمین

فعال نمودن آن بوده و حرکت علمی را از تقلید و جمود آزاد کرده، و عقل را 
 .)٣(و افکار منحرف رھایی بخشیده است از سلطۀ خرافات

دارند تحت عنوان السلفیون ھم العقالنیون که این مقاله در دکتر جعفر ادریس مقاله  -١
 ھـ منتشر شده است.۱۴۲۹ماه ربیع الثانی  ۲۴۸جمله بیان ش 

 ./. ابن تیمیه ۲/۱۱۱. الصعدیة -٢
 .۳۸۳ن ک موقف االتجاه العقالنی االسالمی... ص -٣
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ه وضوح و ھرکس در تاریخ تولید علمی مسلمین تأمل کند این مطلب را ب
د ابن عبدالبر، و نووی و ابن تیمیه ھایی مانن مشاھده خواھد کرد و شخصیت

شان  و ابن قّیم و ابن کثیر و ذھبی و محمد به عبدالوھاب و شوکانی و امثال
 .اند هاز طلیعه داران حرکت فعالیت علمی و رھایی از جمود و تقلید بود

گری حجت عقل را  که سلفی باید اشاره کرد که این  اتھام -۱۱
این اتھام را ذکر االسالم ابن تیمیه ای نیست، شیخ  پذیرد اتھام تازه نمی
عجیب است که اھل کالم ادعا «دھد:  ه به آن پاسخ مینکند و اینگو می
کنند که اھل حدیث و سنت اھل تقلیدند و اھل نظر و استدالل نیستند،  می

گویند فالن امام حدیث نظر را قبول  باشند، و می و منکر حجت عقل می
 .»کنند اعتراض مینکرده است، و اینگونه بر آنھا 

گویید درست نیست اھل سنت و  گوید: به آنھا باید گفت: آنچه می می
کنند و این اصلی است که ھمه بر آن  حدیث آنچه در قرآن آمده را انکار نمی

نظر و تدبر فرمان اتفاق نظر دارند،  و خداوند در بسیاری از آیات قرآن به 
ه که منکر تفکر و تدبر باشد. و کسی از علمای سلف نقل نشدده، و از ھیچ دا

کنند. اما  یشیدن و تدبر که شریعت به آن فرمان دھد، امر میاند هبلکه ھمه ب
اشتراکی بین (نظر و  استدالل) و لفظ (کالم) به وجود آمده، علمای سلف 

کنند و نظر و کالم و استدالل  را رد می اند هباطلی را که متکلمین ایجاد کرد
که این نپذیرفتن  اند هد، اینجاست که متکلمین گمان بردپذیرن آنھا را نمی

 )١(آنھا مستلزم نپذیرفتن جنس و ماھیت نظر و استدالل است.
و  قللیھای  ن فالسفه را در بحثکه ابن قیم به کسانیکه سخ چنان
برند از لوازم تصدیق پیامبران رّد  کنند و گمان می رد می ایشانطبیعی 

و به مقدمات آن با حّس پی  اند هتقل بدیھی دریافاموری است که فالسفه با ع

 .۵۶-۴/۵۵مجموع الفتاوی. -١
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ھای پیامبر به سبب اینھا  دین و آورده«گوید:  ، اعتراض کرده و میاند هبرد
بیند.  که از سوی ملحدین زیان می طوردید ھمان بزرگترین زیان را خواھد 

جویی دین به آن زیان  کنند، یکی با عیب یپس ھردو به دین ضرر وارد م
 .)١(»ردن به دین از راھی که راھش نیستیگری با کمک کدزند و  می

 .۲/۲۱۲مفتاح راد السعادة. -١
                                                            



 
 
 

 شبهه ششم:

انگیزه التزام به فھم سلف شور و مقدس شمردن افراد و محبت پدران و 
 نیاکان است.

گوید: نسبت دادن تقدس به اقوال و  دکتر عبدالحمید ابو سلیمان می
اجتھادات سلف و ملحق کردن آن به سنت و وحی یکی از دالیل کوتاھی 

 .)١(یدن در اقدام منھجی و روشمند استورز
گری به نصوص  گوید: به علت تقدسی که سلفی و دکتر محمد عمارة می

ران که این نصوص در آن گفته شده امتداد دارد و در دو دارد این تقدس تا
چند گذشته دورتر شود یدا کرده و ھر تعظیم گذشته شیوع پحرکت سلفیت 

 .)٢(دانند... دارتر می م بیشتر خواھد شد چون آن را ریشهاین تعظی
گری غریزه احترام به پدران  گوید: یکی از اسباب سلفی و دکتر علوانی می

ای از نصوص که کذشته  رهو نیاکان و تعظیم فرھنگ گذشته و اضافه برآن پا
 .)٣(گری تاثیر داشته است در التزام به سلفی شمارد نیز را دوران بھتر می

کند راھی برای استفاده از  و دکتر عبدالحمید ابو سلیمان تاکید می
نیست، تا  مثبت برای حل قضایای معاصر باشد اندیشه گذشتگان با شیوۀ

وقتی دیدگاه و مفھوم فکری میراث علما از افراد سلف پاکسازی نشود!! و 
رآن و نصوص صحیح سنت نشود و تقدس فقط در قه ددوزتقدس از آنھا 

 .۹۴قل المسلم. صن ک ازمة الع-١
 .۱۳۹تیارات الفکر االسالمی. ص-٢
 .۴۳ابعاد غائیة عن الفکر االسالمی المعاصر. ص-٣
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 .)١(منحصر نگردد

 پاسخ به شبهه ششم:
 شود: یل خالصه میبا توجه به مطالب گذشته در امور ذاین شبھه 

چه از آنھا نقل شده، در حرکت مقدس شمردن اقوال سلف و آن -۱
 کند. مند نقص ایجاد می ھدف

ای از  پارهم نصوص است و به دلیل تاثیر دلیل این تقدس تعظی -۲
. و علت دیگر آن غریزه اند هنصوص است که گذشته را با بھتر بودن ربط داد

احترام گذاشتن به پدران و نیاکان و تعظیم علم و فرھنگ به ارث ماند از 
 گذشتگان است.

توان از اندیشه به ارث مانده از گذشتگان استفاده کرد مگر آن  نمی -۳
 فکری از افراد سلف پاکسازی شود. این تقدس زدوده شود و دیدگاه و مفھوم

 پاسخ:
گری برای نصوص انجام  که از سوی سلفیاین  تقدس و تعظیمی  اوًال:

ھای  فکری است که آن را از سایر شیوه ھای این شیوۀ گیرد از ویژگی می
که امیال ھای فکری  شیوهنماید،  فکری ھواپرستان و بدعت گذاران ستایز می

 بکاھند.تا از ھیبت و عظمت نص شرعی  اند هبشری را تقدس داد
تقدس نصوص نتیجۀ تعظیم الله و مقدس شمردن او تعاون و تعظیم 

 و پذیرفتن امر الله و رسول است. جپیامبرش 

ُ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می  ِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ٱ�َّ
مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

َ
ن يَُ�وَن لَهُ أ

َ
َ  ِمنۡ  ُم ٱۡ�َِ�َةُ ًرا أ ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ

َ
 َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  أ

بِيٗنا  .]۳۶[األحزاب:  ﴾َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

 .۹۴ازمة العقل المسلم.ص-١
                                                            



 ٧٣   شبهۀ ششم

ِينَ َ�ٰٓ ﴿ فرماید: و می َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  َ�ۡ�َ ْ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ َءاَمُنوا  ۦۖ َورَُسوِ�ِ   يََدِي ٱ�َّ

ۚ وَ  َ َ إِنَّ  ٱ�َُّقواْٱ�َّ  .]۱[الحجرات:  ﴾َعلِيمٞ  َسِميعٌ  ٱ�َّ

ِ  َ�ٰلَِكۖ ﴿ فرماید: و می ۡم ُحُرَ�ِٰت ٱ�َّ ُۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ  َوَمن ُ�َعّظِ  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ   �َّ
ِحلَّۡت 

ُ
نَۡ�ٰمُ  َوأ

َ
ۡوَ�ٰنِ ِمَن  َ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَٱۡجَتنُِبواْٱلرِّۡجَس إِ�َّ َما ُ�تۡ  لَُ�ُم ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ْ وَ  ورِ قَوۡ  ٱۡجَتنُِبوا  .]۳۰[الحج:  ﴾َل ٱلزُّ

ِ  َ�ٰلَِكۖ ﴿ فرماید: و می ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ  ﴾َوى ٱۡلُقلُوبِ فَإِ�ََّها ِمن َ�قۡ  َوَمن ُ�َعّظِ
 .]۳۲[الحج: 

 این مورد نصوص بیشمار آمده است. و در
ان کار ن نصوص این است که از تحریف گزافھای تعظیم ای از نشانه دوم:

طلبد که این  حمایت شوند، و این میگرایان  و تاویل جاھالن و دستبرد باطل
و در  اند هگونه فھمیده شوند که اصحاب رسول الله آن را فھمید نصوص ھمان

، اند هرسول خدا فراگرفت تازه ازآن بود و کلمات و معانی آن را تروزمان نزول 
بدون آن که با امیال بشری و اجتھادات آنھا آلوده شود، و سپس به ھمین 

 .اند هشان آن را از آنھا گرفت از تابعین و پیروان شان صورت شاگردان
خداوند به فضیلت سلف صالح شھادت داده و آنان را ستوده است و سوم:

به برتری آنان گواھی داده و الله و رسول او به پیروی از  جھمچنین پیامبر 
 ، پس پیروان سلفیت فرمان الله و رسول رااند هراه آنان و اقتدا به آنھا امر کرد
 دارند. تعظیم کرده و آن را مقدم می

این تعظیم در چارچوب ضوابط شرعی قرار دارد که اجازه  چھارم:
 گذاری و یا ستم، و تحقیر کشانده شود. دھد به غلو و عصمت و بدعت نمی

گاھانه نبود و به خاطر این نیست که  پنجم: تعظیم فھم و درک سلف تا آ
بود این تعظیم از آنھا عبور  چنین میباشند و اگر  آنان پدران و نیاکان می

ھستند،  ھا اینگونه ناریونالیستچنانکه یافت  کرد و تا مشرکین امتداد می می
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شد و از پدران نزدیک و فھم  بود از خلف شروع می و ھمچنین اگر چنین می
 آنھا بر فھم و استنباط متقدمین مقدم قرار گرفت.

شرعی است که نصوص برآن  ھای و بلکه این تعظیم فقط به خاطر معیار
که آنان  اند هو اتفاق نمود اند هداللت دارد، و ھمه بر فضیلت آنھا اجماع کرد

گوی سبقت را از ھمه بوده و عمل و ایمان و عقل و دین و عبادتدر علم و 
 .)١(باشند برھمگان مقدم می

 )٢(سنجش درست را ھم به مورد باال باید اضافه کرد.و داللت معقول و 
باشد و عقل  گری مسلکی است که مستند آن کتاب سنت می لفیپس س

و تجربه و تاریخ نیز به حقانیت آن  .)٣(نماید و اجماع است آن را تأیید می
 دھد. گواھی می

ازه متقدم در علوم شرعی راسخ و دارای اند هتواند ب پس متأخرین نمی
 دانش عمیق باشد، پس فراگیری صحابه به علوم شرعی را نسبت به

و تجربه ھم )٤(ھا طور آنھا نسبت به بعدیو ھمینفراگیری تابعین بیشتر است 
کند که ھیچ مسئله که با سلف در آن مخالفت شده نبوده مگر اینکه  ثابت می

 .)٥(شده که حق به جانب سلف بوده است روشن
اتفاق نظر داشتن آنھا در اعتقاد و اصول دین و اصول منھج و  و ھمچنین

آیا دلیلی «دلیل بر حق بودن آن است و بلکه احکام بزرگ علمی، بزرگترین 
 .)٦(»تر ازاین بر حقانیت وجود دارد روشن

 .۴/۱۵۸مجموع الفتاوی.  -١
 .۸۸-۷۱فھم السلف الصالح... ص -٢
 .۳۷۸موقف االتجاه العقالنی. ص -٣
 .۱/۷۴ن ک: الموافقات.  -٤
 .۸نقض المنطق. ص -٥
 .۲/۲۲۴. جه فی بیان المحجة لقوام السنةالح -٦

                                                            



 ٧٥   شبهۀ ششم

ھر شیوۀ فھمی از قرآن و سنت که فھم و درک سلف صالح را  ششم:
می خواھد بود و درھا را کامًال دھد منھج و شیوه ناسال معیار قرار نمی

خواھد به خدا و دینش نسبت  که میکس ھر سخن ناحقی اید تا ھرشگ می
 دھد.
ای در دست ھواپرستان خواھد  اینجاست که دین و نصوص آن بازیچهو 

ای معانی نصوص به  ، به گونهبود، و ھرج و مرج نصوص را فراخواھد گرفت
و ازآن دینی پدید خواھد آمد که ھر تعدد خوانندگان آن متعدد خواھد بود، 

 .)١(تواند برآن نھاد نامی جز دین اسالم می
و مردم در مورد قرآن و سنت دچار اشتباه خواھند شد، و بدعت و سنت 
وحق و باطل در آمیخته خواھند شد، و دروازۀ اختالف و تفرقه مذموم که 

ه به آن کھایی  اسالم برای از بین بردن آن در نطفه و بستی ھمه راه
انجامد، آمده است گشوده خواھد شد. و قرآن قسمت قسمت خواھد شد  می

 و ھر گروھی به آنچه دارند شادمان خواھند بود.
و ھمه اینھا به تضعیف نص شرعی و غیر موّثر بودن خواھد انجامید و این 

مذاھب معاصری است که به باز خوانی نص و فھم آن  ھدف استراتژیک اغلب
 خوانند. فرا می

بینم که در مقابل کاستن از جایگاه  پیروان این مدرسه فکری را میھفتم:
دھند، و  سلف خلف و متکلمین و فالسفه را تعظیم کرده و اھمیت می

کنند و در فراگیری و استنباط بر روش آنھا  ھمواره به اقوال آنھا استفاده می
د و رازی لی و ابن رشنمایند، متکلمین مانند جوینی و غزا اعتماد و تکیه می

 .)٢(غیرهو محمد عبده و افغانی و

. و ن ک جنایة ۱۵۸القراءة الجدیدة للنص الدینی. دکتر عبدالحمید النجار. ص -١
 العصرانیین االسالمی علی النص الشرعی.

 .۳۷۷ن ک موقف االتجاه العقالنی. ص -٢
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شان استشھاد  و کمتر از آثار و روایات سلف صالح یعنی صحابه و پیروان
خواھند ثابت کنند، آنگاه  کنند مگر اینکه به نفع چیزی باشد که می می
نمایند، و گاھی مفھومی را به آن تحمیل  بینم که آن را خیلی تکرار می می
 سکنند که عمر  مانند اینکه استشھاد میکه احتمال آن را ندارد،  کنند می

 .)١(که قحط سالی بود مقدم کردبر نص در سالی  مصلحت را
که اگر واقعًا ثبوت چنین کاری از حضرت عمر صحت داشته در صورتی 

. )٢(د، که حدود را با شبھات دفع کنیدبه این نص عمل کر سباشد، ایشان 
صحت ندارد. بنابراین نیازی به  اند هاز عمر روایت کرددر صورتیکه آنچه 

 شد. پرداختیم که ثابت می توجیه آن نیست و زمانی باید به توجیه آن می
و به دلیلی مفتی و شود: " گوید بر اینھا منطبق می آنچه ابن قیم می

تواند به قول فالن و فالن متأخرین که مقلدین ائمه ھستند فتوا  یحاکم نم
کم کند و رأی و ترجیح اورا مستدل خود قرار دھد، و فتوا و حکم بدھد و ح

کند بلکه براین باور است که قول علمای  بخاری و اسحاق و.... را ترک می
متأخرین مقلد باید بر فتوای ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود 

 مقدم باشد، و فقھای صحابه را نام برده است.

 ) با اسانید۱۸۹۹۱و ( ۱۸۹۹۰، و مصنف عبدالرزاق. ۱۰/۲۷مصنف ابن ابی شیبه.  -١
 . ضعیف قرار داده است.۲۴۲۸ضیعف و البانی آن را در االرواء، ح:

از رسول اکرم روایت شده ابن عدی و غیره از عمر بن عبدالعزیز به صورت مرسل  -٢
آن  ۳۲۴. و دارقطنی در سنن خود، ص۱/۳۳، ۱۴۲۴روایت کرده اند. و ترمذی، ح:

به روایت عایشه  ۵/۳۳۱. و خطیب. ۳۸۵-۴/۳۸۴ضعیف شمرده. و مستدرک حاکم. 
. و در ۱۳۵۵، ۲۳۶. و در االرواء، ح۵/۲۲۲، ۲۱۹۷با سند ضعیف و البانی در الضعیف 

گوید طرق حدیث ضعیف  بیان کرده است. و ابن باز می ۲۵۹و  ۲۵۸ضعیف الجامع 
است و لی مجموع آن یکدیگر را تقویت میکند و حسن لغیره است. سایت رسمی 

 .۲۵شیخ بن باز. ح:

                                                            



 ٧٧   شبهۀ ششم

تی اقوال صحابه را با اقوال و فتاوای مقلد معلوم نیست چنین کسی وق
متأخرین برابر بداند چه عذری نزد الله خواھد داشت، چه برسد به اینکه 

 .)١(اقوال و فتاوای صحابه ترجیح دھد ھای آنان را بر ااقوال و فتاو
ھای سلفی به استفاد از آرای متأخرین  و مشخص است که روایات و فتاوا

راند و نسبت نزدیک بودن آن به حق و درستی به شان سزاوارت و فتواھای
ھای صحابه اولی تر  باشد، و فتوا نسبت نزدیکی آنھا به دوران رسول الله می

طور میناز فتاوای تابعین، و فتاوای تابعین اولی تر از فتاوای تابع تابعین و ھ
ر باشد درستی ت چند دوران به رسول الله نزدیک ھای بعدی. ھر در نسل

 ر است، و این حکم برحب جنس است نه فرد فرد مسایل...ت غالب
ھا در عصر  در عصر متقدم از برتری داده شده ھا اما برتری داده شده

شان از حقانیت و  متأخر بیشترند و اینگونه حقانیت و درستی در اقوال
تقدمین و متأخرین ھا بیشتر است، و تفاوت علوم م در اقوال بعدی درستی

 .)٢(ضل و دیانت استھا در فمانند تفاوت آن
باشد،  به ھرحال ھر خلفی سلفی دارندو انسان بر دین دوستانش می

 .)٣(گیرد ھریک باید نگاه کند که با چه کسی دوستی می

ٓءُ ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ِخ�َّ
َ
َم�ِذِۢ َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٍض َعُدوٌّ إِ�َّ يَوۡ  ٱۡ�

 .]۶۷[الزخرف:  ﴾ٱلُۡمتَّقِ�َ 

 .۴/۱۱۸الموقعین إعالم  -١
 .۴/۱۱۸إعالم الموقعین  -٢
گوید: (حسن  . و می۱۴۵. زھد: ۲۳۷۸). و ترمذی، ح: ۱۶. (ادب: ۴۸۳۳ابو داود. ح: -٣

 .۵۰۱۹. و البانی در تخریج مشکاة. ح: ۳۳۴، ۲/۳۰۳غریب). و مسند احمد. 

                                                            



 
 
 

 شبهه هفتم

ون ھا در شئ ار کردن گذشته و استفتاء از مردهالتزام به فھم سلف نشخو
 دھد. جویی می که بوی تحقیر و عیب.، و چنین کلماتی ھاست.. زنده

در مورد تکیه بر تفسیر سلف برای نصوص شرعی  دکتر محمد عمارۀ
تری از توقف عقل امت از خالقیت  بدتر و سخت فکری آیا بحرانو گوید:  می
ھای ما حل مشکالت  ھا برای گدایی فتوا که از مرده ستادن آن در آستانهو ای

 .)١(پرسد ھا را می زنده

 پاسخ به این شبهه:
دان افراطی اینکه بیشتر کسانیکه پرچمدار این شبھه ھستند متجد :اول

شوند و امثال آنھا  اسالمی نامیده می که چپھا و کسانی تھستند از سکوالریس
که استناد به تعالیم اسالمی را به صورت کلی یا جزئی در تنظیم شؤونات زندگی 

پذیرند، برخی ازاین افراد عبارتند از: عبدالله الغزوی، و جابری، و محمود  نمی
 .)٢(شان و امثالامین العالم، و جابر عصفور، و  معن زیاده و حسین احمد امین 

پرداختن به این افراد خارج از حدود کتاب ماست اما افرادی ھستند که 
 .اند هکم و بیش تحت تاثیر این شبھه قرار گرفت

و روحانیان دینی و ھمه اموری  که کلیساھایی  اینھا به تقلید از غربی دوم:
ای جدید را که مربوط به دین بود را از بزرگترین موانع نھضت و پیشرفت اروپ

دانشتند و ازاین رو به دشمنی با آنھا برخاسته و از آنھا متنفر شده و  می

 .۱۲۷-۱۲۵. و ن ک تیارات الفکر االسالمی. ص: ۵۷أزمة الفکر االسالمی ص -١
. الخطاب العربی المعاصر. ۵۵ک التراث و التحدیات العصر فی الوطن العربی. صن -٢

 .۱۰۲. و ن ک السلفیه و قضایا العصر زنیدی. ص۱۸. االسالم و الحداث. ص۶۵ص

                                                            



 ٧٩   شبهۀ هفتم

گری و  ن کارث دالیل موّجھی داشتند سلفیخواھان آزادی شدند آنان برای ای
این متفکران مقّلدی  ، بنابراند هگرایی را تھمت و عیب و ننگ قرار داد گذشته

خود و اوضاع آن را با آنچه در اروپا کنند تاریخ امت  ھا تقلید می که از غربی
و حق و اجتھادت بشر و حدس که خرافات کنند در صورتی  اتفاق مقایسه می

 شان با وحی معصوم الھی قابل مقایسه نیست. ھای و گمان
ر واقع اینکه اگر به این اعتراض از روی منطق و انصاف نگاه شود د سوم:

 :ھا، به دو دلیل این فضیلتی است برای سلفی
 :وریتثسطح در  -۱

این شیوه بر پایه تمسک به نصوص وحی بر اساس شیوه سلف امت و 
توار است، تردیدی نیست که این تر آن، اس تر و عادل فراد برگزیده و عالما

بر اساس این شیوه محدود به  ته درخشان ماست و فھمیدن این نصوصگذش
سلفی  مُتدوۀ ھمین زمانی نیست و بلکه ھمواره باید مأخذ قرار گیرد و بر شی

 با آن تامل شود.
 اما در سطح عملی: -۲

 اند هکسانیکه نماد این شیوه بوده و آن را در زندگی اجرا کرد بھترین
 شان اند. اصحاب رسول الله و سپس تابعین و بعدو از آنھا پیروان

باشد، چنانکه امام  و مقصود شیوه آنھا در فھم نصوص و تطبیق آن می
شود مگر با آنچه اول آن  آخر این امت اصالح نمی«گوید:  می /مالک 

ران آنھا در اصالح گردند، و به ھیچ صورت منظور این نیست که به وسایل دو
 سازیپزشکی واژھای تولید و حمل و نقل و آموزش و  زندگی عمرانی و شیوه

ن و کارخانه زمان آنھا باز دھی لشکر و ساختن مدارس و بیمارستا و سامان
 .)١(»گردیم

 .۵۱قواعد المنھج السلفی. مصطفی جلمی. ص -١
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ھای شیوۀ آنھا پیوند دادن زندگی  ترین خصوصیت بلکه یکی از بزرگ
شود تا این شیوه و  واقعی از طریق اجتھاد با شریعت است، و این باعث می

و  شایستگی شریعت را بر ھر زمانطرز تفکر در ادوار زمان امتداد یابد و 
 .)١(مگانی و فراگیری آن را آشکار کند

بازگشت به گذشته و پیشرفت تعارض ندارد و یابیم که  این در می بنابر
توانیم بگوئیم که پیشرفت حقیقی به معنای درست و کامل آن برای  بلکه می

گونه که آنامت اسالمی ھرگز تحقق نخواھد یافت مگر آن به شریعت اسالم 
الله آن را بر پیامبر نازل کرده تمسک بجوید، و تاریخ شاھد است که ارتباط 

 .)٢(ریعت ارتباطی ھمه جانبه بوده استک به شسن تمبین پیشرفت و بی
بر آن بوده فقط یک منھج  -رضوان الله علیھم–بنابراین آنچه سلف صالح 

و مذھب نیست، بلکه یک منھج و شیوه است که مذھب برآن برپا شده، 
شیوه و منھجی است در فھم نصوص شرعی و تعامل با آن، و تطبیق آن بر 

 کند. مند می اجتھاد را ضابطهھا و امور تازه  رخداد
برای اجتھاد و اعمال رأی در آن  حماییکه و مذھبی است در امور غیبی 

نیست، مانند مسائل عقیده و صفات و سایر امور غیبی آنھا برای چنین 
کنند و تحت تاثیر شرایط زمان و مکان قرار  مسایل ثابتی که تغییر نمی

 بتی دارند.گیرند مذھب ثابت و نصوص و بیان ثا نمی
ھای مادی محض تکیه کنیم،  و درست نیست که دراین مسئله مابر معیار

ی اسالمی دنیا اھ گوید، چون معیار آن گونه که مفھوم غربی تقدم و تأخر می
و آخرت را مد نظر دارد و بر پایه نگاھی فراگیر به آنچه شایسته انسان است 

. و موقف االتجاه العقالنی االسالمی ۵۲۹الموقف المعاصر من الفکر السلفی. ص -١
 .۳۸۳لمعاصر من النص الشرعی. صا

 .۳۸۳موقف االتجاه العقالنی. ص -٢
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 .)١(کند رستوار است و به آنچه انسان را اصالح می
 ھای سلفیت امروز امور ذیل است: بنابر آنچه گذشت، پایه چھارم:

دعوت امت مسلمان به بازگشت به گذشته درخشان خود با تمسک  -۱
به کتاب پرودگار و سنت پیامبرش در پرتو فھم سلف صالح در علم و عمل و 

 سلوک و اخالق و تعامل....

دین دور انداختن ھمه آنچه از گذشته در دوران جمود و تخلف به  -۲
 یخکه به میراث و تارا و خرفاتی ھ و دور انداختن ھمه بدعتشده،  چسپانده

از آن پاک و بیزار است، این که دین ھا و خرافاتی  آن اضافه شده بدعت
ھای سابق و  ر دوران فتوحات اسالمی فرھنگ ملتھا و خرافات د بدعت
ھای پی در پی بود، که بعضی از مسلمین از آن متأثر شده و آن را به  یتجاھل

تا جایی  اند هد، و نسل در نسل آن را از یکدیگر به ارث براند هدین نسبت داد
. و اند هکه بسیاری از جاھالن آن را از اساس دین و حقایق آن گمان برد

برده شده با که به ارث ه سلفیت برای جنگ با این خرافاتی ست ک اینجا
دعوت دادن به بازگشت به صفای عقیده اسالمی و توحید خالص شمشیر 

ک مبارزه فرھنگی را از قیام برکشیده است تا دین از ھر بدعت و نو آوری پا
ھای اخیر دعوت اصالحی شیخ محمد بن  شود، و نماد این مقاومت در قرن

فکر بود،  و با او ھمست که بعد از او آمده عبد الوھاب و دعوت افراد دیگری ا
 .اند هآھنگ بود ھم او جاھلی باو به شیوۀ او در پاالیش عقیده از این خرافات 

که عقل و فکر مسلمان م غربی تھاجگری نیز در مقابل  دعوت سلفی -۳
کند، بسیاری از فرزندان مسلمین فریب منطق  را ھدف قرار داده مقاومت می

که آن حقیقت است، و  اند هردیونانی و فلسفه اغریق را خورده و گمان ب
م و نصوصش آن را تا با پیرایش حقایق اسال اند هاز اینھا کوشیدبسیاری 

 .۳۸۳موقف االتجاه العقالنی. ص -١
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گری  نند، اینجا بود که علمای سلفیھای فکری مھاجم ک تسلیم این داده
چون سّد آھنینی در برابر این تھاجم ایستاده و پرده از حقیقت آن برداشته و 

توان به شیخ  رأس مبارزین می این راستا در، و در اند هدروغ آن را آشکار کرد
د. و قبل از آنھا ائمه بزرگ در ره کالسالم ابن تیمیه و شاگردانش اشارا

ھای گمراه از راد مردان این میدان  هبا جھمیه و سایر فرق مخالفت و مبارزه
. و کسانیکه بعد از آنھا آمده و راه آنان را در دفاع از دین پیش اند هبود
دان مسلمین گول فرھنگ عربی و . و امروز بسیاری از فرزناند هفتگر

 .ھای فکری آن را خورده طرح
ن کنند ای ھای خودرا مشاھده میگی کشور رکود عقب افتاده که جاو از آن

فرھنگ بر عقل و اذھان آنان چیره شده است، و چنان اسیر این تمدن مادی 
که بعضی تنھا راه پیشرفت ی شمارند، تا جای ، که آن را مقدس میاند هشد

 .دانند ھای خودرا تنھا  در تقلید کامل و کورکورانه از غرب می ملت
کوشد یا امیداور است که با این تھاجم  و سلفیت امروزه در این راست، می

مبارزه کند، فکر و عقل مسلمان با تحامیم وحی الھی که بوسیله آن مسلمان 
گردد پیوند بدھد تا  خود باز میرسد و به ھویت  به رشد مطلوب می

گاھان برخو ھای مھاجم با نگاھی واقع اندیشه د نماید. و با وضعیت رگرانه و آ
گاھانه رفتار کند، و شیوه سلف صالح را  پیرامون خویش بانگاھی شرعی و آ

و سنت و در پرتو آن، در تعامل آنان با زندگی در چارچوب تمسک به قرآن 
 .)١(الھام بگیرد

 سلفیت مطلقًا به گذشته نیست بلکه یک چیز مشخص است پس مرجع
ھم درست آن و در فھم اصحاب و که در گذشته در قرآن و سنت طبق ف

 کند. شان نماد پیدا می پیروان

 .۱۰۷السلفیة وقضایا العصر، زنیدی ص -١
                                                            



 ٨٣   شبهۀ هفتم

به بخش مثبت آن  و کند نگاه میگذشته بنابراین سلفیت امروز به 
یق جوید و از اولویات آن فھم سلف صالح از نصوص شرعی و تطب تمسک می

باشد، و ھمه امور منفی مربوط به گذشته که ارتباطی به  فکر و عملی آن می
و اذھان مسلمین را از  کوشد تا عقل اندازد، و می را دور میدین ندارد 
ارزشی که از بیرون وارد دین شده و از دیگران به ارث برده شده  مفاھیم بی

 است، پاک کند.



 
 
 

 شبهه هشتم

فھم سلف از تراث است. تراث (موروث گذشتگان) حکم مجملی است که 
رود، پس فھم سلف نیز  احتمال حق و باطل و درست و نادرست در آن می

 اینگونه است.
گوید: ما با کسانیکه تقدس یا عصمت را به ھمه آنچه  دکتر قرضاوی می

که ھمه موروث ھند موافق نیستیم، و نه با کسانید گذشته نسبت می
م، بلکه اندازند موافقی به بھانه اینکه قدیمی است دور میفقط گذشتگان را 

 .)١(باید انتخاب و گزینش کرد
کند که حکم تراث (موروث گذشته) بد فھمیده شده و در  و اشاره می

و  ت، چون موروث شامل حق و باطلنشده اسجای مناسبش قرار داده 
ھای اسرائیلی به خصوص در  شود، مثل بعضی از روایت درست و نادرست می

مباحث علم کالم، و بعضی از  تفسیر و بعضی از سخنان فالسفه، و
 .)٢(ھای صوفیه گویی یاوه

کند که موروث تعبیری پیچیده است که به  و دکتر ابوالمجد اشاره می
 خته از دو چیز است:د... و آن آمیکن ھای فرھنگی امت اشاره می آمدبر

از روح اسالم و مبادی و نصوص و توجیھات آن، و از امور بیشماری از 
گوید:  ھا، و اتفاقات.... تا اینکه می ھا و مکان ھای ملت ویژگی شرایط محیط و

ما نیازمندیم که از یک جھت موروث را به حساب بیاوریم و از سویی دیگر آن 
شود را  ا آنچه از آن اسالم شمرده میآوریم ت رھا کنیم، به حسابش میرا 

 .۶۳الثقافة العربیة اإلسالمیة ص -١
 .۶۳الثقافة العربیة اإلسالمیة ص -٢

                                                            



 ٨٥   شبهۀ هشتم

بدانیم و آنچه را که از اصول عمومی مردم و شرایط زمان و مکان است را نیز 
 بشناسیم... 

بلکه  -کنیم چون ھر نسلی حق دارد گوید: و آن را رھا می تا اینکه می
با تجربه  باشد که تجربه به خودش را داشته باشد و نصوص را می اش وظیفه

توانایی اجتھاد نباید  را با نصوص بیامیزد، و با اش ی کند و تجربهخود بررس
 .)١(تقلید کند

نی منتقدانه و تحلیلی موروث فرا او دکتر طه العلوانی به بازخو
خواند.... این بازخوانی باید بر اساس روشن معرفتی به ھمراه داور قرار  می

نت را کامًال دور دادن قرآن و سنت باشد تا اینگونه نباشیم که قرآن و س
انداخته باشیم، و یا اینکه آن را مطلقًال بپذیریم، و یا ایجاد ھماھنگی و 

ه مقّید به حدود زمان و انتخاب دیمی، چون موروث اندیشه نسبی است ک
 .)٢(مکان است

 :هشتمپاسخ به شبهه 
این ادعا که موروث حکم مجملی است که احتمال حق و باطل و  -۱

رود، ادعای درستی است، و وقتی مقصود از  آن میدرستی و نادرستی در 
ھا و اجتھادات  موروث معنای فراگیر آن باشد یعنی ھمه علوم و دیدگاه

گوئیم  . دراین صورت ما ھمه میاند هشتامعرفتی و... که گذشتگان به ارث گذ
 احتمال درستی و نادرستی درآن ھست.

جدا کرد و بین  بنابراین باید حق و باطل را ازاین موروث معرفتی  -۲
 شت.درست و نادرست فرق گذا

 .۴۳حوار ال مواجھة ص -١
 .۲۶. صاسالمیة المعرفة بین االمس والیوم -٢

                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٨٦

این فرق گذاشتن باید بر اساس یک مرجعیت ثابت و معیار دقیق و   -۳
شود انجام  روش درستی باشد که این معارف و موروثات با آن سنجیده می

گیرد، آنگاه درست از نادرست و حق از باطل مشخص خواھد شد. نه اینکه 
 فس باشد و آنگاه مطالب دلچسب از موروثاین فرق گذاشتن بر اساس ھوای ن
 کنند. که متجددین ھمین کار را می گرفته شود و غیر از رد شود چنان

ھمه قبول دارند که وحی معصوم (قرآن و سنت) مرجع اساسی برای   -۴
این جدا کردن است و آن یک معیار حق و معصوم است، و خداوند به ما 

 .مراجعه کنیمفرمان داده که به ھنگام اختالف به آن 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

وهُ إَِ�  ءٖ َفُردُّ ِ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
ۡحسَ  ٱۡ�َۡوِمٱ�ِخرِ� وَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾تَأ

ِن ﴿
َ
ٰلِِم�َ �ۡذ نَاَدٰى َر�َُّك ُموَ�ٰٓ أ  .]۱۰[الشعراء:  ﴾ٱئۡتِٱۡلَقۡوَمٱل�َّ
شان در فھم این وحی به این مرجعیت ملحق  و فھم صحابه و پیروان

 ول اکرم، چون رساند هو چطور آن را اجرا کرد اند هشود، که چگونه فھمید می
ھا را بیان کرد معیار شرعی را که بوسیله آن  وقتی تفرقه و تعدد مناھج و شیوه

آن آنچه من و اصحابم بر«ان کرد: شود را اینگونه بی حق از باطل مشخص می
 .)١(»ھستیم

و آن راه مومنانی است که خداوند مارا به پیروی نمودن از آنھا فرمان 
 داده است.

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

 .۲۰۳. و البانی در الصحیحة. ح:۱۲۹، ۱/۱۲۸. مستدرک حاکم ۵۱۸/۲۶ترمذی. ح -١
                                                            



 ٨٧   شبهۀ هشتم

رضوان الله -که بیانگر این است که باید به فھم آنان و دیگر دالیلی 
 ملتزم باشیم. در وحی، -علیھم
از نصوص از موروث حق بنابر آنچه گذشت پس فھم سلف صالح  -۵

است نه باطل، و فھم آن بھترین نمونه فھم و درک از وحی است که اجرای 
ھا  ده است، که سزاوار است برای بعدیعملی اسالم بر اساس آن فھم بو

 نمونه و سرمشق باشد.

دھد  موضع شرعی در برابر این موروث را توضیح می /و شیخ االسالم 
ھای پیامبران از الله  که ھیچ باطلی در آن نیست آوردهگوید: حقی  و می

که در شناسیم، و مطالبی  است، و ما آن را از روی کتاب و سنت و اجماع می
لی ما راھی و اند ه، یا آورداند هخنی نیاوردمورد آن پیامبران از سوی الله س

این  اطالع یافتن از آن نداریم، در آن حق و باطل است؛ پس بنابر برای
که پیروی کردن از آن واجب است کتاب و سنت و اجماع حجتی 

 .)١(باشد می
 اصل متبنی است: بر اساس دو سپس بیان نموده که حجت

 این چیزی است که پیامبر آورده. -۱

 ھر آنچه پیامبر آورده پیروی از آن واجب است. -۲

قدمه علمی است که مبنای آن بر دانستن اسناد و دانستن اولی یک م
باشد و این برای کسانی است که به قرآن و سنت و اجماع از لحاظ  متن می

گاھی  و دانش دارند. و معنی و اسناد و متن آ
و دومی ایمانی است که ضد آن کفر و نفاق است و بعضی از متکلمان و 

که رسالت را رھایی  از کا أمره و صوفیان به علت بعضیفالسفه و مت
 ..اند هکند وارد کفر و نفاق شد جویی می عیب

 .۷-۱۹/۵مجموع الفتاوی.  -١
                                                            



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ٨٨

و سپس بیان داشته که عالوه از آن یا از پیامبران روایت شده است یا 
 نشده؟

که در دست مسلمین و دست اھل کتاب گر روایت شده اسرائیلیاتی ا
، آمیخته شده استشود و در آن حق و باطل به ھم  باشد را شامل می می

شان کنید  ھرگاه اھل کتاب سخنی گفتند نه تصدیق«فرماید:  رسول اکرم می
و نه آنان را تکذیب نمائید، چون اگر تصدیق کنید ممکن است سخن باطلی 

 .»یب کنید شاید سخن حقی گفته باشندگفته باشند و اگر تکذ
شود چون تاکیدی است بر  دانیم باشد روایت می اما اگر موافق با آنچه می

دانش ما و مشخص شده که حق است. اما اثبات یک حکم فقط از یک روایت 
 اسرائیلی جایز نیست.

 و آنچه درشود،  شان روایت می آنچه از فالسفه نخستین و امثال دوم:
 آید. خواب یا بیداری به دل مسلمین می

گر آن است و آنچه بزرگان این امت  ھای اصلی و فرعی نشان و آنچه قیاس
، دراین تقلید و قیاس و الھام حق و باطل اند هھان آن گفت هدشاعلما و پا

 توان پذیرفت... توان رد کرد و نه ھمه را می ھست نه ھمه را می
شود و آنچه باطل باشد  بلکه آنچه از آن موافق حق باشد پذیرفته می

 )١(شد. پذیرفته نخواھد
ث بشری از مورو نو علمای سلفی در گذشته و حال بررسی منتقدانه شا

به ھمین گونه بوده است که مفید مانند فھم سلف از نصوص را برداشته و 
 نصی مانند بسیاری از افکار بدعت گذاران و ھواپرستان را دور انداخته است.

بنابراین، پایبند نبودن به انصاف و روشمندی در تعامل با موروث و آن را 
از نصوص به عنوان ز صحابه یک مجموعه واحد قرار دادن و شمردن فھم ا

 .۷-۱۹/۵مجموع الفتاوی.  -١
                                                            



 ٨٩   شبهۀ هشتم

توان آن را دور انداخت، و مفھوم  که باطل ھم در آن ھست و میموروثی 
ھای صدر اسالم آن را  ی از نصوص شرعی ارائه کرد که قرنجدید
، و یا مفھومی گزینشی و استوار بر اساس امیال و ھواپرستی، اند هشناخت نمی

ی آن را کامًال کنار یک خیانت و ستم است. اما اینکه به ھمین بھانه بخواھ
 بگذاریم این یعنی اینکه باید دینی غیر از اسالم جستجو کنیم.



 
 
 

 شبهه نهم

فھم سلف مناسب زمان خودشان بوده است، و اکنون زمانه تغییر یافته پس 
 ھر زمانی مناسب و صالحیت دارند. باید فھم تغییر کند، چون قرآن و سنت بر

گری و نه به اقوال جزئی سلف،  به بازگشت به اصول و کلیات سلفی قرضاوی
گوید: امور جزئی از شرایط زمان و مکان و  دھد و در مورد جزئیات می دعوت می

 کند. ،  تغییر میگردد و به سنت تغییر اسباب آن عادات و احوال متأثر می
چون مناسب خودشان  از اقوال سلف را باید رھا کردای  این پاره بنابر

 بوده است... .
گوید: شاید در محیط بیداری  آورد و می ھایی می سپس در این مورد مثال

یش و یا زدن اسالمی افرادی باشند که در کوتاه بودن لباس یا دراز بودن ر
ھا  نهکند که این نشا ه میگیری نمایند.. . سپس اشار نقاب برای زنان، سخت

اینھا مھم بودند  گوید: درآن مرحله دراین مرحله اھمیت داشته است. و می
 کرد و دالیل به پالش کشیدن بود. چون از مظاھری بود که متمایز می

کند  که به آن امر میاین امور نصوص شرعی صریح و صحیحی گویا در
 نیامده است.

تا ما کند  ب میکند که: پیروی از سلف ایجا سپس و بعد ازاین تاکید می
که آنان برای دوران خود تالش کردند، و  طور برای زمان خود بکوشیم ھمان

دھی زندگی اما بیندیشیم آنگونه که آنھا با  ھای خود برای سامان با عقل
ھای خود را رعایت  اندیشیدند، و زمان و محیط و عرف ھای خود عقل
 .)١(.... چنانچه که آنان رعایت کردندکنیم

 .۵۹-۵۸الثقافة العربیة االسالمیة بین االصالة و المعاصرة. ص -١
                                                            



 ٩١   شبهۀ نهم

که در اینکه نباید از چارچوب فھم کسانیدعوت به  :گوید که علوانی میو 
فراتر رفت دیدگاه خطرناکی است، و معانی قرآن را در  اند هسه قرن اول بود

 .)١(کند آنھا، محدود می دایره فھم زمان مشخص و درسطح شیوه معرفتی
آن را  که مطلقگوید معارف وحی باید از سایر آثار بشری  بنابراین او می

ی و ایدئولوژاحاطه کرده و انوار آن را پوشانده و با وحی شخصی خود و با 
فرماست آزاد و پاک  خویش برآن حکملغتفرھنگ و عرف و تمدن و فرھنگ 

 .)٢(گردد
کند که این اجتھادات  و ھمچنین دکتر جمال الدین عطیه تاکید می

ی ما متفاوت بوده که با شرایط فعلی بوده برای شرایط زمانی و مکانی پاسخ
کند  است، و ما نیازمند اجتھادات جدیدی ھستیم که شرایط مارا رعایت می

 .)٣(نماید ی تازه را عالج میاھ و رخداد

 پاسخ به شبهه نهم:
ھا که ندای تاریخی بودن  تسیادما درب را به روی سکوالراینکه این  :اول

که منظور از آن اقل تاریخی بودن جزئی  گشاید، و حد دھند می نص را سرمی
خاطب است، و چنین این است که گفته شود نص متأثر از زمان و مکان و م

 انجامد که گفته شود احکام شریعت نسبی ھستند و مطلق سخنی به این می
 ھای جزئی مرتبط اند، از و احکامی ھستند که به و قایع و رخدادباشند،  نمی

ای از علوم قرآن استفاده کنند و آن را اساس  تا از پاره اند هاین رو تالش کرد
و محور پذیرفتن تاریخی بودن نص شرعی قرار دھند، مانند: اسباب نزول، و 

 ناسخ و منسوخ، و مکی و مدنی وغیره.

 .۱۳۳مناھج التجدید. عبدالجبار الرفاعی. ص -١
 .۸۲ر القرآن. صازلة االنسانیة و دو -٢
 .۶۴نحو فقه جدید لالقلیات. ص -٣
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اع و ن اوضاع معاصر از اوضو با این ادعای باطل و به بھانه تغییر یافت
حکام شرعی باید تعطیل شوند و که این نصوص در آن آمد، گویا اشرایطی 

 .)١(بدان موظف نیستند اند هکسانیکه بعد از دوران نزول قرآن آمد
انجامد و از حالت حکم به  ن به ھتک حرمت و تقدس نص شرعی میو ای

کند و مرجعیت از آن انسان و اوضاع حاکم خواھد بود،  محکوم تنزل پیدا می
د و باید تسلیم اوضاع شود و نص شرعی فقط پوششی برای توجیه خواھد بو

ھر زمان و  و گرنه به گمان این صاحبان این ادعای پوچ صالحیت برای
 .)٢(مکانی را نخواھد داشت

عا را (یعنی گرایی اسالمی این اد از آنجا اصحاب دیدگاه عقل اینکه و :دوم
 .)٣(اند های بودن نص) رد کرد تاریخی بودن و مرحله

ست و آن در بعضی از ھویدا)٤(شان ھای طرحاما آثار آن در بسیاری از 
توان از آن چنین فھمید که  که می اند هکه به کار برداجرایی  )٥(مسایل

ای از نصوص مربوط به مرحله و تاریخ خود بوده است. و بعضی از اینھا  پاره
ای و تاریخی  نقد اخبار و روایات از شوه مرحلهکه در  اند همعتزله را ستود

 .۱۵۷، ۶۲ن ک التاریخ والتجدید. حسن حنفی. ص -١
. وموقف اإلتجاه ۴۶۵. و موقف اإلتجاه السلفی. ص۸۴۷ن ک العلمانیون والقرآن. ص -٢

 .۴۶۶العقالنی. ص
. و دکتر محمد ۶۵۶۳از آن جمله دکتر قرضاوی در کیف نتعامل مع القرآن. ص -٣

 و .... ۲۲-۱۸عمارة در کتاب سقوط العلمانی 

. والنظریة االسالمیة للعالقات ۲۴، ۲۲ن ک اسالمیة المعرفة. دکتر علوانی. ص -٤
 .۱۶۱-۱۵۷الدولیة. دکتر عبدالحمید ابو سلیمان. ص

. و ن ک ۴۴. و حوار ال مواجھة ص۴۹ن ک و تجدید الفکر االسالمی. ابوالمجد. ص -٥
 .۱۷۵، ۶۷الم. قرضاوی. صمن فقه الدولة فی االس
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و متون روایات را در پرتو شرایط و اوضاع  اند هده کردبودن نص استفا
 .)١(اند هخواند می

گوید:  ترین مظاھر این اثر طعنه زدن آنھا به قاعده شرعی که می و از مھم
 (عموم لفظ اعتبار دارد به خصوص سبب).

و این قاعده اصولی است که بین مفھوم عام و کلی کلمه و بین سبب 
کند، پس ما کلمه عام و کلی را در پرتو سبب نزول اگر یافت  نزول جمع می

دارد و کنیم و شریعت و لغت براین داللت  تفسیر می -ک استاند هک–شود 
 .)٢(امت بر آن اجماع کرده است

و یا در ھنگام تفسیر نصوص  اند هآنھا پا به صراحت به این قاعده طعنه زد
 ..اند هآن را عیب گرفت

است، و  )٣(ین قاعده را تضعیف کرده دکتر غنوشاز جمله کسانیکه ا
 .)٤(ی استکسیکه اجماع برآن را نپذیرفته قرضاو

اسباب نزول آن ربط داده شود  اگر این قاعده تضعیف شود و نصوص به
خواھد شد تا طبق امیال خود آنچه از احکام ز به روی ھواپرستان با درب

خواھند رد کنند، و نصوص  شریعت را که دوست دارند بپذیرند و آنچه را می
 رد خواھند شد. اند هبه بھانۀ اینکه به خاطر اسباب خاصی نازل شد

که برد. این چیزی است  و این شمولیت و جاودانگی شریعت را از بین می
، دکتر فھمی اند هھا به صراحت بیان کرد تسیمتجددان اسالمی و سکوالر

: بررسی اسباب ورود حدیث محدودۀ التزام به ھر حدیثی را دگوی ھوید می

 .۱۱۹السلطة االسالم. عبدالجواد یاسین. ص -١
، وکیف نتامل مع القرآن العظیم. ۲۰۷ن ک االسالمی فی مواجھة التحدیات. ص -٢

 .۴۶۹. وموقف االتجاه العقالنی. ص۲۵۲ص
 .۱۲۹الحریات العامة فی الدولة االسالمی. ص -٣
 .۱۷۵من فقه الدولة عن اإلسالم. ص -۹
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مشخص خواھد کرد، و این مشکلی را از مسلمین دور خواھد کرد که در 
 .)١(برند ینتیجه ابھام موجود دراین زمینه آن رنج م

ای از احادیث برای مسلمین مشکل و مشّقت  یعنی عمل کردن به پاره
شود به عمل کردن به آن موظف زاست و چون اسباب ورود آن بررسی 

 .کل از آنھا رفع خواھد شد!!نخواھد بود و مش
گوید: این قضیه سختی و  می گرا ت چپسیو خلیل عبدالکریم سکوالر

رد، چون اینھا مشقت را از مخاطبان امروزی این نصوص رفع خواھد ک
 .)٢(نصوص تاریخی ھستند

کند  کاک پیدا میمتأسفانه کسانیکه عقل و رأی آنھا با نص شرعی اصط
کنند راه بیرون رفتن از این بحران بیابند، چون  اینگونه ھستند، و تالش می

ت سینص را ملغی کند، و اگر سکوالر تواند بدون دلیل گرا باشد نمی اگر اسالم
کنند سخن اورا  باشد، خوانندگانش که در کل نص شرعی را احترام می

 .)٣(نخواھند پذیرفت
ایست که بعضی از معاصرین ایجاد  بر اساس قاعده اینکه این ادعا سوم:

ای نزد سلف  کند) اما چنین قاعده که (فتوا با تغیر زمان تغییر می اند هکرد
صالح اساسی ندارد و آنچه به امام شاطبی و ابن قیم نسبت داده شده صحت 

 ندارد.
د، و آنچه حکم الله باشد تا رایعت ثابت است، کلیات و جزئیاتی دو شر

است، و مستحب مستحب قیامت اینگونه خواھد بود، واجب واجب  روز
رام است، و تغییر فتوا فقط در اختالف و تفاوت رخدادھا و است، و حرام ح

 .۸۵القرآن و السلطان. ص -١
. و ن النص السلطة الحقیقه. حامد ابو زید. ۸۶شدو الربابة فی احوال الصحابة. ص -٢

 .۱۳۹ص
 .۴۹۰موقف االتجاه العقالنی االسالمی المعاصر من النص الشرعی. ص -٣
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کند و اختالفی  محقق شدن شرط و دلیل است، و احکام شرعی تغییر نمی
 .)١(در این نیست

عبادات و و منظور آنھا بعضی از احکام مربوط به معامالت است نه 
 احکام باید تغییر کنند. اند هگویند چون منافع و عرف و عادات تغییر یافت می

 .)٢(اند هدر ھر مسئله دینی سلف سخن گفت چھارم:
 و این مسائل به دو نوع ھستند:

که ایمان آوردن به آن واجب است، مثل اسماء و صفات، مسائل علمی  - أ
 ل ارتباطی با تغییر زمان ندارد.و مالئکه و روز قیامت و امثال آن، این مسائ

مسایل احکام عملی دراین علت حکم درآن طبق منھج سلف و ائمه  - ب
شود، و تغییر فتوا بستگی بررسی علت دارد و گاھی علت در یک  بررسی می

 زمانه متغیر است، پس تغییر فتوا ارتباطی با تغییر کردن زمان ندارد.

امر مسّلمی است،  وار مختلفتشابه مردم در مادات و احوال در اد پنجم:
ن گاھی ممکن است ھا از لحاظ ممکن بودن تعیین وجه تشابه آ و این عادت

ن انسان در طبیعت انسانی از نظر عقل و روح و جسد..... محدود باشند، چو
توان با برگرداندن قضایای  ، پس میمشترک کند، و دیگر وجوه تشابه آن

 آوری کرد و سپس ھر جزئیات آن را جمعگر این وقایع و شبیه به ھم به یکدی
ه شود و در اینجا که دارد پیوند دادیک با اصول شرعی طبق مشابھتی 

و آن یعنی تطبیق حکم شرعی  .)٣(به علت استبردن  اجتھاد برای پی
 استنباط شده از نص برآن واقعه مشخص.

 .۴۸۹-۴۴۸ن ک الثبات و الشمول فی الشریعة اإلسالمیة. ص-١
 .۱۳/۲۷مجموع الفتاوی. -٢
 .۲۸۷-۲۸۶التجاه العقالنی. صموقف ا-٣
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گوید: اگر نبود این اجتھاد فرض شود احکام شرعی بر  شاطبی می
 فقط به صورت ذھنی خواھد بود...مکلفین 

و حکم زمانی خواھد بود که معلوم شود که این معین شامل آن مطلق یا 
 .)١(شود عام می

پس قضایای جدید و تازه نیازی به فھم جدیدی از نص ندارند و بلکه نیاز 
به فقیھی دارند که نص را طبق حقیقت آن به گونه سلف بفھمد و سپس 

کند مشخص نماید، و براین قضیه  رآن داللت میعلت را از آن حکم نص ب
جدید که باید حکم شرعی در مورد آن بیان شود تطبیق دھد و این وظیفه 

 فقیه در ھر زمان و مکانی است.
 

 .۴/۵۹المواثقات. -١
                                                            



 
 
 

 خاتمه

و مناقشه آن الحمدلله بنعمته تتم الصالحات بعد از بررسی این شبھات 
ایم ذکر کنم،  این بحث به آن دست یافته که ازدوست دارم که نتایجی 

 ترین آن عبارت است از: مھم
خطرناک بودن کاستن از جایگاه نص شرعی و داللت آن با توسعه  -۱

 .دادن دایرۀ ظنی بودن آن و یا فرضیه امکان داشتن معارض
مخالف  که ایجاد مفاھیمی نو برای نصوص شرعیخطرناک بودن  -۲

شود تا با سلف در علم و  باشد، زیرا سبب می می شسلف ھای باور
 عمل به این نصوص مخالف شود.

کنند، شریعت به نصوص  این درست است که شریعت و فقه فرق می -۳
ای  نباید این وسیلهد فقھا، اما شود و فقه یعنی اجتھا شرعی گفته می

برای تجدید نظر شد اھمیت کردن فقه و یا توجیھی باباشد برای بی 
ه ، و یا باند هکه علمای گذشته برآن اجماع کردم شرعی در احکا

ه دوشادوش زمان پیش برود ای ک بھانۀ تجدید خطاب دینی به گونه
 د بازبینی قرار گیرد.رواحکام م

اختالف اغلب اختالفات سلف در فھم نصوص اختالف تنّوع است نه  -۴
اد در میان آنھا بود قول که به صورت تض تضاد، و اگر اندک اختالفی

نیست و اختالف به قرآن و سنت باز  ر بعضی دیگر حجتبعضی ب
دھیم، و  گردانده شود، و ھرآنچه را دلیل ترجیح دھد ترجیح می

ای باشد برای دور انداختن آنچه برآن  این اختالف نباید بھانهھمچنین
 .اند هکردکه آنھا از نصوص ارائه ، و یا مفاھیم معروفی اند هاع کرداجم
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ن عواملی است که به تری التزام به فھم سلف در نصوص از نیرومند -۵
خواند، و  مند و مبارزه با تقلید بدون دلیل فرامی اجتھاد ضابطه

که با  اند هکسانیکه به فھم سلف در نصوص ملتزم ھستند، اینان بود
اما قضیه را ھمچنان  اند هکرد تقلید و پیروی بدون دلیل مبارزه

خواھد در کالم خدا  که ھر مدعی ھرچه می اند هرھا نکرد مھار بی
 بگوید و با دین و شریعت الھی به نام اجتھاد بازی کند.

خواند و  التزام به فھم سلف صالح در نصوص به تدبر در قرآن فرامی -۶
کند و به سمت  ھای تدبر و مسیر آن را مشخص می شرایط و زمینه

و کالم و رسول و دین خدا  اینگونه کند تا درست آن را ھدایت می
 شریعت او حفاظت شود.

التزام به فھم سلف صالح در نصوص، عقل مسلمان در چارچوب  -۷
مند و منھجی و با اصول عقیدتی و اخالقی و تشریعی  ضوابط ھدف

ھا و  ھا و خرافه و فلسفه کند، و ھمچنین آن را از بدعت کنترل می
کند  آن را کند می که صفای آن را مکّدر و حرکتھایی  ھواپرستی

کند تا به سوی پیشرفت و  کند و عقل را تحریک می پاالیش می
وگیری از مفاسد گام آبادانی و سازندگی جھت تحقق منافع و جل

گری مسلکی میانه است که در بھا دادن به عقل و  بردارد، سلفی
که ھایی  ھایی غیر از زمینه کند و آن را در جاه تمجید آن افراط نمی

کند، و ھمچنین اھمیت  برای آن تعیین کرده وارد نمی خداوند
و تعطیل کردن آن را  ش آنزارکاستن از ندادن به عقل و 

 پذیرد. نمی

که استوار بر فھم سلف  ھا منھج سلفی ھا و نشانه ترین ویژگی از مھم -۸
کند و  باشد این است که نصوص شرعی را تعظیم می از نصوص می
پردازد، و این از تعظیم  مخالفت نمیشود و با آن به  تسلیم آن می
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شعائر الله است که خداوند به تعظیم آن فرمان داده، و از جمله 
کاران و دستبرد  ن نصوص این است که از تحریف گزافتعظیم ای

کند که  گرایان و تاویل جاھالن حمایت شوند، و این اقتضا می باطل
د. و شان فھمیده شو نصوص مطابق با فھم صحابه و شاگردان

 اند هاشتگدطلبد که کسانی را که الله و رسول بزر ھمچنین می
گرامی و بزرگ داریم، و خداوند صحابه را ستوده و رسول اکرم به 
برتو بودن آنھا گواھی داده است، و این تعظیم و بزرگداشت در 
چارچوب ضوابط شرعی و بدون غلو قایل بودن به عصمت و بدون 

 یر خواھد بود.بدعت گذاری و یا جفا و تحق

خواند که با تمسک به قرآن و سنت به  میگری به این فرا سلفی -۹
که ھای موروثی  گردیم و ھمه بدعت خشان مسلمین بازگذشته در

 در دوران جمود و عقب افتادگی امت وارد دین شده را رھا کنیم.

خدا شریعت با کلیات و جزئیات خود ثابت است و ھرآنچه حکم  -۱۰
وست، واجب واجب است و مستحب مستحب باشد تا قیامت حکم ا

است و حرام حرام است، و تغییر یافتن فتوا یعنی بررسی علت و 
 کند. متفاوت بود رخدادھا، و احکام شریعت تغییر نمی

موروث کلمه مجملی است که در مجموع شامل حق و باطل  -۱۱
نباید شود و باید حق را از باطل جدا کرد و اما این جدا کردن  می

باشد که ھرچه را دوست داشته باشیم بگیریم و ھرچه  دیمی
دقیق و بخواھیم دور بیندازیم، بلکه این جدا کردن بر اساس معیار 

وثات با آن سنجیده خواھد ھا و مور مستقیمی است که این شناخت
شود که حق ھمان فھم سلف  جاست که حق گرفته میشد و آن

ود و آن ھمه ش صالح از نصوص است و باطل دور انداخته می
 باشد. اموری است که مخالف قرآن و سنت می



 مخالفینحجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات         ١٠٠

 علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه امجعني. كوصلی اهللا وسلم وبار
 پایان ترجمه

 ھـ.۱۴۳۵رمضان المبارک  ۲۳
 بامداد ۱۲/۲ساعت 

 امارات متحده عربی
 رأس الخیمه
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