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 قدمهم

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

الم علی  ة  العالمین، والصال رب   للهالحمد  المرسلین و  األنبیاءأشرف والسَّ
نا محمد، وعلی آله وصحبه أجمعین.  نبی 

نی وپاسداران عقیده اسالمی پژوهان دیو دانش ءعلماوظایف ترین مهمیکی از 
-درهم شکستن شبهات مخالفان و پاسخ گفتن به آنهاست، چنانکه رسول اکرم 

به دنبال هر نسلی کسانیکه بهترند این علم را اید: )فرممی -صلی الله علیه وسلم
 باطل کاران ودست بردکشند و آن را از تحریف گزافشود و به دوش میدار میعهده

 دارد.می ونئمص ویانگیاوه گرایان و تاویل 
و حامیان دین این وظیفه واال وارزشمند را برای  در ادوار تاریخ همواره علما و

حکام و تودۀ رآن و پیامبر و خیر خواهی وند متعال و دفاع از قرضامندی خدا
 .اندهدادمسلمین انجام 

ی در مسیر آنان برداشته باشم و چون با خود عهد بسته که گامآناینجانب نیز برای 
ف صالح استدالل از نصوص در پرتو فهم سل شبهاتی را که شیعه در مورد بودم تا
رو توانستم این این  از .نموده و به آن پاسخ گویموری آکنند را جمعمی مطرح

ح شده و آن را به عنوان دلیل در مخالفت رهایشان بار بار مطشبهات را که در کتاب
کردند، ئه میپرتو فهم سلف صالح ارا پذیرفتن آن دربه پارۀ از نصوص و  با التزام

 آوری نمایم.جمع
این رو فقط ای مختلفی دارند، ازهگری دیدگاهو از آنجا که معترضان به سلفی

مورد بررسی قرار گرفته که به نص شرعی و فهم سلف صالح به  یاآنهشبهات 
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که آن را از متکلمین به بعض از شبهاتی  اما با استناد ند.گذارصورت کلی احترام می
به اند غیره به ارث برده شناسان و الئیک معاصر و از خاورویا از برخی از متفکران 

را گری پرداخته و چنین مستنداتی برای آنها مخالفت با نصوص فت با سلفیمخال
. اما در کل به نصوص اندهآسان کرده است، و مفاهیم جدیدی برای نصوص ساخت

د که نصوص را زیر پا بگذارند، و اگر فردی ندهه خود اجازه نمیند و بگذاراحترام می
نگاه تقدیس  خوانندگانشان که همواره بااز آنها به خود اجازه چنین جسارتی را بدهد 

د نخواهد پذیرفت، وآنان به گمان خود نیاز دارند که به ننگرتعظیم به نصوص می و
د تا با مفاهیم و مبادی ای جدید مفاهیم این نصوص را همراه با نرمش ارائه دهنگونه

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

یستها لیبرالها و سکوالرشود تا اینگونه و به این افراد روشنفکران اسالمی گفته می
 جدا کنند. را امثالشان و

احترام گذاشتن به نصوص و استدالل از آن متفاوت اند اما  رها داین گروه چهگر
وص در رسی نصبه برآید این است که نکته اشتراک همۀ آنها به شمار میآنچه 

 ،ای از نصوصکوشند برای پارهمی پایبند نیستند و چارچوب فهم سلف صالح
تا اینگونه  ،ارائه دهند باشد آشنا با اندیشه سلف صالحهرچند نا یمفهومی جدید

 آهنگ باشد.فکری معاصر هم و مفاهیمزمان ما  هایگویند با دادهآنچه آنها می
 یین بحث ارائه کنم سپس معانیآمد امقدمه مذکور را به عنوان پیش در الزم بود

کنم، ها با فهم سلف صالح را نیز ذکر میو اسباب مخالفت این گروه های بحثواژه
دهد و آن را به عنوان مجّوز عدم و سپس شبهاتی را که این مکتب فکری ارائه می

 م گفت.خواه دارد پاسخالتزام خود به فهم سلف صالح بیان می
 :مهمترین شبهات عبارت اند از
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فهم سلف منبعی انسانی است و سلف معصوم نیستند پس نباید در  شبهۀ اول:
التزام به آن با آنچه منبع آن وحی است مقایسه شود، پس بنابراین باید بین شریعت و 

 فقه فرق گذاشت.
ز آنها و سلف در فهم نصوص اختالف دارند، و اشتباهات بعضی ا شبهۀ دوم:

 شود.استنباط از اسرائیلیات مانع التزام به فهم آنان می
 اجتهاد ود و تقلید و بسته شدن دروازۀالتزام به فهم سلف به جم شبهۀ سوم:

 انجامد.می
التزام به فهم سلف بر خالف فرمان الهی است، که به تدّبر و  شبهۀ چهارم:

در زمان سلف کسی آن را  ید کهاندیشیدن در قرآن کریم و استنباط احکام جد
 شناخته، فرمان داده است.نمی

حرکت علمی  عقل و توقفصالح به التزام به فهم سلف  شبهۀ پنجم:
 انجامد.می

انگیزۀ از طرح التزام به فهم سلف صالح احساسات و مقدس  شبهۀ ششم:
 دانستن اشخاص و محبت به نیاکان است.

نشخوار کردن گذشته و پرسیدن از التزام به فهم سلف صالح یعنی  شبهۀ هفتم:
 ها در مورد زندگان.مرده

است و میراث کلمۀ  ث باقی مانده گذشتگانفهم سلف میرا شبهۀ هشتم:
 شود.مجملی است که حق و باطل را شامل می

گیری فهم است. و بحث را با نتیجه  و درکر یتغی زمان مستلزم  یریتغ شبهۀ نهم:
 کلی موضوعات به پایان خواهیم رساند. فهرست و آنمأخذ و ذکر منابع و 

 قبل از پاسخ گفتن به این شبهات نا گفته نماند که باید دانست که:
با همین کلمات مطرح اینکه ذکر یک شبهه به معنی این نیست که عینًا  :اول

ها و چون و اند، بلکه از مجموعه طرحرح کردهیا همه مخالفان آن را مط شده،
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از اقوال  ایپاره ،ایشود، قبل از پرداختن به هر شبهه ثابت میچراهای آنان این شبه
آید، و موضع آنها را در برابر م که این شبهه و پرسش از آن برمیمخالفان را ذکر میکن

 راحت نگفته باشند.را به صچند آن  کند، هرفهم سلف صالح روشن می
شبهه باشد،  سوال ووئیم که ممکن است برای آنها جای گو گاهی مطلبی را می

که مطرح شده یا همه شبهاتی گونه براند و اینرا مطرح نکردهراحت آن به ص چند هر
 رود پاسخ خواهیم گفت.احتمال طرح آن می

این دانشمندان متناقض و متضاد است و در  های بعضی ازکه گفتهاین :دوم
به عقل استناد  کس فقطشود، چون هرتضاد مشاهده میهایشان این بسیاری از کتاب

های که دارای نشانهروشنی از روش خواهد شد، زیرا او ورزد دچار اینگونه تناقضی
ب سح های است که برکند، بلکه رأی و دیدگاهواضح و به هم پیوسته پیروی نمی

 یابد.شرایط تغییر می
فَلَا َيَتَدب َُروَن فرماید:چنانکه خداوند متعال می

َ
َكاَن ِمۡن ِعنِد  َولَوۡ  ٱلُۡقۡرَءاَن  أ

 ِ َ َٰٗفالَوََجُدواْ فِيهِ  َغۡيرِ ٱلل   [28]النساء: اَكثِيرٗ  ٱۡختَِل
 کنیم.او مشاهده می بخش اجرایی نزداثر این شبهه را در  اما

کند، ای از نصوص اتخاذ میکه در برابر پارهدر موضعی یا فتواهای فردمثال: در 
 شود.مشخص می

فتن به گمختصر در پرداختن به این شبهات و پاسخ  این تالشی است ،در پایانو 
خواهم، و اگر نباشد از خداوند درست باشد همان چیزی است که میآن، اگر 

ی خود بگرداند و کار را خالص براخواهم که اینجویم؛ و از خداوند میآمرزش می
 را بپذیرد. آن

سرافیل فاطر السموات واألرض عالم الغیب إئیل ومیکائیل وااللهم رب جبر
ختلف فیه من اهدني لما اعبادك فیما کانوا فیه یختلفون،  نت تحکم بینأوالشهادة 
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مستقیم. وصلی الله وسلم وبارك علی إنك تهدي من تشاء إلی صراط الحق بإذنك 
 . له وصحبه أجمعینآنبینا محمد وعلی 

 جيیعبدالله بن عمر الدم
 مکرمه مکه

 هـ 77/5/7411 
 

 



 

 
 

 در آمد

های نخست معنی واژه ،ن اسباب این موضعها و مهمتریدر بیان معنی واژه
 بحث:

 شبهات جمع شبهه و در لغت یعنی التباس و اختالط، در لسان العرب -1
 .(7)«هایعنی پیچیدگی مور مشتبهأ»آمده: 

گوید: شبهه یعنی التباس و امور مشتبه یعنی آنچه صاحب مختار الصحاح میو 
 .(2)و هم مانند هایدگی است. و متشابهات یعنی همگوندارای اشکال و پیچ

گوید: شبهه در عقیده یعنی مأخذ دارای لبس است و شبهه نامیده می میو فیو
 .(1)شده چون مانند و شبیه حق است

کند و مانع از رسیدن دل به حقیقت ه به دل خطور میو در اصطالح: یعنی آنچ
 شود.گردد و برای او روشن نمی، چون حق با باطل برایش مشتبه می(4)شودمی

آن بعضی از مردم گمراه  ۀای که بوسیلگوید: و شبهشیخ االسالم ابن تیمیه می
و . (5)شوند، همان است که حق و باطل در آن مشتبه و به هم آمیخته استمی
گردد، بلکه حتمًا باید با مقداری مشتبه نمی ضمحباطل گوید: و برای مردم می

 گردند.از حق آمیخته شود تا مردم دچار اشتباه 

                                                           

 .11/301لسان العرب. ماده ش ب هـ -7
 .1/133مختار الصحاح -2
 .311المصباح المنیر ص-1
 . تحقیق عبد الرحمن قائد ضمن مجموعات شیخ بکر ابو زید.193مفتاح دار السعادة -4

 .103ة صالتدمری-5
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شود که باطل آمیزد و گمان برده مییعنی آنچه حق و باطل را درهم می پس شبهه
ای حق است. و منظور از شبهه در این کتاب یعنی آنچه مخالف آن را دلیلی بر

 .(7)بردعدم التزام خود به فهم نصوص شرعی در پرتو فهم سلف صالح گمان می
نامیده  گرااسالماست که  فکرانیمت، علما و منظور از روشنفکران اسالمی -8

قرار  (2)شوند، کسانی تحت تاثیر مکتب فکر تجدد گرایی )عقل گرایی(می
شرعی را در سایر امور ا جزئی استناد به نصوص که به صورت کلی ی اندهگرفت

که چپ اسالمی ها و کسانیتسیو اینان عبارتند از سکوالر پذیرند،زندگی نمی
 شوند.فامیده می

های مرجعیت های آنان و دیدگاهطرح ای مرکب و تلفیقی یعنیو آنها شیوه
، و اندهخوانند، در پیش گرفتاسالمی که به طور کلی آن را قبول دارند و به آن فرا می

شوند تا از عموم گرا گفته میپذیرند به آنها اسالمچون در کل منابع اسالمی را می
 گردند. یزمتمامتجددین 

                                                           

 .2/13مجموع الفتاوی -7
 شود:گرایی معاصر به سه گروه تقسیم میمکتب عقل -2
ها هستند، کسانیکه عماد الدین خلیل کنند، و آنها سکوالریستکسانیکه به طور کّلی وحی را انکار می -1

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و گوید: آنان بر این باورند که هر برنامه از برنامهدر مورد آنان می
، ةد از عقل انسانی سرچشمه بگیرد، یعنی بدور از دین و اهل آن، تهافت العلمانیتربیتی زندگی بشر بای

 .31ص
گذراند اما آن بدون محتوا و کنند و ظاهرا به آن احترام میتقدس وحی را به صورت مستقیم انکار  نمی -8

آنرا به گونه کند و دهند که وحی را باطل میخواهند، و اموری ارائه میبدون آنکه نقشی داشته باشد می
شان از این طیف نمایندگی ای مینماید که هیچ ارزش و اثری ندارد، و محمد ارکون و جابری و امثال

 کنند.می
 باشد.گروه سوم عقل گراهای اسالمی تجدد خواه هستند که موضوع این پژوهش می -1
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معاصر تعارض دارد و در   هایای از دادهاین باورند که شریعت با پاره ا براما آنه
طلبد که برای بخشی از و فرهنگ معاصر مینتیجه به باور آنها پیشرفت علمی 

شرعی و تعالیم سنتی دینی در چارچوب مفاهیم فلسفی و علمی رایج تفسیر نصوص 
 نو ارائه گردد.

 :مقصود از سلف -1
 .(7)اندهکه رفتسلف یعنی گذشته و گذشتگانی

که از شما در سن و سال ت به آباء و اجداد و خویشاوندانیپس کلمه سلف در لغ
 .(2)گردداطالق می اندهبزرگتر و برترند و گذشت

به مفهوم تقدم و در  یشتراغلب بشود ولی مچنین بر معانی دیگری اطالق میو ه
 .(1)گرددزمان گذشته بودن بیان می

 اما در اصطالح کلمه سلف دو مفهوم و مدلول دارد:
یخی: -أ  مدلول زمانی تار

-و رسول اکرم  اندهزیستکه در سه قرن برتر نخستین تاریخ اسالم مییعنی کسانی
به بهتر بودن آنان گواهی داده است و آنان عبارتند از: صحابه  -وسلم صلی الله علیه

و به  انده، و تابعین، و تابعین آنها کسانیکه بدعت گذاری نکرد-رضی الله عنهم-
 -صلی الله علیه وسلم-رسول اکرم که . چنان اندهنیکی از صحابه پیروی نمود

آیند و سپس که بعد از آنها مییقرن من است و سپس کسان بهترین قرنها»فرماید: می

                                                           

 . ماده )سلف(.93\1معجم مقاییس اللغة البن فارس -7
ي غریب الحدیث ف ة، ماده )سلف( و ن ک النهای139\9و لسان العرب ، 131\1القاموس المحیط  -2

 .190ثار واآل
 .80. و ن ک فهم السلف للنصوص الشرعیة. ص318،31،18تهذیب اللغة،-1
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یک از  خواهد آمد که گواهی دادن هر قومیآیند، سپس که پس از آنان میکسانی
 .(7)«جویدسبقت می اشگیرد و سوگندش از گواهیسوگندش پیشی می

 مفهوم و مدلول منهجی: -ب
 ، واندهآن بود برو اصحاب وی   -صلی الله علیه وسلم-و این یعنی آنچه پیامبر 

که  طورشود، همان این شامل اعتقادات آنان و عبادات و رفتار و سلوک آنها می
 فرماید:شود، چنانکه الله متعال مینیز میشامل شیوه آنها در استدالل و فراگرفتن 

ِ   َسبِيلِي   َهَِٰذهِۦ قُۡل  َ ْ إِلَي ٱلل  ۡدُعو ا
َ
نَا   أ

َ
ََبَعنِي   َعلَيَٰ بَِصيَرٍة أ َحََٰن وَُسبۡ  َوَمِن ٱت 

 ِ َ نَا  ِمَن ٱلُۡمۡشرِكِينَ  َوَما   ٱلل 
َ
 [102]یوسف:  أ

 دعوت الله سوی به( کامل) بصیرت با من، است من راه این :بگو!( پیامبر ای)»
 منزه و پاک خداوند و( دنکنمی چنین نیز) کردند پیروی من از که کسانی و، کنممی

 .«نیستم مشرکان از من و، است
َ َهََٰذا ِصَرَِٰطي  فرماید:که می -جل جال له–الله  ۀو بر اساس گفت ن 

َ
َوأ

ْ  َتقِيٗما فَٱت َبُِعوهُ  ُمسۡ  ُبَل َولَا تَت َبُِعوا ُ َق بُِكمۡ  ٱلس  َٰلُِكمۡ  َعن َسبِيلِهۦِ   َفتََفر َ  َذ
َُٰكم بِهِۦ ى  [131]األنعام:  َتت َُقونَ  لََعل َُكمۡ  َوص َ

 پیروی( پراکنده) هایراه از و کنید پیروی آن از پس ،است من مستقیم راه این و»
 آن به را شما خداوند که است چیزی این ،کند می دور خدا راه از را شما که ،نکنید

 .«شوید هیزگار پر شاید ،است نموده سفارش
نیز به بیان شیوه  ،تقسیم شدن امت آمده ؛و آنچه در بعضی از روایات حدیث

فرموده:  -لمسصلی الله علیه و-، چنانکه رسول اکرم گروه رستگار پرداخته است
 .(7) )آنچه من و اصحاب من بر آن هستیم(

                                                           

 .0003بخاری کتاب الرقاق. ح: -7
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گروه رستگار را به آنچه اهل یک  -صلی الله علیه وسلم-این رسول اکرم  بنابر
ای واضح نست بلکه گروه رستگار را با شیوهزمان مشخص بر آن قرار دارند مرتبط ندا

 ت پیوند داد.های آن مشخص اسکه نشانه
ای داخل است، مفهوم منهجی و شیوه مفهوم تاریخی کلمه سلف بدون تردید در

راه آنها را در پیش  کس در مسیر آنان گام برداشت وکند که هر را به آن اضافه میو این
آید و به آنان نسبت داده اید از آنها به شمار مییاز آنها بگرفت، گرچه در زمانی بعد 

راه  یکهکس هر هستند، و -رضوان الله علیهم-ف صالح صحابه شود. پس سلمی
شود، آنان را در پیش گیرد و بر شیوه و منهاج آنان گام بردارد به آنان نسبت داده می

وان اولین پیروان سلف به به عن اندهزیستهای برتر میشان که در قرن تابعین و پیروان
 برود سلفی است. راه آنان کس تا روز قیامت به  آید و پس از آنها هرشمار می

پس این دو مدلول )تاریخی، و منهجی( دو مفهوم و مدلول به هم پیوسته 
 باشند.می

د آینمی ارزیسته است از سلف به شمهای برتر میکه در قرنکسی این رو هر از
یارانش و  -صلی الله علیه وسلم-باشد که پیامبر  مگر آن بر همان راه و روشی 

 ،اندهبود
آیند از پیروان سلف به شمار که بعد از آنها میراه و روش قرآن و سنت و کسانی 

فهمیدن قرآن و سنت و عمل به آن در ظاهر و  در نخواهند آمد، مگر آنکه راه آنان را
 باطن در پیش گیرند.

                                                                                                                             

. و آلبانی در 139\1، 81. و آجری در الشریعة 189\182\1. حاکم در المستدرک 80\312ترمذی ح-7
 ، آن را صحیح شمرده است. 801حة حالصحی
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اند والجماعه که آنها کسانی  السنةاهل  ین مفهوم منهجی مرادف است با واژۀو ا
شان و و عبارتند از صحابه و تابعین و پیروان .اندهکه به قرآن و سنت تمسک جست

 .(7)اندهاد راه آنان را در پیش گرفتکه در قول و عمل و اعتقکسانی
نصوص  مراد الله و رسول را ازبوده و  ترکه تابعین به صحابه نزدیکتردیدی نیست 

گرفته  و علم و دانش را از آنها فرا ودندصحابه ب، چون آن شاگردان اندهفهمیدمی بهتر
دادن به آن و پیروی از صحابه و پذیرفتن اقوال آنها و فتوا  اندهو با آنها همراه بود

 .(2)کس به این کار اعتراض نداشته استکه هیچ اندهاجماع کرد
ال و امور ظاهری و باطنی که به سخن متبوع و احوو مشخص است که هر کسی

گاهآن   .(1)تر باشد، او به داشتن تخصص در آن از دیگران سزاوارتر استآ
صحابه و پیامبر پایبند شدند تا  ۀتابعین به سیرگوید: این امام شاطبی می بنابر

 .(4)قّله رسیدند گاهی پیدا کرده و در علوم شرعی بهاینکه در دین آ
به  اندهاستنباط کرداین رو آنچه از قرآن و سنت صحابه و تابعین فهمیده و  از

 .(5)تر استاولی اندهکه بعدها آمدمحوریت و مرجعیت از فهم و استنباط کسانی
منظور از مذهب سلف یعنی آنچه صحابه »گوید: می -رحمه الله-سفارینی 

ای که امامت و شان و ائمهستگان تابعین و پیروانو برج -رضوان الله علیهم-کرام 
که به بدعت ، نه کسانیاندهپذیرش مردم است بر آن بودشان در دین مورد جایگاه

                                                           

 .89ن ک فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة  ص -7

 . تحقیق: سلیمان اشقر.33عالئی. ص ةقوال الصحابأ يف ةصاباإل جمال -2
 .3/91مجموع الفتاوی  -1
 .1/93الموافقات -4

 .112،3الموقعین  معالإ. و 39،8 ةن ک الصراعق المرسل -5



 شبهات...   74

و معتزله و  ه و جهمیهگذاری متهم شده و یا جزو خوارج و روافض و قدریه و مرجئ
 .(7)اندهشان بودکرامیه و امثال

دا که مقتها آلوده باشد از سلفی ها و بدعتپس هرکس به یکی از این هواپرستی
 های برتر صدر اسالم زیسته باشد.گر در قرنآید، حتی اهستند به شمار نمی

 توان اصطالح سلف را به سه مدلول تقسیم کرد:و می
که در سه قرن اول شان کسانی مدلول زمانی: که صحابه و تابعین و پیروان -1

 باشند.، میاندهزیستاسالم می
ند که در تعامل با نصوص از لحاظ ا مدلول و مصداق منهجی: و آنها کسانی -8

و  -صلی الله علیه وسلم-علمی و عملی و اعتقادی راه و روش رسول اکرم 
 .اندهاصحابش را در پیش گرفت

مصداق و مدلول مذهبی: و آن تطبیق عملی مدلول منهجی و سلوکی است و  -1
شامل  ، واندهن مطالبی است که سلف از نصوص قرآن در علم و عمل استنباط کردآ

 .(2)باشدشان در اعتقاد می دیدگاه و مهمترین اقوال
فهم سلف: یعنی روایات و افعال صحابه و تابعین و آنچه صحابه و تابعین و  -3

شان از مجموع نصوص شرعی یا آحاد آن در امور علمی و عملی دین استنباط پیروان
 .(1)اندهکرده و فهمید

افرادی اقوال  ، و یا اینکهاندهآنها بر آنچه نظرشان بوده اجماع داشت ایاهمهیعنی ب
 و کسی از صحابه و تابعین با آن مخالفت نکرده است. اندههای ارائه کردو دیدگاه

                                                           

 .80،1ة البهینوار لوامع األ -7
 . به این تقسیم اشاره کرده است.11ص ،و قضایا العصر ةزنیدی در کتاب السلفی -2

 .13الصالح للنصوص الشرعیة ص فهم السلف -1
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یا بعضی در  اندهاوتی داشتو آرای متف اندهچنانکه آنچه در آن اختالف کرد
آید و بعضی از سلف به شمار میو دیدگاه ، این درک اندهای به خطا رفتمسئله

 سلف دانست. وان آن را به عنوان درک و فهم همۀتنمی
این فهم سلف یعنی آنچه سلف از نصوص به عنوان مراد الله و رسول  و بنابر

 .اندهفهمید
و مستند آنها در شناخت منظور پروردگار از سخنش، افعال و رهنمودهای 

 .(7)اندهکردرا مشاهده می آن، آنقر که به عنوان مفّسر اندهبود عپیامبر
هر خبری که  و اندهدادداده انجام میبه آنها فرمان می عآنچه رسول اکرم هر پس

پرسیدند، که چنین شدند میکردند و اگر دچار اشکالی میداده آن را تصدیق میمی
 توان خالصه کرد:می

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

که خواست تا جاییاگر نص از آنها انجام کاری یا ترک کاری را می -ب
 کردند.توانستند دستور را اجرا میمی

کردند و بوسیله آن به اگر شارع در مورد کاری سکوت کرده بود، آن را رها می -ج
 ند.شدمصالح مرسله بیرون می زا که با این قید (2)جستندخداوند تقّرب نمی

 توان به چنین درکی رسید:با دو شیوه می و یا
های روایی و حدیثی و تفسیر و اقوال آنها که در کتاب همه فراگیری کامل -1

 .(1)غیره آمده است

                                                           

 .3/131إعالم الموقعین  -7
 .33جامع العلوم و الحکم ص  -2

 .03فهم السلف ص -1
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گاهی دارندنقل کردن از کسانی -8  .(7)که به اقوال آنان آ
 ص شرعی مخالف اند؟چرا متجددین با التزام به فهم سلف صالح در نصو دوم:

وقتی موضع این گروه در برابر نصوص شرعی را بررسی کنیم و به تالش مستمر 
های بدون رفتی بنگریم که به آنها اجازه بیرون آمدن از التزام به آنها را برای ایجاد راه

د درک و فهمی نو و نرم ارائه کنند که دهد تا بتواننفهم سلف در نصوص شرعی را می
دهد چون از ها آزادی تجدید نظر در اجرای بعضی نصوص و یا ترک آن را مینبه آ

 دیدگاه آنها با واقعیت زندگی و عصر حاضر سازگاری ندارد.
ین اسباب چنین دیدگاه مهم  موارد ذیل است: یعو موضتر

فشاری بر توسعه دادن دایره با پاپائین آوردن جایگاه نص شرعی و داللت آن  -1
 ظنی بودن داللت نص یا ثبوت آن. 

، و یا آن بر تواند مخالف آن باشدو با تاکید بر اینکه نص دیگر مانند این می
 د و یا حمل بر مجاز گردد.خالف ظاهرش تاویل شو

از ارزش دیدگاه  یآنها با خود نص شرعی اینگونه است به طریق اول تعاملوقتی 
 ز نص کاسته خواهد شد و به آن التزامی نخواهد بود.و فهم سلف ا

در فهم نصوص یا تجاهل در این  شان سلف و مذهب ندانستن حقیقت شیوۀ -8
اساس عدم شناخت حقیقت فهم و  کنند اغلب برکه طرح میمورد، شبهاتی

سلف است، چنانکه آنها مذهب سلف را در نصوص صفات  شیوۀ
 .(2)ذهب سلف تفویض  استاند که ماند و گمان بردهنفهمیده

                                                           

 .313\2ة بیان تلبیس الجهمی -7
. وسر تأخر العرب والمسلمین 66، ودستور الوحدة الثقافیة ص47، 455عقیدة المسلم غزالي ن. ک:  -2

. والمرجعیة العلیا في 64،65،65، وفصول في العقیدة بین السلف والخلف، قرضاوي ص56ص
. 71و 61کتاب التراث في ضوء العقل، د.محمد عمارة ص ک.. ن. 119، 111اإلسالم، قرضاوي 

: أدب االختالف في اإلسالم، د. . ک.. ن11ي بین التأویل الغربي واإلسالمي. صوقراءة النص الدین
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به خاطر آرای اشتباه بعضی از منتسبین به  مذهب سلف و فهم آن همحاکم -1
جویی فهم سلف، شود و وسیله برای عیب آنها، که اشتباه آنها تعمیم داده می

 شود.نتیجه عدم التزام به آن قرار داده می و در
شکست در حساس انامنظم و با روحیه  غالب بودن حس دفاعی به صورت -3

که خواهند شبهاتیای آنان میب و تمدن آن، با چنین حس و روحیهغر برابر
کنند را پاسخ گویند، اما اینها غرب و پیروانش در مورد اسالم مطرح می

خواهند با تاویالت و آرای خطرناک که مخالف فهم سلف از نصوص می
، جهاد، ر قضایای سیاسیص دخصو، به گویندبشرعی است، به آنها پاسخ 

این نصوص مانعی است بر سر  والء و براء. و چون فهم سلف از قضیۀ زن و
برند که فهم سلف حجت نیست و نیازی به التزام به آن راه آنها به این پناه می

 نیست.
آهنگی، و این نتیجه شکست در برابر هم گرایی افراطی و گرایش ایجادواقع -3

وص و ارائه مفهومی جدید از وضعیت حاکم است. و تالش برای تاویل نص
موجود زندگی را همراه  ای که واقعیتن که مخالف فهم سلف باشد به گونهآ

برای آن است که به  فرجامتالش ناپذیرد این اش میهای شرعیبا مخالفت
ت آن با احکام فاوضاع موجود مشروعیت بدهند و یا حد اقل از مخال

های فکری و فلسفی بین طرح گیآهنعی بکاهند و تالشی برای ایجاد همشر
آهنگی بین دموکراسی و نظام بین شریعت اسالمی مانند ایجاد همغربی و 

سیاسی در اسالم، و یا حقوق بشر در غرب و حقوق بشر در شریعت 
این به جای دعوت به تغییر اوضاع ما به آنچه  اسالمی و امثال آن. بنابر

خواهد و به خداوند از ما میکند و را تضمین می سعادت دنیا و آخرت ما

                                                                                                                             
 .771. وأعمال العقل، د.لؤي الصافي ص19طه العلواني ص
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کوشیم که اسالم را با واقعیت جای آن که ما اوضاع خود را اسالم کنیم می
 بزرگی است.شکل مدهیم و پیرایش کنیم و بدون شک این  تغییر

 (7)فال دیننا یبقی وال ما نرقع. =  بتمزیق دیننانرّقع دنیانا 
 زنیم پس نه دینپیوند می وصله وبا پاره پاره کردن دین خود دنیای خویش را ما 

 زنیم.ماند و نه آنچه پیوند میمان باقی می
ممکن است گاهی به عّلت موانع بزرگ ناتوانی مسلمین ما نتوانیم اسالم را به 

که الله متعال  طور کلی و فراگیر اجرا کنیم، ولی در چنین حالتی همان طور
ْ فَ  فرماید:می َُقوا َ  ٱت  َ ْ وَ  ۡعُتمۡ ٱۡسَتطَ َما  ٱلل  ْ َخيۡ  ٱۡسَمُعوا نفُِقوا

َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
ٗرا َوأ

َ َنۡفِسهِۦ نُفِسُكۡمۗۡ َوَمن يُوَق ُشح 
َ
ْوَلَٰ   ل ِأ

ُ
 [10]التغابن:  ئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 و، برید فرمان و، دهید گوش و، بترسید الله از توانیدمی( که جایی) تا پس»
 خود نفس حرص و بخل از که کسانی و، است بهتر شما خود برای که کنید انفاق

 .«رستگارند که آنانند بمانند مصون
نه اینکه خود را گول بزنیم و ناتوانی و کوتاهی خود را  پوشش شرعی و دینی 

را ملزم نکرده و یا این کار مخالف  بدهیم و ادعا کنیم که شریعت به این کار ما
بیل متفکران سکوالریست و یا قشریعت نیست، و اینگونه بکوشیم تا مخالفان دین از 

هایی تالش کنیم که برای انجام کارکه باید ها را خوشنود کنیم، در صورتیغربی
 فرماید:گردد، چنانکه میموجب خوشنودی خداوند متعال می

 ِ ِ يَۡحلُِفوَن ب َ ُ لَُكۡم لُِيۡرُضوُكۡم وَ  ٱلل  َ ْ  ۥ  َورَُسولُهُ  ٱلل  ن يُۡرُضوهُ إِن َكانُوا
َ
ُ أ َحق 

َ
 أ

 [08]التوبة:  ُمۡؤِمنِينَ 
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شما را خوشنود کنند، درحالی که کنند تا )منافقان( برای شما به الله سوگند می»
 .«رسولش را خوشنود سازند تر )این( است که الله وگر ایمان داشتند شایستها

 
شان از متجددان های مستشرقین و پیروانبه علت مطالعه مزمن کتاب -0

گرایی در این غرب اند، و عالوه ازار گرفتهشبهات آنان قرگرا تحت تاثیر قلع
ی عادی شده که به ناچار کشورهای اسالمی توسعه همه جانبه یافته و چیز

 زندگی کرد.و  از آن نظرها پیروی
علمی منّظم و وسایل معروف آن، و علت آن امور ذیل  ضعف التزام به شیوۀ -3

 است:
به دنبال آن اجتهادات شاذی از ضعف ساختار شرعی نزد اغلب آنها، که  -أ

سخنان را  اردمو برخی و در ،اندهبعضی سرزده و دچار خطاهای علمی شد
 دهند.شان نسبت میبه کسانی دیگر غیر از گویندگان

تناقضات واضحی در مواضع و هواپرستی که به خطاهای منهجی و  -ب
 ها منجر شده است.اندیشه

باشد، نامند میآنچه آنها عقل می هوای نفس و یاو این نتیجه قطعی داوری 
ْ لََك فَٱۡعلَمۡ  فَإِن ل َمۡ فرماید:می -جل جال له–الله چنانکه  ََما  يَۡسَتِجيُبوا ن 

َ
أ

هۡ 
َ
ََبعَ يَت َبُِعوَن أ ِن ٱت  ُ ِمم َ َضل 

َ
َُٰه بَِغيۡ  َوا َءُهۡم  َوَمۡن أ ِ  َهَوى َ َِن ٱلل  َ إِن َ  رِ ُهٗدى م  َ لَا  ٱلل 

َٰلِِمينَ  ِدي ٱۡلَقۡومَ َيهۡ  َ  [30]القصص:  ٱلظ 
 پیروی خود هوسهای از فقط آنها که بدان، نپذیرفتند را تو( سخن این) اگر پس»

 از هدایتی( هیچ) بدون را خویش نفس هوای که کس آن از ترگمراه و، کنندمی
 هدایت را ستمکاران گروه خداوند گمانبی؟! کیست؛ کندمی پیروی خدا( سوی)

 .«کندنمی
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این خواهد شد که فرد به  که التزام به فهم سلف در نصوص مانع از بدهی است
 هایی بپردازد که اوکند و در نتیجه به جستجوی وسیله  دلخواه خود نصوص را تفسیر
یاری  ،پردهون رد کردن نص به صورت صریح و بیرا در کنار زدن این التزام بد

 دهد.می
و افراط در دنبال کردن شرعی گیری در احکام غالب بودن اصل آسان -ج

های عصر حاضر متناسب باشند، که با دادهدر صورتی وال شاذها و اقرخصت
 بدون از اینکه به قوت دلیل و حجّیت آن نگاه کرده شود.

 و خواهشات امیال باید بر اساس قّوت دلیل باشد نه بر اساس دادن مسئله ترجیح
 شان حرکت کنند. بر پیرامونوشادوش وضعیت حاکم مردم و نه به خاطر اینکه د

داق متعارف آن نزد علما ها و پایبند نبودن به مصنقص در به کارگیری واژه -د
مانند: مقاصد و مصالح، و اجتهاد، و  )عدم استعمال لغت در محل اش(،

 تجدید، و اعتدال و امثال آن.
از مسایل  با پارۀ )پیچاندن آنها( کردن امور عادی قاطر، و های آشکامغالطه -هـ

 آن نصوص صریحی آمده است.عدم یا  و که در مورد انجام دادن عبادی
مانند اینکه امر به گذاشتن ریش و کوتاه بودن لباس، و نقاب زنان، و گوش ندادن 

زمانی و مکانی  به موسیقی را از قبیل عادات جزئی شمردن که تحت تأثیر شرایط
در صورتیکه  اگر  (7)تن و امثال آن.خواهد بود، مانند لباس و سواری و شیوه نشس

 کذارد.مورد فرق می علم و عقلی داشته باشد بین این دوکسی اندکی 
ام و به پردازیم که به آن دست یافته این مقدمه اینک به بیان شبهاتی می بعد از

 یاری خداوند متعال به آن پاسخ خواهم گفت.
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 اول شبهۀ

این  نصوص یک منبع بشری است. بنابرسلف معصوم نیستند و فهم آنان از 
توان آن را با مفهومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس چگونه فهم سلف نمی

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

در  (7)لزامیابشری است که باشد، اما فقه یک منبع آن واجب می است که پیروی از
 رود.اطاعت از آن نیست، و فهم سلف از فقه بشری به شمار می

شان  ای از سخنانها پارهگوید: همه انساندکتر احمد کمال ابو المجد می
گردد و شان اعتراض می ها و کارهایشود و به گفتهای رد میشود و پارهپذیرفته می

 .(2)گیرندمورد مناقشه قرار می
آید و از آن به عنوان وا: کالم فقها شریعت به شمار نمیو دکتر محمد سلیم الع

ه به عنوان نوعی استنباط از نصوص شرعی مورد شود و بلکدین استدالل نمی
گیرد و راهی است برای بهتر فهمیدن این نصوص و کیفیت به استدالل قرار می

که ممکن است  همان طورآن، اما این فهم و دیدگاه معصوم نیست و  کارگیری
 .(1)درست باشد گاهی نادرست خواهد بود

اتی بشری های فقهی جز اجتهادنوشته: »و جمال الدین عطیه تاکید میکند که
 (4)«.دنشرعی ندار چیزی بیش نیست، و الزام
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 اول: ۀپاسخ به شبه

کسی در آن اختالفی ندارد و گر کسی ن ادعا که سلف معصوم نیستند، هیچ ای
قابل توجیه نخواهد بود و هیچ کس ادعا کند که سلف معصوم هستند ادعایش 

گفته که سلف معصومند یا اوامر افرادی غیر از پیامبران قطعًا باید اطاعت شود. ن
گوید: همه مسلمین به این اتفاق دارند که فرمان بلکه شیخ االسالم ابن تیمیه می

 .(7)جز پیامبران واجب االتباع نیست هیچ کسی
اند که این اجماع کرده ها بردین از همه گروه ایسلف و ائمه ایگوید: همهو می

هیچ کسی معصوم و مصون از گناه و  -صلی الله علیه وسلم-غیر از رسول الله 
 .(2)اشتباه نیست

نها ت و اجماع آاما اگر سلف بر امری اجماع کنند، اجماع آنها حجت اس
امت »فرماید: می -صلی الله علیه وسلم-آید، چون رسول اکرم معصوم به شمار می

 .(1)«من بر گمراهی اتفاق نخواهد کرد
این رو شیخ االسالم  مذهب آنها در صورت اجماع حق خواهد بود. از ،این بنابر

گوید: اجماع آنها معصوم است، اگر اختالف کردند حق خارج از می -رحمه الله-
های آنها حق را جستجو کرد، و به خطا بودن توان در بخشی از گفتها نیست و میآنه

 .(4)شود مگر اینکه قرآن و سنت بر خالف آن باشدقولی از اقوال آنان حکم نمی
ندارد که فردی از آنها اد آنان ممکن است به خطا بروند اما امکان حگرچه آپس 

ب درست و صحیح را نگویند، ی آنان مطلدا اشتباهی بگوید و باقدر مورد کتاب خ

                                                           

 .495بغیة المرتاد. ص -7
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حق خالی باشد و همه خالف حق را بگویند، محال  پس این که دوران آنها از گویندۀ
 .(7)و غیر ممکن است

گوید: )اجماع سلف در فهم نصوص آید که میاین رو این قاعده به میان می از
اند، چون ده شدهنامی «والجماعة السنةهل أ»معتبر است( و بنابر همین سلف صالح 

جویند، و آنها آنها به سنت که مفّسر قرآن و به اجماع صحابه بر معانی آن تمسک می
نامیده  «أهل السنة والجماعة»این رو  اند ازاین اتفاق کرده و متفرق نشده همه بر

 .(2)اندهشد
اما فرق گذاشتن بین شریعت و فقه، و یا بین نصوص و استنباط سلف از آن که 

گیرد و منبع دومی بشر است، و در نتیجه اولی معصوم و از وحی سرچشمه میاولی 
چنین فرق گذاشتنی در کل درست  رود.درستی و نادرستی می لدر دومی احتما

 است اما به توضیح نیاز دارد:
تردیدی نیست که شریعت و فقه فرق دارد، شریعت یعنی وحی معصوم  -1

. اما فقه یعنی آنچه مجتهدین )قرآن و سنت( که پیروی از آن واجب است
اما با یک  شود،را شامل می )فقهاء( اختالف و مسائل اجماعکه  (1)اندفهمیده
 .معصوم نیستاختالف  ، اما(4)اجماع معصوم است فرق که

باشد که از اجماع معصوم به و سخن در اینجا در مورد فهم سلف از نصوص می
 رود.می رشما
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ند اجماع و قیاس نصوص شریعت و منابعی مانفقه دانشی است که منبع آن  -8
اط ارتباین  باشد، بنابرغیره که شریعت تأیید کرده می صحابی و و قول
شود و بوسیله آن تصحیح با نصوص شرعی دارد، از آن استنباط می یممحک

 .(7)د داشتو بدون نصوص شرعی مشروعیتی نخواه گرددمی
 کند که درصاحب شریعت نقل میدارد یا از آنچه فقیه از شریعت بیان می -1

این صورت فقیه مبّلغ است و پیروی از او به خاطر اطاعت الله و رسول واجب 
استنباط شده که از صاحب شریعت نقل شده ز روایتی ، و یا اینکه سخن فقیه ااست

این صورت فقیه در شناخت مراد الله و رسول اجتهاد کرده است، و  است، در
کنند، خداوند متعال اولی االمر است که از آن استنباط می اطاعت از او اطاعت از

ۡمنِ ِإَوَذا َجا   فرماید:می
َ
َِن ٱۡلأ ۡمٞر م 

َ
وِ  َءُهۡم أ

َ
ْ بِهِ  ٱلَۡخۡوِف أ َذاُعوا

َ
َرد ُوهُ إِلَي  َولَوۡ  ۦ  أ

ۡمرِ  ِإَولَيَٰ   ٱلر َُسولِ 
َ
ْوِِل ٱۡلأ

ُ
ُهۡمۗۡ َولَۡولَا فَۡضُل ِمنۡ  َتۢنبُِطونَُهۥيَسۡ  ُهۡم لََعلَِمُه ٱل َِذينَ ِمنۡ  أ

 ِ َ ََبعۡ لَ  ُكۡم َورَۡحَمُتُهۥَعلَيۡ  ٱلل  ۡيَطَٰنَ تُُم ٱت  َ  [21]النساء:  اإِل َا قَلِيلٗ  ٱلش 
 ما فرمان داده که از آنها بپرسیم و به فتواهاینها اهل ذکر هستند که الله متعال و آ

رَۡسۡلَنا ِمن َوَما  فرماید:شان عمل کنیم، خداوند متعال می
َ
َقۡبلَِك إِل َا رَِجاٗلا  أ

ۡكرِ ن ُوِحي  إِلَۡيِهۡم  فَۡس  ِ ۡهَل ٱلذ 
َ
 [31]النحل:  لَا َتۡعلَُمونَ  إِن ُكنُتمۡ  لُو اْ أ

لی االمر( هستند که خداوند )او مۀو تردیدی نیست که علما از مصادیق اولی کل
صحابه و به اطاعت از آنها فرمان داده است، و بعضی از ما را نساء  در آیۀ سورۀ

 اند.ردهتفسیر کتابعین کلمه )اولی االمر( را به علما 
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که به کنند، کسانیند که از الله اطاعت میا گوید: آنان کسانیابن عباس می
کنند، آموزند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر میشان را می مردم معانی دین

 .(7)واجب نموده استاین خداوند اطاعت از آنها را بر بندگان  بنابر
ْوِِل : گویدو جابر بن عبد الله می

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
یعنی  [39]النساء:  ِمنُكمۡ  ٱۡلأ

 .(2)که دارای فقه و بینش و کسانی اهل نیکی هستندکسانی
و  نخعي ابی نجیح و حسن و ابی العالیه وابن و همچنین مجاهد و عطاء و 

 .(1)اندهکردغیره آن را به علما تفسیر  مهران و میمون بن
 .(4)و قول امام مالک همین است

شان  و از بعضی از تابعین و پیروان (5)و اینکه از بعضی از صحابه مانند ابو هریره
 وليأنقل شده که منظود از  (6)ن مهران و ابن زید و مقاتل و کلبيهمچون میمون ب

 االمر حّکام هستند.

                                                           

 . 1/813. 800، بیهقی، ح1/182. 311مستدرک حاکم. ح -7
در شرح األصول  اللکائیو . 3/120. و طبری در تفسیرش 1/929. 3313و تفسیر ابن ابی حاتم ح

320 .1/31. 

. 1/182. 310. و مستدرک حاکم ح 3/139. تفسیر طبری 11/833. 11031مصنف ابن ابی شیبه، ح -2
 .1/922، 3311تفسیر ابن ابی حاتم ح

. والدر المنثور 1/1823. الفقیه و المتفقه بغدادی 1891-3/1823ن. ک. سنن سعید بن منصور  -1
8/193. 

 .1/321. و فتح القدیر 1/390. و ابن العربی 3/889طبی تفسیر القر -4

 .3/1823. و سعید بن منصور 11/131. 11031مصنف ابن ابی شیبه. ح -5

 .3/133تفسیر قرطبی  -6



 شبهات...   26

ست که کلمۀ اباشد این میترین قول که قول علمای محقق معروف ،این بنابر
ابن  و (2)و ابن العربی (7)جصاصچنانکه شود، )أولي األمر( همه را شامل می

 :اندهگفت (6)وغیره (5)و ابن کثیر (4)و ابن قّیم (1)تیمیه
دهد که پیامبر و می را به صراحت دستور اطاعت از کسانی آیۀ کریمه ،به هرحال

. و علما این آیه سوره نساء را از اما دانشمندان کتاب و سنت هستند نیستند رسول
 اند.دالیل حجیت اجماع شمرده

ن است که خداوند به اطاعت از گوید: و دلیل حجیت اجماع ایرازی میامام 
 خداوند ن آیه فرمان داده است، و هر کسی را کهبه صورت قطعی در ای را االمر اولي

 .(7)اطاعت از او دستور دهد باید از خطا معصوم باشد به صورت قطعی به متعال
ه شیخ رشید رضا و بلک (9)هاستو اصولی (6)و این قول جمهور مفسرین

َوَمن : ت از داللت این آیه کهتر اسداللت این آیه بر حجیت اجماع قوی :گویدمی
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 27  شبهات ...

 ۦنَُول ِهِ  َغۡيَر َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  َوَيت َبِعۡ  َبۡعِد َما تَبَي ََن لَُه ٱلُۡهَدىَٰ  ِمن   ٱلر َُسوَل يَُشاقِِق 
َٰ َونُۡص  َ ََم   لِهِۦَما تََوِل   .(7) [113]النساء:  وََسا َءۡت َمِصيًرا َجَهن 

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

ام الله و رسول است و پی هتی دیگر، پس او در حقیقت رسانندۀکند، نه از جمی
نه اینکه او به طور مطلق حق حکم کردن  شود به عنوان مبّلغگرفته می سخن او فرا

که بر پیامبر نازل جایگاهی قرار ندارد و فقط آئینی  دارد، چون هیچ کسی در چنین
چون معصوم  -صلی الله علیه وسلم-حکم دارد و پیامبر  شده به طور مطلق حق

 .(2)است چنین حقی دارد
کاهنانه و اینکه پیروی از آرای سلف گویا همان  و این ردی است بر ادعای شیوۀ

 بیزارند.شیوۀ اطاعت از کاهنان است که اسالم و مسلمین از آن 
شود که برای  اگر در رّد کسانی گفته مطرح -فرق گذاشتن بین شریعت و فقه -3

 تعصبنصوص شرعی و صحیح باشد  شان حتی اگر مخالف اقوال و آرای امامان
اصل هستند و احتیاج  ست، چون نصوص خوداقابل توجیه و مورد قبول  -ورزندمی

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

هایی برای د بدون توجه به اینکه آنان وسیلهداور قرار دادن افرا»گوید: شاطبی می
 ینو حجیت قاطع و باالترباشند گمراهی است، رسیدن به حکم شرعی مطلوب می

 .(1)«و بس حاکم فقط شریعت است

                                                           

 .13-10، تالیف دکتر عبدالعزیز العوید، صاألصولیة في اآلیةسائل م. وال3/138المنار تفسیر  -7
 .8/138االعتصام  -2

 .8/133االعتصام -1
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تواند به قول گوید: در مسائل اختالفی کسی نمیو شیخ االسالم ابن تیمیه می
بلکه  حجت فقط نص و اجماع است و دلیلی است که از آن فردی استدالل کند، و 

استنباظ شده و مقدمات آن با دالئل شرعی ثابت گردیده، نه با اقوال بعضی از 
را توان اقوال علما علماء، چون برای اقوال علما دالیل شرعی جستجو میشود و نمی

 .(7)دلیلی علیه شریعت قرار داد
و هدایت را از گمراهی مشخص  نمایدمی پس آنچه حق و باطل را از هم جدا

میکند این است که آنچه خداوند به همراه آن پیامبران را فرستاده و آنچه در کتابش 
آن سخنان مردم به آن عرضه میشود اگر با آن موافق  نازل  کرده حق است، و عالوه از

 .(2)بود حق است و اگر با آن مخالف بود باطل است
جیه برای تو سیله و نردبانی باشدین شریعت و فقه وگر فرق گذاشتن باما ا

ای باشد برای تجدید های نصوص و بهانهو داللت (1)در احکام شرعی ریبازنگ
مخالفت با راه علمای به بهای وش زمان حرکت کند و این کار دوشادتا  خطاب دینی

و راه را کند ایجاد اشکال و اشتباه میامت انجام گیرد، چنین فرق گذاشتنی  گذشتۀ
د، و هرکس هرچه های فهم و توضیح علما بررسی شونصوص منکند تا با باز می

دلش بخواهد در تفسیر کالم خدا و کالم رسول ارائه کند، با این دلیل که توضیح 
 .(4)باشدما درک بشری است و معصوم نمیعل

                                                           

 .80/808مجموع الفتاوی  -7

 .110-113، 11مجموع الفتاوی  -2

بازنگری فقط منحصر در احکام گوید: می 102، 103قرضاوی در کتاب االجتهاد فی الشریعة، ص-1
ه ممکن است شامل کلمواردیکه نص نباشد، نیست برأی" و نظر که برآمده از اجتهاد هستند در "

 حاد، نیز شود.آبعضی از احکامی که با دالیل ظنی ثابت شده اند مانند احادیث 

 .820، 823ن ک موقف االتجاه العقالني اإلسالمي، ص-4
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برای رسیدن به  و نردبانیسیله رود که واین سخن حقی است که بیم آن می
که گفتند: ال حکم در مورد خوارج وقتی -رضی الله عنه-اطلی باشد، چنان که علی ب
 .(7)باطل است ارادۀ هدف از گفتن آن  حقی است که د: کلمۀلله، فرموال إ

هی دارند که آن را توضیح یمسّلم است که نصوص شرعی نیاز به علمای فق -3
کنند، و گرنه ما نیز مانند خوارج خواهیم بود و احکام را از آن استنباط میدهند می

گفتند: او )علی( در کتاب خدا افراد را داور قرار  -رضی الله عنه-که در بارۀ علی 
 .(2)دهدمی

آن به فقها نیاز دارد پس  برای توضیح و تطبیق و استنباط ازو وقتی نصوص 
ی خواهد گفت: لند؟ تردیدی نیست که هر عاقا به این توضیح چه کسانی سزاوارتر

 کسی سزاوارتر است که شایستگی علمی دارد. 
 آیا افرادی هست که از سلف سزاوارتر باشند؟ 

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

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

یکدیگر سخن  بشناسی، و زبانیکه آنها با اندهارائه کرد اندهگرفت از پیامبر فرا را
 .(1)«های جدید را بدانیگفتند و عبادت و واژهمی

بیان کرده که اعتماد بر فهم سلف از نصوص  -رحمه الله-رو امام شاطبی این از
 برد، و برخی عبارتند از:اختالف را از چند جهت از بین می

                                                           

 .110، 1/113. و الکامل 31، 3تاریخ طبری  -7

 .3/820والنهایة. البدایة -2

 .1/331تلبیس الجهمیه -1
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ز دهد به بررسی امور زیادی نیامجتهد هرگاه دلیلی را مورد بررسی قرار می -أ
های گذشتگان قطعًا آید، و بررسی کارنمی لیل بدون آن درست دردارد که د

کند و مجمل برد و ناسخ و منسوخ را مشخص میرا از بین میاحتماالت آن 
 ...ددهد، پس کمک بزرگی است در راه اجتهارا توضیح می

و همچنین اگر ظاهر دالیل بدون از تکیه بر فهم گذشتگان پذیرفته شود،  -ب
 جامید.نقطعًا به تعارض و اختالف خواهد ا

ر فروع و یا اصول های ضاله، و کسانیکه دبینیم که هر یک از فرقهرو میایناز  -ج
ایم که . و بلکه مشاهده کردهکننداختالف دارند همه از ظواهر ادله استدالل می

کنند و آن را به شریعت نسبت می توجیه فسق خود از دالیلی استناد فاسقان برای
توجه به همه این امور هر کسیکه دلیل شرعی را مورد قرار  رو بااین دهند. ازمی
اند و آنچه به آن عمل ذشتگان صدر اسالم از دلیل فهمیدهدهد باید آنچه گمی
 دهد.اند را مورد توجه قرار میکردهمی

 .(7)تر و کار استوارتری است در علم و عملو این کار درست
هرگاه دو روایت متضاد باشد باید نگاه کرد که اصحاب رسول »گوید: ابو داود می

 .(2)«کردندبعد از ایشان چگونه عمل می ج الله
و مشخص است که چنین فرق گذاشتنی بین شریعت و فقه جایگاه فقه را ُسست 

پایه قرار دادن فقه از آثار مذموم علم کالم است کاهد و سعی در بی و از ارزش آن می
تعریف "گمان" که سبب شد تا افرادی از ارزش فقه بکاهند و آن را به عنوان نوعی 

 که علم فقط نزد متکلمان است.گفتند کنند نه )علم( و می

                                                           

 .132. ن. ک. موقف االتجاه العقالني ص1/30الموافقات  -7

 .380السنن کتاب الصالة، ح -2
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های زیادی از اهل کالم از معتزله اساس گوید: گروهمی -رحمه الله-ابن تیمیه 
که علم کالم را تعظیم شان از اشاعره و فقهایی  و همچنین پیروان این نظریه هستند...

ُسست شمارند و فقه را مینامند و مسایل آن را قطعی کردند و آن را اصول دین میمی
شمارند نه از علوم، و اصول واهی برای این امر نیز های میاز گمان را انگارند و آنمی

 .(7)، دنباله رو آنها هستنداندهدمرتب کر
مشخص است که تمام فقه ظّنی نیست؛ بلکه در آن امور قطعی زیادی هست. 

نابت و مانند وجوب نماز و زکات و حج و استقبال قبله و وجوب وضوء و غسل از ج
 .(2)روندحرمت شراب و زنا، و دیگر امور قطعی دین بخشی از فقه به شمار می

فروع در زمان سلف نبوده و بعدها به وجود  و همچنین تقسیم دین به اصول و
. و بین (1)اندآمده و گروهی از فقها و متکلمین دین را به اصول و فروع تقسیم کرده

و احکام باطلی بر اساس عقل و  اندهفرق گذاشت اندهآنچه اصول و آنچه فروع نامید
. مانند تکفیر به سبب خطا در اصول نه در فروع، و اندهآرای خود سر آن وضع کرد

در حقیقت  .(4)غیرهشود نه اصول، وگویند فروع با خبر واحد ثابت میمانند اینکه می
 .(5)روندتر فروع به شمار میائل مهم اصول و جزئیمس

. مانند تقسیم دین به ثابت و اندههای جدیدی به آن اضافه کردتقسیمو معاصران 
متغیر، و تقسیم ادله به اصول کلی ملزم و به جزئیاتی فرعی که تحت تاثیر نظر و 

 اجتهاد خواهند بود.

                                                           

 .39-1،33االستقامة  -7

 .112، 11مجموع الفتاوی  -2

 .112، 11مجموع الفتاوی  -1
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رود اما از آن به می اینها کلمات مجملی است که احتمال حق و باطل در آن
 شود.طل استفاده میای برای جای دادن باعنوان وسیله
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 شبهۀ دوم

اند، و اند، و بلکه گاهی به خطا رفتههم نصوص دچار اختالف شدهسلف در ف
اند، پس چگونه ما ملزم به پیروی از آنها گرفتهبعضی از آنها از اسرائیلیات فرا می

 (7)هستیم؟!

 پاسخ این شبهه از چند جهت است:

اول ما تاکید کردیم که سلف معصوم نیستند، و  : اینکه در پاسخ به شبهۀاول
در فهمیدن بعضی از  رود، بلکهوقتی چنین است احتمال اختالف بین آنان می

نصوص بعید نیست که به خطا رفته باشند، اما سخن ما در اینجا در مورد اموری 
 .اندهاست که مورد اتفاق و اجماع آنها بوده و در آن اختالف نکرد

همان طورکه الفاظ  -صلی الله علیه وسلم-نست که رسول اکرم : باید دادوم
شان گفته است، و  قرآن کریم را برای اصحاب خود بیان کرده معانی آن را نیز برای

ِ فرماید:فرموده الهی که می ُبرِ  وَ  ٱۡلَبي َِنَِٰت ب ُ نَزلۡ  ٱلز 
َ
ۡكرَ َوأ ِ لُِتبَي َِن  َنا  إِلَۡيَك ٱلذ 

َِل إِلَ  ُرونَ يۡ لِلن َاِس َما نُز  شامل هردو مورد  .[33]النحل:  ِهۡم َولََعل َُهۡم َيَتَفك َ
نۡ  فرماید:شود... و خداوند متعال میمی

َ
َكاَن لِلن َاِس َعَجًبا أ

َ
وَۡحۡيَنا  إِلَيَٰ  أ

َ
أ

ِنۡ  رَُجل   نِذرِ ٱلن َاَس م 
َ
ۡن أ

َ
رِ  ُهۡم أ ِ َ لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق َءاَمُنو   ٱل َِذينَ َوبَش  ن 

َ
ِعنَد َرب ِهِۡمۗۡ اْ أ

َٰفُِرونَ  َ َهََٰذا لََسَِٰحرٞ  قَاَل ٱۡلَك بِين   إِن   . و فهمیدن یعنی درک کردن.[8]یونس:  م ُ
گرفتن  هدف از سخنی فهمیدن معانی آن است نه فقط فرا که و مشخص است

 کلمات آن، و قرآن به این چیز سزاوارتر است.

                                                           

 .120ن. ک. موقف االتجاه العقالني ص -7
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ی مانند طب و حساب بخوانند و نیست که مردم کتابی را در فنّ  این طور و معموالً 
 ایبرای فهمیدن معنای آن نکوشند، پس چگونه مردم برای فهمیدن قرآن که مایه

 اند؟ست نکوشیدها نجات و سعادت و اساس دین و دنیا آنها
این مورد  رو اختالف صحابه در مورد تفسیر قرآن بسیار اندک است، و دراین  از

شود، گرچه اختالف تابعین نسبت به کسانیکه میان تابعین نیز اختالف مشاهده می
اندک است، و هرچند دوران بهتر و برتر باشد اتفاق و علم و بیان  اندهبعد از آنان آمد

 .(7)در آن بیشتر است
گرفتند، و بعضی از تابعین  و تابعین تفسیر قرآن و علم حدیث را از صحابه فرا

سه گوید: اند، چنانکه مجاهد مییاد گرفتهاند که تمام تفسیر قرآن را از صحابه بوده
داشتم و در را نگاه می ن عباس خواندم، در هر آیه اونزد اببار قرآن را از فاتحه تا آخر 

 .(2)پرسیدممورد آن از او می
ه فهم قرآن و سنت اختالف تنوع است ن: اینکه بیشتر اختالف سلف در سوم

 . از آن جمله:(1)اختالف تضاد
یک اسمی جدا بگذارد، و هر اسمی بر معنایی  یک مسّمی هراینکه برای  -1

کند، با اینکه هردو درست کند که دیگری برآن داللت نمیداللت می
 باشند، مانند:می

 ی متعددی است اما مسّمی یکی است.هاهای حسنی که نامنامگذاری الله با نام

                                                           

 .13-13مقدمة في أصول التفسیر ص  -7
 .1/90تفسیر طبری -2

 .12مقدمة في أصول التفسیر ص-1
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، بعضی آن را به اندهراط مستقیم را به چند معنی تفسیر کردصاینکه سلف  :مانند
، اندهاسالم تفسیر کرده و بعضی آن را به قرآن و بعضی به سنت و جماعت تفسیر کرد

 شود.که همه معانی را شامل می
به عنوان مثال و برای آن مخاطب را  یکی بعضی از انواع تفسیر اسلم اینکه هر -8

یک تفسیر ، نه به این معنی که فقط منحصرًا همین اندهبهتر بفهمد ذکر کرد
 درست است.

 انده، کسیکه بر خود ستم کرده را اینگونه تفسیر کرد«الظالم لنفسه»مانند اینکه 
یعنی بخیل، و  اندهکند، وبعضی گفتکه یعنی کسیکه نماز را از وقت آن تاخیر می

آشامد اما از گناهان خود میه خورد و نمیه روزه است نوقتیکه  سیک اندهبعضی گفت
 کند... و امثال این.میرا کنترل ن

 پس از مصادیق آیه را بیان داشته است.
اینکه یکی سببی برای نزول آیه بیان کند و دیگر سبب نزول دیگری که با اول  -1

متضاد نیست بیان کند، و ممکن است سبب نزول آیه هردو مورد باشد، و یا 
طر آن دوبار نازل شده است، یک بار به این سبب نازل شده و یک بار به خا

 .(7)سبب دیگر
که سلف در آن اختالف کرده و اقوال آنها متضاد است : اما مواردی چهارم

اندک است، به نصوص در مسائل اعتقاد که  اندهنسبت به آنچه در آن اختالف نکرد
 باشد.مسائل مورد اختالف خیلی اندک است و در مسائل اصول نمی

اطالع عموم رسیده و به آن اعتراض  شان به این اگر اقوال صحابه در زمان بنابر
به  اندهف کردآید و اگر در چیزی اختاله نزد جمهور علما حجت به شمار مینشد

و اگر بعضی به مطلبی باور داشته و بعضی دیگر شود، می هاندقرآن و سنت برگرد

                                                           

 .33-12ن ک مقدمة في أصول التفسیر ص-7
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اد ف است، اما جمهور علما از آن استناین مورد اختال ، دراندهخالف آن را نگفت
 .(7)زندورمی

اجتهادی باشد و در مورد آن نص صریح شرعی نیامده باشد و  ایو اگر مسئله
گیرد، بلکه در پرتو کلیات نصوص و مقاصد علم شریعت مورد بررسی قرار می

حاد سلف از اجتهاد ما بهتر است، اگر نیست که در چنین مواردی اجتهاد آ تردیدی
 خود آنها کسی مخالف با آن نباشد.از 

 ای که با آن دانشی کسبل و هر وسیلهآنان در عقل و فض گوید:شافعی میامام 
 .(2)شود از ما برترند و رأی آنها برای ما از رأی خودمان بهتر استمی

ای اختالف را هرگاه صحابه در مسئله احمد این بود که او ماز اصول اما و یکی
 کرد و از دایرۀبود انتخاب میتر کردند او همان قولی را که به قرآن و سنت نزدیکمی

رسید که یکی از این اقوال به کتاب و رفت، اگر به این نتیجه نمیاقوال آنها بیرون نمی
 .(1)کردداد، و اختالف را بیان میتر است، هیچ یک را ترجیح نمیسنت نزدیک

 .(4)و این مسئله تفصیالتی دارد که محل بحث آن اینجا نیست
تواند مجّوزی برای دور انداختن ک بوده نمیاندهآنها با اینکاین اختالف  و بنابر

، یا مطالبی که در تفسیر نصوص ارائه اندهآن اجماع کرد مسائلی باشد که آنها بر
 مورد توجه قرار نگیرد. اندهنمود

ک است، باید گفت که انده، با اینکاندهکه بعضی از سلف نقل کرد و اسرائیلیاتی
سلف از نصوص شرعی نیست، بلکه روایاتی است که بعض از و درک  اینها فهم
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، و موضع سلفی در مورد اسرائیلیات اندهسلف آن را از بعضی اهل کتاب نقل کرد
اهل »فرماید: می -صلی الله علیه وسلم-ح است همان طورکه رسول اکرم ضوا

شده ایمان  ما نازل کتاب را نه تصدیق و نه تکذیب کنید و بگوئید به الله و آنچه بر
 .(7)«داریم
آن روایات اسرائیلی شواهدی از قرآن و سنت دارند که پذیرفتن این  بعضی ازو 

باشد ی است که قرآن و سنت نشانگر بطالن آن میااشکالی ندارد. و بعضی به گونه
یا  که آن را باید رد کرد. و بعضی چنین است که در قرآن و سنت دلیلی پذیرفتن

به ناحق رد یا پذیرفته  این مواردی باید توقف کرد. تا مباددر چن آن نیست، نپذیرفتن
 شود.

 شبهه سوم

انجامد و پیشرفت سلف در نصوص به جمود و تقلیدی میالتزام به فهم 
 .بندداجتهاد را می ایعلمی را متوقف و دروازه

نچه را گذشتگان در گوید: خالصه اینکه ما همه آدکتر احمد کمال ابو المجد می
به سبب  ونخواهیم کرد  سندهبآن کنیم ولی به بررسی می اندهای گفتمورد هر مسئله

کنیم، چون اگر فقط به رأی آنها اکتفا کنیم باری خواهیم بود بر آن اجتهاد را رها نمی
 .(2)آنها و راه آنان که ادامه پژوهش و اجتهاد است را رها کرده ایم

لمین نزد مس توانست که ید: اسالمیگوو دکتر طه جابر فیاض العلوانی می
ایجاد کند به هیچ وجه ممکن نیست که تقلید و پیروی کورکورانه را  را ورزیخرد
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دهد که چشم بسته بدون دلیل تقلید کند، بپذیرد، و هرگز به انسان مؤمن اجازه نمی
جبر و شوند که راه را برای ای تاویل و تفسیر میهای اسالمی به گونهآموزه هموارهاما 

 .(7)تقلید و پیروی کورکورانه باز کند
اّلق امت و ایستادن آن در گوید: آیا از توقف عقل خو دکتر محمد عماره می

ها برای گدایی فتوا که از مردگان برای حل مشکالت خود استفتاء میکنیم، آستانه
 .(2)تر وجود داردسخت رانیبح

 :پاسخ به شبهه سوم

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

موردی انجامد، ادعایی باطل و تهمتی آشکار و اشکال بیشدن دروازۀ اجتهاد می
را به نادانی  داند یا خودوه سلف را نمییآن ش ۀت که گویندگر این اساست که نشان

های جمود و تقلید و پیروی که زنجیر اندهان این مذهب بودیروزده است، چون پ
اجتهاد را برای مجتهدان  ایهرا شکستند و درواز افراد آرای بدون دلیل و تعّصب برای

باز نمودند، و این دیدگاه آنها برآمده از فهم سلف صالح از نصوص شرعی و از 
 -الله علیه وسلم صلی-دهد که فقط از رسول الله نصوصی است که فرمان می

 اطاعت کنید.
ا   فرماید:چنانکه الله متعال می َ ُ  م  َ فَا َء ٱلل 

َ
ۡهلِل ٱۡلُقلَرىَٰ  ِمنۡ  ۦَعلَيَٰ رَُسولِهِ  أ

َ
 أ

لبِيلِ وَ  ٱلَۡمَسَٰلِكينِ وَ  ٱۡلَيَتََٰمليَٰ وَ  ٱۡلُقلۡرَ َٰ فَلِل َهِ َولِلر َُسوِل َولِلِذي  لَلا  َكليۡ  ٱبۡنِٱلس َ
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ۡغنِ 
َ
َُٰكلُم ٱلر َُسلوُل  ِملنُكۡم   َيلا ءِ يَُكوَن ُدولََۢة َبۡيَن ٱۡلأ  َوَملافَُخلُذوهُ  َوَملا  َءاتَى

َُٰكمۡ  ْ   َنَهى َ  وَ  َعۡنُه فَٱنَتُهوا َ َ  ٱت َُقواْٱلل  َ إِن  َ  .[3]الحشر:  ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱلل 
َها َيَٰ  فرماید:و می ُ ي 

َ
ْ  ٱل َِذينَ أ ْ َءاَمُنوا ِ َولِلر َُسوِل إَِذا َدَعاُكمۡ  ٱۡستَِجيُبوا َ  لِل 

 ْ َ  لَِما يُۡحيِيُكۡم  َوٱۡعلَُمو ا ن 
َ
َ أ َ ن َهُ  بِهِۦَوقَلۡ  َن ٱلَۡمۡرءِ يَُحوُل َبيۡ  ٱلل 

َ
هِ إِلَيۡ  ۥ  َوأ

 .[83]األنفال:  تُۡحَشُرونَ 
ْ لََك فَٱۡعلَمۡ  فَإِن ل َمۡ  فرماید:و می هۡ  يَۡسَتِجيُبوا

َ
ََما يَت َبُِعوَن أ ن 

َ
ا َءُهۡم  َوَمۡن وَ أ

َبَعَ  ِن ٱت  ُ ِمم َ َضل 
َ
َُٰه بَِغيۡ  أ ِ  َهَوى َ َِن ٱلل  َ إِن َ  رِ ُهٗدى م  َ َٰلِِمينَ  ِدي ٱلَۡقۡومَ لَا َيهۡ  ٱلل  َ  ٱلظ 

 .[30]القصص: 
بدعتی در دین  یکس هر»فرماید: می -صلی الله علیه وسلم-و رسول اکرم 

 .(7)«ایجاد کند مردود است
سنت آن است که الله و رسول »گوید: می -الله عنهرضی -و عمر بن خطاب 

 .(2)«، اشتباه رأی و نظریه را برای امت سنت قرار ندهیداندهسّنت قرار داد
ها ظرف هستند، بهترین آن همان این دل»گوید: می -رضی الله عنه-و علی 

م هستند: عالاست که خیر و نیکی بیشتری در آن جای بگیرد. و مردم سه گروه 
 یکس که پیروی هرآموزد، و افراد نادانی نجات را میکه راه انی، و دانش آموزی ربّ 

و به پناهگاه محکمی پناه  اندههستند، و برای روشن شدن راه به سوی نور خدا نرفت
 .(1)«اندهنبرد
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از کسی دیگر تقلید  تاندین در هرگز» گوید:می -رضی الله عنه-ابن مسعود 
نکنید، که اگر ایمان بیاورد مؤمن شوید و اگر کفر بورزد کافر شوید، چون کسیکه 

 .(7)«قرار گیرد تواند الگوکند نمیکار بد می
 کسی و اینگونه نباش که با هر آموز باشیا دانش دانشمند»گوید: و همچنین می

 .«کورکورانه همراه شوی
گفتیم که به گفت ما در جاهلیت به کسی می»دند: رسیعه پامّ معنای  را از او

آورد، و کسی دیگر را هم همراه خود می او )مدعو( د وشصرف خوراک دعوت می
 .(2)«کندامروز چنین کسی در میان شما فردی است که افراد دیگری را وارد دینش می

هد بود. اولم موجب هالکت خاهای عپیروی از لغزش»گوید: و ابن عباس می
 یابد که ازرا می گوید، سپس کسییزی از رأی خود میلم چاگفتند چگونه؟ گفت: ع

گاهی بیشتری دارد. اما قول رسول الله را نمی خودش گیرد، و پیروی از به رسول الله آ
 .(1)«رودبین می

گویند: ابوبکر و چنین فرموده و آنها می ج گویم رسول اللهمی من» گوید:و می
 .(4)«این گروه مردم به نظر من به زودی هالک خواهند شد ،اندهدوعمر فرم

و أئمه در ادوار مختلف راه آنان را در  اندهشمار گفتآنان در این مورد سخنان بی
که در سخنان زیادی از تقلید خود و دیگران  اربعه ، از آن جمله ائمهاندهپیش گرفت

علما بر این اتفاق »گوید: می -رحمه الله–، حتی امام شافعی اندهکردمیهی ن
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که هر کسیکه سنت رسول الله برای او ثابت شود حق ندارد آن را به خاطر  اندهکرد
 .«سخن کسی دیگر رها کند

را بگوید مگر آن که بداند از  کسی حق ندارد رأی ما»گوید: و امام ابو حنیفه می
 .(7)«کجا گرفته ایم

سخنان دیگران هم قابل پذیرش و هم قابل به جز پیامبر »گوید: و امام مالک می
 .(2)«باشندمی رد

ری تقلید از من تقلید نکن و از مالک و شافعی و ثو»گوید: و امام احمد می
 .(1)«اندهبگیر که آنان فراگرفت ه دین را از همان منبعی فرانکن، بلک

 کند و همچنین ابو حنیفه ومالک از تقلید خود نهی می»گوید: می ابن حزم
کس خودش را گول نزند و گمراهی برای  گویند از ما تقلید نکنید، پس هرشافعی می

 .(4)«او رقم نخورده باشد حق برایش روشن است
منهج سلفیت همچون طبری و ابن عبدالبر و بغوی و سمعانی و ابن  و دیگر ائمۀ

ری دعوت گو به التزام به سلفی اندهها آمدتیمیه و ابن کثیر و ذهبی که بعد از آن
 .اندهآنان  را در پیش گرفته و در مسیر آنها گام برداشت راه و شیوۀ اندهدادمی

انی و صنعانی و نخبگان و در دوران اخیر امام محمد بن عبدالوهاب و شوک
و آنان به علت ترک تقلید و مبارزه با تعصب  اندهنیز به راه آنها ادامه داد دعوت سلفی

های که صالحیت آن را دارند سختیتهاد و برای کسانیاج ی و گشودن دروازۀمذهب
های اسالمی اجتهاد نوعی ر. در قرون اخیر در بسیاری از کشواندهزیادی تحمل کرد
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به شد، و بزرگترین تهمت و بدعتی در دین شمرده میدر حق شریعت  جسارت
همین بود  تیمیه و ابن عبدالوهاب و شوکانی مانند شیخ االسالم ابن گران سلفیدعوت

 که به علت آن در معرض زندان و شکنجه و طعنه قرار گرفتند.
. آیا درست است اندهاینها به فهم سلف صالح در نصوص شرعی پایبند بود ،آری

ای اجتهاد هه جمود و تقلید و بسته شدن دروازکه گفته شود: التزام فهم سلف ب
 انجامد؟!می

کنند هستند که ر دین خود تقلید میکه از افراد دیا اینکه متعصبان مذهبی 
را بدعت و جنایتی که  و اجتهاد اندهاجتهاد را بسته و تقلید را واجب کرد ایدروازه

 ؟اندهمستحق سزا و تنبیه قرار دادرا  آن انجام دهندۀ
در آنچه در مورد آن نص وجود ندارد یک ضرورت  مندضابطهاجتهاد  :دوم

باشد و دارند که تا جهان است اجتهاد واجب میاین اجماع  شرعی است و همه بر
متأخر و متقلدین  یهااز صحابه نقل شده و مخالفت اصولیاجماع بر وجوب آن 

رو تحت ادله این  ازتوان شمرد، را نمی خدادهامذهب اعتباری ندارد، چون ر
 .(7)رو باید باب اجتهاد و قیاس باز باشد..این  گیرد، ازمنحصر و محدود قرار نمی

بر مسلمین این است که آزموده شود، چنانکه  اجتهادو حکمت از فرض بودن 
که طاعت آنها با اجتهاد مورد آزمایش قرار گرفته چنان »گوید: امام شافعی می

 .(2)«اندهمورد آزمایش قرار گرفت یضطاعت آنان در دیگر فرا
شریعت را بر اساس دین و  مسیر طبیعی اشپس اجتهاد برای آنکه حیات امت 

شد و تجدید در طبیعت آن که حرکت و رو ضروری است، دینی ی طی کند الزم اله
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نهادینه شده، و اجتهاد بزرگترین وسیله برای حفاظت جامعه و پاسداری از عقیده و 
 شریعت و اجرای آن در حوادث جدید است.

همچنین دروغ کسانی را که گویند دین مخصوص زمانی بود که گذشته و 
 ند.کشهم میخورد را دردرد امروزی نمیبه شریعت 

لتزم توان تصور کرد که حامیان شریعت و پاسداران عقیده به چیزی مپس آیا می
شرعی و الزم برای زندگی مسلمین در پرتو شریعت  باشند که از انجام این وظیفۀ

که باعث شده آنها از یوغ  گری بوده استکند؟! یا اینکه سلفیالهی، جلوگیری می
ن حرام بوده های متعدد بسته و گشودن آها شوند و دروازۀ اجتهاد را که قرنر لیدتق

خواند متهم شده که به اجتهاد فرامی که به گشودن دروازۀبگشایند. و آن مجددی 
 ت.شریعت جسارت کرده و دین جدیدی را آورده که نزد مقلدان متعارف نیس

یری علوم و استدالل در علم و عمل به ها که در فراگآیا این تجدید را غیر از سلفی
 کسی دیگر آورده است. اندهفهم سلف ملتزم بود

اجتهاد را پس از آن که  که دروازۀ اندهها بودو همانطورکه گفتیم سلفی سوم:
که با تقلید و اطاعت کورکورانه و بدون دلیل مبارزه  اندهو آنها بود اندهبسته بوده گشود

که هرکسی هرچه دلش بخواهد در  اندههمین طور فقیه را رها نکرد، اما آنها اندهکرد
مورد کالم خدا بگوید و به نام اجتهاد با دین و شریعت بازی کند، بلکه چارچوب 

که در برابر نص کسی حق  انده، و این قاعده را مقرر داشتاندهاجتهاد را مشخص کرد
و شرایط و ضوابط اجتهاد چه  کیستکه مجتهد  اندهو بیان کرد .(7)اجتهاد ندارد

 .اندههستند و آنان در این مورد راه اعتدال در پیش گرفت
آهنگ هستند که شرایط  بسیار سختی برای ه آنها با متأخرین اصولی مقلد همن
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، و پرواضح اندهاجتهاد قایل شده که در واقع به صورت غیر مستقیم راه آن را بست
دلیلی از قرآن و سنت ندارند که بگوید که بدون  است که آنها بر گذاشتن این شرایط

 .(7)شرایط عمل به قرآن و سنت جایز نیست نای
که اجتهاد را کاماًل منع کرده و گفتند  اندهو بلکه بعضی از اینها تا حالی پیش رفت

نباید به اجتهاد پرداخت وقتی مهدی بیاید خودش دروازه  هی آخر الزمان نیامددهم تا
  هد گشود.اجتهاد را خوا
 گوید: السعود می مراقیصاحب 

 وقفوا غیرها الجمیع منعه  والمجمع الیوم علیه األربعة
 (2)دین الهدی ألنه مجدد  الفاطم المجدد           يءحتی یج

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

معاصر که  بدوباری که منادیانبی ،ق هستندبندوباری موافبا بیها سلفیو نه 
تهاد متفکر بتواند به نام اج ادهند تندای بازشدن در اجتهاد برای هر متفکری را سرمی

 ای فراتر از مفاهیم سلفی گذشته ارائه دهد.به  دلخواه خود مفاهیم تازه
که در آن دلیلی مسئله شرعی هر  بلکه شیخ قرضاوی به این باور است که در

رو این  توان اجتهاد کرد، ازقطعی وجود ندارد خواه از مسائل اصلی یا فرعی باشد می
حاد ثابت آنصوص ظنی مانند احادیث  ایلهیگوید در بعضی از احکام که بوسمی

و اغلب نصوص قرآن و سنت اینگونه است، »گوید: شده باید تجدید نظر کرد. او می
 .(1)«اندهکه مجتهد امروز مفهومی را استنباط کند که گذشتگان در نیافتممکن است 
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بلکه او معتقد است که بیشتر احکام با نصوص ظنی ثابت شده است، و آنچه با 
سیار اندک است... و دایره باشد و بلکه بنصوص قطعی ثابت شده است اندک می

احکام شریعت را  %99 که با احکام ظنی ثابت شده دایره بزرگتر و شایدمسایلی 
است و اجتهاد وارد آن  ولحو تو این دایره قابل انعطاف و تجدد گیرد، دربرمی

 .(7)شودمی
کند )در برابر نص نباید اجتهاد کرد( را رد می ۀرو دکتر محمد عماره قاعداین  از

 .(2)ت که اشتباه و خطر در همین مقوله بوده استو بلکه براین باور اس
راه اعتدال و میانه را در  ،گری در میان این دو قول افراطیمنهج سلفیبنابراین 

آنهاست، نه افراط نه تفریط، که  چنانکه در همه مسایل اعتدال شیوه پیش گرفته است
 هردو ناپسندند.

آن  اجتهاد در عرف آنها یعنی تالشی که فقیه برای استنباط احکام شرعی از دالیل
 .(1)داردیل ممبذو

خواهد که این کار علمای شریعت در احکام شرعی تخصص علمی میاجتهاد 
 اندهرا کرد افتن در آن نهایت تالش خودت که در تحصیل علم شرعی و مهارت یاس

و صالحیت دارند که مسایل جدید را از دالیل شرعی استنباط کنند. و عموم مردم و 
باید دنباله  -کنولوژیاجتماعی و ت-فرهنگیان و متفکران و متخصصان در علوم دیگر 

رو آنها باشند و از آنها یاری بجویند، چون علمای شریعت در زمینه علم شرعی 
 .(4)مانند اطبا در علم طب و مهندسین در هندسه هستند
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ممکن است فقیه نیاز داشته باشد که رأی بعضی از متخصصان و فنون دیگر را 
چیزی  برای حکم کردن بربداند تا نظریه مطابق با وضعیت موجود، چون باید 

)در برابر نص نباید اجتهاد  اندهصورت مسئله را دانسته باشد. اما اینکه علما گفت
دروازۀ اجتهاد و اندیشه نیست، بلکه فقها این قاعده را  شدن کرد( این به معنای بسته

–کتاب و سنت رسول الله  ۀپای چون دین مسلمین بر اندهبرای حمایت دین وضع کرد
ها سه تا ، استوار است. و ایناندهماع کردو آنچه ائمه برآن اج -لله علیه وسلمصلی ا

روند و آنچه امت در آن اختالف کند آن را به الله و رسول اصل معصوم به شمار می
گردانند و آنچه دراین اصول آمده حق است و باطلی درآن وجود ندارد، و پیروی برمی

گفت وجوب آن کلی توان آن را ترک صورت نمیباشد و به هیج از آن واجب می
توان چیزی را که این اصول برآن داللت دارد رها کرد و کسی حق بیرون است و نمی

 نچه این اصول برآن داللت دارند را ندارد.آرفتن از 
که مخالف نص باشد اسالم این است که هر رأی و نظری و یکی از مسلمات دین

یده شود و همچنین فتوا دادن و قضاوت به آن جایز باطل است، گرچه اجتهاد نام
طورکه ن نیست. و اگر کسی با نوعی تاویل و تقلید به آن عمل یا حکم کرده باشد هما

نکوش و از علماء به اتفاق سلف چنین کسی قابل  :گویداین قّیم رحمه الله می
 .(7)شودشمرده نمی

ذاشته، اّتباع را ستوده و تقلید را چهارم: اینکه شارع حکم بین اتباع و تقلید فرق گ
گوید: ابو عبدالله بن منداد بصری مالکی مذمت کرده است، حافظ ابن عبدالبر می

اش برای آن دلیلی ندارد، که گویندهید در شریعت یعنی مراجعه به قولی گوید: تقلمی
در شریعت ممنوع است، و اتباع یعنی آنچه دلیل آن ثابت است. و در جای و این 
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د از او تقلید شما از سخنش بدون دلیل پیروی کنی که گوید: هر کسیدیگر می
پیرو او نماید شما به پیروی از قول می فموظرا  ای و هر کسیکه دلیل توکرده

 .(7)هستی
َ  نُتمۡ إِن كُ  قُۡل  فرماید:و خداوند متعال اّتباع را ستوده و می َ  تُِحب ُوَن ٱلل 

ُ يُحۡ  ٱت َبُِعوِن فَ  َ ُ َويَغۡ  بِۡبُكُم ٱلل  َ ]آل عمران:  ر َِحيم َغُفورٞ  فِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡم  َوٱلل 
11]. 

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

َ  قُۡل فرماید:و می َها ٱلن  ُ ي 
َ
أ ِ إِن ِي رَُسوُل  اُس َيَٰ  َ  ۥلَهُ  ُكۡم َجِميًعا ٱل َِذيإِلَيۡ  ٱلل 

َٰتِ ُملۡ  َمََٰو َ ۡرِض  وَ  ُك ٱلس 
َ
ََٰه إِل َا ُهَو يُۡحِيۦ لَا   ٱۡلأ ِ َف  َويُِميُت   إَِل َ ْ بِٱلل  َورَُسولِهِ  اِمُنوا

ِي ِٱل َِذي م 
ُ
َبِي ِٱۡلأ ِ يُؤۡ  ٱلن  َ ]األعراف:  َتۡهَتُدونَ  لََعل َُكمۡ  ٱت َبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوََكَِمَٰ  مُِن بِٱلل 

132]. 

[ که ای مردم، من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم، همان ]خدایی» :بگو
ها و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست؛ که زنده فرمانروایی آسمان

ه ای است که بنخواندهکه پیامبر درس-خدا و فرستاده او  میراند. پس بهکند و میمی
 «.بگروید و او را پیروی کنید، امید که هدایت شوید -خدا و کلمات او ایمان دارد

و همچنین خداوند متعال پیروی از سلف را ستوده است که در ضمن شامل 
شود، خداوند متعال پیروی از فهم آنها از نصوص شرعی می

لُونَ وَ فرماید:می َ و 
َ
َٰبُِقونَٱۡلأ َ نَصارِ وَ  ٱلُۡمَهَِٰجرِينَ ِمَن  ٱلس 

َ
ََبُعوُهموَ  ٱۡلأ  ٱل َِذيَنٱت 
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ُ بِإِحۡ  َ نَۡهَٰرُ َعنۡ  َسَٰن  ر َِضَي ٱلل 
َ
َٰت  تَۡجرِي تَۡحَتَها ٱۡلأ َ َ لَُهۡم َجن  َعد 

َ
 ُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ

َٰلَِك ٱۡلَفۡوزُٱۡلَعِظي َخَٰلِِديَن فِيَها   بَٗدا  َذ
َ
 .[100]التوبة:  مُ أ

شده که آنها سزاوارند که به عنوان پیشوا و  و بیان اندهدر آیه پیشگامان ستوده شد
 مقتدا انتخاب شوند...

و رضامندی خداوند از کسانیکه از آنها پیروی  اندهو پیروان آنان نیز ستوده شد
 طورنیکنند دلیلی است براینکه پیروی از آنها درست است و اشتباه نیست.. و هممی

 نخواهد بود. وقتیکه پیروی کردن از آنها موجب خوشنودی الله
مت کرده و چنین پیروی یکی های پیروی را مذو همچنین خداوند بعضی از شیوه

 باشد.از انواع تقلید است که مذموم می
َبۡعِد َما تَبَي ََن لَُه  ِمن   ٱلر َُسوَل َوَمن يَُشاقِِق فرماید:چنانکه خداوند متعال می

َٰ َونُۡص  ۦنَُول ِهِ  ينَ َغۡيَر َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِ  َويَت َبِعۡ  ٱلُۡهَدىَٰ  َ ََم   لِهِۦَما تََوِل  وََسا َءۡت  َجَهن 
 .[113]النساء:  َمِصيًرا

 به سه نوع است: اندهکه سلف از آن نهی کرده و دوری جستپس تقلیدی 
سنده بنچه خداوند نازل فرموده و توجه نکردن به آن و گردانی از آروی -1

 کردن به تقلید پدران و نیاکان.
او  قول به داردکهه آیا صالحیت ک داندنمی مقّلد که ازکسی تقلیدکردن -8
 .شود استناد
شود، بعد از ثابت شدن حجت و دلیل بر خالف قول کسیکه از او تقلید می -1

 بازهم از او تقلید کردن.
های متعددی از قرآن کریم این سه نوع تقلید را مذّمت خداوند متعال در جاه

ْ ِإَوَذا قِيَل لَُهُم د: فرمایکرده است، چنانکه می ُ  َما   ٱت َبُِعوا َ نَزَل ٱلل 
َ
نَت َبُِع  قَالُواْ بَۡل  أ
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َولَۡو َكاَن َءابَا ؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن َشۡي 
َ
ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَا َءنَا   أ

َ
]البقرة:  ا َولَاَيۡهَتُدونَ َما  أ
130].  

رَۡسۡلَنا ِمن  فرماید:و می
َ
ِن ن َِذيٍر إِل َا قَاَل َوَكَذَٰلَِك َما  أ َقۡبلَِك فِي قَۡريَة  م 

ۡقتَُدونَ  ُ ة  ِإَون َا َعلَيَٰ  َءاَثَٰرِهِم م  م َ
ُ
َولَۡو ٣٢ُمۡتَرفُوَها  إِن َا وََجۡدنَا  َءابَا َءنَا َعلَيَٰ  أ

َ
ََٰل أ ۞َق

ْ إِن َا بَِما   ُۡم َعلَۡيهِ َءابَا َءُكۡم  قَالُو ا ا وََجدت  ۡهَدىَٰ ِمم َ
َ
رِۡسۡلُتم بِهِ ِجۡئُتُكم بِأ

ُ
 ۦأ

َٰفُِرونَ   .[83-81]الزخرف:  َك
ُ  ِإَوَذا قِيَل لَُهمۡ فرماید:یو م َ نَزَل ٱلل 

َ
ْ إِلَيَٰ َما  أ قَالُواْ  ٱلر َُسولِ ِإَولَي  َتَعالَۡوا

َولَۡو َكاَن َءابَا ؤُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن َشۡي َحسۡ 
َ
 ا َولَابُنَا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَا َءنَا   أ

 [103]المائدة:  َيۡهَتُدونَ 
های زیادی کسانیکه از وحی اعراض کرده و به تقلید از پدران و در قرآن در جا

.. و سلف و ائمه اربعه بر مذمت و اندهمورد ذم و نکوهش قرار گرفت اندهنیاکان تن داد
 .(7)دارندحرمت چنین تقلیدی اتفاق نظر 

عوام باید از علمای خود تقلید کنند و مردم عامی از این مستثنی هستند چون 
گوید: علما در اینکه عوام از علمای خود دانند، ابن عبدالبر میچون دلیل را نمی

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إِل َا  َوَما  فرماید:که خداوند مینتقلید کنند اختالفی ندارند، چنا
َ
أ

ۡهَل ٱلذ ِ رَِجاٗلا ن ُوِحي  إِلَۡيِهۡم  فَۡس 
َ
ْ أ  .(2) [31]النحل:  لَا َتۡعلَُمونَ  إِن ُكنُتمۡ  ۡكرِ لُو ا

نه تقلید،  اندهباشد، و بعضی این را نوعی از انواع اتباع شمردکه مراد ازآن عوام می
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ش این آیه و امثال آن اچون آنها تقلید خود را بر اساس دلیل انجام داده انند، و دلیل
 است.

، اندهکه از نصوص شرعی داشتاین است که پیروی از سلف در فهمی منظور 
کند، و تقلید اتباع مشروعی است که نصوص شرعی و اجماع در آن داللت می

 مذموم نیست.
زنند که از سلف صاحبان این دیدگاه متجددانه که به اهل سنت طعنه می -3

 ،شمارندید مذموم میباشند و این را تقلکنند و به فهم آنان ملتزم میپیروی می
نماید، کند که دیگران را به آن متهم میبینیم که بسیاری از آنها همان کاری را میمی

کنند و در شیوۀ بدعت آمیز خود به آنها های زیادی را خیلی تکرار میچنانکه نام
نماید، کسانی مانند جوینی و استناد در تعامل با نصوص شرعی از آنها تقلید می

و در مقابل  .(7)شانو محمد عبده ... و امثال انیو افغرشید رازی و ابن  غزالی و
 نمایند.بینیم که کمتر به صحابه و تابعین و ائمه معروف استشهاد میمی
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 شبهه چهارم

یم و  التزام به فهم سلف مخالف با فرمان الهی است که به تدّبر در قرآن کر
 شده نبوده، فرمان داده است.استنباط احکام جدید که برای سلف شناخته 

 پاسخ به این شبهه:

تردید نیست که خداوند متعال مارا به تدّبر در قرآن کریم فرمان داده، چنانکه  -1
نَزلۡ  فرماید:می

َ
ْ َءاَيَٰتِهِۦكَِتَٰب  أ ا ب َُرو  َ ْولُواْ  َنَُٰه إِلَۡيَك ُمَبََٰرٞك ل ِيَد 

ُ
َر أ َ َولَِيَتَذك 

ۡلَبَٰبِ 
َ
 .[89]ص:  ٱۡلأ

فََلا فرماید:کنند اعتراض کرده، چنانکه میکه در قرآن تدّبر نمیه کسانیو ب 
َ
أ

مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ َيَتَدب َُروَن 
َ
ۡقَفالَُها أ

َ
 .[83]محمد:  َعلَيَٰ قُلُوٍب أ

خوانند عیب و کسانی از اهل کتاب را که کتاب خودرا بدون فهم و تدبر می
ِي ُوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب ُهۡم َوِمنۡ  فرماید:گرفته است چنانکه می م 

ُ
َ  إِل َا   أ َمانِي 

َ
أ

 .[32]البقرة:  ِإَوۡن ُهۡم إِل َا َيُظن ُونَ 
که شارع در قرآن و سنت به آن هاییصحابه به استنباط مفاهیم و نشانهاز این رو 

: کندخوانند، و ابن مسعود قرآن کریم را اینگونه توصیف میمی تصریح نکرده فرا
گوید: الهی فرابگیرید، میسفره توانید از که میالله است، پس تا جایی سفره

 .(7).(رسد..های آن به پایان نمی)شگفتی

                                                           

، و مستدرک 3، و سنن سعید بن منصور، ح202، و الزهد ابن مبارک 8013مصنف عبدالرزاق. ح -7
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کرد که صحابه ذکر نکرده بودند، آنان و تابعین از قرآن مفاهیمی استنباط می
 آنها فراگرفته بود، گرچه درتفسیر قرآن را از صحابه آموخته بودند و نیز سنت را از 

گویند، و استنباط ثمرۀ تدّبر و ای از احادیث با زبان استنباط و استدالل سخن میپاره
 اندیشیدن است و تدبر ثمرۀ درک معنی و داللت آن است.

و بنابراین التزام به فهم سلف از نصوص، مخالف فرمان الهی نیست، و اگر 
مان کردند همیبود پیروان سلف اولین کسانی بودند که با آن مخالفت چنین می

اجتهاد باید بسته باشد  گویند دروازۀکه میطورکه در سخن و عمل با کسانی
 .اندهمخالفت کرد

اندیشه و به کارگری عقل و بلکه در واقع آنها هستند که به ضرورت تدبر در قرآن 
خوانند، اما های آن و استنباط احکام از نصوص آن فرامیدر فهمیدن معانی و باریکی

توان رسید، و آن نص و متن گوید: به بعضی از علم تالوت و درایت میمیبغوی 
آید که این یعنی قیاس بر معنای که در با استنباط به دست می از علم ایهرپاو است، 

 .(7)نصوص نهفته شده است
کند و مسیر آن را مند می فهم سلف استنباط و تدّبر را ضابطالتزام به  -8

کند، تا کسی به ناحق مفهومی برای کالم مشخص و آن به سمت درست هدایت می
غیره، درست نکند، چنانکه صوفیان و دین به نام استنباط و تو و شریعخدا ورسول ا
و روشن   اندهخود چنین کرد هاییاوهو های گمراه و باطنیه در اشارات و دیگر گروه

 اندهگفت عالوه از آنچه صحابه و تابعین یریاست که هرکسی برای قرآن و حدیث تفس
ارائه کند بر خداوند دروغ بسته است و در آیات الهی راه الحاد را در پیش گرفته و 

                                                           

 .8/8033معالم التنزیل. -7
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سخنان را از جای آن تحریف کرده است. و چنین چیزی گشودن دروازۀ کفر و الحاد 
 (7)باشد، و بطالن آن قطعی و مسّلم است.می

و یا  اندهست که سلف برآن اتفاق کردآنچه در گذشت در مورد فهمی ا -1
 اندهحداقل در آن اختالفی از آنها ذکر نشده، اما آنچه سلف در فهم آن اختالف کرد

ها اجتهاد کنند و از اقوال آنها آن را که به از آنها نقل شده در این اگر بعدیو اختالف 
 صحت نزدیکتر است انتخاب کنند، اشکالی ندارد.

استنباط و تدبر صحیح صالح شرط اساسی صحت  التزام به فهم سلف -3
تر گفته شده برای تدبر و استنباط شناخت معنی درست طورکه پیشاست، و همان 

الزم است، و این شناخت باید بر تدبر و استنباط مقدم باشد، و به معنی صحیح 
رو علما برای استنباط صحیح این  . ازاندههمان است که سلف ازآن نص فهمید

 (2)توان به سخنان شیخ االسالم ابن تیمیه، چنانکه میاندهو ضوابطی بیان کردشرایط 
 ه کرد.وغیره در این مورد اشار (5)متأخرین عالل الفاسیو از  (4)و شاطبی (1)و ابن قّیم

 :ور استمتبلذیل و این ضوابط در نکات 
نقل شده تضاد  هکه استنباط شده با آنچه از صحابه در تفسیر آیمفهومی  -أ

نداشته باشد. چون اگر با آن متضاد باشد به معنی این است که صحابه قرآن را غلط 
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، که بطالن چنین مطلبی مسّلم و اندهو بر جهالت و گمراهی اجماع کرد اندهفهمید
 .(7)آشکار است. و معنی شرط اول و دوم که ابن قّیم به آن اشاره کرده همین است

باشد و برآن استوار است، پس معنی که عنی صحیح آیه میچون استنباط تابع م
شود باید صحیح و ثابت باشد و باید استنباط با مفهوم آیه پیوند و از آن استنباط می

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

ر اساس نقل و سماع باشد تا غلط گوید: )تفسیر ظاهر نخست باید بقرطبی می
تفسیر نشود، سپس دایره فهم و استنباط گسترش خواهد یافت، و اینگونه راهی برای 

 .(2)رسیدن به باطن قبل از حاکم کردن ظاهر نخواهد بود
و تفسیر ظاهری را  اندهکنند اسرار قرآن را فهمیدچون کسانیکه ادعا می

خواهند بدون گذشتن از درب به وسط خانه پذیرند، مانند کسی هستند که مینمی
 .انده. و معنای صحیح و ظاهر آیه همان است که سلف فهمید(1)رسیده باشند

استنباط موافق و مطابق زبان عربی باشد که زبان دین و امت است، و این  -ب
از دیدگاه شاطبی اولین شرط است، و مفهوم آن و شرط سوم را که ابن قیم ذکر کرده 

 د.شوشامل می
که از قرآن استنباط شده باشد و بازبان عربی گوید: هر مفهومی شاطبی می

آید، و اگر کسی چنین ادعای در قرآن بکند آن به شمار نمیمنطبق نباشد از علوم قر
 .(4)دعوایش باطل است
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استنباط شاهدی موافق از قرآن و سنت داشته باشد، و این شرط دومی است -ج
 .(7)، تحمیل شوداندهضی اضافه کردکه شاطبی ذکر کرده، و بع

را که سلف آن ن نص شرعی این مقوله که ایجاد فهمی جدیدی برای ،بنابراین -3
 نگفته است نیاز به توصیه دارد:

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

صاحب  -صلی الله علیه وسلم–شود و رسول اکرم های قرآن تمام نمیشگفتی
کنون همواره مسلمین از قرآن و سنت مفاهیم جدیدی ا جوامع الکالم بود، و تا

 بخشد.که بخواهد میکنند و این فضل الله است به هرکسیاستنباط می
شد پذیرفته مخالف با اندهاگر مفهوم استنباط شده با آنچه سلف فهمید -ب

نیست، چون الزمه آن این است که جهالت و خطا به امت در قرآن برتر نسبت داده 
 کند.برگمراهی اتفاق نمی -صلی الله علیه وسلم–شود، چون امت محمد 

و بنابر آنچه گذشت التزام به فهم سلف به هیچ وجه مانع تدبر در قرآن  -0
کند، و از مسیر آن را تصحیح میکند و مند میبود بلکه تدبر را ضابط  نخواهد

 های تدبر و استنباط امور ذیل است:زمینه
که با فهم سلف مخالف ای مفاهیم دیگریاز جهت داللت نصوص بر چاره -أ

 نیست.
 

این نصوص و داللت  دادهای جدید ازرخبرای و از جهت استنباط احکام  -ب
 آن بر بعضی از احکام.
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که سلف استنباط نتخاب و ترجیح از مفاهیمی متعددی و از جهت ا -ج
 .اندهکرد

و از جهت حالت خود خواننده با این آیات که خودش در اجرای و انطباق آن -د
در کجا قرار دارد؟ و این قسمت فهمی از تدبر است که بسیاری از طالب علوم دینی 

 .اندهچه برسد به دیگران از آن غفلت ورزید

 م ه پنجشبه

 شودهم سلف منجر به ایستایی عقل و حرکت علمی میفکه 
ین بلکه اساس است لکنند که "عقل اولین ادله است و نه تنها اوبا اینکه تاکید می

داند و گوشزد ، و قرآن را بزرگ می(7)توان فهمیدکه درستی ادله را از روی آن می
 .(2)کند که به آن عمل شود و مرجع قرار گیرد"می

گویند "اگر روشن شد دانند، و میتناقض میان عقل و نقل را وارد میاما احتمال 
ای رد باید نص را تاویل کرد به گونهکه بین ظاهر نص و برهان عقل تعارضی وجود دا

 .(1)شود" گآهنکه با برهان عقل هم
عقل و جمال دادن به آن تا  ۀرو دکتر احمد کمال ابوالمجد به توسعه دایراین  از

است که: و بر این باور (4)خواند،در میدان تشریع بازی کند فرامی نقش خود را
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حکومت پائین  از تختدر فرهنگ معاصر ما این است که عقل را  بحران واقعی"
 .(7)"اندهآورد

هایش "استغراق نامد که از خصوصیت)مدرسه جمود( میسپس آنچه را که او 
که شیوه ذاری". و منهجی گشمارند و نه بدعت کامل در نصوص... و آن را اتباع می

حکام کلی و جزئی آن را آن در اینکه شریعت حاکم است نه محکوم و مومنان باید ا
 .(2)زندطعنه می اجرا کنند

گوید: )ما اعتراضات دهد و میسپس پیرامون این مدرسه فکری توضیح می
کنیم و باور نهان نمیپ -منهج سلفی-های فکری این منهج یعنی خودرا به ساختار

داریم که این منهج و شیوه منجر به ناتوان شدن تمدن اسالمی و پائین آمدن جایگاه 
 .(1) مسلمین خواهد شد(

خواند اما خوانی نصوص قرآن و سنت فرامیزبنابراین دکتر عبدالجواد یاسین به با
یات و احادیث کند که نه به مفهوم سلفی آن که بیشتر آن را حجم زیاد رواتاکید می

که نص نیست و سلفیت نصوص بر آن اعتماد دهد و باید منابعی تشکیل می تقریباً 
 .(4)کرده کنار زده شود و آنچه با عقل مخالف است دور گذاشته شود

 پاسخ به شبهه پنجم:
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 اندهتکرار کرد اندهنامیدگرا میرا عقل که در گذشته و حال خوداین شبهه را کسانی
کنند، این نامند مطرح میگراها میکه آنها آنان را نصو این شبهه را در مقابل کسانی

 شبهه از فالسفه گذشته و از متفکران غربی در عصر حاضر وارد شده است.
کسانی بودند که تحت تاثیر فالسفه قرار گرفته بودند و سپس  (7)در میان معتزله
 متأثر شدند.از آنها  تریدیهو مامتکلمین از اشاعره 

شود که گرایی در جهان عربی ما افراد یافت میکه در میان منتسبین به عقلچنان
حی را مانع فعالیت ها و، غربیاندهسبت به وحی قرار گرفتتحت تاثیر موضع غرب ن

نامند را پذیرفت و به دنبال عقل را شمارند از دیدگاه آنها باید آنچه وحی میعقل می
های که روشنی اقل و استقالل و فعالیت کرد و یا اینکه از سلطۀ وحی آزاد شد تعطیل

 متنوع آن را به دنبال خواهد داشت.!
 نامند.ها در برابر آنچه وحی میغربی مانهصموضع خ

توان قابل توجیه باشد که وحی نزد آنها همان سلطه کلیسا و این جهت می از
بر پیامبر خدا نازل شده فاصله دارد، و یا جا وحی که خرافات آن است که بسیار 

که فقط بر عقل محض تکیه  اندهها این دیدگاه را از فیلسوفانی به ارث بردکه غربیاین
توان بوسیله ایست که میترین وسیلهکردند عقل قابل اعتمادکردند چون فکر میمی

از عقل بودند  ائدفوهای دیگر که داد، چون آنها از چیز سامانآن این زندگی را 
را شناخته بودند که وحی  یمأیوس شده چون که یا اصاًل وحی را نشناخته بود یا چیز

 .(2)شده سپس دروغ و تقلبی بودنش آشکار گردید و آنگاه به آن کافر شدندنامیده می
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نیاز ی ندارد، و خداوند مارا از آن بیاما چنین توجیهی در دین اسالمی ما جایگاه
های درپیش گرفتن این راه پرپیج و خم و غیر قابل ز تحمل سختیکرده و مارا ا

که ما در دست داریم دقیق همان وحی است الهی نیاز کرده است، و وحی بی اعتماد
نازل و هیچ تغیری در آن انجام  -صلی الله علیه وسلم–که از سوی الله بر پیامبر 

 ضاد قرار گیرد. نشده است، ازاین رو ممکن نیست که با حقایق عقلی در ت
و تابعین اعتماد بر وحی و عقل  -صلی الله علیه وسلم–اصحاب رسول الله 

دانستند، آنان به این دین ایمان آورده و سلیم را تنها راه سامان  گرفتن زندگی بشر می
رمز زندگی خود آن را عماًل اجرا کردند وجود باور دینی و اجرای آن هیچ مشکلی در 

نکرد بلکه فقدان آن یا فقدان یکی از آن دو )باور دینی و اجرای آن(  زندگی آنها ایجاد
 (7)مشکل ساز خواهد بود.

مشکل در تصور تضاد و تعارض وحی و عقل است، که چنین تصوری باعث 
شود تا به گونه متفاوت موضع اتخاذ شود، یا به طور کلی وحی را از صحنه دور می

گفته خودشان انسانیت آزاد و راهش روشن شود، و یا نماید و بر عقل تکیه نکنند تا به 
تاویل  اینکه به وحی توجه شود بدون آنکه اصطکاکی صورت گردد بلکه وحی را

دوش آن حرکت کند و به رند تا تسلیم عقل شود و دوشاکنند یا آن را به عقل بسپا
دیگر  آنگ باشد. این از یک سو و از سوییاشد که باعقل همشرطی وحی قابل قبول ب

اری از صوفیان عقل را مذمت و گویند عقل را باید دور انداخت، چون بسیبعضی می
رسد زمانی انسان با حاالت عالیه و مقامات باال می :گویندکنند و میجویی میعیب

زنند که عقل را تکذیب و مستی و جنون که عقل همراه نباشد، و به اموری دست می
گویند که فقط با نبود عقل و از معارف و حاالتی میستاید و سخن و شیدایی را می
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کنند که با عقل را تصدیق میتشخیص تحقق آن ممکن است، و همچنین اموری 
 (7)صریح بطالن آن معلوم است.

ها نه از عقل اعراض طرف، سلفی گویی دوو در مقابل این انحراف و خرافه
از جایگاهش قرار داده و معصوم  شمارند و نه آن را فراترکنند و آن را بدعت میمی
انگارند، در میان این دو دیدگاه منهج سلفی راه میانه و اعتدال را در پیش گرفته می

باشد، و بر پایه فهم روی و اعتدال اسالم میکه سلفیت همواره نماد میانهاست، چنان
وسط آنها، استوار است. نگاه سلف امت از نصوص شریعت و اجرای عملی آن ت

 گری به این قضیه مهم به گونه ذیل است:یسلف
ها و بیانات خود آن را مد نظر که اینجا منظور است و سلف در طرحعقلی  -1

فهمد، مانند نیروی بینایی داند و میدارند، غریزه انسانی است که بوسله آن انسان می
در چشم و چشایی در زبان، این نیرو در معقوالت و معلومات شرط است و محور 

 (2)کند.لیف است، و عقل انسان را از سایر حیوانات متمایز میتک
کنون مفهموم عقل برای آنها مبهم است، ا نامند تاگرا میرا عقل اما کسانیکه خود

ها با اینکه ، حتی غربیاندهحیرت و اضطراب شدو بیش ازهمه در تعریف آن دچار 
که ، چناناندهآن ارائه نکردگرای زیادی دارند، تعریف درستی از کردهای عقلروی

نزد گروهی از  (1)یست عرب اعتراف کرده است.یکی در نظریه پردازان سکوالر
 (4)فالسفه عقل یعنی خدا.
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آید این است که کالم خدا و رسول به کدام عقل مورد سخنش که پیش میسوالی 
د، خواهید عقل کدام یک از شما معیار سخنش نص مشرعی باشگیرد؟ و میقرار می

روی آن هزاران حساب باز کرد، آیا عقل مسلمان  و کدام عقل معاصر هست که باید
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 تمدن دنیوی دیگر احساس سرخوردگی و 

ه کتاب و پیامبرش کفر ورزید معیار کنند، یا عقل کسیکه به دین خدا و بشکست می
 (7)است.
عقل از دیدگاه سلف موهبتی ربانی و لطفی الهی است که خداوند به سبب  -8

هایش آن را برتری داده و عقل را شرط و امی داشته و بر بسیاری از آفریدهآن بشر را گر
از که از آن به عنوان یکی  محور تکلیف قرار داده است و احکامی را مقرر داشته

کند، تا از آن حفاظت کنند، حمایت می اندهها آمدهای پنجگانه که شریعتضرورت
 شود حرام گردانیده است.و آنچه را که موجب ضعف و یا از بین رفتن عقل می

 
عقل نزد علمای سلف اهمیت زیادی دارد، و آن چنانکه امام شافعی  -1

 (2)گوید: وسیلۀ تشخیص است.می
است که درست و نادرست علم و راجح و مرجوح آن در و وسیله علم و معیاری 

توان بوسیله آن زیبایی و زشتی را میاست که ای و آیینهشود، پرتو آن شناخته می
 (1)برد.پی
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بنابراین نزد سلف عقل در شناخت علوم و کمال و صالح اعمال شرط است، و 
 (7)ابد، اما عقل مستقل نیست.یباعقل است که علم و عمل کمال می

 عقل از دیدگاه سلف جزئی از انسان مخلوق است، ازاین رو معرفت بر -3
کند، معرفت عقلی علم انسان تر از دانشی است که وحی ارائه میآمده از آن پائین

 (2)است و وحی علم الله.
ایست محدود بر درک مانند حواس ز لغزش و خطا معصوم نیست و وسیلهعقل ا

اوند برای گوید: خدتوانند فراتر بردند، شاطبی میکه محدودند و از حدود خود نمی
روند، و هرچیزی را ای قرار داده که از آن فراتر نمیادراک خطا عقول محدوده

کند بود با خداوند که همه چیز را درک میتواند درک کند، چون اگر چنین مینمی
حدود و پایانی شد، پس معلومات الله پایان پذیر نیست، و معلومات بنده مبرابر می

دارد، و آنچه پایان دارد و محدود است با آنچه محدود نیست و پایانی ندارد 
 (1)تواند برابری کند.نمی

که آن را هایی تند آن را وارد میدانگذاشسلف چون به عقل احترام می -3
و  اندهگنجد، وارد نکردداند و وسیلۀ فهم آن را در دست ندارد و در آن نمیخوب نمی

که خداوند فرمان داده که عقل را به کار  اندههایی به کار گرفتبلکه فقط عقل را در جاه
 کند که:گیرید؛ چنانکه خداوند متعال عقل مسلمان را راهنمایی می

دینش را از پیامبر بگیرد و توضیح داده که مسلمان به خصوص در زمینه  -أ
هایش و گمراه خواهد شد و یافتهک اعتقادی و امور غیبی بر عقل خود تکیه کند هال

 چیزی جز گمان و هواپرستی بیش نخواهد بود.
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نَزَل  إِنۡ فرماید:چنانکه می
َ
ا  أ َ نُتۡم َوَءابَا ؤُُكم م 

َ
ۡيُتُموَها  أ َ ۡسَما ءٞ َسم 

َ
هَِي إِل َا  أ

 ُ َ ن َ بَِها ِمن ُسلۡ  ٱلل  نُفُس  َوَما َتهۡ  َطٍَٰنٍۚ إِن يَت َبُِعوَن إِل َا ٱلظ َ
َ
َجا َءُهم  َولََقدۡ  َوى ٱلۡأ

ب ِِهُم ٱلُۡهَدىَٰ   َ ِن ر   .[81]النجم:  م 
ْ لََك فَٱۡعلَمۡ  فَإِن ل َمۡ فرماید:و می هۡ  يَۡسَتِجيبُوا

َ
ََما يَت َبُِعوَن أ ن 

َ
َوا َءُهۡم  َوَمۡن أ

ََبعَ  ِن ٱت  ُ ِمم َ َضل 
َ
َُٰه بَِغيۡ  أ ِ  َن رِ ُهٗدى م ِ َهَوى َ َ إِن َ  ٱلل  َ َٰلِِمينَ ِدي ٱلۡ لَا َيهۡ  ٱلل  َ  َقۡوَمٱلظ 

 .[30]القصص: 
کند که باید در برابر نص شرعی تسلیم شد و عقل سلیم و عقل سلیم تاکید می

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

نَزلۡ فرماید:خداوند می
َ
ْ َءاَيَٰتِهِۦَنَُٰه إِلَۡيَك كَِتَٰب  أ ا ب َُرو  َ َر  ُمَبََٰرٞك ل َِيد  َ َولَِيَتَذك 

ْولُواْ 
ُ
ۡلَبَٰبِ أ

َ
 .[89]ص:  ٱۡلأ
فََلا َيَتَدب َُروَن فرماید:و می

َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

َ
ۡقَفالَُها   أ

َ
 .[83]محمد:  َعلَيَٰ قُلُوٍب أ

 و خداوند اهل کتاب را به خاطر اینکه در کتاب خود تدبر کنند عیب گرفته است،
ِي ُوَن لَا َيۡعلَ َوِمنۡ فرماید:و می م 

ُ
َمانِي َ ِإَوۡن ُهۡم إِل َا َيُظن ُونَ  إِل َا   ٱلِۡكَتََٰب ُموَن ُهۡم أ

َ
 أ

 .[32]البقرة: 
گوید: یعنی یعنی تالوت تنها بدون تدبر در معانی آن، و ابن عباس می و امانّي 

 (2)و مطابق دیگر در معنی آن گفته شده است. (7)دانند،معانی کتاب را نمی
بشری و مادی، و آشنا شدن  تدبر و اندیشیدن در کتاب جهان هستی و زندگی -ج

های الهی در آن و مسّخر کردن آن برای بشر، چنانکه خداوند متعال با سنت
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ْ قُِل فرماید:می َٰتِ َماَذا فِي  ٱنُظُروا َمََٰو َ ۡرِضٍۚ وَ  ٱلس 
َ
 ٱلن ُُذرُ وَ  ٱٓأۡلَيَُٰت  نِيَوَما ُتغۡ  ٱۡلأ

 .[101]یونس:  م  ل َا يُۡؤِمُنونَ َعن قَوۡ 
ۡرِض َوِِف فرماید:و می

َ
 .[80]الذاریات:  ل ِۡلُموقِنِينَ  َءاَيَٰتٞ  ٱۡلأ

های الله روایت است که فرمود: )در لغت -لمصلی الله علیه وس–و از پیامبر 
 (7)فکر کنید و در خود الله فکر نکنید(.

یوۀ تعامل کتاب "الرسالة" را تالیف کرد تا منهج و ش -رحمه الله–و امام شافعی 
 دار و دارای اصل نماید.عقلی با شریعت را ریشه

بنابراین جای طبیعی عقل از دیدگاه سلف این است که بعد از وحی قرار  -0
حی و با راهنمایی آن حرکت کند، پس وگیرد و تابع وحی باشد و در پرتو نور آن 

را در چارچوب  رو است و نقش خودراهنما و سرور است، و عقل دنباله اکم و ح
کند، و های آن بازی میکه وحی برای آن ترسیم کرده و در پرتو رهنمودهایصالحیت
و اگر به این  ی ممکن و مّیسر است،رورست عقل فقط در ضمن این دنباله حرکت د

از آن بیرون رود و بالی برای خود و ثمربخش خواهد بود و اگر  تبعّیت ملتزم باشد
 شود.پیروانش می

نیاز خارج از محدودۀ آن است از وحی بیکه تواند در اموریبلکه عقل نمی
باشد، اگر نور ایمان و قرآن باعقل مرتبط باشد مثل این است که با نور چشم نور 

کند نخواهد تواند درک هایی را نمیخورشید و آتش بپیوندد، و اگر تنها باشد چیز
و ممکن ها حیوانی خواهد بود دید، و اگر عقل کاماًل از وحی جدا شود سخنان و کار

برد... پیامبران هایش لذت میطورکه حیوان از کارد همان است دارای لذت باشن
 (2)لی از لحاظ عقلی محال نیستند.رسد وکه عقل به آن نمی اندههایی آوردچیز
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سخن خود ساختۀ مشکل تضاد عقل و نقل وارونه کردن حقیقت است و  -3
بر تصورات غلطی استوار است که عقل و وحی را یکسان تخریب این سخن 

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

که وحی دال بر ت، بلکه از آن خالف حقی فهمیده اسکند را نوحی برآن داللت می
 آن است را فهمیده است....

تعرض دارد اما فرد  کند که عقل سالم با وحیسلیم هرگز تصور نمیچون عقل 
که این شبهه خیالی است و د که این شبهه عقلی است و حال آنبرجاهل گمان می

 (7)باشد.منشاء آن جهالت می
برای صحابه چنین تضاد و یست ازاین رو چون تعارض بین دو حقیقت ممکن ن

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

تر است، چون شریعت حقی است که باطل به آن راهی تر و به علم نزدیکلمسا
شود و تضاد و تناقض در آن ممکن نیست و بعد از حق شک به آن وارد نمیندارد و 

جز گمراهی جیزی نیست، و الله متعال حق است و سخن او حق است و رسول او 
ر صحت آن حق است و هرآنچه با آن مخالف باشد باطل محض است که دلیلی ب

بر بطالن آن انجامد می که مقدمات آن به امور قطعینیست، بلکه دالیل صحیحی 
 داللت دارد.

طلبد که باید به عنوان پیامبر می به اسالم به عنوان دین و به محمد و ایمان داشتن
 مطلقًا تسلیم پیامبر شد.
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ُِموَك فِيَما فََلا َوَرب َِك لَا يُؤۡ فرماید:چنانکه خداوند می ِمُنوَن َحت َيَٰ يَُحك 
ْ فِي   َ لَا يَِجُدوا ْ تَۡسلِيٗماَشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثم  ا قََضۡيَت َويَُسل ُِموا ِم َ نُفِسِهۡم َحرَٗجا م 

َ
 أ

 .[03]النساء: 
َها ٱل َِذينَ َيَٰ  فرماید:و می ُ ي 

َ
ْ َبيۡ  أ ُموا ِ ْ لَا ُتَقد  ِ َءاَمُنوا َ  ۦ  َورَُسولِهِ  َن يََدِي ٱلل 

َ  وَ  َ َ  ٱت َُقواْٱلل  َ إِن  َ  .[1]الحجرات:  َسِميع  َعلِيمٞ  ٱلل 
امر الله و رسول است، بنابراین یکی از عقل با ذوق و قیاس بر پس مقدم کردن 

کسی حق ندارد با شان این است هیچ اصول مورد اتفاق صحابه و تابعین و پیروان
رأی و ذوق و عقل و قیاس و جد خود با قرآن مخالفت کند و اگر بکند آزاد پذیرفته 

 (7)نیست.
مقدم شود و آنچه باید مؤخر  گوید: شریعت است که باید برهمه چیزشاطبی می

نیاز مقدم ت که ناقص نیازمند را بر کامل بیشود نظر عقل است، پس درست نیس
 (2)کنیم و این خالف معقول و منقول است.

 :شودو از مقدم نمودن عقل بر وحی به ناچاریکی از دوکار انجام می
 ت.یکی طعنه زدن به وحی و یا طعنه زدن به علم الله و هردو کفر اس

که ایمان جز با آن  -صلی الله علیه وسلم–و از اصول ایمان به نبوت محمد 
 ه کرد:توان اشارابد به این دو اصل مییتحقق نمی

همه مسایل دین را رسانده  -صلی الله علیه وسلم–باید پذیرفت که پیامبر  -أ
 است.
 که رسول اکرم آورده را بدون قید و شرط پذیرفت.باید همه امور دینی  -ب
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گوید شرط پذیرفتن خبر پیامبر این است که معارض عقلی هرکس که میو 
ایمان ندارد و  -وسلم علیهصلی الله –نداشته باشد، چنین کسی در حقیقت به پیامبر 

کند و پذیرد چون برای او تفاوتی نمیکه پیامبر در مورد ربوبیت داده را نمیاخباری 
کند، بلکه آن را آن را نداند تصدیق نمی اگر خبری از پیامبر بیاید و او با عقل خود

نماید و اگر در مورد چیزی خبری از پیامبر یا به حال خودش رها می تاویل میکند
کند، پس برای چنین کس بودن نقل شده باشد و عقل او آن را بداند به آن باور می

 کند.پیامبر و سخنش و نبود پیامبر و خبر ندادنش تفاوتی نمی
هرکس برای پذیرفتن  اندهث و اجماع نزد او تاثیر ندارد، و ائمه گفتو قرآن و حدی

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

ُ
ُ ِإَوَذا َجا َءۡتُهۡم َءايَةٞ قَالُواْ لَن ن ُۡؤِمَن َحت َيَٰ نُۡؤََتَٰ ِمۡثَل َما  أ ِۘٱلل َ َِه

 ٱلل 
ۡعلَُم َحۡيُث يَۡجَعُل رَِسالََتهُ 

َ
ۡجَرُمواْ َصَغار  ِعنَد  ٱل َِذينَ َسُيِصيُب  ۗۥۡ أ

َ
ِ أ َ وََعَذاٞب  ٱلل 

 (7).[183]األنعام:  َشِديُد  بَِما َكانُواْ َيۡمُكُرونَ 
از دالیل عقلی به علم و یقین  اندهاینکه متأخرین آنها رازی وغیره گفتمانند 

 (2)باشند.نها فقط دالیل لفظی ظّنی )گمان( میتوان رسید،  بلکه اینمی

بنابر همه آنچه گفته شد پس ممکن نیست که التزام به فهم سلف در  -2
مند و سیر عقل باشد بلکه حرکت عقل را ضابطهخرین نصوص شرعی مانع از نقش آ

نماید، پس منهج سلفی که بر اساس فهم و برداشت سلف صالح آن را تصحیح می
مند و منهجی در های هدفل مسلمان را در چارچوباست عق از نصوص استوار

و همچنین عقل  کندو تشریعی کنترل میچارچوب اصول عقیدتی و اخالقی 
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آلوده و حرکت آن را  که صفای آن راهایی ها و خرافات و فلسلفهبدعت مسلمان را از
س عقل را به کند. و سپکند، پاالیش میاندازد، و مسیرش را منحرف میبه متأخر می

برد تا راه پیشرفت و سازندگی را طی کند و منافع را متحقق نماید و مفاسد را جلو می
 (7)دور کند و اینگونه ساختمان تمدن امت را بسازد.

ای را که در بهادادن به عقل و گاه سلفی مسلکی میانه است و شیوهپس دید
مجال آن نیست و در توانایش  تمجید آن افراط کرد، و آن را در جایی به کار برده که

پذیرد و همچنین عدم استفاده از عقل و کاستن از جایگاه و ارزش و باشد، نمینمی
 اهمیت آن را نیز قبول ندارد.

،  و آنان عقل را در چارچوب درست (2)گراهای واقعی هستندها عقلپس سلفی
را از  دهد، و عقلشان میجا خالقیت نکه در آن اندهایی به کار بردر جآن قرار داده و د

واالی نبوی را در پس هرکس راه  اندهکند دورنگه داشتکه آن را ممنون میهایی ورطه
با اقوال پیامبران موافق است نه پیش بگیرد خواهد دانست که عقل صریح 

 (1)مخالف.
های که باورباید نص شرعی بوسیله مقررات عقلی اما دعوت به اینکه  -9

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

را مورد  شرعی طریق ثوابتگشاید تا ازاین جاهل و معرضی میبه روی هر 
 .جویی قرار دهد و از زیربار احکام آن در برودعیب
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دهند که به علم و تر این است که چنین دعوتی را کسانی سر میو خطرناک
رود آنان امت را به تمسک به دینش و دعوت دینی منسوب اند، کسانیکه انتظار می

چنگ زدن به کتاب و سنت و تعظیم نصوص شرعی، و تسلیم شدن به آن و مراجعه 
 آن برهمه چیز، دعوت دهند.به آن برای داوری و عمل کردن به آن و مقدم داشتن 

یی اکند ادعگری رشد علمی را متوقف میین ادعا که سلفو همچنین ا -10
کند و آنچه حقیقت دارد این است که است که تاریخ پیروان منهج سلف آن را رد می

همواره همین شیوه تفکر بود که طلبه دار حرکت علمی و فعال نمودن آن بوده و 
مود آزاد کرده، و عقل را از سلطۀ خرافات و افکار حرکت علمی را از تقلید و ج
 (7)منحرف رهایی بخشیده است.

ه وضوح و هرکس در تاریخ تولید علمی مسلمین تأمل کند این مطلب را ب
هایی مانند ابن عبدالبر، و نووی و ابن تیمیه و ابن مشاهده خواهد کرد و شخصیت

شان از طلیعه داران شوکانی و امثالقّیم و ابن کثیر و ذهبی و محمد به عبدالوهاب و 
 .اندهحرکت فعالیت علمی و رهایی از جمود و تقلید بود

پذیرد اتهام گری حجت عقل را نمیکه سلفی باید اشاره کرد که این  اتهام -11
ه به آن پاسخ نکند و اینگواین اتهام را ذکر میای نیست، شیخ االسالم ابن تیمیه تازه
کنند که اهل حدیث و سنت اهل اهل کالم ادعا میعجیب است که دهد: "می

گویند باشند، و میتقلیدند و اهل نظر و استدالل نیستند، و منکر حجت عقل می
 .کنند"فالن امام حدیث نظر را قبول نکرده است، و اینگونه بر آنها اعتراض می

گویید درست نیست اهل سنت و حدیث گوید: به آنها باید گفت: آنچه میمی
کنند و این اصلی است که همه بر آن اتفاق نظر نچه در قرآن آمده را انکار نمیآ

کسی ده، و از هیچ نظر و تدبر فرمان دادارند،  و خداوند در بسیاری از آیات قرآن به 
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یشیدن و اندهاز علمای سلف نقل نشده که منکر تفکر و تدبر باشد. و بلکه همه ب
کنند. اما اشتراکی بین )نظر و  استدالل( و امر میتدبر که شریعت به آن فرمان دهد، 

را رد  اندهلفظ )کالم( به وجود آمده، علمای سلف باطلی را که متکلمین ایجاد کرد
پذیرند، اینجاست که متکلمین گمان کنند و نظر و کالم و استدالل آنها را نمیمی
نظر و استدالل  که این نپذیرفتن آنها مستلزم نپذیرفتن جنس و ماهیت اندهبرد

 (7)است.
 ایشانو طبیعی  قللیهای ن فالسفه را در بحثکه ابن قیم به کسانیکه سخچنان

برند از لوازم تصدیق پیامبران رّد اموری است که فالسفه با کنند و گمان میرد می
، اعتراض کرده و اندهبردو به مقدمات آن با حّس پی  اندهتعقل بدیهی دریاف

دید همان های پیامبر به سبب اینها بزرگترین زیان را خواهد و آوردهدین "گوید: می
کنند، یکی با یبیند. پس هردو به دین ضرر وارد مکه از سوی ملحدین زیان میطور

یگری با کمک کردن به دین از راهی که راهش زند و دجویی دین به آن زیان میعیب
 (2).نیست"

 

 شبهه ششم:

لف شور و مقدس شمردن افراد و محبت پدران و انگیزه التزام به فهم س
 نیاکان است.
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گوید: نسبت دادن تقدس به اقوال و اجتهادات دکتر عبدالحمید ابو سلیمان می
سلف و ملحق کردن آن به سنت و وحی یکی از دالیل کوتاهی ورزیدن در اقدام 

 (7)منهجی و روشمند است.
دارد این گری به نصوص سلفی گوید: به علت تقدسی کهو دکتر محمد عمارة می

ران که این نصوص در آن گفته شده امتداد دارد و در حرکت سلفیت دو تقدس تا
م بیشتر خواهد چند گذشته دورتر شود این تعظیتعظیم گذشته شیوع پیدا کرده و هر 

 (2)دانند...دارتر میشد چون آن را ریشه
غریزه احترام به پدران و گری گوید: یکی از اسباب سلفیو دکتر علوانی می

ای از نصوص که کذشته را دوران رهنیاکان و تعظیم فرهنگ گذشته و اضافه برآن پا
 (1)گری تاثیر داشته است.شمارد نیز در التزام به سلفیبهتر می

کند راهی برای استفاده از اندیشه و دکتر عبدالحمید ابو سلیمان تاکید می
نیست، تا وقتی دیدگاه و  قضایای معاصر باشدمثبت برای حل  گذشتگان با شیوۀ

ه نشود ددوزمفهوم فکری میراث علما از افراد سلف پاکسازی نشود!! و تقدس از آنها 
 (4)و تقدس فقط در قرآن و نصوص صحیح سنت منحصر نگردد.

 پاسخ به شبهه ششم:

 شود:یل خالصه میبا توجه به مطالب گذشته در امور ذاین شبهه 
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مند چه از آنها نقل شده، در حرکت هدفقوال سلف و آنمقدس شمردن ا -1
 کند.نقص ایجاد می

ای از نصوص م نصوص است و به دلیل تاثیر پارهدلیل این تقدس تعظی -8
. و علت دیگر آن غریزه احترام گذاشتن به اندهاست که گذشته را با بهتر بودن ربط داد

 ز گذشتگان است.پدران و نیاکان و تعظیم علم و فرهنگ به ارث ماند ا
 
توان از اندیشه به ارث مانده از گذشتگان استفاده کرد مگر آن این نمی -1

 تقدس زدوده شود و دیدگاه و مفهوم فکری از افراد سلف پاکسازی شود.
 پاسخ:

گیرد گری برای نصوص انجام میکه از سوی سلفیاین  تقدس و تعظیمی  اواًل:
های فکری هواپرستان و فکری است که آن را از سایر شیوه های این شیوۀاز ویژگی

تا از  اندهکه امیال بشری را تقدس دادهای فکری شیوهنماید، بدعت گذاران ستایز می
 بکاهند.هیبت و عظمت نص شرعی 

–تقدس نصوص نتیجۀ تعظیم الله و مقدس شمردن او تعاون و تعظیم پیامبرش 
 امر الله و رسول است.و پذیرفتن  -صلی الله علیه وسلم

ُ َوَما َكاَن لُِمؤۡ فرماید:خداوند متعال می َ  ِمن  َولَا ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََضي ٱلل 
مۡ  ۥ  َورَُسولُهُ 

َ
ن يَُكوَن لَُهُم ٱلِۡخَيَرةُ أ

َ
َ  ِمنۡ  ًرا أ َ ۡمرِهِۡمۗۡ َوَمن َيۡعِص ٱلل 

َ
 ۥَورَُسولَهُ  أ

بِيٗنا َفَقدۡ  ُ  .[10]األحزاب:  َضل َ َضَلَٰٗلا م 
َها ٱل َِذينَ َيَٰ  فرماید:و می ُ ي 

َ
ْ َبيۡ  أ ُموا ِ ْ لَا ُتَقد  ِ َءاَمُنوا َ  ۦ  َورَُسولِهِ  َن يََدِي ٱلل 

َ  وَ  َ َ  ٱت َُقواْٱلل  َ إِن  َ  .[1]الحجرات:  َسِميع  َعلِيمٞ  ٱلل 
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َٰلَِك  فرماید:و می ِ  َذ َ ۡم ُحُرَمَِٰت ٱلل  ِ  ۗۦۡ ِعنَد َرب ِهِ  رٞ ل َُهۥَفُهَو َخيۡ  َوَمن ُيَعظ 
ِحل َۡت 

ُ
نَۡعَٰمُ  َوأ

َ
ۡوَثَٰنِ ِمَن  لَيَٰ َعلَۡيُكۡم  فَٱۡجَتنُِبواْٱلر ِۡجَس إِل َا َما ُيتۡ  لَُكُم ٱۡلأ

َ
 ٱلۡأ

ْ وَ  ورِ قَوۡ  ٱۡجَتنُِبوا  .[10]الحج:  َل ٱلز ُ
َٰلَِك  فرماید:و می ِ  َذ َ ئَِر ٱلل  ۡم َشَعَٰ  ِ ََها ِمن َتقۡ  َوَمن ُيَعظ   َوى ٱۡلُقلُوِب فَإِن 

 .[18]الحج: 
 این مورد نصوص بیشمار آمده است. و در

ان و کارن نصوص این است که از تحریف گزافهای تعظیم ایاز نشانه دوم:
طلبد که این نصوص گرایان حمایت شوند، و این میتاویل جاهالن و دستبرد باطل

آن و در زمان نزول  اندهگونه فهمیده شوند که اصحاب رسول الله آن را فهمیدهمان
، بدون آن که با امیال اندهرسول خدا فراگرفت تازه ازکلمات و معانی آن را ترو بود و

شان از تابعین بشری و اجتهادات آنها آلوده شود، و سپس به همین صورت شاگردان
 .اندهشان آن را از آنها گرفتو پیروان

خداوند به فضیلت سلف صالح شهادت داده و آنان را ستوده است و سوم:
به برتری آنان گواهی داده و الله و رسول او  -وسلم صلی الله علیه–یامبر همچنین پ

، پس پیروان سلفیت فرمان الله و رسول اندهبه پیروی از راه آنان و اقتدا به آنها امر کرد
 دارند.را تعظیم کرده و آن را مقدم می

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

گاهانه نبود و به خاطر این نیست که آنان  پنجم: تعظیم فهم و درک سلف تا آ
کرد و تا بود این تعظیم از آنها عبور میباشند و اگر چنین میپدران و نیاکان می
ستند، و همچنین اگر چنین ه ها اینگونهناریونالیستچنانکه یافت مشرکین امتداد می
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شد و از پدران نزدیک و فهم آنها بر فهم و استنباط بود از خلف شروع میمی
 متقدمین مقدم قرار گرفت.

های شرعی است که نصوص برآن داللت و بلکه این تعظیم فقط به خاطر معیار
عمل و لم و که آنان در ع اندهو اتفاق نمود اندهدارد، و همه بر فضیلت آنها اجماع کرد

 (7)باشند.گوی سبقت را از همه بوده و برهمگان مقدم میایمان و عقل و دین و عبادت
 (2)سنجش درست را هم به مورد باال باید اضافه کرد.و داللت معقول و 

باشد و عقل و اجماع گری مسلکی است که مستند آن کتاب سنت میپس سلفی
 دهد.تاریخ نیز به حقانیت آن گواهی میو تجربه و  (1)نماید.است آن را تأیید می

ازه متقدم در علوم شرعی راسخ و دارای دانش عمیق اندهتواند بپس متأخرین نمی
و باشد، پس فراگیری صحابه به علوم شرعی را نسبت به فراگیری تابعین بیشتر است 

 کند که هیچ مسئله که باو تجربه هم ثابت می(4)هاطور آنها نسبت به بعدیهمین
سلف در آن مخالفت شده نبوده مگر اینکه روشن شده که حق به جانب سلف بوده 

 (5)است.

اتفاق نظر داشتن آنها در اعتقاد و اصول دین و اصول منهج و احکام  و همچنین
تر ازاین بر دلیل بر حق بودن آن است و بلکه "آیا دلیلی روشنبزرگ علمی، بزرگترین 

 (6)."حقانیت وجود دارد

                                                           

 .3/132مجموع الفتاوی. -7

 .22-31فهم السلف الصالح... ص-2

 .132موقف االتجاه العقالنی. ص-1

 .1/33ن ک: الموافقات. -4

 .2نقض المنطق. ص-5

 .8/883الحجه فی بیان المحجة لقوام السنه. -6
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شیوۀ فهمی از قرآن و سنت که فهم و درک سلف صالح را معیار قرار  هر ششم:
کس هر اید تا هرشگدهد منهج و شیوه ناسالمی خواهد بود و درها را کاماًل مینمی

 خواهد به خدا و دینش نسبت دهد.که میسخن ناحقی 
ای در دست هواپرستان خواهد بود، و اینجاست که دین و نصوص آن بازیچهو 

ای معانی نصوص به تعدد ، به گونهرج نصوص را فراخواهد گرفتهرج و م
خوانندگان آن متعدد خواهد بود، و ازآن دینی پدید خواهد آمد که هر نامی جز دین 

 (7)تواند برآن نهاد.اسالم می
و مردم در مورد قرآن و سنت دچار اشتباه خواهند شد، و بدعت و سنت وحق و 

دروازۀ اختالف و تفرقه مذموم که اسالم برای از بین باطل در آمیخته خواهند شد، و 
انجامد، آمده است گشوده خواهد که به آن میهایی بردن آن در نطفه و بستی همه راه

شد. و قرآن قسمت قسمت خواهد شد و هر گروهی به آنچه دارند شادمان خواهند 
 بود.

مید و این هدف و همه اینها به تضعیف نص شرعی و غیر موّثر بودن خواهد انجا
مذاهب معاصری است که به باز خوانی نص و فهم آن فرا  استراتژیک اغلب

 خوانند.می
بینم که در مقابل کاستن از جایگاه سلف پیروان این مدرسه فکری را میهفتم:

دهند، و همواره به اقوال آنها خلف و متکلمین و فالسفه را تعظیم کرده و اهمیت می
نمایند، فراگیری و استنباط بر روش آنها اعتماد و تکیه می کنند و دراستفاده می

 (2)غیره.د و رازی و محمد عبده و افغانی ومتکلمین مانند جوینی و غزالی و ابن رش

                                                           

. و ن ک جنایة العصرانیین االسالمی 132القراءة الجدیدة للنص الدینی. دکتر عبدالحمید النجار. ص -7
 علی النص الشرعی.

 .133ن ک موقف االتجاه العقالنی. ص -2
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شان استشهاد و کمتر از آثار و روایات سلف صالح یعنی صحابه و پیروان
بینم که آن آنگاه میخواهند ثابت کنند، کنند مگر اینکه به نفع چیزی باشد که میمی

کنند که احتمال آن را نمایند، و گاهی مفهومی را به آن تحمیل میرا خیلی تکرار می
بر نص در  مصلحت را -رضی الله عنه–کنند که عمر مانند اینکه استشهاد میندارد، 
 (7)که قحط سالی بود مقدم کرد.سالی 

که اگر واقعًا ثبوت چنین کاری از حضرت عمر صحت داشته باشد، در صورتی 
در  (2)به این نص عمل کرد، که حدود را با شبهات دفع کنید. -رضی الله عنه–ایشان 

صحت ندارد. بنابراین نیازی به توجیه آن  اندهصورتیکه آنچه از عمر روایت کرد
 شد.میپرداختیم که ثابت نیست و زمانی باید به توجیه آن می

و به دلیلی مفتی و حاکم شود: "گوید بر اینها منطبق میآنچه ابن قیم می
تواند به قول فالن و فالن متأخرین که مقلدین ائمه هستند فتوا بدهد و حکم کند ینم

و رأی و ترجیح اورا مستدل خود قرار دهد، و فتوا و حکم بخاری و اسحاق و.... را 
ست که قول علمای متأخرین مقلد باید بر فتوای ابوبکر کند بلکه براین باور اترک می

 و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود مقدم باشد، و فقهای صحابه را نام برده است.

                                                           

( با اسانید ضیعف و البانی آن 12991و ) 12990اق. ، و مصنف عبدالرز10/83مصنف ابن ابی شیبه.  -7
 . ضعیف قرار داده است.8382را در االرواء، ح:

از رسول اکرم روایت شده ابن عدی و غیره از عمر بن عبدالعزیز به صورت مرسل روایت کرده اند. و -2
حاکم. آن ضعیف شمرده. و مستدرک  183. و دارقطنی در سنن خود، ص1/11، 1383ترمذی، ح:

، 8193به روایت عایشه با سند ضعیف و البانی در الضعیف  3/111. و خطیب. 3/123-123
بیان کرده است. و ابن باز  839و  832. و در ضعیف الجامع 1133، 810. و در االرواء، ح3/888

میگوید طرق حدیث ضعیف است و لی مجموع آن یکدیگر را تقویت میکند و حسن لغیره است. 
 .83شیخ بن باز. ح:سایت رسمی 



 77  شبهات ...

معلوم نیست چنین کسی وقتی اقوال صحابه را با اقوال و فتاوای مقلد متأخرین 
های آنان اال و فتاوبرابر بداند چه عذری نزد الله خواهد داشت، چه برسد به اینکه اقو

 (7)را بر اقوال و فتاوای صحابه ترجیح دهد.
های سلفی به استفاد از آرای متأخرین و و مشخص است که روایات و فتاوا

شان سزاوارتراند و نسبت نزدیک بودن آن به حق و درستی به نسبت نزدیکی فتواهای
تر از فتاوای تابعین، و های صحابه اولی باشد، و فتواآنها به دوران رسول الله می

چند  های بعدی. هرطور در نسلمینفتاوای تابعین اولی تر از فتاوای تابع تابعین و ه
تر است، و این حکم برحب جنس ر باشد درستی غالبتدوران به رسول الله نزدیک

 است نه فرد فرد مسایل...
صر متأخر ها در عدر عصر متقدم از برتری داده شده هااما برتری داده شده

در اقوال  شان از حقانیت و درستیبیشترند و اینگونه حقانیت و درستی در اقوال
ها در فضل و تقدمین و متأخرین مانند تفاوت آنها بیشتر است، و تفاوت علوم مبعدی

 (2)دیانت است.
باشد، هریک باید به هرحال هر خلفی سلفی دارندو انسان بر دین دوستانش می

 (1)گیرد.چه کسی دوستی مینگاه کند که با 
ِخل َا ءُ فرماید:و خداوند متعال می

َ
َمئِِذ  َبۡعُضُهۡم لِبَۡعٍض َعُدو   إِل َا يَوۡ  ٱۡلأ

 .[03]الزخرف:  ٱلُۡمت َقِينَ 

                                                           

 .3/112إعالم الموقعین  -7
 .3/112إعالم الموقعین  -2

. و میگوید: )حسن غریب(. و مسند 133. زهد: 8132(. و ترمذی، ح: 10. )ادب: 3211ابو داود. ح: -1
 .3019. و البانی در تخریج مشکاة. ح: 113، 8/101احمد. 
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 شبهه هفتم

ون ها در شئار کردن گذشته و استفتاء از مردهالتزام به فهم سلف نشخو 
 دهد.جویی میتحقیر و عیبکه بوی .، و چنین کلماتی هاست..زنده

گوید: دکتر محمد عمارة در مورد تکیه بر تفسیر سلف برای نصوص شرعی می
ستادن آن در تری از توقف عقل امت از خالقیت و ایبدتر و سخت فکری آیا بحرانو "

 (7)پرسد.ها را میهای ما حل مشکالت زندهها برای گدایی فتوا که از مردهآستانه

 بهه:پاسخ به این ش

دان افراطی هستند از اینکه بیشتر کسانیکه پرچمدار این شبهه هستند متجد :اول
شوند و امثال آنها که استناد به اسالمی نامیده می که چپها و کسانیتسکوالریس

پذیرند، تعالیم اسالمی را به صورت کلی یا جزئی در تنظیم شؤونات زندگی نمی
عبدالله الغزوی، و جابری، و محمود امین العالم، و برخی ازاین افراد عبارتند از: 

 (2)شان.جابر عصفور، و  معن زیاده و حسین احمد امین و امثال
پرداختن به این افراد خارج از حدود کتاب ماست اما افرادی هستند که کم و 

 .اندهبیش تحت تاثیر این شبهه قرار گرفت
و روحانیان دینی و همه اموری را که  که کلیساهایی اینها به تقلید از غربی دوم:

دانشتند و مربوط به دین بود را از بزرگترین موانع نهضت و پیشرفت اروپای جدید می
ازاین رو به دشمنی با آنها برخاسته و از آنها متنفر شده و خواهان آزادی شدند آنان 

عیب و  گرایی را تهمت وگری و گذشتهن کارث دالیل موّجهی داشتند سلفیبرای ای
                                                           

 .183-183االسالمی. ص: . و ن ک تیارات الفکر 33ص زمة الفکر االسالمیأ -7

. االسالم 03. الخطاب العربی المعاصر. ص33ن ک التراث و التحدیات العصر فی الوطن العربی. ص-2
 .108. و ن ک السلفیه و قضایا العصر زنیدی. ص12و الحداث. ص
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کنند تاریخ امت ها تقلید میکه از غربیاین متفکران مقّلدی  ، بنابراندهننگ قرار داد
و که خرافات کنند در صورتی خود و اوضاع آن را با آنچه در اروپا اتفاق مقایسه می

شان با وحی معصوم الهی قابل مقایسه هایحق و اجتهادت بشر و حدس و گمان
 نیست.

 
ر واقع این به این اعتراض از روی منطق و انصاف نگاه شود داینکه اگر  سوم:

 ها، به دو دلیل:فضیلتی است برای سلفی
 :وریتثسطح در  -1

فراد این شیوه بر پایه تمسک به نصوص وحی بر اساس شیوه سلف امت و ا
ته درخشان توار است، تردیدی نیست که این گذشتر آن، استر و عادلبرگزیده و عالم

بر اساس این شیوه محدود به زمانی نیست و بلکه  فهمیدن این نصوصماست و 
 سلفی با آن تامل شود. مُتدهمواره باید مأخذ قرار گیرد و بر شیوۀ همین 

 اما در سطح عملی: -2
اصحاب  اندهکسانیکه نماد این شیوه بوده و آن را در زندگی اجرا کرد بهترین

 شان اند.روانرسول الله و سپس تابعین و بعدو از آنها پی
–باشد، چنانکه امام مالک و مقصود شیوه آنها در فهم نصوص و تطبیق آن می

شود مگر با آنچه اول آن اصالح آخر این امت اصالح نمیگوید: "می -رحمه الله
ران آنها در زندگی عمرانی گردند، و به هیچ صورت منظور این نیست که به وسایل دو

و  دهی لشکرو سامان سازیپزشکی واژآموزش و ل و های تولید و حمل و نقو شیوه
 (7).ن و کارخانه زمان آنها باز گردیم"ساختن مدارس و بیمارستا

                                                           

 .31قواعد المنهج السلفی. مصطفی جلمی. ص -7



 شبهات...   61

های شیوۀ آنها پیوند دادن زندگی واقعی از بلکه یکی از بزرگترین خصوصیت
شیوه و طرز تفکر در ادوار شود تا این طریق اجتهاد با شریعت است، و این باعث می

و مگانی و فراگیری آن را آشکار  شایستگی شریعت را بر هر زمانزمان امتداد یابد و 
 (7)کند.

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

گونه که الله آن را بر پیامبر آنتحقق نخواهد یافت مگر آن به شریعت اسالم  هرگز
ک سنازل کرده تمسک بجوید، و تاریخ شاهد است که ارتباط بین پیشرفت و بین تم

 (2)به شریعت ارتباطی همه جانبه بوده است.
بر آن بوده فقط یک منهج و  -رضوان الله علیهم–بنابراین آنچه سلف صالح 

ست، بلکه یک منهج و شیوه است که مذهب برآن برپا شده، شیوه و مذهب نی
ها و امور منهجی است در فهم نصوص شرعی و تعامل با آن، و تطبیق آن بر رخداد

 کند.مند میتازه اجتهاد را ضابطه
برای اجتهاد و اعمال رأی در آن نیست،  حماییکه و مذهبی است در امور غیبی 

ت و سایر امور غیبی آنها برای چنین مسایل ثابتی که تغییر مانند مسائل عقیده و صفا
گیرند مذهب ثابت و نصوص و کنند و تحت تاثیر شرایط زمان و مکان قرار نمینمی

 بیان ثابتی دارند.
های مادی محض تکیه کنیم، آن گونه و درست نیست که دراین مسئله مابر معیار

ی اسالمی دنیا و آخرت را مد اهعیارگوید، چون مکه مفهوم غربی تقدم و تأخر می

                                                           

التجاه العقالنی االسالمی المعاصر من النص . و موقف ا389الموقف المعاصر من الفکر السلفی. ص -7
 .121الشرعی. ص

 .121موقف االتجاه العقالنی. ص -2
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نظر دارد و بر پایه نگاهی فراگیر به آنچه شایسته انسان است و به آنچه انسان را 
 (7)کند رستوار است.اصالح می

 های سلفیت امروز امور ذیل است:بنابر آنچه گذشت، پایه چهارم:
دعوت امت مسلمان به بازگشت به گذشته درخشان خود با تمسک به  -1

کتاب پرودگار و سنت پیامبرش در پرتو فهم سلف صالح در علم و عمل و سلوک و 
 اخالق و تعامل....

 چسپاندهدین دور انداختن همه آنچه از گذشته در دوران جمود و تخلف به  -8
آن اضافه شده  یخکه به میراث و تارا و خرفاتی هو دور انداختن همه بدعتشده، 
ر ها و خرافات دن پاک و بیزار است، این بدعتاز آکه دین ها و خرافاتی بدعت

های پی در پی بود، که های سابق و جاهلیتدوران فتوحات اسالمی فرهنگ ملت
، و نسل در نسل آن را اندهبعضی از مسلمین از آن متأثر شده و آن را به دین نسبت داد

ساس دین و که بسیاری از جاهالن آن را از اتا جایی  اندهداز یکدیگر به ارث بر
که به ه سلفیت برای جنگ با این خرافاتی ست ک. و اینجااندهحقایق آن گمان برد

ارث برده شده با دعوت دادن به بازگشت به صفای عقیده اسالمی و توحید خالص 
ک شمشیر مبارزه فرهنگی را از قیام برکشیده است تا دین از هر بدعت و نو آوری پا

های اخیر دعوت اصالحی شیخ محمد بن عبد رنشود، و نماد این مقاومت در ق
فکر بود، و به شیوۀ او ست که بعد از او آمده و با او همالوهاب و دعوت افراد دیگری ا

 .اندهآهنگ بودهم او جاهلی بادر پاالیش عقیده از این خرافات 
که عقل و فکر مسلمان را م غربی تهاجگری نیز در مقابل دعوت سلفی -1

کند، بسیاری از فرزندان مسلمین فریب منطق یونانی و مقاومت میهدف قرار داده 
از اینها که آن حقیقت است، و بسیاری  اندهفلسفه اغریق را خورده و گمان برد
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های فکری م و نصوصش آن را تسلیم این دادهتا با پیرایش حقایق اسال اندهکوشید
آهنینی در برابر این تهاجم گری چون سّد نند، اینجا بود که علمای سلفیمهاجم ک

 این راستا در، و در اندهایستاده و پرده از حقیقت آن برداشته و دروغ آن را آشکار کرد
د. و قبل از آنها ره کالسالم ابن تیمیه و شاگردانش اشارتوان به شیخ ارأس مبارزین می

مردان این های گمراه از راد هبا جهمیه و سایر فرق ائمه بزرگ در مخالفت و مبارزه
. انده. و کسانیکه بعد از آنها آمده و راه آنان را در دفاع از دین پیش گرفتاندهمیدان بود

های فکری آن را دان مسلمین گول فرهنگ عربی و طرحو امروز بسیاری از فرزن
 .خورده

فرهنگ ن کنند ایهای خودرا مشاهده میگی کشوررکود عقب افتاده که جاو از آن
، که آن را اندهان آنان چیره شده است، و چنان اسیر این تمدن مادی شدبر عقل و اذه

های خودرا تنها  در که بعضی تنها راه پیشرفت ملتشمارند، تا جایی مقدس می
 .دانندتقلید کامل و کورکورانه از غرب می

کوشد یا امیداور است که با این تهاجم مبارزه و سلفیت امروزه در این راست، می
فکر و عقل مسلمان با تحامیم وحی الهی که بوسیله آن مسلمان به رشد کند، 

های مهاجم با گردد پیوند بدهد تا اندیشهرسد و به هویت خود باز میمطلوب می
گاهان برخونگاهی واقع د نماید. و با وضعیت پیرامون خویش بانگاهی رگرانه و آ

گاهانه رفتار کند، و شیوه سلف صالح را در  تعامل آنان با زندگی در شرعی و آ
 (7)چارچوب تمسک به قرآن و سنت و در پرتو آن، الهام بگیرد.

که در  پس مرجع سلفیت مطلقًا به گذشته نیست بلکه یک چیز مشخص است
شان نماد پیدا هم درست آن و در فهم اصحاب و پیروانگذشته در قرآن و سنت طبق ف

 کند.می
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به بخش مثبت آن تمسک  و کندنگاه میگذشته بنابراین سلفیت امروز به 
جوید و از اولویات آن فهم سلف صالح از نصوص شرعی و تطبیق فکر و عملی می

را دور باشد، و همه امور منفی مربوط به گذشته که ارتباطی به دین ندارد آن می
ارزشی که از بیرون و اذهان مسلمین را از مفاهیم بی کوشد تا عقلاندازد، و میمی

 رد دین شده و از دیگران به ارث برده شده است، پاک کند.وا

 شبهه هشتم

فهم سلف از تراث است. تراث )موروث گذشتگان( حکم مجملی است 
رود، پس فهم سلف نیز که احتمال حق و باطل و درست و نادرست در آن می

 اینگونه است.
نچه گذشته گوید: ما با کسانیکه تقدس یا عصمت را به همه آدکتر قرضاوی می

به بهانه فقط که همه موروث گذشتگان را هند موافق نیستیم، و نه با کسانیدنسبت می
 (7)اندازند موافقیم، بلکه باید انتخاب و گزینش کرد.اینکه قدیمی است دور می

کند که حکم تراث )موروث گذشته( بد فهمیده شده و در جای و اشاره می
موروث شامل حق و باطل و درست و نادرست ت، چون نشده اسمناسبش قرار داده 

های اسرائیلی به خصوص در تفسیر و بعضی از شود، مثل بعضی از روایتمی
 (2)های صوفیه.گوییمباحث علم کالم، و بعضی از یاوه سخنان فالسفه، و

های آمدکند که موروث تعبیری پیچیده است که به برو دکتر ابوالمجد اشاره می
 د... و آن آمیخته از دو چیز است:کناشاره میفرهنگی امت 
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از روح اسالم و مبادی و نصوص و توجیهات آن، و از امور بیشماری از شرایط 
گوید: ما نیازمندیم ها، و اتفاقات.... تا اینکه میها و مکانهای ملتویژگی محیط و

نیم، به رها ککه از یک جهت موروث را به حساب بیاوریم و از سویی دیگر آن را 
شود را بدانیم و آنچه را که از اصول آوریم تا آنچه از آن اسالم شمرده میحسابش می

 عمومی مردم و شرایط زمان و مکان است را نیز بشناسیم... 
 اشبلکه وظیفه -کنیم چون هر نسلی حق داردگوید: و آن را رها میتا اینکه می

با تجربه خود بررسی کند و  صوص راباشد که تجربه به خودش را داشته باشد و نمی
 (7)را با نصوص بیامیزد، و با توانایی اجتهاد نباید تقلید کند. اشتجربه

خواند.... این نی منتقدانه و تحلیلی موروث فرا میاو دکتر طه العلوانی به بازخو
بازخوانی باید بر اساس روشن معرفتی به همراه داور قرار دادن قرآن و سنت باشد تا 

نگونه نباشیم که قرآن و سنت را کاماًل دور انداخته باشیم، و یا اینکه آن را مطلقاًل ای
بپذیریم، و یا ایجاد هماهنگی و انتخاب دیمی، چون موروث اندیشه نسبی است که 

 (2)مقّید به حدود زمان و مکان است.

 :هشتمپاسخ به شبهه 

باطل و درستی این ادعا که موروث حکم مجملی است که احتمال حق و  -1
رود، ادعای درستی است، و وقتی مقصود از موروث معنای و نادرستی در آن می

ها و اجتهادات معرفتی و... که گذشتگان به فراگیر آن باشد یعنی همه علوم و دیدگاه
گوئیم احتمال درستی و نادرستی درآن . دراین صورت ما همه میاندهشتاارث گذ

 هست.
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اطل را ازاین موروث معرفتی جدا کرد و بین درست و بنابراین باید حق و ب -8
 شت.نادرست فرق گذا

این فرق گذاشتن باید بر اساس یک مرجعیت ثابت و معیار دقیق و روش  -1
شود انجام گیرد، آنگاه درستی باشد که این معارف و موروثات با آن سنجیده می

رق گذاشتن بر درست از نادرست و حق از باطل مشخص خواهد شد. نه اینکه این ف
گرفته شود و غیر از رد  اساس هوای نفس باشد و آنگاه مطالب دلچسب از موروث

 کنند.که متجددین همین کار را میشود چنان
همه قبول دارند که وحی معصوم )قرآن و سنت( مرجع اساسی برای این جدا  -3

به  کردن است و آن یک معیار حق و معصوم است، و خداوند به ما فرمان داده که
 .هنگام اختالف به آن مراجعه کنیم

َها  ُ ي 
َ
أ ْ  ٱل َِذينَ َيَٰ  ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنو ا َ ْ  ٱلل  ِطيُعوا

َ
ْوِِل  ٱلر َُسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُكۡم   ٱۡلأ

ِ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم فِي َشۡيء  فَُرد ُوهُ إِلَي  َ ِ  ٱلر َُسولِ وَ  ٱلل  ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب َ  ٱلل 
ٍۚ ٱۡلَيوۡ وَ  ۡحسَ  ِمٱٓأۡلِخرِ

َ
َٰلَِك َخۡيرٞ َوأ وِيلًا نُ َذ

ۡ
 .[39]النساء:  تَأ

ِن 
َ
َٰلِِمينَ ِإَوۡذ نَاَدىَٰ َرب َُك ُموَسيَٰ  أ َ  .[10]الشعراء:  ٱئۡتِٱۡلَقۡوَمٱلظ 

شود، که شان در فهم این وحی به این مرجعیت ملحق میفهم صحابه و پیروانو 
وقتی تفرقه و تعدد  ، چون رسول اکرماندهو چطور آن را اجرا کرد اندهچگونه فهمید

ها را بیان کرد معیار شرعی را که بوسیله آن حق از باطل مشخص مناهج و شیوه
 (7).آن هستیم"آنچه من و اصحابم بران کرد: "شود را اینگونه بیمی

 و آن راه مومنانی است که خداوند مارا به پیروی نمودن از آنها فرمان داده است.
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 ُ َوَيت َبِۡع َغۡيَر َسبِيِل  ٱلُۡهَدىَٰ ِمن  َبۡعِد َما تَبَي ََن لَُه  ٱلر َُسوَل َشاقِِق َوَمن ي
َٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُول ِهِ  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  َ ََم  وََسا َءۡت َمِصيًرا ۦَما تََوِل   .[113]النساء:  َجَهن 

در  -رضوان الله علیهم-که بیانگر این است که باید به فهم آنان و دیگر دالیلی 
 وحی، ملتزم باشیم.

از نصوص از موروث حق است بنابر آنچه گذشت پس فهم سلف صالح  -3
نه باطل، و فهم آن بهترین نمونه فهم و درک از وحی است که اجرای عملی اسالم بر 

 ها نمونه و سرمشق باشد.ده است، که سزاوار است برای بعدیاساس آن فهم بو
ی در برابر این موروث را توضیح موضع شرع -رحمه الله–و شیخ االسالم 

های پیامبران از الله که هیچ باطلی در آن نیست آوردهگوید: حقی دهد و میمی
که در مورد آن شناسیم، و مطالبی است، و ما آن را از روی کتاب و سنت و اجماع می

فتن از لی ما راهی برای اطالع یاو انده، یا آورداندهخنی نیاوردپیامبران از سوی الله س
که پیروی کردن از آن این حجتی  آن نداریم، در آن حق و باطل است؛ پس بنابر

 (7)باشد.واجب است کتاب و سنت و اجماع می
 اصل متبنی است: بر اساس دو سپس بیان نموده که حجت

 این چیزی است که پیامبر آورده. -1
 هر آنچه پیامبر آورده پیروی از آن واجب است. -8

باشد است که مبنای آن بر دانستن اسناد و دانستن متن می اولی یک مقدمه علمی
و این برای کسانی است که به قرآن و سنت و اجماع از لحاظ و معنی و اسناد و متن 

گاهی  و دانش دارند. آ
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و دومی ایمانی است که ضد آن کفر و نفاق است و بعضی از متکلمان و فالسفه 
کند وارد جویی میکه رسالت را عیبایی رهأمره و صوفیان به علت بعضی از کاو مت

 ..اندهکفر و نفاق شد
 و سپس بیان داشته که عالوه از آن یا از پیامبران روایت شده است یا نشده؟

باشد را که در دست مسلمین و دست اهل کتاب میگر روایت شده اسرائیلیاتی ا
فرماید: رم میآمیخته شده است، رسول اکشود و در آن حق و باطل به هم شامل می

شان کنید و نه آنان را تکذیب نمائید، چون هرگاه اهل کتاب سخنی گفتند نه تصدیق"
یب کنید شاید اگر تصدیق کنید ممکن است سخن باطلی گفته باشند و اگر تکذ

 .سخن حقی گفته باشند"
شود چون تاکیدی است بر دانش دانیم باشد روایت میاما اگر موافق با آنچه می

شخص شده که حق است. اما اثبات یک حکم فقط از یک روایت اسرائیلی ما و م
 جایز نیست.

خواب یا  و آنچه درشود، شان روایت میآنچه از فالسفه نخستین و امثال دوم:
 آید.بیداری به دل مسلمین می

گر آن است و آنچه بزرگان این امت علما و های اصلی و فرعی نشانو آنچه قیاس
، دراین تقلید و قیاس و الهام حق و باطل هست نه همه را اندهگفت هان آنهپادشا

 توان پذیرفت...توان رد کرد و نه همه را میمی
شود و آنچه باطل باشد پذیرفته بلکه آنچه از آن موافق حق باشد پذیرفته می

 (7)نخواهد شد.
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مین از موروث بشری به ه نو علمای سلفی در گذشته و حال بررسی منتقدانه شا
گونه بوده است که مفید مانند فهم سلف از نصوص را برداشته و نصی مانند بسیاری 

 از افکار بدعت گذاران و هواپرستان را دور انداخته است.
بنابراین، پایبند نبودن به انصاف و روشمندی در تعامل با موروث و آن را یک 

که عنوان موروثی ز صحابه از نصوص به مجموعه واحد قرار دادن و شمردن فهم ا
ی از نصوص توان آن را دور انداخت، و مفهوم جدیدباطل هم در آن هست و می

، و یا مفهومی گزینشی اندهشناختهای صدر اسالم آن را نمیشرعی ارائه کرد که قرن
و استوار بر اساس امیال و هواپرستی، یک خیانت و ستم است. اما اینکه به همین 

اًل کنار بگذاریم این یعنی اینکه باید دینی غیر از اسالم بهانه بخواهی آن را کام
 جستجو کنیم.

 شبهه نهم

فهم سلف مناسب زمان خودشان بوده است، و اکنون زمانه تغییر یافته پس باید 
 هر زمانی مناسب و صالحیت دارند. فهم تغییر کند، چون قرآن و سنت بر

به اقوال جزئی سلف،  گری و نهبه بازگشت به اصول و کلیات سلفی قرضاوی
گوید: امور جزئی از شرایط زمان و مکان و دهد و در مورد جزئیات میدعوت می

 کند.،  تغییر میگردد و به سنت تغییر اسباب آنعادات و احوال متأثر می
چون مناسب خودشان بوده  ای از اقوال سلف را باید رها کرداین پاره بنابر

 است... .
گوید: شاید در محیط بیداری اسالمی آورد و میهایی میلسپس در این مورد مثا

یش و یا زدن نقاب برای زنان، افرادی باشند که در کوتاه بودن لباس یا دراز بودن ر
ها دراین مرحله اهمیت کند که این نشانهه میگیری نمایند.. . سپس اشارسخت
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اینها مهم بودند چون از مظاهری بود که متمایز  گوید: درآن مرحلهداشته است. و می
 کرد و دالیل به پالش کشیدن بود.می

کند نیامده که به آن امر میاین امور نصوص شرعی صریح و صحیحی گویا در
 است.

تا ما برای کند کند که: پیروی از سلف ایجاب میسپس و بعد ازاین تاکید می
های ی دوران خود تالش کردند، و با عقلکه آنان براطورزمان خود بکوشیم همان

 های خوددهی زندگی اما بیندیشیم آنگونه که آنها با عقلخود برای سامان
های خود را رعایت کنیم.... چنانچه که آنان اندیشیدند، و زمان و محیط و عرف

 (7)رعایت کردند.
در سه قرن که اینکه نباید از چارچوب فهم کسانیدعوت به  :گوید کهو علوانی می

فراتر رفت دیدگاه خطرناکی است، و معانی قرآن را در دایره فهم زمان  اندهاول بود
 (2)کند.آنها، محدود می مشخص و درسطح شیوه معرفتی

که مطلق آن را احاطه گوید معارف وحی باید از سایر آثار بشری بنابراین او می
ی و فرهنگ و عرف و ایدئولوژا کرده و انوار آن را پوشانده و با وحی شخصی خود و ب

 (1)فرماست آزاد و پاک گردد.خویش برآن حکملغتتمدن و فرهنگ 
ی بوده کند که این اجتهادات پاسخو همچنین دکتر جمال الدین عطیه تاکید می

که با شرایط فعلی ما متفاوت بوده است، و ما نیازمند برای شرایط زمانی و مکانی 
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ی تازه را عالج اهکند و رخدادشرایط مارا رعایت میاجتهادات جدیدی هستیم که 
 (7)نماید.می

 پاسخ به شبهه نهم:

ها که ندای تاریخی بودن نص تسیادما درب را به روی سکوالراینکه این  :اول
که منظور از آن این است اقل تاریخی بودن جزئی  گشاید، و حددهند میرا سرمی

خاطب است، و چنین سخنی به این ن و مکه گفته شود نص متأثر از زمان و مکا
و احکامی باشند، نمی انجامد که گفته شود احکام شریعت نسبی هستند و مطلقمی

تا از  اندهاین رو تالش کرد های جزئی مرتبط اند، ازهستند که به و قایع و رخداد
نص  ای از علوم قرآن استفاده کنند و آن را اساس و محور پذیرفتن تاریخی بودنپاره

 شرعی قرار دهند، مانند: اسباب نزول، و ناسخ و منسوخ، و مکی و مدنی وغیره.
که اع و شرایطی ن اوضاع معاصر از اوضو با این ادعای باطل و به بهانه تغییر یافت

این نصوص در آن آمد، گویا احکام شرعی باید تعطیل شوند و کسانیکه بعد از دوران 
 (2)بدان موظف نیستند. اندهنزول قرآن آمد

انجامد و از حالت حکم به ن به هتک حرمت و تقدس نص شرعی میو ای
کند و مرجعیت از آن انسان و اوضاع حاکم خواهد بود، و نص محکوم تنزل پیدا می

شرعی فقط پوششی برای توجیه خواهد بود و باید تسلیم اوضاع شود و گرنه به گمان 
 (1)حیت برای هر زمان و مکانی را نخواهد داشت.این صاحبان این ادعای پوچ صال

                                                           

 .03نحو فقه جدید لالقلیات. ص -7

 .133، 08ن ک التاریخ والتجدید. حسن حنفی. ص-2
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عا را )یعنی گرایی اسالمی این اداز آنجا اصحاب دیدگاه عقل اینکه و :دوم
 (7).اندهای بودن نص( رد کردتاریخی بودن و مرحله

 (1)ست و آن در بعضی از مسایلهویدا(2)شانهایاما آثار آن در بسیاری از طرح
ای از نصوص مربوط توان از آن چنین فهمید که پارهکه می اندهکه به کار برداجرایی 

نقد که در  اندهبه مرحله و تاریخ خود بوده است. و بعضی از اینها معتزله را ستود
و متون  اندهای و تاریخی بودن نص استفاده کرداخبار و روایات از شوه مرحله

 (4).اندهخواندروایات را در پرتو شرایط و اوضاع می
گوید: )عموم ترین مظاهر این اثر طعنه زدن آنها به قاعده شرعی که میو از مهم

 لفظ اعتبار دارد به خصوص سبب(.
و این قاعده اصولی است که بین مفهوم عام و کلی کلمه و بین سبب نزول جمع 

ک اندهک–کند، پس ما کلمه عام و کلی را در پرتو سبب نزول اگر یافت شود می
کنیم و شریعت و لغت براین داللت دارد و امت بر آن اجماع کرده می تفسیر -است

 (5)است.

                                                           

. و دکتر محمد عمارة در کتاب سقوط 0301صاز آن جمله دکتر قرضاوی در کیف نتعامل مع القرآن. -7
 و .... 88-12العلمانی 
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و یا در هنگام تفسیر نصوص آن را  اندهآنها پا به صراحت به این قاعده طعنه زد
 ..اندهعیب گرفت

است، و کسیکه  (7)از جمله کسانیکه این قاعده را تضعیف کرده دکتر غنوش
 (2)است. اجماع برآن را نپذیرفته قرضاوی

به  اسباب نزول آن ربط داده شود درب اگر این قاعده تضعیف شود و نصوص به
خواهد شد تا طبق امیال خود آنچه از احکام شریعت را که ز روی هواپرستان با

خواهند رد کنند، و نصوص به بهانۀ اینکه به خاطر دوست دارند بپذیرند و آنچه را می
 رد خواهند شد. اندهاسباب خاصی نازل شد

که برد. این چیزی است و این شمولیت و جاودانگی شریعت را از بین می
، دکتر فهمی هوید اندهها به صراحت بیان کردتسیمتجددان اسالمی و سکوالر

: بررسی اسباب ورود حدیث محدودۀ التزام به هر حدیثی را مشخص دگویمی
هد کرد که در نتیجه ابهام موجود خواهد کرد، و این مشکلی را از مسلمین دور خوا

 (1)برند.یدراین زمینه آن رنج م
ای از احادیث برای مسلمین مشکل و مشّقت زاست و یعنی عمل کردن به پاره

کل چون اسباب ورود آن بررسی شود به عمل کردن به آن موظف نخواهد بود و مش
 از آنها رفع خواهد شد!!

                                                           

 .189الحریات العامة فی الدولة االسالمی. ص-7
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گوید: این قضیه سختی و مشقت را یم گرات چپسیو خلیل عبدالکریم سکوالر
از مخاطبان امروزی این نصوص رفع خواهد کرد، چون اینها نصوص تاریخی 

 (7)هستند.
کند اینگونه متأسفانه کسانیکه عقل و رأی آنها با نص شرعی اصطکاک پیدا می

 گرا باشدکنند راه بیرون رفتن از این بحران بیابند، چون اگر اسالمهستند، و تالش می
ت باشد، خوانندگانش که سینص را ملغی کند، و اگر سکوالر تواند بدون دلیلنمی

 (2)کنند سخن اورا نخواهند پذیرفت.در کل نص شرعی را احترام می
 اندهایست که بعضی از معاصرین ایجاد کرداینکه این ادعا بر اساس قاعده سوم:

ای نزد سلف صالح اساسی ندارد قاعدهکند( اما چنین که )فتوا با تغیر زمان تغییر می
 و آنچه به امام شاطبی و ابن قیم نسبت داده شده صحت ندارد.

د، و آنچه حکم الله باشد تا روز رایعت ثابت است، کلیات و جزئیاتی دو شر
است، و مستحب مستحب است، و حرام قیامت اینگونه خواهد بود، واجب واجب 

تالف و تفاوت رخدادها و محقق شدن شرط و رام است، و تغییر فتوا فقط در اخح
 (1)کند و اختالفی در این نیست.دلیل است، و احکام شرعی تغییر نمی

گویند و منظور آنها بعضی از احکام مربوط به معامالت است نه عبادات و می
 احکام باید تغییر کنند. اندهچون منافع و عرف و عادات تغییر یافت

 (4).اندهسلف سخن گفت در هر مسئله دینی چهارم:
 و این مسائل به دو نوع هستند:
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که ایمان آوردن به آن واجب است، مثل اسماء و صفات، و مسائل علمی  -أ
 مالئکه و روز قیامت و امثال آن، این مسائل ارتباطی با تغییر زمان ندارد.

مسایل احکام عملی دراین علت حکم درآن طبق منهج سلف و ائمه  -ب
غییر فتوا بستگی بررسی علت دارد و گاهی علت در یک زمانه شود، و تبررسی می

 متغیر است، پس تغییر فتوا ارتباطی با تغییر کردن زمان ندارد.
امر مسّلمی است، و این  تشابه مردم در مادات و احوال در ادوار مختلف پنجم:

ن گاهی ممکن است محدود ها از لحاظ ممکن بودن تعیین وجه تشابه آعادت
مشترک کند، و ن انسان در طبیعت انسانی از نظر عقل و روح و جسد..... چوباشند، 

گر این توان با برگرداندن قضایای شبیه به هم به یکدی، پس میدیگر وجوه تشابه آن
یک با اصول شرعی طبق مشابهتی  آوری کرد و سپس هروقایع و جزئیات آن را جمع

و آن یعنی  (7)بردن به علت است.رای پیه شود و در اینجا اجتهاد بکه دارد پیوند داد
 تطبیق حکم شرعی استنباط شده از نص برآن واقعه مشخص.

گوید: اگر نبود این اجتهاد فرض شود احکام شرعی بر مکلفین فقط شاطبی می
 به صورت ذهنی خواهد بود...

و حکم زمانی خواهد بود که معلوم شود که این معین شامل آن مطلق یا عام 
 (2)شود.می

پس قضایای جدید و تازه نیازی به فهم جدیدی از نص ندارند و بلکه نیاز به 
فقیهی دارند که نص را طبق حقیقت آن به گونه سلف بفهمد و سپس علت را از آن 

کند مشخص نماید، و براین قضیه جدید که باید حکم حکم نص برآن داللت می
 فقیه در هر زمان و مکانی است. شرعی در مورد آن بیان شود تطبیق دهد و این وظیفه
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 خاتمه

و مناقشه آن دوست الحمدلله بنعمته تتم الصالحات بعد از بررسی این شبهات 
ترین آن عبارت ایم ذکر کنم، مهماین بحث به آن دست یافته که ازدارم که نتایجی 

 است از:
خطرناک بودن کاستن از جایگاه نص شرعی و داللت آن با توسعه دادن  -1

 .دایرۀ ظنی بودن آن و یا فرضیه امکان داشتن معارض
 هایباورکه مخالف ایجاد مفاهیمی نو برای نصوص شرعیخطرناک بودن  -8

شود تا با سلف در علم و عمل به باشد، زیرا سبب میمی -رضی الله عنهم–سلف 
 این نصوص مخالف شود.

کنند، شریعت به نصوص این درست است که شریعت و فقه فرق می -1
ای باشد برای بی نباید این وسیلهد فقها، اما شود و فقه یعنی اجتهاشرعی گفته می

که علمای م شرعی شد برای تجدید نظر در احکااهمیت کردن فقه و یا توجیهی با
ه ای که بهانۀ تجدید خطاب دینی به گونه، و یا باندهگذشته برآن اجماع کرد

 نی قرار گیرد.د بازبیرودوشادوش زمان پیش برود احکام م
اختالف اغلب اختالفات سلف در فهم نصوص اختالف تنّوع است نه  -3

ر بعضی که به صورت تضاد در میان آنها بود قول بعضی بتضاد، و اگر اندک اختالفی
نیست و اختالف به قرآن و سنت باز گردانده شود، و هرآنچه را دلیل  دیگر حجت

ای باشد برای دور تالف نباید بهانهاین اخدهیم، و همچنینترجیح دهد ترجیح می
که آنها از نصوص ارائه ، و یا مفاهیم معروفی اندهاع کردانداختن آنچه برآن اجم

 .اندهکرد
ن عواملی است که به اجتهاد تریالتزام به فهم سلف در نصوص از نیرومند -3

در  خواند، و کسانیکه به فهم سلفمند و مبارزه با تقلید بدون دلیل فرامیضابطه
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اما  اندهکرد که با تقلید و پیروی بدون دلیل مبارزه اندهنصوص ملتزم هستند، اینان بود
خواهد در کالم خدا که هر مدعی هرچه می اندهمهار رها نکردقضیه را همچنان بی

 بگوید و با دین و شریعت الهی به نام اجتهاد بازی کند.
خواند و شرایط رآن فرامیالتزام به فهم سلف صالح در نصوص به تدبر در ق -0

کند و به سمت درست آن را هدایت های تدبر و مسیر آن را مشخص میو زمینه
 و شریعت او حفاظت شود.اینگونه کالم و رسول و دین خدا  کند تامی

التزام به فهم سلف صالح در نصوص، عقل مسلمان در چارچوب ضوابط  -3
کند، و تشریعی کنترل می مند و منهجی و با اصول عقیدتی و اخالقی وهدف

که صفای آن را هایی هواپرستیها و ها و خرافه و فلسفههمچنین آن را از بدعت
کند تا به سوی کند و عقل را تحریک میکند پاالیش میمکّدر و حرکت آن را کند می

وگیری از مفاسد گام بردارد، پیشرفت و آبادانی و سازندگی جهت تحقق منافع و جل
کند و مسلکی میانه است که در بها دادن به عقل و تمجید آن افراط نمیگری سلفی

کند، و که خداوند برای آن تعیین کرده وارد نمیهایی هایی غیر از زمینهآن را در جاه
 پذیرد.و تعطیل کردن آن را نمی ش آنزارکاستن از همچنین اهمیت ندادن به عقل و 

که استوار بر فهم سلف از ج سلفیها منهها و نشانهترین ویژگیاز مهم -2
شود و کند و تسلیم آن میباشد این است که نصوص شرعی را تعظیم مینصوص می

پردازد، و این از تعظیم شعائر الله است که خداوند به تعظیم با آن به مخالفت نمی
کاران و ن نصوص این است که از تحریف گزافآن فرمان داده، و از جمله تعظیم ای

کند که نصوص گرایان و تاویل جاهالن حمایت شوند، و این اقتضا مید باطلدستبر
طلبد که کسانی را شان فهمیده شود. و همچنین میمطابق با فهم صحابه و شاگردان

گرامی و بزرگ داریم، و خداوند صحابه را ستوده و  اندهاشتگدکه الله و رسول بزر
است، و این تعظیم و بزرگداشت در رسول اکرم به برتو بودن آنها گواهی داده 



 شبهات...   96

چارچوب ضوابط شرعی و بدون غلو قایل بودن به عصمت و بدون بدعت گذاری و 
 یا جفا و تحقیر خواهد بود.

خواند که با تمسک به قرآن و سنت به گذشته میگری به این فراسلفی -9
که در دوران جمود و عقب های موروثی گردیم و همه بدعت خشان مسلمین بازدر

 فتادگی امت وارد دین شده را رها کنیم.ا
خدا باشد تا شریعت با کلیات و جزئیات خود ثابت است و هرآنچه حکم  -10

قیامت حکم اوست، واجب واجب است و مستحب مستحب است و حرام حرام 
است، و تغییر یافتن فتوا یعنی بررسی علت و متفاوت بود رخدادها، و احکام 

 کند.شریعت تغییر نمی
شود و لمه مجملی است که در مجموع شامل حق و باطل میموروث ک -11

باشد که هرچه را  نباید دیمیباید حق را از باطل جدا کرد و اما این جدا کردن 
دوست داشته باشیم بگیریم و هرچه بخواهیم دور بیندازیم، بلکه این جدا کردن بر 

آن سنجیده وثات با ها و موردقیق و مستقیمی است که این شناختاساس معیار 
شود که حق همان فهم سلف صالح از جاست که حق گرفته میخواهد شد و آن

شود و آن همه اموری است که مخالف قرآن و نصوص است و باطل دور انداخته می
 باشد.سنت می

 وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.
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