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  لهئبیان مس .1

خشـونت و افـراط در پوشـش باورهـاي      شفزاینده، شاهد بـروز گسـتر   طور بهامروزه 

بـا ادعـاي    ،یی همچـون سـلفیان و بنیادگرایـان   ها اس�م طیفجهان مذهبی هستیم. در 

که  درحالی اند، دهارمغان آوروي دینی را به تحقق خلوص دینی، گرایشات خشن و تندر

آمدن مـردم در اطـراف    راز گرد دیگرانخویی، مهربانی و مدارا با  ی نرمقرآندر فرهنگ 

   )159: آل عمران(.شمرده شده است پیامبر

از نظـر   ؛ رسول خدا»اهللاِ اَحسنَ الناسِ خُلقاً انَ رسولُک«د: یگو مى کانس بن مال

ـ ) در روا592ص ،9ج، 1367 شـهرى،  محمـدى رى (.ردم بـود ن مـ یاخ�ق، بهتـر  ات، ی

  شگى است.یهم ۀره و شیویانگر سیب آمده، معمو�ً» انک« ه با واژۀکثى یاحاد

اشاعره و معتزله را در ک�م اسـ�می   و فرقۀدسنّت،  اهل یابی تاریخ اندیشۀ در ریشه

اهـل حـدیث و اهـل    سـاز   دو جریـان سرنوشـت   ،یابیم و در دنیاي تفسیر می گذارتأثیر

مذهب خود گرا  عنوان اهل حدیث متن بهحنبل  گیرند. احمد می اجتهاد در برابر هم قرار

. در 3 ؛غمبـر یپ ۀصـحاب  ي. فتـاو 2 ؛سـنّت  . نـص قـرآن و  1د: کر را بر چند اصل بنا

اعتبار دادن بـه تمـام    .4 ؛باشدسنّت  تاب وکم موافق اها، هرکد صورت اخت�ف قول آن

اصول و  اهل اجتهاددر مقابل آنان،  )169ص، 1372 (مشکور،.فیضع ث مرسل ویاحاد

ي عقلی اصول فقهی و علوم حدیثی به عق�نیـت  ها پس از بررسیمبانی فکري خود را 

اهل حدیث به عق�نیت وابسته بـه مـتن گـرایش     که درحالیدهند  می ی بر متن قرارنمبت

  )63ـ57ص ،1ج، م1998شهرستانی، (.دارند

 معجـم الوسـیط  شـرح  اساس  اهل حدیث بوده و بر دهندۀ شیوۀ دامهجریان سلفی ا

 سلفی کسی که اسـت در احکـام شـرعی بـه کتـاب و     «د: شو می گونه معرفی سلفی این

   )950ص ،1ج ،1389انیس و همکاران، (.»ددان می را باطلرجوع کند و غیر آن سنّت 

سـ�م جسـته،   است که تمسک بـه دیـن ا  اي  ه، نام فرقسلفیدر معناي اصط�حی و 

و در اعمـال، رفتـار و    )361ص، م1982بـراورز،  (داننـد  مـی  خود را پیرو سلف صـالح 

، صحابه و تابعین دارند. آنان معتقدند از پیامبر اس�م پیروياعتقادات خود، سعی بر 

که عقاید اس�می باید به همان نحو بیان شوند که در عصر صحابه و تابعین مطرح بوده 

فراگرفـت و علمـا نبایـد بـه طـرح      سنّت  اس�می را باید از کتاب واست؛ یعنی عقاید 
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در واقع نگـاه مطلـق بـه معنـاي      گذارد، بپردازند. می در اختیار قرآنغیر از آنچه اي  هادل

با توجـه   پذیرند که آیات قرآن و احادیث رسول اکرم نمی وظاهري نصوص داشته 

ثبات و ضـرورت  تقدند که آن احکام مع . ایشاناند دهش به شرایط متناسب با خود صادر

 در صورت تغییر شرایط باید حکم جدید را از قـرآن و  که درحالی ،دائمی خواهد دارند

شناسـی معیـار مهمـی در     محوري و موضوع زمینه با ادلۀ اجتهادي به دست آورد.سنّت 

، حکـم  حکم تابع موضوع است و با تغییر موضوع ،که در فقه چنان .استمعرفت دینی 

   شود. می ونناسب با آن دگرگمت

مـان  معرفت دینـی هسـتند و مبنـاي ای    ۀاین گروه منکر اعتقاد به کارکرد عقل در حوز

ابـن  (داننـد.  مـی  اشاره کرده است،ها  آن که نص بهاي  هدلخود را اعتقاد به نص شرعی و ا

تـوان   مـی  اجمال ) به1395؛ بداشتی، 593ص ،1386؛ ابوزهره، 51ص ،1ج، م1971 تیمیه،

 »ذي أنزلَ الکتـاب بِـالحقِّ والمیـزانِ   الّ اهللاُ«ۀ گفت سلفیان با استناد به برخی آیات از جمله آی

ند که او�ً استد�ل به نص قرآن و براهین قرآنی، یـک امـر ضـروري    ا آن بر )17شوري: (

سـنّت   کنـد. ثانیـاً کتـاب و    می است و این، روشی است که قرآن نیز آنان را به آن تشویق

تـا،   سالم، بـی ؛ 256ـ255 ،1971،1ابن تیمیه، �نیت باشد.(رازوي سنجش عقل و عقت باید

 که قرآن به آن نپرداخته باشـد.  ) ثالثاً هیچ استد�ل عقلی معتبر و ارزشمندي نیست31ص

نیـازیم. بـه بیـان     وجود نقل، از استد�ل عقلـی بـی   بنابراین با )164ص، م2005حلمی، (

 عقلی به دنبال اثبات آن هستند، در قرآن و سـخن پیـامبر   ه عقل و براهینر، هرآنچدیگ

  )77صتا،  ابن حزم، بی(یهوده است.چه در این دو منبع نیامده باشد، گزاف و بآمده و هر

مانده از جا هدر حجیت روایات بسنّت  بزرگ اهل ۀدو فرقبین اخت�ف روش فکري 

این پژوهش بـه بررسـی    د.کن می ایفااي  هرسول خدا در فتاواي عملی ایشان نقش عمد

  پردازد. می گري در حجیت روایات رویکرد سلفی

 مفاهیم اساسی .2

به علـوم   المدخل الی دراسإل علوم الحدیث الغوري با عنوانعبدالماجد یکی از تألیفات 

در راسـتاي  . پـردازد  مـی  هـاي سـلفی   و مباحث حدیثی با رویکرد بنیادین بـه گـرایش  

ت با تأکید بر دیدگاه الغوري شـرح سـه مفهـوم    شناخت جریان سلفی در حجیت روایا

  نماید: می اصلی ضروري
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    . سلفیه  1ـ2

طلبی است که به  آمده است: سلفیه جریان اص�ح سلفیه ذیل واژۀ ع�مالمنجد فی ا�در 

 ،کند. در حـال حاضـر   می دعوتسنّت  ي سلف صالح و تمسک بهها بازگشت به شیوه

 ، وهـابیون در عربسـتان هسـتند.   انـد  دهعنوان نامیمشهورترین کسانی که خود را به این 

   )361ص، م1982براورز و همکاران، (

ـ   مـی  گـري  در تعریف عملیاتی از مفهوم سـلفی  داراي مراتـب  اي  هتـوان آن را مقول

» افراطـی «تـا  » معتدل«و » سنتی«گري  در عالم خارج، طیف وسیعی از سلفیدانست که 

بـا حفـظ اصـول     سـلفیان ي هـا  گـرایش ) 98ص، 1389سـیدنژاد،  (گیـرد.  مـی  بر را در

، در مواجهــه بــا شــرایط زمــانی هــا گرایی، مخالفــت بــا نــوآوريمحــوري، ظــاهر مــتن

  .اند تهي مختلف داشها گیري موضع

شناسـی   ۀ روششود کـه در حـوز   می گري به جریانی اط�ق سلفیدر مفهوم جامع، 

گـرا و در   حـس  شناسـی  گرا، در حـوزۀ هسـتی   شناسی حدیث ۀ معرفتگرا، در حوز نقل

وي  ،معناشناسی ظاهرگراست. اگر این چهار متغیر در یک فرد شکل گرفته شـود  ۀحوز

 سـتیز و کـام�ً   ۀ سـلفی همیشـه عقـل   توان سلفی نامید؛ به عبـارت دیگـر اندیشـ    می را

   )140ص، 1391علیزاده، (ست.ا ارتجاعی

  متقدم . سلفیۀ1ـ1ـ2

تـوان   مـی  ترین آنان بزرگ عنوان به وگروهی از اندیشمندان اس�می هستند  اهل حدیث

اول ي فرقه اهـل حـدیث در قـرن    ها حنبل و اسحاق راهویه اشاره کرد. ریشه به احمد

گیـري   حنبل در شـکل  که احمداي  هدلیل نقش برجست هجري نیز وجود داشته است. به

   شود. می اهل حدیث ایفا کرد، به این فرقه حنابله نیز گفته

 که یـاران رسـول   نزد ما تسمک به چیزي استسنّت  ولاص« گوید: حنبل می حمدا

هـر   زیـرا اسـت،   اند. همچنین اقتدا بـه آنـان و دوري از بـدعت    اهللا بدان تمسک جسته

 )1394پـور و همکـاران،    ؛ عـوض 15ـ14صق، 1411 شیبانی،(».بدعتی گمراهی است

 ۀاجـاز  ،جز در برخی موارد معـدود  ي متکلمانه مخالف بود و بهها با هرگونه تأویل وي

سـر   از احیـاي دینـی را پشـت   اي  هداد. این فرقـه در دوران جدیـد، دور   نمی این کار را

نام سلفیه نیز بر آن اط�ق شد و اطـ�ق سـلفیه بـر آن در دوران     ،گذاشت که به تبع آن
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   )144ـ121ص، 1385صفري، (د.گذشته شایع و رایج نبو

حنبـل   سرفصل تفکر احمدکه  یابیم درمیسنّت  پس از مراجعه به منابع حدیثی اهل

ناپذیري  ستیزي و انعطافناپذیري و خرد گرایی شدید، منطق سنّت و شاگردش ابن تیمیه

  )129ـ128ص، 1390محمودیان، (ي نوین فکري و مدنی است.ها در برابر پدیده

ی متقدم و سلفیانعنوان اصول مشترك بین  هاین اصول در طول تاریخ ثابت مانده و ب

ابن تیمیه در قرن هفـتم و هشـتم هجـري از مشـرب فکـري وي      دارند.  معاصر جریان

ي علمی خود را ادامـه  ها فعالیتحنبل  احمدسنّت  کردناحیا و با هدف  تبعیت جسته،

  داد.

خواهند بلکه دنیاي جدید  نمی سلفیه اص�حات را براي ساختن دنیاي جدید و بهتر

رده و خواهـان احیـاي دنیـاي ایـدئال     ک طلوب قلمدادواقعیتی تحمیلی و نام عنوان بهرا 

 دربـارۀ گري و پرخاشـگري را  رفته است. این نگـرش نـوعی عصـیان    تدسگذشته و از

  کند. می ات زمان حال ترویجئاقتضا

  سلفیۀ معاصر. 2ـ1ـ2

از آن تبعیت کرده و به  ابعینت طریقه و منهجی است که صحابه و تابعان و تابعین ۀسلفی

را در اعتقادات، معـام�ت، احکـام،    . هرکس این روشاند تمسک جستهسنّت  کتاب و

هـاي متـأخر    هرچنـد در دوره  ؛سـازد، سـلفی اسـت    نفوس خود جاري  یۀتربیت و تزک

  )23ص، م2011 ،شنقیطی(.زندگی کرده باشد

د بلکه با استناد به احادیث و مذهب ک�می منسجم پدید نیامده بو ،تا زمان ابن تیمیه

در برابـر  زیـرا   ؛نـد کرد مـی  باري و حجیـت ظـاهري اکتفـا   جریان تفسیري اخ ، بهقرآن

و بـا   خـود را بـا ایمـان تعبـدي و نـه اقنـاعی مواجـه کـرده         ، مخاطبانات زمانئاقتضا

کردند. از زمـان   می مقابلهاي  هصورت طردکنند عرفانی به فلسفی و هاي ک�می و جریان

ع نظـري در  اقنـا  با شد تا ت�ش ک�می یافت و عدي سلفیه بها اندیشه ،ابن تیمیه به بعد

اي  هاندیشـ  حیثیـت علمـی و   ،گرایانه بـراي خـود   مکاتب عقل برابر مذاهب اجتهادي و

  سازند.فراهم 

 الغـوري نمودن عقایـد سـلفیه،    اجتهادي  ي ابن تیمیه در ک�میها اما با وجود ت�ش

 موضـوعی از خـود نیفـزوده    شدر مطالب کتـاب «کند:  می اعتراف سلفی معاصر ۀنویسند
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 بـر  زیرا ؛لب پیشینیان پرداخته استآوري و تنظیم و تلخیص مطا به جمع بلکه منحصراً

تمـام   وهاست کـه برچیـده شـده     حدیث مدت در ابداع و استدراك است که زمینۀ آن

مکرر به سخنان متقدمین و  با مراجعۀ يو .دشو می اساس نفَس پیشینیان برپا تألیفات بر

مـواردي   دراست.  روي آوردهگرایی افراطی  سنّت به، ي جدیدها بدون توجه به دیدگاه

یـی بـر عقایـد و    نظـر درا  گونـه اظهـار   کند و هیچ می تیاط نقلسخنان پیشینیان را با اح

در نتیجـه روح   )30و 25، 18 ،8ص، ق1430الغوري، (نمی دارد. رواها  آن صط�حاتا

  .است رفگري صگزارشگري و روایت ،هاي وي تابحاکم بر ک

حدیثی بنا نهاده  تمام آثار خود را بر علومیابیم که الغوري  میدر گفته لب پیشاز مطا

ي اجتهادي بنا نکـرده اسـت. و در واقـع    ها ي خود را در قالب استد�لها گیري و نتیجه

از جریـان  نشـینی وي   یش بیـانگر عقـب  ها نوشتهو حنبل داشته  احمد ۀبرگشتی به شیو

 بنـا گرایانـه   بر مبناي تفسـیر اخبـاري و نـص   را مکتب اشعري متقدم است و اعتقادات 

  .نهد می

ن، اشـتراکات  یي پنهـان، حـذف قـرا   ها د�لت(ي د�لی نصوصها سلفیه محدودیت

لفظی، اجمال، تقیید و تخصیص و...) را نادیده گرفته و معناي ظـاهر را حیثیـت کامـل    

بر واحد را جاي عرض احادیث به قرآن، در عمل خ گیرند و همچنین به می متن در نظر

ي بشري از جهـان  ها دینی که با برداشتکنند. ولی در علوم غیر می ر عرضهبه خبر متوات

گرا داشته و مجال فراخی براي تـوان اجتهـاد    دیدگاهی تجربی و عینیت کام�ً ،ندا مواجه

 شوند. و از آنجا که تولید معنا در معرفت دینی را مخصـوص معصـوم   می عق�نی قائل

ي ظاهري متون دانسته و متون قرآنـی و حـدیثی   ها کنندۀ د�لت را مصرفدانند خود  می

  دانند. می را جانشین عق�نیت آدمی

 ۀسـلفیه بـر طریقـ   «گوید:  جدید می ۀگري در دور پرداز سلفی حلمی، نظریه مصطفی

 تـاریخی  ۀرو، به دور شود و ازاین در دریافت اس�م و فهم و تطبیق آن اط�ق می سلف 

 ».اسـت  کنونی امتداد یافتـه  ۀنیست، بلکه از گذشته ادامه داشته و تا دور معینی محصور

  )176ص، م2005 حلمی،(

گري توسط محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم هجري ادامـه یافـت. وي    سلفی

 نیز گـام فراتـر نهـاد؛ تـا    ها  آن مانند ابن تیمیه پیرو مذهب حنبلی بود ولی در این راه از
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ب�د اسـ�می حتـی مکـه و     همۀدانست.  می ان را کافر و مشركحدي که عموم مسلمان

مدینه را که به دست وهابیون نیفتـاده بـود، دارالحـرب و دارالکفـر نامیـد. عبـدالوهاب       

، 1390محمودیـان،  (نظـر بـه سـاحت عمـل کشـاند.      ي ابن تیمیه را از قلمروها اندیشه

  ) 119ـ118ص

، اهل ایمـان را از ایـن امـر منـع     ست که نص قرآنا تکفیر دیگر مسلمانان در حالی

تَقُولُـواْ لمـنْ أَلْقَـی إِلَـیکُم     یلِ اللّه فَتَبیّنُواْ وإلَأَیّها الَّذینَ آمنُواْ إِذَا ضَرَبتُم فی سبِ یا« ده است:کر

هـاي اسـ�م در وجـود شـخص بـراي       نشانه از نظر قرآن )94نساء: »(.االسّإلَم لَست مؤْمنً

  .کند و تفتیش باطن جایز نیست بودن او کفایت می مسلمان

از «نویسـند:   فوق با استناد به سخنان ابن کثیر مـی  ۀتان در تفسیر آیمفتی اعظم پاکس

آید: هرکس اظهار ایمان و اس�م کند، بـراي هـیچ مسـلمانی جـایز      فوق چنین برمی ۀآی

  )1397 ،س�می(»ند.نیست که بدون تحقیق ادعاي مسلمان بودن او را حمل بر نفاق ک

ـ   عنوان بهرا  افزاري درت سختق ها ، وهابیپیشینیانفراتر از و  تحـول در   ۀتنهـا حرب

 ۀم از دیدگاه نظري و عملی بر جامعـ نگاه به اس� ۀاز جمله شیواي  هافزارهاي اندیش نرم

کـه   را حیط قدرت و حکومت خـود، آزادي فکـر  ع�وه در م به ؛اس�می تحمیل کردند

مـا  إمـا الوهابیـإل و   إ« �م است، از بین بردند و بـا شـعار  اعی آیین مقدس اسارکان اجتم

آورند و خ�صه به نام مـذهب  صورت یک اعتقاد اجباري در را به مسلک خود »السیف

اسـ�می   ۀجمود فکري را در یک قسـمت از جامعـ  شی و اص�حات، برادرکُ عنوان بهو 

ي اسـتعمار غربـی   هـا  یشـرفت هـدف  راه کمکی بس ارزنده به پ ترویج کردند و از این

  )35ص ،1347 نصر،؛ به نقل از: 14ص، بشیر(.تقدیم داشتند

ناجیه و برحق  عاصر با سیاه و سفید خواندن جامعۀ بشري خود را تنها فرقۀسلفی م

سیاهی جوامع ملزم نمـوده و  را به پاك کردن  با تکفیر دیگران، خود رو زاینا، اند تهدانس

اضـر  در قـرن ح کننـد. و   مـی  جمعی اجرا ي دستهها ودي و کشتارلیت را با ناباین مسئو

حنبـل و   احمـد  ، پیرو شـیوۀ سلفی معاصر و رهبر گروه جهادي القاعده ،بن �دن اسامإل

  ابن تیمیه است. 

ن ۀ متفکـرا نویسد: اسـتاد همـ   می القاعدهدر کتاب  ،انگلیسی ۀنویسند ،جاسون برك

اندیشـمند قـرن    ،کننـد  می رایان به آن استنادگ رادیکال معاصر که بن �دن و سایر اس�م
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رسد که وي پدر روحی فعا�ن  می . چنین به نظراستچهاردهم می�دي یعنی ابن تیمیه 

  )130ص، 1390 محمودیان،(آید. می سنی رادیکال مدرن به حساب

قـدمین  رسیم که این فرقـه از مت  می گري به این نتیجه تاریخی سلفی با تأمل در گذر

خشونت را در قالـب جهـاد افـزایش داده و بـا وجـود      حفظ اصول مشترك،  تاکنون با

، خود را مالک ها دستور قرآن به حفظ وحدت در بین مسلمانان و دوستی با دیگر انسان

مسـلمان   ـ با عنوان جهاد، جان و آزادي دیگران که دهند می حق دانسته و به خود اجازه

در این قسمت از مقاله  ند.دانخود ب اسلحۀمحصور در قبضۀ احکام و  را ـ و غیرمسلمان

  :شود می ی متقدم و معاصر اشارهسلفیانبه برخی از وجوه مشترك 

  سلفیانوجوه اشتراك . 2ـ2

        توحید  . 1ـ2ـ2

صـورت وحـی از    که به ا دستوراتیپیامبران الهی براي هدایت بشر برانگیخته شدند تا ب

ا به انسان آموزش دهند. زنـدگی  کنند، زیست در فضاي توحیدي ر می خداوند دریافت

گونـه کـه    همـان ي زندگی با محوریت خداونـد اسـت.   ها توحیدي، سازماندهی برنامه

. لذا براي رسیدن به هدف  ست که ره گم نشود... ینشان سنگیک کعبه فرموده:  حافظ

    مطمح نظر قرار داد.مسیر  طول درنمایندگان خدا را  يها باید سخنان و توصیه

از نظر وهابیـت   شركدهند.  توحید را در مرکز گفتمان خود قرار می ها تمامی سلفی

 ».و دفـع مضـرَّةٍ فقـد اتّخـذَه إلهـاً     من قصد فی مخلوقٍ لجلبِ منفعإلٍ أ« :ست ازا عبارت

هرگونه نذر، توسل، دعا و زیـارت قبـور    ،) لذا در دیدگاه سلفی معاصر1393فرهمند، (

   شود. می از مظاهر شرك شمرده

   سلفیانو تکفیر از دیدگاه  یی از بدعتها نمونه

ه رسـم تـاز   ،آیـین نـو   ،سابقه ز نوپیدا و بیچی ، آن رابدعتفرهنگ معین در مدخل 

حکم و سنتی است کـه بـدون اسـتناد بـه      این اساس بدعت هر تعریف کرده است؛ بر

  قرآن و حدیث در جامعه پدید آید. 

شـود کـه    مـی  ست، مشخصر شده ابا مراجعه به فتواهایی که از علماي سلفیه صاد

شـود و   مـی  ید و رفتارهاي مسلمانان، از دیدگاه آنـان بـدعت محسـوب   بسیاري از عقا

  ند از:ا شود. برخی از این فتواها عبارت می مرتکب آن تکفیر
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   جایز نبودن برپایی مراسم براي و�دت رسـول خـدا  .ـ (و دیگـران ن بـاز،  اب

  )1395معارف و همکاران،  ؛183 ،1، تا بی

 .24ج الفتـاوي،  إلابن تیمیه، مجموع(جایز نبودن زیارت انبیاي الهی و صالحان، 

  )1395؛ معارف و همکاران، 334ص

  بدعت شمردن صلوات بر رسول خـدا      قبـل از اذان، و نیـز بلنـد صـلوات

معـارف و همکـاران،    ؛9696فتـواي   تـا،  ابن تیمیـه، بـی  (فرستادن پس از اذان.

1395(  

 جمعـی.  صورت دسـته  هدعا پس از نماز و غیر آن ب بدعت بودن قرائت قرآن یا 

 )1395؛ معارف و همکاران، 4994، فتواي تا ابن تیمیه، بی(

 از کـه  است حقی ۀکلم سلفی، گفتمانی  مۀمنظو در توحید که باورند این بر منتقدان

تـرین  ظـالم را بـدون کم   و فاسـد  حکومـت  راحتـی  بـه  زیرا ؛است شده باطل مراد ،آن

پرچم توحیـد را از طریـق    انسلفیشوند.  آن همدست می یرند و حتی باپذ اعتراضی می

طرد آنان تبدیل  تکفیر و فکنی بین مسلمانان وا اي براي تفرقه وسیله به براء و�ء و ۀعقید

  )1394پور،  عوض(د.کنن می

بـا مـردم    فرمود: من مـأمور شـدم   (ص)بخاري از انس روایت کرده که رسول خدا

سـوي   پس اگر کلمۀ توحید را گفتند و بـه توحید را بگویند،  کلمۀبجنگم تا هنگامی که 

 مـا حـرام   ما نماز خواندند و مانند ما گوسفند ذبح نمودند، اموال و خون آنـان بـر   ۀقبل

  )1395معارف و همکاران،  ؛107ص ،1تا، ج بی ،اريبخ(.است

دهـد   می منین، دستوراز سورۀ مائده پس از سفارش به تقوا به مؤ 25خداوند در آیۀ 

جوي وسیله باشید. رفتن به زیارت حرم امامان و بزرگان و براي رسیدن به او در جست

توصـیه شـده   ها  آن یی است که در قرآن بهها نماد تجدید پیمان با خدا از طریق نماینده

پرچم هدایت در زندگی  است. توسل به پاکان و معصومان نیز از جنس تعیین وسیله و

  نیست. ها  آن شاست و به معناي پرست

            . پیروي 2ـ  2ـ  2

پیروي از حاکم ستمگر جایگاه ندارد؛ زیرا پیـروي از   ،يدر ساختار یک زندگی توحید

 اسـت، خـویش  ي نفسـانی  هـا  پیـرو خواسـته   فرمانروایی که معیار غیرخدایی داشـته و 
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بِـع  تَتَّوإل« :فرمایـد  مـی  جاثیه 19 و 18در آیات  تواند پیروان خود را به خدا برساند. نمی

الَّذ واءونَینَ إل یأَهلَملَنْ   ع منْیإِنَّهشَ کغْنُوا ع نَ اللَّهیممإِنَّ الظَّال یئاً و لأَو مضُـهعـ نَ ب » اء بعـضٍ ی

رکـن و   عنـوان  بـه دارد که به ستمگران پناه نبرده و ایشـان را   می دیگري تصریح در آیۀ

یاور  یار و گرفته و بی بر آتش شما را در ستون زندگی خود برنگیرید که در آن صورت

 إل ثُم اءیأَول منْ اللَّه دونِ منْ مکلَ ما و النَّار مکفَتَمس ظَلَموا نَیالَّذ إِلَى نُواکوإلتَرْ« خواهید بـود: 

لـذا در   انـد  تهگرف به زندگی خود محور و خودکامه خو ستمگران )113 :هود»(.تُنْصرُونَ

پیروان خود را در مشک�ت ببینند، کناره گرفتـه   بینند و چنانچه می فقط خود را هر حال

  اندازند. نمی سختی خود را بهها  آن و براي نجات

 ؛اسـت  تبعیـت از خـدا و رسـول    پـیِ  را�مر در گفتمان سلفی، د تبعیت از اولی

فی متفـاوت  سـل  هاي مختلف گفتمان ا�مر در خرده رو، �زم است اما مصداق اولی ازاین

نداریم، هرچنـد کـه سـتم     ماناعتقادي به خروج بر حاکمان«وید: گ شود. طحاوي می می

 را آنـان  اطاعـت  و داریم برنمی کنیم و دست از طاعت آنان کنند و بر ضد آنان دعا نمی

   )51ص، م1984 آلبانی،(».دانیم می خدا اطاعت

 هـاي  که براي گفتمان اي گونه هاي سلفی محل اخت�ف است، به روهبین گسخن  این

حال، ابزارهاي روشی و معنایی کـه   عین در .، مفهومی محوري استتکفیري جهادي و

  .دهند، متفاوت است می مفهوم د�لتهاي سلفی به این  هریک از گفتمان

بدون توجه  ) و18ق، ص1430، غوريال(نبا مراجعۀ مکرر به سخنان متقدما الغوري

گونـه   کند و هـیچ  می سخنان پیشینیان را با احتیاط نقل مواردي در ي جدید،ها به دیدگاه

در ) الغـوري  25ص ،همان(دارد. نمی رواها  آن اظهار نظر درایی بر عقاید و اصط�حات

قیق در احوال صحابه به اجمـاع  ما در تح«معتقد است: سنّت  تأیید رأي دانشمندان اهل

ن عدالت عمومی آنان و وجوب کنیم؛ و آ می اکتفا ،سنّت یعنی اهل ،حق مسلمانان فرقۀ

ن نظر الغـوري بـه حجیـت    و ای )287صهمان، (»توقف بر نام ایشان در حدیث است.

  د.شو می منجر 1حدیث موقوف

          سلف صالح   . أ  

اقتـدا بـه   ، بازگشـت بـه گذشـته    ۀهاي سلفی در بنیادهاي خود بر اید تمامی گفتمان

، م1997 جـدعان، (.ورزند سلف صالح و الگو قرار دادن آنان براي زمان حاضر تأکید می
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اسـاس   گـردد. بـر   ایشان به سه نسل اول اس�م برمـی  ) سلف صالح از نظر104ـ79ص

عقاید سلفی سخنان صحابه و تابعین حجیت داشته و عدالت عمومی آنان مـورد تأییـد   

  )2ص تا، وري، بینیشاب(ایشان است.

ت دینـی را  مبناي کنه سفارشات توحیـدي، دسـتورا   روزرسانی دستورات دینی بر به

 هـاي اولیـۀ   یات زندگی قـرن سازد. اجراي بعضی از جزئ می براي نسل حاضر کاربردي

اساس برخی از روایات متناسب با شرایط زندگی چهـارده قـرن پـیش، بـراي      اس�م بر

�تَقسروا « :اند دهاین زمینه سفارش کر در زندگی کنونی میسر نیست. حضرت علی

ـ  ورسـوم خـود را بـه     آداب ».انَّهم مخلوقـونَ لزَمـانٍ غَیرِزمـانکُم   اَو�دکُم على آدابِکُم، فَ

.(ابن انـد   زمـان شـما آفریـده شـده     آنان براى زمانى غیر ازکه فرزندانتان تحمیل نکنید، 

  )102، ح20الحدید، ج ابی

           حجیت سنت    . ب  

در فهم کتاب خدا و اجراي احکام مورد نظر اس�م در زمان  سنت صحیح پیامبر

روشنگر مسیر دینداري مسلمانان بـوده اسـت.    ،ي آیندهها ویژه براي نسل و به پیامبر

بیین ک�م خدا براي مسلمانان عصر ظهور اسـ�م بـود. حضـور    تیکی از وظایف پیامبر 

نمود؛ ولی پـس از   می ارز یکدیگر را همسنّت  در میان صحابه حجیت قرآن و پیامبر

سـره را از ناسـره بـا    سـنّت   ، تشـخیص شده در تـاریخ  و حوادث ثبت وفات پیامبر

ي مختلف اس�می در ها ها مذاهب و فرقه مشک�ت عدیده مواجه ساخت. در طول قرن

  . اند تهي مختلفی داشها دیدگاهها  آن پذیرش انواع حدیث و حجیت

دو منبـع تشـریع،    ۀعهد بر ند که احکام در زمان حیات پیامبر اکرما آن سلفیان بر

عهـده   تخصـیص آیـات را بـر    تبیین، تفسیر، تفصـیل و  ۀوظیفسنّت  بود.سنّت  قرآن و

   .نهادند می نبوي نیز گردنسنّت  پذیرفتند به می گونه که آیات را گرفت. مسلمانان همان

جسـتند؛   مـی  پیـامبر تأسـی  سنّت  ) صحابه نیز به27ـ23ص، ق1408خطیب، العجاج (

  )85صاط�ع بودند.(همان،  دانستند خواه نسبت به آن بی می خواه علت عمل به آن را

شده از متن مرجع یعنی عناي قرآن کریم بوده و متن تولیدحدیث نبوي تولیدکنندۀ م

یعنی حدیث هم عرض قرآن کریم نبوده بلکـه در طـول و در    ؛شد می قرآن کریم تلقی

 کرده است. می راستاي قرآن کریم ایفاي نقش
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در عمل بـراي تعیـین معنـاي     ،داند می قرآن را مرجع ،آنکه الغوري در مرحلۀ نظر با

 دانند. در می هاي قرآنی کنندۀ د�لت شود و حدیث را تعیین می نهایی به احادیث متوسل

وي در  شـود:  مـی  گونه بیان ن بر قرآن ایناترجیح عملی حدیث و محدث ،المدخل کتاب

را پـس از تأییـد   سـنّت   خصوص جایگاه سنت، قرآن را اصل و مقدم دانسته و حجیت

ایـن نظـر، حجیـت حـدیث پـس از       ۀ) بر پای47صق، 1430الغوري، شمارد.( می آنقر

آید و استق�ل ذاتی ندارد ولـی در جـاي دیگـر بـا اظهـار       می مطابقت با قرآن به دست

را سـنّت   کنند و می احتجاجسنّت  نویسد: بیشتر دانشمندانی که به می اجماع دانشمندان

ا در موضـوع احکـام حـ�ل و حـرام ماننـد      شمارند، آن ر می در احکام شریعت مستقل

  )49صدانند.(همان،  می قرآن کریم

در احـوال   تحقیـق  مـا در «معتقد است: سنّت  تأیید رأي دانشمندان اهلدر الغوري 

کنـیم؛ و آن عـدالت    مـی  اکتفـا  ،یعنی اهل سـنت  ،حق مسلمانان صحابه به اجماع فرقۀ

) نـص  287صهمـان،  »(سـت. عمومی آنان و وجوب توقف بر نام ایشان در حـدیث ا 

ت بـا  وجود مصاحب ) را با10 :تحریم(لوط ) و همسران نوح و46 هود:(قرآن فرزند نوح

همراهی ابلیس بـا فرشـتگان نتوانسـت او را از ه�کـت      و پیامبر، اهل او ندانسته است

بینی به مرویات صحابه، اعتمـاد   ) آنان با خوش31 :؛ حجر11 :عراف؛ ا34: بقره(بازدارد.

وجودي که قرآن، همسران پیامبر . بااند دهت احادیث را مخدوش کربه صح  را مورد

ـ  مـی  را به اص�ح رفتار خود دعـوت ها  آن انتقاد قرار داده و با لحاظ شرایطی چند  ،دکن

  د!  یک جامعه حکم عمومی عدالت صادر کرتوان براي  می چگونه

ـ        جهـاد   ر زنـان در وي با نقل حدیثی از امـام زهـري بـه برتـري جنسـیتی مـردان ب

     ي آل     هـا                     خداونـد در سـوره    که درحالی) 6ق، ص1430الغوري، (دینی اعتقاد دارد علمی

                             فرماید که پاداش نیکوکاران و    می    90        و یوسف   115      ، هود    120        ، توبه   171  و 195      عمران 

ـ           گرداند؛ و      نمی                مؤمنین را تباه       ایـن          . بـر      اسـت    ل                                  در این موضوع نگرشی فراجنسیتی قائ

         رسـد و        نمـی                ن صحیح به نظر ا    محدث                       دیث با جنسیت راویان و                  اساس ارتباط حجیت ح

                                                                                دانشمندان علوم حدیثی در مبـانی جـرح و تعـدیل، جنسـیت را شـرط حجیـت قـرار        

   .   اند    ده   ندا

      عصـر     ۀ                        و إشراف حضرت بـر جامعـ                       در زمان حیات پیامبر  ّ  سنّت               تساوي قرآن و
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                سـیر و تفهـیم                  نبوي در شرح، تف  ّ  سنّت                                             نزول و الفاظ و معانی آیات قرآن کریم، و نقش

            ولیت اصـلی              با حفظ مسـئ   ّ  سنّت                                                   کتاب خدا به افراد جامعه پذیرش عق�یی دارد. قرآن و

                                    ، بـراي مخـاطبین قطعیـت و حجیـت             رسول خدا  ّ  سنّت                          براي قرآن و نقش تبعی در

            نحل تصـریح           از سورۀ    64  و     44        در آیات           ت پیامبر                             داشته است؛ و این مهم و مأموری

ي حـدیثی رسـول   ها ت زمان و سوزاندن مجموعهو گذش وفات پیامبر            شده است. با

، ق1425؛ الخن، 311ـ309ص، ق1408، الخطیب عجاج(خدا و یک قرن تاریخ شفاهی

حدیث ظنّی الصدور گشـته و برابـري    ،ویژه در تاریخ حدیث اهل سنت به ،)13ـ12ص

  رود. می موجود از بینسنّت  حدیث و حجیت

  عبدالماجد الغوري .3

مطالعات حدیث  فرزند سید قاسم، پژوهشگر در زمینۀانور  سید عبدالماجد الغوري فرزند

در حیدرآباد هند دیده به جهان گشود. وي علوم اس�می را در زادگاه خـود  1978در سال 

علـوم   ۀفراگرفت و پس از آن، در دانشکده شریعإل، سپس در جامعإل األزهر دمشق در رشت

حـدیث   ۀس�میإل العالمیـإل مـالزي، رشـت   الجامعإل ا�تحصیل داد. و در دانشگاه  دامهحدیث ا

  )https://www.abjjad.comنبوي را در مقطع دکترا به پایان رسانده است.(

بـه علـوم و    المدخل الـی دراسـإل علـوم الحـدیث    یکی از تألیفات الغوري با عنوان 

دازد؛ از این جهـت کتـاب   پر می هاي سلفی مباحث حدیثی با رویکرد بنیادین به گرایش

گرایی در معرفت دینی در دنیـاي   شناسایی خطوط فرهنگی و اعتقادي نقل مناسبی براي

  است. معاصر

تطبیـق آن در   حجیـت حـدیث و   مبانی فکري سلفیان(متقدم و معاصر) در .4

 کتاب المدخل الی دراسة الحدیث

غییراتـی بـا حفـظ    دیدگاه سلفی در حجیت حدیث از صدر اس�م تاکنون دسـتخوش ت 

 ي آن در حـدیث هـا  ساختارهاي بنیادین خود بوده است. این مجال به بخشی از ویژگی

  پردازد: می

 . اعتقاد به حجیت قرآن و سنت1ـ4

سـنّت   نخستین منبع اس�می مطمح نظـر اغلـب مسـلمانان بـوده و     عنوان بهکتاب خدا 

 شیعه، مسلمانان باید گر ائمۀحدیث پیامبر و دی«بر  سنجند؛ بنا می رسول خدا را با قرآن
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 ،27ج، ق1412عـاملی،   حـر (»را با قرآن سنجیده و سخن مخالف آن را نپذیرنـد سنّت 

 را مســتقل شــمرده وســنّت  المــدخل) ولــی 275ص ،7ج، ق1417؛ طوسـی،  123ص

، و أمثالُـه  "أ� إنّی أُوتیت الکتاب ومثله معه"حدیثُ المقدام ابن معدي کرب: «گوید:  می

حـدیث  «و در ادامـه بـا عبـارت    » ألحادیث الکثیرة... تفید استق�لَ السنّإلِ بِالتشـریعِ من ا

المقدام صریح فی إثبات حجیإل السنّإل و استق�لها بتشریع بعـض األحکـام �سـیما فیمـا     

و  59ص، ق1430الغوري، (کند. می را تأییدسنّت  استق�ل» یتعلّق بتنظیم اآلداب العامإل...

60(  

و اسـتق�ل آن را در تشـریع از   سـنّت   یز به نقل از امام شوکانی، حجیـت ابوشهبه ن

 بهره شمرده اسـت.  ، از اس�م بیضروریات دین شمرده و هرکس که به آن معتقد نباشد

  )10ص ،م1962ابوشهبه، (

تواند موجبات تحریف معنایی قـرآن را در طـول تـاریخ فـراهم      می چنین دیدگاهی

کند. همچنان کـه   می اثر به قرآن را کمرنگ و بیسنّت  ضعر آورد؛ زیرا در عمل قاعدۀ

احـزاب،   21 با ذکر آیاتی مانند آیۀ«)، 17ـ14ص، همان(برخی از دانشمندان اهل سنت

سـنّت   کنـد،  می آن را اثبات ـ نه استق�ل ـ سنّت حشر، و حدیث مقدام که حجیت 7 ۀآی

روافـض   آن را موضـوعۀ ۀه حدیث بـر قـر  کند؛ و روایت عرض می ن ثابتپایۀ قرآ هم را

و سـنّت   تـرك  ۀدانسته و بدون استناد به منابع شیعی پذیرش حـدیث عرضـه را نتیجـ   

ایـن در حـالی اسـت کـه آنچـه از سـنت، نـزد         »نماید. می توسل به ظاهر قرآن معرفی

تـوان متـون ظنـی     نمـی  متون ظنی الصـدور اسـت و   ي مسلمان به ارث رسیده،ها فرقه

دور قرآن همانند گرفت؛ این چنین برداشت ناصوابی خلط الصدور را با متن قطعی الص

نبوي همسان وحی سنّت  ،نفسه ، فیمیان دو مقام ثبوت و اثبات است. در جایگاه ثبوت

یی هـا  ات و آسـیب ئیافته در مقام اثبات با توجه به اقتضا ، ولی واقعیت تحققستا الهی

 رسول خداسنّت  بهنخستین، که  ۀچون نقل شفاهی و انقطاع نگارش حدیث در سد

  برد.  می وارد آمده چنین همسانی را از بین

   د به کتابت حدیث در قرن اول هجرياعتقا. 2ـ4

یی فهرسـتی از کاتبـان   جو در اسناد و مدارك تاریخی موفق به شناساو سلفیان با جست

و بر این باورند که کتابت حدیث در قرن اول،  اند دهصحابه و تابعان ش حدیث در دورۀ
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  )170ص، 1394شفیعی،  معارف و(جاري و عمومی بود.اي  هدیدپ

انقطـاع کتابـت    ي تـاریخی احادیـث، اعتقـاد بـه    ها الغوري نیز بدون توجه به زمینه

سـت کـه احادیـث عبـداهللا بـن      ا آن را تکـذیب نمـوده و بـر    حدیث در مکتب خلفـا 

دلیل،  ۀام. و در این اقاند دهحنبل به صورت کامل روایت ش عمروعاص در مسند احمد

الصحیحه عبداهللا بن عمروعاص روایت شـده و   ي بین احادیثی که از طریق الصحیفإلو

 نوشـته شـد، هـیچ اخت�فـی     هـا  بن عبدالعزیز از حافظه روایاتی که پس از دستور عمر

  )89،90 ق،1430 ،الغوري(بیند. نمی

یت احادیث پیامبر را در وقایع تاریخی نداشتیم، ماهسنّت  اگر فترت و انقطاع کتابت

زمـانی صـدر    شدند؛ زیرا با توجه به فاصلۀ می پس از وفات پیامبر ظنی الصدور شمرده

توان قاطعانه به صدور احادیث موجود حکم داد. در شـرایط کنـونی    نمی اس�م تاکنون

 تمـام  و رفتهیپذ کامل صورت به توان می چگونه شده نوشته حافظه از ثیاحاد شتریبکه 

  نست؟دا را همسنگ روایات

سـنّت   سـال انتقـال شـفاهی    ادعاي الغوري مبنی بر غیرمحققانه بودن اعتقاد به صد

اند که در  آن زیرا ایشان بر ؛تفاوت بنیادي داردسنّت  نبوي، با نظر غالب دانشمندان اهل

یی از جمله عدم اخت�ط قـرآن بـا   ها اول کتابت و نقل حدیث به انگیزه زمان سه خلیفۀ

ـ   ؛ الخـن،  311ــ 309ص، ق1408، الخطیـب  عجـاج (وع بـود. احادیث رسول خـدا ممن

قطـاع کتابـت حـدیث، در ایـن کتـاب مسـئلۀ       ان ) ع�وه بر تخطئـۀ 13ـ12ص، م1425

سـنّت   کـه در انتقـال  اي  هپدیـد  ؛سازي حدیث توسط خلفا مسکوت مانده است معدوم

  گذار بوده است. تأثیربسیار سنّت  صحیح نبوي در منابع اهل

توسـط دو  هـا   آن منع جواز نگـارش  حادیث رسول خدایکی از علل فراموشی ا

 پدرم پانصد حدیث از«کند:  می سند از عایشه نقل خلیفۀ اول است. ذهبی با ذکر سلسله

رسول خدا جمع کرده بود. شبی بسیار نگران بود از او علت را پرسـیدم. صـبح از مـن    

پرسیدم. پاسـخ   لت رارا سوزاند. عها  آن خواست که احادیث را بیاورم؛ وقتی که آوردم

گمـان بـرم    ام و داشته باشم که به او ایمان داشتهکه بمیرم و احادیثی از مردي داد: از این

  ) 5، ص1ج، 1374 ذهبی،(»ترسم. می ام و صحیح نباشند را صحیح نقل کردهها  آن که

در امر تبیین قرآن براي نسل معاصـر ایشـان،    با توجه به مأموریت الهی به پیامبر
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ي آینده که به منبع تبیـین وحـی دسترسـی    ها ر براي نسلباحادیث و تبیینات پیام وجود

جاي حذف ایـن منبـع    لذا بر بزرگان صحابه واجب بود بهنماید؛  می تر ضروري ،ندارند

نوعی حفظ کنند که از گزند اخت�ط به دور بماند؛ و اگر خـود بـه    را بهها  آن سنگ گران

گونه که  ند؛ همانمشورت کن انستند با حضرت علیتو می این راهکار واقف نبودند

یشـان را  منظور حل مشـک�ت و بقـاي در جایگـاه خ�فـت، ا     در زمان خ�فت خود به

 خدا و تبیینات آیات قرآن جفـا سنّت  سازي احادیث نبوي به فراموش نکردند. با معدوم

احفظـوه و  «حـدیث   و» نضر اهللا امرأً سمع مقالتی... الخ«داشتند. با توجه به حدیث  روا

آمـده،  سنّت  ) که در کتب حدیثی اهل21ـ20ص ،م1962ابوشهبه، (»اخبروه من وراءکم

نبـوي بـه نابودسـازي آن    سـنّت   کیدات پیامبر بر حفظمایۀ شگفتی است که با وجود تأ

  دند.اقدام کر

 پیامبرسنّت  اعتقاد به نقل الفاظ حدیث و حفظ تمام .3ـ4

اول، در انتهاي قرن اول کتابت حدیث  زمان سه خلیفۀحدیث در  سازي وجود معدوم با

تدریج مصنفات و مکتوبات حـدیثی   هدر دستور کار مسلمانان قرار گرفت و ب پیامبر

ي حدیثی ها کتاب ،رق مختلف اس�ممتعدد نگاشته شد. در حال حاضر در بین پیروان ف

ت نقل حدیث از دیدگاه مورد نظر نگارنده اعتقاد به کیفی گوناگونی وجود دارد و مسئلۀ

  ست.ا سلفیان

پیامبر حفظ شده و هیچ روایت و سـنتی از دسـت   سنّت  ست که تماما آن عجاج بر

بـوده و تمـام    نرفته است؛ زیرا صحابه کسانی بودند که از قبل از هجرت بـا پیـامبر  

  )63ـ62ص ،1ق، ج1429عجاج الخطیب،(کردند. می افعال و اقوال او را حفظ

کـه نقـل بـه    اي  هکتب مدون، صـحاب  گام با اعتقاد به نقل به الفاظ درابوشهبه نیز هم

سبب علم به فصاحت و ب�غت زبان عربی، نقـل   عرب خالص دانسته و به اند دهمعنا کر

  )44ـ42ص، م1962 ابوشهبه،(شمارد. می ایشان را روا

ن در سلفیا«با وجود اعتقاد برخی از سلفیان به حفظ معنایی احادیث، برخی دیگر از 

جریان انتقال حدیث به نقل الفاظ اعتقاد داشتند؛ به این معنا که صحابه و تـابعین در بـه   

کردند روایات را با همان الفـاظ   می متعهد بودند و سعی خاطر سپردن روایات پیامبر

حفظ کنند. لذا از نظر این گروه نقل به معنا بسیار اندك است. ایشان انتشـار حـدیث را   
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هاي مربوط به ممنوعیـت در پـذیرش یـا     دانند و گزارش می یامبر اس�مدر همان عهد پ

را در عهد خلفاء به احتیاط، تثبت و مراقبت در پذیرش  نقل و نگارش حدیث پیامبر

  )170ص، 1394شفیعی،  معارف و(»کنند. می یا نقل حدیث تفسیر

لحـدیث و  ألهمت حفظ ا«گفت:  می اعتقاد به نقل الفاظ در شرایطی است که بخاري

گونـه کـه    ) همـان 68ص، 1383؛ معـارف،  353ص، م1984ابوزهو، (»أنا فی الکتاب...

  وجود دارد.  سنّت  اخبار واحد در کتب حدیثی اهل

نبـوي  سنّت  انتقال حوادث تاریخی مؤثر در حفظ و به نظر نگارنده، سلفیان از کنار

ـ اي  هتوجه گذشته و با پافشاري بر عقاید فرق بی بـدعت در دیـدگاه مبـت�    از اي  هبه گون

 ترین حوادثی است کـه در حفـظ   نبوي از مهمسنّت  سازي به معدوم خلفا . ارادۀاند دهش

سو با گذشتن حدود یک قرن بـین صـدور حـدیث     گذار بوده است. از یکسنّت تأثیر

و نگاشتن مجدد آن، تمام الفاظ روایات در ذهن صحابه محفوظ نمانده و بـه   پیامبر

ي آوردند. و از سوي دیگر این فراموشی بـه پـاك شـدن سـبب صـدور      نقل به معنا رو

گونه که در فهم روشمند از آیات قرآن آگاهی بر سـبب   حدیث نیز تسري یافت. همان

و فضاي نزول آیه ضرورت دارد، در درك صـحیح از حـدیث نیـز دو عامـل سـبب و      

ال کـه از جانـب   به یک سـؤ  که پیامبر ست. چه بساا فضاي صدور حدیث ضروري

 ي متعـدد هـا  شد، با توجه به شرایط موجود و فهم مخاطب پاسخ می افراد متعدد مطرح

  داد. می

 به قداست و عدالت عمومی صحابه   اعتقاد .4ـ4

ـ  ۀمعیار تقدس دینداري سلف صـالح را در جامعـ   ،یکی از اصول کلی سلفیان اي  هنمون

ا اشراف و نظـارت پیـامبر   بها  آن داند که تحت زعامت رسول خدا به وجود آمده و می

ایشـان و تأییـد    سبک زندگی سادۀ. مجاهدات صحابه و اند تهنفس یاف و تزکیۀ پرورش

حجیت تام بخشـیده اسـت.   ها  آن به تدین  ضمنی تمام صحابه در ک�م رسول خدا

، 7جق، 1424، (مسـلم »أیهِم اقتَدیتُم اهتَـدیتُم. مثَلُ أصحابی مثَلُ النُّجومِ بِ«احادیثی چون 

  ) 183ص

  بندي کرد: ن را از دیدگاه سلفیان چنین دستهتوان معیار قداست اقدمی می

 گاه فرهنگی پاکیزه و نمونه؛حضور در زیست .1
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 ي دینی؛ها در فراگیري فهم آموزه ارتباط و دسترسی به رسول خدا .2

دینـی و التـزام بـه رسـول      در پیشبرد اهداف عالیۀها  آن ي خالصانهها مجاهدت .3

 ؛کرما

کـه   در برابر مرجعیت رسول خداها  آن تعبد و انقیاد و تسلیم محض روحیۀ .4

ـ  شخصیت قابل اعتماد ساخته است؛ بـه ها  آن از شخصیت غیرمعصوم اي  هگون

 کردند. می خودداري که از اجتهاد و رأي خود در برابر رسول اکرم

تمـام  «وده اسـت:  گونه سـت  الغوري میزان ایمان و اخ�ص اقدمین و متقدمین را این

. انـد  دهي مؤمن و مخلـص و خیرخـواه بـو   ها پیشوایان کوشا در حفظ سنت، شخصیت

دانستند و در مواقعی که حدیثی مخالف با رأي  می و عمل به آن م�زمسنّت  خود را به

  )51ـ50ص، ق1430غوري، ال(»دادند. می فتواي خود را تغییر یافتند، می خود

 لح نادیده گرفتن تاریخمندي بشـري و مسـاعی  ي سلف صاها مقدس شمردن آموزه

آنچنان آسـیب دیـده بـود کـه نیازمنـد      سنّت  ؛ زیرا در طول سه قرن نخستین،هاست آن

دهـد کـه صـحابه و تـابعین      مـی  پیدایش علوم مختلف حدیثی شد. این واقعیت نشـان 

ایی کـه  ي کافی انجام دهنـد؛ تـا جـ   ها ت�ش رسول خداسنّت  در حفظ اند تهنتوانس

  آورد. می علت کمبود حدیث قابل اعتماد، به قیاس روي شمندي چون ابوحنیفه بهدان

 هفده تا پنجاه حدیث را از احادیث رسول اکرمابوحنیفه د: نویس می ابن خلدون 

  )561ص ،1ج، ق1408 ،�شبیلیا(داند. می

خورد کـه از نظـر الغـوري بـه دور      می به چشمسنّت  حدیثی در کتب شیعه و اهل

أیها الناس قـد کثـرت علـی الکذّابـإل.     «به فراموشی سپرده است. قال رسول اهللا: مانده و 

ربـانی،  (»فمن کذب علی متعمداً، فلیتبوأ مقعده مـن النّـار. ثـم کـذب علـی مـن بعـده.       

ي ایمان و اخ�ص در ها ) یکی از نشانه285صق، 1425؛ القاسمی، 143ص، ش1393

در این حدیث نه از دروغ بلکه  ی است. پیامبر اکرمگوی انسانی پرهیز از دروغ ۀجامع

تـوان بـر تقـدس و     نمی کند. بنابراین، برخ�ف نظر الغوري، می از کثرت دروغ شکایت

  نبوي حکم داد.سنّت  صحابه و اقدمین در محافظت از امانتداري همۀ

پیامبر از سنّت  در بخش دیگر کتاب پس از بیان اجماع صحابه بر وجوب تمسک به

کنـد:   مـی  گیرد؛ و به نقل از امام شـافعی بیـان   می سخنانی به شهادتسنّت  زرگان اهلب
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لم یکن له أن یدعها لقولِ أحـد   أجمع الناس علَی أنَّ من استبانَت له سنإلُ رسول اهللا«

اي  هلئمسلمانان اتفاق نظـر دارنـد، اگـر در مسـ     ؛)51ص ق،1430 ،الغوري(»من الناس.

بـر رأي دیگـران رهـا     بنـا  ز نیست سخن رسول اهللایت شود، جارسول اهللا ثابسنّت 

  شود. 

آزمایی  است و معیاري براي راستی سو بسیار اجمالی و مبهم چنین دیدگاهی از یک

دهـد؛ زیـرا صـحت سـند و متـون       نمی معتبر به دستسنّت  کشف تفسیر صحیح براي

شان متفاوت است. چنـین   مبانی ک�می و اعتقادي تأثیر تحتاي  هروایات از نظر هر فرق

یـا   تواند تکثر و اخت�ف مذاهب اسـ�می را بـه وحـدت برسـاند؛     نمی ییها گویی کلی

گرایان سلفی نماید؛ و از سوي دیگر در صورتی که تمام  همگان را همسو با دیدگاه نقل

آزمـایی و اثبـات    جیـت داده شـود راسـتی   حها  آن صحابه را عادل دانسته و به احادیث

  ندارد.صحت معنا 

 اشـاره سنّت  در نقد عدالت عمومی صحابه به یکی ازشرایط روایت مقبول نزد اهل

عدالت شرط سوم از شرایط حدیث مقبول شمرده شده اسـت. و در تعریـف   «شود:  می

اسـت کـه تقـوا و جـوانمردي را همـراه داشـته و       اي  ه: عـدالت ملکـ  انـد  تـه عدالت گف

شود. واین مهم با ترك گناه کبیره و عـدم   یم فرمانبرداري در اوامر و منهیات را موجب

) با پذیرش این تعریف 37ص، م1962ابوشهبه، (»شود. می اصرار بر گناه صغیره حاصل

تـوان بـراي تمـام آحـاد      می و با وجود روایاتی مبنی بر خطاهاي متعدد صحابه، چگونه

  یک جامعه حکم به عدالت را صادر نمود؟ 

 به و تابعینصحا ۀجعل حدیث دردور انکار .5ـ4

ي دانشمندان علوم حدیثی در مـذاهب و  ها جریان وضع و جعل حدیث یکی از دغدغه

صـحابه را از نسـبت دروغ بـه     ،در موارد متعدد و پیامبر ي متعدد اس�م بودهها فرقه

  خود برحذر داشته است.

ین را از وضـع، مبـرّي   سلفیان در تحلیل تاریخی از جعل حـدیث، صـحابه و تـابع   

در جریـان   دانند. از نظـر ایشـان   می آن را پس از رحلت رسول اکرم ریشۀشمرده و 

ابوزهـو،  (شمارند. می موجود، شیعه را علإل العلل وضع حدیث قتل سومین خلیفه و فتنۀ

  )131ـ130ص ،م1976؛ السباعی، 98ـ90ص ،م1984
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ي تاریخی یک پدیده ها طرفانه به ریشه �زمۀ یک پژوهش علمی روشمند، توجه بی

این حدیث ثبت شده است: قال رسـول  سنّت  هاي حدیثی شیعه و اهل . در کتاباست

أیها الناس قد کثرت علی الکذّابإل. فمن کذب علی متعمداً، فلیتبوأ مقعده من النّـار.  «اهللا: 

 ) پیامبر285ص، ق1425؛ القاسمی، 143ص، 1393ربانی، (»ثم کذب علی من بعده.

کثـرت آن   خود نگران است بلکه صـحابه را از  از نسبت دروغ برتنها  در این روایت نه

خود را تبرئه و دیگري را متهم توان  نمی وجود چنین شواهد تاریخی دهد. با می هشدار

 آمد زنـدگی  ي اس�می که بعدها پدیدها ي تمام فرقهها ریشه ،د؛ زیرا در میان صحابهکر

  کردند.  می

کننـد. در عـین حـال روایـات      مـی  یث تبرئـه ایشان صحابه و تابعین را از جعل حد

دانند و اعتقادشان بر این است که  نمی هاي حدیث را بدون شائبه جعل موجود در کتاب

حدیث تا حد امکان باید توجیه و تأویل شود؛ و اگر حدیثی به وجهی از وجوه توجیـه  

، 1394 شـفیعی،  و معـارف (دلیل بر رد و جعل آن نخواهد بـود.  ،و تأویل سازگار باشد

  )171ص

ند که ابوبکر نخستین کسی بود که در پـذیرش  ا آن برسنّت  برخی از دانشمندان اهل

گونه بود که حدیثی را جز بـا   عمر و ابوبکر این حدیث از صحابه شرط قائل بود. شیوۀ

) پـذیرش  67ص ،م1976السـباعی،  (پذیرفتنـد.  نمـی  شهادت یک یا دو صـحابی دیگـر  

گاه د�لت بـر دقـت نظـر برخـی از صـحابه در نقـل       مشروط حدیث نبوي از یک دید

روایات دارد؛ و از سوي دیگر بیانگر وجود جاع�ن حدیث در بین صـحابه اسـت کـه    

کردند. در این صورت صدور حکم عدالت عمومی صحابه با واقعیات  می جعل حدیث

 جامعه صدر اس�م تناقض دارد.

 در میان صـحابۀ  ن پیامبرالغوري چون دانشمندان سلف خود معتقد است: در زما

دروغ وجود نداشت؛ و ایشان مورد اعتماد یکدیگر بودند. وي دروغ را در زمان صـغار  

پس از شهادت علی و به حکومت رسیدن  شمارد. می تابعین و در اثر اخت�فات سیاسی

طلبیدند؛ و ایـن اخت�فـات موجـب ایجـاد      می معاویه، گروهی از حکومت حق خود را

گروه در پیِ تأیید خود از سـوي قـرآن    ي مختلف مسلمانان شد؛ و هرها شکاف و فرقه

گـروه بـه    نـد؛ و هـر  ي خـود کن هـا  شد و سعی کردند که قرآن را رام و مطیع خواسـته 
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پشتیبانی از حزب خود، روایتی را بر زبان رسول خدا گذاشته، و خلق و وضع حـدیث  

حدي اسـت کـه    شیعه به یادي داشت؛ و نقشز تأثیررشد نمود. شیعه در وضع حدیث 

آگاهان به علم روایه آن را از بدیهیات شـمرده و دانشـمندان مسـلمان را از آن برحـذر     

  )871ـ870ص ق،1430 ،غوريال(.اند تهداش

که با نگـاهی اجمـالی    شمارد می الغوري در حالی شیعه را بنیانگذار حدیث موضوع

ي غیراس�می و اسـتمرار  ها راییس داستان دوم و رونق به نشر اسرائیلیات در زمان خلیفۀ

ن بـه حقـایق تـاریخی دسـت یافـت.      تـوا  مـی  و اقتدار آنان در زمان حکومت معاویـه، 

شـد؛   می یلیاتود که موجب جعل حدیث و رواج اسرائپردازي یکی از ابزارهایی ب قصه

ي پیشـینیان  هـا  کتـاب  پایـۀ  ها که بر و به دامن تفسیر قرآن هم تسري یافت. این داستان

  نفوذ کرده است.سنّت  اهل به اغلب تفاسیر مأثور شیعه و بوده،

سرایان در  سهم قصه«گوید:  می سرایان در جعل حدیث ابن تیمیه دربارۀ نقش داستان

هـا نیازمنـد مـواد     گونه داسـتان  د؛ و این امر طبیعی است زیرا اینجعل حدیث بسیار بو

داشت تـا بـه خلـق و     می آن برسرایان را  بیشتر بودند؛ و این موضوع داستانجدیدتر و 

امـرار   ها را وسـیلۀ  سرایان، داستان بزنند. تعداد بسیاري از این قصه جعل روایات دست

  )14ص، ق1404سیوطی، (»معاش خود قرار داده، و از خدا نیز پروایی نداشتند.

گردد؛ و آن به علـل   برمی ر اس�م و زمان حیات پیامبروضع حدیث به صد ریشۀ

سیاست بوده است؛ و در این مجـال بـه دو   ها  آن رفته، که پرخطرترینمتعدد صورت گ

  شود: می نمونه از روایت در شأن ابوبکر اشاره

 خطیب نیز از ابن عباس و از پیامبر جبریـلُ «کند:  می روایت هبط علی 

و علیه طنفسإلٌ و هو یتخلل، فقلت له یا جبریلُ! ما هذا؟ قال: إنَّ اهللا تعالَی أمـر  

تـا،   بـی ابوریـه،  (»کإلَ أن تتخلل فی السماء کتخلل أبـی بکـر فـی األرض   الم�ئ

ــن جــوزي، ؛127ص ــر مــن وارد شــد  ئجبر ؛)314ص ،1ج ق،1386 اب ــل ب ی

پ�سی فرسوده بر دوشش بود. از او پرسیدم ایـن چیسـت؟ گفـت:     که درحالی

خداوند بلندمرتبه به فرشتگان دستور داده است که در آسـمان حرکـت کننـد    

 رود. می که ابوبکر در زمین گونه همان

 صحابی رسـول اکـرم   ،2سمرة بن جندب   سـرپیچی از دسـتور    ۀکـه سـابق
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خدا را در زندگی خود دارد، در زمان معاویه با دریافت پانصد هـزار   پیامبر

نَفْسـه ابتغَـاء    يشْرِیومنَ النَّاسِ من « که آیۀ جعل کرد درهم حدیثی از پیامبر

و اللّه رْضَاتادمببِالْع ؤُوفر ـنَ  « ابـن ملجـم و آیـۀ    در شـأن  )207 :بقره»(اللّهمو

؛ قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ یشْهِد اللّه علَى ما فیا ویاةِ الدنْیالْح یقَولُه ف کعجِبیالنَّاسِ من 

ـ یهـا و یفْسد فیاألَرضِ ل یإِذَا تَولَّى سعى فو لإلَ    الْ که اللّـهـلَ والنَّسـرْثَ ویح  ـبح

ادابـوجعفر طبـري    طالـب اسـت.   علی ابن ابیدر شأن  )205ـ204بقره: .»(الفَس

کند زیاد او را در بصره جانشین خود قرار داد؛ وي به کوفـه آمـد و    می روایت

 )291، ص5ج، تا ، بیطبري(هشت هزار نفر را کشت.

صوص جعل حدیث و سهیم بـودن  د در خاز یک سو با وجود شواهد تاریخی متعد

، سـلفیان  ادعايصدر اس�م در ایجاد و شیوع این ناهنجاري تاریخی،  ۀاقشار جامع همۀ

صـحابه از جعـل    آید. از سـوي دیگـر، بـا تبرئـۀ     نمی عالمانه به نظر عاد�نه و قضاوت

گروهی از صحابه انـداختن، نقـض آشـکار بـر سـخن خـویش        حدیث و آن را بر ذمۀ

، گروهـی از صـحابه   کننـد  مـی  متهم به جعل حـدیث ؛ زیرا افرادي را که ایشان دان تهگف

شوند. این گروه  می آنان را ستوده و مشمول عدالت عمومی صحابه هستند که پیامبر

در عدالت عمومی صحابه پافشاري نموده و همزمان تعدادي از سنّت  از دانشمندان اهل

صورت گزینشی افرادي را از عدالت  بهبتوان  کنند. اگر می صحابه را از این حکم خارج

عمومی خارج نمود، بدین معناست که عمومیت عدالت صحابه قابل نقض بـوده و هـر   

 د.از این حکم خارج کني مخالف را ها گروه تواند می فرقه

 حدیث مرسل حجیت .6ـ4

ي حدیثی، یکی از شـرایط حـدیث صـحیح در بـین دانشـمندان      ها به استناد تمام کتاب

یعه و اهل سنت، اتصال سند حدیث به رسول خداست. حدیث مرسل حدیثی اسـت  ش

، مامقـانی  ؛727ق، ص1430 ،.(الغوريرساند می تابعی بدون ذکر واسطه به پیامبرکه 

ضمن پذیرش این تعریـف، بـا تأویـل و توجیـه      سلفیان )255 ـ254ص ،1ج، ق1411

بعضی از تـابعین ماننـد سـمرة و     گوید: می عجاجکه  همچنان کنند؛ می اافرادي را استثن

 )187ـ186، ص1ج ،ق1408 عجاج الخطیب،(ند.ا سند و ثقهطراز مسند بوده و  قتاده هم

ـ «نویسد:  می مسلم صحیح ۀالسباعی در حجیت حدیث مرسل از مقدم ل فـی  إنّ المرس
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 حبن الص� و نیز به نقل از ابوعمرو» لم باألخبار و لیس بحجإلٍل العاه أصل قولنا و قولِ

ذکرناه فی سقوط ا�حتجاج بالمرسل والحکم بضـعفه، هـو الـذي اسـتقرّ      وما«آورد:  می

وي پـس از بیـان   » قاد األثر و تداولوه فی تصانیفهم.فاظ الحدیث و نُعلیه آراء جماعإل ح

اتفاق نظر دارند ولی به عـدالت  گیرد اگرچه ایشان به ضعف ارسال  می نظر ایشان نتیجه

 ) 95ص، م1976اعی، السب(صحابه معتقدند.

تصریح ضعف به ارسال، بیانگر غیر مقدس بودن تابعین و ثقه نبودن ایشـان اسـت؛   

بنابراین حجیت و قطعیت حدیث رسیده از تابعین همطراز حـدیث صـحابی و متصـل    

ییـد تصـریح   گونه تأ این سخن ابن ص�ح هیچ مسلم و ۀنیست. از سوي دیگر در مقدم

  ه وجود ندارد.یا ضمنی بر عدالت عمومی صحاب

فکـر   در مقبولیت حدیث و برائت آن از هرگونه خلل فراتر از متقـدمین هـم  الغوري 

حدیثی مانند مالک، اوزاعـی، سـفیان و    یکی از اقسام قرب را قرب به ائمۀخود رفته و 

تمام احادیث مـروي از ایشـان را از   ها  آن شمارد و با ادعاي علو نسبی سند به می شعبإل

  )19ص، ق1430غوري، ال(.نددا می خلل بري

در سـنّت   حـدیثی اهـل   ز دانشمندان علوم حدیثی و ائمـۀ ه گذشت اقدمین اک چنان

به را در مقبولیـت حـدیث مسـتثنی    مصنفات خود، در جرح و تعـدیل روایـات، صـحا   

نـوآوري در بحـث عـدالت عمـومی     ، بـا  متقـدم  سلفیان حدیثی، پس از ائمۀ .اند دهنکر

معاصــر  ســلفیان ده وراویــان صــحابه را مســدود کــر عــدیل درصــحابه راه جــرح و ت

در  حـدیثی را نیـز غیرقابـل خدشـه     ۀائمنیز  لغورياي جانبدارانه افزودند و ها نوآوري

  شمارد. می روایات

 سنّت   تمدن معاصر با عنوان مغایرت باو مقابله با  روایاتدرظاهرگرایی  .7ـ4

 ؛)29 الرحمن:»(.شَأْنٍ فى هو ومٍی لَّک« :پردازد می امر متناسب با شرایطروز به  در هرخدا 

 عنـوان  بـه نیـز   طلبد. انسان می مخصوص داشته و شرایط خود رااقتضاي یعنی هر روز 

لذا باید به تغییرات زمانـه گـردن نهـاده و     صفات الهی در زمین است؛ ۀینیخدا آ ۀخلیف

رگرایی در روایـات،  با ظـاه  سلفیانآمد نمود؛ ولی ئات زمانه روزاساس اقتضا دین را بر

به برخی از مبانی  کنند. می نبوي طردسنّت  ي روز را با عنوان مغایرت باها عوامل تمدن

  د:شو می قرائت ظاهرگرایی اشاره
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 ـ  متون ظواهر به وابسته تیعق�ن  نـه  و ياشـعر  کـ�م  ماننـد  یثیحـد  و یقرآن

ـ  و یعیشـ  کـ�م  ماننـد  ثیحد و قرآن بر یمبتن ياجتهاد تیعق�ن ـ اعتز ای ؛ یال

را  رسول اکرمسنّت  حدیث باعث شده کههمین امر در فهم حجیت مبانی 

رده و بـا سـیاه و سـفید کـردن     در سلوك زندگی متناسب با گذشته منجمد کـ 

هـا را در بخـش باطـل     و انسان ها بخش پاك و دیگر فرقه ها خود را در انسان

  جاي دهند.

جریـانی کـه سرشـار از    ننـد.  ک نمی ل یک جریان تاریخی نگاهبه شکسنّت  ها به آن

 ، ابـ�غ، دعـوت،  تقیـه  ،جهـاد  وع همچون سرسختی، نرمش، صلح،ي متنها گیري موضع

صـورت یـک    را بهسنّت  باشد بلکه احادیث و می و عفو شدت ،م�یمت ،اتمام حجت

خط فاصل میان حقیقت و باطل دانسته و همواره عملکرد و نحوۀ زیسـت خـود را در   

  کنند. می جوو نفی دیگري جست

 در شـود  مـی  ثیحد يظاهر يمعنا در توقف موجب که ياجتهاد ریتفس منع .

ي صدور حدیث و اسباب صدور بـه شـأن   ها توجه به زمینه باتفسیر اجتهادي 

ه بسا به تأویل معناي ظاهري احادیث یابند و چ می صدور ک�م معصوم دست

نـین تطـابق   ایت به تاریخ تحلیلی در فهم احادیث و همچهن و در دست یابند.

 معیارهاي اخ�قـی مبـادرت  معناي ظاهري حدیث با اصول باورهاي قرآنی و 

هاي محققانه بـه تفسـیر مـوجهی از متـون      گونه ت�ش و پس از اینورزند؛  می

ایـن  یابند کـه قـدرت دفـاع تفسـیري بیشـتري را دارا باشـد. ولـی         می دست

 دیـده بـاقی  اجتهـادي عقـیم و نـازا و نا    ي روشمند در منـع تفسـیر  ها کوشش

 ماند. می

 جالب توجه آن اسـت کـه    . نکتۀمعصوم ک�م ریتفس در عصوممریغ تیص�ح عدم

تـا آن  شـباهت بیشـتري دارد   ها  آن يها در ذهنیت سلفی به گفتمان رسول اکرم

و توقعـات   هـا  داشـته  ت�ش دارد تا با پیشاي  ههر فرق رحمت و کرامت. پیامبر

بـه   بـا مـذهب خـود   متناسب و هماهنـگ   پیامبري ،بخشی خود در جهت حقانیت

با معیارهاي اخ�قـی   اما انطباق این سیماي فرضی از رسول خدا تصویر بکشد.

 کـه  درحالی ضرورت دارد؛شخصیت آن وجود گرامی  طلبانۀ قرآنی دربارۀ و عدالت
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در آیین سلفیان متناسب با رفتـار خودشـان در زیسـت     معصومیت رسول خدا

تعصب خودبین و م ،ظاهرگرا ،خشن ،ریز خون پیامبري قاطع،شان مبدل به  زندگانی

حق انحصاري فهـم   ،ه چنین معصومی خودساختهشود و اینچنین است ک می مبدل

 گیرد. می حدیث را به دست

 ان چـون از دنیـاي   . سـلفی عرفـان  و فلسفه همچون لهیدخ علوم به ياعتقاد یب

در دنیـاي درونـی    راشـان   کند و سپس فهم دینـی  می آن سیرمتون آغاز و در 

کننـد و لـذا بـه فهـم      مـی  بسته بسـنده رسانند به حصاري در می متون به پایان

اقات و مکاشـفات  ینی(اندیشیدن فلسفی) یا به اشرمستقل ولی ناظر بر متون د

و اوج گـرفتن از   ؛انـد  سلوك عرفانی) در فهم دیـن بیگانـه  (و تجربیات روحی

داري خالصانه فرض کرده و فهـم  دین دین را منافی برون دینی بر متون و نگاه

 سازند. می ي درون متنی خویش منجمدها حدیث را نیز در چارچوب ذهنیت

 فهـم متـون.   يهـا  روش و فهـم  در دیجد یمبان علوم تفسیري و به یتوجه بی 

 و یشناسـ  نشـانه  همچـون  متـون  فهم اتینظر به ینید شمندانیاند از ياریبس

 گونـاگون  يهـا  نحلـه  مباحـث  و یناسـ دارشیپد و تیروا دانش و یمعناشناس

 بـه  تـا  انـد  تهپرداخها  آن یبررس به نقادانه و مجدانه و روي آورده یکیهرمنوت

 و. ابنـد ی دسـت  ثیحـد  و قـرآن  ظاهر از هیچند� و تر قیعم درك لهیوس نیا

 و افتـه ی تر فزون یشناخت ،آن مغالطات و یآدم فهم يها تیمحدود از نیهمچن

 یدان نید از و کرده خودآگاه را خود يباورها یجزم يها عادت رهگذر نیا از

 يریتفسـ  فهـم  در نظـر  دیتجد به چگاهیه انیسلف اما. اند تهارتقا یاف يندارید به

 يریتفسـ  يها عادت؛ و تاکنون به دهند نمی تن ییها دانش نیچن یۀسا در خود

 لیـ وأت بـه  ياعتقـاد  یب و صالح سلف به اعتماد و یمتن درون  نگاهخود ازقبیل 

 يریتفسـ  در تـر  يکاربرد و تر قیعم درك به بوده و ملزم متون ظواهر روشمند

 .اند تهساخ محرومدر متون  نو فهم از را در نتیجه خود و ؛اند دهروي نیاور

 حسن و قبح عقلی قلمـروي   .یعقل قبح و حسن بر یشرع قبح و حسن تقدم

متون دینی به  سن و قبح شرعی دارد و آن ارجاع معناي ظاهريحداورگونه به 

ـ  : «آن است ۀمبانی فطري انسان است که متون مقدس امضاکنند هجو مکفَـأَق 
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ّلدیلنینِ حالَّت طْرَةَ اللَّهلَ یفًا فع ایفَطَرَ النَّاسدین  سلفیان که درحالی )30 :روم»(.ه

بندند و سـهم   می را مؤسس اخ�ق دانسته و از نقش داوري فطرت جشم فرو

 پنـاه چنـین   فروکاسته و درترین حد خود در فهم متون دینی  به پایین آدمی را

خـوارج قـدیم و داعشـیان     انۀن و ظالمنقش انسان اعمال خش در گرایی لتقلی

 زنند. می نوظهور را رنگ تقدیس

این نگرش ناقص موجب  شناسد. نمی به رسمیترا به هیچ وجه علوم دخیله سلفی 

دینداري ایشان خـالی از  ه است. بنابراین نگرانه شد یو انحرافات فراوان سطح ها بدعت

بـا  عق�نیت، اشراق و منطق اندیشه اسـت در نتیجـه    ر سه حوزۀدستاوردهاي بشري د

پوشی از مقتضیات دو عنصر زمان و مکان براي رهنمـود گـرفتن از دیـن جهـت      چشم

  آورند.  می ت انسان و جهان ناتوان شده و به خشونت رويمدیری

، 1390محمودیـان،  (دانـد  مـی  پیرو سلف خـود عقـل را سـبب گمراهـی     ابن تیمیه

عرفان و حکمت عملی و نظـري اسـتفاده نکـرده،     وردهاي فلسفه وااز ره ) و128ص

شناسـی،   شناسـی، مـردم   شناسـی، جامعـه   کـه از علـوم انسـانی همچـون روان     همچنان

در تبیـین  شناسی اجتمـاعی، علـم اقتصـاد و علـوم سیاسـی       ي تفسیري و روانها دانش

   کند. می محورانه بسنده بهره نبرده؛ و به علوم اصیله با نگرش ظاهرگرایانه متن ها آموزه

نـدارد کـه آن فرهنـگ از      براي اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمـدن، ضـرورتی  

چنین چیزي ممکـن نیسـت. یـک      دیگر بهره نگرفته باشد، بلکه هاي و تمدن ها فرهنگ

یعنی مانند یک موجود  ؛کند هاز فرهنگ و تمدن دیگر تغذی گیري این است که نوع بهره

فرهنـگ  د. و موجـودي تـازه بـه وجـود آور     ،را در خود جذب و هضم کندها  آن زنده

در خـود   ...از یونانی و هندي و ایرانـی و ي دیگر را ها فرهنگ .است این گونهاس�می 

ور و بـروز  صورت موجودي جدید با سیمایی مخصوص به خـود ظهـ    جذب کرد و به

است، علوم اصیله و معارفی کـه  و سنّت از قرآن ها  آن اصلی ۀ. علومی که سرچشمکرد

ي دیگر وارد علوم اس�می شـده و بـا الهـام از    ها ها و فرهنگ اساس ارتباط با تمدن بر

 مطهـري، (نـد ا گسترش یافته همچون فلسفه، عرفان و منطق علـوم دخیلـه  سنّت  قرآن و

  )20، ص1ج، 1381

و مسـائل  سـنّت   ایسته به ذکر، بیان استد�لی وابسته به نقل در اثبات حجیتش نکتۀ
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چون ک�م اشعري دارد. این سلوك بـر   سلوکیکه  پیرامونی آن از جانب نویسنده است

هنـگ بـا   ست که از دنیاي متون آغاز کند و در آن به استد�ل بپـردازد و نتـایج هما  ا آن

ائل جهان خارج از مـتن، فهمـی   وسیلۀ مس اه بهکلیت متون را استخراج کند؛ ولی هیچگ

تر از جهان و تجربیـات بشـري سـراغ     با تجربۀ زیستی غنییابد و  نمی تر از متون عمیق

ایشـان در ایـن کتـاب و سـایر آثارشـان از       سـبب رود؛ و بـه همـین    نمـی  تفسیر مـتن 

ي پیچیده ها سازي پدیده گیرد. در نتیجه وي با آسان نمی دستاوردهاي علوم انسانی بهره

گرایانه  نگرش جزماي  هفرق ق ک�مییبه ع� ها گرایی سوژه وجهی تاریخی و تقلیلو چند

نقدهاي مخالف بر باورهاي خود  ند. وي از عق�نیت انتقادي و عرضۀک می خود را ارائه

گرایـی و   ي تکفیري همچون ارتداد و رافضیها پراکنی هیز تام دارد؛ و همواره با القابپر

رانـد و بـه    مـی  به دگراندیشان مذاهب اس�می از جایگاهی استع�یی حکم یزدگ غرب

  پردازد. ها می به سفید و سیاه کردن دنیاي اندیشه »با ما، یا بر ما« ۀشیو

 فإنَّ أصدقَ الحدیث کتاب اهللاِ وأحسنَ الهديِ هدي محمد«ي کتابش را با حدیث و

 ،غـوري ال»(ارإلٌ وکلُّ بدعإلٍ ض�لإلٌ وکلُّ ضـ�لإلٍ النـ  وشرَّ األمورِ محدثاتُها وکلُّ محدثإلٍ بدع

بدون شرح اصط�ح بدعت و ضـ�لت، بشـریت را در   کند. و  می آغاز» 5ص ق،1430

 را گمراهـی اي  هاه تـاز دیـدگ  عصر ناتوان شـمرده و هـر   ل هراستخراج مسائ استنباط و

هاست که  ث مدتهاي هر عصر در حدی ابداع و نوآوري نویسد: زمینۀ می نیز داند. و می

  )8ص ،همان(گردد. می تمام تألیفات براساس نفَس پیشینیان برپا برچیده شده است و

نبـوي در عصـر   سنّت  وبرق آن را اساس معارضه با ، تمدن جدید غربی و زرقهمو

حدیث « نویسد: می داند و میسنّت  را موجب طرد کامل زدگی غربشمارد و  می حاضر

ن از ان و مجتهـد است که مصلحا دائمی س�می و مدرسۀبهترین معیار سنجش جامعۀ ا

کـه حـدیث    انـد  تـه ن تمدن غربـی بـا زیرکـی دریاف   شوند؛ و مبلغا می التحصیل آن فارغ

ترین هدف نابودي خود قـرار داده و   هاست. ایشان حدیث را بزرگ ترین مانع آن بزرگ

ن کـریم بـه مخالفـت    پیـامبر در قـرآ  سنّت  ي مبتنی بر تعالیم اس�می وها در برابر شیوه

 ) و21 احـزاب: »(ةٌرسولِ اللَّه أُسـوةٌ حسـنَ   یم فکانَ لَکلَقَد « فرماید: می پرداختند. خداوند

  )75ص، ق1430الغوري، (.)31 آل عمران:»(م اللّهکحبِبی یتَّبِعوننتُم تُحبونَ اللّه فَاکقُلْ إِن «

قتضـائات  سـبک زنـدگی بـا توجـه بـه ا      د کهدر پاسخ به سخنان الغوري باید بیان کر
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ي روش امـرار معـاش جوامـع    ها توان ویژگی نمی د وگرد می ي تاریخی دگرگونها دوران

تحمیـل کـرد. آن    هـا  سادۀ چهارده قرن پیش را الگوي دائمی براي همۀ عصـرها و نسـل  

وعات کنندۀ موض ند بود؛ زیرا زمان و مکان، تعییندر صورت اجرا ناکارآمد خواه ها روش

شـوند؛ ولـی    مـی  دگرگـون هـا   آن فقهی است و با تغییر موضوعات، احکام نیز متناسب با

مانـد حفـظ عـدالت و رعایـت حقـوق و تکـالیف و        مـی  همـواره ثابـت و برقـرار   آنچه 

. اسـت  کننـدۀ سـبک زنـدگی    باشد که سـرلوحه و تعیـین   می هاي اخ�قی و ایمانی ارزش

 قـرآن در یک دست روزنامه و در دسـت دیگـر   بایست  می که هر اندیشمند دینی آنچنان

روزنامه را با زبان وحـی و سـیرۀ    وقایع اتفاقیهرا به دست گرفته و  معصومسنّت  کریم و

  معصوم ترجمه و قرائت کند.  

ي علمـی و صـنعتی موجبـات    هـا  کـه پیشـرفت  بدون توجه به این المدخلصاحب 

تمدن چهارده قرن گذشته  الهی را در چارچوبسنّت  کند، پیروي از می جدیدي فراهم

  :آمده است المدخلداند. در صفحاتی از  می منحصر

کنیم  می روشنفکرانی برخورد ي اس�می به نظریۀها با نفوذ تمدن غربی در سرزمین«

 ۀشمارند. ایشان فریفت می نبويسنّت  حاضر را معارض با پیروي از که زندگی در عصر

ترین مانع پیروي  ، بزرگزدگی غرب. و این ندهست وبرق مادي غرب تمدن بیگانه و زرق

احادیث غیرقابـل اعتمـاد    پایۀ برسنّت  ند که اینا آن نبوي است؛ زیرا ایشان برسنّت  از

بنا شده است و در راستاي هماهنگی با تمدن غربی، پـس از ایـن محاکمـه سـنت، بـه      

   )76ص، ق1430غوري، ال(. پردازند... می تحریف تعالیم قرآن

پـذیري   معیار مسـتقل در قضـاوت و سـنجش دیـن     ، حدیث را میزان واین دیدگاه

کسانی را که به پذیرش انـواع   ۀزمان ،ي فرهنگیها داند و بدون توجه به زمینه می جوامع

شمارد. نگرش سیاه و سـفید   می زده و پیرو تمدن غربی کنند، غرب می حدیث نقد وارد

انه را رها نموده و چشم خـود را  شود نیازهاي زم می به جوامع اس�می و غربی موجب

قـد  «فرمایـد:   مـی  169در حکمت  و نعمات دنیا ببندد. حضرت علی ها به پیشرفت

درخشش صـبح و طلـوع خورشـید     )؛474ص، 1383دشتی، »(أضاء الصبح لذي عینین

منـد   وند در وجود آدمی نهاده است بهرهشود که از ابزاري که خدا می براي کسی آشکار

م خـود را در برابـر شـرایط و    ابراین براي زندگی در عصر خود �زم است چشگردد. بن
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ي هـا  پایبندي به اصول و معارف اسـ�م، از پیشـرفت   اقتضائات زمانه گشوده و به بهانۀ

  عصر خود غافل نمانیم.

  یجهنت. 5

دومین منبع دیـن اسـ�م بـر مسـلمان واجـب اسـت.        عنوان بهنبوي سنّت  پیروي از .1

 یابد. می بی به حدیث سره و تشخیص آن از ناسره ضرورتبنابراین دستیا

ویـژه در عصـر کنـونی از موضـوعات      و یکپارچگی در بین مسلمانان و بهوحدت  .2

ي ها ل اخت�فی و طرد و تکفیر مذاهب و فرقهئبسیار مهم درون دینی است. لذا طرح مسا

 بـه نفـع اسـ�م   بـه هـیچ وجـه    افکنانه  با تمسک به احاددیث وضعی تفرقهدیگر اس�می، 

 .نیست

هـا   آن ولـی مبـانی مشـترك    ول تاریخ دستخوش تغییراتی شده،گري در ط سلفی .3

اعتقـاد بـه حجیـت قـرآن و      گونـه برشـمرد:   توان این می ثابت مانده است. این مبانی را

اد بـه قداسـت و عـدالت    اعتقـ ؛ اعتقاد به نقل الفاظ حدیث و حفظ تمـام سـنت  ؛ سنت

اعتقاد به حجیت حدیث ؛ ث در عصر صحابه و تابعینانکار جعل حدیعمومی صحابه؛ 

تکفیر مسلمانان و انحصـارگرایی در  از احادیث به اي  هبا فهم ظاهرگرایانه و فرق؛ مرسل

توانـد   مـی  ي تکفیـري عصـر حاضـر   ها ي گروهها گري و دیدگاه سلفی؛ پردازد می ایمان

دیگر مسـلمانان  ز حدیث ابزاري ا ۀبا استفادباشد که اي  هگرایان ي تعصبها نگرش نتیجۀ

 پندارد.  می مهدور الدمو موحدان را 

قرآن داشته و به تصـریح کتـاب خـدا     در برابربا توجه به نقش تبعی که حدیث  .4

یده و در مسـیر تفـوق خـود    به حدیث استق�ل بخش سلفیانحدیث مبین کتاب است، 

 کنند. می برداري بهره

بـرداري   از احادیـث بهـره   ،و شیعه سنّت اهل ،بدون توجه به منابع اس�می سلفیان .5

 کنند. می نیل به مقاصد خود حدیث را به نحو مطلوب بیان و تأویل نموده و براياي  هفرق

  ها نوشت پی

کردار و تقریري که از صحابه روایت شود، موقوف است؛ خواه سند آن متصل یـا منقطـع    هر گفتار، .1

 رسـد.  نمـی  حابه متوقف گشـته و بـه پیـامبر   باشد. به این جهت موقوف نامیده شده است که در ص

حدیثی که به تـابعی و کسـی کـه در حکـم تـابعی اسـت        ،) و از نظر شیعه715ص، ق1430الغوري، (

  )251ص ،1، جق1411المامقانی، (متوقف شود.
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ـ    انۀخ مرة بن جندب درخت خرمایی در محوطۀس .2 رسـیدگی بـه درخـت     ۀمردي داشـت و بـه بهان

اي متعـددي بـه سـمره پیشـنهاد     هـ  راه شکایت بـرد. حضـرت   رسول خداشد. مرد به  می مزاحم

إذهب وإقطعها وارمِ بها إلیـه فإنَّـه � ضـرر    «دستور دادند:  و به حضرت علی وي نپذیرفتکردند، 

  )388ـ386ص ،33جق، 1431، همو(».و� ضرار
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