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 هیمیت ابن دگاهیفهم سلف از د یمبنا یبررس

 *انسیه سعادت فر

 **حسین رجبی

  ***فر معینی محمد

 چکیده
شود. او با برده می  نام ،عنوان یکی از پیشگامان طرح حجیت فهم سلف تیمیه بهاز ابن

ل اسـالم سـه قـرن او رداند که درا فقط شامل افرادی میتضییق مفهوم سلف، سلف 
و بایـد  دفهم متون دینی نیستن تۀشایس ،کردند. طبق این نظر، علمای خلف زندگی می

 رد.زیرا فهـم سـلف بـر خلـف برتـری دا ؛کنندفهم سلف تصحیح  فهم خویش را با

؟ آیا حجیت هاین سؤال است که آیا این مبنا حجیت دارد یا ن بررسی ،هدف این مقاله
ویـهه  هـای انحرافـی بـه اطالق دارد یا مقید است؟ اساس بسیاری از فرقه ،فهم سلف

تیمیـه دیـدگاه ابـن ،رو در ایـن مقالـه ازاین ؛گرددتیمیه برمیهای ابنوهابیت به نظریه
تیمیـه در فهـم بررسـی دیـدگاه ابـن در این پهوهش پس از تحلیـل و. شودبررسی می

تیمیه در حجیت فهـم  دالیل مورداستناد ابنسلف، به این مطلب دست پیدا کردیم که 
اخـ  از مدعاسـت و گـاهی  ،حجیت فهم سلف ندارند یا دلیـل سلف یا داللتی بر

خود ما را به ایـن نکتـه  ،این موضوعباشند. خالف عقل و شواهد تاریخی می ،دالیل
 عنوان یک مبنا، علمیتی ندارد. بهسازد که فهم سلف رهنمون می

 .تیمیهسلف، فهم سلف، صحابه، ابن، حجیت: ها کلیدواژه
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  rajabimajid65@yahoo.comمذاهب؛  و ادیان دانشگاه استادیار **

 .و مذاهب انیدانشگاه اد اریاستاد ***
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 مقدمه
سنت و نیـ  وهابیـت  مای اهلای است که برخی از عل نظریه ،حجیت فهم سلف ۀمسئل

بـدیهی اسـت  .و به لوازم آن نی  ملت م هستند کنند اند و سخت از آن دفاع می مطرح کرده
ابعاد آن تأثیرگذار است. از طرفی مبانی  ۀدر ساختار تفکر اسالمی، در هم مسئلهکه این 

جـای گذاشـته اسـت. در جهان معاصـر، آثـار مخربـی را براعتقادی وهابیت و سلفیت 
گیری عقاید وهابیـت و سـلفیت داشـته اسـت، در شکل ای ویههتیمیه تأثیر ازآنجاکه ابن

های فکـری وهابیـت و سـلفیت خواهـد  بررسی ریشه ،حقیقتاو در های بررسی اندیشه
 بود.

ت ابن تیمیه بر این باور است که در فهم اعتقادات دینی، عالوه بر ظـاهر آیـات و سـن 
اسـتناد  قابل ،یک حجت شرعی عنوان و به ندآرای سلف نی  از اعتبار برخوردار نبی

لیلـی تح_  تحقیقـات توصـیفی ۀهستند. این پهوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمـر
شـده اسـت کـه   ای و اینترنـت اسـتفادههـا از روش کتابخانـه برای گردآوری داده و بوده

 وتیمیه در تبیین حجیت فهم سـلف اسـت ابن ۀموضوع اصلی آن تحلیل و بررسی اندیش
سلف بر خلف، دچار  یکه وی چگونه با اعتقاد به برتری آرا کردروشن خواهد  یتدرنها

ناپذیری بـر  ن امر، لطمات جبرانای .فهمی در معارف دینی شده است جمود فکری و کج
دشـمنان  ی آو دست ،تیمیهاست. از طرفی مبنای فکری ابن وارد کردهجهان اسالم  ۀپیکر

 چه بیشتر جهان اسالم را تحت سلطه خویش درآورند. د هرنگرفته تا بتوان اسالم قرار

 سلف
سلف در  ،دیگر بیانبه  1معنای پیشین و گذشته است. به« َسَلَف، َیْسُلُف »مصدر ف َسلَ  

نظـر سـن و فضـیلت نسـبت بـه  اند و از این آمده از  معنای کسانی است که پیش لغت به
و « سـلف»بعد خـود  ۀای نسبت به دور حقیقت مردم هر دورهدر متأخرین باالتر هستند.

  معنـای رایـج سـلف نـ د عامـه 2شـوند. میـده مینا« خلـف»قبـل خـود  ۀنسبت به دور
ت  به ،همان معنای ظاهری است ،انانمسلم معنای گذشتگانی کـه ملـ م بـه قـرآن و سـن 

 کردند.  مجاهدت یندگانآ یبرامعارف اسالمی  و انتقال   بودند و برای حفظ
                                              

 .158، ص9، جلسان العربمنظور، محمد،  . ابن1
 .9، صالسلفیة مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب إسالميبوطی، محمدرمضان، . 2
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تیمیه در قرن هفتم ایجاد کـرد. معنای اصطالحی سلف، ریشه در بدعتی دارد که ابن
کار برد که تا آن دوره، اندیشمندان اسالمی چنـین معنـایی  هسلف را در معنایی ب ۀوی واژ

تیمیه سلف کسانی هستند که در سه قرن اول اسالم از آن اراده نکرده بودند. از دیدگاه ابن
-فهم متـون دینـی خـارج مـی ۀرو دانشمندان و علمای خلف از دایر ازاین ؛اند زیسته می

دانستن فهـم سـلف، منـابع تشـریع را در  با حجتتیمیه و پیروانش بنحقیقت اشوند. در
.تابعین محدود کردند تابع  صحابه، تابعین و 

1 
نظرهایی وجود  سنت اختالف   بین علمای اهلسلف،  در اطالقتیمیه البته بعد از ابن

کنند. برخی دیگـر سـلف را تـا شـاگردان  دارد. برخی سلف را تنها به صحابه اطالق می
اند. گروه اندکی  ابوحنیفه تعمیم داده تابعان دانسته و گاه تا فقیهان صاحب مذهب، مانند  

تیمیــه های متـأخری چــون ابوحامـد ی الــی، ابـن ، شخصــیتمـذکورافـ ون بـر مــوارد 
ق( را از اعضـای 1206)بـن عبـدالوهاب  ق( و محمـد751جوزیه ) قیمق(، ابن728)

 3اند. شیبانی تعمیم داده ای دیگر، سلف را از ابوحنیفه تا محمد بن عده 2اند. سلف دانسته

 فهم سلف
کـه سـلف در  معنـای ریی و اجتهـادی یکی به .است تصور برای فهم سلف دو معنا قابل

معنای قول، فعل و تقریر سلف که  و دیگری به ندا دهکرقرون ثالثه از نصوص شرعی ارائه 
عـام و گسـترده  ،فهم سـلف در معنـای دوم ،در این صورت است.کنندۀ فهم سلف  بیان

 4خواهد بود.

تیمیه از فهم سلف عبارت است از علم و استنباطی کـه سـلف مراد ابن ،در این میان
شـرعی بـه آن  شـود، از نصـوص در آنچه بـه مسـائل علمـی و عملـی دیـن مربـو  می

بـه شـر  اینکـه  5صورت قول یا فعل یا اقرار از آنها نقل شـده اسـت. اند و به یافته  دست
بر این مسائل اجماع کرده باشند یا  درصورتی کهمخالف با ن  یا قولی مانند آن نباشد. 
                                              

 .694-695ص ،2، جمجموعة الفتاویحمد، اتیمیه،  ابن .1
مصـطفی حلمـی،  قواعد  مدن ا السدلفی فدی فسراالسدالمی :به نقل از .9، صشناسی تفسیر سلفی جریان. فتحی، علی، 2

 .178ص
 .968، ص1، جالسشاف الفنون و العلوم. تهانوی، محمد، موسوعه 3
 .40، صف م السلف الصالح للنصوص الشرعیه و الرد علی الشب ات حوله. دمیجی، عبدالله، 4
 .353، ص17، جمجموعة الفتاویحمد، ا، هتیمی ابن .5
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بـاوجود انتشـار و جمهور و اکثریت آنها چنین گفته باشند یـا اینکـه گفتـۀ یکـی از آنهـا 
 دن با مخالفتی مواجه نشده باشد.شآشکار

برخی از صحابه یا تابعین، در بیان برخی از احکام ج ئی یا تفسـیر  اما اجتهاد فردی  
فردی از برخی از آیات قرآنی که در آن اختالف بوده یا اینکه چنین سخنی از آنها مشهور 

باشـند نـه  فهم یا قولی از سـلف میشوند و نوعی  نیست، این موارد از تعریف خارج می
 1و این دو با هم متفاوت هستند. فهم سلف

که در باب صفات خبـری  چنان ؛ای دارد نگاه ظاهرگرایانه تیمیه در فهم نصوص،ابن 
هرچند کیفیت  ؛و نباید تأویل برده شوند اند سلف معنای صفات را فهمیده ،معتقد است

او  2ل بـوده اسـت.مجهـو طور که بـر پیـامبر همان باشد. میآنها بر ایشان مجهول 
القرون )سه قرن اول( در باب علم به خدا و صفاتش چگونه ممکن است خیر»گوید:  می

 3.«باشند درک کردهاما فالسفه، اتباع هند و مجوس آن را  ؛قرآن را نفهمیده باشند

 تیمیه در حجیت فهم سلفتقریر تئوری ابن
د. او کـربازگشـت بـه اسـالم سـلف را مطـرح  ۀتیمیه از نخستین کسانی است که مسئلابن

صـحابه بودنـد کـه  ،کننـدگان پیـام وحـی دریافت از رسول خـدا اذعان دارد که بعد
نشینی با پیامبرش و رساندن و تبلیغ دین پس از وی برگ ید و آنان به  خداوند آنها را برای هم

را به آیندگان یعنی تابعین و و امانت  اجرا کردهنظر فهم و علم و اعتقاد آن را  بهترین شکل از
بـرای فهـم نصـوص بـه فهـم  بایـدپیشوایان پس از خود رساندند؛ بنابراین حسب این بیان 

تر  تر و سـالم تابعین مراجعه شود؛ زیرا دانش آنها کامـل سلف یعنی صحابه و تابعین و تابع  
گران دین اللـه شناسند. آنها بیش از دی است و به همین دلیل بیش از همه حق و باطل را می

ها آنـان را  هراسیدند و مصـیبت راه الله از سرزنش هیچ سرزنشگری نمی را اجرا نموده و در
آورد  که علیه خودش بود به زبان مـی را بلکه هر یک از آنان حقی ؛داشت از راه خدا بازنمی

 4گفت. دین و ایمانش، سخن می سبب ترین افرادش به محبوب ۀو دربار
                                              

 .28، صالشریعه حقیقیه واهمیته وحجیتهف م السلف الصالح للنصوص ، دمیجی، عبدالله بن عمر .1
 .41، ص1، جالفتوی الحمویه السبری ،حمدا، هتیمی ابن .2
 .20، ص4، جمجموعة الفتاوی ،حمداتیمیه،  . ابن3
 .43، صف م السلف الصالح للنصوص الشریعه حقیقیه واهمیته وحجیته، . دمیجی، عبدالله بن عمر4
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ت پیامبرا پیش میآنجتا تیمیهابن  فهم سلف را نیـ   رود که در کنار کتاب و سن 
راه ثابـت   احکـام الهـی از سـه»گویـد: او مـی .کنـد عنوان یکی از منابع دین ذکـر می به

ت پیامبر می انـد و  و آنچه نخستین مسلمانان به آن عمل کرده شود: کتاب خدا، سن 
اعمـال  یـنبنابرا 1؛«ستینبرای اثبات حکم شرعی، جای   ،گانه از این سه ییر  تمسک به

در ییر این صورت هـر  .ها مرضی خداوند استآنمطابق با اسالم بوده و عمل به  ،سلف
وقتـی دور از » :دیـگو یمـالفتـاوی  که در مجموع چنان ؛شودبدعت محسوب میعملی 

ار اهـل بـدعت، پس دانسته شد که شـع ؛باشند اند، به بدعت مشهورتر می فپیروی سل
 2.«ترک پیروی از جماعت سلف است

 طرح است: قابل ،کلی فهم سلف در سه محور طور به 
 ؛اصول یا فروع دین بارۀفهم از اصول کلی در. 1
 ؛فهم نصوص شرعی. 2
صـراحت آن را بیـان  اجتهاد در فهم موضوعی از موضوعاتی کـه نـ  شـرعی به. 3

 نکرده است.
تر از وی،  توجه به اینکه از صحابه باشد یا پـایین حکم به حجیت در فهم نصوص با 

بر آن اجماع باشد یا نه، متفاوت است. اگر بر آن حکم، اجماع باشـد، حجـت اسـت و 
از آنها بـا  یک یچه، وجود اینه باشد و مشهور بوده و باسخنی که از یکی از آنها نقل شد

د که در اصول دین باشد یا کن و فرقی نمی شود نی  به اجماع ملحق می آن مخالفت نکرده
 ،بـودن حجـتباید میان قول صـحابی و قـول تـابعین در اسـتدالل و البته  3؛در فروع آن

و  مسلمًا عمل به فهم صحابه س اوارتر از عمل به فهـم تـابعین اسـت 4.تفاوت قائل شد
 تـابعین از ایـن البتـه ؛تـابعین اسـت تر از عمل به فهم تـابع   شایسته ،عمل به فهم تابعین

بـا  انـد کردهکسانی که از خود صحابه تفسیر نصوص را دریافـت  .جهت متفاوت هستند
اسـتناد قـول و فهـم بـه  درصورت عـدم رو ینازا ؛نبودند برابر نیستند گونه ینادیگرانی که 

                                              
 .171، ص2جاقتضاء الصراط المستقیم، حمد، اتیمیه،  ابن .1
2. «: ـَدع  ـَعاَر َیْهـل  اْلب  ـَم َینَّ ش  . َفُعل  ْدَعـة  اْلب  َلف  َکاُنوا َیْشَهَر ب  ا َکاُنوا َیْبَعَد َعْن ُمَتاَبَعة  السَّ ـَلف   َفَلمَّ َبـاع  السَّ َحـال  اتا  «.ُهـَو َتـْرُ  اْنت 
 (.155، ص4، جمجموع الفتاوی حمد،اتیمیه،  ابن)
 .79، ص5ج مجموع الفتاوی،حمد، اتیمیه،  ابن. 3
 .35، صف م السلف الصالح للنصوص الشریعه حقیقیه واهمیته وحجیته، . دمیجی، عبدالله بن عمر4
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نیست؛ هرچند اقوال آنها ن دیک بـه  تحج   ،صحابه، آن قول برای مردمان بعد از تابعین
 1.صواب هست

او قائـل اسـت.  ای ویـهه آنـان قداسـت ۀصحابه و سـیر یبین سلف، برا تیمیه درابن
بـر دانسـته کـه آن را  ترین مردم به دین پیامبر عالم و صحابه را بهترین، ب رگوارترین

 الصدارم المسدلو و درنهایت آن را به مردم عرضه کردند. او در کتـاب  کردهحمل  دوش
 گوید: پس از ذکر فضایل و خصوصیات صحابه می

باره علمـا و فقهـای صـحابه و تـابعین و تمـام   این دانیم در که ما می جایی تا
زیرا همه اجماع دارنـد کـه بـر امـت  ؛ندارند یختالفا ،سنت و جماعت اهل

گوینـد و بـرای آنهـا  مدح و ثنـا ،کرام ۀمحمدی واجب است به تمام صحاب
 2.استغفار کنند و آنان را با دعای رحمت و رضای خدا یاد کنند

بلکه صدور گناه از آنها  ؛همچنین او معترف است که صحابه از گناه معصوم نیستند 
هـا حدی است که مستوجب مغفرت آن ن تاآنا ۀاما فضایل و خدمات ارزند ؛ممکن است

حدی است کـه در سـایر افـراد امـت  و وسعت مغفرت درخصوص آنان تا شود قرار می
تر از فهـم  تر و عالمانـه را برتـر و کامـل تیمیـه فهـم صـحابهابن ،با این اوصاف 3نیست.

قـیم جـوزی در تصـدیق که شاگردش ابن چنان ؛داند رین پنداشته و آن را حجت میمتأخ
فوق افهـام امـت اسـت. آنـان عـالم بـه مقاصـد  ،فهم صحابه»نویسد:  سخن استاد می

تـر از متـأخرین هـا در قواعـد دینـی و شـرعی کامـلهستند. همچنین علـم آن نبی
  نویسد: جایی دیگر به نقل از احمد حنبل می تیمیه درابن 4.«است

آن یـا شـبیه آن سـخن  ۀبارمگر اینکه صحابه در ؛وجود ندارد یا هیچ مسئله
 ۀ، در همـشـدها فـتح و اسـالم منتشـر  کـه سـرزمین زیـرا هنگامی ؛اند گفته

آن  ۀپس آنها بر اساس قرآن و سـنت دربـار ؛ها، امور جدیدی پدید آمد زمینه
سخن گفتند و برخی از آنها در مسائل انـدکی بـر اسـاس نظـر خـویش نیـ  

 5.سخن گفتند
اصول  مسائلحجیت فهم صحابه را به بیش از  ۀدامن ،تیمیه با این بیاندرحقیقت ابن 

                                              
 .145، ص 1اقتضاء الصراط المستقیم، جحمد، اتیمیه،  . ابن1
 .69، ص6، جالصارم المسلو حمد، اتیمیه،  . ابن2
 .406، صالواسطیه، العقی ه حمداتیمیه،  . ابن3
 .324، ص1، جالطرق الحسمیة، جوزیهقیم،  . ابن4
 .208، ص4، ج، مجموعه الفتاویحمداتیمیه،  نب. ا5
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 1.دهد یمو فروع دین گسترش 

 نقد آنتیمیه در حجیت فهم سلف و ادله ابن
عنوان حجت خداوند و حامالن شریعت  به و معرفی آنان ادعای مقام حجیت فهم سلف

ــالمی، آن ــت اس ــات  در ام  ــات و روای ــتفاده از آی ــا اس ــم ب ــم و  ،ه ــیار مه ــب بس مطل
رو فهـم دقیـق و  ازایـن ؛دارد مدار را به فکر وامـی سازی است که هر انسان دین سرنوشت

که   است موجب روشنگری اذهان شود. این درحالی ،تواند آیات و روایات می ۀجانب همه
برخی از وقایع تاریخی  ،نگری و توجه به ظواهر آیات با سطحی شنمسلکا تیمیه و همابن

علمی و منطقـی جلـوه  ۀیابی به پشتوان برای دست دهند. آنانرا به نحوی وارونه جلوه می
ای از عمومات آیات قـرآن و  دادن طرح اثبات مقام حجیت برای سلف، به شواهد و ادله

 شود: اند. در اینجا به مواردی از این ادله اشاره می زده  احادیث نبوی دست

 دلیل اول: رضایتمندی خدا از سلف

د، نکنتیمیه و پیروانش بر حجیت فهم سلف به آن تمسک مییکی از دالیلی نقلی که ابن
 فرماید:میتوبه است. خداوند در این آیه  ۀسور 100آیه 

ه بـه نیکـی از آنـان پیـروی نخستین افراد از مهاجرین و انصار و کسـانی کـ
و  هسـتند  کردند، خداوند از آنان راضی اسـت و ایشـان نیـ  از خـدا راضـی

نهرهـا از زیـر از بهشـت بـرای آنـان فـراهم سـاخته کـه  ییها )خداوند( باغ
جاودانه در آن خواهند مانـد و ایـن اسـت پیـروزی  .نش جاری است  درختا
 2.ب رگ

است که خداوند همواره از سلف راضـی بـوده و  معتقد ،تیمیه با استناد به این آیهابن
یعنی هم از عمل ایشان خشنود بوده و هـم از باورهـای آنهـا  ؛مطلق است ،این رضایت

دلیل رضایت خداوند و درک درست ایشان از  بنابراین فهم سلف بهرضایت داشته است؛ 
عارف الهی بـه فهـم لذا همه باید برای فهم م ؛دارد برتری بر خلفمراد خدا و رسولش، 

مدح »نویسد: استادش می یید سخندر تأتیمیه نی  قیم شاگرد ابن ابن 3سلف رجوع کنند.
                                              

 .230، ص25، شفصلنامه سراج منیر ،«دیدگاه سلفیه بررسی حجیت فهم سلف از»مجتبی،  ،. محیطی1
 
2 .  یَن َواالْنَصار ر  َن اْلُمَهاج  ُلوَن م  ُقوَن االوَّ اب 

ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه...السَّ َی اللَّ اْحَساٍن َرض  َبُعوُهْم ب  یَن اتَّ ذ 
 .َوالَّ

 .56، صالصارم المسلو  ،هتیمی . ابن3
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خداوند دلیلی بر درستی و حجیت فهم سلف است؛ بنابراین اگـر کسـی بـدون تأمـل و 
مـدح و  ۀبررسی در درستی یا نادرستی اقوال سلف، از قـول آنـان پیـروی کنـد، شایسـت

 1«.بهشت خواهد بود

 ارزیابی دلیل
ن» ۀواژ اخ  از مدعا است؛ زیرا ،دلیل: اوالً    بیانیه نیست تـا بـر تمـامی   ،در آیه« م 

که در برخی  چنان ؛شودمی بلکه شامل برخی از اصحاب پیامبر ؛داللت کند سلف
ن»ت، تصریح شده است که نس از تفاسیر اهل تبعیضیه است  ،توبه ۀسور 100 ۀدر آی« م 

نویسد: می و رغائب الفرقان نآالقرتفسیر غرائب نیشابوری صاحب  ینالد نظام .نه بیانیه
رق َ  »فا  قللا   «ما »قال اکثر العلماا  کلما  » َجاایق مو اَ  اله ََ مق ال لو ََوَّ ََ ا ل ُو

ِق اا  2.«لتبعاض  «َوالسَّ
بـا  3.«داند نه بیانیـهرا تبعیضیه می« ِمن»تفسیر التحریر و التنویر عاشور در  بنهمچنین ا

کسانی هستند که قبل  به شواهد و قرائن تاریخی موجود، مقصود از نخستین افراد، توجه
ایمـان  یـا بـه پیـامبر کردندمهاجرت  ،بدر ۀاز هجرت ایمان آوردند و پیش از واقع

من ل دادند. درواقع مقصود و مالک برتـری، سـبقت در ایمـان بـه خـدا و  او راآوردند و 
، بنابراین از سـیاق آیـه ؛بودن با پیامبر کالم همعصر یا است نه هم رسول خدا

و  چراکـه برخـی از اصـحاب پیـامبر 4؛که عمومیتی وجود ندارد شود یم مشخ 
ولید بن عقبـه کـه از  مانند   ،ای دیگر فاسقو منافق بودند و عده ماردلیببرخی از تابعین، 

ا از راه خدا منحرف شد ؛بود صحابه پیامبر امل حجیـت فهـم پس این ادعا ش 5؛ام 
 شود. صحابه و تابعین نمی ۀهم

تردیـد  چراکه بی است؛وجود اختالف بین پیشگامان اسالم  دیگر، حائ  اهمیت ۀنکت
ََ »از مصــادیق  حضـرت علـی اال لو ََوَّ ََ ا ل ُو

ِق اا همــراه  ،اسـت و از آیــاز رسـالت« َوالسَّ
 ،چهـل نفـرت بعـد از پنجـاه یـا سن طبق روایات اهل ،ابوبکر و عمر بوده و پیامبر

 آیـا :شـود اکنون ایـن سـؤال مطـرح می 6.اظهار اسالم کرده و از پیشگامان اسالم هستند
                                              

 .126، ص4، ج، اعالم الوقعین عن رب العالمینجوزیه ،قیم . ابن1
 .524، ص3، جنآ، تفسیر غرائب القرالدین نیشابوری، حسن بن محمد . نظام2
 .192، ص10، جتفسیر التحریر و التنویرعاشور، محمد بن طاهر،  . ابن3
 .374، ص9، ج، المیزان فی تفسیر القرانی، محمدحسینیطباطبا .4
 .6 حجرات،. 5
 .121، ص1ج نق (، ع الت صحابه )بررسی و. حسینی میالنی، علی، 6
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نـای حجیـت فهـم سـلف بسنت با م توسط اهل دادن شیخین بر حضرت علی برتری
 سازگار است؟
 یمقـام مـدح و ثنـا توبـه در سـورۀ 100 ۀآیـ .فهم نیستمعنای برتری  بهثانیًا: مدح 

ا این گروه، خاص صحابه نیست ؛ستگروهی از مسلمانان ا زیرا اهل علم در تفسیر  ؛ام 
 کنند: سه وجه )احتمال( را ذکر می ،آیه

 ؛پاداش خدا راضی هستند ازایمانشان راضی است و آنان  سبب خدا از آنان به. 1
خدا از آنها به جهت عبادتشان راضی است و آنها به جهـت جـ ای عبادتشـان از . 2

 ؛خدا راضی هستند
راضی شد و آنان با پذیرفتن آن راضی  دلیل اطاعت رسول خدا خدا از آنان به. 3

1شدند.
 

حکم به فضیلت مهاجر و  به این مطلب رسید که توان از وجوه مختلف ذکرشده، می
 2گـردد. برمی به ایمان و عمل صـالح آنهـا روانشان و خشنودی خداوند از آنهاانصار و پی

خـدا نیـ  از آنهـا راضـی  باشـند،دارای چنـین اوصـافی مؤمنانی که  ،اگر در طول تاریخ
ت در قـرآن  ،مؤمنانی از اسالف و آینده چهچنان ؛خواهد بود راهی برخالف کتـاب و سـن 

پیش گیرند، قطعًا رضایت خداونـد را از دسـت خواهنـد داد؛ بنـابراین رضـایت خـدا از 
ـ ؛دی بعدی نیستگواه بر رضایتمن ،نسبی است و رضایتمندی پیشین ،سلف رف لـذا ص 

بنـا حال اگـر  3مالک برتری نیست. ،یا از تابعین بودن بودن و رؤیت پیامبر صحابی
 اطالق مدح در آیه و رضایتمندی خداوند در تمام حاالت آنها را بپذیریم، بـاز ،فرض بر

زیرا بین رضایت خداوند از صحابه  ؛هم دلیل بر آن نیست که فهم آنها بر ما حجت باشد
 کـردهچراکه ممکن است در امری خطـا  ؛تالزمی وجود ندارد ،ایشانو سلف و حجیت 
پوشی کرده باشد و ایـن  ندامت و تالش آنان، از خطایشان چشم سبب باشند و خداوند به

 اعمال و عقاید آنها نیست. ۀتأیید هم ۀمن ل پوشی به چشم
کردن گروهی و اعالم رضایتمندی از آنها مستل م حجیت فهم آنان  اگر مدح یاز طرف  

                                              
 .395، ص2، جمحاسن التأویلالدین،  . قاسمی، محمد جمال1
 .13 . حجرات،2
 .393، ص3، جمنشور جاوی . سبحانی، جعفر، 3
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مورد مدح و رضایتمندی خدا  ،که در قرآن کسانی ۀباید فهم هم پس ؛شود میبر دیگران 
 عقـاًل  ،آنکه این امر  حال ؛حجت باشد یگرانبر د 2راستگویان و 1اعم از مؤمنین ،هستند

 ندارند.ها آن را قبول خود وهابیو محال است 
ِق َ  »پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه مصـادیق  در اینجا حائ  اهمیت ۀنکتثالثًا:  ا

الَّ
مه  لهو َبعو قائل بـه انحصـار مصـادیق  ،تسنن و برخی از اهل تیمیه ابنهستند؟  یچه کسان« اتَّ

مه » لهو َبعو ِق َ  اتَّ
ت سـن ای از مفسران اهل عده که درحالی ؛تابعین هستند و تابع   نیدر تابع« الَّ

 .شـودمسلمانان تا روز قیامت می ۀشامل هم ،شر  احسان  که تبعیت به اند قائلو شیعه 
وأخرج ع  اِ  ز د ف  قلل  و اللِ   اتبعلهم ِاحساَ قاال »نویسد:  میفخر رازی در این باره 

والاِ   » عبـارت» :زیـد آمـده اسـت ؛ در قول ابـنم  ُِ  م  اهل االسالم ال  تُلم الساع 
مشـابه همـین  3.«قیامـت خواهنـد بـود تا روزمسلمانانی است که  ۀشامل هم «اتبعلهم
 4.آورده است رال رالمنثورا سیوطی در عبارت 

بـه عصـر خـاص و معینـی  هآیـچون » گوید: می بارهعالمه طباطبایی نی  در این  .ب
مه »لذا  ؛مقید نشده است لهو َبعو ِق َ  اتَّ

 5؛«شـود یمـمسلمانان تا روز قیامـت  ۀشامل هم« الَّ
پس باید بپذیریم فهم تمام  ؛کندبنابراین اگر بپذیریم آیه بر حجیت فهم سلف داللت می

 و بـه چنـین امـری اعتقـاد نـداریم که درحالی ؛مسلمانان تا روز قیامت نی  حجت است
 خالف عقل و منطق است.

کـی بـرای توانـد مال نمی ،توبه ۀسور 100 ۀثابت شد که آی نکات مذکور،با توجه به 
انحصار خطـاب آیـه بـه صـحابه و تـابعین بـه  :زیرا اوالً  ؛تعیین صحت فهم سلف باشد

مسـتل م رضـایتمندی  ،دنآور رف حضـور و اسـالمص   :خطاست. ثانیاً  ،قرینه جهت نبود  
مانـدن بـر آن  سـبقت در ایمـان و بـاقی ،ودی خداونـدخشن بلکه مالک   ؛خداوند نیست

 ابعاد دین نیست. ۀحجیت فهم سلف در هم ۀاز طرفی رضایت الهی نشان .است

                                              
 .35 . اح اب،1
 .119. مائده، 2
 .130، ص16، جمفاتیح الغیببن عمر،  . فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد3
 .217، ص3، جثورأال رالمنثورمن تفسیر بالم. سیوطی، 4
 .505ن، صآی، محم حسین، المیزان فی تفسیر القریطباطبا. 5
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 دلیل دوم: روایت خیرالقرون

از  صدحیحینکه از طریق عمران بن حصین و عبدالله بن مسعود در « خضرالُروَ»حدیث 
 تیمیـه ایـن. ابـنداردتسنن جایگاه خاصـی  است در بین اهل شده  نقل پیامبر اکرم

 1.داندالسند می حدیث را متواتر و صحیح
سپس کساانی  ؛آیند سپس کسانی که پس از آنها می ؛مردم، در قرن من هستند بهترین»

 2.«آیند که پس از آنها می
د ایـن مفا ،مبنی بر حجیت فهم سلف ،برای اثبات مدعای خود  تیمیه و پیروانش،ابن

بـودن سـه نسـل نخسـت حیـات امـت اسـالمی از دیگـر حدیث مذکور را نشانگر برتر
انـد و دوران سـلف را معمـواًل  سـال گرفته آنها هر قرن را معادل صد .دانند مسلمانان می

یعنـی ایـن خیریـت در  ؛اطـالق دارد« خیر» ۀمعتقدند واژ انپندارند. آن سیصد سال می
 دبایـ رو ازاین ؛شود رفتارهای خوب سلف می ۀفهم، دین، علم و فضل است و شامل هم

 3امور، فهم سلف را بر دیگران برتری داد. ۀدر هم

 ارزیابی دلیل 

یابیم که ایـن واژه در  )ق.ر.ن( و دقت در معنای آن درمی ۀاواًل: با رجوع به اصل کلم
سـال،  محدود به صـد ،لذا قرن 4؛زمانی خاصی اشاره ندارد ۀحدیث مذکور، به محدود

 شود. کمتر یا بیشتر نمی
زیــرا قــرآن بــه  ؛شــود ســلف نمی ۀشــامل همــ ،ثانیــًا: خیریــت مــذکور در حــدیث

کـه برخـی صـحابه را منافقـان و  چنـان ؛شهادت داده اسـت برخی از آنان نبودن شایسته
ارتـداد و  ۀو برخی دیگر از آنان را افراد در آستان 5دکن های بیمار معرفی می قلب صاحب

 ماننـد  عقایـد، مـذاهب انحرافـی  ۀر حـوزز طرفـی دا 6.دانـد بدون ایمـان می مسلمانان  

                                              
 .360، ص4، اقامه ال لیل علی ابطا  التحلیل، جاحمد، تیمیه ابن. 1
یَن َیُلـوَنُهْم ». 2 ـذ  یَن َیُلوَنُهْم، ُثـمَّ الَّ ذ 

ْم، ُثمَّ الَّ یه  ْثُت ف  ي ُبع  ذ 
، 1، جالوصدیه السبدریتیمیـه، احمـد،  ابـن) .«َخْیُراْلُقُرون  اْلَقْرُن الَّ

 (.22ص
 .158ص، 4، جمجموع الفتاوی السبریحمد، اتیمیه، ابن. 3
 .401، ص1، جمفردات فی غریب القرآن. رایب اصفهانی، حسین بن محمد، 4
 .2 ،ون. منافق5
 .14 حجرات، .6
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شـکل گرفتنـد کـه اعتقـادات آنـان بسـیار سـخیف و  ،ه و کالبیـهمرجئه، کرامیه، جهمی
مسلمانان قرون نخستین را بهتـرین  ۀتوان هم است. حال آیا با این اوصاف می تیاهم کم

جنـگ  ؛ مانند  وقوع پیوسته است و حوادث تلخی به ها جنگ ،دانست؟ در قرون نخستین
ابه در مقابل تعـدادی دیگـر ها تعدادی از صحآنجمل، صفین و نهروان که در هر یک از 

هـا توان قرون نخستین اسالم را بهترین قـرن نمیکند،  بیان میکه  یشمشیر زدند و حوادث
 نامید.

، «خیرالناس» .سنت با عبارات مختلفی آمده است کتب اهل ثالثًا: حدیث مذکور در
تردیـد مورد ،رسـد، صـحت حـدیثنظـر مـی به «.خیرالقرون»و  «خیرکم» ،«خیرامتی»

ضعیف شمرده  ،سندی از لحاظ نی  سنت ن حدیث ازسوی برخی از علمای اهلای .است
اب 1حضور دارند. ،شده است؛ چراکه در سند روایی آن، افراد مجهول یا کذ 

 

برتـری دوران حیـات  بنابراین حدیث خیرالقرون، بر فـرض صـحت سـند، تنهـا بـر
برتـری فهـم  لتی بـرکند و هیچ دالبه جهت وجود شریف ایشان داللت می پیامبر

 ذکر است که این حدیث یا در منابع شیعی نیامده یا اگر ذکر شایانسلف بر خلف ندارد. 
 باشد. همراه با نقد و اشکال می ،شده

 دلیل سوم: اعتبار فهم سلف به درایت عقل

 سلف شاهدان نزول وحی. 1
احادیـث نبـوی، یکی از وسایل عمدۀ درک و فهم معنای نصوص شرعی اعم از آیـات و 

مدعیان برتری سلف بـر است.  شأن ن ول آیات و شأن ورود احادیث و اقوال پیامبر
حضور مستمر داشتند و شاهد  الله رسول در ن دازآنجاکه اصحاب،  خلف معتقدند

گاه کسـی بعـد از  کس داناتر هستند و هیچ  ن ول وحی بودند به فهم اسباب ن ول از همه
 رسد. نمی ه ار سال به فهم ایشان

یابی دلیل  ارز
شـود،  سـبب نـ ول آن آشـکار نمی فهم آیات الهی ج  بـا فهمیـدن   معنای   این سخن که

ا این فهم ؛مطلب درستی است چراکه بعضی  ؛منحصر در شاهدان ن ول آیات نیست ،ام 
                                              

 .119ص، ، نق ی بر نظریه ع الت و مرجعیت دینی صحابهاصغر . رضوانی، علی1
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گذشـت زمـان و رشـد و بلـوغ  لکن بـا ؛نشده تبیین و تفسیر ،از آیات الهی توسط سلف
 تفسیر و تبیین شده است. ،فکری آیندگان

ین مردمان به عصر نبوی سلف نزدیک. 2  تر
را  ت قرب زمانی صحابه، تابعین و اتباع تابعین به دورۀ حیات پیامبر اسـالمسن اهل

دانند.  ی میتر سلف از معانی نصوص شرع عنوان یکی از دالیل فهم بهتر و درک عالی به
ی و انـد، معـان کـرده و بـا ایشـان بوده را مشاهده پیامبر ،ها معتقدند چون صحابهآن

ترین فهـم و  شایسـته ،مختلـف مسائللذا فهم ایشان در   ؛مقصود قرآن را بهتر درک کرده
 ؛ی  فهمشان برتر از دیگـر مـردم اسـتتابعین ن چنین تابعین و تابع   هم. اعتماد است قابل

دینـی،  تر هستند. به همین جهـت در مسـائل مختلـف ن دیک چون به زمان پیامبر
ها برتری داد و هرگ  از آن عدول نکـرد.  اجتماعی و سیاسی باید فهم آنان را بر دیگر فهم

 گوید: تیمیه می ابن
ت و احـوال پیـامبر مقـامی  برای صحابه در شناخت مفاهیم قرآن، سـن 

را  است که اکثر متأخران از فهـم آن عـاج  هسـتند؛ زیـرا آنـان پیـامبر
را با  گی و سخنان، افعال و احوال پیامبرمشاهده و در عصر رسالت زند

متفـاوت  ،شـکی نیسـت کـه وضـعیت تـابعین .اند تمام وجود دریافت کرده
 ،انـددیـدهنرا  آنهـاکسـانی کـه  اند با . تفسیر کسانی که صحابه را دیدهاست

امـا قولشـان بـه صـواب  ؛تابعین در جایگاه صـحابه نیسـتند .یکسان نیست
دور بشویم از  رچه از عهد رسول خداشکی نیست ه ... .ن دیک است

لـذا رجـوع بـه فهـم سـلف اهمیـت دارد و یالـب  ؛شـود ارزش قول کم می
 1.اجتهادات متأخرین یا نیاز به تأمل مجدد دارد یا دور از صواب است

یابی دلیل  ارز
زیـرا  ؛داد اواًل: نباید صحابه را در درک و فهم نصوص در یـک ردیـف و مرتبـه قـرار

از طرفی طول مدت همراهـی صـحابه بـا  .متفاوت هستند ،هوش از نظرها  اصواًل انسان
 2نی  مختلف بوده است. پیامبر

چراکه منافقینی چون معاویه  ؛شود سبب حجیت صحابه نمی ثانیًا: دیدن پیامبر
                                              

 .200، ص19، جمجموع الفتاوی السبریحمد، اتیمیه،  . ابن1
 .139ص نق پذیری نگاه سلفیه در باب حجیت ف م سلف، محمد، نیا، الله ؛. میرزایی، علیرضا2
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 ن اسـت ایـن اشـخاص  انـد، حـال چگونـه ممکـ را دیده و عمروعاص نیـ  پیـامبر
 1ج و صحابه بوده و فهمشان حجت باشد! ،الحال معلوم

هـم  اعتقادی و فهم آیات بـا مسائلثالثًا: مسلمانان قرون اولیه پس از اسالم در درک 
مکاتب فکری  رو ازاین ؛چ قرائت ثابتی از دین وجود نداشتلذا هی ؛نظر داشتند اختالف 

 بینیم: یب میای از این اختالف را در سخن عمرو بن شع نمونهرفت. گ متعددی شکل
کـه آنـان بـا یکـدیگر در  درحالی ؛وارد بر اصحاب شـدند اکرم یامبرپ

از شدت نـاراحتی  در حال مخاصمه بودند. چهرۀ پیامبر« قدر»مسئلۀ 
برافروخته شد و فرمودند: آیا شما به این کارها امر شدید؟ برخی آیات قـرآن 

های پیشین به همـین جهـت هـالک  دهید! امت را بر برخی دیگر ترجیح می
 2.دشدن

که حتی در مسائل عقیدتی نی  با یکدیگر اختالف دارند؛ چگونه فهم  یلفس بنابراین
 رستی و هدایت باشد؟تواند حجت و مالک د آنان می

ین افراد در فراگیری علم و فهم نصوص سلف مشتاق. 3  تر
چراکه همواره در پـی  ؛ترین افراد برای فهم نصوص و یادگیری علوم هستند سلف مشتاق

گاه به معانی نصوص بوده و همـواره از سـخنان  فهم و درک، حفظ و تفسیر قرآن بودند. آ
 گوید: باره می  این تیمیه درابن جستند. می برای فهم و تفسیر نصوص بهره پیامبر

قـرآن را خوانـده و نسـبت بـه  ،تابعین دانیم که صحابه و تابعین و تابع   ما می
را  پیـامبرش ،که آنها به حقی که الله چنان ؛ترند تفسیر و معانی آن عالم

و کـرده پس هر کس با قول آنها مخالفت  ؛آن مبعوث نمود، داناترند سبب به
را برخالف تفسیرهایشان تفسیر کنـد، هـم در دلیـل و هـم در محتـوی قرآن 

3اشتباه رفته است.  به
 

ت بوده ترین افراد در کسب علم و فهم سلف امت بهترین و مشتاق  ؛انـد قـرآن و سـن 
 است. استناد و قابلقولشان حجت  رو ازاین

                                              
 . همان.1
 .33، ص1، جماجه سنن ابن ماجه، محمد بن ی ید، ابن .2
ه  َو َمَع » .3 یر  َتْفس  ُموا ب  َحاَبة  َو َیْتَباَعُهْم َو َیْتَباَع اْلُقْرآَن َقْد قریوا اْلُقْرآن  َو َیْعل  َیُه، َوْهُم َنْعَلُم َینَّ الصَّ ـْن َیَجُلـُه ان  َه م  یَقة  َینَّ اللَّ َحق  َیْعَلُم ب 

یَرُه َعَلی َعَکَس تأویالتهم، قَ  نَّ ُمَعاَرَضة  اْلُقْرآَن َو َتْفس  یع  بکالمهم. إ  ُه َفَیُکوُن اْلَجم  یَّ ُه َنب 
ي اْلَعْقل  َو اْلَمْضُمون  َبَعَث اللَّ  «.ْد َیْخَطَأ ف 

 (.3، باب المرجه فی التفسیر القرآن، ص3ج التفسیر،مق مة فی أصو   احمد، تیمیه، ابن)
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یابی دلیل  ارز
ظاهر آیـات اکتفـا   بلکه به ؛مشتاق و پیگیر درک درستی از نصوص نبودند ،صحابه ۀهم
همـه   ایـن لذا از مدعیان برتری فهم سلف باید پرسـید چگونـه اسـت کـه بـا ؛کردند می

 اف ون بر ایـن، ؟است تحقیق و تفسیر نشدهصحابه  ازسوی اشتیاق، برخی از آیات الهی
حجـت باشـد، قطعـًا فهـم رسـول  ،اگر قرار باشد که فهم و درک صحابه در تفسیر آیات

آنجـا کـه  .قرآن اسـت بـر فهـم صـحابه تـرجیح دارد ۀاز آیات الهی که آورند خدا
و آن را  فرمـودهتوصـیه  را بیـت تمسک به کتاب در کنار تمسک بـه اهل پیامبر

اعتنایی کرده  بی ،ای به این توصیه شمارد، عده موجب هدایت انسان در فهم بهتر دین می
 را توان درک صـحابی دهند. حال چگونه می اولویت می ،و به فهم عموم صحابه و تابعین

که معدودی از آنان دارای علـم و فقاهـت بودنـد، بـر مسـلمین اعصـار بعـد کـه دارای 
 1، مقدم دانست؟اند تحصیالت عالی دینی شده

گاه. 4 یم سلف آ ین افراد به زبان قرآن کر  تر
اسـتناد  تیمیـه و پیروانشـان در حجیـت فهـم سـلف بـه آنیکی دیگر از دالیلی کـه ابـن

کنند، آشنایی و شناخت کامل صحابه و اصحاب ایشان به زبان عربی است که همان  می
دیـده یـا   آنکه آمـوزش بی ،ها رواج داشته استکه در میان آن زبانی 2باشد. زبان قرآن می

تـر از زبـان اهـل قـرون  هیچ زبانی شیواتر و استوارتر و محکم .هایش را بیاموزند اسلوب
تیمیـه ابـن 3هـا در ایـن فضـیلت صـحابه هسـتند.مۀ آنتر از ه د و اولیفاضله وجود ندار

 گوید: می
 آن نیـ  از الله صحابه که با آن سخن گفته و رسول طبیعت  کالم هرکس

زیرا  ؛کند ، سخن را تحریف مینداند ،داد طریق، آنها را مورد خطاب قرار می
کـاربردن الفـاظ رشـد  صطالح و عادت قوم خویش در بهبسیاری از افراد با ا

الله یا رسولش یا صحابه مشاهده کرده   سپس این الفاظ را در کالم   ؛یابند می
همان چیـ ی  ،رسولش یا صحابه از این الفاظ ،الله د که مراد  نکن و گمان می

رسـولش  ،الله آنکه مراد    رود، حال کار می است که در عرف و اصطالح او به

                                              
 .139-165. میرزایی، همان، ص1
2 .ین ب 

ي  مُّ َساٍن َعَرب  ل   (.195 شعراء،) .ب 
 .53ص ف م السلف الصالح للنصوص الشریعه حقیقیه واهمیته وحجیته،، . دمیجی، عبدالله بن عمر3
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 1.و صحابه برخالف آن است
د کـه زبـان نسـل مدعیان برتری سلف بر خلف مـدعی هسـتن ،آنچه گفته شد بر بنا

 الله و سـخنان رسـولش  ها همان زبانی است که برای فهم کالم  صحابه و پیروان آن
مجمـل و زبـان متـأخرین  بسـا چهکننـد،  نه آنچه متأخرین از آن استفاده می ،الزم است

 برانگی  است. شبه

یابی دلیل  ارز
سوی سعادت دنیوی و اخروی باشد  عنوان منبع الهی قرار است هدایتگر انسان به بهقرآن 

زمان بـا رشـد عقلـی بشـر  اعصار و هم ۀاش در آن است که در طول هم و راز جاودانگی
انسان هرچـه بیشـتر و  باشد. همچنان در خدمت انسان برای رسیدن به سعادت و کمال

یابد که روشنگر زنـدگی  های جدیدی دست می هیافت ، بهکند تر در قرآن فح  می عمیق
تر و  فهم بشر نسبت به آیـات الهـی عمیـق ،گذرد چه زمان بیشتر می اوست؛ بنابراین هر

 2تر خواهد بود و نسبت به فهم سلف برتری دارد. کامل
ا از ایـن  ؛شده  این مطلب روشن است که قرآن به لغت عرب و اسالیب عربی نازل ام 

معـانی  ۀو شاهد ن ول وحـی، همـ زبان عرب ۀرفت که پس تمام صحابنتیجه گ توان نمی
کردند. ذهبی ضمن نقـد دیـدگاه  می کسطح درک قرآن را در مفردات و جمالت آن در ی

داند به این دلیل که قـرآن بـه  صحابه را صاحب فهم معانی قرآن می ۀخلدون )که هم ابن
 معترف است. ،شده( به این حقیقت  زبان آنان نازل

 انی تئوریک نقدپذیری فهم سلفمب
 یگیپـا یبـو از سسـتی و  کـردیمفهم سلف را بررسـی  تیدر حجتیمیه نبادله اتا اینجا 

 تنها نـهفهـم سـلف  :اول آنکـه ؛پـردازیممدعای او سخن گفتیم. اینک به چند نکته مـی
حقیقتـی وحیـانی  ،چراکه دیـن ؛نقد است بلکه گاهی قابل ؛نیست تر و کاملهمواره برتر 

نده شـده اسـت و در آن تناقضـی بـه دسـت بشـر رسـا است که توسط پیامبر اکرم
در  :دوم آنکـه دچـار تناقضـاتی باشـد. است ممکن ،لکن فهم ییرمعصوم از آن ؛نیست

                                              
 .243، ص1، ج، مجموع الفتاویحمداتیمیه،  . ابن1
 .160میرزایی، همان، ص .2
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ها بـه ییـر از معصـوم، فهم ۀجای الخطا بودن، بین فهم خلف و سلف فرقی نیست و هم
یش  یکسان در معرض خطا قرار طور به دارند. علمای سلف، خود به خطاپذیری فهم خو

بسـیاری از احکـام در اثـر  ،سـلف 1به اعتراف علمای   :سوم آنکهاز دین اعتراف داشتند. 
دیگر فهم بشر از دین تحـت تـأثیر زمینـه و بیان   شوند. به دگرگونی زمان، دچار تغییر می

 2گیرد.قرار می ،کندای که در آن زندگی میزمانه
دیـد هـای ج سازی معرفتـی دینـی و حـل مشـکالت و چالش کاربردی برایین بنابرا

 .شودبازخوانی  ودرستی بازشناسی  سلف به و فهم دوران معاصر، الزم است، معنا

 گیری نتیجه
حکم عقل، معنایی دقیـق خـالف   با توجه به اهمیت سلف و نقش آن در طول تاریخ، به

لف، تیمیه سعی دارد با تضییق معنای ساست. ابنتصور  ، قابلکند تیمیه بیان میآنچه ابن
ا  ؛فهم سلف را بر خلف برتری دهد این برتری خالف عقـل و  ،که گفته شد طور همانام 

 نقل است.
انی در موضوع حجیت فهم سلف بـه  ۀتیمیبا بررسی و تحلیل اندیشه و افکار ابن حر 

ـا ؛دانـدبریم که او سلف را معصوم نمیاین مطلب پی می و دوری  تلویحـًا بـه پـاکی ام 
، خـالفصـورت شـهرت و عـدم مفهـم ایشـان را در رو ازاین ؛ایشان از خطا اذعان دارد

 ۀصـحاب ههیو بـهکه دلیل و سند محکمی بر حجیت فهم سـلف  درحالی ؛داند حجت می
 ۀاستناد وی مانند آیـآیات مورداست؛ زیرا  که درخور توجه باشد، ارائه نداده  پیامبر
برتـری تعـداد  وبه، بر اثبات حجیت فهم سلف داللتی ندارد؛ زیـرا تنهـا بـرت ۀسور 100

گونه داللتی بر حجیـت فهـم  گواه است و هیچ پیامبر ۀمعدود و محدودی از صحاب
مقاله تنها بـه یـک  این تیمیه که دراستناد ابناحادیث موردصورت مطلق ندارد.  سلف به

 احادیـث ایـن داللتـی نـدارد؛ زیـرا لففهم س تیبر حجمورد مشهور آن اشاره شد نی  
حدیث مذکور عالوه بر اینکه دچار ضعف سـندی هسـتند، اخـ  از مـدعا نیـ   ههیو به

 اثبات برسانند. حجیت فهم سلف را به توانند پس نمی ؛باشند می
اش تیمیه در تبیین معارف دینی و اتکای افراطـیاین مبانی فکری ابن ،رسد نظر می به

                                              
 .، یک فصل کامل را به این موضوع اختصاص داده استإعالم الموقعینقیم در کتاب  . ابن1
 mandegarسایت  به نقل از: ،ش1396، «رهایی خلف از اسارت سلف» ،صالحی، عبدالکبیر .2
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بـر اینکـه توجیـه  افـ ون )سـلف( ،الهی و افکار مسلمانان صدر اسـالمبر ظواهر کالم 
ایجاد  ،های انحرافیجهت ایجاد فرقه سازی زمینه :ازجمله معقولی ندارد، آثار نامطلوبی

مسلمانان، تعطیلـی عقـل و  ماندگی ، ایجاد انحطا  و عقبدر جهانو توسعه تروریسم 
دلیل عـدم وحـدت سـلف در  و سرانجام به را به دنبال دارد دن باب علم و معرفتش بسته

رو سنجش نقادانه  ازاین ؛شوند فهم و تبیین متون دینی، مردم دچار تشتت و سرگردانی می
 .است مطلوب و ضروری ،مشروع ،سلف ۀاندیش ۀشناسان و ارزیابی آسیب
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