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ان مسئلهیب. ۱
و ثیاصحاب حـديریگدر جهت،يمکتب اعتقادکیبه مثابه يگريسلف

بـه صـورت خـاص بـر زینریدارد و در دو سده اخشهیراحمد بن حنبل دگاهید
از ، بودهبر مذهب سلف که استيکسيو سلفاستوار استتیمیهابنيباورها

و اعتقـاد مـانیانـهیسـه قـرن نخسـت در زمزنده درراه و حرکت سلف صالح 
.کنديرویپ

يانتخـابریمسـکـه شمار آوردهباز مسلمانان يامجموعهتوانميراهیسلف
از کتـاب و سـنتيرویـدر پنو اتباع آنـانیصحابه و تابعکه استيراه، آنان
ن و اعتبار آن اصرار دارند یت فهم سلف از دیرو آنان بر محورنیاو ازاندمودهیپ

بـاور و کـه ن تفکـریاست نقد ايهی. بدداننديرا روا نمشانیايخروج از آراو 
ن یاينقطه محور، را با خود همسو ساختهياسالماز فعاالن امتيمعرفتار ج
ق خواهد بود.یتحق

و ضرورت موضوعاهمیت. ۲
منظور فهم و معرفـت،شوديسلف سخن گفته مياز سونیاز فهم ديوقت

روان مـذهب یـ. پکشف نظـر شـارع اسـتيو تالش آنان برانیسلف از متن د
به سلف اختصـاص ين و امور اعتقادین فهم در دیبهترکه ن باورندیسلف بر ا

، اسـالم دانسـتهاعلم و ارسخ امتينگر و حتژرف، میفهيافراددارد و آنان را
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گاهیدمقاصدبهمردمهمهاز، نین و اتباع تابعیتابع، اند صحابهيمدع ترند و ن آ
تیمیـهابننـد؛انگاشـتهعلـم خلـفبـر سلف علميو برترفضل ز در ینيآثار
.کنديمفیتوص»ثر فهوماً کوأأعظم عقوالً «سلف را زیق) ن۷۲۸ي(متوف

اد یـز یآنان ن» و اعتبار فهمتیحج«از ، فهم سلفيبر برترون با اتکایسلف
ن حجت پس از قـرآن و یتردانند و آن را بزرگيشان را الزم میاز ايرویکرده و پ

در انیدر نگاه سلف» صحابه«گاه فهم یالبته جاشمارند؛يمقول رسول خدا
ن یـاز د» حیفهم صـح«شان را به عنوان یاصدر قرار دارد و آنان اقوال و استنباط

د دارند.یکتأ» ت فهم صحابهیحج«با صراحت بر ، کردهيتلق
يهادگاهیـدشـبردیپيبـرايابهانـه، نیـدفهمدرسلفتیمحورد بر یکتأ
ينمودن معنانییاز مقام تعيارحمانهيطور برا آنان شارع را بهیز، استونیسلف

ش را بر مـراد شـارع یفهم خويمتن و مراد خود کنار گذاشته و فهم سلف و حت
.کنندميلیتحم

از:اندعبارتنه ین زمیج در ایشبهات را
د یو بااندستهیتام و دانش درست و عمل شايفهميصحابه و تابعان دارا. ۱

بوده و حجت است.اس حق و باطل یمق، را فهم آنانیز، کرديرویپاز آنان 
اگـرپـس،اسـتردهکـمدحراصحابهازنندگانکپیرويمتعالخداوند. ۲

اوازوپذیرفتـهراآن، باشـدصـحابيالمکسقموصحتپيدرکه آنبيسيک
است.ستایشموردخداوندنزد، ندکپیروي
گـاهقـرآنمقاصـدبـهمـردمهمهازسلف. ۳ درکوفهـمدرآنـانترنـد وآ
.هستندالگوآنریمسدربرداشتنگاموعتیشر

شان و یابر عدالترا عمل امتیز، دورندل یجرح و تعدةریصحابه از دا. ۴
.ستابه آنروان سلفیپتانیات آنان بسته شده و قوام دیقبول روا
حجـتهمگـان يداشته و براهمچون کتاب و سنتينشأصحابهفهم. ۵
است.
از يداررل برخویبه دل،نیفهم ديعترت براتیه بر مرجعیبا تکق ین تحقیا

يفهم سلف به لحاظ معرفتـيد بر فقدان برتریکتأيدر پ، يالهو علمعصمت
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دگاه دانش اصول اسـت و یآنان از دينیو اعتبار فهم دتیدادن عدم حجو نشان
يبـر برتـريمبنـيروان سلفیپيشده از سوشود ادله ارائهيتالش م،يبه عبارت
دانسته شود.سلف مردودينیت فهم دیحجنقد گردد وو فهم سلفمعرفت

قیتحقنهیشیپ. ۳
تیمیـهابنخصـوص هث و بـیحـداهـلار کبر افيسلفشهیانديمحور اصل

در تیمیـهابنداشـت. يرا در پـياقبـال و ادبـار متعـدد، استوار است و ارائه آن
پـس يسـلفهاي انیبر جرياریبسراتیتأث، يدتیو عقيعمل، يعلمهاي حوزه

تیـد بـر حجیـکو تأاز منهج سلف يرویبر پتیمیهابندی. تأکشتاز خود گذا
و سـپس در پوشـش تیـبعـدها در قالـب وهابکه دیگرديانیسلفسرمشق ، آن
؛خود را با او همسـو سـاختنديرفتارهايباورها و حت، گریديسلفهاي انیجر

يگذاران و مروجان تفکر سلفانیث و بنیصحاب حدايبا ارائه آرازمانهمالبته 
شـانیاهاي شـهیاندينقـد جـدبـه،عهیو شـعالمان اهـل سـنت، و پس از آن

.دپرداختن
 تیحج

ً
مورد نقـد متفکـران قـرار يصحابت سنتیبا عنوان حجفهم غالبا

در ضـمن يحامد محمد غزالـهمچون ابو، از عالمان اهل سنتيداشته و برخ
را يت فهـم صـحابیحج،»االصولعلميفيالمستصف«خصوص هآثار خود ب

در ضـمن يت سـنت صـحابیـاست. نقد حجيمنتقد سنت صحاب، کردهينف
م،یحکيتقد محمدیسياز آقا» الفقه المقارنياالصول العامه ف«چونيآثار

خ یشياز آقا» جلد اول، ان آنیت بیفیادوار فقه و ک«،ينیاز عالمه ام» ریالغد«
خ یشـياز آقـا» و نقـدةدراسـ؛يالصـحابةسنت یحج«،يم جناتیمحمد ابراه
ر یتفسـيشناسـبیآسـ«اختصار پرداخته شـده اسـت؛ مقالـه به، يمحسن اراک

ر صـحابه و یبه تفسـيبخشتیحجويسازمدلل، نجارزادگانياز آقا» انیسلف
 ، محدودتريارهیدانه در یشیپرو؛ ازاینرا مورد نقد قرار داده استنیتابع

ً
صـرفا

است.يت سنت صحابیناظر به نقد حج
فهـم تیـدر دفـاع از حجيبه مـوازات انتشـار آثـارریاخيهاالبته در سال
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و تـهیهماو قتـهیحق؛ةیالشـرعفهم السلف الصالح للنصوص «همچونسلف
وجـوب فهـم ةعـبـد«ماننـد یينقـدها، يجـیاثر عبدالله بن عمـر دم»تهیحج

يجماثر سعد الَع » فهم السلفحجیة«محمد و ریاثر حسن محمد خ» السلف
و انیـفرمانيمهـدياز آقـا»هیسـلفيفکريمبان«نامه انیشده است. پانتشرم

اختصـار عنـوان بـه، قیتحقنیاسندهیاز نو»يتفکر سلفادیبن«کتاب نیهمچن
تیـاهمکـه اسـتيموضـوع ضـرورتنیـابررسيشک بسط و يشده است. ب

سازد.يمانیرو را عشیپقیتحق

قیت تحقسؤاال ان یب. ۴
بـر کـه پاسـخ دهـدين پرسـش اساسـیپژوهش حاضر در صدد است به ا

يهیوارد اسـت. بـدیيچه نقدهاآن،تین و حجیفهم سلف از ديبرتريادعا
گردد:يعنوان مز یل نیذياالت فرعسؤ، ين پرسش اصلیل ایاست ذ
؟ستیفهم سلف چيبرتريمبنا. ۱
ست؟یفهم سلف چيروان سلف در برتریمالک پ. ۲
ست؟یو اعتبار فهم سلف چتیحجيمبنا. ۳
توان به فهم سلف صالح استناد کرد؟يا میآ. ۴
و اعتبار فهم آنان بر فهم تیا حجیآ، بیتاهل يهايژگیبا توجه به و. ۵

؟ح نداردیسلف ترج

فرضیه تحقیق. ۵
ل یـسـت و بـه دلیبرتر ن، و نقص در معرفتيل کاستیبه دلسلفينیفهم د

باشد.يگران معتبر و حجت نمیديبراعدم عصمت

قیتحقينوآور . ۶
گسـتره و ، ر تطور اعتبـار فهـم سـلفیخچه و سیتار، مندنظامارائه ساختار 

و يفهم سلف اعم از صـحاب» يشناختمعرفت«نقد ، فهم سلفتیقلمرو حج
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، شـان اسـتیافهـمتیـناظر به عدم حجکه فهم سلف» ياصول«و نقد يتابع
ن نوشتار است.یايهاياز نوآوريبخش

-داننـد يميخـود را مـراد متکلمـکـه خالف ادعا، نیفهم ديبراون یسلف
گذاشـتن مـتهم بـه کنار-نامنـد يميروشکیهرمنوترا امروزه آنکه يکردیرو

ق ضـمن ین تحقیمتن و مراد خود هستند. در اينمودن معنانییشارع از مقام تع
يروان سلف در عمل بـا نفـیپکه شوديد میکتأن نکتهیبر ا، ن موضوعین اییتب

ن و یتراز عترت به عنوان معتبرين دوریو همچناويو غصب جاياصلمتکلم 
ينظـريهايشـانیپر، ان مراد متکلمیدفاع از شارع و بين مرجع برایترحیصح
اند.د آوردهین را پدیامروز

قیتحقيدهسازمان. ۷
چوب در چهــار، شــود ضــمن چهــار گفتــاريتــالش مدر فصــل نخســت 

اد یفهم معتبر يهاو مالکنیاز فهم معتبر د، نیديریپذن فهمییبا تب»اتیکل«
سـپس سـلف بـه عنـوان محـور ؛باشـديحجت شرعتواند يمکه يفهمشود،
ر یخچه و سیتار، گشتهيشان بررسیگاه ایو جاتیاست تا ماهيانهیزم، قیتحق

نخست تا دوره معاصـر مـورد مطالعـه قـرار يهاتطور اعتبار فهم سلف از سده
اعتبار فهـم «و » فهم سلفيبرتر«دو فصل ينقد و بررسيبرايرد تا مدخلیگ

باشد.» سلف
و انحصار فهم يبرتربه نقد انگاره» يشناختمعرفت«کرد یبا رو، فصل دوم

يادراکـدسـتگاهوعقلیيتوانازانیاختصاص دارد و منیسلف از دو معرفت
يهاها و نقصين کاستییکاود و با تبيواقع و مراد شارع را مبهدنیرسدرسلف

فهم سلف نقد شده و منـابع يانگاربرتريمبان، خصوص صحابههدانش سلف ب
گردد.يو نقد ميفهم آنان بررسياصل

يله دانـش اصـولک مسـئیکه و اعتبارتیه بر حجیق با تکیفصل سوم تحق
ن پرداختـه یخاصه صحابه از د، ت و اعتبار فهم سلفیبه نقد انگاره حج، است
نقـد ، فهـم معتبـر سـلفيادعـا، ينقلـریو غيمل در ادلـه نقلـضمن تأه،شد
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ن نگاه بـا یروان سلف حاکم است و ایصحابه در ادله پيتمامگردد. عدالتيم
کـه شـان اسـتید ایکشان مورد تأیاتیبودن فهم صحابه و مرجعهدف صائب

و ياعتبار فهـم سـلف بررسـيات مورد استناد برایات و روایل و مجموعه آیدال
گردد.ينقد م

تـرین آسـیب معرفتـي پیـروان گردد که بزرگدر پایان بر این نکته اذعان مي
به عنوان سرچشمه دانش الهي است و فهم عترتسلف، دوري از مرجعیت

که در غالب احکام و مسائل اعتقادي است.

ينیباقر پوراممحمد

ياسالمشهیو اندپژوهشگاه فرهنگيئت علمیعضو ه


