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 پیروی از سلف صالح شعار یا واقعیت؟    ٢

  

۹  
عار  ح  ز سف صا توی    ؟یا وا

  
  بسم الله الّرحمن الّرحیم

  
کیـد بـر أت ،تدر آثار دانشـمندان اهـل سـنّ  ،از قرن هشتم هجری به بعد

در روزگـار مـا نیـز اکثـر  .شـود مـیپیروی از سلف صـالح بسـیار مشـاهده 
ضاد به و مواضع متفاوت و بعضًا متها  با دیدگاه اسالمی غان نویسندگان و مبلّ 

  :دارند میاظهار  خوانند و چنین میا پیروی از سلف صالح فر
های  در فهم اسالم باید توجه داشته باشـیم کـه اسـالم را از سـر چشـمه«

وریـم و بـه درک پیـامبرش روی آ سـّنتبـه کتـاب خـدا و  .زاللش بر گیـریم
و درکی صـحیح و  اند زیسته ها می ناو تابعین که در بهترین زماصحاب پیامبر

  .»...باز گردیم ؛اند بی آالیش از اسالم داشته
مدعیان پیروی از سلف صالح هنگام نقد و بررسی  این است کهو جالب 

 انآنمانند  این کهمخالف خود را به دلیل  ،مواضع و نظرات یکدیگر هر دسته
  .کنند میهم به منحرف شدن از مسیر سلف صالح متّ  ،اندیشند مین

الزم است اشاره وار به معرفی سـلف صـالح  ،ی فوقمّدعاقبل از بررسی 
یـاران (اصحاب کرام  ،مقصود از سلف صالح .بپردازیم )(گذشتگان نیکوکار

 )= مهاجرین و انصار اهللارسول ی  با وفا و شاگردان تربیت شده و آموزش دیده
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را از آن  سـّنتن و آکسانی که محضر اصـحاب را درک کـرده و قـر(و تابعین 
  .باشد می )اند عادتمند آموختههدایت یافتگان س

ــاره ــال درب ــد متع ــهی  خداون ــواران در آی ــوره ١٠٠ی  آن بزرگ ــه ی  س توب
ـاٍن ﴿ :فرماید می ِْحسَ ُم بِ ـو عُ َّبَ َّـذِينَ ات ال ـارِ وَ صَ َ ال ينَ وَ رِ َـاجِ َوَّلُونَ مِـنَ اْلمُ ـابِقُونَ الـ السَّ وَ

دَّ  أَعَ ُ وَ ْن وْا عَ ضُ رَ ُْم وَ ْن ُ عَ ّ يَ الل ِ ـِكَ رَّ ل ً ذَ بَـدا َا أَ ينَ فِي ِدِ ال َارُ خَ َْن َا ال ْحتَ ْجرِی تَ َّاٍت تَ ن ُْم جَ لَ
يمُ  ظِ ْوزُ اْلعَ   .﴾اْلفَ
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که بـه نیکـی از « :یعنی

از خـدا خشـنود هسـتند و هـا  آنخدا از ایشان راضـی و  ،پیروی کردندها  آن
روان است برایشان آماده کرده است (براستی) ها  نآکه نهرها زیر هایی  بهشت

  .»این رستگاری بزرگی است
 اهللاآری هیچ مسلمانی در این حقیقت که آن بهشتیان سرافراز در پیشـگاه 

و به بهتـرین  اند و بهتر از ما اسالم را شناخته اند تعالی در بهترین زمان زیسته
ولی شایسته است پرسیده شود  .نداردتردید ای  ذره ،اند وجه از آن پیروی کرده

کسانی که مسلمانان را در عصر حاضر به پیروی از آن خوبان سـعادتمند فـرا 
عملی و ممکن  درخواست و توقعشان خوانند چه مقصودی دارند و آیا این می

  .به دو صورت ممکن است انسانهاپیروی از  که است اینپاسخ  ؟است
  .آیند نایلیا باید زنده باشند تا مشتاقان به خدمت آن اشخاص  -١
یا از ایشان آثاری مدّون وجود داشته باشد تا دیگـران از دسـتورات آن  -٢

 ،ی پیـروی از چنـان افـرادیاّدعـا ،در غیـر دو صـورت مـذکور .تبعیت کنند
  .شعاری بیش نخواهد بود

بزرگواران نه در قیـد حیـات دانیم که آن  میاصحاب و تابعین نیز ی  درباره
تفسیر قرآن و حدیث که بـه اتفـاق ی  هستند و نه از ایشان آثاری مدّون درباره

آن از ی  هبر جای مانده است تـا مشـتاقان بـا مراجعـه و مطالعـ ،نوشته باشند
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 ،مطـور قطـع و مسـلّ ه بـ ؛بنـابراین .تبینات و دستورات ایشان پیروی نماینـد
در واقع شعاری است که در عمل کاربرد مثبت ی پیروی از سلف صالح اّدعا

  .و مفیدی ندارد
تفسیر های  کتاباگر گفته شود از سلف صالح اخبار و روایات زیادی در 

گوییم  در پاسخ می .استفاده کرد ها آنتوان از  می.. وجود دارد که .و حدیث و
ن بـه آدر نسـبت دادن  ؛یعنی ،باشند ثبوتال آن روایات قطعی این کهبه فرض 

آن روایات مختلـف  این کهاصحاب و تابعین هیچ تردیدی نباشد باز به دلیل 
و متضاد هستند نه سخنانی که آن بزرگواران به اتفـاق نوشـته باشـند و نیـز بـه 

سخن صحابی حجت مطلق نیست در نتیجه دعوت به پیروی از  این کهدلیل 
حجتی الزام  سلف صالح در عمل به پیروی از روایات مختلف و متضادی که

  .گردد میختم  ؛باشند میآور برای مسلمانان نیستند و موجب تفرق 
ی  بدون تردید از اصحاب و تابعین سـخنان مختلـف و متضـادی دربـاره

 خـود گرفتـهه تفسیر قرآن و حدیث سینه به سینه نقل شده که شکل روایـی بـ
های  نوشـتهآن روایات را در آثار و  اسالمی است و در قرون بعدی دانشمندان 

هـا  اند و اکنون ما مسلمانان بعد از قرن استناد نمودهها  آنخود ثبت کرده و به 
فراوانی از تفسیر قرآن و حدیث و فقـه کـه مملـو از اخـتالف های  با مجموعه

نـه بـا کتـب و آثـاری مـدّون و مـورد اتفـاق از  به رو هسـتیم رونظرها است 
از اصـحاب و  آن چـهالبته منظـور ایـن نیسـت  اصحاب کرام یا تابعین عظام

توان خط مشی و  میقابل استفاده نیست و ناست نقل شده ها  کتابتابعین در 
 ؛را در برخی موارد به خوبی تشخیص داد و به آن استناد کـردها  آنکرد  عمل

گویی و شـعاری  ی پیروی از سلف صالح کلیاّدعابلکه مقصود آن است که 
کـه خـدا در  میشـوی  همان پدیـده(ق در عمل جز تفّر زیبا و جذاب است و 
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ـواْ ﴿ :قرآن ازآن نهی فرموده است رَّقُ فَ َ لـاَ  ً وَ يعـا مِ ِ جَ ّ ْبلِ الل وْا بِحَ مُ صِ اْعتَ ای  نتیجـه ﴾وَ
  .ندارد

کنـد فقـط بـرای  مـیبه عالوه کسی که روایتی را قبول دارد و به آن استناد 
ســایر  حجــت خواهــد بــود نــه بــرای ،خــودش و کســانی کــه آن را بپذیرنــد

خودش قبول دارد  آن چهدیگران را به قبول  ،حق ندارد هیچ کسو  .مسلمانان
 اگـرمن فالن روایت را قبول دارم امـا  ،تواند بگوید میتنها  ؛ملزم بداند یعنی

فردی از صحابه یـا تـابعین اسـت سخن بگوید چون روایت مورد استناد من 
 ؛زیـرا ،است یش بی اساس و نادرستاّدعا ،قبول داشته باشند باید همه آن را

بعـد از  :ذکـر شـد »حجت مطلق و حجـت نسـبی«در مبحث  که چنان هم
سـخن و رأی هـیچ فـردی از  -علیـه و آلـه و سـّلم  اهللاصـّلی  – پیامبر اکـرم

حتی اگر آن فرد حضرت ابوبکر  نیست )حجت مطلق(مسلمانان نقد ناپذیر 
 -ص-محّمدحضرت اّمت  که افضل و اتقای باشد –علیه  اهللاسالم  -صدیق
در مبحث مزبور به سخن حضرت ابوبکر و قـول مجاهـد و رأی امـام  .است

حجـت مطلـق  ،شافعی و استداالل امام غزالی استناد کردیم که قول صحابی
  :همچنین .نیست
  :فرموده است - اهللا هُ َم ِح َر  –امام ابو حنیفه  -١
م  –ما جاء عن رسول الله «

ّ
ی الله علیه و سل

ّ
فعلی الرأس و العـین و مـا  -صل

  »...تخیرنا و ما جاء عن التابعین فھم رجال و نحن رجاٌل و هجاء عن الصحاب
رسـیده اسـت بـر سـر و چشـم قـرار  -ص-از پیامبر خـدا آن چه« :یعنی

در قبول یا عـدم پـذیرفتن (از صحابه رسیده است  آن چهدهیم و نسبت به  می
مردانی هسـتند و ها  آن ،از تابعین رسیده است آن چهی  مختاریم و درباره )نآ

  )١ون دکتر حسین ذهبی جمفّسرالتفسیر و ال( ».ما نیز مردانی هستیم
  :خوانیم مینیز  - اهللاَرِحَمُه  –از قول ابن تیمیه  -٢
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فکیف تکون حجـه  هاقوال التابعین لیست حج :غیره قال شعبه بن الحجاج و«
فی التفسیر یعنی انھا ال تکون حجه علی غیرهم ممن خالفھم و هـذا صـحیح امـا 

فــأن اختلفــوا فــال یکــون قــول  هاذا أجمعــوا علــی الشــیء فــال یرتــاب فــی کونــه حجــ
  »...علی بعض و ال من بعدهم هبعضھم حج
 .تابعین حجت نیسـت سخنان :اند شعبه بن حجاج و دیگران گفته« :یعنی

آن سخنان بر کسانی کـه بـا  ؛یعنی ،چگونه در تفسیر قرآن حجت باشد ،پس
هـا  آنکنند حجت نیست و این موضع درستی است و اگر  میایشان مخالفت 

آن بر چیزی اجماع کرده باشند در حجت بودن آن تردیدی نخواهد بود اما در 
مقدمه فی اصول التفسیر ابـن ( .»برای دیگران حجت نیست اند اختالف کرده چه

  )١٧٩ص ٢تیمیه ج
  :ذکر شد آن چهبنابر  ،خالصه

 -علیهم  اهللاسالم  – )اصحاب کرام و تابعین عظام(از سلف صالح  ؛اّوالً 
  .مدّون و مورد اتفاق در تفسیر قرآن و حدیث وجود نداردای  مجموعه
هــای  کتابســخنان گونــاگون و متضــادی کــه از آن بزرگــواران در  ؛ثانیــاً 

حجـت  ،تنها برای کسانی که آن را قبول داشته باشند است خرین نقل شدهأمت
اّمـت  سـخن هـر فـردی از ؛زیـراو قابل استناد است نه برای سایر مسلمانان 

  .نقدپذیر است -ص-پیامبر
گـویی و شـعاری اسـت  کلی ،دعوت به پیروی از سلف صالح ،در نتیجه

معنایی جـز پیـروی از روایـات مختلـف و اب اما در واقع ظاهرًا مقبول و جّذ 
  .انجامد میق متضاد ندارد و طرحی است که در عمل به تفّر 

  
یَ 
ّ
  وَ  اللهُ  و صل

َّ
  هِ حبابِ أ جمیعِ  وَ  آلهِ  علیَ  وَ  محّمد علیَ  بارکَ  وَ  َم سل

  


