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 چکیده
پذیر اسـت. آنـان  تقسـیم« منهجـی»و « زمـانی»اعتقاد  سـلفیان، سـل  بـه دو قسـم   بـه
تابعان را مشتمل بر سل  زمانی و  اسالم یعنی صحابه، تابعان و تابعان   قرن  ابتدایی   سه

انـد، هرچنـد در آن محـدودۀ  به منهج آنان ملتـزم بوده دانند و افرادی را که منهجی می
مهـــم ســـلفیان  خواننـــد. یکـــی از مبـــانی   می« ســـلفی»کردنـــد،  زمـــانی زنـــدگی نمی

ــان پیــروی از فهــم ســل  را در عقیــده و عمــل الزم « ســل  فهــم حجیــت» اســت. آن
توبه از ادلـۀ قرآنـی  آنـان بـر حجیـت فهـم سـل  اسـت کـه بـا  سورۀ 755 دانند. آیۀ می
رو،  این کاالو فراوانی از درون خود آیه، آیاو دیگر و همچنین روایاو مواجه است؛ ازاش

آیۀ مذکور قدرو اثباو مدعای سلفیان بر حجیت فهم سل  را نـدارد. در ایـن مقالـه بـا 
 توبـه سـورۀ  755توصیفی به بررسی و نقـد دیـدگاه سـلفیان دربـارۀ آیـۀ ـ  روش تحلیلی
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 مقدمه
تیمیه و شـاگردانش، بـه  پیروی از ابن دار  تبعیت از سل  هستند و به های سلفی داعیه گروه

کنند. آنان معتقدند که فهم سل  بر فهم خل  مقدم است و خـود  فهم سل  استدالل می
دالیلی همچــون  پندارنــد. ســلفیان بــه می تنهــا پیــروان  راســتین صــحابه و تابعــان ،را

سـنت اعـم از  گرفتن  فهم سل ، مذاهب کالمـی  اهل بفشی به فهم خل  و نادیده اولویت
توبه از  سورۀ 755 خوانند. آیۀ بدعت می اشاعره، ماتریدیه و مذاهب فقهی  چهارگانه را اهل

 آیـۀانـد تـا بـا  تادهسل  است. آنـان بـه تکـاپو اف مستندهای قرآنی  سلفیان بر حجیت فهم
 ِیَن َواَونَصار ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِر اِقُقوَن اَووَّ ِضيَ الّلهُه و عبارو  َوالسَّ َبُعوُمم ِقِإْحَسان  رَّ ِذیَن اتَّ َوالَّ

 فهـم حجیـت»قـرن  ابتـدایی  اسـالم را ثابـت کننـد.  حجیت فهـم  سـه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ 
بیاو سلفیان است که نشان از جایگـاه تأثیرگـذار آن بـر تفکـر عبارتی پرتکرار در اد  ،«سل 

دیگـر، ایـن عبـارو پرتکـرار، در  سـوی . ازداردترین استراتژی  آنـان  عنوان مهم سلفیت به
هرچنـد  ؛قاموس فکری  اندیشمندان اسالمی اعم از سنی و شیعه نیز کاربردی جدی دارد

های اخیر، نسبت بـه گذشـتگان  یه در دههتیم پذیری از تفکراو ابن سلفیان معاصر با تأثیر
تـرین  اند. اعطای مرجعیت مطل  به سل  از سوی سلفیان، مهم داشته یچشمگیر  کارایی  

جمود »، «علم انسداد باب»بفشی به سل  است. اصطالحاتی همچون  راهکار در حجیت
ایـن  ترین علـل   از جـدی« گرایی  مطلـ  پذیرش ظاهر»و « گرایی پرهیز از عقل»، «در عمل

شـدن   اسالم اسـت کـه ریشـه در ایـن اندیشـه دارد؛ لـذا بـرای روشـن چالش امروز جهان
 رسد. نظر می وسقم  این ادعا، بررسی  ادلۀ ایشان در این مسئله ضروری به صحت

کلی  صورو محدود و به تحقیقاو دربارۀ بررسی و نقد مسئلۀ حجیت فهم سل  بسیار
بر آن شد تا به واکـاوی  ادلـۀ سـلفیان بـر حجیـت فهـم رو، نگارنده  انجام شده است؛ ازاین

هـایی کـه در ایـن رابطـه بـه رشـتۀ  توبـه بسـردازد. از کتاب سورۀ 755 با تأکید بر آیۀ ،سل 
نوشـتۀ  ال الفیة فايتاألدلاة قواءةتوان به مواردی همچون کتاب  تحریر درآمده است، می

نوشـتۀ رمضـان  هبتإساالميزمنیاةتمبهیکاةتالتماذ ال لفیةتموحلاةمروان خلیفاو، کتاب 
ای کـه  مـالکی اشـاره کـرد. بـا توجـه بـه مقدمـه او فرحـانر بوطی و همچنین برخی تقریـ
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توصـیفی، بـه بررسـی و نقـد دیـدگاه سـلفیان در -گذشت، در ایـن مقالـه بـا روش تحلیلـی
 محور پرداخته خواهد شد: سه

 . تبیین و توضی  واژۀ سل  و فهم سل ؛7
 از دیدگاه سلفیان؛ السابقون االولونتوجه به آیۀ . تبیین حجیت فهم سل  با 8
 . بررسی و نقد ادلۀ سلفیان در تمسک به آیۀ مذکور در حجیت فهم سل .7

 سلف
در میان شیعه و سنی دارای بـار معنـایی  متفـاوتی اسـت. در تبیـین ایـن واژه « سل »واژۀ 

 بسیار مهم است.« سل  منهج»و « محدودۀ زمانی»مؤلفۀ  بررسی  دو
صحابه و تابعان؛  .8صحابه؛  .7نظر وجود دارد:  رابطه با مقطع زمانی  سل ، چهار در

 2.هجری قرن پنجماز قبل  مسلمانان   .0 0تابعان؛ . صحابه، تابعان و تابعان  7
سـل  را  3تیمیه با توجه به روایت خیرالقـرون، افرادی همچون شوکانی، سفارینی و ابن

کننـد.  تابعـان منحصـر می م یعنی صحابه، تابعـان و تابعـان  قرن ابتدایی  اسال در افراد  سه
قرن  اول  در اینکه مراد از سه 4مفتار قبول دارند. عنوان رأی سلفیان نیز همین نظریه را به

سـنت مجموعـۀ افـراد   نظـر وجـود دارد. برخـی علمـای اهل چـه کسـانی هسـتند، اختالف
قـرن، افـراد  ت کـه هرچنـد در آن سـهنظر دارند و منظورشان ایـن اسـ قرن  اول را در سه

اند و  کردند، اما مجموعۀ افراد  آن زمان، بر طری  هدایت و نجاو بوده زندگی می یمنحرف

                                                 
بالفیریـة و هـذا  هم جمهور أهل القرون الثالثة المفضلة من الصحابه و التابعین و تابع التابعین الذین شهد لهم النبـي. »1

فهامتال الفتالصاهلحتللنصاوصتالشاوعیة؛تحقیقتاهترتأهمیتاهترتللـه، )دمیجـی، عبدا«. هو المقصود بالسل  في هـذا المبحـث
 (.73، صحجیته

 .23، صرسطیةتأهلتال نةتبینتالِفَوق. محمد باکریم محمد باعبدالله، 2
دلیل اینکه از علمـای اشـاعره اسـت،  است. َبیجوری به التوحیدرحفةتالموسدتشوحتجوهوةتمتعل  به َبیجوری در کتاب  ،این قول

رساطیةتتا قرن پنجم امتـداد داده اسـت تـا علمـای اشـاعره را نیـز شـامل شـود. )محمـد بـاکریم محمـد باعبداللـه،  این قول را
 (.22، صال نةتبینتالِفَوق أهل

آیند و سسس دیگرانـی کـه  فرمودند: بهترین مردم، مردمان قرن من هستند. سسس کسانی که در پی  ایشان می پیامبر. »3
ــان می ــی  آن نیشــابوری، مســلم بــن حجــاج،  ؛730، ص7، جالبخااهیي صااحیحفــاری، محمــد بــن اســماعیل، )ب«. آینــد در پ

 (.7277، ص0، جم لم صحیح
 .2، صال لفیة؛ بوطی، محمد سعید رمضان، 22، صرسطیةتأهلتال نةتبینتالِفَوق. محمد باکریم محمد باعبدالله، 4
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قـرن  اول  اسـالم مـدنظر  تک  افراد  سه اند که تک اما سلفیان قائل 0فهم آنها حجت است.
قـرن ابتـدایی  سـههستند و منظور از برتری  فهم یعنـی برتـری  فهـم تمـام افـرادی کـه در 

 2بودند.
را  یانسلف یرکه مسشد در قرن هفتم مطرح  یمیهت ابن یسو  از یدیافکار جد مباحث و

محـِ  یروی  و پ یدنبفش تقدس یآنان برا ،رو ینازا ؛کرد یم به اهدافشان مساعد یلدر ن
آنان سل  را بـه دو  کردند. سل  را مطرح منهج بحث   یمیه،ت همچون ابن یاز افکار افراد

زمـانی و  کننـد و معتقدنـد کـه سـل  تقسـیم می« منهجـی سل »و « زمانی سل »قسم  
قرن   شود؛ اما انحصار این معنا در سه قرن  ابتدایی  اسالم اطالق می منهجی مسلما  بر سه

رو، آنان معتقدند هرکسـی کـه بـه مـنهج سـل  ملتـزم باشـد،  دانند. ازاین اول را کافی نمی
اسـاس، افـرادی همچـون  همـین هـای متـأخر باشـد. بـر قرناینکـه در  ولو ؛سلفی است

شمارند و هر شفصی را که بـر مـذهب  عبدالوهاب را جزء  سل  می بن تیمیه و محمد ابن
عبدالوهاب  بن تیمیه و محمد قرن  ابتدایی  اسالم و مذهب افرادی همچون ابن سل   سه

هـد و امـامی کـه بـر امـامتش به این معنا، هـر مجت توجه با 3دانند. ملتزم باشد، سلفی می
ــو اتفــاق ــدگی کنــد ول اینکــه از صــحابه و تابعــان و  نظر وجــود دارد، در هــر زمــانی کــه زن
 4شود. تابعان نباشد، جزء  سل  محسوب می تابعان  

                                                 
رساطیةتأهالتال انةتباینتم محمـد باعبداللـه، . محمـد بـاکری77، صالتحفتفيتمذاهبتال الف. شوکانی، محمد بن علی، 1

 .22، صالِفَوق
شابههتت؛ خراشـی، سـلیمان بـن صـال ، 77، صالمنهجتال لفيتعندتالشیختنهصاوتالادسنتاأللباهني. سلیم، عمرو عبدالمنعم، 2

 .75، صال لفیة؛ بوطی، محمد سعید رمضان، 77، صعصوانیةتمعتأجوبتهه

تیمیـة و   اإلسـالم ابـن عصور المتـاخرة فاطلقـت الـدعوة السـلفیة علـی دعـوة شـیخفمن التزمه فهو سلفي و ان کان في ال. »3
الوهاب و اتباعه و علی کل من اتبع المنهج من المتقدمین و المتاخرین ممـن أحیـی  تالمذته و علی دعوة اإلمام محمد بن عبد

فهامتال الفتالصاهلحتدمیجـی، عبداللـه، ) «.قـادسنة السل  المتقدمین و دعا اإللتزام بما کانوا علیه من الفهم و العمل و اإلعت
 .(752، صللنصوصتالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیته

د مذهبه في الدین و یتبع أثره کأبي. »4 حنبل؛  حنیفة و مالل و الشافعي و ابن  اصطل  العلماء علی أن  السل  اسم لکل من یقلَّ
ا الصحابة و التابعون فان هم س ل  لهم... و علی هذا یدخل في السل  کل مجتهد مـن علمـاء اإلسـالم فـي فإن هم سل  لنا، و ام 

ــی و لــو لــم عبــدالعزیز،  )نــک: ســیلی، ســید«. یکــن مــن الصــحابة أو التــابعین أو تــابعي التــابعین أي عصــر مــن العصــور حت 
 (.87و  85، صال لفیة العقیدة

یهم و التابعون لهم باحسان إلـی یـوم الـدین و اتبـاعهم و الله عل فالمراد بمذهب السل : ما کان علیه الصحابة الکرام رضوان»
هد له باإلمامة ؛ یسـری، محمـد، 77، صالعقهئدتال لفیةتبأدلتههتالنقلیةترتالعقلیاةتبوطامی، احمد، )نک: آل«. ائمة الدین ممن ش 
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هـای تـاریفی و قرآنـی، سـلفیان مجبـور شـدند  با توجه به اشـکاالو فـراوان و تعاِر
قـرن اول  کردن به بستۀ زمانی  سـه  ، بسندهاعتراف کنند که در حجیت و برتری  فهم سل

های منحرفـی همچـون خـوارج، مرجئـه و قدریـه  قرن، فرقه کافی نیست؛ زیرا در این سه
لیس السهبق الزمنهي کافیهًا فهي تعیهین »عنوان  اند. بنابراین، آنان بابی را تحت وجود داشته

البته انحصار سل   0اند. مقید نموده« صال  سل »و عنوان سل  را به  کردهمطرح « سلف
اشتباهی بزرگ است؛ زیرا  2«طال  سل »و « صال  سل »ثالثه و تقسیم آنها به  به قرون

الهی مدنظر نبوده، بلکـه معیـار ایـن  عمل به اوامر و نواهی ،بندی در این انحصار و تقسیم
شـود فـرد  های مذهبی بوده است. لذاست که دیـده می ها و دشمنی بندی خصومت تقسیم
دلیل  شـود و فـرد صـادق و موثـ  بـه بـودن، توثیـ  می مـذهب خاطر هم و فاجر بـه کذاب

ــاره  شــود؛ بنــابراین انگیــزه و ضــابطه دراین نبــودن، تقبــی  می مســلک مــذهب و هم هم ب
 9.«الهی التزام به اوامر و نواهی»است، نه  «تعصب»و  «مذهب»

سـل   فهـم حجیتاز طرفی جای این سؤال وجود دارد که اگر مالع و ضابطه برای 
سـل   است، به چه دلیلی باید حجیت فهم را در فهم مطابقت با کتاب و سنت پیامبر

 .دانستکه بر کتاب و سنت منطب  باشد، حجت را فهم هرکسی باید منحصر کنیم، بلکه 
یـک از  شود که در هیچ سوی سلفیان مطرح می ادعای حجیت فهم سل  در حالی از

هنگام اختالف، مردم را بـه خـدا و رسـولش  دره است. خداوند آیاو قرآن به آن اشاره نشد
 1و دربـارۀ سـل  و حجیـت فهـم آنهـا سـفنی بـه میـان نیـاورده اسـت. 4ارجا  داده اسـت

سوی خـود  سـل  هـم ادعـا نشـده اسـت و کسـی از آنـان  طرفی، حجیت فهم سل  از از
ل  در بسـیاری از گویند، سـ ای نیست؛ بلکه برخالف آنچه سلفیان می مدعی  چنین مسئله

                                                 
؛ 757، صنتالِفاَوقرساطیةتأهالتال انةتبای؛ محمد باکریم محمـد باعبداللـه، 03، صال نةترتالجمهعة التوحیدتعندتأهل علم

 (.78، صرعوسفتالخلفتبمنهجتال لفبریکان، ابراهیم، 
؛ محمـد بـاکریم محمـد 72. دمیجی، عبدالله، فهـم السـل  الصـال  للنصـوص الشـرعیة؛ حقیقتـه و أهمیتـه و حجیتـه، ص1

َرق، ص  .755باعبدالله، وسطیة أهل السنة بین الف 
 معنای سل  غیرصال . . به2
 .75، صفيتکتبتالعقهئدقواءةت. مالکی، حسن، 3
 .فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول...: 52سورۀ نساء، آیۀ . 4
 .78، صصحیحتشوحتالعقیدةتالطحهرسة. سقاف، حسن بن علی، 5
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اند  مسائل اعتقادی و فقهی با یکدیگر اختالف داشته و دارای مذهب واحد و معروفی نبوده
 0سل  بر آنان، صحی  باشد. سل  یا فهم   تا اطالق مذهب  

 فهم سلف
صـال   پیروی از فهم سل  یکی از مبانی  فکری  سـلفیان اسـت. آنـان معتقدنـد کـه سـل 

بـودن بـر یـادگیری،  نفس در دریافت نصوص، حـری  تدلیل عواملی همچون سالم به
 2بودن به زمان نزول قرآن، اتم و احکم و اعلم و اسلم است. و نزدیک قرابت با پیامبر

سـل  را  رو، آنـان در تمـامی  مسـائل اعـم از مسـائل اعتقـادی و غیراعتقـادی، فهـم ازاین
 9دانند. ز این مبنا را جایز نمیدانند و هرگونه عدول ا بهترین معیار بعد از قرآن و سنت می

انـد، امـا اسـاس ایـن بحـث را  حدیث مطـرح کرده هرچند این نظر را برخی از اصحاب
نمایـد و  عنوان پیـرو  سـل  معرفـی می تیمیه خـود را بـه ریزی کرده است. ابن تیمیه پایه ابن
 :دکن گونه تحدی می این

سـال  کنند، سه فت میمن به کسانی که در پذیرش عقیدۀ سل  صال  با من مفال
قرن  گذشته آوردند که با مطـالبی کـه  حرف از بزرگان سه دهم. اگر یک مهلت می

 4گردم. های خود برمی کنم، مفالفت داشت، از حرف من بیان می

و  1سل  واجـب اسـت بودن، پیروی از فهم دلیل ح  وی همچنین معتقد است که به
حجیــت باور  ســلفیه،  بــه 6شــمارد. ذهب میمــ تبعیــت از ســل  را باطنــا  و ظــاهرا  از اصــول

ســل  یعنــی هــر آنچــه از مســائل اعتقــادی و غیراعتقــادی کــه صــحابه و تابعــان و  فهــم
                                                 

ن قصدوا اتبا  فهم أفراد السل  فیما لم یفتلفوا فیه، قیل لهم اخـتالفهم فـي الفهـم دلیـل علـی أن فهمهـم یفطـي و إو . »1
 (.همان)نک: «. ب؟یصی

«. أن السل  غیر متفقین في فهم المسائل فلیس لهم مذهب موحد معروف حتی یص  أن یقال مذهب السل  أو فهم السـل »
 (.2همان، ص)
ورن. مغراوی، محمد بن عبدالرحمن، 2 ، رسطیةتأهالتال انةتباینتالِفاَوق؛ محمد باکریم محمد باعبدالله، 25تا  52، صالمف ِّ

 .70، صفهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیتهیجی، عبدالله، ؛ دم757و  755ص
 .85. دمیجی، عبدالله، فهم السل  الصال  للنصوص الشرعیة؛حقیقته و أهمیته و حجیته، ص3
ن الثالثـة ثالث سنین، فان جاء بحرف واحد عن القـرو -یعني عقیدة السل  الصال -قد امهلت من خالفني في شیء منها . »4

 (.723، ص7، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )نک: ابن«. یفال  ما ذکرته فانا راجع عن ذلل
 .702، ص0. همان، ج5
 .753، ص7. همان، ج6
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فهمیده و استنبا  کرده باشـند، حجـت  تابعان از مجمو  مراد خداوند و پیامبر تابعان  
ممکـن سـل ،  ای که فهم صحی  معارف اسالمی را بدون استفاده از فهم گونه به 0است؛

اساس  جهت است که مصادر اسالم را قرآن، سنت و اجما  امت بر همین  به 2دانند. نمی
 9دانند. سل  می فهم

 ادعای سلفیان
توبه اسـت.  سورۀ 755 سل ، آیۀ فهم یکی از آیاو مورداستناد  سلفیان برای اثباو برتری  

 د:فرمای متعال در رابطه با مهاجران و انصار می در این آیه، خداوند
 هُه َبُعوُمْم ِقِإْحسان  َرِضهي اللَّ ِذیَن اتَّ ْنصاِر َو الَّ یَن َو اْوَ ُلوَن ِمَن اْلُمهاِجِر اِقُقوَن اْوَوَّ َو السَّ

ات  َتْجِر  َعدَّ َلُهْم َجنَّ
َ
َقدًا ذِلك اْلَفهْوُز  يَعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه َو أ

َ
ْنهاُر خاِلِدیَن فیها أ تحتها اْوَ

 ؛اْلَعِظیم
نیکی پیروی کردند،  روان  نفستین از مهاجران و انصار و کسانی که آنان را بهو پیش

هسـتند. خداونـد بـرای ایشـان   خدا از آنان راضی است و ایشان نیز از خـدا راضـی
هـایی روان اسـت و تـا ابـد در آن  هایی آماده کـرده کـه در دامنـۀ آنهـا جوی بهشت

 اند و این خود کامیابی  بزرگی است. جاودان

لفیان معتقدند خداوند در این آیه، تابعان را به تبعیت از سابقان امر کرده است و امـر س
 دلیل اینکه عمل   طرفی دیگر، آنان به به تبعیت نیز بیانگر  صحت عملکرد سابقان است. از

اند و هرگونـه مفالفـت بـا  خطا انگاشته سل  را صحی  و بدون متفر  بر فهم است، فهم
ها با توجه بـه ایـن آیـه در پـی  اثبـاو  دانند. سلفی فهم آنان را جایز نمی قول، فعل، تقریر و

سل  بر خل  را در  رو، فهم سل  و بطالن مفالفت با فهم آنان هستند؛ ازاین برتری  فهم
 0شمارند. و تبعیت از آن را واجب می 4دانند عقیده و عمل حجت می

                                                 
چـه  ؛فهم سل  حجـت اسـت ینبنابرا ؛فهم آنان ندارد یتدر حج یریثأت ،باشد یدهبه ما رس یقیفهم سل  به چه طر  ینکها. »1
فهامتال الفتالصاهلحتللنصاوصت)دمیجـی، عبداللـه، «. یـرتقر وسیلۀ  و چه بهفعل  وسیلۀ چه به ،به ما رسیده باشد قول یلۀوس به

 (.80، صالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیته
 .57، صشبههتتعصوانیةتمعتأجوبتهه. خراشی، سلیمان بن صال ، 2
، 0، جإعاالمتالُماَوقِّعینبکـر،  قـیم جوزیـه، محمـد بـن ابی ابن ؛738، ص72، جمجلةتالجهمعةتاإلساالمیةتبهلمدسناةتالمناویة. 3

 .25ص
تبا  شامل لإلعتقاد و العمل المبني علی صحة الفهم. و هذا المدح یتضمن صـحة مـا کـانوا علیـه مـن ذلـل کمـا دلـت اإل . »4
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 بررسی و نقد ادعای سلفیان
های مورداستشهاد سلفیان بر حجیت فهـم  ه بررسی و نقد قسمتدر این بفش از مقاله، ب

 پردازیم: توبه می سورۀ 755 سل  در آیۀ

 . اخص بودن دلیل از مدعا0
و در  2پرداختـه الذین اتبعومم قاحسانو  الساققون االولوندر این آیه، خداوند به مدح 

ــه،  ــن آی ــون»ای ــرای « االول ــا مصــداق را اســت. مفســران در« الســابقون»وصــ  ب بطــه ب
االولههون السههاققون ــت ــه کرده هف ــدگاه ارائ ــدگاه دی ــن دی ــه ای ــد ک ــد از:  ها عبارو ان ان
ـــه دو .8 3بیعـــت  رضـــوان؛ اهـــل .7 ـــد؛ تمـــام مســـلمانانی کـــه ب ـــه نمـــاز خواندن  4قبل
 6صحبت شدند؛ هم ای که با پیامبر همۀ صحابه .0 5کنندگان در جنگ بدر؛ شرکت .7
ــها .5 ــواب و ش ــه در ث ــانی ک ــد؛ کس ــبقت گرفتن ــرو 7دو س ــل از هج ــه قب ــانی ک . کس

 8، سلمان و عمار.علی . ابوبکر، عمر، عثمان، امام3 7آوردند؛ اسالم پیامبر
مجمل و دارای مصادی  متعددی است، بـرای رفـع  الساققون االولوندلیل اینکه  به

ی اسـت نگیرندگا به مهاجران و انصار متص  شده است؛ لذا معنای آیه پیشـی ،این اجمال
                                                 

)نـک: «. دة و العمـلفهوم علی بطالن ما خالفهم في ذلل فدلت علی أن فهمهم حجة علی من بعدهم في المسائل العقیـمبال
 (.57، صفهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیتهدمیجی، عبدالله، 

 .2سعیدان، ولید بن راشد، تذکیر الفل  بوجوب اعتماد فهم السل  ألدلة الکتاب و السنة، ص .1
د نـدارد؛ بنـابراین، آیـه تنهـا در مـدح وجـو الـذین اتبعـوهم باحسـاندر عبـارو « واو»هـای قـرآن  . بر اسـاس برخـی قرائت2
السابقون االولون توبه؛  سورۀ 755 ذیل آیۀ، الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأرویبکر،  است. )نک: سیوطی، عبدالرحمن بن ابی

، 70، جالقاوآن البیاهنتفايترأرسال جاهمعجریر،  بن ؛ طبری، محمد782ص ،77ج ،مفهریحتالغیبرازی، محمد بن عمر،  ففر
 .072ص

، القاوآن البیهنتفيترأرسال جهمعجریر،  بن )نک: طبری، محمد«. خواه بیعت کرده باشند یا فقط بیعت را درع کرده باشند. »3
 (.783، ص77، جمفهریحتالغیبرازی، محمد بن عمر،  ؛ ففر070، ص70ج
مفاهریحتی، محمـد بـن عمـر، راز  ؛ ففـر872، ص0، جالدیتالمنواویتفايتالتف ایوتبهلماأرویبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی4

 .783، ص77، جالغیب
الدیتالمنوویتفايتبکر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی073ص ،70، جالقوآن البیهنتفيترأرسل جهمعجریر،  بن . طبری، محمد5

 .783، ص77، جمفهریحتالغیبرازی، محمد بن عمر،  ؛ ففر872، ص0، جالتف یوتبهلمأروی
 .827، ص8، جالتف یو الم یوتفيتعلم زادجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن6
 . همان.7
الدیتالمنوویتفايتالتف ایوتبکر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی725، ص7، جيرف یوتالقشیوتبن هوازن،  یم. قشیری، عبدالکر 8

 .872، ص0، جبهلمأروی
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قـوم و  افرادی هسـتند کـه همـراه پیـامبر« مهاجران» 0.بودنداز مهاجران و انصار  که
نیز کسانی هستند که « انصار»وطن خود را رها کردند و از مکه به مدینه مهاجرو نمودند. 

آنچه در علت رضایت خداونـد  2مقابل  دشمنان خدا در مدینه یاری کردند. را در پیامبر
ایــن اســت کــه مهــاجران بــرخالف طبــع و عادتشــان بــرای  ،ه بیــان شــدهگــرو از ایــن دو

 رساندن به پیامبر هجرو کردند و انصار نیز برای یاری دادن به قلب پیامبر آرامش
 9مقابل  دشمنان مورد مدح وستایش قرار گرفتند. در

اسـت.  والهذین اتبعهومم قاحسهانپـردازد  دومین گروهی که این آیه به مدح آنهـا می
ینان افرادی هستند که راه سابقان  از مهاجران و انصار را در ایمان به خدا و رسولش برای ا

پـذیرد  گروه را در صـورتی می ادامه، رضایت از دو خداوند در 4الهی پیمودند. جلب رضایت
الهـی را  فرمایـد کـه اگـر آنهـا اطاعـت که اوامـر و نـواهی  او را اطاعـت کـرده باشـند و می

بنابراین، آنچه از قـراین  5آنها بهشت ابدی خواهد بود. نجام دهند، سرانجام  احسن ا نحو به
شـود ایـن اسـت کـه خداونـد گـروه خاصـی از سـل  را بـا شـرایط و  و سیاق آیه حاصل می

تـوان مـدح را بـرای عمـوم آنـان نتیجـه  ضوابطی معین مدح و ستایش کـرده اسـت و نمی
 گرفت.

 الف. قراین داخلی در آیه

 دلیل ثابت است: قرن ابتدایی، به سه شمول آیه بر تمام افراد سه مفاد آیه، عدمبا توجه به 
:

ً
کـه  حـالی داننـد، در اسـالم را حجـت می سلفیان حجیت فهم سه قرن ابتـدایی   اوال

است « السابقون»وص  برای « االولون»معنا که  مدعای آنان اعم از دلیل  آنهاست؛ بدین
گیرندگان محدود  گانه تفسیر کنیم، دایرۀ پیشی ز معانی  هفترا به هرکدام ا« االولون»و اگر 

الهذین دربرگیرنـدۀ تمـام صـحابه، و  السهاققون االولهونشود. اگرهم فـرِ کنـیم  می
                                                 

 .783، ص77، جمفهریحتالغیب. ففر رازی، محمد بن عمر، 1
 .700، ص70، جالقوآن یهنتفيترأرسلالب جهمعجریر،  بن . طبری، محمد2
 .783، ص77، جمفهریحتالغیب. ففر رازی، محمد بن عمر، 3
 .070، ص70، جالقوآن البیهنتفيترأرسل جهمعجریر،  بن . طبری، محمد4

 .872، ص0، جالدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأرویبکر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی072. همان، ص5
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ـت مـدعای آنهـا نیسـت؛ زیـرا  نیز شامل تابعان می اتبعومم قاحسان ثب 
شود، بـازهم آیـه م 

ـرف سـبق شامل َاتبـا   تابعـان نمی ت زمـانی بـر خلـ  در مصـاحبت بـا شـود. بنـابراین، ص 
افـراد فهم آنها نیست؛ چراکه در میـان سـل  افـراد صـال  و  ، دلیل بر حجیتپیغمبر

. لذا آنچه با مفاد آیه سازگار است، این است که گفتـه شـود تبعیـت از اند هطال  وجود داشت
ند، نـه پایبنـد باشـ صالحان  از سابقان تا زمانی صحی  است که بر عهد خود با پیـامبر

 0مطل  تبعیت از تمام سل .
:

ً
کنند، این  ، سلفیان به آن احتجاج می«سبقت»مطلب دیگری که فار  از معنای  ثانیا

ن»است که  و ایـن آیـه را شـامل تمـام صـحابه « تبعضیه»است، نه « بیانیه»در این آیه « م 
را، کـه همـان « السـابقون»کنند که خداوند فهـم تمـام   گونه استنبا  می دانند؛ لذا این می

یـک از  شـود کـه هیچ ایـن مسـئله در حـالی مطـرح می 2دانـد. صحابه هستند، حجـت می
ن»و بر فرِ اینکه  است  را بر تمام صحابه تطبی  نداده الساققون االولونمفسران،  « م 

ت مدعای سلفیان در برتری  فهم ثب 
بر ادلۀ  سل  نیست؛ زیرا عالوه را هم بیانیه بگیریم، م 

سـل  را در برخـی  نیـز فهـم سل  با یکدیگر، پیـامبر همچون اختالف فهم معارضی
که خود سـل  بـا  حالی تواند حجت باشد، در اند. چگونه فهم تمام سل  می موارد رد کرده

جمـل کـه عایشـه، طلحـه، زبیـر و بسـیاری از سـل   در جنـگ 9یکدیگر مفـال  بودنـد؟
روه درســت بــود؟ ایــن چــه برتــری و قــرار گرفتنــد، فهــم  کـدام گــ علــی مقابـل  امــام در

کنند؟ آیا فهم عایشـه از دیـن بهتـر بـود کـه  فهمی است که به قتل  خود حکم می حجیت
یــا اینکــه فهــم  4،«اقتلههوا نعههثال»گفــت:  کــرد و می مــردم را بــه قتــل عثمــان تشــوی  می

د صفین فهم معاویه برتر بو آیا در جنگ 1قتل عثمان مفال  بودند؟با که  امیرالمؤمنین

                                                 
صاحیحتشاوحتالعقیادةت. نـک: سـقاف، حسـن بـن علـی، 778تـا  752و ص 75، صيتکتبتالعقهئادقواءةتفمالکی، حسن،  .1

 .772، صالطحهرسة

؛ دمیجـی، عبداللـه، شـبهاو 2. سعیدان، ولید بن راشد، تذکیر الفل  بوجوب اعتماد فهم السل  ألدلة الکتاب و السنة، ص2
 .827ص 8التفسیر، ج المسیر في علم ، زادجوزی، عبدالرحمن بن علی ؛ ابن02و  02العصرانیین اإلسالمیین، ص

 .877، صصحیحتشوحتالعقیدةتالطحهرسة. سقاف، حسن بن علی، 3

 .02، ص7، جاإلمهمةترتال یهسةتقتیبه، عبدالله بن مسلم، . ابن4

 .577، ص5، جأن هبتاألشواف. بالذری، احمد بن یحیی، 5
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 0؟یعنی عمار را به شهادو رساند یا فهم علی که صحابی  پیامبر
رضي تنها فهم سل  برتری ندارد، بلکه بسیاری از سل  از دایرۀ  باید گفت نه ،بنابراین

خـود پایـدار ماندنـد،  خـارج شـدند و صـرفا  عـدۀ کمـی کـه در سـبقت   الله و رضوا عهنهم
 ایت هم هیچ تالزمی با حجیت فهم  آنها ندارد.دنبال دارند و این رض  الهی را به رضایت

توان این نکته را استنبا  کرد که تمام اعمال سابقان َحَسـن  نیز نمی قاحساناز قید 
، تبعیـت از آنـان در اعمـال  حسـن اسـت، نـه اتبعومم قاحسهانبوده است؛ بلکه مراد از 

ن»شود که  فهمیده می لذا با این بیانی که گفته شد، 2ت از تمام اعمال  آنان.یتبع در آیۀ « م 
 9«.بیانیه»است، نه « تبعیضیه»موردنظر، 

:
ً
به مهاجر و انصار، تقسیم دینی و مذهبی نیست  تقسیم مردم در زمان پیغمبر ثالثا

نتیجۀ آن بتوان بار معنایی  مثبتی را بر آن حمل کرد؛ بلکه صرفا  وصفی است بـرای   که در
آنهـا را از  رد اهـداف اجتمـاعی. بـه همـین جهـت پیغمبـرخاطر پیشب   برخی از افراد، به

ای همدیگر را بـا عبـارو   کردند و اگر در مشاجره اینکه به این اوصاف تفاخر کنند، نهی می
رسـم  جـاهلی  فرمودند که چرا به زدند، حضرو می صدا می« لألنصار یا»یا « للمهاجرین یا»

مها قهال ةعهوی الجاملیهة ةعومها فإنهها : »فرمودنـد کنیـد! ایشـان می با یکدیگر برخورد می
: الفاظ  . از این مطلب فهمیده می4«منتنة هیچ مزیتی بر « انصار»و « مهاجر»شود که اوال 

: مهاجران و انصار با یکـدیگر اخـتالف  دیگری ندارند و فقط لقبی اجتماعی هستند؛ و ثانیا 
 شود که فهم آنها حجت باشد؟ داشتند. پس چگونه می

 ارجی در آیهب. قراین خ

بـر  توان اثباو کـرد کـه ایـن آیـه، مـدعای سـلفیان مبنـی با توجه به قراین خارج از آیه می
 کند. حجیت فهم تمام سل  را ثابت نمی

:
ً
، تـداوم در طاعـت و «سـبقت»تـوان فهمیـد کـه مـراد از  با توجه با آیاو دیگر می اوال

                                                 
 .23، ص7، جالبخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 1

 .057، ص8، جالقدسو فتحکانی، محمد بن علی، . شو 2

 .058. همان، ص3
 .770، صقواءةتفيتکتبتالعقهئدمالکی، حسن،  .4
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کــه در اطاعـت  اوامــر  اســت؛ یعنـی خداونــد از کسـانی راضــی اسـت  پیـروی از پیـامبر
از معنـای  لذا معنایی که از سبقت باید ارائه کرد، غیر 0بر دیگران پیشی گرفتند. پیامبر

ُقل َلم ُتوِمُنوا َوَلکن ُقوُلوا أسَلمَنااست؛ زیرا طب  آیاتی همچون آیۀ « اسالم در سبقت  »
2 

ِذین آَمُنوا امِ و آیۀ  اسـالم مـالع نیسـت، بلکـه خداونـد  در تنها سـبقت   نـه ،9ُنهوایا َاّیها الَّ
طبـ  آیـاو قـرآن  سویی دیگر، بـر کند. از اند، سرزنش می افرادی را که صرفا  اسالم آورده

 فرماید: فاطر می سورۀ 78 سبقت در خیراو و اعمال نیک مالع است. خداوند در آیۀ
 ِذیَن اصَطَفیَنا ِمن ِعَباِةَنا َفِمنُهم َظ اِلمج ِلَنفِسِه َو ِمهنُهم ُمقَتِصهدج َو ُثمَّ أوَرثَنا الکَتاَب الَّ

 ؛ِمنُهم َساِقُق ِقالَخیَراِت ِقِإذِن الله َذِلك ُمَو الَفضُل الکِبیُر 
سسس کتاب را به برگزیدگان از بندگانمان دادیم؛ پس، از ایشان کسانی هستند کـه 

سوی  ه بهاند کسانی ک روها و از ایشان اند میانه اند و از ایشان به خودشان ظلم نموده
 جویند. این همان فضل بزرگ است. ها با اجازۀ پروردگارشان سبقت می نیکی

:
ً
خداوند در ادامۀ آیۀ مـوردنظر از سـورۀ توبـه، گروهـی از منافقـان را کـه در میـان  ثانیا

 فرماید: کند و می اند، ذکر می سل  بوده
 ْن َحْوَلکْم ِمَن اْوَْعهَراِب ُمَنهاِفُقوَن َو ِمهْن َفهاِق اَل َو ِممَّ ْمهِل اْلَمِدیَنهِة َمهَرُةوا َعَله  النه

َ
أ

وَن ِإَل  َعَذاب  َعِظیم   َتیِن ُثمَّ یَرةُّ ُقُهْم َمرَّ  4؛َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسُنَعذه
گاه باشید که بعضـی اعـراب  مدینـه مناف  انـد و بعضـی از اهـل شـهر مدینـه نیـز  آ

گاه نیسـتید. مـا بـر سـیرو ایـن اند و  اند و بر این نفاق ثابت مناف  شما از نفاقشان آ
گاه هستیم و آنها را دو  بار عذاب خواهیم کرد. منافقان آ

 فرماید: همچنین خداوند در آیۀ ابتدایی  سورۀ منافقون می
هَك َلَرُسه هُه َیْعَلهُم ِإنَّ هِه َو اللَّ َك َلَرُسوُل اللَّ هُه ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنَّ وُلُه َو اللَّ

 1؛َیْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن َلَکاِذُقوَن 
«. خـدا هسـتی دهیم کـه تـو پیـامبر گواهی مـی»منافقان چون نزد تو آیند، گویند: 

دهـد کـه منافقـان  داند کـه تـو پیـامبرش هسـتی و خداونـد گـواهی می خداوند می

                                                 
 .22، ص7، جیسهئلالهدی، علی بن حسین،  . علم1
 .70. سورۀ حجراو، آیۀ 2
 .777. سورۀ نساء، آیۀ 3

 .757. سورۀ توبه، آیۀ 4
 .78؛ سورۀ احزاب، آیۀ 70. سورۀ توبه، آیۀ 5
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 گو هستند. درو 

مـذمت قـرار  آیاو متعددی از قرآن، مـورد حتی باالتر از این مطلب، برخی از سل  در
« سـل  فهـم»بـا توجـه بـه آنچـه از آیـاو بیـان شـد، چگونـه امکـان دارد کـه  0اند. گرفته

 مطل  حجت باشد و بر تمام فهم قرون برتری داشته باشد؟! طور به

 ج. قرینۀ روایی

سـل   هـمادعای سلفیان مبنی بر حجیـت و برتـری  فبا روایاو بسیاری نیز وجود دارد که 
امت مـن مثـل بـاران »فرمودند:  کند که پیامبر مفال  است. ترمذی از انس نقل می

همچنین در روایت دیگـری نقـل شـده  2«.فهمید اول  آن خیر است یا آخر  آن است که نمی
 ایشان فرمودند:« آیا کسی بهتر از ما هست؟»پرسیدند:  است که صحابه از پیامبر

بیننـد. بـه  د که فقط کتابی را که بین دو جلد اسـت میقومی بعد از شما خواهند آم
کـه مـرا  حـالی در ؛آوردنـد درون و محتوای آن کتاب و همچنین به من ایمـان می

کنند. ایـن قـوم  کنند و به آن علم پیدا می ام، تصدی  می آنچه را من آورده .اند ندیده
 9بهتر از شما هستند.

دانـد،  مطل  حجـت نمی طور ا فهم سل  را بهتنه نهاین روایاو و سایر احادیث مرتبط، 
 4دهد. بلکه فضل خل  بر برخی از سل  را نشان می

 در آیه« تابعین». مراد از 0
تبعیت و اقتدا در اعمال  .7نو  تبعیت حمل کرد:  توان به سه تبعیت موردنظر در آیه را می

کـه آنـان بـا  تبعیـت در اسـتقامت سـل  و راهـی .7تبعیت از اهل ایمان سل ؛  .8حسن؛ 
 ها سیر کردند. تحمل سفتی

                                                 
 .77 نور، آیۀ ؛ سورۀ0 تحریم، آیۀ سورۀ ؛700 یۀعمران، آ آل  ؛ سورۀ72 یۀ؛ سورۀ محمد، آ50سورۀ مائده، آیۀ . 1
، 0، جساننتالتوماذي)ترمذی، محمد بـن عیسـی، «. : مثل أمتي مثل المطر ال یدري أوله خیر أم آخرهقال رسول الله. »2

 (.002ص

کم  . »3 د  ن  َبع  وَن م  یئ  ٌم یج  و 
َ
اَل: ق

َ
ـه  ق  ب 

ـت  ئ  َمـا ج  وَن ب 
 
ق ي َو یَصد  ن  ي َو َلم  یَرو  وَن ب  ن  م 

یه  َو یؤ  َما ف  وَن ب  ن  م 
َحین  یؤ  ا َبیَن َلو  وَن کَتاب  د  َو  َفیج 

َبَر  خ 
َ
. َفَقد  أ کم  ن  م  َخیٌر م  ه  َفه  وَن ب  َمل  . َو  یع  َبه  ِ  َمن  َصح 

ن  َبع  َو َخیٌر م  ه  َمن  ه  ت  مَّ
 
ر  أ ي آخ  نَّ ف 

َ
یَعـَة أ ـن  َرب  َزة  ب  یث  َرَواه  َحم  َحد  َهَذا ال 

َقـاٌو  ـم  ث  ه  َعـَة َو کلُّ م  ي ج  ب 
َ
َبیرل َعن  أ ن  ج 

عل َعن  َصال    ب  وقل َعن  َناف  ز  ، 7، جاإلساتذکهیعبـدالبر، یوسـ  بـن عبداللـه،  )ابـن«. َعن  َمر 
 (.722ص

 . همان.4
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چیـزی  شـود. نهایـت کدام از این سه معنا، لزوم تبعیت از فهم سل  اثباو نمی از هیچ
طرفـی، بایـد  دست آورد، تبعیت در اعمال حسن است، و از توان از تبعیت سل  به که می
سن ی خداونـد دست آورد، نه از فهم و عمل سل ؛ چراکه وقتـ قب  عمل را از ن  به و ح 

ایـن تقییـد داللـت دارد بـر اینکـه از آنهـا عمـل  و کنـد تبعیت را به عمـل  َحسـن مقیـد می
نـه فهـم  ،اسـت «نصوص» پذیرش معارف غیرَحَسن نیز صادر شده است. پس تنها مالع  

 0سل .
نیـز میـان علمـا اخـتالف « تابعـان»، در معنای «تبعیت»عالوه بر اختالف در مصداق 

تمام صحابه باشند، « سابقان»باره گفته است که اگر منظور از  این ی درجوز  وجود دارد. ابن
تابعان  اصطالحی است؛ یعنی افرادی که بعد از صحابه « تابعان»شود که مراد از  معلوم می

مقـدمان از صـحابه باشـند، مـراد از « سـابقان»دهد که اگر منظـور از  آمدند. وی ادامه می
ه سابقۀ سبقت ندارند؛ اعم از اینکه صحابه یا غیرصـحابه نیز تمام کسانی است ک« تابعان»

داننـد؛ یعنـی هـم  می« قیامـت مطل  مسـلمانان تـا روز»را « تابعان»برخی معنای  2باشند.
کـه از اعمـال حسـن   شود و هم شامل تمام امـت پیـامبر شامل تابعان  اصطالحی می

 اتبعهومم قاحسهانفسـیر سـنت، در رابطـه بـا ت سابقان تبعیت کردند. ثعلبی، مفسـر اهل
َبُعوُمْم ِقِإْحسان  »گوید:  می ِذیَن اتَّ ِیمهان و الهجهر  و  یعنهي الَّ الهذین سهلکوا سهبیلهم فهي ا

نیـز  7و طبـری 6شـوکانی 1سـیوطی، 4تیمیـه، برخی همچـون ابن 9«.النصر  إل  یوم القیامة
کسانی « تابعان»د از شده، معلوم گردید که مرا همین نظر را دارند. با توجه به مطالب مطرح

کننـد و بـه تابعـان  بعـد از صـحابه  هستند که از اعمال نیـک و َحسـن  سـابقان تبعیـت می
                                                 

 .057، ص8، جالقدسو فتح. شوکانی، محمد بن علی، 1

 .827ص 8، جالتف یو الم یوتفيتعلم زادجوزی، عبدالرحمن بن علی،  ابن. 2
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 0)=تابعان  اصطالحی( منحصر نیست.
کنندۀ این  بیان باحسانکنند که قید  نیز مفسران بیان می« احسان»در رابطه با قید 

ه و عمـل صـحی  نیسـت؛ بلکـه از وچرا از سابقان در عقید چون مطلب است که تبعیت  بی
آنان باید در اعمال َحسن تبعیت کرد. این مطلب خود گویای این است کـه تمـام اعمـال و 

که عقیده متفر  بر فهم است، پس قطعـا  فهـم   آنجایی و از 2عقیدۀ سابقان صحی  نبوده
 مطل  صحی  نبوده است. طور آنان به

 . داللت رضایت بر حجیت فهم سلف3
 شود: ه مطالبی که بیان شد معلوم میبا توجه ب
:

ً
مقیـد بـه  السهاققونرضایت موردبحث در آیه، رضایت دائمی تا قیامت نیسـت.  اوال

ایمان، و تابعان مقید به تبعیت از اعمال َحسن است. پـر واضـ  اسـت کـه هرکـدام از ایـن 
 قیود منتفی شود، رضایتی که مبتنی بر آن است نیز منتفی خواهد شد.

:
ً
ـت حجیـت  ثانییا ثب 

بر فرِ ثبوو ادعای سلفیان، آیه صرفا  بر تبعیت داللـت دارد و م 
 سل ، دیگر، در صورو اثباو  تالزم میان رضایت و حجیت فهم بیان سل  نیست. به فهم

سال پیش خالصه کـرد.  7055رود و باید اسالم را در  بین می عمومیت و رسالت  اسالم از
هاست و به تفکر  بسـیار سـفارش کـرده  برای تمام زماناین در حالی است که اسالم دینی 

را الزمــۀ رضــایت دائمــی  ســل  اســت. لــذا اســاس اســتدالل ســلفیان، کــه حجیــت فهــم
 شود. دانند، دچار لغزش می می

:
ً
سازگاری ندارد؛ زیرا خداوند در آیۀ بعد،  9این رضایت با سیاق خود آیه و آیاو دیگر ثالثا

                                                 
 .058، ص8، جالقدسو فتح. شوکانی، محمد بن علی، 1
الادیتالمنواویتبکـر،  )نک: سیوطی، عبـدالرحمن بـن ابی«. یقتدون بهم في أعمالهم الحسنة و ال یقتدون بهم في غیر ذلل. »2

رازی،  ؛ ففـر073، ص70، ج القاوآن البیاهنتفايترأرسال جاهمعجریـر،  بن ؛ طبری، محمد838، ص0، جالتف یوتبهلمأرویفيت
 (.782، ص77، جمفهریحتالغیبمحمد بن عمر، 

َلیَها َو تَ فرماید:  . مثل آیۀ منع بیع در روز جمعه، که خداوند می3 وا إ 
َفضُّ ا ان  و  و  َله 

َ
َجاَرة  أ ا ت  و 

َ
َذا َرأ ـه  َخیـٌر َو إ  َد اللَّ ن  ل  َما ع 

 
ا ق م  ائ 

َ
َرکوك ق

یَن  ق  از  ه  َخیر  الرَّ َجاَرة  َو اللَّ َن الت  و  َو م 
ه  َن اللَّ َسـاَلَته  َو یا آیۀ  م  ـَت ر  غ  َعـل  َفَمـا َبلَّ ن  َلـم  َتف  ل َو إ  ن  َرب  َلیل م  َل إ  ز 

ن 
 
غ  َما أ ول  َبل  س  یَها الرَّ

َ
یا أ

َن  ل م  م  ص  ه  یع  یَن  اللَّ ر  کاف  َم ال  َقو  ي ال  د   یه 
َ

َه ال نَّ اللَّ اس  إ  ضرار که منافقان آن را بنا کردند )سـورۀ توبـه،  یا آیۀ مربو  به مسجد النَّ
داللـت دارد، و همچنـین  عمران که بـر بازگشـت مـردم بـه گذشـته در صـورو مـرگ پیـامبر آل سورۀ 700 ( یا آیۀ753آیۀ 
 د مسلمانان داللت دارد.مائده که بر ارتدا سورۀ 53 آیۀ
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بنابراین، امکان ندارد خداوند رضایت دائمـی و حجیـت فهـم پردازد.  به مذمت منافقان می
کـه در درون آنهـا منافقـانی وجـود دارنـد کـه  حـالی مطل  تأییـد کنـد، در طور سل  را به

 شده نیستند. شناخته
:

ً
در آیۀ موردنظر، مزد رضایت خداوند اعطای بهشت است کـه ایـن نتیجـه صـرفا   رابعا

ای عام  در اسالم نیست؛ بلکه وعدۀ به بهشت، وعدهمنحصر در سبقت و تبعیت از سابقان  
دلیـل، هرجـا کـه  همـین است که اسباب دیگری نیز برای رسیدن بـه آن وجـود دارد؛ بـه

 0، سفن از عمل صال  نیز مطرح است.باشدسفن از بهشت 
خاطر اسالم و ایمـان  ای از سابقان به شود این است که عده لذا آنچه از آیه فهمیده می

ت  خود در این راه، مستح  بهشت هستند و ایـن اسـتحقاق  بهشـت، بـا حجیـت و استقام
زیرا اگر حجیت  فهم  هرکسی که مستح  وعدۀ بهشت است، ثابت  2فهم  آنان تالزم ندارد؛

هُه وفرمایـد:  شود، باید فهـم تمـام مؤمنـان نیـز حجـت باشـد؛ چراکـه خداونـد می َعهَد اللَّ
ْنهاُر خاِلدیَن فیهااْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت َج  ات  َتْجري ِمْن َتْحِتَها اْوَ ای دیگـر  . خداوند در آیـهنَّ

دهند و خـدا از  فرماید که بهشت برای مؤمنان و کسانی است که عمل صال  انجام می می
عنوان از این رضایت و این وعدۀ بهشت، حجیت   هیچ بدیهی است که به 9آنها راضی است.

 4بلکه مالع و معیار نزد خداوند، فقط عمل صال  و تقواست.شود؛  ثابت نمی سل  فهم

 نتیجه

سورۀ توبه، صرفا  در فضیلت صالحان  از  755گرفته معلوم شد که آیۀ  های صورو با بررسی
                                                 

 .780؛ سورۀ نساء، آیۀ 85. سورۀ بقره، آیۀ 1

و أیضا فإنه ال یجوز أن یکون هذا الوعد غیر مشرو  و أن یکون علی اإلطالق إال لمن علم عصـمته و ال یجـوز علیـه شـ  . »2
القبی  و ذلـل فاسـد باإلجمـا ، و من الفطأ، ألنه لو عنی من یجوز علیه الفطأ باإلطالق و علی کل وجه کان ذلل إغـراء لـه بـ

، الوسهئلتالعشوت)طوسی، محمد بن حسن،«. لیس أحد یدعي للمذکورین العصمة فبطل أن یکونوا معنیین باآلیة علی اإلطالق
 (.782ص

 «سبقت»که  یاتیقرآن همچون آ یگرد یاوآن به آ یرتفس یبرا یدتوبه مطل  است و با ۀسور  775 یۀدر آ «سبقت» یگر،د یانب به
 اند، رجو  کرد. کرده یدرا به عمل صال  مق

ـاو  َعـد  : 2و  3. سورۀ بینه، آیاو 3 ـم  َجنَّ نَد َربه  م  ع  ه  . َجَزاؤ  بَریة  م  َخیر  ال  َلئل ه  و 
 
َحاو  أ ال  وا  الصَّ ل  وا  َو َعم  یَن َءاَمن  ذ 

نَّ الَّ نل تَجـر ي إ 
ضي  ا رَّ َبد 

َ
یَن فیها أ د  ار  َخل  نه 

َ ا األ  ن تَحته  هم  َمن  َخشي َربَّ ل ل  ه  َذل  وا  َعن  م  َو َرض  ه  َعنه   .اللَّ
َه َعلیٌم َخبیر: 77. سورۀ حجراو، آیۀ 4 نَّ اللَّ قاکم  إ  ت 

َ
ه  أ

َد اللَّ ن  کَرَمکم  ع 
َ
 .إنَّ أ
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اثبـاو اسـت؛  در عمـل و عقیـده باشـند، قابل صحابه، تا زمـانی کـه بـر مـنهج پیـامبر
تنها آیه   ، صحی  نیست. به این دلیل که نهبنابراین، استناد به این آیه بر حجیت فهم سل

توانـد مـدعای سـلفیان را ثابـت کنـد، بلکـه بـا اشـکاالو فـراوان  اخ  از مدعاست و نمی
ندادن  مسلمانان به فهم سل  در  همچون ارجا  ؛دیگری از درون و برون  آیه مواجه است

 تالزم عـدممفـرداو آیـه،  آیاو دیگر، مفالفت این مدعا با آیاو و روایاو، ابهام در برخی از
های ضـاله و منافقـان در  الهی و حجیت فهم سل ، و همچنین وجود فرقـه میان رضایت

 این برهۀ زمانی.
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