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 سخن نخست

تـرین  در جهان امروز، پیشرفت و توسعه بر مبنای علم و فناوری اسـتوار شـده و پـژوهش از مهم
اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی بـه حسـاب  های مختلف های توسعه در حوزهپیشران
های هدفمند و  ریزی شود که در برنامه ها در صورتی محقق می آید و توفیق پایدار در این زمینه می

  کالن، توجه مناسبی به امر پژوهش و توسعه بر مبنای علم و فناوری صورت پذیرد.
هـای و تأثیرگـذار آن در زیرسـاختدر این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقش کلیـدی 

فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر اندیشه اسالمی به دلیل 
  رسد.  های دینی نسبت به نیازهای گوناگون انسانی مضاعف به نظر می غنا و عمق آموزه

منبع نخسـت معرفـت  از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهِی انسان و جامعه و
هـای  ای سرشـار بـوده و جریان نامـهباور و جسـتجوگر گـنجدینی، همواره برای اندیشمندان دین

تفسیری در جغرافیای عالم اسالم، هر یـک از منظـری بـه دنبـال کشـف و ارائـه ابعـاد گون  اگون
امــروزه بــه مثابــه رغم اختالفــات،  های تفســیری بــه انــد. مجموعــه ایــن تجربــه هــدایتی آن بوده

نمایـد. شـکی  های فهم و شـناخت ابعـاد هـدایت قرآنـی رخ می کمانی ارزشمند از شیوه رنگین
های عصری و به دلیل ماهیـت فزاینـده معرفـت و هـدایت نیست که در پاسخ به نیازها و پرسش

 های گذشـته را توان و باید مسـتند بـه منطـق اجتهـادی و قابـل دفـاع تفسـیر، تجربـه قرآنی، می
افـزاری ارزنـده بـرای تولیـد علـوم انسـانی مند قرآن کریم نـرمبازخوانی کرد. طبعًا تفسیر ضابطه

  اسالمی خواهد بود. 
  
  

  پنج



  

پـروژه هـای علمـی خاصـی را مـورد  در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری
های تفسـیری بـا اجـرای پژوهشـگاه  جریانبررسی  و نقدحمایت قرار داده است که طرح کالن 

ها پژوهش از سوی  حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال
انـدرکاران شود که در اینجا از عموم دست پژوه به جامعه علمی تقدیم میجمعی از محققان قرآن

جمند که در تألیف و ارزیـابی آن نقـش تولید آن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ار
  شود.  می قدردانیاند،  داشته

  
  فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای

  شش



 

  
  
  
  
  
  

 سخن پژوهشگاه
 در] یانسـان هـای یدهو ضبط و مهار پد یزیر [به منظور شناخت، برنامه یپژوهش در علوم انسان

در کنـار  یـانیوح یها و استفاده از عقل و آموزه یرانکارناپذ یبشر ضرورت یسعادت واقع یراستا
جوامـع، شـرط  یلاص یها و فرهنگ و ارزش ینیع های یتو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها دهدا

  ها در هر جامعه است. پژوهش گونه ینا ییو کارآ یینما واقع یایی،پو یاساس
و  سـو یـکجامعه از  های یتدر گرو شناخت واقع یاسالم یرانکارآمد در جامعه ا پژوهش

 یگـرد یاز سـو یرانـیمؤلفه فرهنگ ا ترین یو اساس یانیوح یها آموزه  ینتر اسالم به عنوان متقن
گاه رو، یناست؛ از ا  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاز معارف اسالم یقو عم یقدق یآ

  برخوردار است. ای یژهو یگاهاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یو بوم
 ینـهزم ی،اسالم یجمهور یانگذاربن ینیخم امام یاز سو یراهبرد یقتحق ینبه ا توجه

 یتو عنا ییفراهم ساخت و با راهنما ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   یدفتر همکار یریگ شکل
 ینهنهاد، زم ینشکل گرفت. تجربه موفق ا ینهاد علم ینحوزه و دانشگاه، ا یدو همت اسات یشانا

در سـال  یگسترش آموزش عـال یشورا یبآن فراهم آورد و با تصو های یتفعال سترشگ یرا برا
حوزه و  یمؤسسه پژوهش«به  ١٣٨٢شد و در سال  یستأس» پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
  .یافتارتقا » پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

ارائـه  یجوامـع علمـبـه  یخود خدمات فراوانـ ینرسالت سنگ یفایتاکنون در ا پژوهشگاه
 یعلمـ یهها کتـاب و نشـر ترجمه و انتشار ده یف،تأل یه،به ته توان یاست که از آن جمله م نموده

   اشاره کرد.

  فته



  

 یاندانشـجو یبـرا یری،تفسـ هـای یانمکاتـب و جر ینـهدر زم یاثر به عنوان منبع درس این
 یلـیتکم یالتع تحصـدر مقطـ یو مذاهب اسالم یانو اد یرتفس یث،علوم قرآن و حد یها رشته

منـد  از آن بهره تواننـد یم یـزن یقـیتحق ینـهزم یـنمندان به ا عالقه یگرفراهم شده است که البته د
  شوند.
 یشـنهادهایو پ ییراهنمـا ی،بـا همکـار شود ینظران ارجمند تقاضا م استادان و صاحب از
 یـازآثـار مـورد ن یگـرد ینپژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدو ینخود، ا یاصالح
  دهند. یاری یدانشگاه ۀجامع

االسـالم  مؤلـف محتـرم اثـر، جنـاب حجت یها از تالش داند یپژوهشگاه الزم م یانپا در
 یناالسالم والمسـلم حجت یانمحترم اثر، حضرات آقا یاباناز ارز یزو ن یزنجان یفتح یدکتر عل

  کند.  یسپاسگزار راد یمهدو یمحمدعل یناالسالم والمسلم و حجت یازیا یدمحمدعلیس
 ی،علوم انسـان یسیونسروران معزز کم یژهو عتف به یعال یشورا یتیاز نقش حما همچنین
 یریتفسـ های یانجر ینقد و بررس یپروژه در قالب طرح کالن مل ینو هنر، از ا یمعارف اسالم

حضـرات  یـر،اخ یها در طـول سـال یپژوهـ محترم گروه قرآن یرانمد ۀمجّدان های یگیریپ یزو ن
 حسـینی یبط یدمحمودو دکتـر سـ یدکتر محمـد اسـعد روشن، یدیسع دباقردکتر محم یانآقا

      .شود یم یقدردان

  هشت
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 ۶٩ ............................................................................ خاستگاه لحاظ به هیسلف انیجر 

 ٧٠ ...................................................................................... یوهاب یۀسلف) الف
 ٧٠ ................................................ افراطی سلفیۀ پیشوای عبدالوهاب، محمدبن
 ٧٢ ...................................... سعود محمدبن و عبدالوهاب محمدبن تاریخی پیمان
 ٧۴ ................................................ سلفی هایجنبش دیگر بر وهابی سلفیۀ تأثیر
 ٧۵ .......................................................................... وهابی سلفیۀ های شاخه

  وازدهد



 

  

 ٧۶ ...............................................................)ی(دربار  یرسم هیسلف) کی
 ٧٧ ............................................................................ اخوانی سلفیۀ) دو
 ٧٨ ........................................................................... سروریه سلفیۀ) سه
 ٧٩ ........................................................................ یجهاد یۀسلف) چهار
 ٨١ ......................................................................... یر یتکف یۀسلف) پنج
 ٨١ ............................................................................... هیسلف نو) شش

 ٨٢ .......................................................................................... زیدیه سلفیۀ) ب
 ٨٣ ..................................................................... الوزیرابن سلفی یک،گرایش

 ٨۴ ...................................................................... ریاالمابن یسلف شیدو،گرا
 ٨۵ ........................................................................... یشوکان یگر  یسه،سلف

 ٨۶ ..................................................................................... اصالحی سلفیۀ) پ
 ٩٠ ...................................................................................... هیوبندید یۀسلف) ت

 ٩٢ .............................................................................................................. فصل چکیدۀ
  

 تاریخی سیر اساس بر سلفی تفسیرهای: سوم فصل
 ٩۶ ........................................................................... سلفیه نخست های سده در تفسیرهای. ١

 ٩۶ ....................................................................... یطبر  جریرابن البیان جامع تفسیر) الف
 ٩٧ ................................................................................. تفسیر در طبری گری سلفی

 ٩٧ ................................................................................. افراطی گرایینقل) یک
 ٩٨ ................................................................. تفسیر در سلف اقوال به اهتمام) دو
 ٩٩ ................................................. بیت اهل فضائل روایات توجیه یا کتمان) سه
 ٩٩ ............................................................ صفات آیات تفسیر در ظاهرگرایی) چهار

 ١٠٢ .................................................................................... سمعانی تفسیرابوالمظفر) ب
 ١٠٢ ............................................................................. تفسیر در سمعانی گری سلفی

 ١٠٢ ................................................................................... سلف از تبعیت) یک
 ١٠٣ ............................................................................... افراطی ظاهرگرایی) دو
 ١٠۴ ............................................ بیت اهل فضائل توجیه یا جانبدارانه دیدگاه) سه

 ١٠۴ ................................................................................. میانی سدۀ در سلفیه تفسیرهای. ٢
 ١٠۵ ............................................................................................. تیمیه ابن تفسیر) الف

 ١٠۶ ............................................................................ ریتفس در هیمیت ابن یگر  یسلف
 ١٠۶ ............................................................. ابزاری نگرش و گزینشی تفسیر) یک
 ١٠٨ ........................................ سلفیه معارض اقوال با مخالفت و گزینشی برخورد) دو
 ١١٠ ............................................................ صفات آیات تفسیر در ظاهرگرایی) سه
 ١١۴ ............................................................................قرآن در مجاز انکار) چهار

 ١١۵ ............................................................................... جوزی قیمابن القیم، تفسیر) ب
  یزدهس



  

 ١١۶ .............................................................................. ریتفس در میق ابن یگر  یسلف
 ١١۶ ..................................................................... قرآن آیات گزینشی تفسیر) یک
 ١١۶ ................................................... خبری صفات آیات در افراطی ظاهرگرایی) دو
 ١١٧ ............................................................... گذاریبدعت به مخالفان اتهام) سه
 ١١٨ ...................................................... بیت اهل فضائل توجیه یا کتمان) چهار
 ١١٨ ..................................................................... سلف مرجعیت به پایبندی) پنج

 ١١٩ ............................................................................ کثیرابن العظیم، القرآن تفسیر) پ
 ١٢٠ ............................................................................. ریتفس در ریکث ابن یگر  یسلف

 ١٢٠ ...................................................................... تفسیر در سلف مرجعیت) یک
 ١٢٠ ......................................................... بیت اهل فضائل توجیه یا کتمان) دو
 ١٢٢ ......................................................................................... گرایی نقل) سه
 ١٢٣ ..................................................... اسرائیلیات نقل عدم روش از انحراف) چهار
 ١٢۴ .................................................................. صفات تفسیر در ظاهرگرایی) پنج

 ١٢۶ .................................................................... یحنبل رجبابن ر،یالتفس روائع ریتفس )ت
 ١٢٧ ............................................................................. ریتفس در رجب ابن یگر  یسلف

 ١٢٧ ...................................................................... تفسیر در سلف مرجعیت) یک
 ١٢٧ ..................................................................... جانبدارانه و گزینشی تفسیر) دو
 ١٢٧ .................................................................... صفات آیات در ظاهرگرایی) سه

 ١٢٨ ....................................................................... سلفی جریان اخیر های سده تفسیرهای. ٣
 ١٢٩ ................................................................. یقنوج القرآن، مقاصد یف انیالب فتح) الف

 ١٢٩ .............................................................................. ریتفس در یقنوج یگر  یسلف
 ١٢٩ .................................................................. صفات آیات تفسیر در ظاهرگرایی

 ١٣١ ................................................................................... یقاسم ل،یالتأو محاسن) ب
 ١٣٢ .............................................................................. ریتفس در یقاسم یگر  یسلف

 ١٣٢ ...................................................................... تفسیر در سلف مرجعیت) یک
 ١٣٣ ................................................................... خبری صفات در ظاهرگرایی) دو

 ١٣۵ ............................................................................ رضادیرش و عبده المنار، ریتفس) پ
 ١٣۶ ............................................................................ ریتفس در درضایرش یگر  یسلف

 ١٣۶ .............................................................. گری سلفی بر رشیدرضا تصریح) یک
 ١٣٧ ..................................... تیمیه ابن ویژه به سلفیه، بزرگان از تجلیل و جانبداری) دو
 ١٣٩ ..............................................................تفسیر در سلف مرجعیت پذیرش) سه

 ١۴٣ ............................................. یسعد  المنان، الکالم ریتفس یف الرحمن میالکر  ریسیت) ت
 ١۴٣ ............................................................................... تفسیر در سعدی گریسلفی

 ١۴٣ ..................................................................... سلف مرجعیت به پایبندی) یک
 ١۴۴ .........................................................................مخاطبان نیاز به اهتمام) دو

  هاردهچ



 

  

 ١۴۴ ............................................................ الهی صفات تفسیر در ظاهرگرایی) سه
 ١۴۶ ...................................................... بیت اهل فضائل توجیه یا کتمان) چهار

 ١۴٨ ...................................................... یطیشنق بالقرآن، القرآن ضاحیا یف انیأضواءالب) ث
 ١۴٩ ............................................................................ تفسیر در شنقیطی گری سلفی

 ١۴٩ ................................................................. تفسیر در افراطی ظاهرگرایی) یک
 ١۵١ ......................................................................................... مجاز انکار) دو
 ١۵١ ...................................................................... تفسیر در سلف به اعتماد) سه

 ١۵٢ .......................................................................... .عثیمینابن تفسیر الثمین الکنز) ج
 ١۵۴ ......................................................................... تفسیر در عثیمین ابن گری سلفی

 ١۵۴ ............................................................................. افراطی ظاهرگرایی) یک
 ١۵۵ ................................................. تیمیه ابن از پیروی و سلف مرجعیت پذیرش) دو
 ١۵۵ ............................................................... گذاری بدعت به مخالفان اتهام) سه
 ١۵۶ ........................................... بیت اهل فضائل در تردیدافکنی و کتمان) چهار

 ١۵٧ ............................................................. جزائری الکبیر، العلی لکالم التفاسیر أیسر) چ
 ١۵٩ ............................................................................. تفسیر در جزائری گری سلفی

 ١۵٩ ...................................................................... تفسیر در سلف مرجعیت) یک
 ١۵٩ ................................................... خبری صفات آیات در افراطی ظاهرگرایی) دو
 ١۶٠ ............................................................... مخالفان به گذاری بدعت اتهام) سه
 ١۶٠ ...................................................... بیت اهل فضائل توجیه یا تصفیه) چهار

 ١۶٠ ............................................. مغراوی السنن، بصحیح القرآن تفسیر فی والبیان التدبر) ح
 ١۶٢ .............................................................................. ریتفس در یمغراو  یگر  یسلف

 ١۶٢ ................................................. خبری صفات آیات در افراطی ظاهرگرایی) یک
 ١۶٣ ................................................. سلفیه مفسران و سلف مرجعیت به پایبندی) دو
 ١۶۴ ............................................................................... افراطی گرایی نقل) سه
 ١۶۴ .............................................................................. محوری مخاطب) چهار
 ١۶۵ ................................................................ مخالفان اندیشۀ انگاریبدعت) پنج
 ١۶۶ ...................................................... بیت اهل فضائل توجیه یا کتمان) شش

 ١۶٨ ............................................................................................................ فصل چکیدۀ
  

 سلفی تفسیر جریان مبناشناختی بررسی: چهارم فصل
 ١٧١ ................................................................................... یافراط ییگرا نص و ییگرا نقل. ١

 ١٧٣ .............................................................................. تفسیر در عقل نقش گرفتننادیده
 ١٧٧ .................................................................................................. نقد و بررسی

 ١٧٧ ........................................قرآن صریح هاِی  آموزه مخالف عقل نهادن کنار)  یک
 ١٧٧ ............................................... رأی به تفسیر با عقلی تفسیر انگاریهمسان) دو

  انزدهپ



  

 ١٧٨ ......................................................... عقل فضیلت احادیث دانستنجعلی) سه
 ١٧٩ ...................................................... عقلی مسلمات بر نقلی ظواهر تقدیم) چهار

 ١٨٠ ................................................................................................. یافراط ییظاهرگرا. ٢
 ١٨۶ ....................................................................... ریتفس در هیسلف ییظاهرگرا یها مؤلفه

 ١٨۶ ............................................................................... مند ضابطه تأویل انکار) الف
 ١٩٠ ............................................................................................. نقد و بررسی

 ١٩٠ ................................................. عقالیي متعارف زبان در تأویل کاربرد) یک
 ١٩١ ...................................................... سلفي تفاسیر در تأویل نقض موارد) دو
 ١٩٣ .............................................. تأویل از پرهیز خاص های انگیزه و علل) سه

 ١٩٣ .................................................................................... قرآن در مجاز انکار) ب
 ٢٠١ ............................................................................................. نقد و بررسی

 ٢٠١ ......................................................... متعارف کاربرد مجازی، کاربرد) یک
 ٢٠٢ ................................................... فلسفی مجاز و ادبی مجاز میان خلط) دو
 ٢٠٣ ........................................................ مجاز منکران آثار در نقض موارد) سه
 ٢٠٣ .......................................... مجاز برای کارآمد جایگزین ارائۀ از ناتوانی) چهار

 ٢٠۴ .......................................................................... ریتفس در سلف ۀضابط بدون تیمرجع. ٣
 ٢٠۶ ........................................................................................... گرانید بر سلف یبرتر 

 ٢٠۶ .................................................................. القرون ریخ تیروا ؛ییروا مستند) الف
 ٢٠٧ ............................................................................................. نقد و بررسی

 ٢٠٧ .......................................................... القرون خیر روایت سند بررسی) یک
 ٢٠٨ ......................................................... القرون ریخ تیروا یمعنا یبررس) دو
 ٢٠٨ ............................................ هیسلف ریتفس با قرن ۀواژ یمعنا تطابق عدم) ١
 ٢٠٩ .................................................تیروا در ریخ از مراد ۀدربار  نظر اختالِف ) ٢
 ٢١٠ ...................................................... یقرآن اتیآ و گرید اتیروا با تعارض) ٣
 ٢١١ ........................................................ یخیتار  یهاتیواقع با یناسازگار ) ۴

 ٢١٣ ............................................................................. رضوان یۀآ ،یقرآن مستند) ب
 ٢١۶ ............................................................................................. نقد و بررسی

 ٢١۶ .............................................................. صحابه عدالت در اختالف) یک
 ٢١٧ ...................................................... تفسیر در سلف اختالف به اعتراف) دو

 ٢١٨ ............................................................................................................ فصل چکیدۀ
  

 یسلف ریتفس انیجر  یشناخت روش یبررس: پنجم فصل
 ٢٢٣ ................................................................................... اتیآ ظواهر از ضابطه یب ریتفس.١
 ٢٢۶ ........................................................ خبری صفات آیات تفسیر در سلف با سلفیه اختالف. ٢
 ٢٣۵ ........................................................................................ یرأ به ریتفس و یداور  شیپ.٣

  انزدهش



 

  

 ٢۴٠ ......................................................................................... یر یتفس اتیروا در دستبرد.۴
 ٢۴٠ ......................................................................................... حدیث کامل)حذف  الف
 ٢۴١ ................................................... آن به کلمات مبهم یلو تبد یثاز حد یبخش یل)تبدب
 ٢۴١ .............................................. اخیر های چاپ در شیعه حّقانیت مستندات و آثار)حذف پ

 ٢۴٢ ........................................................................... ریتفس در یفرافکن زمیمکان از استفاده.۵
 ٢۴٣ .......................................................................... یعلم اخالق و انصاف نکردن مراعات.۶
 ٢۴۶ ........................................................................................ ریتفس در یمحور  مخاطب. ٧

 ٢۴٧ ............................................................................................................ فصل ۀدیچک
  

 اسالم جهان در یگر  یسلف یاجتماع و یفرهنگ یامدهایپ: ششم فصل
 ٢۵٠ ............................................................................................ مخالفان ۀگسترد ریتکف. ١
 ٢۵٨ ........................................................... یاسالم ید یکل میمفاه ۀضابط یب تفسیر و توسعه. ٢
 ٢۶٠ ................................................................................... یگذار بدعت به مخالفان اتهام. ٣
 ٢۶۴ ..................................................................................... نیمسلم انیم اختالف جادیا. ۴
 ٢۶٧ ....................................................................... اسالم به ییگرا خشونت اتهام یبسترساز .۵

 ٢۶٧ ............................................................................................................ فصل چکیدۀ
 ٢۶٩ ....................................................................................................... نهایی نتیجۀ و چکیده

  
 ومآخذ منابع

 ٢٧٣ ............................................................................................................ ها کتاب) الف
 ٢٨۶ .............................................................................................................. مقاالت) ب
 ٢٨۶ ......................................................................................................... التین منابع) پ

  
 ها نمایه

 ٢٨٩ ................................................................................................................ آیات نمایه
 ٢٩٣ .............................................................................................................. روایات نمایه
 ٢٩۵ ....................................................................................................... اصطالحات نمایه
 ٢٩٧ ........................................................................................................... اشخاص نمایه

  
 

  فدهه





 

  
  
  
  
  
 

  پیشگفتار

  الرحیم الرحمن الله بسم
» ِ ُرشْ نَ املـْ ا مِ بْحانَ اهللاِ وَ ما أَنَ نِی وَ سُ بَعَ نِ اتَّ ا وَ مَ ةٍ أَنَ ريَ ىل بَصِ وا إِىلَ اهللاِ عَ عُ بِيلِی أَدْ هِ سَ لْ هذِ   1.»كِنيَ قُ

 هـای گـام در و بـوده اسـالمی اندیشـمندان آرمـان و آرزو همـواره ،ناب اسالم به بازگشت اصل
 اسـالمی نخستین الگوی اساس بر جامعه اصالح چون مبارکی اهداف و شعارها با خود نخسِت 

 ،مسـلمانان آمیـز بـدعت رفتارهای و ها خرافه با مبارزهو  منکر از نهی و معروف به امر احیای با و
  است. نبوده یکسان گاه هیچ آن مصداق و تفسیر؛ هرچند شد جامعۀ اسالمی ۀعرص وارد

 در بـارز مصـداق دو و تفسـیر دو بـا کم دست ،معاصر دوران در ،نخستین اسالم به بازگشت
  :است تهیاف بروز اسالمی جوامع
 عصـر از گـران اصـالح و اسـالمی عالمان میان در که عقلی تفسیر و اسالمی گرایی اصول. ١

 ۀپایـ بر دینی ساالری مردم حکومت تشکیل ،آن بارز ۀنمونو  مطرح خمینی امام تا سیدجمال
بر پـا  التقاطی و رمتحّج  اسالمبرابر  در که بود فقیه والیت نظام اساس بر و ناب اسالم های آموزه
 آنهـا سرسپردگان و جهانی استکبار های مخالفت و جدی های چالش با رو همواره همیناز  .شد

  .است بودهرو  روبه آن مانند و سعود آل همچون
 با که اسالمی خالفت ۀداعی با عبدالوهاب محمدبن رهبری به گری سلفی شعار باتفسیری  .٢

بدو  از و گرفت شکل وحی سرزمین در شیخ آل با آنها پیوند و سعود آل سیاسی پشتیبانی
 فروپاشی از پس کهآن توضیح .بود اسالم دشمنان ۀجانب همه حمایت و توجه کانون در ،پیدایش

                                                      
 .١٠٨. یوسف، ١
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 بود و خالفت ،سنت اهل مسلمانان ۀدغدغ ینتر مهم ،میالدی ١٩٢۵ در عثمانی امپراطوری
 وضعیت آن از رفت برون اصلی راهکاربار  نخستینبرای  ،مصر در آنان متفکران از شماری
 را خود ه،کرد استفاده سوء شعار این از وهابیان هرچند ؛دانستند سلف به بازگشت را اسفناک
  1کردند. ترویج هسلفی فکری رهبریدر جایگاه  را تیمیه ابن  افکار و نامیده سلفی

 قرآن از ناپذیر انعطاف و انحصاری تفسیر ،ناب اسالم از پیروی ادعای با ،گری سلفی جریان
 ،داشـته اسـالم جهان برای زیانباری پیامدهای ،آمیز خشونت عملکردهای و سلف سّنت و کریم

 افراطـی سلفی قرائت انهتأسفم است. شده اسالمی ناب های اندیشهۀ وجه شدن دار خدشهسبب 
 و جـاودانی آیـین ایـن بـه کـردن وارد ضـربه بـرای را اسـالم ۀدیرین دشمنان ویژۀ اقبال ،اسالم از

  است.را در پی داشته  عقالنی
 در عقـل نقـش گرفتن نادیده و تأویل نفی ،دینی متون از سطحی تفسیر بر گری سلفی نگرش

 میـان در ،حدیث اهل مکتب با آن خویشاوندیدلیِل  به نگرش نوع این است. بوده استوار تفسیر
 البتـه ؛ه اسـتشـد تبدیل فکری جریان یک به تدریج به و داشته بیشتری پیروان و مودنُ  سّنت اهل

 مبانی و تحلیل در اختالف با ،سّنت و قرآن جمله از ،یاسالم متون تفسیر به ظاهرگرایانه رویکرد
 پیروانـی اخیـر هـای دهـه در ،تفکیـک مکتب و جدید گری اخباری ،سّنتی گری اخباری میان در

 ظـاهرگرایی دام در ،بیـت اهل روایات برکت به رویکردها این کهبنیادین  تفاوت این با؛ داشته
رّد  و روایـات و آیـات ظـاهر بـه اعتمـاداینکـه  با ،نمونه برای .است هنشد گرفتار ،هسلفی افراطی
 زبـان اصـول با مطابق های تأویلاما  ،بوده تفکیک مکتب اساسی اصول ۀجمل از ،تأویل هرگونه
 عرفان راه تمایز و جدایی بر ،تفکیک مکتب پیروان همچنین است. شده شمرده معقول نیز عربی

کید دین مسیر از فلسفه و  سـتیز سـر عرفـان و فلسـفه ،عقـل بـا ،هسـلفی همچون اما ؛کنند می تأ
  2شمارند. نمی خرافه و بدعت را عقلی نگرش محصول ،نداشته
 بـر مبتنـی عمـدتاً  کـه اسـالم جهـان در گری سلفیهای  گرایش ترویج و گسترش به توجه با
 نیازمنـد ،قـرآن و اسـالم از آنهـا فهم روش و مبانی ،است سّنت و قرآن از خاص ظاهری تفسیر

 اسـالمی اصـیل تفسـیر بـا آن تمـایز و سـلفی تفسیر جریان است الزمرو  ؛ ازایناست بازخوانی
                                                      

 .٢٣١، صه مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب اسالمیسلفیال. بوطی، ١
رؤیـای ؛ اسـالمی، ١٨١، صمکتـب تفکیـک؛ همـو، ۴٠ـ  ٣٩، صعقـل خودبنیـاد دینـی. ر.ک: حکیمـی، ٢

 .۴٧ـ  ۴٠، صخلوص، بازخوانی مکتب تفکیک
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 بـا جریـان یـک که سلفی تفسیر جامع تحلیل و تبیین ،شناسایی نفس ،آن بر افزون شود. روشن
 ،تفسـیر های رشته دانشجویان و قانمحّق  برایاست،  پژوهی قرآن مطالعات در اثرگذارو  اهمیت
  است. ضروری اسالمی کالم و تاریخ ،قرآنی علوم

  
  مشابه آثار با رو پیِش  اثر تفاوت
 در امـا ؛ته شـدهنگاشـ یفراوانـ آثـار، پراکنده و یکلصورِت  به آن یهاشاخه و هیسلف ۀدربار تاکنون

 و مسـتقل، جـامع یپژوهشـ تـاکنون، آن یریتفسـ روش و یمبـان، یسـلف یرتفس یانجر خصوص
 یمعرفـ حّد  در یانهاجانبدار یهاتالشراستا  ینا در، هیسلف عالمان البته است. شدهن انجام یستهشا

 بـا، یسلف معاصر یسندگاننو از یکی ؛یمغراو ،نمونه یبرا اند.داده انجام، آن از یشب نه و ،یاجمال
 سـتوده را یگـریسلف و پرداخته هیسلف مفسران و یرتفاس یمعرف به، یخلف و یسلف به یرتفاس یمتقس

 العصـر یفـ یرالتفسـ یفـ ۀیسـلفال ۀالمدرسـ عنـوان بـا یاثر یزن معاصر یسلف یرتفس ۀدربار است.
، عناصـر، یسـلف یـانجر یمعرفـ بـه یاجمالصورِت  به که شده نگاشته سّنتاهل توسط ،یثالحد
 یسـلف یرتفسـ از یجـوانب به که یاثر تنها است. پرداخته المنار یرتفس بر یهتک با آن مصادر و اصول
یبآسـ کتـاب اول جلـد ضمن دراست که » یسلف یرتفس یانجر یشناس یبآس« ۀمقال، کرده اشاره
 یـانجر کامِل  ییشناسا صدد در یدشا ازآنجاکه یزن اثر ینا .استآمده  یریتفس یهایانجر یشناس
 گـاه و یروشـ یشناسـ یبآس به پراکنده و یکلصورِت  ، بهنبوده معاصر یسلف یژهوبه ،یسلف یرتفس
 یـانجر جملـه از ،یگـرد یهـایانجر با هیسلف یانجر ینا یزتما، آن در و پرداخته یانجر ینا ییمبنا
  است. نشده روشن چندان، یاشعر و گرایتروا یرتفس
کشور،  یو پژوهش یعلم ۀمعاصر به جامع یسلف یرتفس یانجر یبا اهداف: معرف نوشتار ینا
 یریو روش تفس ینظر یمبان یاز آغاز تاکنون، بررس یسلف یرتفس یانتحول و تطّور جر یربا س ییآشنا
، یسلف یاننخست، جر ی،اسالم ۀآن در جامع یو اجتماع یفرهنگ یامدهایپ یلو تحل یسلف یانجر

 یده،آن را کاو یریتفس یکردطور خاص، رو آن در جهان اسالم، و به یگاهاثرگذار و جا های یتشخص
 یریتفس آثار بر یدتأک با و یافراط ۀیسلف یژهو به ،هیسلف یانجر یواکاو و ییشناسا با است صدد درو 
  .کند یینتب و یلتحل، استخراج را یانجر آن یریتفس روش و ینظر مهم یمبان، آنها

 ،توصـیف بـه ابتدا که معنا بدین است؛ تحلیلی ــ یتوصیف ،پژوهش این در رفته کار به روش
 و فهـم ۀحـوز در آن شناسـی روش و نظـری مبـانی ،گـری سلفی جریان تحلیلی بررسی به سپس
  است. پرداختهدر جامعه اسالمی  آن اجتماعی و فکری، فرهنگی پیامدهای نیز و قرآن تفسیر
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 جدیـدی سـخن تقریبا و بوده تیمیه ابن سلفیهای  دیدگاه وامدار، هسلفی مفسران بیشتر ازآنجاکه
توجـه شـده،  دیگران از بیش تیمیه ابن گرایانۀ سلفی های دیدگاهبه ، اثر این دررو  ازاین اند، نکرده ابراز

 تفسـیرهای  شـاخص بـا مطـابق آنهـا تفسـیری اثـر معرفی ضمن در ،هسلفی مفسران دیگر دیدگاهو 
 قضـاوت و داوری پـیش، تعصـب ازکوشیده اسـت  نگارنده و ،شده گزارش عینیصورِت  ، بههسلفی

 وجـود بـا اسـت. شـده واگـذار فهـیم گانخوانند ۀعهد بر نهایی داوری رو ازاین پرهیزد.ب جانبدارانه
 کمـال بـه رسـیدن برای ،بوده عرصه این در اولیه های گام از پژوهش این، نگارنده مزجات بضاعت
  فشارد. می گرمی به را فرهیخته دانشمندان دسِت ، ی آنها کاستی رفع و مطلوب
 ویـژه بـه ،ام بهـره بـرده اثر این نگارش درشان قلم و اندیشه از کهبزرگوارانی  ۀهم از ،پایان در
 جنـابو   ایـازی علـی محمـد سـید آقـای والمسـلمین االسـالم حجت جناب، محترم یابانارز

خـویش بـر  ۀارزند های سنجی نکته با که راد مهدوی محمدعلی آقای والمسلمین االسالم حجت
 پژوهـان دانـش ،اسـعدی محمـد دکتـروالمسلمین  االسالم حجت جنابو نیز  غنای آن افزودند

 محتـرم مـدیر، ءالزهراةجامعـ چهـار سطح قرآن معارف و علوم و تطبیقی تفسیر ۀرشت محترم
 در کـهانـی عزیز ۀهمـ و سـید علـی شـاهچراغ آقـای جناب ارجمند ویراستار ،پژوهی قرآن گروه

ویـژه بـرادر ارجمنـد جنـاب آقـای سـیدعدنان  بـه اند بوده سهیم آن نشر وسازی  آماده ،بازخوانی
 سپاسـگزاری قلب صمیم از که زحمت بازخوانی آن را به نحو شایسته به انجام رساند، ،اسالمی

  خواستارم. منان ایزد از را همگان توفیق ،هکرد
 و حکمـت پیـامبر قدسـی سـاحت به ،عهد به بنا که ،را ناچیز اثر این انمنّ  خداوند امیدوارم

 سـفر آخـرت ذخیـرۀ ،شـود مـی تقـدیم پـاکش خاندان و مصطفی محمد حضرت ،رحمت
  .نگارندۀ نادار قرار دهد

إِلَيْهِ أُنِيبُ «   لْتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ فِيقِی إِالَّ بِاهللاِ عَ ا تَوْ مَ   »وَ
  زنجانی فتحی علی  

  ق١۴٣٨ المبارک رمضان٢٧  



 

  
  
  
  

  فصل اول
  

  و مفاهیم کلیات

  شناسی مفهوم
 و مشــترک زبــان و تفــاهمبرقــراری  بــرای ،پــژوهش هــر کلیــدی اصــطالحات دقیــق شــناخت
 یـابِی  ریشـه از نظـر صرف ،علمی اصطالح و مفهوم یک است. ضروری ،مطالب گذاری اشتراک
  ،آن بـه توجه که دارد خاص یکاربرد علمی ۀشاخ هر در ،ای نامه فرهنگ تعاریف و شناسانه زبان

 براینبنـا ؛اسـت برخـوردار دوچنـدان یاهمیتـ از ،گوناگون های طیف فراگیری هنگام رد ویژه به 
 ،جریـان مفـاهیِم  تبیـین بـه فصـلدر ایـن  ،»سـلفی تفسیر شناسی جریان« عنوانشناخت  برای

  .پردازیم می سلفی تفسیر و هسلفی ،شناسی جریان
  
یان. ١ یان و جر   شناسی جر
 حرکـت یمعنـا بـه لغت یهافرهنگ در و شده گرفته ،سکون مقابل» یجر« ۀواژ از لغت در یانجر

 ؛اسـت آمـده اشـخاص و افـراد یانم در حرکت یزن و 1مکان طول در گسترش به رو عمدتاً  و مستمر
  2.یندوگ یم یهجار، یرسان خدمت در یدائم جوش و جنب یِل دلبهرا  یزکن ،یعرب زبان در رو ینازا

دیگر  عبارت بـه رود؛ می کار به نیز نیافته ثبات امرِ  یک توصیف برای اسمصورِت  به گاه جریان
 رونـد ترتیـب بـدین .شـود مـی گفتـه نرسیده خود کمال به ،بوده گیری شکل حال در که امری به

 در آن آثـار و فرودها و فرازها گرفتن نظر در با آن تاریخی تطور سیر و نظر و ایده یک گیری شکل
 و فـردی هـای واکـنش و هـا کـنش در ذهنی ۀاندیش یک اگر 3گویند. »جریان« را اجتماع ۀعرص

                                                      
  .۴۶٧و  ١١٩ص ، معجم الوسیط،. ابراهیم مصطفی و دیگران١
  .١٧۵ص ، ترتیب مقاییس اللغة،فارس ابن. ٢
  .٢۴ص شناسی فرهنگی ایران، ، جریان. شعبانی سارویی٣
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 یـک بـه کـه هایی اندیشه ،براینبنا شود. نمی تبدیل جریان یک به ،نیابد تبلور و یتجلّ  ،اجتماعی
 برخوردارند. بیشتری اهمیت و ارزش از ،بوده اثرگذار ،شوند می تبدیل جریان

 ۀمنظومـ بررسی و گیری شکل چگونگی شناخت از عبارت ،کلی مفهوم در نیز شناسی جریان
 اسـت. آن ماننـد و سیاسـی ،فرهنگـی ،فکری های گروه در تأثیرگذار و برجسته های چهره فکرِی 
 ،جریـان یـک درون در اسـت ممکـن رو ازاین باشد؛ داشته مختلفی سطوح تواند می جریان البته

  .باشد مختلف های گروه و ها طیف یا خرد های جریان
 
  سلفی. ٢

 1،پیشـین ،گذشـته معنـای بـهو  »َخَلـف« مقابـلدر  »سـلف« از اصل در عربی زبان در سلفی
 4فـروش پـیش و قرض 3،خویشان و اجداد از گذشتگان 2،آن مانند و شایسته عمل فرستادن پیش
 ولـی؛ شـود مـی پرداخـت نقـدیصورِت  به و پیشاپیش کاال قیمت ،فروش پیش در 5است. آمده

 اطـالق »سـلف بیـع« ،نه آبـ رو ازایـن؛ گیـرد مـی صورت آینده در ،معامله مورد کاالی دریافت
 نیـز فارسـی هـای فرهنگ در 7اند. افزوده آن بر نیز را فضل و سن قید ،کاوان واژه رخیب 6شود. می

  8است. شده اطالق ،داشته وجود گذشته در آنچه یا که آن به سلف
   گذشـته معنـای بـه گـاه ،لغـوی معنـای مطابق 9،آن مشتقات و سلف ۀواژ نیز کریم قرآن در

                                                      
م وَسـْبق فارس ابن؛ ٣٩٨، صمفردات ألفاظ القرآن. راغب، ١ : السلف، السین والالم و الفاء، أصل یدل علی تقدُّ

الف: المتقدمون. (ابن   ).۴۵٩ص ، ترتیب مقاییس اللغة،فارس من ذلک السلف، الذین مضوا، والقوم السُّ
    .٢٢۴، ص٣، جالقاموس المحیطفیروزآبادی،  .٣  .٢٩٩، ص١٢، جتهذیب اللغة. ازهری، ٢
 ، لسـان العـرب،منظـور ابـن؛ ۴۵٩ص ترتیب مقاییس اللغـة، فارس، ابن؛ ٢۵٨، ص٧ ، جکتاب العینفراهیدی،  .4

  .١۵٨، ص٩ج
  .۴۵٩ص ترتیب مقاییس اللغة،، فارس، ابن؛ ٩۶٨، ص١، جموسوعة اصطالحات والفنون. تهانوی، 5
. سلف و سلم هر دو در لغت به معنای پییشین و تقّدم آمده است. از نظر برخی این دو واژه به یک معناسـت؛ 6

نیز به این اعتبـار » سلف«یا » بیع سلم«ولی سلم در زبان اهل حجاز و سلف در میان اهل عراق رایج است. 
، موسوعة اصطالحات والفنون(تهانوی،  شود ویل آن پرداخته میاست که قیمت کاال، پیشاپیش و قبل از تح

  ).٢٩٩، ص١٢، جتهذیب اللغة؛ ازهری، ٣٩٨، صمفردات ألفاظ القرآن؛ راغب، ٩۶٩، ص١ج
، تهـذیب اللغـة. والسلف من تقدمک من آبائک وذوي قرابتک الذین هم فوقک في السن والفضل (ازهـری، ٧

  ).٣٩٠، ص٢، جالنهایة فی غریب االثر؛ ابن اثیر، ١۵٩، ص٩ج لسان العرب،، منظور ابن؛ ٢٩٩، ص١٢ج
  .۴٢٣۴، ص۵، جفرهنگ بزرگ سخن فارسی. انوری، ٨
ا َسَلَف «. ر.ک: ٩ ُه َعمَّ ذِ «)؛ ٩۵، ه(مائد، »َعَفا اللَّ )؛  ٣٨، (انفـال، »َلُهْم ما َقـْد َسـَلَف  ُیْغَفْر  َیْنَتُهواَکَفُروا ِإْن  یَن ُقْل ِللَّ

ْسَلْفُتْم فِ  یًئاُکُلوا َواْشَرُبوا َهنِ «
َ
  یِبَما أ

َ
اِم اْأل   ).٢٧٢؛ بقره، ٩۵؛ مائده، ٢٣؛ نساء، ٢۴(حاقة،  »َیةِ اْلَخالِ  یَّ
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 رفتـه کـار بـه 2گذشـتگان و گذشته از یآموزعبرت ۀیما و یزمان ِم تقّد  یبه معنا گاه و 1اعمال تقدم و
 در کـه ینبو معروف یتروا همانند است؛ رفته کار به وجه دو نیهم به اغلب یزن یاتروا در 3است.

لُف  وِنعَم ، یبِ  ُلُحوقاً  یأهلِ  أّوُل  إنَّک«: فرمود زهرا حضرت به شانعمر ینواپس لحظات   4».َلک أَنا السَّ
 و اسـت لغـوی معنـای همان روایی و قرآنی کاربردهای جامع قدر و مشترک معنای بنابراین،

 کـار به روایات و آیات در هرگز، ها سلفی نظر مورد اصطالحی معنای و سلف ۀواژ پردازی مفهوم
  ست.ُج  بعدی های دوره در باید را هسلفی اصطالحی معنای واست  نرفته

 و علـم صـاحبان بـه ،نهایـت در و آن لغـوی معنای همان به نخست های سده در سلف ۀواژ
 ۀدربـار ق)١٢۵( زهـری شـهاب ابـن ،نمونه برای 5؛است شده می اطالق گذشته عالمان از فضل

ْدَرْکُت «: گوید می... و فیلمانند  ،ای مرده حیوانات استخوان
َ
 َیْمَتِشـُطوَن  اْلُعَلَمـاءِ  َسَلِف  ِمْن  َناًسا أ

ِهُنوَن  ِبَها َیَدّ  )فیـل اسـتخوان( آن با که دیدم را سلف علمای از افرادی« 6؛»َبْأًسا ِبهِ  َیَرْوَن  الَ  ِفیَها َو
 موطـأ در. »شـمردند نمـی گنـاه را آن اسـتعمال و کردنـد مـی مالی روغن آن در و کردند می شانه
ِنی«: است آمده شوال اول روز شش ۀروز ۀدربار نیز انس بن مالک َحـداً  أَر  َلْم  إنَّ

َ
ْهـِل  ِمـن أ

َ
 اْلِعْلـِم  أ

َحٍد  َعْن  ذِلَک  َیْبُلْغِنی َوَلْم  َیُصوُمَها َواْلِفْقهِ 
َ
إَنّ  السَلِف  ِمَن  أ ْهَل  َو

َ
 ،بنـابراین 7.»ذِلَک  َیْکَرُهوَن  اْلِعْلِم  أ

 سـوم ۀسـد اواخـر از و بـوده محـدود کـاربرد با اصطالح یک ؛سوم ۀسد تا کم دسِت  سلف ۀواژ
 بـه آن از اثری ،اسالمی منابع و آثار در ،آن از پیش و است شده وارد اسالمی ادبیات در تدریج به

  8شود. نمی پیدا آن کنونی اصطالحی معنای
، حـدیث اصحاب برای معادلیعنوان  به هجری هفتم تا چهارم های سده طی در هسلفی تعبیر

 قـرن تـا آنچـه 9اسـت. داشته محدود کاربردی نیز شیعه اخباریان برای که سّنت اهل برای تنها نه
                                                      

   ۵۶زخرف،  .٢        ٣٠. یونس،  ١
العبـرة وماتقـدم، فوجـه : تفسیر السلف فـي القـرآن علـی وجهـین: ٢٨٠ـ  ٢٧٩، صالوجوه والنظائر. دامغانی، ٣

)، یعنی عظة ۵۶(زخرف،  »َفَجَعْلناُهْم َسَلفاً « منهما، السلف: العبرة والعظة، قوله ـ تعالی ـ فی سورة الزخرف:
ِل، قولـه ـ تعـالی فـي سـوره النسـاء ـ:  َمِن األوَّ م من الزَّ وعبرة لمن یأتی بعدهم. والوجه الثانی: السلف: ما تقدَّ

ْخَتْیِن إالَّ َما َقْد َسَلَف «
ُ
ن َتْجَمُعوْا َبْیَن األ

َ
ِل.)، أی: َمَضی ِمَن ٢٣( نساء،  »وأ مِن األوَّ  الزَّ

 .٩٩، ح۵٧، ص۵، فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة، جصحیح مسلم. مسلم، 4
 .١۵٩، ص٩ج لسان العرب،، منظور ابن؛ ٢٩٩، ص١٢، جتهذیب اللغة. ر.ک: ازهری، 5
  .١٧٠، ص١، ج١۶٧باب » کتاب الوضوء« یالبخار یحصح ی،بخار. 6
  .٢٩٢، کتاب الصیام، باب جامع الصیام، صالموطأانس،  بن . مالک٧
  .١٩، صه مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب اسالمیسلفیال. بوطی، ٨
  .١۴٧، ص١، جالملل والنحل، شهرستانی، ١٠٨، ص١، جالوافی بالوفیات. صفدی، ٩
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 در خاص یمذهب به زمان این تا و هبود حدیث اصحاب و حدیث اهل اصطالح ،بوده رایج هفتم
 تقابل در »هسلفی« اصطالح ،هجری هشتم ۀسد از اما 1؛است نشده اطالق مسلمیندیگر  مقابل

 شـدهسـبب  آنچـه 2شـد. مطـرح سلف مذهبعنوان  به ،اسالم جهان در شده شناخته مذاهِب  با
 را خـود کـه است نوظهوری های جریان ،کند پیدا ویژه اهمیتی اخیر ۀسد در اصطالح این است

ــداق ــاری مص ــلف انحص ــی س ــد؛ م ــه از دانن ــان  جمل ــلفیجری ــابی س ــه وه ــا ک ــالش ب  ت
 گرفـت. شـکل رسـمی مذهب یک در قالب ،سعود آل سیاسی حمایت با و عبدالوهاب محمدبن
 سـّنت اهـل اندیشـمندان و اسـالمی هـای جریـان از وسـیعی طیف بر »سلفی« اصطالح امروزه
 سـدۀ سـه در سـّنت اهـل پیشـوایان( »سـلف« ۀشـیو بـه بازگشـت منـادی کـه شـود مـی اطالق
 از برخـی کـه هسـت متنوعی بسیار عملکردهای و ها دیدگاه ،گسترده طیف این در اند.)نخست

 اجتهـاد بـه ،روز مقتضیات به توجه با و آن ۀپای بر و گیرند می الهام »سلف« از را اسالم روح آنها
  ند.ا سلف سخنان و دیدگاه دقیق کردن پیاده پی در دیگر برخی اما ؛پردازند می

  
  ه سلفیحی طالمفهوم  اص

 بـرای 3،گیـرد دربرمـی را متفـاوت هـای دیـدگاه با گوناگون های گروه ،سلفی اصطالح اکهازآنج
 ،خـاص و عـام متفـاوت نسـبتاً  کاربرد دو در آن از مقصود باید ،اصطالح این دقیق شدن روشن
  شود. بازکاوی

  
  ه در اصطالح سّنتی و عامسلفیالف) 

 و صـالح سـلف از پیـروی بـه کـه اسـت گرایشـی از عبـارت ،عام کاربرد در »هسلفی« اصطالح
 قلمـداد سـلفی ،سـّنت اهل اغلب ،آن بر بنا که خواند می فرا عمل و اندیشه در آنها از الگوپذیری

 ،قـرآن به ملتزم را خود که شود می گفته کسی به ،سلف به منسوب »سلفی« ،بنابراین 4؛شوند می
 یعنـی ،سـلف از پیروی و تقلید یامعن به گری سلفی 5داند. می صالح سلف ۀطریق پیرو و سّنت

                                                      
الفـرق والجماعـات االسـالمیة المعاصـرة وجـذورها ، صـالح، ١٩٠، صاالسـالمیةتـاریخ المـذاهب . ابوزهرة، ١

    .٧٧ـ  ٧٠، صیهو سلف یادگرایی، بنیو پاکتچ یهوشنگ. ٢      .١۵٧، صالتاریخیة
    .١٠٧، صةسلفیالمجموعة باحثین،  .۴    .۵١، صون والربیع العربیسلفیال. ابورّمان، ٣
 ، ؛ ابـراهیم مصـطفی و دیگـران٢٠ـ  ١٩، صمناهج البحث فی العقیدة االسالمیة فـی العصـر الحاضـرزنیدی،  .5

  .۴۶١، ص١، جالمعجم الوسیط
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؛ شود می تقلید دین در او مذهب و شیوه از که شود می اطالق کسی به »سلف« است. گذشتگان
 بـه »سـلف« و ،پیـروان به »سلفی« ،جریان به »هسلفی« اصطالح که داشت عنایت باید رو ازاین

  .شود می پیروی آنها از کهشود  می اطالق کسانی
تک کلمـات، یـا  تک پایبندی به ظاهرِ وی از سلف در  ، پیرسنت اهلاز نظر برخی از عالمان 

اند؛ بلکـه  های خاص آنان نیست؛ زیرا آنان خود نیز چنین کاری را انجام نداده گیر د به موضعتقیّ 
و در اجتهـاد و تأّمـل و  تنها رجوع به اصول و قواعدی است که آنان در تفسیر و تأویل متون دینی

  1.بودند دادهمعیار و میزان قرار استدالل در اصول و احکام، 
 
  سلف قلمرو

 صـالح سـلف ،برخـی نظـر از .ندارد وجود نظر اتفاِق  ،شود می کسانی چه شامل َسَلفاینکه  در
 2شود نمی آنها غیر شامل داشته، اختصاص صحابه به تنها ،اطالق هنگام که است الزمی وصف

 ،عسقالنی حجر ابن 4شود. می نیز 3تابعان شامل ،صحابه بر افزون سلف ،دیگر گروهی نظر از و
 بین«: که عبارت این ضمن نیز عیاض قاضی 5است. دانسته سلف را آنان از پس تابعاِن  و صحابه
 اصـطالحی معنـای از ،»بـود )حـدیث( علم نوشتن در بزرگ اختالفی تابعان و صحابه از سلف
 ماننـد ؛اسـالمی دانشـمندان از برخـی رو ازایـن 6؛دهـد مـی خبر ،اند تابعان و صحابه که سلف

 بر را آن ،سلف یادکرد هنگام عسقالنی حجر ابن و جوزی ابن ،کثیر ابن ،تیمیه ابن ،غزالی ابوحامد
  7.اند دهکر تطبیق تابعان و صحابه
 ،مـذهب صـاحب فقیهـان تا گاه و 8دانسته تابعان شاگردان نسل تا را سلف نیز دیگر ای عده

                                                      
  .٢٣، صزمنیة مبارکة ال مذهب اسالمی ة مرحلةسلفیال. بوطی، ١
شرح رسالة ابن ابی ، به نقل از قلشانی، ١٢ـ  ١١، صالصفات التأویل واالثبات فی آیات بینالمفسرون . مغراوی، ٢

  .۶٠۴، مخطوط بالجامعة اإلسالمیة. رقم٣۶، صزید القیروانی
 ١٠٢مالـک در سـال  بن تا زمان وفات آخرین صحابی، یعنـی انس . عهد صحابه: شامل معاصران نبی اکرم٣

ن پس از قرن دهم هجری که صحابه را درک کردند و عهد تابعان تابعـان: هجری است؛ عهد تابعان: متولدا
  پس از وفات آخرین صحابه، دوران پیروان تابعان است.

    .۵١، ص۶، جفتح الباری، حجر ابن .۵  .۶٢، صإلجام العوام عن علم الکالم. غزالی، 4
  .۵، صعند الشیخ ناصر الدین االلبانی سلفیالمنهج ال. سلیم، 6
الفـرق والجماعـات اإلسـالمیة المعاصـرة وجـذورها ؛ صـالح، ١٩٠، صتـاریخ المـذاهب االسـالمیة. ابوزهرة، ٧

  .١۵٧، صالتاریخیة
  .١٧، صهسلفیهی ال؛ شقره، ٢٨، صةسلفیال . أبا الخیل،٨
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 هـای شخصـیت حتـی انـدکی گـروه 1انـد. داده تعمیم نیز رأی اصحاب پیشوای ،ابوحنیفه مانند
 قـیم ابـن ،)ق٧٢٨ یامتوفـ( تیمیه ابن ،ق)۵٠۵ یامتوف( الیغز ابوحامد جمله از متأخر ۀبرجست
  2اند. برشمرده سلف اعضایاز   را )ق١٢٠۶ م( الوهاب عبد بن محمد و ق)٧۵١ یامتوف( جوزیه

 تـا حسن محمدبن از خلف ،شیبانی حسن محمدبن تا ابوحنیفه از سلف ،از نظر برخی دیگر
 حـافظ تـا حلوانی االئمه شمس از آنها از بعد دینی مجتهدان نیز متأخران و حلوانی االئمه شمس
  4گیرد. می بر دررا  3بخاری الدین
 مـذاهب یشوایانپ از آنها یروانپ و تابعان، صحابه، سلف، سّنت از اهل یاریاز منظر بس ینابربنا

ــه ــد ؛چهارگان ــهابوحن مانن ــک، یف ــس بن مال ــا٩١( ان ــف، )ق١٧٩ـ  ٩٣ ی ــور یانس )، ق١۶١( یث
 یشـافع یـسادر بن محمـد)، ق٢۴١ـ  ١۶۴( حنبـل بـن احمـد و) ق٢۴٠( یکّالبـ یدسع بن عبدالله

 ابـن یانسف ،5یمحاسب اسد بن حارث و یقالنس ابوالعباس) ق٢٧٠( یاصفهان یعل بن داود)، ٢٠۴(
 یگـرد و چهارگانـه سنن صاحبان، مسلم، یبخار، یبةش یأب ابن ،یدز بن حماد، سلمة بن حماد، یینةع

 مخالفـان ینبنـابرا ؛انـدهآنها را از نظر علـم و فضـل قبـول داشـت هعامّ  که دیرگیرا در بر م یعالمان
  6ند.ا خارج سلفشمار  از معتزلهو  مرجئهها،  یقدر، هایرافض، خوارج جمله از صحابه مذهب
 و پیـامبر ۀصـحاب ، یعنـیمسـلمانان اول نسـل سـه سّنت اهل اکثر نزد در سلف ،مجموع در
 نسـل فـرد آخـرین نیـز حنبـل بن  احمد و است تابعان تابعاِن  و تابعان یعنی ،آنها بعدی های نسل
 در و اعظم پیامبر با زمانی هم و همراهی دلیِل  به را نسل سه این هسلفی شود. می شمرده سلف
   و اسـالم امـت مردمـان بهتـرین ،عملشـان و فهـم خلوص و سّنت و کتاب بهتر دریافت ،نتیجه
   پیـامبر بـه منسـوب ،خیریـه روایـت ،دیـدگاه ایـن اصـلی مسـتند 7شمارند. می بر صالح سلف
 نسـل دو و من معاصران ،من امت بهترین« :که کرده نقل مسعود ابن که 8است اسالم گرامی

                                                      
  .۴٠، صةسلفیال؛ أبا الخیل، ٢۵٣، ص١٣، جالدرر الکامنةعسقالنی، . ١
  .١٧٨، صفی الفکر االسالمی سلفیقواعد منهج ال. حلمی، ٢
)، فقیه اصولی حنفی که دارای تألیفات متعددی ق٧٣٠محمد عالءالدین بخاری (م بن احمد بن . وی عبدالعزیز٣

  است.الجواهر المضیة و  الفوائد البهیة، االعالماز جمله: 
 .٩۶٨، ص١، جموسوعة اصطالحات والفنون. تهانوی، 4
  .٣٢٢ـ  ٣١٨، صالفرق بین الفرق؛ بغدادی، ٨۵، ص١، جالملل والنحلشهرستانی،  .5
ة بین أهل السنة سلفیال؛کثیری، ٣٢٧ـ  ٣٢۵، ص١، جالفصلحزم،  ؛ ابن٣٢٢ـ  ٣١٨، صالفرق بین الفرق. همو، 6

  .٣٩٠، ص٢،  جالنهایة فی غریب االثراثیر،  ابن .٧        .٢٢، صواالمامیة
  

ه مرحلة زمنیة مبارکة ال سلفیال؛ بوطی، ١٣، ص١، جالصفات التأویل واالثبات فی آیات المفسرون بین. مغراوی، ٨
  .٩، صمذهب اسالمی
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 پایبنـد اسـالمی اّمـت اول قرن سه این سّنت و سیره به که کس آن هر بنابراین 1.»آنهاست بعدی
  است. سلفی ،باشد

 دیـدگاه از اسـت. رفتـه کـار بـه ،»صـالح« قیـد بـا همواره نیز شیعه نگاه در ،سلف اصطالح
 وی پیر آنان از دلیل بدون و دانست صالح سلف و عادل را صحابه ۀهم توان نمی شیعه دانشمندان

 آیاتبسیاری از  گواهی به بنا مدعاست. این روشن گواه و دلیل ،تابعان و صحابه خود عمل کرد.
 تـوان نمـی ،گرفـت شـکل صحابه میان که هایی جنگ و ها تعارض ،اختالفات نیز و 2کریم قرآن
 برخـی نظـر از حتـی کـه تابعـان تابعـاِن  و تابعـان بـه رسد چه، شد صحابهۀ هم عدالت به قائل

 غزالـی ابوحامد ،دلیل همین به ؛نیست دیگران و آنها میان تفاوتی هیچنیز  سّنت اهل اندیشمندان
 صـحابه از را کـه آن و می پـذیریم وجود تمام با را آن ،رسیده ما به پیامبر از آنچه«: گوید می

 ایشـان کـه گفـت باید ،تابعان خصوص در اما وانهاده؛ را دیگر برخی و پذیرفته را ای پاره ،رسیده
  3».نظریم صاحب نیز ما و نظرند صاحب
 از تـن سـه کـم دسـت و انـد هداشـت اعتمـاد تابعان و صحابه از صالحانهمواره به  شیعه البته
دیگـر  و ،صـحابه بهتـرین ردیـف در ،صـحابه از سـّنت اهل تعریف اساس بر شیعیان، پیشوایان
ایـن  ند.ا صالح سلف پیرو نیز شیعیان معنا بدین؛ دنگیر می قرار تابعان ۀزمر درنیز  شیعه پیشوایان
 روشـن البتـه 4است. شده اطالق هسلفی ،شیعه اخباریان از گروهی به که است جهت بدان شاید
 شـیعه اخباریان زیرا کند؛ نمی صدق شیعه اخباریان خصوص در ،سّنت اهل رایج اصطالح است
 نظـر از کـه تفـاوت ایـن با شمارند؛ می بر صالح سلف را صحابه صالحان و معصوم امامان تنها
 اتصال و استناد صورت در دیگران روایات ولی دارد، استقاللی اعتبار معصوم پیشوایان قول آنان،
 اصـطالح در سـلف مفهـوم داشـت توجـه بایـد از ایـن رو شـود. مـی قلمـداد معتبر معصوم، به

  است. متفاوت کامالً  شیعه و سّنت اهل
 شـناخت یاصـل شاخص، یزمان متقّد  ۀمالحظ با یاسالم نخست قرن سه، گذشت آنچهبنا بر 
 و ییمعنا عنصر دو، یسلف اصطالح یریگشکل در داشت توجه یدبا البته ؛شودیم محسوب سلف
صـورِت  به عنصـر دو ینبه ا دیبا اصطالح ینا یقدق شناخت یبرا رو ینازا ؛است داشته نقش یزمان

   یـنا یـۀپا بـر کـه دارد یـهتک فضـل و علم، یمانا، سن بر یوصف و ییمعنا عنصر کرد. توجه توأمان
                                                      

    .است شده بررسی، ٢٠۶ص سلفی تفسیر چریان شناختی مبنا بررسی کتاب؛ همین چهارم فصل در یت،روا این. ١
 .٧٨، ص١، جاحیاء علوم الدینغزالی، . ٣        .١منافقون،  مانند .٢
    .١۴٧، ص١، جالملل والنحلشهرستانی،  .۴
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 عنصـر، یسـلف یهـاشاخص از یکی یراز داد؛ قرار مالک را بودنیتابع یا یصحاب صرف توانینم
 صـالح سـلف شـناخت یبـرا ییتنهـا به یزن اول نسل سه یزمان عنصر است. فضل و علم، صالح
 رو یـنازا باشـد؛ سـّنت و کتـاب اسـاس بـر شانیشهاند که باشند یکسان آنها مگر کند؛ینم یتکفا
 یکـاف سـلف اطـالق یبـرا ییتنهـا بـه را یخیتـار و یزمـان عنصر ،سّنتاهل دانشمندان از یبرخ

 یـزن سـّنت و کتـاب روح بـا کـه شـودیمـ اطالق یکس به سلف، آن بر افزون که اند آن بر ،ندانسته
 هـم نخست قرن سه در اگر یحت است سّنت و کتاب مخالف که یکس پس باشد؛ نداشته مخالفت

 یلغـو نظر از سلف یمعنا ین،بنابرا 1رود.ینم شمار به صالح سلف مصداق و یسلف، باشد یستهز
  .است سلف، خود ۀیندآ به نسبت یزمان هر یراز است؛ ینسب یمعنا یک
 کسی به سلفی که گرفت نتیجه گونه این توان می ،هسلفی ۀدربار مختلف های دیدگاه به توجه با
 مقطـع و زمـان یـک بـه مختص ،عنوان این و است سلف از پیروی به معتقد که شود می اطالق
 وانـد  بوده )تـابعین و صـحابه( سلف از پیروی مدعی که گروهی یا شخص هر بر و نبوده خاص
  2.کند عمل آنها روش به کهشود  می اطالق کسی هر نیز

 همـه و نداشته وجود سلف اعظم پیامبر زمان در اینکه به توجه با شود گفته است ممکن
 با گفت باید اما است؛ نشده اشاره سلف مفهوم به ،رفتند می شمار به خلف حضرت آن به نسبت
 ،بـود تشریعی خاص ویژگی دارای ،سلف مفهوم اگر ،اسالم دین خاتمیت و بودن جهانی به توجه
 از بسـیاری ۀدربـار حضـرت آن که گونه همان ؛ندکرد می اشاره آن به باید اسالم گرامی پیامبر
 بـرای خاصـی جایگاه وجود صورت در گمان بی اند. داده هشدار آن های فتنه و آخرالزمان مسائل
 اصـطالح ایـن ،آن بـر افـزون 3ماند. نمی دور اکرم پیامبر جامع نگاه از امر این هرگز ،سلف
  است. نرفته کار به هسلفی نظر مورد معنای به نیز تابعان و صحابه زمان در حتی

  
  در اصطالح معاصر و خاص هیسلفب) 

 هـای جریـان و هـا طیـف کـه اسـت اصـطالحاتی دسـته آن از معاصر دوران در هسلفی اصطالح
 ظهـور منشـأ و کـرده ایجاد اسالمی ۀجامع در را ها بدفهمی بیشترین و گیرد می بر در را مختلفی
 دیگـر سـوی از اسالمی نوگرای های جریان و سو یک از وهابی گری قشری و افراطی های جریان
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