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چکیده
ســلفيه يا سلفی گری، جريانی است كه مدعی پيروی از مســلمانان نخستين است و ريشه در قرون نخستين 
اسالمی دارد. دو شعبه اصلی جريان ســلفيه عبارتند از: سلفيه سنتی و سلفيه اصالح گرا. در اين پژوهش به 
چگونگی شكل گيری سلفيه، تغييرات تاريخی و تقسيمات آن از آغاز تا وفات يكی از بزرگ ترين انديشمندان 
آن؛ يعنی رشيدرضا پرداخته شده است. در اين تحقيق كه به روش توصيفی ـ تحليلی و با بهره گيری از منابع 
كتابخانه ای صورت گرفته اســت، اين نتيجه به دست آمد كه جريانهای مختلف سلفيه، تفاوتهای زيادی باهم 

دارند و اين تفاوت در نوع برخورد آنان با ساير مسلمانان نيز متبلور است.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 104-92
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مقدمه
سلفيه به ريشه عربی »سلف« برمی گردد كه به معنای 
سپری شدن، تقدم و پيشی گرفتن است1 و نيز به معنای 
كسانی است كه درگذشــته اند.2 سلف در اصطالح به 
صحابه پيامبر)ص(، تابعان، تابع تابعان و ائمه چهارگانه 
فقه اهل سنت و در كل به مسلمانان سه قرن اوليه گفته 
می شود )غير از كسانی كه اهل سنت آنان را اهل بدعت 
می دانند(. پس يكی از معانی اصطالحی سلف، عبارت 
اســت از كسانی كه مذهبشان مورد تقليد افراد پس از 
آنان قرار گرفته است، مانند ابوحنيفه، مالك، شافعی و 
ابن حنبل كه خود جزء سلف اهل سنت كنونی می باشند، 
در حالی كه صحابه و تابعان هم برای اهل سنت و هم 
برای اين ائمه چهارگانه ســلف محسوب می شوند و 

سلفيه نيز كسانی هستند كه از سلف پيروی می كنند.3
ســلفيه به هيچ عنوان يك جريان يك دست و واحد 
نيست، بلكه طيف متنوعی از جنبشها را شامل می شود 
كه همگی آنها به رغم باورها و رفتارهای مختلف، در 
رهيافت نابگرايانه و تمايل به بازگشت به اصل مذهب 
دارای اشتراك هستند، آن هم به اين معنا كه با جديت 
و سرسختی، خواهان از ســرگيری و تكرار مدلی از 

عصر رسالت پيامبر اسالم)ص( هستند.4
يكی از تقســيماتی كه برای سلفيه مطرح شده، تقسيم 
ســنتی و اصالح گرا اســت. محمد عمــاره،5 منصور 
انصاری،6 حميد عنايت7 و مضاوی رشــيد،8 از جمله 

1. المنجد فی اللغة، ص346.
2. معجم مقاييس اللغة، ج3، صص95و96.

3. جريان شناسی سلفی گری معاصر، صص22-18.
4. »پيدايش و گسترش اسالم سياسی: تحليل گفتمانی متن گرا«، ج2، 

ص124.
5. او در تحقيق كتاب األعمال الكاملة، اين تقســيم بندی را ســلفيه 

نصوصی و عقلی ناميده است )األعمال الكاملة، ج1، ص187(.
6. »پيدايش و گسترش اسالم سياسی: تحليل گفتمانی متن گرا«، ج2، 

ص110.
7. او بــا عنايت به موضوع مطالعاتی خود؛ يعنی حوزه تاريخ معاصر، 
وهابيت را به جای سلفيه سنتی به كار گرفته است )انديشه سياسی در 

اسالم معاصر، ص131(.
8. مضاوی رشيد نيز در ذكر تحوالت معاصر، وهابيت را به جای سلفيه 

سنتی استفاده كرده است )مساءلة الدولة السعودية، ص14(.

كسانی هستند كه بدين تقســيم بندی معتقدند. تفاوت 
اين دو جريان در نوع پيرويشان از سلف است. سلفيه 
سنتی معتقد بود سلف به دليل نزديك تر بودن به عصر 
زندگی پيامبر)ص( و نزول وحی، درك بهتری از قرآن 
و سنت دارند. در نتيجه فهم اين سلف حجت است9 و 
اقوال سلف در صورت نبود حكمی از كتاب و سنت، 
مرجع نهايی می باشد. اما سلفيه اصالحی بر عمل سلف 
تأكيد داشــت تا فهم آنها؛10 بديــن معنی كه معتقد بود 
مسلمانان بايد همان صفاتی را كه سلف دارا بودند، در 
خود احيا كنند، از جمله سخاوت، رحم، شفقت و ... .11

بر همين مبنا در اين پژوهش ســلفيه در چهارچوب 
اين تقسيم بندی تا دوران رشيدرضا مورد بررسی قرار 
گرفته است. هدف اين تحقيق تبيين مختصر تحوالت 
سلفيه و روشن كردن ظرفيت دو جريان اصلی آن برای 
همزيستی با ديگر مذاهب اسالمی می باشد. فرضيه اين 
پژوهش آن است كه سلفيه می تواند اين همزيستی را 

داشته باشد.

سلفیه سنتی
1( زمینه های پیدایش

از همــان اوايــل ظهور اســالم، نگاه مســلمانان به 
پيامبرشــان نگاهی ويژه بود. بدين گونــه كه وی را 
سرمشق و الگوی زندگی خود تصور می كردند و البته 
سفارشــهای قرآن نيز بر اين رفتار مسلمانان بی تأثير 
نبود.12 از اين رو، طبيعی بود كه بسياری از مسلمانان 
چشم به رفتار و گفتار پيامبر)ص( دوخته بودند، تا هر 
كاری انجام می دهد، از او پيروی نمايند. پس از رحلت 
پيامبر)ص(، اين الگو از مردم گرفته شد. بنابراين آنان 
به يادآوری رفتار و گفتار پيامبر)ص( پرداخته و سعی 
داشتند همچنان او را سرمشــق خود نگهدارند.13 در 

9. جريان شناسی سلفی گری معاصر، صص22-18.
10. »سلفيه و تقريب«، صص150-131.

11. خاطرات االفغانی، ص248.
12. احزاب، 21.

13. »سلفيان تكفيری يا الجهاديون«، ص165.
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نتيجه چنيــن رويكردی و نيــز در مخالفت با رواج 
افكار مدرســه اهل رأی )كه به رأی انســانی ارج و 
قرب گذاشــته و با قائل شدن نوعی تسلط برای عقل 
از اهميت نص و حديث می كاست(، مكتب اهل حديث 
شــكل گرفت كه به نص، التزام كامل داشت و به كتب 

فالسفه پيشين و متكلمان اعتماد نداشت.14
در همان حال كه مســلمانان مشــغول توسعه دادن 
مرزهای قلمرو مســلمانان در آن سوی شبه جزيره 
عربســتان بودند، مواجهه مستقيمی با فرهنگها، اديان 
و گرايشهای فلســفی متفاوتی كه در ميان يهوديان، 
مسيحيان، صابئان و زرتشتيان بود، پيدا كردند. عالوه 
بــر اين، آنها با اوضاع و احوال و چالشــهای فكری 
جديدی مواجه شدند كه بايد برای آنها پاسخهايی به 
دست می آوردند. آنها عالوه بر قرآن، از تفكر عقالنی 
نيز برای معرفی و تبيين مفاهيم و آموزه های اسالمی 
استفاده كردند و بدين سان رشته ها و جريانهای فكری 
نوين درون تفكر اســالمی پديدار شــد. پرداختن به 
علوم عقلــی، پيدايش مكاتب جديــدی را به دنبال 
داشــت كه منجر به ايجاد شكافهايی در امت مسلمان 
گرديد. برخی از نظــرات اين مكاتب، تهديدی برای 
فهم برخی از مسلمانان از مسئله توحيد؛ يعنی آموزه 
محوری اســالم، قلمداد می شــد. همچنين آنها برای 
تفكــر عقل گرايانه و مناقشــات كالمی اهميتی بيش 
از حديث قائل شــدند. سرانجام تنوع آراء و بحثهای 
شــديد بين طرف داران مكاتــب كالمی، باعث ظهور 
گرايش فكری ديگری به نام اهل حديث شــد كه از 
بازگشت مســلمانان به اسالم ساده و بی پيرايه و فهم 
آموزه ها براساس قرآن، سنت و احاديث به جا مانده 

از سلف، حمايت می كرد.
قرن ســوم قمری نقطه مهمــی در تاريخ اين جريان 
بود؛ زيرا رشد نهضتهای فلســفی و كالمی گوناگون 
باعث شده بود، تا نگرانيها از دور شدن از سنت سلف 

14. »دو جريان اخباريه و ســلفيه در مواجهه با عقالنيت تشريعی«، 
ص36.

افزايــش يابد. بنابراين بســياری از اصحاب حديث 
در ســده سوم حتی شــيوه متقدمان را در حفاظت و 
پاسداشت از سنت سلف كافی نمی دانستند.15 يكی از 

مهم ترين اين افراد، احمد بن حنبل بود.
احمد بن حنبل شــيبانی در بغداد بــه دنيا آمد و در 
خدمت امام شــافعی به آموختن فقــه پرداخت. وی 
احاديث فراوان جمع آوری نمود و در كتاب مســند 
ارائه داد. او در زمان خالفت معتصم عباســی به دليل 
مخالفتش با عقيده معتزليها مبنی بر خلق قرآن، شالق 
خورد و حبس كشــيد و ســرانجام در سال 241ق/ 

855م در بغداد از دنيا رفت.16
احمــد بن حنبل، نه تنها طريقه اصحاب حديث را كه 
از پيشــينيان به ميراث برده بود، احيــا كرد، بلكه با 
تعاليمی كه عرضه داشــت، برای تنظيم مبانی فكری 
آنان كوشش كرد و از همين رو پس از وی، اصحاب 
حديث بيش از هركس به گفته ها و نوشته های وی در 
تأييد افكار خويش استناد جستند.17 او در جمع آوری 
و حفظ سنت، همت بسيار گماشت، اما در فقه كتابی 
ننوشت، بلكه اين شاگردانش بودند كه اقوال، افعال و 
جوابهــای فقهی او را جمع آوری كرده و روش وی را 

ارائه دادند.18
احمد بن حنبل به كتاب خدا و ســنت پيامبر)ص( و 
اقوال صحابه توجه داشــت و قيــاس19 را در مرحله 
آخر قرار می داد.20 پيروان او تفســير قرآن با رأی و 
اجتهاد را رد كرده و رجوع به تفســير صحابه را الزم 
می دانستند. آنان تا بدانجا پيش رفتند كه خبر واحد را 
بر قياس مقدم شــمرده و حتی عمل به حديث ضعيف 

15. »جنبشهای اسالمی و سلفی گری از باور تا عمل«، ج2، ص128.
16. وفيات األعيان، ج1، صص63و64.

17. »احمد بن حنبل«، ج6، ص718.
18. تاريخ فقه و فقها، ص85.

19. قياس در اصطالح اصول فقه عبارت اســت از: ســرايت دادن 
حكــم مورد معلوم الحكم به مورد مجهول الحكم به دليل وجود علت 
مشتركی بين آن دو مورد )قواعد اصول فقه، ج2، ص94(. به عبارت 

ديگر: جاری كردن حكم اصل بر فقه زمانی كه علت مشترك باشد.
20. طبقات الحنابلة، ج1، ص6.
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)ضعيف در اسناد( را الزم دانستند.21 ابن قيم جوزيه در 
يك جمع بندی اصول روش احمد بن حنبل را اين گونه 
ذكر می كنــد: 1- نصوص22 2- فتــاوای صحابه23 
3- هنگام اختالف فتــاوای صحابه، انتخاب يكی از 
فتاوای صحابه كه به كتاب و ســنت نزديك تر است24 

4- مرسل و حديث ضعيف25 5- قياس.26
از جملــه پيشــوايان متعصب حنابله بغــداد پس از 
ابن حنبــل، بربهــاري )د 329ق/ 941م( بود. وي با 
هرگونــه عزاداري براي امام حســين)ع( مخالف بود 
و با آن به ســختي برخورد مي كرد.27 از ديگر اعمال 
مهــم بربهاري آن بــود كه مــردم را از زيارت قبور 
بازمی داشت.28 مخالفت وی با زيارت قبور، مخالفتی 
مطلق بود؛ زيرا قبــور را بتهايی می خواند كه مردم به 
دور آنها طواف می كنند29 و هيچ شرايطی برای مجاز 
شــمرده شدن زيارت از ســوی وی ذكر نشده است. 
بنابراين او از نظر مخالفت عملی با زيارت قبور، جزء 
پيشگامان به شمار می آيد. اهميت اين امر از آن جهت 
بيشتر می شود كه مبارزه با زيارت قبور، همواره يكی 
از شــعارهای اصلی ســلفيه در دورانهای بعدی بوده 

است.
از ديگر بزرگان سلف گرا پس از احمد بن حنبل می توان 
به افراد ذيل اشاره كرد: ابن ابي زيد قيرواني )د 386ق/ 
996م( كه مالكي مذهب بود، اما در گروه سلف گرايان 
قرار می گيرد. وی در اعتقاد نامه اش بر تبعيت از سلف 

21. العدة فی اصول الفقه، ج1، صص710، 721، 888و942.
22. »اصول فتاوی احمد بن حنبل و كانت فتاويه مبنيه علی خمســه 

اصول. احدها نص« )إعالم الموقعين، ج2، ص50(.
23. »االصل الثانی الحمد، فتاوی الصحابه« )همان، ج2، ص54(.

24. »الثالث مــن فتاوی الصحابه اذا اختلفوا، االص الثالث من اصوله: 
اذا اختلف الصحابه تخير من اقوالهم ما كان اقربها الی الكتاب و السنه« 

)همان، ج2، ص55(.
25. »االصل الرابع: االخذ بالمرسل و الحديث الضعيف، اذا لم يكن فی 

الباب شیء و هو الذی رجحه علی القياس« )همان(.
26. »االصل الخامــس عند احمد: القياس للضــروره« )همان، ج2، 

ص59(.
27. نشوار المحاضرة، ج2، ص233.

28. الكامل، ج20، صص33و34.

29. طبقات الحنابلة، ج2، ص22.

صالح تأكيد كرده است. شخص بعدي ابن بطه عكبري 
حنبلــي )د 387ق/ 997م(، صاحب كتاب البانة عن 
شريعة الفرقة الناجية بود كه به سلف توجه تام داشت 
و مي گفت: »آنچه از سلف به ما رسيده، برايمان كافي 
اســت و از آنچه به ما نرسيده، سؤال نكنيد كه خود را 
هالك مي كنيد«. ابن منده حنبلي )د 395ق/ 1005م( 
نيز از كســاني بود كه به سلف توجه داشت و كتابهای 
اليمان و الرد علي الجهمية خود را بر اين اســاس به 

نگارش درآورد.30
2( پیدایش توسط ابن تیمیه

به معنای دقيق كلمه، ســلفيه در قرن هفتم قمری بين 
پيروان مكتب حنبلی و انديشــمندان حديث به ويژه به  
وسيله ابن تيميه شكل گرفت و غالب پژوهشگران نيز 
در تحقيقــات خود همين نقطه را محل آغاز مطالعات 

مربوط به سلفيه می دانند.31
احمد بن عبدالحليم، معروف بــه ابن تيميه حرانی در 
ســال 661ق/ 1263م در حران به دنيا آمد و پس از 
مطالعه معقول و منقول، در راه ابراز عقيده خود، مدتها 
در حبس به ســر برد؛ زيرا علما و قضات آن روز با 
ديدگاههای وی موافق نبودند. وی نويســنده ای فعال 
بود و تأليفات فراوان از خود به جای گذاشــت و در 

سال 726ق/ 1326م درگذشت.32
پيش از بررسی انديشــه های ابن تيميه درباره پيروی 
از ســلف، بهتر اســت اندكی به زمينه هــای تاريخی 
شــكل گيری اين انديشــه ها پرداخته شود. در همين 
راســتا، بايد ابتدا پرســيد: چه عواملی باعث شد كه 
ابن تيميه و جريانش احساس كنند احيای دوباره سنت 
سلف ضرورت دارد؟ برای پاســخ به اين سؤال بايد 
ابتدا به رويدادهای تاريخی نزديك به عصر ابن تيميه 
نظری افكنده شــود. مهم ترين اين رويدادها ســقوط 
خالفت عباســی به دست مغوالن بود. مسّلم است كه 

30. مبانی فكری سلفيه، ص112.
31. »جنبشــهای اســالمی و ســلفی گری از باور تــا عمل«، ج2، 

صص128و129.
32. الدرر الكامنة، ج1، صص186-168.
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ســقوط اين خالفت، آن هم به دست يك قوم كافر، 
می توانسته ترديدهای جدی در مشروعيت و كارايی 
گفتمان سنی پديد آورد و دغدغه فكری سختی را در 
ميان مســلمانان ايجاد نمايد. در مقابله با اين مصائب 
و ســؤاالت بود كه برخی علمای سنی، ناچار شدند 
علتی برای اين انحطاط مسلمانان در عصر خود ارائه 
دهند. به زودی برخی از آنان پاسخ را اين گونه يافتند: 

انحراف از راه مستقيم اسالم سلف )از نظر آنان(.
ابن تيميــه به احيای عقايد حنبليها اكتفا نكرد، بلكه به 
نوآوريهايی در مكتب حنبلی دست زد. از جمله بدعت 
شمردن سفر به منظور زيارت، ناسازگار دانستن تبرك 
و توســل به انبيا و اوليا با توحيــد و همچنين انكار 
بســياری از فضايل اهل بيت)ع( كــه در برخی كتب 
معتبر اهل سنت چون صحيح بخاری و صحيح مسلم و 
حتی در مسند ابن حنبل آمده است.33 به عنوان مثال 
از پيامبر)ص( روايت شده اســت كه خطاب به امام 
علی)ع( فرمود: »اليحبّك إاّل مؤمن و ال يبغضك إاّل 
منافق«. رواياتی نزديك بــه اين مضمون كه حب و 
بغض امام، مالك ايمان و نفاق دانســته شده، به تواتر 
در منابع شيعه و سنی نقل گرديده است.34 اما ابن تيميه 
با تكذيب اين احاديــث می گويد: »خداوند در قرآن 
نشــانه های متعددی برای منافقان برشمرده، اما بغض 
علی)ع( را نشــانه نفاق نشمرده است«.35 او همچنين 
دعــای پايانی خطبه غدير يعنی »خدايا هركس او را 
دوست دارد، دوست بدار و هركس او را دشمن دارد، 
دشــمن بدار« را تكذيب می كرد،36 در حالی كه اين 

حديث در مسند ابن حنبل37 آمده است.
وی حاجــت خواســتن از قبور حتی قبــر انبيا را 
شــرك می دانســت و از نظر او مرتكب اين عمل 

33. »سلفی گری نوين در تقابل با راهبرد وحدت اسالمی«، ص90.
34. صحيح مسلم، ج1، ص86؛ مســند المام احمد بن حنبل، ج1، 

ص128.
35. منهاج السنة النبوية، ج7، ص149.

36. همان، ج7، ص55.
37. مسند المام احمد بن حنبل، ج1، صص118و119.

بايد توبه می كرد، يا كشــته می شد.38 اين در حالی 
بود كه احمد بــن حنبل هيچ يــك از اهل قبله را 
جز به خاطر ترك نمــاز تكفير نمی كرد.39 بنابراين 
چنان كه مالحظه می شود، ابن تيميه بيش از آنكه بر 
بايدهای ابن حنبل )پيروی از اعمال ســلف( تأكيد 
نمايد، بر نبايدهای او )كناره گرفتن از هر آنچه در 
دوره ســلف رايج نبوده( تأكيد داشت و اين تفاوتی 
اساســی ميان روش ابن حنبل و ابن تيميه بود؛ بدين 
معنی كه تالشــهای ابن حنبل بيشــتر برای پيروی 
دقيق از احاديث بود، اما تالشــهای ابن تيميه بيشتر 
برای دوری از اعمالی بــود كه در احاديث وجود 
نداشت. از منظری ديگر مبارزات ابن حنبل بر خود 
اعمال متمركز بود، اما مبارزات ابن تيميه بيشــتر بر 
انجام دهندگان اعمال و تنبيه و تكفير و برخورد با 

بود. متمركز  آنان 
3( تداوم توسط ابن عبدالوهاب

نقطه مهم بعدی در ســير ســلفيه، ظهور وهابيت بود. 
وهابيان خود را مسلمين يا موحدين می نامند و گاه كه 
می خواهند خود را به محمد بن عبدالوهاب منســوب 
كننــد، خود را »محمديه« می خواننــد، نه وهابيه. از 
نام گذاری مســلمين و موحدين می توان دريافت كه 
آنان مسلمانان غير از خود را مسلمان نمی دانسته اند40 

)الاقل در اوايل كار(.
محمد بــن عبدالوهاب در ســال 1115ق/ 1703م 
در شــهر عيينه از شــهرهای نجد41 عربستان به دنيا 
آمــد. دوره حيات وی نيز مقــارن با ضعف دولتهای 
بزرگ مســلمان بود. ضمن آنكه در وطن وی؛ يعنی 
نجد شــرايط خاصی نيز وجود داشت. اين منطقه كه 
به لحاظ اقتصادی اهميتی نداشــت، تحت تسلط يك 
دولت مركزی نبود و قبايل مختلف و حكام شهرهای 
كوچك در آنجــا )اگر بتوان آنها را شــهر ناميد( به 

38. زيارة القبور و االستنجاد بالمقبور، ص19.
39. »سلفی گری نوين در تقابل با راهبرد وحدت اسالمی«، ص91.

40. كشف الشبهات، ص18.
41. منطقه ای در مركز شبه جزيره عربستان.
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اختالفات دائمی مشغول بودند. در همين حال ناآگاهی 
از اصول اســالمی نيز در آنجا به قدری بود كه تبرك 

جستن از برخی سنگها و درختان رواج داشت.42
او فقه را از پدرش آموخت و در مطالعه كتب تفسير 
و حديث سخت كوشا بود. در نتيجه اين مطالعات به 
انكار بدعتهای رايج در شهر خود پرداخت. برخی از 
مردم آنجا افكارش را تأييد كردند، اما از آنها پيروی 
نكردند. ســپس به مدينه رفت و از علمای آنجا علم 
آموخت.43 اين چيزی اســت كه منابع وهابی درباره 
محمد بن عبدالوهاب می گوينــد و اصلی ترين نكته 
آن، اين است كه شــكل گيری اين انديشه ها در وی، 
به تعمق وی در احاديث و تفاســير نسبت داده شده 
است. اگرچه ممكن اســت اين امر صحيح باشد، اما 
بــا توجه به اينكه او در مكه شــاگردی محمد حياة 
ســندی44 را نمود، احتمال اينكه انديشه های وی در 
مكه و تحت تأثير اين اســتادش شكل گرفته باشد، 

بيشتر است.
محمــد بن عبدالوهاب با بنــای قبور و زيارت آنها 
مخالف بود و آن را شــرك می دانســت. همچنين 
معتقــد بود مســلمانان همعصرش بــا غلو در حق 
صالحان راه گمراهی می پيمايند و آنان را با خداوند 
شريك می سازند.45 او ذبح و نذر برای غير خدا را 
نيــز رد می كرد46 و با تقاضای شــفاعت از اوليا و 
انبيا مخالف بود و اين را همان شرك دوره جاهليت 

می دانست.47
محمد بن عبدالوهاب، به سوی افكار ابن تيميه و قدمای 
سلفيه دعوت می كرد، اما در برخی مسائل فقهی فرعی 

42. تاريخ نجد، ابن غنام، ص13.
43. عنوان المجد، ج2، صص42-33.

44. محمد حياة ســندی از بنيان گذاران مكتب حديثي مدينه به شمار 
مي آيد و با آنكه شافعي مذهب بود، اما به ضرورت افتتاح باب اجتهاد 
و مبارزه با بدعت و ضديت با تكريم قبور اوليا معتقد بود )»محمد بن 

عبدالوهاب و محمد حياة السندی«، صص715-705(.
45. كتاب التوحيد، ص63.

46. همان، صص42و43.
47. كشف الشبهات، صص2و3.

همچون ستيز با تصوف،48 با آنان اختالف داشت49 و 
اين خود نشانی است از اينكه ابن عبدالوهاب نيز چون 
ابن تيميه خود را مقيد به اجتهاد پيشينيان نمی دانست و 
خــود نيز مدعی اجتهاد بود. اين طرف داری از اجتهاد 
در ميان پيروان او تــا بدانجا پيش رفت كه محمد بن 
اسماعيل صنعانی،50 فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت 
)كه قائل به بسته شدن باب اجتهاد بودند( را به جهالت 
متهم  كرد.51 طبق مذهب وهابــی، طی فرايند اجتهاد 
می توان براســاس هريك از مذاهب چهارگانه كه در 
مسئله مورد نظر بيشــتر بر راه نص رفته، عمل نمود 
يا حتی اجتهادی خــارج از مذاهب چهارگانه انجام 
داد، به اين شرط كه براساس نص باشد. در اينجا اين 
سؤال پيش می آيد كه به نظر وهابيها كدام مسائل بود 
كه از ديد همه مذاهب چهارگانه پنهان مانده بود؟52 در 
واقع می توان گفت: در مذهب وهابی تنها مطالبی كلی 
درباره نحوه اجتهاد آمده بود و روشی عملی برای آن 

ارائه نشده بود.
محمد بن عبدالوهاب پــس از مكه به بصره رفت، تا 
تحصيالتــش را ادامه دهد، اما بــه دليل عقايدش از 
بصره رانده شــد و پس از بازگشت به نجد، سرانجام 
نزد آل سعود، حكمرانان شــهر درعيه قرار يافت53 و 
در ســال 1206ق/ 1791م درگذشــت.54 محمد بن 
عبدالوهاب مســلمانان مخالف خود را تكفير كرده و 
جان و مال آنان را حالل دانسته بود.55 با اين وجود، 
48. ابن تيميــه با وجود آنكه با برخی از جنبه های تصوف مخالف بود، 
آن را بــه طور كامل رد نمی كرد، اما محمد بن عبدالوهاب از بيخ و بن 
با تصوف مخالف بود )تبارشناسی و جريان شناسی وهابيت، ص123(.
49. السلفية الوهابية أفكارها األساسية و جذورها التاريخية، ص19.

50. يكــی از علمای يمنی معاصر ابن عبدالوهــاب و از بنيان گذاران 
مذهب وهابی است )تبارشناسی و جريان شناسی وهابيت، ص62(.

51. تطهير العتقاد، ص90.
52. تاريخچه، نقد و بررسی عقايد و اعمال وهابی ها، ص136.

53. عنوان المجد، ج2، صص42-33.
54. تاريخ نجد، آلوسی، ص111.

55. »فتأمل هذه الشــبهة وهي قولهم تكفرون من المســلمين أناســا 
يشــهدون أن )ال إله إال اهلل( ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه 
من أنفع ما في هذه األوراق ... و بيان األدلة علی أن المشــركين الذين 

قاتلهم الرسول مقرون بتوحيد الربوبية ...« )كشف الشبهات، ص24(.
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نوشــته هايی از او در دست است كه نشان می دهد او 
در اواخــر عمر در عقايد تكفيــری خود تجديد نظر 

كرده است.56

سلفیه اصالحی
1( زمینه و ماهیت

در اواخر قــرن 19 در نتيجه افزايش قدرت اروپا و 
فشار آن بر جهان اســالم، اين فضا احساس می شد 
كه قدرت اروپــا همه جای جهان را فراگرفته و هيچ 
كشــوری هرچند دوردست و مستقل به نظر آيد، پيدا 
نمی شود كه فشار و رقابت دولتهای اروپايی را حس 
نكند. اوضاع چنان بود كه هيچ معضل سياسی، حتی 
محدود و كوچك، بدون در نظر گرفتن منافع اروپاييها، 
امكان حل و فصــل نمی يافت. در چنين فضايی يك 
جنبش فكری شــكل گرفت كه متحــد كردن جهان 
اســالم در برابر خطر مشــترك )اروپا( را هدف قرار 
داده بــود. اين جنبش در پی احيای عظمت گذشــته 
مسلمانان بود57 و از همين رهگذر به سلف )نسلهای 
دوره عظمت( توجه داشــت، اما نقاط مشترك واقعًا 
اندكی با سلفيه سنتی58 داشــت؛ زيرا بيشتر، صفات 
برجســته و برتريهای اخالقی عصر سلف را مد نظر 

داشت، تا پيروی از اقوال و فهم دينی سلف.59
اين حركت در صدد بود كه با مايه ها و جهت گيريهای 
عقلی، فلسفی، اجتهادی و متناسب با مقتضيات زمان 
و نوخواه و آينده نگر، به احيا و بازسازی تفكر دينی و 
تصحيح جهان بينی مسلمانان بپردازد.60 اين جريان به 
عقل، اجتهاد، ابتكار و نوآوری در علوم جديد توجه 
نمود و در برخورد با مســئله غرب، ضمن مبارزه با 
چهره استعماری آن، به اخذ و اقتباس علم و تكنيك 
پيشــرفته تمدن غرب معتقد بود. همچنين اين جريان 

56. مؤلفات، ج7، ص12.
57. انديشه عرب در عصر ليبراليسم، صص140و160.

58. مساءلة الدولة السعودية، ص14.
59. گرايشهای فكری سلفيه در جهان امروز، ص142.

60. جنبشهای اسالمی معاصر، صص120-114.

در صدد بود با احيا و بازســازی فكر دينی و تنظيم 
يك دســتگاه فكری جامع، در همه ابعاد، پاسخ گوی 
مســائل جديد و نيازهای زمان باشد و عقب ماندگی 
داخلی را رفع نموده و بــا فرهنگ و تمدن غرب به 

درستی برخورد نمايد.61
شعارها، اصول و ويژگيهای مهم آن به شرح زير بود:

1- پيراستن عقيده مســلمانان از خرافات، بدعتها و 
بازگشت به اسالم اصيل و اصول اوليه آن، با تعمق و 
ژرف نگری در قرآن و گزينش عقلی احاديث و تكيه 

بيشتر بر خلفای راشدين به عنوان سلف.
2- وحدت و همبســتگی مســلمانان در برابر خطر 

سلطه فرهنگی و سياسی غرب.
3- هماهنگ كردن تعاليم و رهنمودهای دينی با عقل 
و مقتضيات زمان با استفاده از گشايش باب اجتهاد.62
اين جريان اصالحی، ســه انديشمند شاخص داشت: 
ســيد جمال الدين، محمد عبده و رشيدرضا. از ميان 
اين انديشــمندان، ســيد جمال الدين و محمد عبده 
گرايشهای عقل گرايانه داشتند، اما رشيدرضا تا حدی 
از انديشــه های آنان فاصله گرفته و به سلفيه سنتی 

مايل شد.
2( سید جمال الدین اسدآبادی

بيشتر عمر ســيد جمال الدين63 در تالش برای متحد 
كردن مســلمانان در برابر اروپاييان گذشت. اما آنچه 
در اين پژوهش اهميت دارد، انديشــه های سلفی وی 
اســت. او معتقد بــود تنها راه احيــای دوره عظمت 
مسلمانان؛ يعنی دوره ســلف، آن است كه مسلمانان 

61. همان، صص136و137.
62. همان، صص120-114.

63. مشكالت مربوط به اصل و منشأ وی حل نشده است. او به افغانی 
بودن مشــهور بود و در واقع خود به اين مسئله اهميتی نمی داد و هر 
سرزمين اسالمی را ميهن خود می دانست. آنچه مسّلم است تحصيالت 
اوليه خود را در ايران و افغانســتان انجام داد و پس از كسب مهارت 
در علوم اسالمی و فلسفه، زندگی اش را در سفرهای مختلف به هند، 
مكه، مصر، عثمانی، ايران، افغانستان و حتی اروپا گذراند و سرانجام 
در سال 1315ق/ 1897م در قسطنطنيه و در حبس درگذشت )تاريخ 

نهضتهای دينی ـ سياسی معاصر، صص35-33(.
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همان فضايل اخالقی ســلف را در خــود احيا كنند. 
فضايلی چون ســخاوت، رحم، شفقت، دستگيری از 
يكديگر، حميت، فريادرســی در روز گرفتاری، قوت 
و عدل.64 او برخالف ديدگاه منفی ســلفيه ســنتی به 
عقل و فلســفه، به شدت از فلســفه و به تبع آن عقل 
دفاع می كرد.65 تصور او از ســلف دقيقًا عكس تصور 
سلفيه سنتی اســت. به نظر او، سلف كسانی بودند كه 
به رغم آگاه نبودن از علوم، از روحيه فلسفی برخوردار 

بودند.66
سيد جمال الدين كه ســخت به اتحاد مسلمانان مايل 
بود، گهگاه اظهــار نظرهايی می كرد، تا به زعم خود 
اين اتحاد را تعمق بخشــد. اين اظهارات را می توان 
تالش تقريبی به ســبك ســيد جمال الدين ناميد. از 
جمله می گفت: بحثهای مربــوط به حق امامت امام 
علی يا ابوبكر، هيچ نفعی به حال كنونی مســلمانان 
ندارد و صرفًا مســئله ای مربوط به گذشته است. او 
معتقد بود خود آن ائمه نيز راضی نيســتند كه چنين 
چيزی به مستمســكی برای اختالف ميان مسلمانان 

تبديل شود.67
3( محمد عبده

پس از سيد جمال الدين ادامه راه اصالح گری بر عهده 
محمد عبده68 قــرار گرفت. محمد عبده معروف ترين 
شاگرد ســيد جمال الدين بود. وی معتقد بود اصالح 
دينی؛ يعنی آزاد كــردن فكر از قيد تقليد و فهم دين 
به روش ســلف، قبل از ظهــور اختالفات )مذاهب( 

64. خاطرات االفغانی، ص248.
65. رسائل فی الفلسفة و العرفان، ص130.

66. مقاالت جماليه، ص92.
67. الثار الكاملة، ج6، ص152.

68. محمد عبده )د 1323ق/ 1905م(، پسر يك كشاورز مصری بود 
كه در سال 1266ق/ 1849م در دهكده كوچكی در ايالت بحيره مصر 
از مادر زاده شــد. وی مطالعات سنتی اســالمی را در طنطا و االزهر 
گذراند و سرانجام تحت تأثير افكار سيد جمال الدين قرار گرفت. وی 
فعاليتهايی در خطابه ها و روزنامه نگاری داشــت و هم زمان به تحصيل 
در علوم عمومی جديد روی آورد و ســرانجام در ســال 1307ق/ 
1899م به مقام مفتی اعظم مصر رســيد و كار اصلی او در همين زمان 

بود )تاريخ نهضتهای دينی ـ سياسی معاصر، صص47-41(.

و رجــوع به منابع اوليه )قرآن و ســنت( با توجه به 
موازين عقلی.69 از اين عبــارت به خوبی برمی آيد 
كه تعريف او از سلفيه، چقدر با برداشت سلفيه سنتی 
متفاوت اســت. او در واقع می گويد ما بايد به همان 
روشــی كه ســلف دين را می فهميده، آن را بفهميم، 
نه اينكه از فهم ســلف پيــروی بی چون و چرا كنيم. 
به عبارت ديگر برای او »روش فهم ســلف« اهميت 
دارد، نه خود »فهم ســلف«. اين روش فهم سلف از 
نظر او عبارت است از: رجوع به منابع اوليه با توجه 
به موازين عقلی،70 به عبارت ديگر برداشت عقلی از 
كتاب و سنت؛ چيزی كه در سلفيه سنتی به هيچ وجه 

جايگاهی ندارد.
عبده معتقد بود مفسران گذشته بنا به عقل و علم خود 
و روزگارشــان، قرآن را می فهميده اند و ما نيز بنا به 
عقــل و علم خود و روزگارمان بايد قرآن را بفهميم و 
دليلی ندارد كه در علم گذشتگان متوقف شويم. عبده 
در اين گفته خود ظاهراً برای جلوگيری از حساسيتها 
واژه ســلف را به كار نبرده، اما كاماًل آشكار است كه 
گفته وی خالف انديشه های ســلفيه سنتی است. در 
اينجا باز هم عبده خواهان پيروی از »روش تفسيری 
ســلف«؛ يعنی فهميدن قرآن متناسب با علم و شرايط 
روز است، نه دقيقًا پذيرفتن »تفسير سلف«. او مخالف 
اين بود كه فقه تا بدين حــد در جزئيات احكام فرو 
رود71 و نيــز معتقد بود زمانی كــه ظاهر نص با عقل 
تعارض دارد، بايد نص را تفســير عقالنی كرد و عقل 
انسان بر ظاهر نص برتری دارد.72 با وجود همه اينها 
عبده اشتراكاتی نيز با ســلفيه سنتی داشت، از جمله 
رد توسل به معنای پا در ميانی وسيله73 و مخالفت با 

زيارت بارگاهها و حاجت خواستن از آنها.74

69. األعمال الكاملة، ج1، ص183.
70. همان، ج1، ص185.
71. همان، ج3، ص212.
72. همان، ج3، ص301.
73. همان، ج3، ص536.
74. همان، ج3، ص555.
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از ديدگاههای تقريبــی عبده می توان در درجه اول 
به مخالفت شديد وی با تكفير اشاره كرد.75 ديگری 
تجويز قضا و فقه تلفيقی76 )اســتفاده از احكام فقهی 
همه مذاهب بنا به شــرايط( اســت. يكی از موارد 
اســتفاده او از اين فقه، نظر وی درباره جواز تجميع 
نمازها )همچون شيعه( بود كه از رشيدرضا نقل شده 

است.77
4( محمد رشیدرضا

درباره انديشه های سلفی رشيدرضا78 بايد گفت: او 
معتقد بود اگر قرآن و ســنت محمدی و سيره سلف 
صالح نبود، اسالم نيز چون ديگر اديان، دچار تحريف 
می شد.79 بنابراين رشيدرضا برای سيره سلف صالح 
چنــان اهميتی قائل بود كــه نبود آن يا نقص در آن 
را موجب تحريف اسالم می شــمرد. او از ابن تيميه 
به عنوان اصالح گری بــزرگ تمجيد می كرد كه در 
مبارزه با بدعتها و احيای كتاب و ســنت و ســيره 
سلف صالح كوشيده است. وی پس از آن، ابن قيم را 
نيز ســتايش می كرد. سپس محمد بن عبدالوهاب را 
داعی الی اهلل و زنده كننده روش ابن تيميه می شــمرد 
و قــدرت گرفتــن او و امرای ســعودی را به نصر 

خداوندی نسبت می داد.80
رشــيدرضا همچون سلفيه سنتی، توســل به اوليا 
را رد نموده و آن را خالف ســيره ســلف صالح و 

75. همان، ج3، ص203.

76. همان، ج2، ص223.
77. تاريخ األستاذ المام الشيخ محمد عبده، ج1، ص1043.

78. محمد رشــيدرضا در سال 1282ق/ 1865م در شهر قلمون در 
نزديكی طرابلــس لبنان در خانواده ای از علمــای دين به دنيا آمد. 
تحصيــالت اوليه را در همان قلمون و نيــز در طرابلس گذراند. وی 
پس از آشنايی با انديشه های سيد جمال الدين و محمد عبده در مجله 
عروة  الوثقی، تحت تأثير اين دو قرار گرفت. وی كه در طرابلس تحت 
حكومت عبدالحميد دوم عثمانی، مجالی برای نشر افكار خود نمی ديد، 
راهی مصر شد و در آنجا با انتشار نشريه المنار افكار اصالحی خود 
را منتشر ســاخت. وی در سال 1354ق/ 1925م درگذشت )الشيخ 

رشيد رضا و الخطاب السالمی المعتدل، صص55-11(.
79. الوهابيون و الحجاز، ص4.

80. همان، ص6.

از وسوســه های شيطان می دانســت. او اعياد تولد 
اوليا را نيز از جمله اين انحرافات می دانست81 و با 
تأسف فراوان از تبرك جستن مردم به خاك مقبره ها 
ياد می كــرد.82 او همچنين ديدگاههــای وهابيون 
تأييــد می نمود.83  را  قبور  در خصوص زيــارت 
امــا تفاوتی كه بين ديدگاههای رشــيدرضا در اين 
زمينه ها و ديدگاههای وهابی وجود داشت، آن بود 
كه وی در آثار خــود مرتكبان اين اعمال را تكفير 

نكرد.
رشيدرضا موافقت ديگری نيز با سلفيه سنتی داشت 
و آن اعتقاد بــه افتتاح باب اجتهاد بود. اما وی در 
نحوه اجتهاد با آنان اختالفاتی داشت. او معتقد بود 
در تشريع مصدر نص و سپس امت است و در نص 
قوانين اندكند، پس كار اصلی قانون گذاری بر عهده 
امت قرار گرفته اســت.84 اختالف در اينجا اســت 
كه رشــيدرضا تعريف مخصوصی از نص داشــت. 
او معتقــد بود با وجود قرآن و ســنت نبوی، دين 
اسالم در عقايد، احكام و آداب عبادات به صورت 
مفصــل، و در معامالت )امــور دنيوی( به صورت 
اجمالی كامل شده و تفصيل معامالت به اولی االمر 
واگذاشــته شده است. او سپس فهم صحيح از قرآن 
و ســنت پيامبر)ص( را همان فهم اكثريت صحابه و 
تابعان دانسته و احكام فقهی پس از آنان را اگرچه 
مجــاز می داند، اما آنها را در دايره نص به شــمار 

نمی آورد.85
بنابراين رشــيدرضا معتقد اســت هيــچ تغييری در 
عبــادات جايز نيســت و تنها معامــالت می توانند 
موضوع اجتهاد قرار گيرند. همچنين وی معتقد است 
احــكام فقهی صادره پس از صحابــه و تابعان ـ از 
جمله مذاهب چهارگانه اهل ســنت ـ ثابت نيســتند 

81. الفتاوی، ج1، ص78.
82. السنة و الشيعة أو الوهابية و الرافضة، ص127.

83. الوهابيون و الحجاز، صص59و60.
84. تفسير المنار، ج5، ص190.

85. همان، ج6، ص166.
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و می تواننــد تغيير كنند، اما آنچــه اكثريت صحابه و 
تابعان در اين مــورد گفته اند، ثابت و غير قابل تغيير 
هستند. نكته ديگری كه از اين نظر رشيدرضا می توان 
دريافت، آن است كه تعريف سلف صالح از ديد وی، 
شامل صحابه و تابعان است و فهم و سيره آنها است 
كه بايد مورد پيروی قرار گيرد، نه نسلهای بعدی. اين 
تحديد دايره سلف صالح، می تواند زمينه كسب ميدان 
عمل وسيع تری برای اجتهاد فراهم آورد؛ زيرا حكم 
بسياری از مسائل در زمان صحابه و تابعان دريافت 
نمی شود و با توجه به اين امر است كه می توان غرض 
رشيدرضا را از اين سخنش دريافت: »در نص احكام 
اندكی در زمينه قانون گذاری يافت می شود و اكثر آن 
به امت واگذار شــده است«.86 اخوان المسلمين، اين 
شــبكه عظيم موجود در كشورهای اسالمی، بسياری 
از انديشــه های خود را از سلفيه اصالحی و به ويژه 

رشيدرضا گرفته است.87

نتیجه گیری
1. سلفيه يا ســلفی گری، جريانی اســت كه تمايل 
به پيروی از ســلف صالح دارد، امــا در همين نقطه 
دارای دو انشــعاب اصلی است: يكی معتقد است كه 
بايد آنچه ســلف انجام داده را مو به مو پيروی كند 
و ديگری معتقد اســت كه بايــد آزادی تصميم گيری 
ســلف؛ يعنی اجتهاد آزادانديش آنان را مورد پيروی 
قرار دهد. در آغاز جريان اصلی سلفيه همان جريان 
اول بود و با گذشــت زمان تمايل و تأكيد بر پيروی 
مو به مو از سلف در آن افزايش يافت. اما با آشنايی 
مســلمانان با علوم جديد و نيز شكســتهای پياپی 
آنــان از اروپاييان، ضرورت تطبيــق با تحوالت و 
پيشــرفتهای جديد هرچه بيشــتر حس شد. اين امر 
منجر به پيدايش جريان دوم سلفيه گرديد كه جريانی 
پيشــرو و اصالح گرا بود. اين حركت نيز با گذشت 
زمان دچار تحول شــد. بدين گونه كه در دوره محمد 

86. همان.
87. سيری در انديشه سياسی عرب، ص80.

عبده به اوج آزادانديشــی خود رســيد و در دوره 
رشيدرضا از شدت اين آزادانديشی كاسته شد.

2. هردو جريان سلفی به رغم اختالفات بسيار، الاقل 
در يك زمينه هم نظر بودند و آن ضرورت افتتاح باب 
اجتهاد بود. اين دو انديشه ســرانجام در ديدگاههای 
محمد رشيدرضا با يكديگر تالقی كردند و رشيدرضا 
مخلوطــی از هردو را ارائه داد. اما اين امر مســتلزم 
تغيير ديدگاههای رشيدرضا از اصالح گرايی به سوی 
سلفيه سنتی بود و در واقع اين، نقطه ركودی در سلفيه 

اصالح گرا بود.
3. بررسی افراد و انديشه های متنوع جريان سلفی نشان 
می دهد كه اين جريان، تحت شرايط خاصی می تواند 
به روند تقريب مذاهب اسالمی كمك نمايد. به وجود 
آمدن چنين شــرايطی می تواند دارای چند مرحله يا 
جنبه باشد. به عنوان مثال متمايل شدن سلفيه سنتی به 
سلفيه اصالح گرا می تواند در اين زمينه راهگشا باشد. 
ديگر آنكه اگر سلفيه سنتی بيشتر بر ديدگاههای آخر 
ابن عبدالوهاب تأكيد كند، تا ديدگاههای اوليه اش، گام 
مؤثری در مسير همزيســتی با ديگر مذاهب اسالمی 
برداشته است. توجه و تمركز بيشتر بر ديدگاههای سيد 
جمال و محمد عبده نيز می تواند ســلفيه اصالح گرا را 
كه خود به نوعی پيشتاز تقريب بوده است، ياری دهد. 
بنابراين در درون سلفيه چه جناح سنتی و چه جناح 
اصالح طلــب آن، ظرفيتهای قابل قبولی برای تقريب 
وجود دارد، هرچند اين ظرفيتها در ســلفيه اصالحی 

بسيار بيشتر است.
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