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  اشاره

 ≈ Ω⋅⌠ΤΩÿ ϑ〉×ΩΤ∼‰ΩΤ� χΣ–Σ ΠΡ�Ω⌠♥ΩΤ�Ω &χΣ–Σ …فرمايـــــد:  خـــــداي متعـــــال، مـــــي
، سـياه  ها چهره، سفيد و برخي ها چهرهروزي كه برخي «يعني: ) 106عمـران:  [آل
اهل سـنت، در آن روز، سـفيدرو هسـتند و    «گويد:  مي �عباس ابن ».شود مي

هايشـان، سـياه    باشـند و چهـره   رو مـي  اهل بدعت و اختالف، در آن روز سـيه 
هسـتند؛ آنـان، سـخن رسـول      �خدا اهل سنت، همان پيروان رسول». شود مي

دارند و به جماعت و يكپـارچگي در   را بر هر سخن ديگري مقدم مي �اكرم
را كنـار   �هـاي آن حضـرت   ها كه سنت بدعتي خوانند؛ بر عكسِ حق فرا مي

هـاي ايشـان، راه    يچي از سـنت كنند و بـا سـرپ   گذارند و با آن مخالفت مي مي
گيرند. اهـل سـنت و جماعـت، همـان سـلف        تفرقه و اختالف را در پيش مي

صالح و گذشتگان نيكوكار ما اعم از صحابه و تابعين و پيـروان خـوب آنـان    
  هستند.

هاي جاري خداوند، درگيري اهل حـق و اهـل    جا كه يكي از سنت از آن
سـنت و جماعـت، در طـول تـاريخ،      بينيم كه اهـل  باطل با يكديگر است، مي

گـري بـا    ي خـط سـتيزه   اند. در عصر حاضر نيز در ادامـه  دشمنان زيادي داشته
و شبيخون فرهنگي، از خـارج    ها اهل حق، عامل جديدي به نام جنگ انديشه

و از جانب دشمنان اسـالم بـويژه آمريكـا، وارد چـارچوب اسـالم شـده و در       
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2 
ر گرفتـه اسـت. دشـمنان اسـالم و در     رديف دشمنان اهل سنت و جماعت قرا

اي بر  جانبه ميالدي، جنگ همه 2001سپتامبر  11ها، آمريكا، پس از  رأس آن
هـاي   اند تا از طريـق تحميـل سياسـت    ضد اهل سنت و جماعت را آغاز كرده

جديد بر كشورهاي اسالمي، دنيايي نوين و عاري از حقيقـت اسـالم، ترسـيم    
سـان مسـلمانان و    بـا خـود يـدك بكشـد و بـدين     نمايند كه تنها نـام اسـالم را   

هــاي خــويش  ي خــود و اجــراي سياســت كشــورهاي اســالمي را زيــر ســلطه
هـاي دشـمنان    درآورند. متأسفانه در اين ميان بسياري از كشورها، به خواسـته 

انـد..   هاي آمريكايي و ضداسالمي گام برداشـته  و در راستاي سياست  تن داده
هـايي   و دشمنان اسالم، در مقـاطعي بـه موفقيـت   گفتني است: هرچند كافران 

يابند، اما اين، سنت الهي است كه فرجام نيك، از آن نيكوكـاران و   دست مي
رو سرانجام شـبيخون فرهنگـي و نظـامي دشـمنان      باشد؛ از اين پرهيزكاران مي

 ♠Ω◊ΘΩΤ⇒Σ♠Ω◊ΘΩΤ⇒Σ♠Ω◊ΘΩΤ⇒Σ♠Ω◊ΘΩΤ⇒Σ ………… اسالم گرچه به درازا بينجامد، چيزي جز زيان و شكست نخواهد بود:

ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… Ψ�Πς√≅…Ψ�Πς√≅…Ψ�Πς√≅…Ψ�Πς√≅… ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ πŒς∏ΩāπŒς∏ΩāπŒς∏ΩāπŒς∏Ωā ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Σ∃‰ΩΤ∈Σ∃‰ΩΤ∈Σ∃‰ΩΤ∈Σ∃‰ΩΤ∈ ⇑ς√Ω⇑ς√Ω⇑ς√Ω⇑ς√Ω ðŸΨ•ΩΤ�ðŸΨ•ΩΤ�ðŸΨ•ΩΤ�ðŸΨ•ΩΤ� Ψ◊Πς⇒〉♥Ψ√Ψ◊Πς⇒〉♥Ψ√Ψ◊Πς⇒〉♥Ψ√Ψ◊Πς⇒〉♥Ψ√ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… „ÿΨŸ‰ΩΤ�„ÿΨŸ‰ΩΤ�„ÿΨŸ‰ΩΤ�„ÿΨŸ‰ΩΤ� (23)(23)(23)(23) ≈≈≈≈ :ــتح ] 23[فـ

باشد كه در گذشته نيز بـوده اسـت و هرگـز بـراي      اين، سنت الهي مي«يعني: 
  ».سنت الهي، تغيير و تبديلي نخواهي يافت

رو  ز اينگيرد؛ ا ي اين شبيخون، از چند لحاظ مورد بررسي قرار مي پرونده
اش  هاي منهج اهل سنت و جماعت و دشمنان گذشته در خالل آن، از ويژگي

 كنـوني  شـرايط هـاي راهبـردي آمريكـا در     آيد و از سياست سخن به ميان مي
تا رژيـم عقيـدتي و رفتـاري نـويني را جـايگزين       دكوش ميكند كه  بحث مي
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3 
ي عالمـان ديـن،    چنين به بيان وظيفهسلف صالح، نمايد. اين مقاله، هم ي شيوه

در قبــال يــاري مــنهج ســلف صــالح و واكــنش بــه شــبيخون دشــمنان اســالم  
ي  هاي فـراروي دعـوت بـه مـنهج و شـيوه      پردازد. در اين رهگذر، چالش مي

ي فراخـوان   گيرد و رهنمودهـايي در زمينـه   سلف صالح مورد بررسي قرار مي
  گردد. سلفيت و زندگي بر اساس منهج سلف صالح، بيان مي

  هاي فراروي آن سلفيت و چالش مفهوم

شـود كـه پيشـتر بـوده و گذشـته       ي (سلف) در لغت به چيزي اطالق مـي  واژه

 …≅√≥ΘΩΩšΚς…ΩΘΩΩšΚς…ΩΘΩΩšΚς…ΩΘΩΩšΚς…Ω ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… Ω⊗∼Ω‰<√≅…Ω⊗∼Ω‰<√≅…Ω⊗∼Ω‰<√≅…Ω⊗∼Ω‰<√≅… Ω⋅ΘΩ≤ΩšΩΩ⋅ΘΩ≤ΩšΩΩ⋅ΘΩ≤ΩšΩΩ⋅ΘΩ≤ΩšΩ &Ν…λΩΤŠΘΞ≤√≅…&Ν…λΩΤŠΘΞ≤√≅…&Ν…λΩΤŠΘΞ≤√≅…&Ν…λΩΤŠΘΞ …………فرمايـد:   است. چنانكـه خـداي متعـال، مـي    

⇑Ω∧ΩΤ⊇⇑Ω∧ΩΤ⊇⇑Ω∧ΩΤ⊇⇑Ω∧ΩΤ⊇ ΙΣƒ∫:†Ω–ΙΣƒ∫:†Ω–ΙΣƒ∫:†Ω–ΙΣƒ∫:†Ω– β◊ðℵ≠Ψ∅⌠ΤΩ∨β◊ðℵ≠Ψ∅⌠ΤΩ∨β◊ðℵ≠Ψ∅⌠ΤΩ∨β◊ðℵ≠Ψ∅⌠ΤΩ∨ ⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨ −ΨΨΘΤŠΘΩ⁄−ΨΨΘΤŠΘΩ⁄−ΨΨΘΤŠΘΩ⁄−ΨΨΘΤŠΘΩ⁄ υΩΩ�⇓≅†ΩΤ⊇υΩΩ�⇓≅†ΩΤ⊇υΩΩ�⇓≅†ΩΤ⊇υΩΩ�⇓≅†ΩΤ⊇ ΙΣς∏ΩΤ⊇ΙΣς∏ΩΤ⊇ΙΣς∏ΩΤ⊇ΙΣς∏ΩΤ⊇ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ð∪ð∪ð∪ð∪ς∏Ω♠ς∏Ω♠ς∏Ω♠ς∏Ω♠ ,ΙΣΣ≤∨Κς…Ω,ΙΣΣ≤∨Κς…Ω,ΙΣΣ≤∨Κς…Ω,ΙΣΣ≤∨Κς…Ω ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ… ∃ϑðΨ/≅…∃ϑðΨ/≅…∃ϑðΨ/≅…∃ϑðΨ/≅… 

⌠⇑Ω∨Ω⌠⇑Ω∨Ω⌠⇑Ω∨Ω⌠⇑Ω∨Ω Ω�†Ω∅Ω�†Ω∅Ω�†Ω∅Ω�†Ω∅ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ 〉̂ ΗΤ Ω™π″Κς…〉̂ ΗΤΩ™π″Κς…〉̂ ΗΤΩ™π″Κς…〉̂ ΗΤΩ™π″Κς… ∃Ψ⁄†Πς⇒√≅…∃Ψ⁄†Πς⇒√≅…∃Ψ⁄†Πς⇒√≅…∃Ψ⁄†Πς⇒√≅… ⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑ †Ω∼Ψ⊇†Ω∼Ψ⊇†Ω∼Ψ⊇†Ω∼Ψ⊇ φΣŸΨ∏ΗΤΩāφΣŸΨ∏ΗΤΩāφΣŸΨ∏ΗΤΩāφΣŸΨ∏ΗΤΩā (275)(275)(275)(275) ≈≈≈≈:275[بقره [

و خداوند، خريد و فروش را حالل كرده و ربا را حرام نمـوده اسـت؛   «يعني: 
ت كشيد، پس هر كس كه اندرز پروردگارش به او رسيد و از رباخواري دس

باشـد و كسـي كـه     ، از آن اوست و سرو كارش با خدا مـي آنچه پيشتر بوده
برگردد (و دوباره مرتكـب ربـاخواري شـود) چنـين كسـاني، اهـل آتشـند و        

  ».مانند جاودانه در آن مي
شود كـه پيشـتر آمـده و از     همچنين به پيشينيان و كساني اطالق مي  ،سلف

 ¬ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇¬ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇¬ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇¬ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ †_Τ⊃ς∏Ω♠†_Τ⊃ς∏Ω♠†_Τ⊃ς∏Ω♠†_Τ⊃ς∏Ω♠ „Ω‘Ω∨Ω„Ω‘Ω∨Ω„Ω‘Ω∨Ω„Ω‘Ω∨Ω …………فرمايـد:   ياند. چنانكـه خـداي متعـال مـ     دنيا رفته
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φ⇔ΤÿΞ≤Ψā›„ΠΨ√φ⇔ΤÿΞ≤Ψā›„ΠΨ√φ⇔ΤÿΞ≤Ψā›„ΠΨ√φ⇔ΤÿΞ≤Ψā›„ΠΨ√ (56)(56)(56)(56) ≈≈≈≈  :و نمونه و مثالي  پيشينيانما، آنان را «يعني:  ]56[زخـرف

  ».ايم براي ديگران ساخته
هاي آن، در هشت جاي قرآن آمـده و همگـي    خانواده ي سلف يا هم واژه

آنكه بـر گـروه    ن واژه، بيبر همان مفهومي داللت دارند كه پيشتر بيان شد. اي
يا جماعت مشخصي از پيشينيان اطالق شود، به مفهوم همه گذشتگاني اسـت  

اند؛ حال چه  كه داراي تقدم زماني هستند؛ يعني در گذشته به دنيا آمده و رفته
اند و چه بد و بدكار. امـا وقتـي از سـلف صـالح بحـث       خوب و نيكوكار بوده

نسل نيكي هستند كه پس از آنها آمـده و   ، تابعين و�شود، منظور صحابه مي
اند. سلفي، بدين معنا نيست كه هر آن كـس كـه    خوبي پيروي كرده از آنان به

كنـد، حتمـا پيـرو مـنهج و روش آنـان اسـت؛ از        خود را به سلف منسوب مي
رو سلفيت، گروه و يا جماعت خاصي نيستند؛ چنانكه سلفيت بـر خـالف    اين

اي نيسـت كـه آمـده و گذشـته باشـد. بلكـه        ويژهي زماني  پندار برخي مرحله
و سـنت  خـدا  سلفيت، به معناي پيـروي از سـلف صـالح در تعامـل بـا كتـاب       

باشد؛ به عبارتي پيروي از سلف صالح در فهم ديـن و عمـل    مي �خدا رسول
چنين دعوت به سوي آن، معناي سلفيت است و در حقيقت همان  به آن و هم

باشـد و سـلفيت، چيـزي غيـر از روش      ميمنهج و روش اهل سنت و جماعت 
ــنت و  ــل س ــت اه ــن  جماع ــت. از اي ــل و    نيس ــي كام ــنهج علم ــلفيت، م رو س

اي در برابر نصوص شرعي (كتاب و سنت) اسـت و يـك موضـع و     جانبه همه
باشد. خـداي متعـال، بـه پيـروي از سـلف صـالح        چارچوب علمي خاص نمي



������ � ���	
�� ��� ���� 

 

5 

ــت:   ــوده اس ــتور داده و فرم φΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…ΩφΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…ΩφΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…ΩφΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…Ω ΩΩ …………دس ΩΩ⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅…⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅…⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅…⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅… 

Ψ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…ΩΨ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…ΩΨ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…ΩΨ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅… ω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠ ƒΨ∂Πς⁄ƒΨ∂Πς⁄ƒΨ∂Πς⁄ƒΨ∂Πς⁄ ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ⌠¬Σ⇒Ω∅⌠¬Σ⇒Ω∅⌠¬Σ⇒Ω∅⌠¬Σ⇒Ω∅ Ν…Σ∂Ω⁄ΩΝ…Σ∂Ω⁄ΩΝ…Σ∂Ω⁄ΩΝ…Σ∂Ω⁄Ω ΣΤΤ⇒Ω∅ΣΤΤ⇒Ω∅ΣΤΤ⇒Ω∅ΣΤΤ⇒Ω∅ 

ΘΩŸΤΤΩ∅ςΚ…ΩΘΩŸΤΤΩ∅ςΚ…ΩΘΩŸΤΤΩ∅ςΚ…ΩΘΩŸΤΤΩ∅ςΚ…Ω ⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√ ξŒΗΤΠς⇒Ω–ξŒΗΤΠς⇒Ω–ξŒΗΤΠς⇒Ω–ξŒΗΤΠς⇒Ω– Ξ≤•ΩΤ�Ξ≤•ΩΤ�Ξ≤•ΩΤ�Ξ≤•ΩΤ� †ΩΩ�π™ΩΤ�†ΩΩ�π™ΩΤ�†ΩΩ�π™ΩΤ�†ΩΩ�π™ΩΤ� Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅…Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅…Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅…Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤāΩ⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤāΩ⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤāΩ⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤā :†φΤΤΤ∼Ψ⊇:†φΤΤΤ∼Ψ⊇:†φΤΤΤ∼Ψ⊇:†φΤΤΤ∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς…&…_ŸΤΩΤŠΚς…&…_ŸΤΩΤŠΚς…&…_ŸΤΩΤŠΚς… ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ 

Σƒ⌠Ω⊃Σƒ⌠Ω⊃Σƒ⌠Ω⊃Σƒ⌠Ω⊃ <√≅…<√≅…<√≅…<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… (100)(100)(100)(100) ≈≈≈≈ :ــه ــي: ) 100[توب مهــاجرين و از پيشــگامان نخســتين «يعن

انصار و كساني كه بـه نيكـي روش آنـان را در پـيش گرفتنـد و راه ايشـان را       
خوبي پيمودند، خداوند، از آنان راضي است و ايشان هم از خدا خشـنودند   به

زيـر (درختـان و    و خداوند، براي آنان بهشت را آمـاده سـاخته اسـت كـه در    
ماننـد؛ ايـن    كاخهاي) آن نهرها و رودبارها جاري است و جاودانه در آن مـي 

  ».است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ
خيـر أمتـي، قرنـي ثـم الـذين      شان فرموده است: ( نيز درباره �خدا رسول

بهترين افراد امتم، كساني هستند كـه در  «يعني:  }1){يلونهم ثم الذين يلونهم
آينـد   صحابه) و سپس كسـاني كـه پـس از آنـان مـي     يعني هستند ( دوران من

از ». تبـع تـابعين)  يعني آيند ( تابعين) و سپس كساني كه بعد از آنان مييعني (
  باشد. رو سلفيت، منهجي است كه در هر زمان و مكاني، قابل تكرار مي اين

پايبندي مسلمانان به منهج سـلف صـالح در تعامـل بـا نصـوص شـرعي از       
ي ثبات و مانـدگاري ديـن و عـدم تحريـف ديـن در       فهم و عمل، مايه لحاظ

 …ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ† …………ي الهي مصداق پيدا كنـد كـه:    اذهانشان بوده است تا بدين سان فرموده
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Σ⇑™Ω⇓Σ⇑™Ω⇓Σ⇑™Ω⇓Σ⇑™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓†ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓†ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓†ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω†ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω†ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω†ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω ΙΣΩΤ√ΙΣΩΤ√ΙΣΩΤ√ΙΣΩΤ√ Ω⇐Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√Ω⇐Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√Ω⇐Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√Ω⇐Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (9)(9)(9)(9) ≈≈≈≈ :ما، قـرآن  «يعني:  ]9[حجر

  ».حافظ و پاسدار آن هستيم ايم و خود ما، را فرو فرستاده
آورد مـي  پايبندي مسلمانان به منهج سلف صالح، اين امكان را نيز فـراهم  

ي سلف صالح  ها و مسايل جديد، همچنان به شيوه  آنان در تعامل با پديده كه
د تـا  وشـ مـي  عمل نمايند؛ به عبارتي، پايبندي به مـنهج سـلف صـالح، باعـث     

يد، همچنان به شـيوه سـلف عمـل كننـد و     مسلمانان با وجود بروز مسايل جد
داران اكـه هـو   . اين، بدين معنا نيسـت اد و يكپارچگي خود را حفظ نماينداتح

؛ چراكـه چنـين چيـزي    ندارنـد گونه اختالف نظـري بـا هـم     منهج سلفي، هيچ
غيرممكن و نامطلوب است. لذا اختالف نظر در چنين حالتي كه همه به منهج 

مند و بر اسـاس اصـول و ضـوابط مشخصـي      بطهسلف صالح پايبند باشند، ضا
ي هوا و هـوس. بنـابراين چنـين اختالفـي،      باشد، نه افسارگسيخته و بر پايه مي

باشد و برخاسته از سرسختي در برابر نصـوص   اختالف در فهم و برداشت مي
شرعي نيست؛ هرچند رويكرد دينـي افـراد بـر اسـاس مـنهج سـلف، در فهـم        

عصـوم نيسـت؛ لـذا شـاهد آن هسـتيم كـه در       نصوص شرعي و عمل به آن، م
دهـد. در   اي از موارد در فهم نصوص و عمـل بـه آن، اشـتباهاتي رخ مـي     پاره

ادبيات و باورهاي منهج سلفي، عصمت، مخصوص پيامبران است و بـس؛ بـه   
بينـيم كـه گفتـه     را مـي  �عباس ي ابن همين خاطر در ادبيات اين منهج، گفته

توان رد كرد؛ جز سـخن   توان قبول و هم مي سخن هر كسي را هم مي« است:
گفتـاري بـه همـين     }2{»چون و چرا پذيرفتـه شـود.   كه بايد بي �خدا رسول
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7 
ي اربعـه: (ابوحنيفـه، مالـك، شـافعي و احمـد       مفهوم از مجاهد و نيـز از ائمـه  

  اهللا) و جمع زيادي از بزرگان و سرآمدان دين، روايت شده است. رحمهم
ي  اساس استوار است كه نبايد در برابر فرموده طبيعت منهج سلفي، بر اين

صريح خدا و رسول، سرسختي كرد؛ بلكه بايد به اين فرمان خـدا پايبنـد بـود    

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤΤÿ ð⇑ÿΨϒΠς√≅…ð⇑ÿΨϒΠς√≅…ð⇑ÿΨϒΠς√≅…ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆Σ�Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆Σ�Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆Σ�Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆Σ� Ω⇐κΤΩŠΩ⇐κΤΩŠΩ⇐κΤΩŠΩ⇐κΤΩŠ γΩŸΩÿγΩŸΩÿγΩŸΩÿγΩŸΩÿ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… −Ψ∃Ψ√Σ♠Ω⁄Ω−Ψ∃Ψ√Σ♠Ω⁄Ω−Ψ∃Ψ√Σ♠Ω⁄Ω−Ψ∃Ψ√Σ♠Ω⁄Ω† …………فرمايد:  كه مي

Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩΝ…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩΝ…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩΝ…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω Ωϑð&/≅…Ωϑð&/≅…Ωϑð&/≅…Ωϑð&/≅… ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… ε⊗∼Ψ∧Ω♠ε⊗∼Ψ∧Ω♠ε⊗∼Ψ∧Ω♠ε⊗∼Ψ∧Ω♠ χ¬∼Ψ∏Ω∅χ¬∼Ψ∏Ω∅χ¬∼Ψ∏Ω∅χ¬∼Ψ∏Ω∅ (1)(1)(1)(1) ≈≈≈≈ :اي مؤمنان! بر خدا و «يعني: ] 1[حجرات

پيامبرش پيشي مگيريد (و هـيچ حكمـي را بـر حكـم خـدا و رسـول، تـرجيح        
ي كسـي را بـر    ندهيد) و از خدا بترسـيد و پـروا دشـته باشـيد (از اينكـه گفتـه      

 خدا مقدم بداريد). چراكه خدا، شنوا(ي گفتارتـان) و  ي خدا يا رسول فرموده
  ».باشد دانا(ي كردارتان) مي

 …≅/Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς ω⇑Ψ∨Σ∧Ψ√ω⇑Ψ∨Σ∧Ψ√ω⇑Ψ∨Σ∧Ψ√ω⇑Ψ∨Σ∧Ψ√ ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω ]◊Ω⇒Ψ∨Σ∨]◊Ω⇒Ψ∨Σ∨]◊Ω⇒Ψ∨Σ∨]◊Ω⇒Ψ∨Σ∨ …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ… Ω∝ΩΤ∈Ω∝ΩΤ∈Ω∝ΩΤ∈Ω∝ΩΤ∈ ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ† ………… :فرمايـــد:  همچنـــين مـــي

,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω …[≤Τ∨Κς……[≤Τ∨Κς……[≤Τ∨Κς……[≤Τ∨Κς… ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… Ω⇐Ρ∇ΩΤÿΩ⇐Ρ∇ΩΤÿΩ⇐Ρ∇ΩΤÿΩ⇐Ρ∇ΩΤÿ Σ¬Σς√Σ¬Σς√Σ¬Σς√Σ¬Σς√ Σ〈Ω⁄ΩκΨ�<√≅…Σ〈Ω⁄ΩκΨ�<√≅…Σ〈Ω⁄ΩκΨ�<√≅…Σ〈Ω⁄ΩκΨ�<√≅… ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ %⌠¬Ψ∑Ξ≤∨ςΚ…%⌠¬Ψ∑Ξ≤∨ςΚ…%⌠¬Ψ∑Ξ≤∨ςΚ…%⌠¬Ψ∑Ξ≤∨ςΚ… ⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω γ°⊕ΩΤÿγ°⊕ΩΤÿγ°⊕ΩΤÿγ°⊕ΩΤÿ ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… 

ΙΣς√Σ♠Ω⁄ΩΙΣς√Σ♠Ω⁄ΩΙΣς√Σ♠Ω⁄ΩΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΤΩ∂ΘΩΤΤΩ∂ΘΩΤΤΩ∂ΘΩΤΤΩ∂ „ΗΤς∏Ω∂„ΗΤς∏Ω∂„ΗΤς∏Ω∂„ΗΤς∏Ω∂ †_Τ⇒∼Ψ‰Θ†_Τ⇒∼Ψ‰Θ†_Τ⇒∼Ψ‰Θ†_Τ⇒∼Ψ‰Θ Σ∨Σ∨Σ∨Σ∨ (36)(36)(36)(36) ≈≈≈≈ :هيچ مرد و زن «يعني: ] 36[احـزاب

اند، اختيـاري از خـود نـدارد و هـر      مؤمني، در حكمي كه خدا و رسول كرده
كس، از دستور خدا و رسولش سرپيچي كند (و حكم ديگران را مقدم بدارد 

  ».تحقيق كه به گمراهي آشكاري گرفتار شده است يا خودسري نمايد) به
ن دستورات صريح قرآن، باعث شده تا كسـاني  پايبندي منهج سلفي، به اي

كــه بــر اســاس ايــن روش، هــيچ حكمــي را بــر حكــم خــدا و رســول مقــدم  
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8 
اند، در طول تاريخ با دشمنان و مخالفان زيادي مواجه شوند كـه خـود    نداشته

دانند و نگاهشان، بـه كتـاب و سـنت، هماننـد      طلب مي گرا يا مصلحت را عقل
  و مراجع علمي و كاربردي دارند.نگاهي است كه به ساير منابع 

  ي منهج سلفي برخي از برداشتهاي نادرست درباره

انـد تـا برخـي از مفـاهيم و      مخالفان و دشمنان منهج سلفي، همـواره كوشـيده  
برداشتهاي نادرست از منهج سلفي را در اذهان عموم مردم رواج دهنـد و بـر   

نهج سلفي ارائه نمايند. كاري، تعريف و سيماي نادرستي از م ي اين مغلطه پايه
انـد كـه    چنانچه برخي، سلفيت را منهجي تند، خشن و متعصبانه تعريف كرده

برد و با رويكردي تكفيري، وحدت ملي(!)  ديگران را زير سؤال مي مسلمانيِ
اندازد و سـبب تفرقـه، اخـتالف و درگيريهـاي      و وحدت ديني را به خطر مي

چند مـدعي تعـدد و تنـوع فكـري و     شود. مخالفان منهج سلفي، هر داخلي مي
نظري در تعامل با كتاب و سـنت و   فرهنگي هستند، اما منهج سلفي را به كوته

رو بر اين باورند كه بايد اين ديدگاه را  كنند و از اين رويكرد سلف، متهم مي
هاي فكري و فرهنگي حذف نمود! بدون شـك   و ديدگاه ي مكاتب از صحنه

كاري است. چراكه  اشتباه و بلكه دروغ و مغلطه چنين تعريفي از منهج سلفي،
هواداران منهج سلفي، همان اهـل سـنت و جماعتنـد كـه خواهـان وحـدت و       

ي كتاب و سنت هستند و اصال يكپارچگي و وحدت، در  اتحاد امت در سايه
باوري را قبول ندارند. هـواداران مـنهج سـلفي، بـر      ي پلوراليسم و كثرت سايه

هاي قرآن و سـنت   چون و چرا از داده ي، به پيروي بياساس رهنمودهاي قرآن
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9 
خوانند و فحواي دعوتشـان، وحـدت در پرتـو كتـاب و سـنت       صحيح فرا مي

ها و اذيت و آزار مخالفانشان،  كنند و بر دروغ است. لذا تفرقه را نكوهش مي
هـا و   اهللا در رد بر جهمي ورزند. امام احمد بن حنبل رحمه صبر و شكيبايي مي

كننـد و در دل كافرنـد، از اهـل تشـبيه و آنـاني       كه ادعـاي ايمـان مـي   كساني 
كننـد؛   ي خود، تأويل و توجيه مـي  نالد كه آيات قرآن را به ميل و خواسته مي

اي از علمـا را بـر آن    گويـد: خـدا را سـپاس كـه در هـر زمـاني عـده        وي، مي
اه را هـاي ايـن ر   دارد تا از گمراهي به سوي هدايت فرا بخواننـد و سـختي   مي

تحمل نمايند، با كتاب خدا، مردگان عقيـدتي را زنـده كننـد و بـا نـور خـدا،       
كوردالن را بينايي بخشند؛ آري چه بسيار كسـاني كـه در دام ابلـيس هـالك     
شدند؛ اما با دعوت و كوشش علماي حقاني، بيدار و زنده گشتند و چه بسيار 

ي مـردم چـه    علما بر تـوده گمراهاني كه دوباره هدايت يافتند. بله! واقعا تأثير 
  }3{»ي مردم بر علما، چه بد! خوب بوده است و بر عكس تأثير توده

گيـريش در برابـر    اين را نشان داد. چنانچه موضع عمالًخود امام احمد نيز 
دانند كه چگونـه بـه زنـدان افتـاد و      ده نيست و همه، مييمعتزله، بر كسي پوش

  شكنجه شد.
الرشيد، از امام  چنين رويكردي داشت؛ هاروناهللا نيز  مالك بن انس رحمه

مالك خواست تا مؤطاي ايشان را در قلمـرو اسـالمي بـه عنـوان يـك مرجـع       
و به مردم دستور دهد كه بـه   ي قوانين ديني، به اجرا درآورد علمي در عرصه

ايـن كـار را   «چه در المؤطا آمده، عمل كنند. امام مالك رحمه اهللا فرمود:  آن
در فروع با هم اختالف كرده و در منـاطق و   �خدا ران رسولنكن؛ چراكه يا
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اي) سنتي، جا  رو (در هر منطقه اند و از اين هاي مختلف، پراكنده شده سرزمين
  }4{»افتاده و نهادينه شده است.

ضع هواداران منهج سلفي، در چنـين مـواردي كـامال روشـن و شـفاف      مو
كننـد؟! سـلف صـالح، از     مـي نظر تلقي  است؛ پس چگونه برخي آنان را كوته

اند كه بر پايبندي به سنت و  نام اهل سنت و جماعت شناخته شده هآن جهت ب
و در   همسويي در چارچوب سنت و نيز دوري از بدعت و تفرقه، مصـر بـوده  

سان پرواضح اسـت كـه مواضـع     اند. بدين اين راستا جديت و سرسختي داشته
ي نيست كه از روي ناچاري و دار است و مواضع منهج سلفي، اصولي و ريشه

كـه   تحت شرايط خاص اتخاذ شده باشد. جاي بسي شگفت است كه كساني
در برابـر مـنهج سـلفي     ،دهنـد  با جار و جنجال، بانگ تعدد فكري را سـر مـي  

گيرند و معتقدند كه بايد اين طرز فكر را از صحنه خارج و حـذف   موضع مي
دموكراسي و كسـاني كـه نظـر     كه برخي از مدعيان انگيزتر، اين كرد! شگفت

پندارنـد، از حـذف و كنـار زدن مـنهج      ي نهـايي قضـايا مـي    اكثريت را فيصله
، موضعي در قبال ايـن  عمالًگويند! آري،  سلفي و چند و چون آن، سخن مي

كلي متفـاوت   فكري و مورد ادعايشان به )Doctrine(منهج دارند كه با دكترين
  هوا. است؛ يعني همان سياست يك بام و دو

   هـا،   كننـد كـه سـلفي    م مـي َلـ مخالفان منهج سلفي، ايـن مسـأله را بسـيار ع
برخـي از فرقـه هـاي منحـرف     گرايـان و   توانند بدون درگيـري بـا مـادي    نمي

، زندگي كنند! آري، اما آيا مگـر خـود ايـن آقايـان، بـا مخالفانشـان،       اسالمي
شدت واكنش نشان  هاي خونيني ندارند و آيا در برابر مخالفانشان، به درگيري
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دهند؟! خودشان سر تا پا درگير چنين مسايلي هستند و بـاز بـر هـواداران     نمي
فـان مـنهج سـلفي، هـيچ سـند و      لرو مخا گيرند! از ايـن  منهج سلف، خرده مي

  گيري بر هواداران منهج سلف ندارند. مدركي براي خرده
ات كامال روشن است كه امر به معروف و نهي از منكـر، يكـي از دسـتور   

تمام مسلمانان است. امر به معروف و نهي از منكـر، سـه    اجماعاسالمي مورد 
گاه به دل. لـذا هـر انديشـمند     مرحله دارد: اول، با دست و سپس با زبان و آن

هـا   تـوان از سـلفي   دانايي، بايد به روشنگري در اين زمينه بپردازد؛ لذا آيا مـي 
بكشـند و دهانشـان را    خواست كه دست از امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر     

تـوان از   شـان بگوينـد؟! يـا مـي     خواهند درباره چه مي ببندند تا ديگران، هر آن
تعـدد   ،اصـطالح  آنان درخواست نمود كه در برابر دروغگويان، دم نزنند و به

ها در بعد امر به معـروف و نهـي    گيري بر سلفي فكري را بپذيرند؟ قطعا خرده
شود.  است و به هواداران اين منهج خالصه نميگيري بر اسالم  از منكر، خرده

اي است كه مسلمانان، در تمام ادوار بـه   امر به معروف و نهي از منكر، فريضه
ترين عواملي است كه امنيـت   اند؛ اين فريضه، يكي از اساسي آن اهميت داده

دارد. امروزه فراخوان ترك امـر   ديني و سالمت اعتقادي جامعه را مصون مي
و نهي از منكر يا در حاشيه قرار دادن آن با نام پلوراليسـم و تعـدد    به معروف

فكري و فرهنگي، فراخواني است به سوي تبـاهي جامعـه و همـين، هـدف و     
  شدت مخالفند. مقصد بسياري از مكاتبي است كه با منهج سلفي، به
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  هاي نوين به منهج سلفي ي جريان هجانب ي همه حمله

به دين پشت كنند و يا مرجعيت كتاب و سـنت   كلي خواهند به كساني كه مي
اي جز اين ندارند كه با منهج سلفي درگير شـوند؛ چراكـه    را رد نمايند، چاره

هواداران منهج سلفي، همان كسـاني هسـتند كـه بـا دليـل و برهـان رويـاروي        
ايسـتند و دروغ و   مخالفان دين يا منكران عملي و اعتقادي كتاب و سنت مـي 

  كنند. ان را برمال مياساسي ادعايش بي
هاي فكري زيادي وجود دارد كه با منهج  ها و گروه در عصر حاضر دسته

 .ستند و برخي هـم نوپيـدا  شدت مخالفند كه برخي كهن و قديمي ه سلفي، به
البته مكاتب نوپيدايي نيز وجود دارند كه بدون برخورداري از پيشينه، با منهج 

ها ياد كرد.  توان به نوگرايان يا ليبرال سلفي مخالف و درگيرند كه از آنان مي
ها هرچند همانندي زيادي به معتزله دارند و عقل را در بسياري از مـوارد،   اين

دارند، امـا در حقيقـت از درك اوضـاع و احـوال      بر كتاب و سنت، مقدم مي
توان مرجع مكتبي و فكـري نوگرايـان    ي اسالمي عاجزند. معتزله را مي جامعه

ــه را بســيار مــي  از ايــنقلمــداد كــرد.  ســتايند و  رو نوگرايــان، رويكــرد معتزل
اي تعريـف و تمجيـد از معتزلـه،     گونه كوشند تا ميراثشان را احيا نمايند؛ به مي

  شاخص اصلي و بارز نوگرايان شده است.
پيمانـانش بـه نـام جنـگ بـا       جانبه از سوي آمريكا و هم امروزه جنگي همه

هـاي ديـن اسـالم را     تا مضـامين و ارزش  تروريست، بر ضد اسالم شروع شده
رو  دگرگون كنند و به نام پيشرفت، مفاهيم ديني را بكلي تغيير دهنـد. از ايـن  
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انـد تـا از طريـق پـرورش و      اصطالح پژوهشي زيادي را ايجاد كـرده  مراكز به
هـاي   ي برنامـه  وسـيله  ها به ها و نيز ترويج آن تقويت عوامل نوگرا و توليد ايده

ي  ن هدف شـوم را تحقـق بخشـند. ايـن جنـگ عـالوه بـر جنبـه        آموزشي، اي
نظامي، از بعد فرهنگي نيز درخور بررسي است؛ زيـرا بـا وجـود بـه خـاك و      

هاي دينـي   اند تا مفاهيم و ارزش خون كشاندن فرزندان اسالم، بسيار كوشيده
هاي اسالمي ارائه  هايي از اسالم و برخي ارزش را وارونه جلوه دهند و تعريف

هـاي نـاب اسـالمي، متفـاوت اسـت. در ايـن راسـتا         يند كه اساسا با آمـوزه نما
ي شومشان، فراهم نموده و از  شرايط زيادي براي به سرانجام رساندن خواسته

هاي كشورهاي اسالمي، بيشترين سوءاستفاده را دز  ها و حكومت ضعف رژيم
نافع خود اند؛ چراكه حكام كشورهاي اسالمي به چيزي جز م اين زمينه نموده

  انديشند. نمي
هـاي زيـادي در    ورزي هـا و كينـه   منهج سلفي، در عصر حاضر با مخالفـت 

هـا را در سـه محـور مـورد      توان آن ترازهاي مختلف مواجه شده است كه مي
  بررسي قرار داد:

  بر اساس منابع و مصادر اسالمي (كتاب، سنت، اجماع). اول:
  دوم: روش تعامل علمي و كاربردي.

  ل و نمادهاي منهج سلفي.سوم: اصو
تـا از سـاختار و    دانـ  هريك از اين محورها، با تهاجم جـدي مواجـه بـوده   

  محتواي اصلي خود منحرف شوند و يا از نگاه مسلمانان بيفتند.
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  ستيز با منابع و مصادر اسالمي

د تا كتاب و سنت ان كوشيدهمخالفان منهج اهل سنت و جماعت در اين راستا 
بع حل اختالف هستند، به حاشيه برانند. آنان، اين هدف را و اجماع را كه منا

  د:ان از طرق زير دنبال نموده
از  تـوان  مي ـ ادعاي تنوع و تعدد قرائتها از نصوص شرعي؛ بدين معنا كه1

يك نص شرعي، برداشتها و قرائتهاي مختلف و متفاوتي داشت و با اسلوبها و 
فت. بر اساس ايـن پنـدار، هـر    روشهاي گوناگون به نتايج گوناگوني دست يا

ه بر اساس هريك از آنها و بلكه برداشتي، از حقانيت نسبي برخوردار است ك
البتـه  نصوص شرعي را فهميد و يا توجيه نمـود!   توان مياي  ن هيچ ضابطهودب

در اين ميان تنها اصلي كه بايد رعايت شود، اين است كه مسـأله نـوگرايي و   
مخالفت با عقل، مورد توجه  عدم ي از تحجر وهمسويي با پيشرفت و نيز دور

قرار گيرد؛ هرچند برآمده از شرايط علمي مشخصي در فهم نصوص نباشـد!!  
ديـدگاه غربيـان نسـبت بـه كتابهـاي دينيشـان متـأثر        هواداران اين مكتـب، از  

د كه قداستشان، به خاطر آشفتگي موجود در آنهـا از بـين رفتـه اسـت.     ان شده
وجـود در كتابهـاي مقـدس غربيـان، فراينـد تحريفـي       گفتني است آشفتگي م

  است كه از سوي پيروان اين اديان، در اين كتابها ايجاد شده است.
ـ نفي جايگاه علمي متخصصان علوم ديني با ادعاي جلـوگيري از آفـت   2

پرستي و تقدسگرايي شخصي. بر اساس اين ادعـا، بـاب لجاجـت و     شخصيت
ههاي مسـتدل  عـدم پـذيرش ديـدگا    خودسري در برابر نصوص شرعي و نيـز 

و بـدين سـان آراي علمـاي دينـي بـه شـدت مـورد         عالمان دين گشوده شده
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نسبت به عالمان از ديدگاه غربيان متأثر تهاجم قرار گرفته است. اين نظريه نيز 
ي ضـدديني همـراه بـوده اسـت؛     دكـه بـا رويكـر   باشـد   مي و رجال ديني آنها

، )Reformism(دينـي يـا رفورميسـم   چنانچه غرب، تحت عنوان نهضت اصالح 
خواهان برداشتن تمـام اختيـارات كشيشـها از كتـاب مقـدس شـده تـا امكـان         

براي عموم نصاري فراهم گردد؛ به گونه  ،مقدسبرداشتهاي آزادانه از كتاب 
اي كه از قرائتها و تفسيرهاي رجـال ديـن اعـم از روحـانيون و مـردان كليسـا       

  بدور باشد.
هاي ديني را  نگريستن به دين از نقطه نظر تاريخي؛ بدين معنا كه آموزهـ 3

ــط      ــدادهاي تــاريخي رب ــه پــاره اي از رخ ــرفا ب ــد و  مــيص فراگيــري دهن
)Totalitarian (فراگيرنـدگي  ) ياTotalitarianism(    و عموميـت ديـن بـراي

چيـزي جـز انكـار    تـوان   مـي . چنـين رويكـردي را ن  كنند ميتمام زمانها را رد 
ي دين ناميد؛ هرچند برخي از اين افراد آشـكارا و بكلـي، ديـن را انكـار     عمل

كنند، اما حداقل منكر آن بخـش از ديـن هسـتند كـه بـه گمـان آنهـا بـر          مين
كنند كه نصوص  مي باشد. آنان، در اين راستا ادعا ميخالف ارزشهاي تمدن 

ته واردشده در اين زمينه، مربوط بـه دوران تـاريخي خاصـي بـوده كـه گذشـ      
گويند: تاريخ مصرف اين حكم تمام شده است!! از  مياست؛ چنانكه آشكارا 
  كنند. مياضح دين را بدون ضابطه رد واينرو نصوص روشن و 



 ������ � ���	
�� ��� ���� 

 

16 

  با جنبه علمي و كاربردي منهج سلفستيز 

ـ اهميت دادن بيش از حد به عقل و ترجيح آن بر نصوص شرعي؛ بدين 1
الف عقـل باشـد و يـا مـورد تأييـد      يني بر خهاي د يكي از آموزه سان هرگاه

  عقل قرار نگيرد، ديدگاه عقلي بر آموزه ديني مقدم قلمداد مي گردد.
صدور احكـام و يـا ارائـه برخـي از ديـدگاهها بـه نـام ديـن بـر اسـاس            ـ2

شود بدون در نظر گرفتن هيچ ضـابطه و   زيرساختهايي كه مصلحت تلقي مي
  يا اصل ديني.

 دينـي و افسارگسـيختگي در عرصـه    ـ بي تـوجهي بـه اصـول و ضـوابط    3
اجتهاد و يا استنباط ديني به نام تسامح و تساهل يـا آسـانگيري. بـدين ترتيـب     
تسامح و تساهل، بهانه اي شده تا بسـياري از اصـول و ضـوابط ناديـده گرفتـه      

  شود و يا با آموزه ها و داده هاي صريح ديني مخالفت گردد.

  اصول و نمادهاي منهج سلفيستيز با 

كننـد و ايـن    اين عرصه منهج سلفي را به تحجر و عقب ماندگي متهم مي در
پندارند و ادعا مي نمايند كه سلفيها، از درك واقعيت  شيوه را قشري نگر مي

و مسائل روز عاجزند و در دنيايي كه رو بـه جهـاني شـدن نهـاده و بـا وجـود       
تـه،  گسترش ارتباطات، از حالت خودجوشي درآمده و حالتي مجمـوعي گرف 

همچنان در گير و دار انحصارگرايي در اقوال شيخ محمد بن عبدالوهاب و يا 
ابن تيميـه و شـاگردش ابـن قـيم گرفتارنـد! ايـن اتهـام نـاروا را در حـالي بـه           

بـا   آنهـا، عمده اقـوال و ديـدگاههاي   هواداران منهج سلف وارد مي كنند كه 
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ني از قبيل: ابوحنيفه، ديدگاههاي علماي پيشين اعم از صحابه و تابعين و اماما
مالك، ليث، شـافعي، احمـد حنبـل، بخـاري، طبـري، ابـن عبـدالبر، آجـري،         
اللكـائي، هــروي، دارمـي و ابــن منـده و ســاير سـرآمدان دينــي، هماننــدي و     

  وا و اصول يكي است.فحسازگاري بيشتري دارد و در 

  منهج سلفيفعاليت در عرصه ميدان عمل و 

د كه هواداران مـنهج سـلفي، بـا چالشـها و     بدين ترتيب روشن و واضح گردي
مشكالت جدي مواجه هستند و اين، وظيفه آنان را در عرصه فعاليت دعـوتي  
سنگينتر مي كند. اينك جبهه ها و چالشهاي زيـادي بطـور همزمـان فـراروي     
سلفيها باز شده است. از اينرو فراواني و گستردگي چالشـهاي فـراروي مـنهج    

مان با تمام اين مشكالت را كـاهش داده و نـوعي   سلفي، توان رويارويي همز
ــه    ــدور از هرگون ــابراين ب ــه وجــود آورده اســت. بن ســردرگمي و تشــويش ب

هاي پـيش روي ايـن    روياروي جبههشتابزدگي بايد با اولويت بندي درستي، 
و با حكمت و آگاهي از پس تمام اين مشكالت برآمد. چالشـها   منهج ايستاد

  سلفي، عبارتند از:و جبهه هاي فراروي منهج 
  فرقه هاي منحرف اسالمي.جبهه  •
 جبهه تصوف. •

 جبهه مكاتب نوين. •

جبهه افراطيهايي كه در منهج سلفي و يا با ادعاي سلفيت، به افراط و  •
تندروي دچار شده اند و در مقابل اينها جبهه خودباختگـاني كـه بـا    
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ادعاي پيروي از منهج سلفي، در برابـر ظالمـان بـه تفـريط و سـازش      
مبتال گشته اند. اينها، گرچه دو چهره دارند، اما داراي يك رويكرد 

؛ چـه بـا افـراط و چـه بـا      نـد هستند و آن، اينكه از منهج سـلفي، دور 
 تفريط.

  چالشهاي فراروي منهج سلفي

از لحاظ سمت و سوي آنها و يا از مي توان چالشهاي فراروي منهج سلفي را 
  يل مورد بررسي قرار داد:در موارد ذلحاظ منشأ و خاستگاه آنها 

  .بين الملليچالشهاي  •
 چالشهاي محلي و منطقه اي. •

 چالشهاي داخلي. •

  بين الملليچالشهاي 

نمودارترين وجه اين دسته از چالشها، در ائتالف جهاني كفر بر ضد اسالم بـا  
نام جنگ با تروريست نمايان است. ائتالفي كه مي كوشد تـا مـنهج سـلفي را    

شت آفريني قلمداد كند. در واژگان مدعيان جنـگ بـا   هم رديف ترور و وح
سلفيت، با تروريسم، مترادف است و از اينرو بايد با منهج سـلفي،  تروريست، 

از هر طريق ممكن و به هر قيمتي جنگيد! اينها، منهج سلفي را زاده تروريسـم  
و يا تروريسم را زاده منهج سلفي مـي داننـد و هـيچ مكتبـي را از آن مسـتثني      

كنند مگر آنچه را كه خودشان ميانـه رو ناميـده انـد. اعتـدال از ديـدگاه       نمي
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، بـه  آنـان اينها به معناي دوري از غلو نيست؛ بلكه اعتدال و ميانه روي از نگاه 
معناي پذيرش ارزشهاي غربي و دعوت به سوي آن است و يـا حـداقل عـدم    

ــنهج ســلفي    ــروان م ــن اســاس پي ــر اي ــي!! ب ــا ارزشــهاي غرب ــارويي ب ــا روي ، ي
تروريستهاي فعال و بالفعل محسوب مي شوند و يا تروريستهايي كـه زمينـه و   

لذا حكومتهاي غربي تـالش بسـياري    پتانسيل ترورگري در آنان وجود دارد.
كرده اند كه رژيمهاي اسالمي را براي رويـارويي بـا مـنهج سـلفي، در تنگنـا      

. با منهج سلفي برسندقرار دهند تا بدين سان به خواسته هاي خود براي مقابله 
آنان، در اين راستا عرصه آموزش ديني را تنگ و يـا حتـي مسـدود كـرده و     
فعاليت دعوت سلفي را ممنوع نموده اند. شك نيست كـه چنـين مسـايلي بـر     

و بسـياري از مسـلمانان را از شــناخت    دعـوت سـلفيت اثـر سـوء مــي گـذارد     
  حقيقت دعوت سلفيت باز مي دارد.

گويـد: تصـوف، نمـاد فكـري بـاز و فراخـي از اسـالم        (چارلي بينارد) مي 
تصـوف در جوامـع اسـالمي بـه قصـد      است؛ از اينرو بايد براي نهادينه كردن 

در برنامه هاي آموزش، فرهنگي و ارزشي جامعه، مقابله با بنيادگرايي اسالمي 
دست بكار شد و در كشـورهايي از قبيـل عـراق و افغانسـتان كـه تصـوف تـا        

و آداب صوفيانه در عرصه شعر،  دارد و قابليتهاي تصوفحدي زيادي رونق 
موسيقي و فلسفه را همچون پلهايي براي خروج از بنيادگرايي يكپارچه اسالم 
گرايان و مسلمانان بنيادگرا بكار بست. براي اين منظور در وهله نخست بايـد  
 بطور همه جانبه  از نوگرايان حمايت كرد و براي نهادينه كردن ديـدگاههاي 

نوينشان درباره اسالم، كوشيد و آنان را در سيماي طاليه داران چهـره اسـالم   
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معاصر در چشم مردم آورد و در اين پهنه از نويسـندگان و عالمـاني حمايـت    
هاي آموزشـي   كرد كه نمايندگان نوگرايي اسالمي هستند و تأليفات و برنامه

ز وسايل رسـانه اي  آنان، همسو و موازي اسالمي نوگرا است.. همچنين بايد ا
هاي چنين افرادي استفاده كرد  تبليغ  و گسترش انديشهو ارتباط جمعي براي 
پيشوايان و سرآمدان  و الگوهاي دينـي در اذهـان مـردم    و آنان را در جايگاه 

ــال       ــي  كم ــاي سياس ــبتها و فعاليته ــوگرا، در مناس ــلمانان ن ــرار داد و از مس ق
  }5{...برداري را نمود بهره

  حلي و منطقه ايچالشهاي م

چالشهاي محلي و منطقه اي پيش روي منهج سلفي، بسيارند؛ از جمله: سيطره 
بسياري از خودباختگان فكري غرب كه به ترويج و گسترش فرهنـگ غـرب   
مي پردازند و بر اين باورند كـه پـذيرش مـنهج سـلفي و پايبنـدي بـر آن، بـه        

نرو به اجتنـاب از ايـن   معناي به خطر افتادن امنيت و وحدت ملي است و از اي
 عرصه براي فعاليتد. در اين راستا منهج و حتي رويارويي با آن فرا مي خوانن

هواداران مـنهج سـلفي    ،گردد و در مقابل باز و فراهم مي فرقه هاي منحرف،
از پستها و موقعيتهاي كليدي محروم مي شوند تـا نتواننـد در تـوده مـردم اثـر      

لتهاي مسلمان نسبت بـه حقيقـت آمـوزه هـاي     بگذارند. ناآگاهي بسياري از م
به اين چالشها دامن مي زند و باعث مي شود كه برخي فراگيرنـدگي  اسالمي 

بسـياري از ارزشـهاي دينـي را     ،اي انديشه اسالمي را انكار نماينـد و يـا عـده   
ناچيز بپندارند و بدين سـان مسـلماني، فقـط نـوعي انتسـاب بـه اسـالم باشـد؛         
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ايـن  تـوجهي شـود!!    دينـي بـي   از آموزه هـا و فـرائض   بسياريهرچند كه به 
ناآگــاهي، فرآينــدي جــز ايــن نــدارد كــه عمــوم مــردم چنــين بپندارنــد كــه   

  دعوتگران منهج سلفي، به دين جديدي فرا مي خوانند.
ــنهج ســلفي، فريفتگــي بســياري از    ــراروي م يكــي ديگــر از چالشــهاي ف

انتخابـات و اسـاس    مسلمانان به دموكراسي و حل دموكراتيك مسـايل و نيـز  
ــت اســت  ــرار دادن رأي اكثري ــردم، دموكراســي را  ق ــرو بســياري از م . از اين

پندارند و گمان مي كنند كه از اين طريق مي  ساز تمام مشكالتشان مي چاره
ممكن است موارد مثبت و البتـه  هايشان برسند؛ هرچند  توانند به تمام خواسته

باشـد، امـا در وراي آن اهـداف    اندك و ناچيزي در ظاهر دموكراسي نمايان 
شومي از سوي دشمنان اسالم دنبال مي شود كه يكپارچگي اصولي و راستين 

ي نـاممكن  مسلمانان را در پرتو الگوبرداري از صحابه و تابعين و پيشوايان دين
و يا حداقل دشوار مي سازد. به همـين خـاطر اسـت كـه فشـار شـديدي را از       

مي مشاهده مي كنيم كـه مـي كوشـند    سوي غرب بر كشورهاي عربي و اسال
به نام دموكراسي تا آخرين حـد ممكـن بـر مسـلمانان فشـار آورنـد. بـدون        تا 

ترديد پذيرش طـرح گسـترش دموكراسـي، بـه نفـع مسـلمانان نخواهـد بـود؛         
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كساني كه ايمان آورده ايـد، از غيـر خـود محـرم اسـرار برنگزينيـد؛ آنـان از        
هرگونه شر و فسادي در حق شما كوتاهي نمـي كننـد. آنـان، آرزوي رنـج و     
زحمت شما را (در دل) دارند (و پيوسته نشانه هاي) دشمني از دهان آنـان (و  

نچـه در دل دارنـد، بزرگتـر اسـت. مـا، نشـانه       در گفتارشان) آشكار است و آ
هايي را (كه بتوان دشمن را از دوست بازشـناخت،) بـراي شـما بيـان كـرديم      

  .»اگر اهل عقل و درايت هستيد
غربيان، از آن جهت براي گسترش دموكراسي مورد نظر خود تالش مـي  

  كنند كه منافع زيادي برايشان در وراي آن نهفته است.

  لفيتچالشهاي داخلي س

منظور از چالشهاي داخلي منهج سلفي، چالشهايي است كـه از درون جريـان   
خـودبزرگ بينـي برخـي از    سلفيت ايجاد مي شود؛ از آن جمله مي تـوان بـه   

مدعيان سلفيت اشاره كرد كه خود را تافته جدابافتـه اي از سـاير مسـلمانان و    
ننـد و آنـان را   فت مـي ز مي پندارنـد و بـه مخالفانشـان سـركو     ناجيهتنها فرقه 

محكوم به هالكت مـي داننـد. چنـين رويكـردي از سـوي برخـي از مـدعيان        
سلفيت، باعث مي شود تا منهج سلفي، به تنگ نظري مـتهم گـردد و البتـه بـر     
اساس چنين عملكردي، هر آن كس كه در پاره اي از مسايل فقهي، انديشه و 

ين از ديگر چالشـهاي  يا ديدگاه ديگري داشته باشد، سلفي بشمار نيايد! همچن
داخلي منهج سلفي، اين است كه برخـي فعاليـت دعـوتي را بكلـي در انجـام      
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فراخواندن بـه   برخي از كارهاي علمي و تحقيقي و پژوهشي و شرح آنها و يا
  كنند و از ديگر جنبه هاي دعوت باز مي مانند. سوي آنها منحصر مي

  ويي با چالشهاي فراروي منهج سلفيچگونگي رويار

ل سنت و جماعت، همـان پيـروان شايسـته سـلف صـالح اعـم از صـحابه و        اه
تابعين هستند كه امانت اين دين را به دوش كشيدند و حراسـت و تبليـغ ايـن    

 �. آري، آنان، همان كساني هستند كـه رسـول خـدا   دين را عهده دار شدند

ناصـران حـق هسـتند و    همـواره گروهـي از امـتم،    «درباره آنها فرموده است: 
كند تا اينكه امر الهي فرا مـي رسـد و    شكني ديگران، آنان را سست نميكار

آنان، بحق همان كساني هسـتند كـه    }6{».آنان، همچنان بر آن حالت هستند
گيرنـد و   روياروي دشمنان اين شريعت مي ايستند و يا دست گمراهان را مي

ند. در آنان را به راه درست و انديشه و عقيده صحيح اسالمي رهنمون مي شو
اين راستا هر مسلماني بايد براي رويارويي با مشكالت پيش روي دعوت، بـه  
ويژگيهايي آراسته باشد كه هموراه از آنها براي رشد دعوت اصـيل اسـالمي   

  كار بگيرد؛ از جمله:
بيان آشكاراي حق و قاطعيت در برابر كساني كـه بيـان حـق، بـر آنـان      ـ 1

نيز نبايـد  داد و نبايد به خود ضعف راه نه ناگوار و ناخوشايند است. در اين په
خـداي متعـال، بـه پيـامبرش، در      .باخـت ر برابر فشار و فريب ديگران رنگ د

زماني اين دستور را نازل مي كند كه ايشان در مكه و در شرايط سختي قـرار  
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 …ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅… ⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ …………دستور داد:  �داشت؛ خداي متعال، به آن حضرت

⌠⌠ ⌠⌠¬Σ�⇒Ρ¬Σ�⇒Ρ¬Σ�⇒Ρ¬Σ�⇒Ρ ℑℑℑℑ ξϑ∠Ω→ξϑ∠Ω→ξϑ∠Ω→ξϑ∠Ω→ ⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨ Ψ⇒ÿΨ�Ψ⇒ÿΨ�Ψ⇒ÿΨ�Ψ⇒ÿΨ� ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ ΣŸΣ‰ΤΤ∅ςΚ…ΣŸΣ‰ΤΤ∅ςΚ…ΣŸΣ‰ΤΤ∅ςΚ…ΣŸΣ‰ΤΤ∅ςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ�Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ�Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ�Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ� ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ�Ξ⇐Σ�Ξ⇐Σ�Ξ⇐Σ� ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω 

ΣŸΣ‰∅ςΚ…ΣŸΣ‰∅ςΚ…ΣŸΣ‰∅ςΚ…ΣŸΣ‰∅ςΚ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅… ⌠∃¬Σ|ΗΗΠς⊇ΩΩ�ΩΤÿ⌠∃¬Σ|ΗΗΠς⊇ΩΩ�ΩΤÿ⌠∃¬Σ|ΗΗΠς⊇ΩΩ�ΩΤÿ⌠∃¬Σ|ΗΗΠς⊇ΩΩ�ΩΤÿ 〉‹⌠≤Ψ∨ΡΚ…Ω〉‹⌠≤Ψ∨ΡΚ…Ω〉‹⌠≤Ψ∨ΡΚ…Ω〉‹⌠≤Ψ∨ΡΚ…Ω ⌠⇐Κς…⌠⇐Κς…⌠⇐Κς…⌠⇐Κς… Ω⇐Σ{Κς…Ω⇐Σ{Κς…Ω⇐Σ{Κς…Ω⇐Σ{Κς… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… (104)(104)(104)(104) ≈≈≈≈ 
ك و ترديـد  بگو: اي مردمان اگر درباره آيين من در شـ «) يعني: 104(يونس:

هستيد (بدانيد كه) من كساني را كه بجز خدا مي پرستيد، نمي پرستم و ليكن 
خدايي را مي پرستم كه شما را مي ميراند و به من دستور داده شده است كـه  

  ».از زمره مؤمنان باشم

ــد:   ــي فرمايـ ــين مـ  ∨ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅… (1)(1)(1)(1) :‚Ω�:‚Ω�:‚Ω�:‚Ω� ΣŸΣΤ‰∅ςΚ…ΣŸΣΤ‰∅ςΚ…ΣŸΣΤ‰∅ςΚ…ΣŸΣΤ‰∅ςΚ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω …………همچنـ

Ω⇐ΣΩ⇐ΣΩ⇐ΣΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤ�ŸΣΤ‰⊕ΩΤ�ŸΣΤ‰⊕ΩΤ�ŸΣΤ‰⊕ΩΤ� (2)(2)(2)(2) ≈≈≈≈  :بگو: اي كـافران آنچـه را كـه شـما (بجـز خـدا) مـي        «يعني

  ».پرستيد، من نمي پرستم
در برابر كافران مي باشد و نيز گفتار هـر   �اين شعار و گفتار رسول خدا

ن حضرت گـامزن اسـت. البتـه بايـد از     آن كسي است كه بر منهج و طريقه آ
  كرد. تجاوز و دست درازي به حقوق ديگران پرهيز

برمال ساختن حقيقت رويكرد كساني كه با دعوت سلفيت به مخالفـت  ـ 2
و دشمني برخاسته و مي كوشند كه اين دعوت را بدنام كننـد تـا بـدين سـان     
مردم از وضعيت واقعي مخالفان مـنهج سـلف آگـاهي يابنـد؛ البتـه بـي آنكـه        

  بناحق به كسي ظلم شود و يا كسي مورد اتهام قرار گيرد.
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ســتي در نشــر و گســترش مــنهج ســلف و تــالش بــراي ايجــاد ـــ عــدم س3
هماهنگي و اتحاد امت براسـاس ايـن روش و جسـتجوي تمـامي شـيوه هـاي       
شايسته براي اين منظور؛ چرا كه دعوت سلفيت، فراخواني اسـت بـه اتحـاد و    

  يكپارچگي گفتاري و عملي امت بر اساس حق.
و وسايل درست و بجـا   ـ به روز كردن ابزار دعوت و استفاده از شيوه ها4

. گفتنـي  براي رويارويي و تعامل با كساني كه بيرون از دايره اين منهج هستند
تبليغات گسترده وسايل ارتباط جمعـي در موضـوع   است در اين پهنه نبايد از 

و آزادي همگاني متأثر شد و يا در مسـير جريانهـايي    )Pluralism(پلوراليسم
  ي ندارند.قرار گرفت كه اساساً پايگاه شرع

ـ پايداري در راه حق و عدم تسليم پذيري در اين مسير؛ چرا كه قوت و 5
توان منهج سلفي بر استقامت و پايداري بر حـق اسـتوار اسـت. دعـوتگر مـي      
تواند در فضاي بسته و پرفشار در برابر فشارهاي تندباد مانند انعطاف به خـرج  

اده است كـه در شـرايط   ت نيز اجازه دعيدهد تا دچار شكست نشود. زيرا شر
خاصي بدينگونه عمل كرد، اما اين بدان معنا نيست كـه در برابـر باطـل از در    

در شرايطي كه نمي توان سخن حق بر  قطعاً .سازش يا تسليم پذيري وارد شد
خداي متعال نيز از چنـين  زبان آورد، سكوت از گفتن سخن باطل بهتر است. 

 ⊆Ν…ΠΡ�ΩΝ…ΠΡ�ΩΝ…ΠΡ�ΩΝ…ΠΡ�Ω ⌠Τς√⌠Τς√⌠Τς√⌠Τς√ Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ� φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ ………… شيوه اي بر حذر داشـته و فرمـوده اسـت:   

ايشان دوست مي دارند كه نرمش و سازش نشان دهـي  «)يعني: 9(قلم:  ≈≈≈≈ (9)(9)(9)(9)
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تا آنها هم نرمش وسازش كنند (بدين اميد كـه ديـن خـدا را بـه خـاطر آنـان       
  ».ترك كني و در بعضي از مسايل با ايشان هماهنگ شوي)

بـدين مفهـوم اسـت كـه اي محمـد!       ابن جرير طبري مي گويد: اين آيـه، 
مشركان انتظار دارند تو در برابر خدايانشان از در نرمش و سازش درآيـي تـا   

  از در نرمش و سازش درآيند.آنها نيز در پرستش خدايت 
حسن بصري مي گويد: آيه مذكور بدين معناست كه آنها از تو اي محمد 

كنـي تـا آنـان نيـز از     انتظار دارند كه از برخي مسايل و اصولت چشم پوشـي  
  برخي باورها و اصولشان چشم پوشي نمايند.

منهج سلفي اساساً از سازش و نرمشي كه به پذيرش برخـي از ابعـاد باطـل    
بينجامد، اجتناب مي كند و بكلي راضي نيست به نام مصلحت و يـا هـر چيـز    

نيز در پـاره اي از   چشم پوشي كند تا بلكه اهل باطلديگري از برخي مسايل 
چشم پوشي و سازش و انعطاف با مسلمانان درآيند. در اين زمان  وارد از درِم

به كثرت مشاهده مي كنيم كه دراين راستا به عناوين مختلف سعي مي شـود  
اصول و پايه هاي فرهنگي ما ريشـه كـن شـود در ايـن شـبيخون فرهنگـي از       

دم ت، مساوات و برابري حقوق، عـ عناويني همچون تسامح، آسانگيري، اخو
تعصب و فشار و نيز تالش براي جستجوي مشتركات انسانها، زيـاد بكـار مـي    
رود در اين راستا تالش مي شود كه برخي از آموزه هاي اساسي ديـن از يـاد   

والء و بـراء  * بروند و به فراموشي سپرده شوند؛ آموزه ها و احكامي از قبيـل: 
 حرب و داراالسـالم. دارال* (دوستي با دوستان خدا ودشمني با دشمنان خدا).

 احكام اهل ذمه.*
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در عرصـه   :ـ عدم تعجيل وشـتابزدگي در دسـتيابي بـه نتـايج مـورد نظـر      6
، بايد تالش وكوشش زيادي سلفيت دعوتدعوت و جرياني بزرگ همچون 

نمود و ضمن تحمل انواع مشكالت، وقت زيادي صرف كرد. شـتابزدگي در  
كشـاند و هـم نتـايج و     چنين دعـوت بزرگـي، هـم فعاليـت را بـه تبـاهي مـي       

دستاوردهاي دعوت را خراب مي كند. البته عدم شتابزدگي، بدين معنا نيست 
كه مسلمان در مسير دعوت سستي و تنبلي بـورزد بلكـه تـالش و كوشـش، و     
شوق واشتياق وافر، همگي براي گسترش و نهادينه كردن اين دعـوت عظـيم   

 �ϑγ‡Ω⁄ϑγ‡Ω⁄ϑγ‡Ω⁄ϑγ‡Ω⁄ ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹Ω∅Ω�〉‹Ω∅Ω�〉‹Ω∅Ω�〉‹Ω∅Ω …………: مي فرمايد �ضروري است. خداي متعال از زبان نوح

Ψ∨ΩΤ∈Ψ∨ΩΤ∈Ψ∨ΩΤ∈Ψ∨ΩΤ∈ „∼ς√„∼ς√„∼ς√„∼ς√ …_⁄†ΩΩΤ⇓Ω…_⁄†ΩΩΤ⇓Ω…_⁄†ΩΩΤ⇓Ω…_⁄†ΩΩΤ⇓Ω ≈≈≈≈  :ــي ــب و روز   «يعن ــومم را ش ــن، ق ــارم! م اي پروردگ

 ’ðψΡ’ðψΡ’ðψΡ’ðψΡ’ ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ… ¬ΣΣΤπ�Ω∅Ω�¬ΣΣΤπ�Ω∅Ω�¬ΣΣΤπ�Ω∅Ω�¬ΣΣΤπ�Ω∅Ω� …_⁄†ΩΨ–…_⁄†ΩΨ–…_⁄†ΩΨ–…_⁄†ΩΨ– (8)(8)(8)(8) ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ …………گفـت:   �همچنين نوح». دعوت دادم

⌡ΠΨ⇓ΜΞ…⌡ΠΨ⇓ΜΞ…⌡ΠΨ⇓ΜΞ…⌡ΠΨ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ς∏∅ςΚ…〉Œ⇒ς∏∅ςΚ…〉Œ⇒ς∏∅ςΚ…〉Œ⇒ς∏∅ςΚ… ¬Σς√¬Σς√¬Σς√¬Σς√ 〉‹⁄Ω≤♠ςΚ…〉‹⁄Ω≤♠ςΚ…〉‹⁄Ω≤♠ςΚ…〉‹⁄Ω≤♠ςΚ… ¬Σς√¬Σς√¬Σς√¬Σς√ …_⁄…Ω≤♠ΞΜ……_⁄…Ω≤♠ΞΜ……_⁄…Ω≤♠ΞΜ……_⁄…Ω≤♠ΞΜ… ≈≈≈≈   :سـپس مــن  : «) يعنــي9و  8(نـوح

آنان را آشكارا و با صداي بلند دعوت دادم. گذشته از اين علني (و جمعـي)  
آري، اين ». و به صورت نهاني (و فردي، دعوت آسماني را) به ايشان رساندم

را در عرصه دعـوت نمايـان مـي     �آيات كوشش بسيار و اشتياق وافر نوح
مسـير دعـوت سـعي و     در �سازد. قطعاً همه انبياء و در رأس آنهـا سيدالبشـر  

تالش وصف ناپذيري نمودند و در عين حال شتابزده عمـل نكردنـد چنانچـه    
در  �سيزده سال بـه طـول انجاميـد. آن حضـرت     �دعوت مكي رسول خدا

اين مدت با تمام سعي و كوشش مردم را در مقاطع و مناسـبتهاي مختلـف بـه    
ه مي كرد سوي خدا فراخواند؛ در موسم حج دعوتش را به قبايل عرب عرض
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براي گسترش دعـوت بـه طـائف سـفر كـرد.      و در همين دوران مكي بود كه 
 بـاري يارانش را نيز بـه عـدم شـتابزدگي رهنمـون مـي شـد.        �پيامبر گرامي

ناليـد و از سـختي    �از تنگناها و سختي هاي مكـه بـه پيـامبر اكـرم     �خباب
ه بـ «فرمـود:   �هايي كه مسلمانان متحمل مي شدند، سخن گفت. رسول خدا

كه اين امر، به كمال و پيروزي مي رسـد تـا آنجـا كـه سـواري،       خدا سوگند
مسير صنعاء تا حضرموت را مي پيمايد و تنها از خـدا مـي ترسـد يـا از حملـه      

  )7(».كنيدمي  عجلهگرگ به گوسفندانش مي هراسد؛ اما 

رويي با چالشهاي اصول و ضوابط مورد نياز براي رويا

  فراروي اين دعوت

نصاف: در اين راستا نبايد نسبت به مخالفان بي انصافي كـرد و  ـ عدل و ا1

 Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚ ………… همچون آنها از در دروغ و بهتان وارد شد. خداي متعـال، مـي فرمايـد:   

⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµµ–⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµµ–⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµµ–⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµµ– Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ]ζ⌠ΤΩ∈]ζ⌠ΤΩ∈]ζ⌠ΤΩ∈]ζ⌠ΤΩ∈ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅ ‚Πς�Κς…‚Πς�Κς…‚Πς�Κς…‚Πς�Κς… &Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ�&Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ�&Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ�&Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ� Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅…Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅…Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅…Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅… ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς…Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς…Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς…Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ∃υΩπΤ⊆Πς�∏Ψ√∃υΩπΤ⊆Πς�∏Ψ√∃υΩπΤ⊆Πς�∏Ψ√∃υΩπΤ⊆Πς�∏Ψ√ ≈≈≈≈ 
بغض (و غرض ورزي و دشمني) قومي، شما را بر آن ندارد «عني: ) ي8(مائده:

كه (با ايشان) به عـدل و انصـاف عمـل نكنيـد؛ (بلكـه) دادگـري نماييـد كـه         
  ».دادگري (بويژه با دشمنان) به پرهيزگاري نزديكتر است

عدل و انصاف، با تمام فرقـه هـا و حتـي غيرمسـلمانان، نيـك و پسـنديده       
اداران مـنهج سـلفي، دروغ مـي بنـدد، حسـاب و      است؛ هر كس هم كه بر هو

و خداونـد، نيرنـگ چنـين شخصـي را بـه خـودش بـازمي         كتابش با خداست
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ــد  ــد. خداونـ ــد:   �گردانـ ــي فرمايـ  ≈≈≈≈ …≅√>∧ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ωð∠Ψ√.ςϒΩ{Ωð∠Ψ√.ςϒΩ{Ωð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω Ξ∞•ΩΤ⇓Ξ∞•ΩΤ⇓Ξ∞•ΩΤ⇓Ξ∞•ΩΤ⇓ Ω⇑ÿΞ≤ΩΤ�πΤ⊃Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤ΩΤ�πΤ⊃Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤ΩΤ�πΤ⊃Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤ΩΤ�πΤ⊃Σ …………مـ
  ).152اعراف:(

خداي متعال، در اين آيه روشن مي كند كه خشم الهي و رسوايي در دنيا 
  ي مي شود كه بر خدا دروغ مي بندند.دامنگير كسان

 : تنهـا خـداي  نظر درباره بـاطن افـراد  قضاوت به ظاهر و دوري از اظهارـ 2
البتـه در صـورت وجـود     دانا از هر نهان و آشكار، از درون افراد باخبر است.

به خاطر مصالح دعـوت از رويكـرد نادرسـت     توان ميشواهد و قراين كافي 
صـالحيت كـافي بـراي    واهد و قراين موجـود،  افراد برحذر داشت؛ هرچند ش

دوري از اظهارنظر درباره فرد را فراهم نياورد، اما مي تواند دليل كافي بـراي  
خود را بـه  «است كه:  �چنين فردي باشد و اين، مفهوم گفته عمر بن خطاب

چنين سـخناني از حسـن بصـري و مطـرف بـن      ». سوءظن از مردم حفظ كنيد
از بـرادر تنـي   «اسـت. مشـهور اسـت كـه مـي گوينـد:       عبداهللا نيز روايت شده 
بايد در اين راسـتا آگاهانـه عمـل كـرد تـا ايـن       البته ». خودت هم ايمن مباش

  رويكرد به سوءظن حرام نينجامد.
ـ عدم مبالغه و غلو: پرواضح است كه تمام احكام و دستورات ديني، در 3

در آنهـا هـيچ   يك حد و ميزان نيستند؛ برخـي از احكـام، اجمـاعي هسـتند و     
اختالفي وجود ندارد؛ در برخي از احكام نيز اختالفات اندكي وجـود دارد و  
اختالف در بعضي احكام نيـز بسـيار شـديد اسـت. هـر يـك از ايـن احكـام،         
جايگاه خودش را دارد و شايسته نيست كـه همـه را در يـك ميـزان و انـدازه      
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قلمداد كنـيم و يـا    چون مسايل مورداجماعقرار دهيم و مسايل اختالفي را هم
؛ ر و جاافتاده در جامعه را بطور قطـع جـزو احكـام دينـي بـدانيم     مشهومسايل 

همچنانكه نمي توان همه مردم را به پذيرش يك ديدگاه در مسايل اجتهـادي  
  مجبور كرد.

بنا بر آنچه گذشت، اهل سنت و جماعت كه همان رهـروان مـنهج سـلف    
اتحاد و يكپارچگي و دوري از تفرقه هستند، بيش از هر زمان ديگري نيازمند 

مي باشند و بايد بيش از پيش در راه حق شكيبايي ورزند و با كمـال تـالش و   
كوشش در مسير حق، سختيهاي دعوت را تحمل كننـد و پـرده از دعوتهـاي    

و حقيقــت مكاتــب و ديــدگاههايي را كــه برخاســته از افكــار  باطــل بردارنــد
مـردم بـراي حفـظ ديـن و دنيايشـان، از       تـا  برمال سازندوارداتي غرب است، 

  چنين افكاري بپرهيزند.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پانوشتها:

      وايت بخاري.ـ ر1
) 6/145،179حزم ( )، اصول االحكام از ابن2/91نگا: جامع بيان العلم از ابن عبدالبر (ـ 2

) ايـن  1/148چنين تقي الدين سـبكي در الفتـاوي (   از گفتار حكم بن عتيبة و مجاهد. هم
عباس گرفتـه و   به حساب آورده و گفته: مجاهد، اين گفته را از ابن �عباس گفته را از ابن

  مالك نيز آن را از مجاهد، گرفته و بعد، به عنوان سخن مالك، شهرت يافته است.
    ).15/384تيميه ( ابن الفتاوي، نگا: مجموعـ 3
  ).6/338تيميه ( الفتاوي، ابن نگا: مجموعـ 4
 به بعد. 75نگا: االسالم المدني الديمقراطي، نوشته چارلي بينارد، ص ـ 5

 ).3544گا: صحيح مسلم، كتاب االمارة حديث شماره (ـ ن6
  3343. روايت بخاري حديث شماره 7


