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امروزه تكفير و ترور و انفجار در بسيار از مناطق جهان اسالم گسترش پيدا کـرده و
با حمايت قدرتها جهاني و بروي دولتها منطقه رو به گسترش نهاده است مهمتـر
از اين موج ترور در منطقه اسالمي ،رشد انديشه تكفير و طرد و نفي يكديگر از سو
بروي مذاهب اسالمي است رشد اين انديشه ،به معنا حرکت جهـان اسـالم بـه سـمت
انحطاط وواهد بود ،زيرا از طرفي سررشته اين جريانها تروريستي در دسـت افـراد
غير از عقال قوم قرارگرفته و از سو ديگر جذ ،جوانان ناآگاه از سراسر جهان به بروي
از اين گروهها نشان از کمبود آگاهي افراد نسبت به ماهيت فكر و سياسي جريان تكفير
دارد به نظر ميرسد مقابله با گسترش اين جريانها جز از طريق آگاهي بخشي عمومي در
سطح جهان اسالم و مبارزه علمي گسترده ميسور نيست و مبارزه نظامي هرچند امر
الزم است اما بههيچ وجه راهحلي قطعي برا اين ناهنجار فراگير نخواهد بود
جريان سلفي که طي يک قرن اوير به داليل مختلف گسترشيافته با شعار تكيه بـر
کتا ،و سنت و احيا سيره سلف صالح ،متضمن مباني معرفتي واصي است که موجب
بروز مشكالت زياد در جريان ديني و اجتماعي جهان اسالم گرديده است
«سلفيه» برگرفته از ريشه «سَلف» و به معني تقدم و سبق بوده و «سَلَف الرجـل»
هم به معني «گذشتگان شخص» است (ابن فارس  ،1388،ص )95بروي کتب لغو نيز
لقب «سلف صالح» را به «صدر اول از تابعين» تفسير کردهاند (جرز  1323،ق ،ص)190
قرآن کريم واژه «سلف» را برا اشاره به گذشته و گذشتگان به کار ميبـرد (مائـده ،5
آيه 95؛ و انفال  ،7آيه )38
در دوران معاصر برا اولين بار «سيد جمال» و پيروان و وود را «سَلَفي» ناميدنـد
(البوطي  ،بيتا ،ص232ـ )233پسازآن بروي جريانها ماننـد «وهابيـت» کـه انشـعابي
منحرفانه از مذهب حنبلي بودند نيز وود را «سلفي» وواندند کـه ايـن تسـر در تسـميه
شايد به دليل اشتراک در شعار «سلفيه» يعني رجوع به کتا ،و سنت بوده اسـت ،هرچنـد
که اين دو طيف به لحاظ ماهيت و اهداف تفاوتها بسيار دارند
تقىالــدين احمــد بــن عبــدالحليم معــروف بــه «ابــن تيميــه» ( 661ـ 729ه ق)
تأثيرگذارترين فرد بر جنبشها سلفي اسـت بسـيار از متفكـران و انديشـمندان اويـر
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سلفيه در ديدگاهها عمومي وود ،عميقاً به «ابنتيميه» وابسته شدهاند شـاگرد و ابـن
قَيّم جوزيّه ( 751ق1350/م) پس از مرگ ابن تيميه بـه شـر و نشـر افكـار ابـن تيميـه
پرداوت اما به دليل مخالفت وسيع علما اهل سنت با افكار ابـن تيميـه توفيـق چنـداني
نيافت (الكثير  2004،م ،صص  239ـ  )248محمد بن عبد الوها1111( ،ـ 1207ه ق)
نيز پس از چند قرن به بازتوليد و نشر آرا ابن تيميه پرداوت و مبنا فكر حكومت آل
سعود را پيريز کرد (سبحاني  ،بيتا ،صص  26ـ )27
ابواألعلي المودود ( 1903ـ  1979م) متفكر پاکستانيِ هند األصلي اسـت کـه بـا
طر انديشه واص وود درباره حاکميت و تأثيرپـذير «سـيد قطـب» از آن در کتـا،
«معالم في الطريق» ،از افراد مؤثر در جريان تكفير شمرده ميشود؛ هرچند کـه وـود و
عمالً به تكفير مسلمين و جامعه اسالمي نپرداوت سيد قطب ( 1906ـ  1966م) نيز يكي
از مؤثرترين افراد در جنبش سلفي «إووانالمسلمين» مصر بود که نقش رهبر نداشته اما
تأثيرات بسيار زياد در اين جنبش و بيرون از آن ايجـاد کـرده اسـت او در نقـش يـک
روزنامهنگار و نويسنده پرطرفدار با تأليف آورين کتا ،وود «معالم في الطريق» که جوامع
اسالمي و غير اسالمي را جامعه جاهلي ميوواند با طر نظريه تكفيـر حاکمـان ممالـک
اسالمي ،ايدئولوژ تكفير سلفي را به جوانان پرشور و انقالبي مصر تزريق کرد با توجه به
زمينه محور مصر در عرصه فرهنگ کشورها اسالمي بهوصوص جهان اهل سنت اين
نوع انديشه بهسرعت به مناطق بسيار سرايت کرد
بهتدريج سازمانهايي بر مبنا همين انديشه سلفي و تكفير شكل گرفتند که مـا بـه آنهـا
گروهها سلفي تكفير يا طبق نامگذار وود آنها سلفي جهـاد ميگـوييم گروههـايي ماننـد
صالح سريه ،جماعة المسلمين و الجهاد در کشور مصر و القاعده ،بوکوحرام ،النصره و داعـش کـه
همگي به نحو ادامه يا ميراث دار همان سازمانها اوليه مصر هستند البته اين جريان فقط
به جهاد اکتفا نكرد و همزمان به توليد محتوا جهت اقناع و جذ ،پيروان بيشتر نيز پرداوت
اين جريان فكر در تعامل با متون ديني ،رفتـار واصـي را نسـبت بـه منـابع دينـي
معرفت دارد و گويا معرفتشناسي جديد را در حوزه معارف دينـي ارائـه کـرده اسـت
«معرفتشناسي ظاهرگرا» شايد نامي با مسمّا برا اين جريان باشد که در والل مباحـث
مطر شده و نقل شده از آنان ،ابعاد و زوايا آن بيشتر روشن وواهد شد
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مخالفت با حكم عقل بهعنوان پايها ترين اساس معرفت بشر و قائـل شـدن يـک
ارزش درجه دوم برا آن ازجمله ويژگيها سلفيه است و اين در حالي اسـت کـه وـود
واقف به اين اشكال بزرگ بوده و سعي ميکنند به نحو وود را عقلگرا و موافـق بـا آن
جلوه دهند به نظر ميرسد بررسي نگاه ويژه اين جريان به مسائل شناوت زمينه مطالعه
و روشنگر بيشتر در اين زمينه را فراهم آورد
درک صحيح چرايي شكلگير انديشه تكفير مشروط به آشـنايي بـا معرفتشناسـي
واص اين جريانها و در مرحله بعد روششناسي آنان در تفسير گـزارههـا دينـي اسـت
هرچند نقش عوامل سياسي و اجتماعي در اين زمينه را نميتوان ناديده گرفـت کـه وـود
مجال جداگانها ميطلبد
امكان شناوت و ابزارها شناوت مسئلها سابقهدار است و فلسفه نيز بـا کشـمكش
بين سوفسطائيان و مخالفان آنها يعني قائلين به امكان شناوت و دانـايي آغازشـده اسـت
ابزارها يا راهها کسب معرفت نيز يكي از مسائل زيرمجموعه همين مسئله شـناوت
اســت کــه امــروزه ايــل مباحــث معرفتشناس ـي مطــر مــيشــود معرفتشناســي (يــا
شناوتشناسي) دانش و فني است که به مطالعه شناوت ،امكان ،شـيوهها ،ابـزار ،منـابع و
منافع و ديگر مباحث مربوط به آن و يا به بررسي شاوهها مختلف دانش بشر  ،پس از
تولد و رشدشان و يا هويت جمعي و تاريخيشان ميپردازد (حسين زاده ،1386 ،ص )8به
اعتقاد بسيار از فالسفه اسالمي ،انسان قوا ادراکي يا ابزارها معرفت بخـش زيـاد
دارد که مهمترين آنها عبارتاند از  1حواس؛  2عقل؛  3قلب
حواس وود بر دودستهاند  1حواس ظـاهر ؛ هموـون چشـايي ،بينـايي ،شـنوايي و
غيره؛ 2؛ حواس باطني؛ هموون متخيله (متفكره يا متصوره) ،حافظه يـا واهمـه چنانكـه
عقل نيز دو قسم است  1عقل نظر  2عقل عملـي معرفتـي کـه از راه قلـب حاصـل
ميشود معرفتي شهود و بدون واسطه صورتها و مفاهيم اهني است و اين نيز بر دو
دسته است  1شهود همگاني؛  2شهود ويژها که از راه رياضت حاصل ميشود افـزون
بر منابع اکرشده ،امور ديگـر نظيـر دروننگـر  ،حـس اوالقـي ،حـس دينـي ،حـس
زيباشناوتي ،بصيرت و وحي نيز راهها يا منابع معرفت تلقي شده است (همان ،ص)15
اين نظر درباره قوا ادراکي انسان ،بااينكه نظر غالب در جهان اسالم و ديگـر نقـاط

 .1عقل
عقل در متون و ميراث اسالمي جايگاه مهمـي دارد آيـات بسـيار در قـرآن کـريم
بندگان را به تعقل فراووانده است و قران کريم اهل ايمان را انسانهايي عاقـل توصـيف
ميکند! قرآن صاحبان عقـل را «أولـي األلبـا( »،البقـره  ،2آيـه « ،)269أولـياألبصـار»
(الحشر  ،59آيه 2؛ نساء  ،3آيه  )13و «أوليالنُّهي» (طه  ،20آيه  54و  )128ووانده است
روايات نيز اهميت بسيار زياد برا عقل قائل شدهاند و ارتقـا در مراتـب ايمـان را بـا
ارتقا تعقل و عقالنيت همگام دانستهاند (کليني ،1407 ،ص)42
1ـ .1تعریف عقل و کاربرد آن
تعاريف زياد برا عقل اکرشده است؛ بروي ،تعاريف عقـل را بـا توجـه بـه قلمـرو
علومي که در آنها تعريفي برا عقل اکرشده دستهبند کردهاند؛ به نظر ايشان عقـل در
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جهان است ،اما مخالفاني در درون جهان اسالم و وارج از آن دارد ،هموون ظاهرگرايـان
در قلمرو اسالم و فالسفه اثباتگرا و پوزيتيويست بيرون از دايره فالسـفه اسـالمي وجـه
مشترک بين ظاهرگرايي و پوزيتيويسم انكار شناوت عقلي بهعنوان يک شـناوت مسـتقل
است که ما از آن به دليل عقل تعبيـر مـيکنـيم «آگوسـت کنـت» و تـابعين و دوران
تجربهگرايي اثباتي را دوران بزرگسالي و پختگي بشر و مقابل دوران ديندار و فلسـفه
ورزيدن تلقي کردند (سروپالي  1382 ،ش ،ج  ،2ص )239ظاهرگرايي نيز در تاري اسالم
سابقها طوالني اما ضعيف دارد و درمجموع جريان غالب نبوده است
معرفتشناسي که وود دانشي درجه دوم محسو ،ميشـود بـهعنوان ريشـها تـرين
مباحث علمي ميتواند روشنگر زوايا پنهان و مبنايي حقيقت باشد معرفتشناسـي نـوع
دوم ـ يعني مطالعه معرفتشناسانه معرفتشناسىهاى مختلف ـ آشكارکننده مباني
شكلگير و رشد يک انديشه واص است
در اين نوع پژوهش به زمينهها شكلگير و نـوع قضـاوت يـک جريـان معرفتـي
نسبت به منابع مختلف دانش پرداوته مـيشـود و زمينـه بـرا نقـد معرفتـي و روشـي و
هستيشناسانه آن فراهم ميآيد
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قلمرو حكمت و فلسفه به قوها در وجود انسان که و را از ساير حيوانات متمايز ميکند
و بدان واسطه استعداد پذيرش علوم نظر و عملي را دارد اطالق گرديده است؛ البته عقل
در اصطال حكما ممكن است ناظر به مراتب نفس باشد که در آن ،چهار مرحلـه عقـل
بالقوه ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل و عقل مستفاد مطر شده است؛ و يا ممكن است مقصود
ه مان عقـل اول يـا مبـدع نخسـت باشـد کـه بـه چيـز جـز مبـدع وـود تعلـق نـدارد
(صابر  1388،ش ،ص 39ـ  )42در قلمرو اصول فقه نيز مقصود از عقل همان مشهورات
مشترک نزد مردم است که شامل مقبوالت ،آراء محموده و نيز ضروريات نظر ميشـود
در کنار اصطال عقل به همين معناست که از دليل عقل و همونـين از سـيره عقـال و
بنا عقال بحث ميشود (همان ،ص 42و )43
به نظر ميرسد کاربرد عقل در کشف معاني متون ديني با توجه به معاني اکر شده نيز
متفاوت است و لـذا مـيتـوان گفـت عقـل نظـر در تفسـير مسـائل هسـتيشناسـي و
وجودشناسي مطر در نصوص شرع ،و عقل عملي ،در تفسير فروع عملي و فقه مصـطلح
کاربرد دارد
به تحقيق عقل بهوود وود منبعي برا فهم و تصديق بروي قضايا است ،يعني بروي
قضايا هستند که همه انسانها آنها را تصديق ميکنند اما منبعي برا اثبات آن جز عقـل
وجود ندارد؛ از اين حيث ،عقل يک «منبع معرفت» است از جهتي ديگـر ميتـوان عقـل را
بهمثابه ابزار دانست که به کمک آن بروي ديگر از قضايا علمي را ميتوان کشف کرد يا
درباره صحتوسقم آنها قضاوت کرد؛ عقل را از اين منظر ميتوان «ابزار معرفـت» دانسـت
انسان بهواسطه اين قدرت تشخيص که «عقل» نام دارد از ساير حيوانات ،متمايز گرديـده
است کارکرد عقل نيز بهنحو که بيان شد ،بهآساني قابل تصديق است
«ابنتيميه» بهعنوان بزرگترين مرجع فكر سلفيه تكفير چند تعريف برا عقل
اکر کرده است ،و گاهي عقـل را بـه «عرضـي از اعـراض و قـائم بـه غيـر» و گـاهي
«غريزها که بهواسطه آن ميتوان کسب دانش کرد با اضافه قيد عمل به آن علـم»
تعريف ميکند ،البته درجايي ديگر و ترجيح ميدهد قوه تمييز و عمل به همراه آن را
عقل بنامد درجايي ديگر هم بيان ميکند «لفظ عقل در قرآن متضمن آن عملي است که
بهواسطه آن جلب منفعت و دفع مضرت بشود» (آل عبداللطيف 2011 ،م ،ص)237

به نظر ميرسد «ابن تيميه» با نظر مشهور در تقسيم عقل بـه عقـل نظـر و عقـل
عملي موافقت داشته و عقل نزد و بهعنوان ابزار برا شناوت است اما به اينكه منبع
مستقلي جهت معرفت باشد ،تصريح نكرده و بلكه بالعكس با آن مخالف است و اين امر را
در مخالفت او با فالسفه و متكلمين بهصورت برجستها ميتوان يافت
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2ـ .1سلفیه تکفیری و دلیل عقلی
«ابن تيميه» حكم عقل را تا جايي ميپذيرد که مخالفتي با ظواهر ديني نداشته باشد
در کتب عقايد سلفيه هيچ بحثي از عقل و دليل عقلي به ميان نميآيد و همه اصـول
با تكيه مستقيم بر نصوص ديني به دست ميآيد
«سيد قطب» از شخصيتها بانفوا جريان سلفي معاصر نيز با فلسفه مخالفت کـرده و
حتي فلسفه موسوم به فلسفه اسالمي را نيز گام نهادن در ضاللت ميداند «ايـن سـرگرمي
[فلسفه يوناني] ،کجرو ها و روشهايي بيگانه و به زبان ايدئولوژ اصيل اسالمي به وجـود
آورد در ميان انديشمندان اسالمي بروي نيز مفتون فلسفه يوناني شدند » و همونين از
کساني که فريب فلسفه يوناني را وورده و تالش کردند «فلسفه اسالمي» ايجـاد کننـد نيـز
انتقاد ميکند «ايدئولوژ اسالمي ،از آاليش و انحراف و مس رهايي نخواهـد يافـت مگـر
آنكه هر آنوه نام فلسفه اسالمي بدان دادهاند و تمام مباحـث علـم کـالم را بـهيکباره دور
بيندازيم و پسازآن بهسو قرآن مجيد بازگرديم» (قطب ،بيتا ،ص 60ـ )63
به نظر سلفيه رابطه علوم عقلي و علوم سمعي به يكي از سه وجه زير متصـور اسـت
بروي علوم فقط بهوسيله وحي فهميده ميشوند ،مثل وبرها انبيا از بعث و حسـا ،کـه
عقل در اينجا هيچ راهي برا فهم آنها ندارد بروي از علوم فقط به عقل فهميده ميشود،
مثل علوم تجربي که شرع در اين مسائل ساکت است مثل پزشـكي ،حسـا ،و هندسـه و
صنايع و حرفهها که وظيفه شرع اين نيست که در اين زمينهها صحبت کند بروي علـوم
هم وجود دارند که هم به شرع فهميده ميشوند هم به عقل که در بروي از اين علوم ،ادله
عقلي از طرف شارع آمده است که اين علوم را ميتوان علوم شرعي ـ عقلي ناميد ،يا شرع
درباره دليل عقلي آنان چيز بيان نكرده است يعني شارع آن علم را بيان کرده ،ولي دليل
عقلي آن را بيان نكرده است ولي عقل هم آن را ميفهمد در اين علوم ،بايد تابع شرع بود
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و عقل را کنار نهاد زيرا معلوم نيست که شارع آن دليل عقلي را بپذيرد ،لذا بايد درباره آن
سكوت کرد (فرمانيان ،بيتا ،ص 124ـ )145
سلفيه قائلاند که عقل عاجز از درک حقيقت مسائل دين است ،پس هر چـه وداونـد از
آن وبر داده است اعم از صفات وداوند و نبوت و معاد همه از فهـم عقـل باالترنـد و عقـل
قدرت درک حقيقت آنها را ندارد ،لذا نبايد به انكار آنها بپردازد همه اينها امـور هسـتند
که ودا از آنها وبر داده است و عقل حقيقت آنها را درک نميکند و نخواهـد کـرد امـا ايـن
بدان معنا نيست که شرع چيز را بيان کرده که عقل صراحتاً محال بـودن آن را بـه اثبـات
رسانده است ،لذا معجزات انبياء نبايد مستلزم اجتماع نقضيين باشند که نبوده است لذا اگـر
ميان عقل صحيح با نقل صحيح تعارضي وجود دارد ،اين تعارض ظاهر اسـت و اگـر حـل
نشد ،در اينجا نقل مقدم ميشود و عقل را جايي برا جوالن دادن نيست (همان)
3ـ .1طولیت یا عرضیت عقل نسبت به نقل برای کشف حقایق دینی
آيا عقل منبعي مستقل و همعرض نقل برا هستيشناسي و حكمشناسي ديني است
يا بهوود وود استقاللي ندارد و حجيت آن در طول حجيت نقل است و فقط در صـورتي
ميتوان به آن استناد کرد که موافق با فهم عقل ،يک نص ديني نيز وجود داشته باشد؟
اگر مبنا نخست را بپذيريم که شرع ،وود عقل را حجت دانسـته و آن را منـوط بـه
عدم مخالفت با نقل نكرده و برعكس برا اثبات حقانيـت وـود بـه دليـل عقـل اسـتناد
ميدهد و اگر دليل عقل نميبود اصالً شرع اثبات نميشد ،در اين صورت لوازم و ثمراتـي
چند بر اين نظريه مترتب وواهد شد که ازجمله آن نتايج اين وواهد بود که درجايي که
نص شرعي وجود ندارد ،ميتوان به دليل شرع بهعنوان يک راهنما و دليل و يا حتي دليل
شرعي نگريست از ديگر نتايج مهم که دارا آثار معرفتشناسي و روششناسـي و حتـي
هستيشناسي بسيار نيز هست ،تقديم عقل بر نقل در هنگام تعارض اين دو است ،امر
که موجب تشكيل دو موضع متباين در جهان اسالم و رد يا قبول تأويل و مجاز در قـرآن
کريم و سنت شده است طرفداران نظريه تقديم عقل بر نقل در تفسير آيـات متشـابه و
در تفسير بروي صفات الهي مانند استواء ،به تأويل اين آيات يا صفات الهي پرداوتهانـد و
معتقدند که نوعي تجوز در کالم وجود دارد اين گروه به عقلگرايان مشهور شدهاند

 .2نقل
به لحاظ معرفتشناسي همه اديان الهي قائل بـه حجيـت و ارزش معرفتـي وحـي
هستند و همين مبنا زيربناييترين پايه آموزهها وحياني است روايات نيز بدان جهـت
که از سرچشمه وحي جار شده و بر زبان معصوم آمدهاند بـه لحـاظ ارزش معرفتـي در
شمار وحي الهي قرار ميگيرند ارزش معرفتشناوتي دليل نقلي مبتني بر معصـوم بـودن
پيامبر در ابالغ وحي و در بيان سنت است
حجيت اجماع نيز در عرض ادله نقلي ديگر مبتني بر عصـمت مجموعـه اجمـاع
کنندگان از وطا وواهد بود ،امر که در شيعه اماميه موردبحث و تأمل قرارگرفته است
سلفيه نيز حجيت نقل را بسان باقي مسلمين پذيرفته و برا آن ارزش محور قائـل
شده است (ابن تيميه 2005 ،م ،ج  ،12ص ،)6بهنحو که برا ساير منابع معرفت تا آنجا
ارزش قائل است که مخالفتي با نصوص ديني نداشته باشد
از منظر سلفيه تكفير دليل نقلي از نوع مصادر مستقل در استنباط به شـمار مـيرود
که نسبت به ساير مصادر نقش اثبـاتي و تأسيسـي دارد و هـر قضـيه اعتقـاد (و غيـر
اعتقاد ) که به شرع نسبت داده ميشود بايد دليلي از اين نوع بر آن اقامه شود در مقابل
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در مقابل اگر عقل را منبعي مستقل در معناشناسي گـزارههـا دينـي نـدانيم ،بلكـه آن را
بهعنوان مؤيد غير مؤثر در اثبات احكام و کشف معارف بدانيم و قائـل شـويم کـه عقـل هـيچ
نقشي در اثبات يا نفي حكم شرعي بهصورت مستقل ندارد و دليل بودن آن منوط به اين است
که نص شرعي موافق آن وجود داشته باشد ،در اين صورت بايـد بـه نتـايج معرفـتشناسـي و
روششناسي آن نيز ملتزم باشيم که يكي از آنها تقديم نقل بر عقـل در تعـارض بـين ايـن دو
است نفي تأويل و مجاز در کالم الهي و ملتزم شدن بهظاهر آيـات و روايـات وارد در کتـا ،و
سنت نيز يكي ديگر از آثار اين مبنا معرفتشناسانه است لذا سلفيه تكفير در با ،اسـماء و
صفات الهي به اثبات هر آن چيز که ودا برا وودش ثابت دانسـته و رسـولش او را بـه آن
صفات توصيف کرده است بـدون هيچگونـه تعطيـل و تحريـف و تمثيـل و تكييفـي معتقدنـد
(األثر ،بيتا ،ص 12ـ )13؛ معني اين کالم نفي تأويلگرايي در اسمائي است کـه بسـيار از
مسلمين و سلف به دليل محذور عقلي يا نص شرعي از پذيرش ظاهر آن ووددار کردهاند
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اين نوع دليل شرعي ،ادله غيرمستقل قرار دارند که نقش تأسيسي ندارند و فايده آنها
در صحت فهم و حسن ادراک و دقت در عرضه نقل و تأکيد و معاضدت و دفاع از نقـل
والصه ميشود که اين دسته ،بقيه مصادر يعني عقل و فطرت و حقايق علـوم تجربـي
والصه هستند (قوشتي 2012 ،م ،ص )128ميتوان گفـت کـه ايـن ديـدگاه يـک نگـاه
کالمي به محوريت نصوص شرعي است که ساير منابع را در طول مدلول آن قـرار داده و
در مقام اثبات حجيت منابع ديگر معرفت يا نفي آنها کارايي ندارد
چنانوه گذشت دليل نقلي نزد سلفيه از سه دسته کلي قرآن کـريم ،سـنت نبـو و
اجماع تشكيلشده است قرآن کريم بهعنوان کتا ،مقدس و کالم الهي معجزه جاويـد
نبي مكرم اسالم است که همه فصحا عـر ِ،آن روز بـه عجـز از تكلـم بـه مثـل آن
اعتراف کردهاند ،تحد وود قرآن کريم و عجز همه بشريت از آوردن سورها بهماننـد
يكي از سور آن و داليلي ديگر ،همگي دليل بر غير بشر بودن گوينده اين کالم است
(عثمان بن علي حسن 2010 ،م ،ج  ،1ص )56حفظ و کتابت قرآن کريم توسـط صـحابه
در عصر حضور رسول اکرم صلياهلل عليه و آله و حفظ و کتابت آن در يک مصحف واحـد
در عصر ولفا بهنحو که همه مسلمين دارا مصحفي متحد اللفظ شدند و تواتر آن نزد
مسلمين ازجمله ادله بر عدم تحريف قرآن است (همان ،ص 61ـ )71
سنت نبو شريف نيز ازآنجهت که نشئتگرفته از وحي الهي است بهعنوان يكـي
از منابع معرفت موردتوجه است قرآن کريم و وود سنت نبو بر وحـي بـودن سـنت آن
حضرت داللت دارند و همين امر دليل بر حجيت سنت ايشان است اهتمام رسـول مكـرم
اسالم و صحابه و تابعين در حفظ سنت نبو و داللـت اجمـاع بـر حجيـت سـنت نيـز از
مهمترين داليل حجيت سنت نبو به شمار ميروند (همان ،ص 85ـ )105
در مدرسه سلفيه وبر واحد نيز مفيـد علـم اسـت اگـر بهواسـطه سـند متصـل از
اشخاصي عادل از رسول ودا روايتشده باشد اما وبر که واجد اين شرايط نيسـت ولـي
امت آن را تلقي به قبول کرده باشند نيز مفيد علـم يقينـي اسـت و جمهـور امـت محمـد
صلياهلل عليه و آله از اولين تا آورين آن را قبـول کـردهانـد در ايـن مسـئله بـين سـلف
اوتالفي نيست و در بين متأورين نيز در کتب حنفيـه و مالكيـه و شـافعيه و حنبليـه نيـز
نقلشده است! (همان ،ص 115ـ )117

 .3تجربه
روش تجربي و استقراء يكي از نكاتي است که ابـن تيميـه بـرا جـايگزيني عقـل و
روش عقلي يعني قياس پيشنهاد ميدهد به نظر و قياس ارزش معرفتي نـدارد و امـر
انتزاعي صرف است که چيز به معلومات انسان نميافزايد اما در مقابـل ،اسـتقرا روشـي
علمي و يقين آور است «ابن تيميه» مهمترين نظريهپرداز سلفيه تكفير را مـيتـوان از
نمونهها بارز حسگرايان در عالم اسالم به شمار آورد آنجا که و قياس فقهي يا تمثيل
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بروي نيز تصريح دارند که عمل به وبر واحد به شكل وسـيع وـود در اهـل سـنت از
وصوصيات رويكرد سلفي است و ممكن است موافقاني نيز در بيرون سلفيه داشته باشد اما
همه اهل سنت موافق با چنين مضموني نيستند و حتي افراد ماننـد سـيد قطـب کـه
بروي نظرات آنان موردتوجه سلفيه تكفير قرارگرفته ،حجيـت اوبـار واحـد در اصـول
اعتقاد را نپذيرفتهاند (قوشتي 2012 ،م ،ص« )188رشـيد رضـا» نيـز در مرحلـه اول
فكر وود که تحت تأثير استادش «محمد عبده» قرار داشته حجيت اوبار آحاد در عقايد
را نپذيرفته ،اما در مرحله دوم فكر وود که به سلفيه وهابي تمايل بيشتر نشان داده
آن را پذيرفته و از آن دفاع ميکند (همان ،ص 192ـ )193
اجماع نيز در زيرمجموعه ادله نقلي بهعنوان يكي ديگر از منابع تشريع نزد سلفيه
به شمار ميرود اين اصطال که به معني اتفاق مجتهدين از امت محمد صلياهلل عليـه و
آله بعد از وفات ايشان و در عصر از عصور و بر امر از امـور تعريفشـده اسـت دارا
مستند قرآني و نبو هم دانسته شده است (همان ،ج  ،1ص 134ـ  )140جالـب آنکـه
اجماع در امور اعتقاد نيز حجت دانسته شده و تفريق بين فروع فقهـي و امـور اعتقـاد
يكي ديگر از بدعتها فالسفه و متكلمين به شمار رفته است (همان ،ص)151
تقديم نقل بر عقل يكي از مسلمات در معرفتشناسـي سـلفي اسـت بهنحو کـه بـا
قاطعيت ادلها را که علما فلسفه و کالم در استدالل بـه مطلـق امـور شـرعي مطـر
ميکنند را رد ميکنند اينان معتقدند که روش علما سلف مراجعه به دليل شرعي بوده و
در مرحله بعد به دليل عقلي مراجعه ميکردند ،به همين دليل است که روايت شرعي را
بر دليل عقلي مقدم ميدارند (عالء بكر ،بيتا ،ص 48ـ )49
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منطقي را بر قياس منطقي يا قياس شمولي ترجيح ميدهد و بر ردّ و نفي قيـاس منطقـي
استدالل ميکند ،گرايش حسي و تجربي و کامالً آشكار ميشود (فيروزجايي 1384 ،ش،
مجله معرفت ،شماره )،88
«ابن تيميه» در کتا« ،نقض المنطق» قياس شمول ارسطو را مورد نقد قرار ميدهد
والصه استدالل «ابن تيميه» بر بيفايده بودن و نادرستي برهان قياسـي ايـن اسـت کـه
برهان منطقي مبتني بر قضيه کليه يقيني است ،اما قضيه کليها که هم واجد کليت باشد
و هم واقعنما و حاکي از امور موجود در وارج ،وجود ندارد و ادعا ميکند کـه بـديهيات
مورد ادعا فالسفه ،علم به هيچ شيء معين و واصي را که در وارج موجود باشـد ،افـاده
نميکند ،و فقط حس است که بهواسطه آن ميتوان بر موجودات وارجي حكم کرد و حتي
تعقل هم کامالً مبتني بر احساس است؛ نخست چيز با حس باطن يا ظاهر بايد احساس
شود تا عقل بتواند با تمثيل و تشبيه معنا عامي را دريابد ،اما اينكه عقل بتواند کلياتي را
که افراد آن در وارج موجود باشند بدون دوالت حس دريابد ،غيرقابلتصور و ممتنع اسـت
(ابن تيميه 2005 ،م ،ص 186،291 ،184و )302
«ابن تيميه» همچنين معتقد است که تنها از طريق حس ميتوان به يک امـر واقعـي
وارجي معرفت يافت و بدون حس هيچ گـامي بـرا افـزايش علـم حقيقـي و واقـع گـو
نميتوان برداشت او با بياعتبار کـردن قيـاس برهـاني ،بـرا عقـل مجـالي در بسـط و
گسترش علوم نميگذارد و حس و استقرا را همهکاره اين عرصه ميگرداند و تعميمها
جزئي حسّي را نيز کار قياس تمثيل دانسته است کـه آن نيـز ريشـه در حـس دارد علـوم
تجربي نزد سلفيه دارا ارزش علمي محسو ،ميشود تا آنجايي که بـا ظـواهر نصـوص
شرعي مخالفتي نداشته باشد (همان)
استناد به امور محسوس جهت تأييد امور اعتقاد نيز يكي ديگر از مطالبي است که
در رابطه با «حس» مي توان در کتب اين نحله يافت؛ به عقيـده سـلفيه بروـي آيـات
قرآن کريم ناظر به امور محسوس هستند و وداوند به پند گير از آنها ارشـاد فرمـوده
لای ْن ُ
َیففا ُر ِفعَفتْا و » (الغاشـية
اءاك َا
س َم ِا
اْل ِب ِالاك َا
است مانند «أَفَ َا
َیفا ُخ ِلقَتْ ا*ا َو ِإلَىاال َّ
ظ ُرونَاا ِإلَىا ْ ِ
 ،88آيات  17ـ )20

 .4شهود

معرفتشناسی جریان تکفیر (بررسی اعتبار منابع معرفت نزد جریانهای تکفیری)

شهود که در اصطال کشف نيز ناميده ميشود به اطالع از امـور غيبـي و حقيقـي از
طريق ادراک وجود و باطني اطالق ميشود (امينـي نـژاد ،بابـايي 1390 ،ش ،ص)154
اصل وقوع کشف به اين معني نزد سلفيه ثابت و موردقبول است و برا آن نظاير مانند
مكاشفه عمر بن وطا ،را که لشگر محاصرهشده وـود در عـراق را از مدينـه ديـد و
گفت که بهسو کوه فرار کنند را مثال ميزنند (ابن کثير ،بيتا ،ج  ،7ص)94
ابن تيميه نيز ميگويد علم به کائنات و طرق کشف آنها متعدد است حسي و عقلي و
کشفي و سمعي (ابن تيميه 2005 ،م ،ج  ،11ص )335بنابراين ميتوان گفـت و وجـود
معلوماتي را که بهواسطه شهود به دست ميآيد را انكار نميکند
در ميان فرق و طوايف اسالمي ،متصوفه ـ چه شيعه و چه سـني ـ بـه ايـن نـوع از
آگاهيها اهتمام واصي نشـان دادهانـد و آن را بـاالترين و بهتـرين روش معرفتـي بـرا
رسيدن بهيقين دانستهاند غالت صوفيه نسبت به علوم شرعيه بيرغبتـي نشـان دادنـد و
مردم را نيز نسبت به آن بيرغبت کردند و اين به دليل اهتمام اينان به علوم باطني ـ و نه
نقل و عقل ـ بود اينان پيروان وود را به اتخاا روش کشف و آنوه به کشف ميرسد مانند
اوق و الهامات و ديگر روشها دريافت قلبي ترغيب کردند (الجوير  2003 ،م ،ص)189
يكي از عمدهترين اشكاالت وارده بر متصوفه إعراض از قرآن کريم و سـنت مطهـره
است که اگر کشف آنها مخالف با قرآن و سنت باشد ،بهمقتضا کشف وود عمل ميکنند
و از عمل به قرآن و سنت اعراض ميکنند؛ غزالي در کتا ،احياءالعلوم ميگويـد «اينـان
همان موفّقين هستند که امور را با نور الهي درک ميکنند و نه با سماع (ادلـه شـرعي)،
سپس هنگاميکه اسرار امور همونان که هست بر آنان آشكار شد ،به الفاظ وارده از شـرع
نگاه ميکنند؛ آن مقدار که با مشاهده آنان سازگار بود قبول ميکنند و الّـا آن را تأويـل
ميکنند کسي که در معرفت اين امور فقط به نقل اکتفا ميکند هيچ موفقيتي در ايـن راه
به دست نخواهد آورد (همان ،ص)191
آنوه بهعنوان نمونه آورده شد يكي از داليل مخالفت سلفيه با تصوف است سلفيه که
به لحاظ روشي در زمره ظاهرگرايان قرار دارد بههيچوجه تأويـل متـون و اهمـال آن از

45

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1394ش

46

سو صوفيان را برنميتابد؛ لذا «ابن تيميه» و سلفيه را سرسختترين مخالفان صوفيه نيز
بايد به شمار آورد زيرا بهشدت با آنها مبارزه ميکند و متصوفه را منحرف و يا حتي گـاهي
کافر ميووانند
به نظر ابن تيميه در ميان صوفيه افراد هستند که در عبادت و تهجد کوشا هسـتند
همونان که در غير صوفيه نيز وجود دارند ،در ميان صوفيه افراد متوسط الحال و گناهکـار
نيز وجود دارند (والد عبدالرحمن  1415 ،ق ،ص 234ـ  )125ابن تيميه صوفيه را به دليل
مسائلي مانند بحث اتحاد و حلول گمراه ميشمارد (همـان ،ص )249و بـا آنکـه ابتـدا از
معتقدين به ابن عربي بوده اما بعداً از و به دليل مطالبي که در فصوص در با ،وحـدت
وجود بيان کرده برائت ميجويد (همان ،ص 251ـ  )258بروـي عبـارات ابـن عربـي در
فصوص که ناشي از ديدگاه و در وحدت وجود است بهشدت موردانتقاد نويسندگان سلفي
قرارگرفته است (الوکيل 2012 ،م ،ص)57
وجود شطحيات و موارد که در ظاهر والف شرع به نظر مـيرسـند نيـز از داليلـي
است که باعث شده سلفيه بهعنوان يک روش فكر متصوفه را منحرف بخواننـد کتـا،
«احياء علوم الدين» ابو حامد غزالي نيز که مشهور به بيان روش تصوف اسـت از طعـن و
نقد سلفيه در امان نمانده است (فالح 2000 ،م ،ص)260
بههررو  ،عمده تكيه سلفيه در مباحث ديني بر يافتهها نقلي است و تكيها بـر
يافتهها قلبي و دروني ندارد و بالعكس اگر اين يافتهها در مخالفت با ظواهر شرع باشـند
بهشدت تمام با آن مخالفت ميکنند

نتیجهگیری
موضعگير سلفيه در قبال عقل و شهود و تأکيد بيشازانـدازه بـر نقـل عمـدهتـرين
ويژگي معرفتشناسي اين جريان است بهنحو که با قاطعيت ادلها را که علما فلسفه
و کالم در استدالل به مطلق امور شرعيه مطر کرده را رد ميکنند اينـان معتقدنـد کـه
روش علما سلف مراجعه به دليل شرعي بوده و در مرحله بعد به دليل عقلـي مراجعـه
ميکردند ،به همين دليل است که هر روايت شرعي را بر دليـل عقلـي مقـدم مـيدارنـد
ميتوان گفت قرار گرفتن مطلق عقل پس از رتبه نقل مهم ترين مسائل معرفتشناسي

معرفتشناسی جریان تکفیر (بررسی اعتبار منابع معرفت نزد جریانهای تکفیری)

تكفير است که تأثير به سزايي در روششناسي و هستيشناسي اين جريان داشـته اسـت
البته تقابل عقل و شرع يكي از چالشها نظر قديمي در جهان اسالم است کـه هنـوز
هم در محافل علمي ديني اسالمي و حتي غير اسالمي مانند مسيحي جريان دارد پذيرش
انحصار ارزش معرفتي تجربه و استقراء و آموزهها سمعي يا نقلي باعث شده انديشه
سلفي در شمار تفكرات ظاهرگرا قرار گيرد
برتر نقل بر عقل حتي با روايت واحد و ضعيف در اعتقادات موجب پيدايش و ظهور
انحرافات روشي و شناوتي در تفسير متون ديني گرديـده اسـت و باعـث شـده سـلفيه بـا
بسيار از آموزهها حتي وحياني و نبو که بين مسلمين و اديان ديگر رايج بوده اسـت
فاصله بگيرند انحراف معرفتي سلفيه تكفير تا جايي پيش رفته که تجسيم کـه بطـالن
آن از بديهيترين آموزهها نزد مسلمين است ،در اين گروهها تئوريزه ميشود
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Epistemology of the Takfiris: An Appraisal of the Validity of
the Sources of Knowledge of the Takfiris
Muṣṭafā Sharīfīpūr*
Abstract
The epistemology of the Takfiris is contingent upon understanding the
sources of knowledge of the Salafi-Takfiri movement. In denying that the
intellect is on par with tradition, the Salafis effectively have no access to the
former and see it as nothing but supporting evidence for tradition or textual
authority. Hence it can be said that this current or school of thought sees the
intellect to be under tradition in a hierarchal relationship and does not
believe that it has any independent authority.
Hence tradition or textual authority, composed of the Qur’an, the
Sunnah, and consensus, is the most important source of knowledge for the
Salafis. Consequent to this is their acceptance of traditions that have only a
single chain of narrators and that are weak, which is the most controversial
aspect of their epistemology. While they do not reject outright intuition or
inspiration as a source of knowledge, they do strongly oppose these being
put on par with or taking precedence over textual authority. The arguments
and debates between Salafis and Sufis underscores the truth of this claim.
Keywords: Epistemology, Takfiri, intellect, tradition, experiment, intuition.

*. Ph.D. Student of Social Science in Muslim World; Seminary Graduate Institute of Imam Reza

