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 از سلفیه بیشتر بدانیم

 معنای لغوی واصطالحی سلفی گری

اصحاب : Salafiyye)تقلید کورکورانه از مردگان است، اما سلفیه  یا به معني تقلید از گذشتگانت گري در لغ سلفي

و  دانند اي است که تمسک به دین اسالم جسته، خود را پیرو گذشتگان صالح مي ، نام فرقه در اصطالح( السف الصالح

آنان معتقدند که . ، صحابه و تابعین دارند(ص)در اعمال، رفتار و اعتقادات خود، سعي بر تابعیت از پیامبر اسالم

؛ یعني عقاید اسالمي را بیان شوند ، عقاید اسالمي باید به همان نحو که در عصر صحابه و تابعین مطرح بوده است

 .نازلی به  رسمیت شناخته می شودوعقل در سطح بسیار باید از کتاب و سنت فرا گرفت 

 

 احمد بن حنبل و حدیث 

حنبل  تصاویری که از احمدبن. دادند نسبت می( ق.264-142)حنبل  معتقدان به سلف صالح، عقاید خود را به احمدبن

ی تبری أدهد که از تمسک به ر در منابع مختلف ارائه شده، وی را محدثی سنتگرا و ضد فقاهت و اجتهاد نشان می

نموده، گروهی از  کرده است و چون در استناد به حدیث بسیار مبالغه می جسته و تنها به قرآن و حدیث استدالل می یم

 -و نه از مجتهدان اسالم  -اسحاق الندیم، او را از بزرگان حدیث  جریر طبری و محمدبن بزرگان اسالم، مانند محمدبن

عنوان  حنبل به ابن. فقهی مثل ابوحنیفه قرار بگیرد تشکیک کرده انداند یعنی اینکه احمد در کنار دبگر ائمه  شمرده

محدثی برجسته و پیرو طریقه اصحاب حدیث با هرگونه روش تاویلی و تفسیر متون مخالف بود و با بزرگان اصحاب 

 .دموافق نبو« اهل االهواء و البدع»خواند و با  وی مخالفت با سنت را بدعت می. رأی، سر ناسازگاری داشت

 

بودن،  طورکلی قشری  به» سلفی بود، اما  -سال پیشوای عقاید سنتی   حنبل بیش از صدوپنجاه  آنچه مسلم است، احمدبن

متابعت از ظاهر کالم، جمود افکار، تعصب مفرط حنبلیان، دورافتادگی مکتب فقهی ایشان از واقعیت زنده تاریخی و 

تازه بود، در مجموع، منجر به سقوط و انحطاط این مذهب و  مهجوری از هر آنچه در اجتماع و زندگی روزمره

 .« طرفداربودن این فرقه در قرنهای بعدی شد کم

 سر گذشت حنبلیها بعد از احمد

ها و افکار وی نزدیک به یک قرن مالک سنت و بدعت بود، تا اینکه عقاید وی و نیز  حنبل اندیشه پس از مرگ احمدبن

خلف  بن علی بن در قرن چهارم هجری ابومحمدحسن. تدریج فراموش شد مذهب اشعری بهگری تحت تاثیر انتشار  سلفی

در اواخر قرن هفتم و . گری تالش کرد، اما در برابر شورش مردم کاری از پیش نبرد بربهاری برای احیای سلفی

. تر احیا کردند ی افراطیا گونه الجوزیه عقاید حنابله را به قیم  تیمیه و سپس شاگردش ابن اوایل قرن هشتم احمدبن

ازپیش  عنوان متکلم و مدافع متعصب مذهب حنبلی، با آزاداندیشی و تأویل مخالف بود و لذا اقداماتش بیش تیمیه به ابن

تیمیه، دوره انحطاط و تنزل تفکر فلسفی و استدالل منطقی و  عصر ابن. ماندگی مذهب حنبلی شد باعث انحطاط و عقب

درواقع، در این . به ظواهر دین و توجه سطحی به معارف خشک و مذهبی عنوان شده استآوردن  همچنین قرن روی

عنوان دفاع از دین و عقاید خاص مذهبی خود،  به -ـ مانند مذهب حنبلی -فقها و متکلمان قشری بعضی مذاهب »عصر 



 

2 
 

تیمیه یکی از این  ابن. یام کردندبه توجیه اصول و فروع مذهب خود پرداختند و احیانا در این راه بر ضد علم و فلسفه ق

کرد و  عنوان دفاع از آن مذهب، مبارزاتی با مذاهب دیگر اسالمی می وی به. کسان بود که در مذهب حنبلی قیام کرد

 .« کردن عقاید مذهب حنبلی در بسیاری از کتابهای خود بیان کرد عنوان زنده عقاید خود را به

 

 ...ادامه دارد.ی عمال به فراموشی سپرده شدگر تیمیه، دعوت به سلفی با مرگ ابن

 ---------------------------

 (1)خاستگاه تفکر سلفیه

 

 ظهور وهابیت

 

با طرح مجدد ادعای بازگشت به اسالم ( ق.2221-2126)در قرن دوازدهم هجری قمری، محمدبن عبدالوهاب نجدی 

بدأ االسالم غریبا » او با استناد به . عات کالمی آورداصیل، اندیشه پیروی از سلف صالح را بار دیگر به عرصه مناز

رو، وی با آنچه خود آن را بدعت و  معتقد بود که اسالم اصل نخستین را در غربت یافته است؛ ازاین« و سیعود غریبا

کرد  خواند، به مبارزه برخاست و مسلمانان را به سادگی اولیه دین و پیروی از سلف صالح دعوت می خالف توحید می

 .حنبل بود و مظهر بارز سلف صالح او نیز امام احمدبن

 

که حنبلی  -که امرای سعودی نجد  ازآن کم کم نهضت وی سیاسی شد و صبغه ضد حکومت عثمانی پیدا کرد و پس

به آیین او گرویدند، وی برای فرمانروایی عثمانی خطرساز گردید و لذا محمدعلی پاشا، خدیو مصر، از  -مذهب بودند 

عبدالوهاب  اما علیرغم این سرکوب، با گذر زمان، پیروان محمدبن. انب سلطان عثمانی برای سرکوب آنان مامور شدج

 .بر نجد و حجاز تسلط یافتند و دولت سعودی کنونی را تشکیل دادند

 

 

 سلفیه پس از فروپاشی عثمانی

 

کردند  نمای خود را گم  اهل سّنت قطب  -آخرین دولت بزرگ و مستقل اسالمی  -پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی 

ای از دل  عنوان کشورهای جداگانه به... تدریج کشورهای متعددی نظیر عراق، عربستان، سوریه، لبنان، اردن و و به

تدریج  بر نهضتهای کالسیک دینی به  شهای متعددی مبتنی از این رویداد بزرگ، جنب. شدند این امپراتوری تجزیه 

» خاستگاهی ضداستعماری داشتند و خواهان بازگشت به  -گرا نیز بودند   که گاه اصالح -این جنبشها . سربرآوردند



 

3 
 

 بخش در الجزایر، تونس، پاکستان و المسلمین در مصر، جنبشهای آزادی  جنبشهایی نظیر اخوان. بودند« وضع پیشین

اما این جنبشها با یک رویکرد مهم نیز روبرو بودند و آن احیای . توان از این دسته شمرد سایر ملل اسالمی را می

های غربی و نظامهای تئوریک  جنبشهای اسالمی مشکل عمده خود را اندیشه. سمبلها و الگوهای صدر اسالم بود

های اومانیسم و دموکراسی در غرب، اکنون توانسته بودند  نظامهای حکومتی مبتنی بر پایه. دانستند منبعث از غرب می

اما . گذاری کنند تجارب خود را در کشورهای مختلف غربی به عرصه ظهور رسانده و حکومتهای مدرنی را پایه

جنبشهای اسالمی با چالشی عظیم مواجه بودند و آن وجود اندیشه بازگشت به نظام خلفای صدر اسالم، یعنی بازگشت 

چیزی . گیری اندیشه تشکیل حکومت اسالمی منجر شد زودی به شکل این اندیشه بازگشت به. بود« ضع پیشینو» به 

ای از واکنشهای سنتگرایان در قبال سکوالریسم ترکیه، تجاوز و تهدید  تر کرد، مجموعه که این دگرگونی را سریع

اسرائیل بر آن، به یک مساله محوری و بنیادی قدرتهای غربی و پیامدهای بحران فلسطین بود که پس از سیطره رژیم 

 .اسالمی تبدیل شد -برای جنبشهای عربی 

 

بعدها به بنیادگرایی، پسوند اسالمی نیز . بود( Fundamentalism)اما خاستگاه اصلی این تفکرات، بنیادگرایی 

ویژه در مصر ابتدا  یی سلفی به بنیادگرا. های سیاسی رادیکال تبدیل گردید اضافه شد و این تفکر به یکی از اندیشه

ترکیبی از بنیانگذاران وهابی دولت عربستان سعودی و تعالیم فرقه سلفیه ملهم از محمد عبده و محمدرشیدرضا بود که 

این دو رگه بنیادگرایی بعدها از یکدیگر جدا شدند و سلفیه . کرد بازگشت به اسالم اولیه یا وضع پیشین را تبلیغ می

اندیشه سلفیه گرچه . کاری سفت و سخت شد گری مظهر محافظه دیگر، وهابی  نقالبی و رادیکال و ازسوینمود فعالیت ا

پس در حقیقت دو . عنوان یک ایدئولوژی انقالبی باقی ماند بعدها به اپوزیسیون فرقه وهابیت تبدیل شد، اما همچنان به

ت، سید جمال الدین اسد آبادی و بود ککه امروز به نوع سلفیت در دنیای اسالم ظهور کرد که بنیان گذار سلفیت مثب

 .عنوان  نو  معتزلیان شناخته می شوند و بنیان گذارسلفیت منفی عبداوهاب و تشکیل دهندگان حکومت سعودی بودند

 والسالم

 

 

 


