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چکیده
يكی از اصول اساســی جريان فكری سلفيه از زمان شكل گيری آن در قرن هفتم قمری تاكنون، عدم پذيرش 
انحصار تفسير متون و صدور احكام شرعی توسط علمای مذاهب و نيز اعتقاد به »سهل الفهم« بودن نصوص 
دينی بوده است. به تبع اين باور، انديشمندان سلفی خواستار آزادسازی اجتهاد شده و به مذمت تقليد اجباری 
از يكی از مذاهب چهارگانه اهل سنت پرداختند. به همين دليل، جنبش سلفی، جنبشی ضد علمايی و مساوات 
طلبانه شناخته می شد. اما در عين حال، سلف گرايان قرون ميانه و معاصر، بر نياز عوام مسلمانان به آموزش 
علــوم دينی نزد علمای عالی رتبه و نيز تبعيت و اتباع از آنان تأكيــد كرده اند. امری كه به نظر در تناقض با 
ادعای ســهل الفهم بودن اســالم قرار دارد. هدف مقاله حاضر آن است، تا علت وجود اين تناقض در ديدگاه 
ســلف گرايان را بررسی نمايد. يافته های پژوهش آشكار كرد كه تبليغ ساده بودن درك دين و آزادسازی امر 
اجتهاد در مقابله با انحصار تفســيری مذاهب اهل سنت بوده و سلف گرايان نه می خواستند و نه می توانستند با 

واگذاری تفسير متون دينی به عامه مسلمانان، موجب هرج و مرج تفسيری شوند.

سلفیه و امکان فهم متون دینی برای 
عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا 

نفی ضرورت وجود علما

كلیدواژه ها: سلفیه، اجتهاد و تقلید، تفسیر متون دینی، علما، عامه مسلمانان.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 48/ پاییز و زمستان 1396

صص 39-22
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مقدمه
در نواری تصويری از ابوالبراء هندی از رهبران داعش 
كه در جوالی 2014م به نشــر رســيده است، او به 
مخاطبان خود می گويد: »قرآن را بازكن و آياتی كه در 
مورد جهــاد آمده اند را بخوان، همه چيز برايت واضح 
می شــود ... . تمام علما برايــم می گويند: »اين جهاد 
فرض است، يا فرض نيست، و حاال زمان جهاد نيست 
...«، فرامــوش كن كه آنها چــه می گويند، تو خودت 

قرآن را بخوان و خواهی دانست كه جهاد چيست«.
اظهارات ابوالبراء در ارتباط با امكان استنباط مستقيم 
احكام شرعی از قرآن و حديث توسط فرد مسلمان و 
عمل بر مبنای آن، در ادامه جريان تجديد نظر طلبانه ای 
اســت كه در سه قرن اخير در ميان سلف گرايان شكل 
گرفت و يكی از معروف ترين آنان روحانی سرشناس 
هندی قرن 18، محمد اســماعيل بن عبدالغني دهلوي 
معروف به شاه اســماعيل شهيد اســت. او در كتاب 
معروف خــود تقوية اإليمان كه به زبان اردو نوشــته 
شده، توضيح می دهد كه برای درك قرآن و حديث نياز 
چندانی به آموزش و فراگيری نيست؛ زيرا پيامبر)ص( 
برای نشان دادن راه هدايت به انسانهای جاهل فرستاده 
شده بود.1 در طول 200 سال گذشته، اين گفته وی در 
كتابهای درســی زيادی در هند و پاكستان تكرار شده 
اســت و هنوز تقوية اإليمان يكی از عمومی ترين و در 
دســترس ترين متون مذهبی در ميان مسلمانان جنوب 
و جنوب شــرق آسيا است.2 شــاه ولی اهلل دهلوی )د 
1762م(، حمــد بن نصير بن معمر )د 1810م(، محمد 
بن علی شوكانی )د 1832م( و محمد بن علی سنوسی 
)د 1859م( از ساير چهره های اوليه مشهور اين ديدگاه 

فقهی می باشند.
امروزه در پاســخ به فتاوی مناقشــه برانگيز يا اعمال 
غيرقابل قبول گروههای تندرو، علما و روشــنفكران 
مســلمان اغلب روحانيان كم ســواد ســلفی را برای 

1.تقوية اإليمان، صص46و47.
2.The Taqwiyyat al-iman (Support of the Faith) 
by Shah Ismaail al-Shahid, PP.20-203.

منحرف كردن آموزه هــای صحيح قرآن و پيامبر)ص( 
مورد ســرزنش قرار می دهند. آنــان اظهار می دارند 
كه خشــونت و عقب ماندگی، از نتايج قابل پيش بينی 
گفته هــا و باورهای افرادی همانند محمد اســماعيل 
دهلوی و پيــروان معاصر آنان همچون ابوبكر بغدادی 
و ابوالبراء هندی است كه اعالم می كنند اسالم بسيط و 
ساده است و پيامبر)ص( و اصحاب ايشان ساده بودند، 
پس چرا اسالم را مغلق بسازيم؟ در نتيجه برای تفسير 
متون دينی نيازی به علما نيســت و می توان مستقيمًا 
از قرآن و احاديث اســتفاده كرد. جريان اصلی علمای 
اهل سنت اغلب اين ديدگاه ســلفيه را كه در كتابهای 
عمــده آنان بر آن تأكيد شــده، به شــدت رد كرده و 
آن را موجب گمراهی مســلمانان می دانند. در حالی 
كه نوشــته های محمد اسماعيل دهلوی به خصوص در 
كتاب تقوية اإليمان، جايگاه رســمی علما در تفسير 
متون دينی را مورد ترديد قرار می دهد، اما بعضی ديگر 
از ســاير آثار او، برای درك معنای درونی احاديث يا 
»مقصود الحديث« و اصالح اشتباهات عوام در درك 
معنای درونی قرآن بــه كار می رود. بنابراين در اينجا 
ما با يك تناقض روبه رو هســتيم: از يك ســو محمد 
اســماعيل دهلوی جايگاه رسمی علما در تفسير متون 
دينی را مورد ترديد قرار می دهد و از ســوی ديگر در 
ساير نوشــته هايش، راهنمايی هايی برای درك معنای 
واقعی قــرآن و حديث ارائه می دهد كه خود نشــانه 
نياز به علما به عنوان واســطه ميان متون دينی و عوام 

مسلمانان است.
ديدگاه محمد اســماعيل دهلوی در ارتباط با امكان 
درك مســتقيم آموزه های دينی توسط مردم موضوعی 
است كه توسط ساير روحانيان نزديك به ديدگاه سلفی 
تكرار شده است. در جهت درك اين ديدگاه، بايد نقطه 
نظرات روحانيان ســلفی در ارتباط با سنت آموزش 
و تفســير متون دينی و همچنين پاسخ علمای مذاهب 
چهارگانــه در مقام مخالفت با آنان، مورد بررســی و 
كاوش قرار گيرد. در يك ســوی اين منازعه، انديشه 
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علمای اهل سنت قرار گرفته است كه اين گروه جريان 
اصلی و غالب فقهی در جهان اسالم را تشكيل می دهند 
و معتقدند تفســير متون دينی كار ويژه انديشــمندان 
آموزش ديده در حوزه علوم دينی اســت. در ســوی 
ديگر، جريان حداقلی ولی تأثيرگذار ســلفيه ايستاده 
اســت كه مخالف گسترش و تقويت جايگاه نهاد علما 
به عنوان سخنگو و مفسر رسمی دين بوده و خواستار 
اعتماد به توانايی عموم مسلمانان برای درك و تفسير 

مستقيم متون دينی می باشد.
منازعه در ارتباط با واگذاری مســتقيم درك و تفسير 
متون دينی بــه توده مردم و يا قبول قدرت انحصاری 
تفســيری علما، بخشی از يك مناقشه ديرپا در جهان 
اسالم است. در يك سوی مناقشه منتقدانی قرار دارند 
كه مخالف تبديل علما به يك نهاد دينی كه عماًل ميان 
رابطه خدا و عموم مسلمانان ايستاده اند، هستند و در 
سوی ديگر مناقشه، كسانی قرار گرفته اند كه نياز حقيقی 
به تخصص در متون دينی برای درك شــرايط زمان و 
مكان و مستندسازی روايات را مطرح می كنند. سؤال 
مقاله حاضر آن است كه چالشی كه توسط روحانيان 
ســلفی برای شكستن انحصار تفســيری علما شكل 
گرفت، تا چه اندازه توانســت در ميان حلقه علمای 
سلف گرا تا عصر حاضر پايدار و همه جانبه باقی بماند 
و آيا اساسًا از منظر ســلف گرايان، اسالم آن گونه كه 
ادعا می كنند، دينی است كه به آسانی می تواند توسط 
عوام مسلمانان درك شود؛ زيرا ذات متون دينی نشان 
می دهد كه حداقل در بخشهای خاصی از متون دينی، 
نياز شديد و ضروری به توانايی تفسير محققانه وجود 

دارد.

اجتهاد و تقلید در نــگاه علمای مذاهب عامه 
اهل سنت و سلف گرایان

منازعه درباره ضرورت تربيت و ايجاد طبقه و گروهی 
خاص در ميان مســلمانان كه امر تفســير متون دينی 
منحصراً به آنان واگذار شــود و باور به امكان درك 

ســاده و آســان تعاليم دين بدون نياز به يك واسطه 
و تفســيرگر، امری ديرپا در جهان اسالم بوده است. 
بــه صورت تاريخــی، اين منازعه از زمان تشــكيل 
مذاهب چهارگانه اهل ســنت و رســميت يافتن طبقه 
علما به عنوان مفســران انحصاری دين شكل گرفت. 
بنيادی ترين و مشــخص ترين عنصر اين منازعه، اين 
پرسش اساسی بود كه چه كسی می تواند يا بايد تقليد 

كند و چه كسی حق اجتهاد در متون دينی را دارد.
در اواخر دوره بنی اميه و اوايل عصر عباســی، علمای 
مذهبی خود را با نــام »خاصه« می ناميدند كه وظيفه 
آنــان راهنمايی »عامه« بود كه كســانی بودند كه در 
علوم دينی تحقيق و تفقه نمی كردند.3 در مجموعه های 
روايی بزرگ در قرون دوم و ســوم قمری، به عنوان 
مثال در صحيح بخاری احاديثی وجود داشــت كه به 
مسلمانان هشــدار می داد خداوند مردم را با محروم 
كردن آنان از علما و واگــذاردن امر آنان به جاهالن 
عقوبت می كند.4 علمای اهل ســنت قــرون اوليه، اين 
حديث را كه كســب دانش وظيفه هر مسلماني است، 
اين گونه تفســير می كردند كه هيچ مســلمانی اجازه 
ندارد بدون خواســتن نظر علما در ارتباط با صحت 
انجام امری از نظر اسالم، شخصًا به انجام آن مبادرت 
ورزد.5 جايگاه خاص و ويژه علما با شــكل گرفتن 
علم كالم و عرفان در قرون ســوم و چهارم قمری و 
پذيرش اين علوم توســط علمای اهل ســنت افزايش 
يافت. شكل گيری مذاهب چهارگانه اهل سنت و اعتقاد 
به الزام تبعيت »عامه مســلمانان« از يكی از مذاهب 
فوق، در حقيقت پاسخ انديشمندان مسلمان به آشفتگی 
به وجود آمده در درك و تفسير متون دينی و به خطر 
افتادن خلوص آموزه های دينی در سايه اين آشفتگی 
بود. فقهای اوليه الزامی به تبعيت از فقهای برجسته تر 
از خود نداشــتند و با رسيدن به حدی از دانش دينی، 

3.“The Last Days of al-Ghazzali and the 
Tripartitie Division of the Sufi World”, P.97.

4.صحيح البخاری، كتاب العلم، باب 13.
5.قوت القلوب، ج2، ص130.
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مستقل دست به اجتهاد می زدند. به تدريج آن گروه از 
مسلمانان كه نمی توانســتند به دانش عميقی در علوم 
دينی دست پيدا كنند، به تقليد از يك عالم دينی شناخته 
شــده در مسائل مذهبی خود پرداختند. يادگيری علم 
كالم و نيز عرفان مســتلزم آموزش گسترده و طوالنی 
بود كه باعث می شــد توده مردم نتوانند به اين حوزه 
وارد شــوند و دانش آموختگان ايــن حوزه به تدريج 
تبديل به طبقه ای خاص در جامعه اســالمی شــدند. 
اين امر در تفســير آن بخش از آيات الهی كه با درك 
صفات و ويژگيهای الهی ســروكار دارند، ضروری تر 
اســت. نه تنها اين دانش به وسيله افرادی كه خود را 
برای مدت طوالنی وقــف يادگيری آن كرده اند، قابل 
يادگيری اســت، بلكه هم زمان می تواند برای آن گروه 
از مسلمانان كه آموزش كافی و عميق را در اين حوزه 
دريافت نكرده اند، گمراه كننده باشــد. نگرانی علمای 
مســلمان از درك غلط يا ناقص مسلمانان از اصول 
فقــه و كالم و به تبع آن اســتنباطهای غلط، آن چنان 
بود كــه امام محمد غزالی ـ كــه عالمان علم كالم را 
با عنوان نگهبانان تــوده مردم معرفی كرده كه آنان را 
از بدعت و شــرك محافظت می كند ـ يكی از آخرين 
كتابهای خود را در زمينه اهميت منع عوام از آموزش 
سطحی و كوتاه مدت اين علوم نگاشته است.6 بنابراين 
به مردم توصيه می شد كه حوزه علوم دينی را به علما 
واگذار كنند و به عنوان يك مســلمان تنها به نيايش 
خدا و پرداختن به زندگی روزمره مشغول باشند. اين 
امر تنهــا در ارتباط با علــم كالم و فقه صادق نبود. 
حوزه عرفان نيــز از حوزه های ممنوعه برای مردم به 
حساب می آمد. به عنوان مثال مطالعه و آموزش آثار 
ابن عربی كه در ميان علمای اهل ســنت از قرن هفتم 
قمری تاكنون بسيار محبوب بوده است، بدون همراهی 
يك عالم دينی برای مردم ممنوع شده بود.7 عالوه بر 
اين، تفسير بخشهايی خاص از آن نيز منحصراً توسط 
6.“The Last Days of al-Ghazzali and the 
Tripartitie Division of the Sufi World”, P.106.
7.The Origins of Islamic Reformism in Southeast 
Asia, P.43.

علما و طالب برجســته و تنها در مكانهای خصوصی 
كه مردم عادی حضور نداشتند، انجام می شد.

با شكل گيری طبقه علما كه كار ويژه آنان تفسير متون 
دينی و امر افتاء بود، به تدريج ضرورت تمايز ظاهری 
ميان علما و عوام نيز آشكار گشت. در عصر ايوبی و 
مملوك در مصر و شام، علما شروع به استفاده از لباس 
متمايز كردند، تا در مجامع عمومی قابل شناســايی و 
در دســترس مؤمنان باشــند. اگرچه در همان زمان 
اعتراضاتی نيز نســبت به اين عمل وجود داشت، اما 
اين گونه توضيح داده می شــد كه لبــاس متمايز علما 
باعث می شــود آنها به راحتی شناسايی شده و عامه 
مســلمانان بتوانند از دســتورالعملهای دينی آنان به 
خصوص در زمان انجام مناسك دينی فشرده همانند 

حج استفاده كنند.8
شــكل گيری يك سلســله مراتب علمی ساختارمند 
بيشتر از همه در حوزه افتاء و قضا خود را نشان داد. 
در اواخــر قرن هفتم، جامعه اهل ســنت به دور چهار 
مكتب فقهی كه بعداً به مذاهب چهارگانه موسوم شد، 
مجتمع شده بود. علمای اهل سنت معتقد بودند كه همه 
مســلمانان شــامل علما و توده مردم بدون هيچ گونه 
استثنايی بايد از يكی از مذاهب چهارگانه تبعيت كنند. 
اين مذاهب و بنيان گذاران آنان به عنوان نشــانه های 
راه برای مسلمانان توصيف می شدند و ادعا می شد كه 
هركسی راه دين را خارج از اين چهار مذهب جستجو 
كند، به انحراف كشيده خواهد شد.9 ادعای ايجاد يك 
مذهب جديد يا استنباط و افتاء خارج از چهارچوب 
بدنه فقهی موجود مذاهب چهارگانه، امری مناقشــه 

انگيز به شمار می رفت.
محدود كردن مذاهب فقهی اهل سنت به چهار مذهب، 
باعث ايجاد يك نظام سلسله مراتبی سخت گيرانه در 
ميان علما و نيز توده مسلمانان گرديد. مال علی قاری، 
انديشــمند مكی كه از مذهب حنفــی پيروی می كرد، 
معتقد بود هر مسلمانی كه به درجه تخصص در تفسير 

8.طبقات الشافعية الكبری، ج8، ص24.
9.المنتظم، ج18، ص24.
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متون دينی نرســيده اســت، بايد از يكی از اين چهار 
مذهب پيروی كند؛ زيرا اين امر تضمينی برای نيافتادن 
در ورطه گناه و بدعت اســت و تنها كسانی خداوند را 
با حال خوش مالقات خواهند كرد كه از عالمان دينی 

تبعيت كنند.10
برای علمای اهل سنت اين نظام سلسله مراتبی بسته و 
سخت گيرانه تفسيری و افتاء، ابزاری برای كنترل شيوه 
تفسيری متون دينی در ميان علما نيز بود. بدين طريق 
آنان توانستند اطمينان پيدا كنند كه فقها به اجتهادهای 
بدعت آميز يا عجيب دســت نخواهند زد. اگرچه بدنه 
فقهی كه توسط چهار مذهب اهل سنت شكل گرفت و 
توسعه يافت، از درون قرآن، سنت و شيوه پيامبر و نيز 
ســنت صحابه استخراج شده بود، اما اين امر دليلی بر 
آن نبود كه بعداً هر عالم دينی خود مســتقيمًا بتواند به 
عناصر سه گانه فوق استنباط كرده و افتاء نمايد، بلكه 
بايد از شيوه و سنت تفسيری مذاهب چهارگانه استفاده 
نمايد. در حقيقت سنت دينی مذاهب چهارگانه، ناظر، 
كنترل كننده و در نهايت تصحيح كننده تفاسير فقهی و 
حقوقی تك تك علما بوده است. بدين طريق اطمينان 
حاصل می شد كه اجتهاد آنان از مسير اصلی دين كه در 
طول زمان نوعی اجماع در ارتباط با آن شــكل گرفته 
بود، به انحراف نرفته اســت و قابل استناد برای توده 
مسلمانان خواهد بود. برای علمای قرون ميانه تبعيت 
از مكتبی فراتر از مكاتــب چهارگانه، تبعيت از امری 
منســوخ يا سنتی خالف قاعده محسوب می شد كه در 
محك آزمايش و بررسی فقهی علما قرار نگرفته و به 
همين دليل قابل اطمينان به حساب نمی آيد. در انديشه 
علمای اهل ســنت، علمای متأخر نبايد در صدور فتوا 
از نظرات فقهی علمای متقدمی كه انديشــه های فقهی 
آنان در چهارچوب مذاهب چهارگانه تنظيم و بررسی 
نشده، اســتفاده كنند. اين علمای متقدم شامل صحابه 
و تابعان نيــز می گرديد. علمای مذاهب در توجيه نظر 
خود اين گونه استدالل می كردند كه بدين دليل نمی توان 

10.إيقاظ همم أولي البصار، ص54.

به شيوه فقهی اين گروه از علمای متقدم استناد كرد كه 
امكان پذير نيســت، تا دريابيم چه عوامل و عناصری 
ديدگاه آنان را نســبت به موضوع مورد استناد شكل 

داده است و چگونه به اين استنباط رسيده اند.11
همان گونه كه به تدريج علمای قرون ميانه و ســپس 
علمای متأخر رابطه خود را عامه مسلمانان تعريف كرده 
و ساختارمند نمودند، نظام انحصاری سخت گيرانه ای را 
هم در ارتباط با تفســير متون دينی و امر افتاء ايجاد 
كردنــد. نقش علما بــه عنوان نگهبانان و پاســداران 
جامعه اسالمی به گونه ای اســتحكام يافته و غيرقابل 
اعتراض و حتی سؤال بود كه پذيرش يا عدم پذيرش 
اين جايگاه توسط توده مسلمانان حتی موضوع بحث 
نيز قرار نداشــت. در حقيقت كل گفتمان مذاهب فراتر 
از حوزه ای بود كه عامه مســلمانان بدان راهی داشته 
باشــند. عامه مسلمانان حتی در موقعيتی قرار نداشتند 
كه بتوانند يكــی از اين مذاهب را انتخاب كنند. توافق 
كاملی در اين زمينه وجود داشــت كــه آنها ملزم به 
»تقليد« از علمای خود هســتند. قرطبی مفسر بزرگ 
قــرن هفتم در اين رابطه اقدام به قيــاس نياز نابينا به 
راهنما و نياز عوام مسلمانان به علما كرده است.12 اين 
يك باور عمومی ميان علما بود كه »عوام مسلمانان« 
مذهبی ندارند و مذهب آنان همان مذهب مفتی منطقه 
محل ســكونت ايشان است. به بيان ديگر، آنان بايد از 
مذهب علمای محل زندگی خــود تبعيت كنند. بدين 
طريق برای عامه مردم حتی حق انتخاب مذهب فقهی 
نيز به رسميت شناخته نمی شد. تنها تعداد كمی از علما 
معتقد بودند كه عوام می تواننــد مذهب فقهی خود را 
انتخاب كنند، اما اين انتخــاب بايد تحت راهنمايی و 
هدايت يك عالم دينی انجام گيرد.13 در بعضی از متون 
فقهی قــرون ميانه اصطالح »عامه مســلمانان« حتی 
شامل علمايی می شد كه از آموزشهای فقهی در سطوح 
متوســط برخوردار بودند و به اين طريق تنها علمای 

11.البحر المحيط، ج4، ص572.
12.إيقاظ همم أولي البصار، ص248.

13.أدب الفتوی، ص77.
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بلندمرتبه كه مســتقيمًا قادر به استنباط و افتاء شرعی 
از متون دينی بودند، اجازه انتخاب مذهب را داشتند.

به رغم تمام سخت گيريهای علمای اهل سنت در ارتباط 
با جايگاه مكاتب و مذاهب فقهی و جايگاه انحصاری 
علما در تفسير متون دينی، يك جريان اعتراضی خاص 
در قرن هفتم ظهور كرد كه البته ريشه های آن به قرنهای 
دوم و سوم بازمی گردد. اين جريان، جايگاه انحصاری 
فقهای مذاهب را به چالش می كشيد و بر سادگی درك 
آموزه های دينی تأكيد می كرد. ايــن منتقدان نوظهور 
در قاهره و دمشــق انحصار تفسير و انحصار انتخاب 
مذهــب برای علما را به معنای ايجاد طبقه ای مجزا در 
جامعه اسالمی تعريف می كردند كه لباس متفاوت آنان 
نيز باعث ايجاد فرهنگ تكبــر و تفاخر در ميان آنان 
شده بود.14 اين گروه از علما كه بعداً انديشه های آنان 
پايه های شكل گيری جنبش ســلفی گشت، ضرورت 
تقليد از چهار مذهب سنی برای عامه مسلمانان را رد 
كرده و جايگاه علم كالم در تفسير متون دينی را مورد 

انتقاد و ترديد قرار دادند.
از عصر صحابه تا پايان سده دوم قمری، جهان اسالم 
در درون خود دو جريان موازی در حيطه معارف دينی 
را كه در چالش با يكديگر بودند، تجربه كرد: جريانی 
كه خود را در معرض مواجهه با مسائل روز و افكار و 
انديشه های متنوع قرار می داد و به همين جهت، معرفت 
دينی را تحول پذير می دانست و جريان ديگری كه به 
واســطه ترس از چنين تحولی تــالش می كرد با تكيه 
بر پايبندی به سنت صدر اسالم، از جريانهای عصری 
فاصله گرفتــه و آن را ناديده بگيرد. جريان دوم كه با 
نام ســلف گرايی يا اصحاب حديث معرفی و شناخته 
می شد، تقابل خود با گروههای مخالف چون معتزله را 
در سده های دوم و سوم به نمايش گذاشت و سپس در 
قرن هشــتم در تقابل افكار ابن تيميه با اكثريت مذاهب 

اسالمی تبلور يافت.
گرايش به سنت سلف، در قرن سوم وارد مرحله نوينی 
14.Knowledge and Social Practice in Medieval 
Damascus: 1190–1350, P.104.

شــد. در اين قرن، اصحاب حديث، نه تنها شيوه های 
متقدمان خود را در پاسداری از دين كافی نمی دانستند، 
بلكــه از جايگاه عقل و اجتهاد كاســته و حتی اصل 
ضرورت تدوين يك نظام منسجم فقهی را انكار كردند. 
در واقع، پس از يك دوره نظام دهی به معارف دينی كه 
حتی از سوی اصحاب حديثی همچون مالك بن انس 
و شافعی پی گرفته شد، برآمدن كسانی چون احمد بن 
حنبل در محافل اصحــاب حديث، آغازی برای يك 
چرخش تند به ســوی ابتدايی سازی آموزه ها و دوری 
گزيدن از گفتمان عصری بود.15 اين جريان سلف گرا، 
با نفی گفتمان كالمی و تكيه بر ظاهر آيات و احاديث، 

سنت فقهی موجود را به چالش طلبيدند.
در قرن چهارم در حالی كه فقها به دنبال تأليف آثاری 
در جهت دفاع نظری از مكاتب فقهی خود بودند، نزد 
برخی ديگر از رجال باورها صورتی به شــدت عوام 
زده يافته بود و موضوع تبعيت از سلف صالح تبديل به 
يك منازعه اجتماعی شد. قرن پنجم دوره غلبه يافتن 
گفتمان ســلف گرايی در برابر گفتمانهای كالمی و عقل 
محور بود، تا آنجا كه حتی متكلمی اشــعری همچون 
امام الحرمين جوينی كه آثار نخستين او مانند الشامل 
و اإلرشــاد وجهه ای كاماًل كالمی و عقل گرايانه داشت 
و تأويل نصوص در سطح چشــمگيری در آنها ديده 
می شد، در اواخر عمر مايل بود از تفكر كالمی فاصله 
گيرد. اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم قمری، نقطه 
عطفی مهم در تاريخ سلف گرايی به حساب می آيد. در 
اين ســالها، امام محمد غزالی كه پيرو مذهب شافعی و 
اشعری بود و به انديشه های صوفيانه گرايش داشت، به 
نقد علوم دينی موجود پرداخته، به دنبال نوعی بازگشت 
به معارف دينی براســاس سنت سلف بود. درست يك 
قرن پس از غزالی، عبدالغنی مقدسی عالم حنبلی شام، 
نقطه عطفی مهم در سلف گرايی ايجاد كرد. فضای حاكم 
بــر زندگی و آثار عبدالغنی به طور عام ســلف گرايی 
است كه حيطه های مختلف آن چون عقيده سلفی، نفی 

15.»احمد بن حنبل«، ج6، ص726.
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تقليد و بازگشت به فقه سلف، بازشناسی سيره نبوی و 
سيره بزرگان صحابه، و بازشناسی و بازسازی اخالق 
فردی و اجتماعی براســاس ســنن در اين آثار مورد 
توجــه قرار گرفته اند. از جمله كتاب عمدة الحكام او 
نشانگر يك كوشش سلف گرايانه برای روی آوردن به 

منابع اصلی سنت در زمينه مسائل فقهی است.
در شرايطی كه شرق جهان اسالم پس از حمله مغول، 
يك دوره رخــوت را تجربه می كــرد و غرب جهان 
اســالم با از دست دادن اندلس در شرايطی مشابه بود، 
مناطق مركزی جهان اســالم شامل شام و مصر، شاهد 
يك تنش مضاعف شد. در واقع، از قرن هشتم، عنوان 
ســلفيه به صورت مشخص برای طرف داران بازگشت 
به سنت ســلف صالح به كار می رفت. در اوايل همين 
قــرن، ابن تيميه عالم حنبلی دمشــق، كه شــخصيتی 
محــوری در تاريخ ســلف گرايی بــوده و می توان به 
عنوان برجسته ترين چهره ســلف گرايی از او نام برد، 
انديشــه های خود را آشكار نمود. ابن تيميه با بسياری 
از رجال شــافعی، مالكی و حنفی درگير شد و بارها 
به خاطــر نوع عقايدش بــه دادگاه و زندان رفت. از 
مهم ترين اقدامات او مبارزه با آنچه آن را عقايد خرافی 
می دانست، مخالفت با آنچه بدعت می شمرد، تكيه بر امر 
به معروف و نهی از منكر، و اصرار بر فتح باب اجتهاد 
و نفــی تقليد بود، و اين جمع ميان تمامی خصوصياتی 

بود كه پيش تر نزد سلف گرايان وجود داشت.
ابن تيميه از اولين كســانی بود كه ضرورت وجود طبقه 
علما به عنوان مفســران انحصاری دين را مورد ترديد 
قــرار داد. او اين ايده را كه قرآن دارای معنايی درونی 
است كه تنها برای گروه اندكی از مردم قابل دسترسی 
و فهم اســت، رد كرد و برای اثبــات نظر خود به آيه 
17 ســوره قمر اســتناد نمود كه در آن، قرآن كتابی 
آســان برای فهم و پندآموزی معرفی می گردد: »َو لََقْد 
ِكٍر«؛ »و قطعًا قرآن را  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمَدّ ْرنَا الُْقْرآَن لِلِذّ َيَسّ
برای پندآموزی آســان كرديم، پس آيا پند گيرنده ای 
هست؟«. او همچنين ايده فالسفه ای همانند ابن رشد را 

كه می گفتند پيامبر)ص( علوم خاصی را تنها با دانايان 
امتش و نه با توده مردم در ميان گذاشته است، رد كرد. 
يكی از طرف داران عقايد ابن تيميه، ابن ابی العز حنفی )د 
792ق(، ساختار طبقاتی ايجاد و پذيرفته شده توسط 
علمای اهل ســنت را كه بدنه جامعه اسالمی را به سه 
طبقه تقســيم كرده بود: »عوام مسلمانان«، »علما« و 
»عرفا«، به شــدت به چالش گرفت. ابن ابی العز اظهار 
می دارد كه مسلمانان در پيشگاه خداوند برابرند و تنها 

با صفت تقوا تمايز پيدا می كنند.16
ابن تيميه و شاگردانش همچنين به مخالفت با علم كالم 
كه پايه آن بر اســتفاده از عقل در درك و تفسير قرآن 
و سنت بنا شده بود، پرداخته و صحت آن را به شدت 
رد كردنــد. البته مخالفت با علــم كالم به دوران قبل 
از ابن تيميه نيز بازمی گردد كه مشــهورترين چهره اين 
مخالفان ابن قدامه )د 620ق( متفكر دمشــقی می باشد. 
زمانی كه اكثر علمای اهل ســنت در پيروی از مكتب 
فكری اشعری اظهار می داشتند كه ضروری است علمای 
مســلمان برای جلوگيری از درك غلط و جسمانی در 
ارتباط با صفات خداوند در تفسير قرآن، به خصوص 
در ارتباط با صفات الهی و وجود او، به تفسير عقالنی 
اين آيــات بپردازند، مخالفانی همچون ابن قدامه اظهار 
می داشتند كه خداوند از مســلمانان نمی خواهد كه به 
درك عميقی از اين گونه آيات مبهم و مناقشــه انگيز 
دســت پيدا كنند، بلكه مراد از ايــن آيات می تواند بر 
شــنوندگان آن بدون راهنمايی علما مشخص شود و 

درك عميق تر از آيات برای عوام ضروری نيست.17
شايان ذكر است كه جريان سلف گرايی خاص اهل سنت 
نبوده و مشــابه اين جريان در ميان شــيعيان با درجه 
بااليی از تشابه وجود داشته است. با پايان يافتن عصر 
حضور امامــان معصوم و آغاز عصر غيبت صغری در 
سال 210ق در چگونگی دستيابی به احكام شرع، دو 
نوع نگرش پديد آمد: يك نگرش مبتنی بر بسنده كردن 
به احاديث و عدم تجاوز از آن در دســتيابی به احكام 

16.شرح العقيدة، ص96.
17.kutub ahl al-kalam, P.32.
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شــرعی بود كه چهره های برجسته اين نگرش در آن 
دوره، عبارتنــد از: محمد بن يعقــوب كلينی، علی بن 
بابويه قمی و شــيخ صدوق كه در گردآوری كهن ترين 
آثار و مجموعه های فقهی و حديثی نيز نقش اساســی 
داشــتند. نگرش ديگر، اجتهاد و استخراج و استنباط 
احــكام از دليلهای چهارگانه كتاب، ســنت، اجماع و 
عقل بود. از برجســتگان اين مكتب می توان از شيخ 
مفيد، سيد مرتضی و شيخ طوسی نام برد كه با نگارش 
و برجای گذاشــتن آثاری در اصول فقــه، پايه گذار 
حركتی نوين و بنيادی در فقه شــيعه به شمار می روند. 
نگرش اصولی به فقه به تدريج رونق يافت و بر نگرش 
نخست چيره شد و تا قرنها، گرايش فقها به استنباط و 

اجتهاد، بر حديث گرايی ِصرف برتری داشت.
موج دوم اخباری گری در ميان شــيعيان در قرون 11 
و 12 قمری ظهور يافت و محمد امين اســترآبادی )د 
1103ق( از برجســته ترين عالمان اخباری است كه 
باب طعن بر عملكرد مجتهدان را گشود و اماميه را به 
دو بخش اخباريان و مجتهدان )اصوليان( تقســيم كرد. 
او اخباری گری را راه و روش پيشــينيان می دانست و 
معتقد بود كه عالمان اماميه در ســده های نخســتين و 
حتی در عصر حضور، از اين شيوه بهره برده، اجتهاد را 
طرد می كردند. محمد امين استرآبادی در كتاب الفوائد 
المدنية با سرسختی عجيبی به جنگ مجتهدان آمده و 
تالش می كند، تا حجيت عقل را منكر شــود. او مدعی 
اســت كه عقل فقط در اموری كه مبدأ حسی دارند، يا 
قريب به محسوسات می باشند )مثل رياضيات(، حجت 

محسوب شده و در غير اين امور حجت نيست.18
اخباريان متأخر در مقابل اصوليان و فقها جبهه گرفتند 
و حجيت ظواهر كتاب و ســنت نبوی را نفی كردند و 
قائل به عدم حجيت عقل و عدم جواز اجتهاد و تقليد 
شدند. مكتب اخباری به عنوان گرايشی از دانش شيعی 
در حوزه های حديث، فقه، اخالق و تفســير، يكی از 
جريانهای فعال و تأثيرگذار در دانش و فرهنگ تشيع 

18.اصل اجتهاد در اسالم )ده گفتار(، ص170.

در قرون اخير بوده است. اين مكتب به التزام و تعصب 
شديد نسبت به ظاهر همه اخبار و روايات معروف بوده 
و به همين جهت است كه پيروان آن به اخباريان موسوم 
شده اند. اخباريان با استناد به روش و عمل سلف صالح 
يعنی محدثان و حديث گرايان متقدم، اخبار اهل بيت)ع( 
را مهم ترين مأخذ در عقايد، اخالقيات و احكام شرعی 
می داننــد و به ســاير مدارك فقــط در صورتی كه با 
احاديث معصومان تأييد شــده باشند، استناد می كنند. 
آنان همچنين روشــهای اجتهادی و رجالی متأخران، 
به ويژه آنچه مبنايی جز عقل نداشــته باشــد، به ديده 
انتقاد می نگرند و حتی استداللهای عقلی كالمی را كه 
برای تقويت مذهب و در حمايت از عقايد شــيعی به 
كار می رود، محكوم كرده و در استنباط احكام، اصول 
فقه را به گستردگی اصوليان به كار نمی برند.19 به حكم 
اين مكتب چون حجت و سند منحصر به احاديث است 
و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نيســت، مردم موظفند 
مســتقيمًا به متون مراجعه كنند و به آنها عمل نمايند و 
هيچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقليد واســطه 

قرار ندهند.20
بحث اخباری در چهار قرن اخير در بستر مباحث فقهی 
و اجتهاد و تقليد و نه اصول عقايد، جاری بوده است. 
به اين معنی كه عالم اخباری به كسی اطالق می گرديد 
كه تمايلی به اصول كلی عقلی و شرعی در استنباطات 
فقهی نداشــت و صرفًا براساس نصوص احاديث عمل 
می كرد.21 به طور خالصه، مبادی اصلی اخباری گری 
را می توان بدين شــرح برشمرد: انكار حجيت عقل و 
اجماع در فهم احكام دين، تكيه انحصاری بر اخبار و 
احاديث امامان برای اســتخراج تكاليف، منع كاربست 
عقل برای فهم قرآن و انحصار كاربست احاديث امامان 
برای اين منظور، معتبر تلقی كردن تمامی احاديث كتب 
اربعه شيعه، مخالفت با اجتهاد در فقه و به تبع آن علم 
اصول فقه، حرمت تقليد از غيرمعصوم و لزوم استخراج 

19.»پيدايش، سير تطّور و تداوم اخباری گری«، ص170.
20.اصل اجتهاد در اسالم )ده گفتار(، ص171.

21.اسئلة يوسفية، ص16.
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مستقيم تكاليف دينی توسط خود مكلفان، عدم حجيت 
عقل در ادراك حســن و قبح اشــياء، و عدم حجيت 
اصل اباحه. اگرچه اخباريان شــيعه مشابهت فراوانی 
را در اصول اعتقادی خود با ســلف گرايان سنی نشان 
می دهنــد، اما در بحث قرآن و فهم آن كاماًل ديدگاهی 
متضاد دارند؛ اخباريــان معتقدند قرآن جز بر پيامبر و 
امام معصوم قابل درك نيســت و بنابراين بايد تنها به 
واســطه احاديث به جا مانده از معصومان تفسير شود، 
اما سلف گرايان فهم قرآن را حتی برای عوام مسلمانان 

نيز امكان پذير می دانستند.
از ديدگاه سلف گرايان، تنها پيامبران توانايی برقراری 
ارتباط مســتقيم بــا خداوند را دارنــد. بنابراين تنها 
گفته هــای آنان می تواند مورد وثوق كامل باشــد. به 
همين دليل برای هركس ديگری غيرممكن اســت كه 
چه از طريق دانش فقه و چه از طريق عرفان، به تمام 
حقيقت دست يابد. اين امر شــامل حال بنيان گذاران 
مذاهب چهارگانــه نيز می گردد. تجديــد نظر طلبان 
ديــدگاه مصون بودن بنيان گــذاران مذاهب چهارگانه 
فقهی از خطا و اشــتباه و دسترسی آنان به دانش الهی 
را مورد ترديد قرار می دهنــد؛ ديدگاهی كه در كتاب 
الميزان عبدالوهاب شــهرانی انديشمند قرن 10 و 11 
قمری بازتاب كاملی يافته اســت. علمای سلف گرای 
قرون ميانه با اين اســتدالل يكــی از محوری ترين و 
مهم ترين اصول توجيه تقليد در ميان مذاهب اهل سنت 
را مورد حمله قرار می دادنــد.22 آنها همچنين مدعی 
شدند ديدگاه اهل ســنت در ارتباط با ضرورت تقليد، 
در مغايرت با اصل برابری همه مردم قرار دارد كه تنها 

عنصر تقوا می تواند ميان آنها تمايز ايجاد كند.
مخالفــت علمای ســلف گرا در ايــن دوران همچنين 
شــامل مخالفت با ضرورت تقليــد و تبعيت الزامی از 
يكی از چهار مذهب اهل ســنت می شــد. ابن تيميه كه 
خود يك حنفی مذهب بــود، التزام خود به پيروی از 
مذهب حنبلی و در موارد خاص فقهی با ساير مذاهب 

22.The Taqwiyyat al-iman (Support of the Faith) 
by Shah Ismaail al-Shahid, P.132.

اهل ســنت را ملغی اعالم كرد. شاگردان او نيز در اين 
امــر از او تبعيت نمودند. به عنوان مثال شــمس الدين 
ذهبی )د 748ق( ادعا نمود كه »تنها كسانی كه قادر به 
درك علم نيستند ـ همانند بيشتر علمای دينی عصر ما 
و يا متعصبان دينی ـ خود را به پيروی از يك مذهب 
ملزم می كنند«.23 اين گروه از شــاگردان ابن تيميه اين 
سؤال اساســی را مطرح كرده و به بحث گذاشتند كه 
چگونه تنها عالمان دينــی كه از يكی از چهار مذهب 
تبعيــت می كنند، می توانند قوانين اســالمی را درك و 
تفســير كنند. نكته محوری بحث آنان بر اين واقعيت 
قرار گرفته بود كه در قرون اوليه قمری مذاهب وجود 
نداشتند و با اين حال اين دوران عصر طاليی مسلمانان 

به حساب می آمد.
منازعه بر ســر ضــرورت التزام به يكــی از مذاهب 
چهارگانه و حق انديشــمندان مســلمان برای درك 
مســتقل از دين فارغ از چهارچوب مشــخص شده 
توســط مذاهب فوق، در قرن 12 قمری وارد مرحله 
جديدی شــد. ديدگاههای دينی محمد بن عبدالوهاب 
در شبه جزيره عربســتان، محمد بن اسماعيل سندی 
در يمن و شاه ولی اهلل دهلوی در هند را می توان نوعی 
واكنش به نظام ســخت گيرانه تفسيری ايجاد شده در 
چهارچوب چهار مذهب اهل سنت دانست. در واكنش 
به سخت گيريهای تفســيری موجود، علمای سلف گرا 
اظهار می داشتند كه هيچ سنت و شيوه تفسيری نمی تواند 
به عنوان واسطه ميان درك مستقيم ما از قرآن و سنت 
ســايه بيافكند و به همين دليل ضروری است كه امت 
مســلمان خود به مطالعه مســتقيم قرآن و استنباط از 
آن، همان گونه كه نســلهای اول مسلمانان انجام دادند، 
بپردازد. در همين راســتا علمای ســلف گرا ضرورت 
تقليد را نيز مورد ترديد قرار می دادند. از ديدگاه آنان 
تقليد فروافتادن در همان مســير اشتباهی بود كه قرآن 
در آيه 31 ســوره توبه، مسيحيان و يهوديان را به آن 
دليل مورد سرزنش قرار می دهد: »اتََّخُذوا َأْحباَرُهْم َو 
ُرْهبانَُهْم َأْربابًا ِمْن ُدوِن اهلِل َو الَْمســیَح اْبَن َمْرَيَم َو ما 

23.سير أعالم النبالء، ج14، ص491.
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ا  ُأِمُروا ِإالَّ لَِیْعُبُدوا ِإلهًا واِحداً ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحانَُه َعمَّ
ُيْشــِرُكوَن«؛ »اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح 
پســر مريم را به جای خدا به الوهيت گرفتند با آنكه 
مأمور نبودند جز اينكه خدايی يگانه را بپرستند. هيچ 
معبودی جز او نيســت و منزه است او از آنچه با وی 

شريك می گردانند«.

تفسیر  در  عامه مســلمانان  و جایگاه  سلفیه 
قرآن در قرون 13 و 14 قمری

از ابتدای شروع اعتراضات علمای سلف گرا به انحصار 
تفســيری توســط مذاهب چهارگانه، جريان اصلی 
علمای اهل ســنت به مخالفت با آنان پرداخته و خطر 
موجود در وانهادن تفســير قرآن به توده های مسلمان 
و رد تقليد را يادآور شــدند. از نظــر اينان اگر عامه 
مســلمانان به صورت مستقل و مستقيم و بدون كمك 
گرفتن از سنت تفســيری مذاهب چهارگانه شروع به 
مطالعه قرآن می كردند، مســّلمًا در دام خطا و استنباط 
غلط گرفتــار می آمدند. علمای مذاهب به ســخنان 
انديشمندانی همانند عبداهلل بن وهب )د 812م( استناد 
می كردنــد كه احاديث جز برای علما، می توانند گمراه 
كننده باشند.24 علمای مذاهب يادآور می شدند كه يك 
مسلمان نمی تواند تنها با مطالعه يك حديث يا آيه ای 
از قرآن، براســاس معنای ظاهری آن دست به عمل 
بزند، بلكه ضروری است ابتدا تمام احاديث مرتبط با 
يك موضوع مشــخص فقهی مورد مطالعه قرار گرفته 
و تمام آيات قرآنی مرتبط با موضوع شناسايی شود. 
سپس مشخص شود براساس علم اصول فقه، چگونه 
اين قطعات مجزا می توانند در ارتباط با يكديگر معنای 
خاصی را آشكار ســازند. بنابر اين تنها يك فقيه كه 
آموزش كافــی در زمينه علم اصول فقه دريافت كرده 
اســت، صالحيت اين بررسی را دارد. در قرون 13 و 
14 قمری مناقشه »تقليد و اجتهاد« در ميان اهل سنت 
وارد مرحله جديد و جدی تری شد. علمای سلف گرا 

24.أثر الحديث الشريف، ص44.

در پاسخ به منتقدان خود كه بر ضرورت تفسير و افتاء 
توســط متخصصان علوم دينی تأكيد داشتند، استدالل 
نمودند كه مســلمانان صدر اســالم به رغم اينكه در 
عصری زندگی می كردند كــه هنوز مذاهب چهارگانه 
شــكل نگرفته بود و از آموزشــهای عميق دينی در 
امــر درك متون دينی برخــوردار نبودند، به دركی از 
آموزه های دين دست يافتند كه تبديل به سمبلی برای 

نسلهای بعدی مسلمانان شدند.
ســلف گراها همچنين اين باور را كه مسلمانان هرگز 
نبايد تنهــا بر مبنای حديث پيش از آنكه براســاس 
علوم رواية الحديث و دراية الحديث مورد بررســی 
قرار گيرد، دست به عمل بزنند، رد می كردند. از منظر 
علمای مذاهــب حتی احاديث صحيح می توانســت 
گفتاری منســوخ شده از پيامبر باشد يا اساسًا فرمانی 
كلی باشد كه ســپس جزئيات آن براساس گفتارهای 
بعدی مشخص گرديده است. اما سلف گرايان استنباط 
می كردند كه در شــرايطی كه در صدر اســالم اولين 
نسل از مسلمانان به ســادگی بر مبنای آنچه مستقيمًا 
از پيامبر می شــنيدند، عمل می كردند، نسلهای بعدی 
مســلمانان نيز بــر همين مبنا براســاس احاديثی كه 
می شنوند يا مســتقل مطالعه می كنند، می توانند عمل 
كنند و اگر احتمااًل سپس مشخص گردد فرد مسلمان 
اشتباه عمل كرده، عمل اشتباه او در پيشگاه الهی قابل 
بخشش است. ابوالحسن سندی در كتاب حاشية علی 
فتح القدير اســتدالل می كند كه از آنجا كه خداوند و 
پيامبر او، پيام اسالم را به عربهای بی سواد كافری ابالغ 
می كردند كه سطح درك آنان با سطح درك مسلمانان 
امروز تفاوت بسيار داشــت، اگر آن شنوندگان اوليه 
كالم خداوند و پيامبر توانستند با اين پيام رابطه برقرار 
كرده و مســلمان كاملی شوند، نسلهای بعدی مسلمان 

نيز اين توانايی را دارند.25
علمای ســلف گرا همچنين بر ايده ضرورت تقليد كه 
مذاهب چهارگانه بر آن اصرار داشتند، تاخته و اجتهاد 

25.إيقاظ همم أولي البصار، صص58و59.
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را امری بسيار ساده تر و امكان پذيرتر از آنچه مذاهب 
جلوه می دهند، دانســتند. عالم ســلفی يمنی، صنعانی 
در كتاب إرشــاد النقاد إلی تيسير اإلجتهاد به تفصيل 
توضيح می دهد كه مهارتهای الزم برای اجتهاد شــامل 
دانش كافی در زبان عربی، آشــنايی با علوم قرآن و 
حديث و آشــنايی با مقدمات اصــول فقه آن چنان كه 
ادعا می شود دشوار نبوده و به همين دليل ضرورتی بر 
پيروی كوركورانه از مذاهب چهارگانه وجود ندارد. از 
منظر او، اگر امكان برقراری ارتباط با آموزه های دينی 
تا اين اندازه دشــوار است، چرا توده های مسلمان در 
زمان قرائت قرآن مكرر متأثر شده و به گريه می افتند. 
او ســپس اظهار می دارد كه اين امر می تواند نشانه ای 
بر اين ادعا باشد كه توده های مسلمان قرآن را بهتر از 
بسياری از علما درك می كنند.26 استداللهای صنعانی 
توسط ساير علمای سلف گرا از جمله محمد اسماعيل 
دهلوی در كتاب تقوية اإليمان كه در مخالفت با زيارت 
قبور و درخواست شفاعت نگاشته شده، تكرار گرديد. 
در همه اين آثار بر ســهولت و امكان پذيری اجتهاد و 
عدم ضرورت و صحت تقليد كوركورانه تأكيد گرديده 

است.

مخالفت ســلفیه با ضرورت وجود طبقه علما 
به عنوان مفســران انحصاری دین: مجادله ای 

بنیادین یا مخالفتی ظاهری
جريان ضد علمايی در قرون 13 و 14 قمری و اعتماد 
به توده مردم به عنوان مفســران مــورد وثوق متون 
دينی، بايد به عنوان ابزاری تبليغاتی در دســت علمای 
ســلف گرا انگاشته شــود. اين هجوم ضد علمايی در 
حقيقت تالشــی برای زير سؤال بردن اقتدار و انحصار 
تفسيری به شدت نهادينه شده در دست علمای مذاهب 
چهارگانه و محروم كردن ســاير مسلمانان از هرگونه 
ورود و مداقه در اين حــوزه و نيز اعتراض به بعضی 
از تفاسيری بود كه سلف گرايان آن را مخالف آيات و 

26.إرشاد النقاد، ص85.

احاديث متقن می ديدند. امــا آن گونه كه در صفحات 
آينده به آن پرداخته می شــود، ايــن اعتراضات هرگز 
نه می خواســت و نه می توانست اصل ضرورت وجود 
نهاد علما را به چالش بكشاند و هرج و مرج تفسيری 
را با وانهادن درك متون به تك تك مســلمانان بدون 
توجه به قواعد اصول فقه سبب شود. بنابراين، اعتراض 
ســلف گرايان بر ضرورت تقليد و فراخوان آنان برای 
آزادسازی امر اجتهاد كه توســط تجديد نظر طلبانی 
چون ابوالحســن سندی بيان می شــد، نه درخواستی 
بــرای كنار گذاشــتن يكپارچه مذاهــب چهارگانه و 
نه بازگذاشــتن كامل و بدون محدوديت تفسير متون 
دينی بود. نه ســندی و نه همفكران او نمی توانستند به 
صورت آزادانه تنها بر مبنای نصوص و بدون توجه به 
هرمنوتيك شــكل دهنده چهارچوب اصول فقه عمل 
كننــد. مخالفت آنان با تقليــد در حقيقت اعتراض به 
ديدگاه غير منعطف مذاهب چهارگانه به عنوان مراجع 
انحصاری تفســيری و مقاومت شديد آنان در پذيرش 
وجود خدشه و خطا در بعضی از تفاسير و آراء موجود 
حتی در صورت ارائه شــواهدی از قرآن و سنت بوده 

است.
سندی يك انديشمند و پيرو مذهب حنفی بود. ولی او 
زمانی كه به اين نتيجه رسيد كه بعضی از قوانين اسالمی 
به درستی مورد تفسير قرار نگرفته اند، از مذهب حنفی 
برائت جســت. يكی از مشخص ترين اصول اعتراضی 
سندی مربوط به وجوب باال بردن دستها در نماز قبل 
و بعد از ركوع بود كــه در مغايرت با تعداد زيادی از 
احاديث صحيح قرار داشت. برای مثال او حديثی را از 
مسند ابن حنبل نقل می كند كه يحيی بن سعيد، از قبيسة 
بن حلب و او نيز از پدرش نقل كرده اســت كه گفت: 
من پيامبر)ص( را ديدم كه نمازش را با گرداندن سرش 
به ســمت راست و چپ به پايان برد و نيز ديدم كه در 

نماز دستهايش را بر سينه می گذاشت.27
ســندی در تالش بود تا روشن ســازد، چرا او معتقد 

27.فتح الغفور، صص59و60.
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اســت يك بار ديگر مســلمانان می توانند در جايگاه 
صحابــه و تابعان قرار گيرند؛ دوره ای كه هنوز مذاهب 
شــكل نگرفته بودند و بنابراين مسلمانان قادر بودند 
بر مبنای احاديثی كه به آنها دسترســی داشــتند عمل 
كنند. در حقيقت تمســك به اين دوره زمانی و شيوه 
عمل مسلمانان، تنها ابزاری بود كه سندی و همفكران 
او در دســت داشتند، تا ديدگاههای علمای مذاهب را 
در جهت ضرورت وفاداری كامل و بی چون و چرا به 
مذاهب چهارگانه و پيروی از شيوه تفسيری آنان، مورد 
ســؤال و انتقاد قرار دهند. باورمندان و علمای مذاهب 
چهارگانه در مقام پاســخ گويی به اعتراضات موجود 
اظهار می داشتند كه بنيان گذاران مذاهب چهارگانه همه 
متون مرتبط با موضوعاتی همانند باال بردن دستها در 
قبل و بعد از ركوع را مورد بررســی و تجزيه و تحليل 
قــرار داده اند، كه اين تجزيه و تحليل شــامل همه آن 
مواردی نيز می شــود كه دربر گيرنده شواهد متناقض 
است و در نهايت بر مبنای همه شواهد حكم به وجوب 
يا عدم وجوب داده اند. بنابراين بر مسلمانان تنها فرض 
اســت كه به جای تالش برای يافتن آيات و احاديث 
مرتبــط با يك موضوع كه هرگــز نمی تواند تبديل به 
مطالعه و مداقه ای همه جانبه گردد، از مســير از پيش 
هموار شده توسط مذاهب پيروی كنند. همچنين، با تنزل 
دادن اقتدار و صالحيت علمی پديدآورندگان مذاهب 
و تشويق مســلمانان به دنباله روی از شيوه صحابه و 
تابعان در عصر پيش از تشكيل مذاهب چهارگانه بود 
كه تجديد نظر طلبانی همچون سندی و همتای هندی 
او شاه ولی اهلل دهلوی می توانستند خواهان بازنگری در 

جايگاه و صالحيت مذاهب گردند.
اين واقعيت كه تالش سلف گرايان برای توانمندسازی 
توده مســلمانان در امر تفســير دين، تنها مجادله ای 
كالمی و نه باوری عميق و همه جانبه بوده اســت، در 
آثار شاه ولی اهلل به عنوان پيشوا و پيشتاز سلف گرايان 
در جنوب آسيا مشهود است. او بسيار و با اصرار تمام 
از انديشمندان مسلمان درخواست می كرد كه به جای 

تبعيت كوركورانه از مذاهب، به مطالعه مستقيم قرآن و 
حديث روی آورند. در عين حال او به علمای هند كه 
همانند او دريافته بودند احاديثی وجود دارد كه موضع 
مذهب رســمی حنفی را در قبال بعضی از مســائل و 
فتاوی دينی، مورد ترديد قرار می دهد، هشــدار می داد 
كــه از بيان موضع خود نزد عوام خودداری كنند. يكی 
از اين موارد مربوط به مسئله مجادله برانگيز بلند كردن 
دستها در نماز پيش و پس از ركوع بوده است؛ زيرا او 
معتقد بود ايــن امر می تواند موجب بروز فتنه در ميان 
عوام گردد.28 در حقيقت وقتی موضوع مربوط به توده 
مسلمانان هند می شد، شاه ولی اهلل از آنان می خواست 
بدون هيچ مجادله يا ترديدی براســاس مذهب حنفی 
به عنوان مذهب عام مســلمانان هنــد عمل نمايند. او 
فتــوا داد كه برای عامه مســلمانان ممنوع اســت كه 
تغييــر مذهب دهند؛ زيرا نگران بود كه در اين صورت 
مسلمانان تغيير مذهب داده نتوانند عالم قابل اعتمادی 
را برای پاسخ گويی به سؤاالت خود در منطقه جنوب 
آسيا بيابند.29 وی در همين زمينه با نظر علمای مذاهب 
عامه همراهی می كند كه اظهار می دارند: »مذهب فرد 

عامی مذهب مفتی او است«.30
بعضی از علمای سلف گرای اين دوره نيز البته تقليد را 
به يك اندازه برای علمــا و عوام غيرقابل قبول اعالم 
كردند. يك نمونه از اين علما صنعانی است. از ديدگاه 
او، پذيرش و پيــروی از ديدگاه يك فرد بدون علم و 
اطالع از داليل و شواهد فقهی كه موجب شكل گيری 
اين نظر شــده اند، غيرمعقول می باشد. بنابراين مشكل 
صنعانی انحصار تفســيری مذاهب و علما نيست، بلكه 
تقليد بدون حداقل دانايی و بصيرت اســت. برخالف 
سندی و شاه نعمت اهلل، او مشــكلی با الزام پيروی از 
يك مذهب فقهی ندارد، بلكــه با تبعيت كوركورانه از 
احــكام فقهی، بدون آنكه تالشــی برای درك مصادر 

28.تقويةاإليمان، ص55.
29.همان، ص79.

30.همان، ص107.
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صدور فتاوی شود، مخالفت می ورزد.31
جنبه مجادله آميز و شــعارگونه و نه بنيادين مخالفت 
ســلفيه با مذاهب و تالش برای قدرتمند سازی عوام 
مســلمانان و اعطای حق تفحص در متون و اجتناب 
از تقليد، در آثار انديشــمند يمنــی قرن 19 محمد 
شــوكانی )د 1834م( نمايان اســت. او در اثری كه 
در مخالفت با مســئله تقليد به نگارش درآورد، تقليد 
در دين را ممنوع و مذمــوم اعالم می دارد. امری كه 
به نظر می رســد به عوام مسلمانان اجازه می دهد، تا 
خود در موضع تفســير متون قــرار گيرند. اما مداقه 
در آثار شــوكانی آشكار می ســازد كه او ممنوعيت 
تقليــد را تنها برای علما و طالب مطرح كرده و مورد 
خطاب او توده مسلمانان نيست. او به صراحت اظهار 
می دارد ممنوعيت تقليد به معنای آن نيســت كه عامه 
مســلمانان صالحيت تفسير متون را دارند، بلكه آنان 
بايد همانند مسلمانان صدر اسالم رفتار كنند كه فردی 
كه نمی دانســت از فردی كه می دانست می پرسيد.32 
شوكانی فراتر رفته و اظهار می دارد كه بخش بزرگی از 
عوام مسلمانان حتی معنای واژه تقليد را نيز نمی دانند، 
بلكه تنهــا از عرف منطقه خود پيروی می كنند.33 اين 
موضوع در اثر نور حســن خان هندی )د 1917م(، 
فرزند صديق حســن خان مروج آثار و انديشه های 
ابن تيميه و شوكانی در شبه قاره نيز تكرار شده است. 
وی توضيح می دهد كه عامه مسلمانان در فضای بين 
تقليد و اجتهاد قرار دارند و اين امر به اين معنا است 
كه آنان بايد از يك عالم دينی قوانين فقهی مرتبط به 
موضــوع خاص را پرس و جو كرده و در ضمن از او 
بخواهند شواهد و ادله فقهی مرتبط با موضوع را برای 

آنان كاماًل بيان كند.34
به تدريج در دو قرن اخير، علمای سلف گرا با نگرش 
علمايی همانند ســندی كه خواهان بازگشت به شيوه 

31.إرشاد النقاد، صص72و81.
32.القول المفيد، ص42.

33.همان، ص48.
34.القول السديد، ص66.

مسلمانان صدر اســالم در درك و عمل دينی بودند، 
فاصله گرفته و نفی تقليد را تنها برای كســانی مجاز 
می دانند كه به گونه ای اهليت و صالحيت هرچند ساده 
و ابتدايی در ارتبــاط با علم اصول فقه و متون دينی 
را داشته باشند. مســّلمًا حتی برای سلف گرايان قرن 
هفتم قمری هم به چالش كشــيدن ساختار خشك و 
غيرمنعطف مذاهب چهارگانه، به معنای حذف سلسله 
مراتب موجود در يادگيری علوم دينی نبود. ابن تيميه 
باور به محدود بودن امر تقليد به مذاهب چهارگانه را 
زير سؤال برد،35 ولی اين به معنای مخالفت با پيروی 
از يك عالم علوم دينی يا مذهب به صورت كلی نبود. 
براســاس نظر ابن تيميه، يك فرد مسلمان می توانست 
به بيشــتر از يك عالم دينی يــا يك مذهب خاص 
در امور دينی اش مراجعه كند، ولی خارج شــدن از 
انحراف محسوب  مذاهب چهارگانه  كلی  چهارچوب 
می شــد. از نظر وی حقيقت شريعت نمی تواند خارج 
از چهارچوب اين مذاهب باشد. در همين رابطه ذهبی 
نيز اجازه »اجتهاد مقيد« را به كسانی می دهد كه فقه و 
اصول را كاماًل مورد مطالعه قرار داده اند، اما برای آن 
گروه از طالب كه هنوز نتوانســته اند به مدارج باالی 
علمی برســند، اجتهاد مقيد را ممنوع اعالم می كند.36 
اين امر نشان دهنده آن است كه او به ضرورت وجود 

سلسله مراتب علمی در امر تفسير دين باور داشت.

سلف گرایان معاصر و مسئله اجتهاد و تقلید
مداقه در آثار ســلف گرايان قرن اخير نشــان دهنده 
كذب ادعــای آنان در مخالفت بــا تقليد و قدرتمند 
سازی عامه مسلمانان به عنوان مفسران مستقل متون 
دينی اســت. سلف گرايان معروف معاصر بر ضرورت 
وجود مجموعه ای از متخصصان علوم دينی مسلط به 
اصول فقه و تفســير تصريح نموده اند. اما برای نشان 
دادن تفاوت خود با علمای مذاهب چهارگانه اكثراً از 

35.مجموع الفتاوی، ج13، ص132.
36.سير أعالم النبالء، ج18، ص191.
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واژه »اهل علم« به جای واژه علما اســتفاده می كنند. 
محمد ناصرالدين البانــی )د 1999م( به عنوان يكی 
از تأثيرگذارترين انديشــمندان ســلفی قرن 20، به 
صورت مداوم از طرف علمای معاصر خود به خاطر 
فتــاوی عجيبش كه مبتنی بر حديث و بدون توجه به 
علم اصول فقه بود، مورد ســرزنش و نكوهش قرار 
داشــت. يكی از معروف ترين فتاوی خالف قاعده او، 
ممنوعيت استفاده از جواهرات برای زنان بود. با همه 
شــهرت او به عنوان يك حديث گرا، معتقد بود: بهتر 
است عوام مســلمانان از »اهل علم« در موضوعاتی 
همانند تشــخيص احاديــث صحيح پيــروی كنند. 
در يــك فتوای معروف البانــی از علمای مذاهب به 
خاطر ممنوعيت مراجعه مســتقيم به كتاب و حديث 
برای عامه مســلمانان و ضرورت وجوب تقليد انتقاد 
می كند.37 اما در جای ديگــر، در ارتباط با موضوع 
»دانش« مســلمانان را به دو گروه تقســيم می كند: 
آنها كه می دانند و آنهــا كه نمی دانند. بالفاصله تأكيد 
می كند كــه غيرمتخصصان بايد به متخصصان مراجعه 
كرده و از آنان نظر مشــورتی بخواهند.38 همچنين از 
افرادی كــه در زمره اهل علم قرار ندارند، می خواهد 
استنباطات خود را از متون دينی، تا زمانی كه صحت 
آن را فــردی از طبقه علما تأييد نكرده اســت، برای 

ديگران نقل نكنند.39
محمد بن صالح عثيمين از ديگر سلف گرايان برجسته 
معاصر سعودی و از شاگردان بن باز در تعريف شرايط 

اجتهاد شروط خاصی را بيان می دارد:
1- فرد بايد بر آيــات و احاديث مرتبط با موضوع 

حكم تسلط داشته باشد.
2- دانش تشــخيص احاديث صحيــح و ضعيف كه 
شــامل برخورداری از علم روايــة الحديث و علم 

استنباط می گردد.
3- نســبت به ناسخ و منسوخ و اجماع آگاهی كافی 

37.فتاوی شيخ اللبانی، ص432.
38.همان، ص439.
39.همان، ص170.

داشته باشد.
4- از آنچــه كه باعث تفاوت در فتــاوی و احكام 
همانند تخصيص و تقييد می شــود، دانش كافی داشته 

باشد.
5- تسلط كامل به زبان عربی داشته و بر علم اصول 

فقه نيز مسلط باشد.
6- توانايی اســتخراج حكم از شواهد فقهی را داشته 

باشد.40
توجه به موارد شش گانه فوق كه تقريبًا همان اصول 
مورد قبول علمای ســاير مذاهب اســت، مشخص 
می سازد اجتهاد تنها برای كســانی كه سالها وقت و 
عمر خــود را صرف يادگيری علــم فقه و حديث و 
دانش عربی كرده اند، امكان پذير اســت و ساير افراد 
راهی به آن ندارند. او فراتر رفته اظهار می دارد حتی 
در صورت مطالعه گسترده نيز گاهی يك فرد می تواند 
در يك شــاخه خاص از علم فقه يا در يك موضوع 
فقهی خاص به اجتهاد برســد، اما در ساير شاخه ها 
يا موضوعات مقلد باشــد.41 عثيمين همچنين اظهار 
می دارد زمانی كه در يك موضوع خاص فقهی شواهد 
و مصاديــق فقهی مرتبط با موضوع برای يك مجتهد 
مشخص نيست، ضروری اســت تا به تقليد از ساير 
مجتهدان بپردازد. پــس بنابراين تقليد برای دو گروه 
ضروری است: عامه مسلمانان كه توانايی برخورداری 
از دانش شــريعت بر حسب شروط شش گانه فوق را 
ندارند و همچنين بر مجتهدان در شــرايطی كه قدرت 

استنباط فقهی در يك موضوع خاص را ندارند.42
شيخ محمد منجد ديگر روحانی بلندپايه جنبش سلفی 
در عربســتان و بنيان گذار سايت Islamqa.info كه 
يكي از معروف ترين وب ســايتهای پاســخ گويی به 
ســؤاالت مرتبط با مكتب فكری ســلفيه می باشد، 
پيروان مذاهب را به دو گروه تقســيم می كند: گروهی 
كه در چهارچوب مذهب خود به اجتهاد رســيده اند 

40.Ijtihad and Taqlid.
41.Ibid.
42.Ibid.
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و گروه ديگر كه شــامل مقلدان می باشند كه در مقام 
تبعيت كامل از مذهب خويش قرار دارند. وی معتقد 
اســت: اگر فردی در چهارچــوب مذاهب چهارگانه 
اهل سنت به درجه اجتهاد برسد، به اين معنا نيست كه 
بايــد ضرورتًا از تمام نظرات امام مذهب خود تبعيت 
نمايد، بلكه در مواردی كه وی به شواهدی دست پيدا 
كند كه مخالف نظر امام مذهب خود باشد، می تواند به 
نظر امامان ساير مذاهب و حتی به نظر خود براساس 
شواهد مكشــوفه عمل نمايد. منجد تأكيد می كند كه 
آنچه مذموم می باشد، تبعيت كوركورانه از يك مذهب 
خاص در مواردی اســت كه شــواهدی خالف رأی 
صادره از سوی آن مذهب وجود دارد. بنابراين منجد 
نيز اجازه اجتهاد را تنها برای »اهل علم« تجويز كرده 
كــه توانايی علمی و فقهی يافتن نظرات غير موافق با 
ديدگاه ائمه چهارگانه را دارند و در اين ميان »عوام« 
تنها در موضع تقليــد محض قرار می گيرند و بايد از 
فردی كه مجتهد اســت، تقليد كننــد.43 او نيز تأكيد 
می كند كه مذهب فرد عامی، مذهب مجتهد او است.44
شيخ محمد عباسی عالم ســلفی سوری، مردم را به 
سه گروه تقســيم می كند: گروه اول كه آنان را جاهل 
می نامد و آنان توانايــی درك معنای قرآن و حديث 
را ندارند. گروه دوم اهل علمی هســتند كه به واسطه 
توانايی درك معنای قــرآن و حديث بر نحوه صدور 
احكام از نصوص تسلط دارند. گروه سوم نيز در حد 
ميــان دو گروه فوق قرار دارند كه حد متوســطی از 
دانش، آگاهی، درك و قدرت تعمق را دارا هســتند، 
اما در عين حال توانايی استنباط احكام را به صورت 
مســتقيم از نصوص ندارند. اين گــروه می توانند با 
ارزيابی نظرات اهل علم براســاس شواهد ارائه شده، 
بهترين نظــرات را انتخاب كنند. عباســی گروه اول 
را مقلــدون، گروه دوم را مجتهدون و گروه ســوم را 
متبعون می نامد. افراد گروه اول مكلف به تقليد از يك 
43.Is it obligatory to follow a particular 
madhhab, A.
44.Imitation (taqleed), B.

مجتهدند. وظيفه گروه دوم استنباط احكام و راهنمايی 
مردم برای تبعيت از احكام می باشــد و وظيفه گروه 
ســوم نيز اتباع از شواهد شــرعی است كه براساس 

مطالعه آثار اهل علم به آن دست يافته اند.45
انديشمند  البانی،  از برجســته ترين شــاگردان  يكی 
يمنی، مقبــل بن هادی وادعی بود. او در پاســخ به 
سؤال گروهی از دانشــجويان مسلمان آمريكايی كه 
چگونــه علوم دينی را بياموزند و مشــخصًا چه نوع 
كتابها و آثاری برای مطالعه به آنها توصيه می شــود، 
از پاسخ مستقيم طفره رفته و تنها به آنان توصيه كرد 
به عربستان ســعودی مسافرت كرده و علوم دينی را 
نزد افرادی همانند البانی و بن باز مفتی اعظم سعودی 
فراگيرند و اگر مسافرت برای آنان امكان پذير نيست، 
با آنان نامه نگاری كننــد. در نهايت اگر اين امر نيز 
ممكن نبود، اين مســلمانان بايد به جای خودآموزی 

علوم دينی از علمای محلی استفاده كنند.46
سلف گرايان مصری نيز همانند سلف گرايان سعودی، 
يمنی و ســوری بر ضرورت اجتهاد و رد تقليد تأكيد 
كرده اند. آنان همچنين نفی و ناديده گرفتن آن گروه از 
قوانين دينی را كه آيات و احاديث مغاير با آنها وجود 
دارد، الزامی دانســته اند. در عين حــال اين گروه از 
سلف گرايان بر وجود سلسله مراتب دانش علمی در 
ميان علما تأكيد كرده اند. محمد بن احمد بن اسماعيل 
مقدم عالم عالی رتبه سلفی مصری است كه تحصيالت 
علوم دينی خود را در عربستان به انجام رساند. او در 
كتاب معروف خود با نــام حرمة أهل العلم صفحات 
زيادی را به اهميت توجيه جوانان و طالب مســلمان 
به يادگيری مســتقيم علوم دينــی از علمای صاحب 
صالحيت و خودداری از خودآموزی دينی اختصاص 
داده اســت كه اين در مغايرت با ديدگاههای علمای 
متقدم سلف گرا است. مقدم توضيح می دهد كه مطالعه 
كتب علوم دينی مســتقيمًا زير نظر يك عالم دينی، نه 

45.When Is Ijtihad or Taqlid Binding?
46.تحفة المجيب، صص139و140.
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تنها برای كسب درك صحيحی از متون فقهی، ضروری 
اســت، بلكه برای نهادينه كردن تقوا و فراگيری شيوه 
رفتاری يك عالم دينی نيز اهميتی حياتی دارد. او در 
مخالفت با شيوه آموزش علوم دينی از طريق كتابهای 
مخصوص آموزشی و كاستهای صوتی هشدار می دهد 
كه اين باوری غيرمعقول و غيرقابل پذيرش است كه 
بتوان به درك صحيح و دقيقی از علوم اسالمی از طريق 
مطالعه فردی متون دينی يا گوش دادن به سخنرانيهای 
مذهبی دست يافت.47 شيوه علمای سلف گرای مصری 
مشــابهت قابل توجهی با مدل ارائه شده توسط نور 
حســن خان هندی دارد كه در آن علما بايد براساس 
اجتهاد خــود از متون دينی عمل كنند و طالب علوم 
دينی بايد براســاس شواهد ارائه شده توسط علما در 
هر موضوع خاص، خود بــه انتخاب موضع صحيح 
تفسيری و فقهی بپردازند؛ يعنی حق انتخاب رأی عالم 
خاصی را براســاس درك و استنباط خود دارند. در 
ضمن عامه مسلمانان نيز بايد به صورت انحصاری از 

راهنمايی های يك عالم خاص دينی بهره ببرند.
احمد فريد ديگر عالم دينی سلفی مصری معتقد است 
يكی از پايه های ســلف گرايی »اتباع« می باشد. اين 
بدين معنا است كه هركســی كه فاقد صالحيت الزم 
برای اجتهاد در متون دينی اســت، بايد از يك اهل 
علم براساس شواهد و استناداتی كه از قرآن و سنت 
ارائه می دهد، تقليد كند. وی همچنين در مواردی كه 
اختالف نظر علما در مورد خاصی بســيار گســترده 
بوده و شواهد متقن فقهی نيز درباره امر مورد اختالف 
وجود نــدارد، اجازه تقليد محض بــدون ضرورت 

درخواست شواهد فقهی را به مسلمانان می دهد.48
جالب توجــه آنكه مطالعه آثــار تندروترين علمای 
ســلف گرای معاصر نيز آشــكار می كند آنان بر اين 
باور عمومی اهل ســنت كه »مذهب عوام مسلمانان، 
مذهب عالم دينی مورد رجوع آنان می باشد«، صحه 

47.اإلعالم، صص345-336.
48.السلفية قواعد و أصول، صص35-33.

گذارده اند. به عنوان مثال محمد منجد و عثيمين اظهار 
داشته اند حتی دانشــجويان علوم دينی كه به مرحله 
اجتهاد نرســيده اند، الزامًا بايد از يك عالم دينی زنده 
يا مرده تقليد كنند و عوام مسلمانان بايد از عالمی كه 
تصور می كنند نسبت به ســاير علمای منطقه زندگی 

خود صاحب صالحيت بيشتر است، تبعيت كنند.49

نتیجه گیری
1. مناقشه شــكل گرفته ميان علمای طرف دار حفظ 
وضع موجــود در چهارچوب مذاهب اهل ســنت و 
تجديد نظر طلبان سلفی كه در قرن هفتم قمری آغاز 
شــد و در ســه قرن اخير به اوج خود رسيد، اگرچه 
ظاهراً حــول محور اين ايده بود كــه آيا آموزه ها و 
احكام اســالم به آســانی قابل فهميدن است يا خير، 
اما در عمل نشــان داد، فراتر از آنكه نگرانی اصلی 
آن آسانی يا سختی درك آموزه های دينی و قدرتمند 
سازی عوام مســلمانان برای درگير شدن مستقيم با 
متون دينی باشــد، محصول درگيــری داخلی ميان 

علمای اهل سنت بوده است.
2. انحصار شــكل گرفته در تفســير متــون دينی و 
محدود ســازی مذاهب فقهی بــه چهار مذهب و نيز 
عدم پذيرش وجود خطا و اشــتباه در نظريات امامان 
اوليه  اعتراض سلف گرايان  مذاهب، ريشه های اصلی 
و معاصر بوده است كه خود را در قالب منازعه تقليد 

و اجتهاد نشان داد.
3. مسّلمًا محمد اسماعيل دهلوی، شوكانی، سندی و 
حتی سلف گرايان معاصری چون بن باز و البانی به رغم 
اينكه خواهان آزاد سازی اجتهاد و خودداری از تقليد 
كوركورانــه بودند، اما هرگز در عمل نمی توانســتند 
بپذيرنــد درك علما و عــوام از دين می تواند به يك 
اندازه دقيق و درســت باشــد و به اين شيوه، هرج و 

مرج تفسيری را دامن بزنند.
4. مقاله حاضر نشــان داد مشكل اين گروه از تجديد 

49.كتاب العلم، صص115و205.
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نظر طلبان دينی مسئله تقليد نيست، بلكه تقليد از يك 
مذهب خاص به صورت اجباری است. با تفسيری كه 
آنها از اهل علم ارائه می دهند، اكثريت قريب به اتفاق 
مسلمانان مقلد محسوب می شوند؛ ولی نه مقلد يكی 
از مذاهب چهارگانه به صورت انحصاری، بلكه تبعيت 
از اهل علمی كه به آن دسترسی داشته و از صالحيت 
علمی او اطمينان دارنــد. در عين حال منازعه تقليد 
و اجتهاد و فراخوان توانمندســازی عوام مسلمانان 

از يك وضوح و اســتمرار در ميان ســلف گرايان به 
خصوص سلف گرايان معاصر برخوردار نبوده و تقريبًا 
همه آنها در نهايت به اين نكته مستقيم يا غيرمستقيم 
اذعان كرده اند كه »عوام مسلمانان« نه می توانند و نه 
شايسته است كه درگير اســتنباط احكام به صورت 

مستقيم از نصوص شوند.
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