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چکیده
یکی از اصول اساســی جریان فکری سلفیه از زمان شکلگیری آن در قرن هفتم قمری تاکنون ،عدم پذیرش
انحصار تفسیر متون و صدور احکام شرعی توسط علمای مذاهب و نیز اعتقاد به «سهل الفهم» بودن نصوص
دینی بوده است .به تبع این باور ،اندیشمندان سلفی خواستار آزادسازی اجتهاد شده و به مذمت تقلید اجباری
از یکی از مذاهب چهارگانه اهلسنت پرداختند .به همین دلیل ،جنبش سلفی ،جنبشی ضد علمایی و مساوات
طلبانه شناخته میشد .اما در عین حال ،سلفگرایان قرون میانه و معاصر ،بر نیاز عوام مسلمانان به آموزش
علــوم دینی نزد علمای عالیرتبه و نیز تبعیت و اتباع از آنان تأکیــد کردهاند .امری که به نظر در تناقض با
ادعای ســهل الفهم بودن اســام قرار دارد .هدف مقاله حاضر آن است ،تا علت وجود این تناقض در دیدگاه
ســلفگرایان را بررسی نماید .یافتههای پژوهش آشکار کرد که تبلیغ ساده بودن درک دین و آزادسازی امر
اجتهاد در مقابله با انحصار تفســیری مذاهب اهلسنت بوده و سلفگرایان نه میخواستند و نه میتوانستند با
واگذاری تفسیر متون دینی به عامه مسلمانان ،موجب هرج و مرج تفسیری شوند.
کلیدواژهها :سلفیه ،اجتهاد و تقلید ،تفسیر متون دینی ،علما ،عامه مسلمانان.

.1تقوية اإلیمان ،صص46و.47
)2.The Taqwiyyat al-iman (Support of the Faith
by Shah Ismaail al-Shahid, PP.20-203.
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مقدمه
در نواری تصویری از ابوالبراء هندی از رهبران داعش
که در جوالی 2014م به نشــر رســیده است ،او به
مخاطبان خود میگوید« :قرآن را بازکن و آیاتی که در
مورد جهــاد آمدهاند را بخوان ،همه چیز برایت واضح
میشــود  . ...تمام علما برایــم میگویند« :این جهاد
فرض است ،یا فرض نیست ،و حاال زمان جهاد نیست
 ،»...فرامــوش کن که آنها چــه میگویند ،تو خودت
قرآن را بخوان و خواهی دانست که جهاد چیست».
اظهارات ابوالبراء در ارتباط با امکان استنباط مستقیم
احکام شرعی از قرآن و حدیث توسط فرد مسلمان و
عمل بر مبنای آن ،در ادامه جریان تجدید نظر طلبانهای
اســت که در سه قرن اخیر در میان سلفگرایان شکل
گرفت و یکی از معروفترین آنان روحانی سرشناس
هندی قرن  ،18محمد اســماعيل بن عبدالغني دهلوي
معروف به شاه اســماعیل شهید اســت .او در کتاب
معروف خــود تقویة اإلیمان که به زبان اردو نوشــته
شده ،توضیح میدهد که برای درک قرآن و حدیث نیاز
چندانی به آموزش و فراگیری نیست؛ زیرا پیامبر(ص)
برای نشان دادن راه هدایت به انسانهای جاهل فرستاده
شده بود 1.در طول  200سال گذشته ،این گفته وی در
کتابهای درســی زیادی در هند و پاکستان تکرار شده
اســت و هنوز تقویة اإلیمان یکی از عمومیترین و در
دســترسترین متون مذهبی در میان مسلمانان جنوب
و جنوب شــرق آسیا است 2.شــاه ولی اهلل دهلوی (د
1762م) ،حمــد بن نصیر بن معمر (د 1810م) ،محمد
بن علی شوکانی (د 1832م) و محمد بن علی سنوسی
(د 1859م) از سایر چهرههای اولیه مشهور این دیدگاه
فقهی میباشند.
امروزه در پاســخ به فتاوی مناقشــه برانگیز یا اعمال
غیرقابل قبول گروههای تندرو ،علما و روشــنفکران
مســلمان اغلب روحانیان کم ســواد ســلفی را برای

منحرف کردن آموزههــای صحیح قرآن و پیامبر(ص)
مورد ســرزنش قرار میدهند .آنــان اظهار میدارند
که خشــونت و عقبماندگی ،از نتایج قابل پیشبینی
گفتههــا و باورهای افرادی همانند محمد اســماعیل
دهلوی و پیــروان معاصر آنان همچون ابوبکر بغدادی
و ابوالبراء هندی است که اعالم میکنند اسالم بسیط و
ساده است و پیامبر(ص) و اصحاب ایشان ساده بودند،
پس چرا اسالم را مغلق بسازیم؟ در نتیجه برای تفسیر
متون دینی نیازی به علما نیســت و میتوان مستقیم ًا
از قرآن و احادیث اســتفاده کرد .جریان اصلی علمای
اهلسنت اغلب این دیدگاه ســلفیه را که در کتابهای
عمــده آنان بر آن تأکید شــده ،به شــدت رد کرده و
آن را موجب گمراهی مســلمانان میدانند .در حالی
که نوشــتههای محمد اسماعیل دهلوی بهخصوص در
کتاب تقویة اإلیمان ،جایگاه رســمی علما در تفسیر
متون دینی را مورد تردید قرار میدهد ،اما بعضی دیگر
از ســایر آثار او ،برای درک معنای درونی احادیث یا
«مقصود الحدیث» و اصالح اشتباهات عوام در درک
معنای درونی قرآن بــه کار میرود .بنابراین در اینجا
ما با یک تناقض روبهرو هســتیم :از یک ســو محمد
اســماعیل دهلوی جایگاه رسمی علما در تفسیر متون
دینی را مورد تردید قرار میدهد و از ســوی دیگر در
سایر نوشــتههایش ،راهنماییهایی برای درک معنای
واقعی قــرآن و حدیث ارائه میدهد که خود نشــانه
نیاز به علما به عنوان واســطه میان متون دینی و عوام
مسلمانان است.
دیدگاه محمد اســماعیل دهلوی در ارتباط با امکان
درک مســتقیم آموزههای دینی توسط مردم موضوعی
است که توسط سایر روحانیان نزدیک به دیدگاه سلفی
تکرار شده است .در جهت درک این دیدگاه ،باید نقطه
نظرات روحانیان ســلفی در ارتباط با سنت آموزش
و تفســیر متون دینی و همچنین پاسخ علمای مذاهب
چهارگانــه در مقام مخالفت با آنان ،مورد بررســی و
کاوش قرار گیرد .در یک ســوی این منازعه ،اندیشه
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علمای اهلسنت قرار گرفته است که این گروه جریان
اصلی و غالب فقهی در جهان اسالم را تشکیل میدهند
و معتقدند تفســیر متون دینی کار ویژه اندیشــمندان
آموزش دیده در حوزه علوم دینی اســت .در ســوی
دیگر ،جریان حداقلی ولی تأثیرگذار ســلفیه ایستاده
اســت که مخالف گسترش و تقویت جایگاه نهاد علما
به عنوان سخنگو و مفسر رسمی دین بوده و خواستار
اعتماد به توانایی عموم مسلمانان برای درک و تفسیر
مستقیم متون دینی میباشد.
منازعه در ارتباط با واگذاری مســتقیم درک و تفسیر
متون دینی بــه توده مردم و یا قبول قدرت انحصاری
تفســیری علما ،بخشی از یک مناقشه دیرپا در جهان
اسالم است .در یک سوی مناقشه منتقدانی قرار دارند
که مخالف تبدیل علما به یک نهاد دینی که عم ً
ال میان
رابطه خدا و عموم مسلمانان ایستادهاند ،هستند و در
سوی دیگر مناقشه ،کسانی قرار گرفتهاند که نیاز حقیقی
به تخصص در متون دینی برای درک شــرایط زمان و
مکان و مستندسازی روایات را مطرح میکنند .سؤال
مقاله حاضر آن است که چالشی که توسط روحانیان
ســلفی برای شکستن انحصار تفســیری علما شکل
گرفت ،تا چه اندازه توانســت در میان حلقه علمای
سلفگرا تا عصر حاضر پایدار و همه جانبه باقی بماند
و آیا اساس ًا از منظر ســلفگرایان ،اسالم آنگونه که
ادعا میکنند ،دینی است که به آسانی میتواند توسط
عوام مسلمانان درک شود؛ زیرا ذات متون دینی نشان
میدهد که حداقل در بخشهای خاصی از متون دینی،
نیاز شدید و ضروری به توانایی تفسیر محققانه وجود
دارد.
اجتهاد و تقلید در نــگاه علمای مذاهب عامه
اهلسنت و سلفگرایان
منازعه درباره ضرورت تربیت و ایجاد طبقه و گروهی
خاص در میان مســلمانان که امر تفســیر متون دینی
منحصرا ً به آنان واگذار شــود و باور به امکان درک

ســاده و آســان تعالیم دین بدون نیاز به یک واسطه
و تفســیرگر ،امری دیرپا در جهان اسالم بوده است.
بــه صورت تاریخــی ،این منازعه از زمان تشــکیل
مذاهب چهارگانه اهلســنت و رســمیت یافتن طبقه
علما به عنوان مفســران انحصاری دین شکل گرفت.
بنیادیترین و مشــخصترین عنصر این منازعه ،این
پرسش اساسی بود که چه کسی میتواند یا باید تقلید
کند و چه کسی حق اجتهاد در متون دینی را دارد.
در اواخر دوره بنیامیه و اوایل عصر عباســی ،علمای
مذهبی خود را با نــام «خاصه» مینامیدند که وظیفه
آنــان راهنمایی «عامه» بود که کســانی بودند که در
علوم دینی تحقیق و تفقه نمیکردند 3.در مجموعههای
روایی بزرگ در قرون دوم و ســوم قمری ،به عنوان
مثال در صحیح بخاری احادیثی وجود داشــت که به
مسلمانان هشــدار میداد خداوند مردم را با محروم
کردن آنان از علما و واگــذاردن امر آنان به جاهالن
عقوبت میکند 4.علمای اهلســنت قــرون اولیه ،این
حدیث را که کســب دانش وظیفه هر مسلماني است،
اینگونه تفســیر میکردند که هیچ مســلمانی اجازه
ندارد بدون خواســتن نظر علما در ارتباط با صحت
انجام امری از نظر اسالم ،شخص ًا به انجام آن مبادرت
ورزد 5.جایگاه خاص و ویژه علما با شــکل گرفتن
علم کالم و عرفان در قرون ســوم و چهارم قمری و
پذیرش این علوم توســط علمای اهلســنت افزایش
یافت .شکلگیری مذاهب چهارگانه اهلسنت و اعتقاد
به الزام تبعیت «عامه مســلمانان» از یکی از مذاهب
فوق ،در حقیقت پاسخ اندیشمندان مسلمان به آشفتگی
به وجود آمده در درک و تفسیر متون دینی و به خطر
افتادن خلوص آموزههای دینی در سایه این آشفتگی
بود .فقهای اولیه الزامی به تبعیت از فقهای برجستهتر
از خود نداشــتند و با رسیدن به حدی از دانش دینی،
3.“The Last Days of al-Ghazzali and the
Tripartitie Division of the Sufi World”, P.97.
.4صحیح البخاری ،کتاب العلم ،باب .13
.5قوت القلوب ،ج ،2ص.130

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.

.8طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،8ص.24
.9المنتظم ،ج ،18ص.24
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مستقل دست به اجتهاد میزدند .به تدریج آن گروه از
مسلمانان که نمیتوانســتند به دانش عمیقی در علوم
دینی دست پیدا کنند ،به تقلید از یک عالم دینی شناخته
شــده در مسائل مذهبی خود پرداختند .یادگیری علم
کالم و نیز عرفان مســتلزم آموزش گسترده و طوالنی
بود که باعث میشــد توده مردم نتوانند به این حوزه
وارد شــوند و دانشآموختگان ایــن حوزه به تدریج
تبدیل به طبقهای خاص در جامعه اســامی شــدند.
این امر در تفســیر آن بخش از آیات الهی که با درک
صفات و ویژگیهای الهی ســروکار دارند ،ضروریتر
اســت .نه تنها این دانش به وسیله افرادی که خود را
برای مدت طوالنی وقــف یادگیری آن کردهاند ،قابل
یادگیری اســت ،بلکه همزمان میتواند برای آن گروه
از مسلمانان که آموزش کافی و عمیق را در این حوزه
دریافت نکردهاند ،گمراه کننده باشــد .نگرانی علمای
مســلمان از درک غلط یا ناقص مسلمانان از اصول
فقــه و کالم و به تبع آن اســتنباطهای غلط ،آنچنان
بود کــه امام محمد غزالی ـ کــه عالمان علم کالم را
با عنوان نگهبانان تــوده مردم معرفی کرده که آنان را
از بدعت و شــرک محافظت میکند ـ یکی از آخرین
کتابهای خود را در زمینه اهمیت منع عوام از آموزش
سطحی و کوتاه مدت این علوم نگاشته است 6.بنابراین
به مردم توصیه میشد که حوزه علوم دینی را به علما
واگذار کنند و به عنوان یک مســلمان تنها به نیایش
خدا و پرداختن به زندگی روزمره مشغول باشند .این
امر تنهــا در ارتباط با علــم کالم و فقه صادق نبود.
حوزه عرفان نیــز از حوزههای ممنوعه برای مردم به
حساب میآمد .به عنوان مثال مطالعه و آموزش آثار
ابنعربی که در میان علمای اهلســنت از قرن هفتم
قمری تاکنون بسیار محبوب بوده است ،بدون همراهی
یک عالم دینی برای مردم ممنوع شده بود 7.عالوه بر
این ،تفسیر بخشهایی خاص از آن نیز منحصرا ً توسط

علما و طالب برجســته و تنها در مکانهای خصوصی
که مردم عادی حضور نداشتند ،انجام میشد.
با شکلگیری طبقه علما که کار ویژه آنان تفسیر متون
دینی و امر افتاء بود ،به تدریج ضرورت تمایز ظاهری
میان علما و عوام نیز آشکار گشت .در عصر ایوبی و
مملوک در مصر و شام ،علما شروع به استفاده از لباس
متمایز کردند ،تا در مجامع عمومی قابل شناســایی و
در دســترس مؤمنان باشــند .اگرچه در همان زمان
اعتراضاتی نیز نســبت به این عمل وجود داشت ،اما
اینگونه توضیح داده میشــد که لبــاس متمایز علما
باعث میشــود آنها به راحتی شناسایی شده و عامه
مســلمانان بتوانند از دســتورالعملهای دینی آنان به
خصوص در زمان انجام مناسک دینی فشرده همانند
8
حج استفاده کنند.
شــکلگیری یک سلســله مراتب علمی ساختارمند
بیشتر از همه در حوزه افتاء و قضا خود را نشان داد.
در اواخــر قرن هفتم ،جامعه اهلســنت به دور چهار
مکتب فقهی که بعدا ً به مذاهب چهارگانه موسوم شد،
مجتمع شده بود .علمای اهلسنت معتقد بودند که همه
مســلمانان شــامل علما و توده مردم بدون هیچگونه
استثنایی باید از یکی از مذاهب چهارگانه تبعیت کنند.
این مذاهب و بنیانگذاران آنان به عنوان نشــانههای
راه برای مسلمانان توصیف میشدند و ادعا میشد که
هرکسی راه دین را خارج از این چهار مذهب جستجو
کند ،به انحراف کشیده خواهد شد 9.ادعای ایجاد یک
مذهب جدید یا استنباط و افتاء خارج از چهارچوب
بدنه فقهی موجود مذاهب چهارگانه ،امری مناقشــه
انگیز به شمار میرفت.
محدود کردن مذاهب فقهی اهلسنت به چهار مذهب،
باعث ایجاد یک نظام سلسله مراتبی سختگیرانه در
میان علما و نیز توده مسلمانان گردید .مال علی قاری،
اندیشــمند مکی که از مذهب حنفــی پیروی میکرد،
معتقد بود هر مسلمانی که به درجه تخصص در تفسیر
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متون دینی نرســیده اســت ،باید از یکی از این چهار
مذهب پیروی کند؛ زیرا این امر تضمینی برای نیافتادن
در ورطه گناه و بدعت اســت و تنها کسانی خداوند را
با حال خوش مالقات خواهند کرد که از عالمان دینی
10
تبعیت کنند.
برای علمای اهلسنت این نظام سلسله مراتبی بسته و
سختگیرانه تفسیری و افتاء ،ابزاری برای کنترل شیوه
تفسیری متون دینی در میان علما نیز بود .بدین طریق
آنان توانستند اطمینان پیدا کنند که فقها به اجتهادهای
بدعتآمیز یا عجیب دســت نخواهند زد .اگرچه بدنه
فقهی که توسط چهار مذهب اهلسنت شکل گرفت و
توسعه یافت ،از درون قرآن ،سنت و شیوه پیامبر و نیز
ســنت صحابه استخراج شده بود ،اما این امر دلیلی بر
آن نبود که بعدا ً هر عالم دینی خود مســتقیم ًا بتواند به
عناصر سهگانه فوق استنباط کرده و افتاء نماید ،بلکه
باید از شیوه و سنت تفسیری مذاهب چهارگانه استفاده
نماید .در حقیقت سنت دینی مذاهب چهارگانه ،ناظر،
کنترل کننده و در نهایت تصحیح کننده تفاسیر فقهی و
حقوقی تک تک علما بوده است .بدین طریق اطمینان
حاصل میشد که اجتهاد آنان از مسیر اصلی دین که در
طول زمان نوعی اجماع در ارتباط با آن شــکل گرفته
بود ،به انحراف نرفته اســت و قابل استناد برای توده
مسلمانان خواهد بود .برای علمای قرون میانه تبعیت
از مکتبی فراتر از مکاتــب چهارگانه ،تبعیت از امری
منســوخ یا سنتی خالف قاعده محسوب میشد که در
محک آزمایش و بررسی فقهی علما قرار نگرفته و به
همین دلیل قابل اطمینان به حساب نمیآید .در اندیشه
علمای اهلســنت ،علمای متأخر نباید در صدور فتوا
از نظرات فقهی علمای متقدمی که اندیشــههای فقهی
آنان در چهارچوب مذاهب چهارگانه تنظیم و بررسی
نشده ،اســتفاده کنند .این علمای متقدم شامل صحابه
و تابعان نیــز میگردید .علمای مذاهب در توجیه نظر
خود اینگونه استدالل میکردند که بدین دلیل نمیتوان
.10إيقاظ همم أولي األبصار ،ص.54

به شیوه فقهی این گروه از علمای متقدم استناد کرد که
امکان پذیر نیســت ،تا دریابیم چه عوامل و عناصری
دیدگاه آنان را نســبت به موضوع مورد استناد شکل
11
داده است و چگونه به این استنباط رسیدهاند.
همانگونه که به تدریج علمای قرون میانه و ســپس
علمای متأخر رابطه خود را عامه مسلمانان تعریف کرده
و ساختارمند نمودند ،نظام انحصاری سختگیرانهای را
هم در ارتباط با تفســیر متون دینی و امر افتاء ایجاد
کردنــد .نقش علما بــه عنوان نگهبانان و پاســداران
جامعه اسالمی به گونهای اســتحکام یافته و غیرقابل
اعتراض و حتی سؤال بود که پذیرش یا عدم پذیرش
این جایگاه توسط توده مسلمانان حتی موضوع بحث
نیز قرار نداشــت .در حقیقت کل گفتمان مذاهب فراتر
از حوزهای بود که عامه مســلمانان بدان راهی داشته
باشــند .عامه مسلمانان حتی در موقعیتی قرار نداشتند
که بتوانند یکــی از این مذاهب را انتخاب کنند .توافق
کاملی در این زمینه وجود داشــت کــه آنها ملزم به
«تقلید» از علمای خود هســتند .قرطبی مفسر بزرگ
قــرن هفتم در این رابطه اقدام به قیــاس نیاز نابینا به
راهنما و نیاز عوام مسلمانان به علما کرده است 12.این
یک باور عمومی میان علما بود که «عوام مسلمانان»
مذهبی ندارند و مذهب آنان همان مذهب مفتی منطقه
محل ســکونت ایشان است .به بیان دیگر ،آنان باید از
مذهب علمای محل زندگی خــود تبعیت کنند .بدین
طریق برای عامه مردم حتی حق انتخاب مذهب فقهی
نیز به رسمیت شناخته نمیشد .تنها تعداد کمی از علما
معتقد بودند که عوام میتواننــد مذهب فقهی خود را
انتخاب کنند ،اما این انتخــاب باید تحت راهنمایی و
هدایت یک عالم دینی انجام گیرد 13.در بعضی از متون
فقهی قــرون میانه اصطالح «عامه مســلمانان» حتی
شامل علمایی میشد که از آموزشهای فقهی در سطوح
متوســط برخوردار بودند و به این طریق تنها علمای
.11البحر المحیط ،ج ،4ص.572
.12إيقاظ همم أولي األبصار ،ص.248
.13أدب الفتوی ،ص.77

14.Knowledge and Social Practice in Medieval
Damascus: 1190–1350, P.104.

«.15احمد بن حنبل» ،ج ،6ص.726
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بلندمرتبه که مســتقیم ًا قادر به استنباط و افتاء شرعی
از متون دینی بودند ،اجازه انتخاب مذهب را داشتند.
بهرغم تمام سختگیریهای علمای اهلسنت در ارتباط
با جایگاه مکاتب و مذاهب فقهی و جایگاه انحصاری
علما در تفسیر متون دینی ،یک جریان اعتراضی خاص
در قرن هفتم ظهور کرد که البته ریشههای آن به قرنهای
دوم و سوم بازمیگردد .این جریان ،جایگاه انحصاری
فقهای مذاهب را به چالش میکشید و بر سادگی درک
آموزههای دینی تأکید میکرد .ایــن منتقدان نوظهور
در قاهره و دمشــق انحصار تفسیر و انحصار انتخاب
مذهــب برای علما را به معنای ایجاد طبقهای مجزا در
جامعه اسالمی تعریف میکردند که لباس متفاوت آنان
نیز باعث ایجاد فرهنگ تکبــر و تفاخر در میان آنان
شده بود 14.این گروه از علما که بعدا ً اندیشههای آنان
پایههای شکلگیری جنبش ســلفی گشت ،ضرورت
تقلید از چهار مذهب سنی برای عامه مسلمانان را رد
کرده و جایگاه علم کالم در تفسیر متون دینی را مورد
انتقاد و تردید قرار دادند.
از عصر صحابه تا پایان سده دوم قمری ،جهان اسالم
در درون خود دو جریان موازی در حیطه معارف دینی
را که در چالش با یکدیگر بودند ،تجربه کرد :جریانی
که خود را در معرض مواجهه با مسائل روز و افکار و
اندیشههای متنوع قرار میداد و به همین جهت ،معرفت
دینی را تحول پذیر میدانست و جریان دیگری که به
واســطه ترس از چنین تحولی تــاش میکرد با تکیه
بر پایبندی به سنت صدر اسالم ،از جریانهای عصری
فاصله گرفتــه و آن را نادیده بگیرد .جریان دوم که با
نام ســلفگرایی یا اصحاب حدیث معرفی و شناخته
میشد ،تقابل خود با گروههای مخالف چون معتزله را
در سدههای دوم و سوم به نمایش گذاشت و سپس در
قرن هشــتم در تقابل افکار ابنتیمیه با اکثریت مذاهب
اسالمی تبلور یافت.
گرایش به سنت سلف ،در قرن سوم وارد مرحله نوینی

شــد .در این قرن ،اصحاب حدیث ،نه تنها شیوههای
متقدمان خود را در پاسداری از دین کافی نمیدانستند،
بلکــه از جایگاه عقل و اجتهاد کاســته و حتی اصل
ضرورت تدوین یک نظام منسجم فقهی را انکار کردند.
در واقع ،پس از یک دوره نظام دهی به معارف دینی که
حتی از سوی اصحاب حدیثی همچون مالک بن انس
و شافعی پی گرفته شد ،برآمدن کسانی چون احمد بن
حنبل در محافل اصحــاب حدیث ،آغازی برای یک
چرخش تند به ســوی ابتداییسازی آموزهها و دوری
گزیدن از گفتمان عصری بود 15.این جریان سلفگرا،
با نفی گفتمان کالمی و تکیه بر ظاهر آیات و احادیث،
سنت فقهی موجود را به چالش طلبیدند.
در قرن چهارم در حالی که فقها به دنبال تألیف آثاری
در جهت دفاع نظری از مکاتب فقهی خود بودند ،نزد
برخی دیگر از رجال باورها صورتی به شــدت عوام
زده یافته بود و موضوع تبعیت از سلف صالح تبدیل به
یک منازعه اجتماعی شد .قرن پنجم دوره غلبه یافتن
گفتمان ســلفگرایی در برابر گفتمانهای کالمی و عقل
محور بود ،تا آنجا که حتی متکلمی اشــعری همچون
امام الحرمین جوینی که آثار نخستین او مانند الشامل
و اإلرشــاد وجههای کام ً
ال کالمی و عقلگرایانه داشت
و تأویل نصوص در سطح چشــمگیری در آنها دیده
میشد ،در اواخر عمر مایل بود از تفکر کالمی فاصله
گیرد .اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم قمری ،نقطه
عطفی مهم در تاریخ سلفگرایی به حساب میآید .در
این ســالها ،امام محمد غزالی که پیرو مذهب شافعی و
اشعری بود و به اندیشههای صوفیانه گرایش داشت ،به
نقد علوم دینی موجود پرداخته ،به دنبال نوعی بازگشت
به معارف دینی براســاس سنت سلف بود .درست یک
قرن پس از غزالی ،عبدالغنی مقدسی عالم حنبلی شام،
نقطه عطفی مهم در سلفگرایی ایجاد کرد .فضای حاکم
بــر زندگی و آثار عبدالغنی به طور عام ســلفگرایی
است که حیطههای مختلف آن چون عقیده سلفی ،نفی
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تقلید و بازگشت به فقه سلف ،بازشناسی سیره نبوی و
سیره بزرگان صحابه ،و بازشناسی و بازسازی اخالق
فردی و اجتماعی براســاس ســنن در این آثار مورد
توجــه قرار گرفتهاند .از جمله کتاب عمدة األحکام او
نشانگر یک کوشش سلفگرایانه برای روی آوردن به
منابع اصلی سنت در زمینه مسائل فقهی است.
در شرایطی که شرق جهان اسالم پس از حمله مغول،
یک دوره رخــوت را تجربه میکــرد و غرب جهان
اســام با از دست دادن اندلس در شرایطی مشابه بود،
مناطق مرکزی جهان اســام شامل شام و مصر ،شاهد
یک تنش مضاعف شد .در واقع ،از قرن هشتم ،عنوان
ســلفیه به صورت مشخص برای طرفداران بازگشت
به سنت ســلف صالح به کار میرفت .در اوایل همین
قــرن ،ابنتیمیه عالم حنبلی دمشــق ،که شــخصیتی
محــوری در تاریخ ســلفگرایی بــوده و میتوان به
عنوان برجستهترین چهره ســلفگرایی از او نام برد،
اندیشــههای خود را آشکار نمود .ابنتیمیه با بسیاری
از رجال شــافعی ،مالکی و حنفی درگیر شد و بارها
به خاطــر نوع عقایدش بــه دادگاه و زندان رفت .از
مهمترین اقدامات او مبارزه با آنچه آن را عقاید خرافی
میدانست ،مخالفت با آنچه بدعت میشمرد ،تکیه بر امر
به معروف و نهی از منکر ،و اصرار بر فتح باب اجتهاد
و نفــی تقلید بود ،و این جمع میان تمامی خصوصیاتی
بود که پیشتر نزد سلفگرایان وجود داشت.
ابنتیمیه از اولین کســانی بود که ضرورت وجود طبقه
علما به عنوان مفســران انحصاری دین را مورد تردید
قــرار داد .او این ایده را که قرآن دارای معنایی درونی
است که تنها برای گروه اندکی از مردم قابل دسترسی
و فهم اســت ،رد کرد و برای اثبــات نظر خود به آیه
 17ســوره قمر اســتناد نمود که در آن ،قرآن کتابی
«و لَق َْد
آســان برای فهم و پندآموزی معرفی میگرددَ :
آن لِ ِّ
لذ ْك ِر َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر»؛ «و قطع ًا قرآن را
َي َّس ْرنَا الْق ُْر َ
برای پندآموزی آســان کردیم ،پس آیا پند گیرندهای
هست؟» .او همچنین ایده فالسفهای همانند ابنرشد را

که میگفتند پیامبر(ص) علوم خاصی را تنها با دانایان
امتش و نه با توده مردم در میان گذاشته است ،رد کرد.
یکی از طرفداران عقاید ابنتیمیه ،ابنابیالعز حنفی (د
792ق) ،ساختار طبقاتی ایجاد و پذیرفته شده توسط
علمای اهلســنت را که بدنه جامعه اسالمی را به سه
طبقه تقســیم کرده بود« :عوام مسلمانان»« ،علما» و
«عرفا» ،به شــدت به چالش گرفت .ابنابیالعز اظهار
میدارد که مسلمانان در پیشگاه خداوند برابرند و تنها
16
با صفت تقوا تمایز پیدا میکنند.
ابنتیمیه و شاگردانش همچنین به مخالفت با علم کالم
که پایه آن بر اســتفاده از عقل در درک و تفسیر قرآن
و سنت بنا شده بود ،پرداخته و صحت آن را به شدت
رد کردنــد .البته مخالفت با علــم کالم به دوران قبل
از ابنتیمیه نیز بازمیگردد که مشــهورترین چهره این
مخالفان ابنقدامه (د 620ق) متفکر دمشــقی میباشد.
زمانی که اکثر علمای اهلســنت در پیروی از مکتب
فکری اشعری اظهار میداشتند که ضروری است علمای
مســلمان برای جلوگیری از درک غلط و جسمانی در
ارتباط با صفات خداوند در تفسیر قرآن ،به خصوص
در ارتباط با صفات الهی و وجود او ،به تفسیر عقالنی
این آیــات بپردازند ،مخالفانی همچون ابنقدامه اظهار
میداشتند که خداوند از مســلمانان نمیخواهد که به
درک عمیقی از اینگونه آیات مبهم و مناقشــه انگیز
دســت پیدا کنند ،بلکه مراد از ایــن آیات میتواند بر
شــنوندگان آن بدون راهنمایی علما مشخص شود و
17
درک عمیقتر از آیات برای عوام ضروری نیست.
شایان ذکر است که جریان سلفگرایی خاص اهلسنت
نبوده و مشــابه این جریان در میان شــیعیان با درجه
باالیی از تشابه وجود داشته است .با پایان یافتن عصر
حضور امامــان معصوم و آغاز عصر غیبت صغرى در
سال 210ق در چگونگى دستیابى به احکام شرع ،دو
نوع نگرش پدید آمد :یك نگرش مبتنی بر بسنده کردن
به احادیث و عدم تجاوز از آن در دســتیابى به احکام
.16شرح العقیدة ،ص.96

17.kutub ahl al-kalam, P.32.

.18اصل اجتهاد در اسالم (ده گفتار) ،ص.170

تطور و تداوم اخباریگری» ،ص.170
«.19پیدایش ،سير ّ
.20اصل اجتهاد در اسالم (ده گفتار) ،ص.171
.21اسئلة یوسفیة ،ص.16
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شــرعى بود که چهرههاى برجسته این نگرش در آن
دوره ،عبارتنــد از :محمد بن یعقــوب کلینى ،على بن
بابویه قمى و شــیخ صدوق که در گردآورى کهنترین
آثار و مجموعههاى فقهى و حدیثى نیز نقش اساســى
داشــتند .نگرش دیگر ،اجتهاد و استخراج و استنباط
احــکام از دلیلهاى چهارگانه کتاب ،ســنت ،اجماع و
عقل بود .از برجســتگان این مکتب مىتوان از شیخ
مفید ،سید مرتضى و شیخ طوسى نام برد که با نگارش
و برجاى گذاشــتن آثارى در اصول فقــه ،پایهگذار
حرکتى نوین و بنیادى در فقه شــیعه به شمار مىروند.
نگرش اصولى به فقه به تدریج رونق یافت و بر نگرش
نخست چیره شد و تا قرنها ،گرایش فقها به استنباط و
اجتهاد ،بر حدیث گرایى ِصرف برترى داشت.
موج دوم اخباریگری در میان شــیعیان در قرون 11
و  12قمری ظهور یافت و محمد امین اســترآبادی (د
1103ق) از برجســتهترین عالمان اخباری است که
باب طعن بر عملکرد مجتهدان را گشود و امامیه را به
دو بخش اخباریان و مجتهدان (اصولیان) تقســیم کرد.
او اخباریگری را راه و روش پیشــینیان میدانست و
معتقد بود که عالمان امامیه در ســدههای نخســتین و
حتی در عصر حضور ،از این شیوه بهره برده ،اجتهاد را
طرد میکردند .محمد امین استرآبادی در کتاب الفوائد
المدنیة با سرسختی عجیبی به جنگ مجتهدان آمده و
تالش میکند ،تا حجیت عقل را منكر شــود .او مدعی
اســت كه عقل فقط در اموری كه مبدأ حسی دارند ،یا
قریب به محسوسات میباشند (مثل ریاضیات) ،حجت
18
محسوب شده و در غیر این امور حجت نیست.
اخباریان متأخر در مقابل اصولیان و فقها جبهه گرفتند
و حجیت ظواهر کتاب و ســنت نبوی را نفی کردند و
قائل به عدم حجیت عقل و عدم جواز اجتهاد و تقلید
شدند .مکتب اخباری به عنوان گرایشی از دانش شیعی
در حوزههای حدیث ،فقه ،اخالق و تفســیر ،یکی از
جریانهای فعال و تأثیرگذار در دانش و فرهنگ تشیع

در قرون اخیر بوده است .این مکتب به التزام و تعصب
شدید نسبت به ظاهر همه اخبار و روایات معروف بوده
و به همین جهت است که پیروان آن به اخباریان موسوم
شدهاند .اخباریان با استناد به روش و عمل سلف صالح
یعنی محدثان و حدیثگرایان متقدم ،اخبار اهلبیت(ع)
را مهمترین مأخذ در عقاید ،اخالقیات و احکام شرعی
میداننــد و به ســایر مدارک فقــط در صورتی که با
احادیث معصومان تأیید شــده باشند ،استناد میکنند.
آنان همچنین روشــهای اجتهادی و رجالی متأخران،
به ویژه آنچه مبنایی جز عقل نداشــته باشــد ،به دیده
انتقاد مینگرند و حتی استداللهای عقلی کالمی را که
برای تقویت مذهب و در حمایت از عقاید شــیعی به
کار میرود ،محکوم کرده و در استنباط احکام ،اصول
فقه را به گستردگی اصولیان به کار نمیبرند 19.به حكم
این مكتب چون حجت و سند منحصر به احادیث است
و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نیســت ،مردم موظفند
مســتقیم ًا به متون مراجعه كنند و به آنها عمل نمایند و
هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واســطه
20
قرار ندهند.
بحث اخباری در چهار قرن اخیر در بستر مباحث فقهی
و اجتهاد و تقلید و نه اصول عقاید ،جاری بوده است.
به این معنی که عالم اخباری به کسی اطالق میگردید
که تمایلی به اصول کلی عقلی و شرعی در استنباطات
فقهی نداشــت و صرف ًا براساس نصوص احادیث عمل
میکرد 21.به طور خالصه ،مبادی اصلی اخباریگری
را میتوان بدین شــرح برشمرد :انکار حجیت عقل و
اجماع در فهم احکام دین ،تکیه انحصاری بر اخبار و
احادیث امامان برای اســتخراج تکالیف ،منع کاربست
عقل برای فهم قرآن و انحصار کاربست احادیث امامان
برای این منظور ،معتبر تلقی کردن تمامی احادیث کتب
اربعه شیعه ،مخالفت با اجتهاد در فقه و به تبع آن علم
اصول فقه ،حرمت تقلید از غیرمعصوم و لزوم استخراج
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مستقیم تکالیف دینی توسط خود مکلفان ،عدم حجیت
عقل در ادراک حســن و قبح اشــیاء ،و عدم حجیت
اصل اباحه .اگرچه اخباریان شــیعه مشابهت فراوانی
را در اصول اعتقادی خود با ســلفگرایان سنی نشان
میدهنــد ،اما در بحث قرآن و فهم آن کام ً
ال دیدگاهی
متضاد دارند؛ اخباریــان معتقدند قرآن جز بر پیامبر و
امام معصوم قابل درک نیســت و بنابراین باید تنها به
واســطه احادیث به جا مانده از معصومان تفسیر شود،
اما سلفگرایان فهم قرآن را حتی برای عوام مسلمانان
نیز امکان پذیر میدانستند.
از دیدگاه سلفگرایان ،تنها پیامبران توانایی برقراری
ارتباط مســتقیم بــا خداوند را دارنــد .بنابراین تنها
گفتههــای آنان میتواند مورد وثوق کامل باشــد .به
همین دلیل برای هرکس دیگری غیرممکن اســت که
چه از طریق دانش فقه و چه از طریق عرفان ،به تمام
حقیقت دست یابد .این امر شــامل حال بنیانگذاران
مذاهب چهارگانــه نیز میگردد .تجدیــد نظر طلبان
دیــدگاه مصون بودن بنیانگــذاران مذاهب چهارگانه
فقهی از خطا و اشــتباه و دسترسی آنان به دانش الهی
را مورد تردید قرار میدهنــد؛ دیدگاهی که در کتاب
المیزان عبدالوهاب شــهرانی اندیشمند قرن  10و 11
قمری بازتاب کاملی یافته اســت .علمای سلفگرای
قرون میانه با این اســتدالل یکــی از محوریترین و
مهمترین اصول توجیه تقلید در میان مذاهب اهلسنت
را مورد حمله قرار میدادنــد 22.آنها همچنین مدعی
شدند دیدگاه اهلســنت در ارتباط با ضرورت تقلید،
در مغایرت با اصل برابری همه مردم قرار دارد که تنها
عنصر تقوا میتواند میان آنها تمایز ایجاد کند.
مخالفــت علمای ســلفگرا در ایــن دوران همچنین
شــامل مخالفت با ضرورت تقلیــد و تبعیت الزامی از
یکی از چهار مذهب اهلســنت میشــد .ابنتیمیه که
خود یک حنفی مذهب بــود ،التزام خود به پیروی از
مذهب حنبلی و در موارد خاص فقهی با سایر مذاهب
)22.The Taqwiyyat al-iman (Support of the Faith
by Shah Ismaail al-Shahid, P.132.

اهلســنت را ملغی اعالم کرد .شاگردان او نیز در این
امــر از او تبعیت نمودند .به عنوان مثال شــمسالدین
ذهبی (د 748ق) ادعا نمود که «تنها کسانی که قادر به
درک علم نیستند ـ همانند بیشتر علمای دینی عصر ما
و یا متعصبان دینی ـ خود را به پیروی از یک مذهب
ملزم میکنند» 23.این گروه از شــاگردان ابنتیمیه این
سؤال اساســی را مطرح کرده و به بحث گذاشتند که
چگونه تنها عالمان دینــی که از یکی از چهار مذهب
تبعیــت میکنند ،میتوانند قوانین اســامی را درک و
تفســیر کنند .نکته محوری بحث آنان بر این واقعیت
قرار گرفته بود که در قرون اولیه قمری مذاهب وجود
نداشتند و با این حال این دوران عصر طالیی مسلمانان
به حساب میآمد.
منازعه بر ســر ضــرورت التزام به یکــی از مذاهب
چهارگانه و حق اندیشــمندان مســلمان برای درک
مســتقل از دین فارغ از چهارچوب مشــخص شده
توســط مذاهب فوق ،در قرن  12قمری وارد مرحله
جدیدی شــد .دیدگاههای دینی محمد بن عبدالوهاب
در شبه جزیره عربســتان ،محمد بن اسماعیل سندی
در یمن و شاه ولیاهلل دهلوی در هند را میتوان نوعی
واکنش به نظام ســختگیرانه تفسیری ایجاد شده در
چهارچوب چهار مذهب اهلسنت دانست .در واکنش
به سختگیریهای تفســیری موجود ،علمای سلفگرا
اظهار میداشتند که هیچ سنت و شیوه تفسیری نمیتواند
به عنوان واسطه میان درک مستقیم ما از قرآن و سنت
ســایه بیافکند و به همین دلیل ضروری است که امت
مســلمان خود به مطالعه مســتقیم قرآن و استنباط از
آن ،همانگونه که نســلهای اول مسلمانان انجام دادند،
بپردازد .در همین راســتا علمای ســلفگرا ضرورت
تقلید را نیز مورد تردید قرار میدادند .از دیدگاه آنان
تقلید فروافتادن در همان مســیر اشتباهی بود که قرآن
در آیه  31ســوره توبه ،مسیحیان و یهودیان را به آن
َ
بار ُه ْم َو
دلیل مورد سرزنش قرار میدهد« :اتَّخَ ُذوا أ ْح َ
ون ا ِ
ُر ْهبانَ ُه ْم َأ ْرباب ًا ِم ْن ُد ِ
ســيح ا ْب َن َم ْر َي َم َو ما
هلل َو الْ َم
َ
.23سیر أعالم النبالء ،ج ،14ص.491

ُأ ِم ُروا ِإ َّال لِ َي ْع ُب ُدوا إِله ًا ِ
ِله ِإ َّال ُه َو ُس ْبحان َُه َع َّما
واحداً ال إ َ
ُيشْ ِ
ون»؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح
ــر ُک َ
پســر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند با آنکه
مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند .هیچ
معبودی جز او نیســت و منزه است او از آنچه با وی
شریک میگردانند».

.24أثر الحديث الشريف ،ص.44

.25إيقاظ همم أولي األبصار ،صص58و.59
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سلفیه و جایگاه عامه مســلمانان در تفسیر
قرآن در قرون  13و  14قمری
از ابتدای شروع اعتراضات علمای سلفگرا به انحصار
تفســیری توســط مذاهب چهارگانه ،جریان اصلی
علمای اهلســنت به مخالفت با آنان پرداخته و خطر
موجود در وانهادن تفســیر قرآن به تودههای مسلمان
و رد تقلید را یادآور شــدند .از نظــر اینان اگر عامه
مســلمانان به صورت مستقل و مستقیم و بدون کمک
گرفتن از سنت تفســیری مذاهب چهارگانه شروع به
مطالعه قرآن میکردند ،مســ ّلم ًا در دام خطا و استنباط
غلط گرفتــار میآمدند .علمای مذاهب به ســخنان
اندیشمندانی همانند عبداهلل بن وهب (د 812م) استناد
میکردنــد که احادیث جز برای علما ،میتوانند گمراه
کننده باشند 24.علمای مذاهب یادآور میشدند که یک
مسلمان نمیتواند تنها با مطالعه یک حدیث یا آیهای
از قرآن ،براســاس معنای ظاهری آن دست به عمل
بزند ،بلکه ضروری است ابتدا تمام احادیث مرتبط با
یک موضوع مشــخص فقهی مورد مطالعه قرار گرفته
و تمام آیات قرآنی مرتبط با موضوع شناسایی شود.
سپس مشخص شود براساس علم اصول فقه ،چگونه
این قطعات مجزا میتوانند در ارتباط با یکدیگر معنای
خاصی را آشکار ســازند .بنابر این تنها یک فقیه که
آموزش کافــی در زمینه علم اصول فقه دریافت کرده
اســت ،صالحیت این بررسی را دارد .در قرون  13و
 14قمری مناقشه «تقلید و اجتهاد» در میان اهلسنت
وارد مرحله جدید و جدیتری شد .علمای سلفگرا

در پاسخ به منتقدان خود که بر ضرورت تفسیر و افتاء
توســط متخصصان علوم دینی تأکید داشتند ،استدالل
نمودند که مســلمانان صدر اســام بهرغم اینکه در
عصری زندگی میکردند کــه هنوز مذاهب چهارگانه
شــکل نگرفته بود و از آموزشــهای عمیق دینی در
امــر درک متون دینی برخــوردار نبودند ،به درکی از
آموزههای دین دست یافتند که تبدیل به سمبلی برای
نسلهای بعدی مسلمانان شدند.
ســلفگراها همچنین این باور را که مسلمانان هرگز
نباید تنهــا بر مبنای حدیث پیش از آنکه براســاس
علوم روایة الحدیث و درایة الحدیث مورد بررســی
قرار گیرد ،دست به عمل بزنند ،رد میکردند .از منظر
علمای مذاهــب حتی احادیث صحیح میتوانســت
گفتاری منســوخ شده از پیامبر باشد یا اساس ًا فرمانی
کلی باشد که ســپس جزئیات آن براساس گفتارهای
بعدی مشخص گردیده است .اما سلفگرایان استنباط
میکردند که در شــرایطی که در صدر اســام اولین
نسل از مسلمانان به ســادگی بر مبنای آنچه مستقیم ًا
از پیامبر میشــنیدند ،عمل میکردند ،نسلهای بعدی
مســلمانان نیز بــر همین مبنا براســاس احادیثی که
میشنوند یا مســتقل مطالعه میکنند ،میتوانند عمل
کنند و اگر احتما ً
ال سپس مشخص گردد فرد مسلمان
اشتباه عمل کرده ،عمل اشتباه او در پیشگاه الهی قابل
بخشش است .ابوالحسن سندی در کتاب حاشیة علی
فتح القدیر اســتدالل میکند که از آنجا که خداوند و
پیامبر او ،پیام اسالم را به عربهای بیسواد کافری ابالغ
میکردند که سطح درک آنان با سطح درک مسلمانان
امروز تفاوت بسیار داشــت ،اگر آن شنوندگان اولیه
کالم خداوند و پیامبر توانستند با این پیام رابطه برقرار
کرده و مســلمان کاملی شوند ،نسلهای بعدی مسلمان
25
نیز این توانایی را دارند.
علمای ســلفگرا همچنین بر ایده ضرورت تقلید که
مذاهب چهارگانه بر آن اصرار داشتند ،تاخته و اجتهاد
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را امری بسیار سادهتر و امکان پذیرتر از آنچه مذاهب
جلوه میدهند ،دانســتند .عالم ســلفی یمنی ،صنعانی
در کتاب إرشــاد النقاد إلی تیسیر اإلجتهاد به تفصیل
توضیح میدهد که مهارتهای الزم برای اجتهاد شــامل
دانش کافی در زبان عربی ،آشــنایی با علوم قرآن و
حدیث و آشــنایی با مقدمات اصــول فقه آنچنان که
ادعا میشود دشوار نبوده و به همین دلیل ضرورتی بر
پیروی کورکورانه از مذاهب چهارگانه وجود ندارد .از
منظر او ،اگر امکان برقراری ارتباط با آموزههای دینی
تا این اندازه دشــوار است ،چرا تودههای مسلمان در
زمان قرائت قرآن مکرر متأثر شده و به گریه میافتند.
او ســپس اظهار میدارد که این امر میتواند نشانهای
بر این ادعا باشد که تودههای مسلمان قرآن را بهتر از
بسیاری از علما درک میکنند 26.استداللهای صنعانی
توسط سایر علمای سلفگرا از جمله محمد اسماعیل
دهلوی در کتاب تقویة اإلیمان که در مخالفت با زیارت
قبور و درخواست شفاعت نگاشته شده ،تکرار گردید.
در همه این آثار بر ســهولت و امکان پذیری اجتهاد و
عدم ضرورت و صحت تقلید کورکورانه تأکید گردیده
است.

احادیث متقن میدیدند .امــا آنگونه که در صفحات
آینده به آن پرداخته میشــود ،ایــن اعتراضات هرگز
نه میخواســت و نه میتوانست اصل ضرورت وجود
نهاد علما را به چالش بکشاند و هرج و مرج تفسیری
را با وانهادن درک متون به تک تک مســلمانان بدون
توجه به قواعد اصول فقه سبب شود .بنابراین ،اعتراض
ســلفگرایان بر ضرورت تقلید و فراخوان آنان برای
آزادسازی امر اجتهاد که توســط تجدید نظر طلبانی
چون ابوالحســن سندی بیان میشــد ،نه درخواستی
بــرای کنار گذاشــتن یکپارچه مذاهــب چهارگانه و
نه بازگذاشــتن کامل و بدون محدودیت تفسیر متون
دینی بود .نه ســندی و نه همفکران او نمیتوانستند به
صورت آزادانه تنها بر مبنای نصوص و بدون توجه به
هرمنوتیک شــکل دهنده چهارچوب اصول فقه عمل
کننــد .مخالفت آنان با تقلیــد در حقیقت اعتراض به
دیدگاه غیر منعطف مذاهب چهارگانه به عنوان مراجع
انحصاری تفســیری و مقاومت شدید آنان در پذیرش
وجود خدشه و خطا در بعضی از تفاسیر و آراء موجود
حتی در صورت ارائه شــواهدی از قرآن و سنت بوده
است.
سندی یک اندیشمند و پیرو مذهب حنفی بود .ولی او
زمانی که به این نتیجه رسید که بعضی از قوانین اسالمی
به درستی مورد تفسیر قرار نگرفتهاند ،از مذهب حنفی
برائت جســت .یکی از مشخصترین اصول اعتراضی
سندی مربوط به وجوب باال بردن دستها در نماز قبل
و بعد از رکوع بود کــه در مغایرت با تعداد زیادی از
احادیث صحیح قرار داشت .برای مثال او حدیثی را از
مسند ابنحنبل نقل میکند که یحیی بن سعید ،از قبیسة
بن حلب و او نیز از پدرش نقل کرده اســت که گفت:
من پیامبر(ص) را دیدم که نمازش را با گرداندن سرش
به ســمت راست و چپ به پایان برد و نیز دیدم که در
27
نماز دستهایش را بر سینه میگذاشت.
ســندی در تالش بود تا روشن ســازد ،چرا او معتقد

.26إرشاد النقاد ،ص.85

.27فتح الغفور ،صص59و.60

مخالفت ســلفیه با ضرورت وجود طبقه علما
به عنوان مفســران انحصاری دین :مجادلهای
بنیادین یا مخالفتی ظاهری
جریان ضد علمایی در قرون  13و  14قمری و اعتماد
به توده مردم به عنوان مفســران مــورد وثوق متون
دینی ،باید به عنوان ابزاری تبلیغاتی در دســت علمای
ســلفگرا انگاشته شــود .این هجوم ضد علمایی در
حقیقت تالشــی برای زیر سؤال بردن اقتدار و انحصار
تفسیری به شدت نهادینه شده در دست علمای مذاهب
چهارگانه و محروم کردن ســایر مسلمانان از هرگونه
ورود و مداقه در این حــوزه و نیز اعتراض به بعضی
از تفاسیری بود که سلفگرایان آن را مخالف آیات و

.28تقویةاإلیمان ،ص.55
.29همان ،ص.79
.30همان ،ص.107
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اســت یک بار دیگر مســلمانان میتوانند در جایگاه
صحابــه و تابعان قرار گیرند؛ دورهای که هنوز مذاهب
شــکل نگرفته بودند و بنابراین مسلمانان قادر بودند
بر مبنای احادیثی که به آنها دسترســی داشــتند عمل
کنند .در حقیقت تمســک به این دوره زمانی و شیوه
عمل مسلمانان ،تنها ابزاری بود که سندی و همفکران
او در دســت داشتند ،تا دیدگاههای علمای مذاهب را
در جهت ضرورت وفاداری کامل و بی چون و چرا به
مذاهب چهارگانه و پیروی از شیوه تفسیری آنان ،مورد
ســؤال و انتقاد قرار دهند .باورمندان و علمای مذاهب
چهارگانه در مقام پاســخگویی به اعتراضات موجود
اظهار میداشتند که بنیانگذاران مذاهب چهارگانه همه
متون مرتبط با موضوعاتی همانند باال بردن دستها در
قبل و بعد از رکوع را مورد بررســی و تجزیه و تحلیل
قــرار دادهاند ،که این تجزیه و تحلیل شــامل همه آن
مواردی نیز میشــود که دربر گیرنده شواهد متناقض
است و در نهایت بر مبنای همه شواهد حکم به وجوب
یا عدم وجوب دادهاند .بنابراین بر مسلمانان تنها فرض
اســت که به جای تالش برای یافتن آیات و احادیث
مرتبــط با یک موضوع که هرگــز نمیتواند تبدیل به
مطالعه و مداقهای همه جانبه گردد ،از مســیر از پیش
هموار شده توسط مذاهب پیروی کنند .همچنین ،با تنزل
دادن اقتدار و صالحیت علمی پدیدآورندگان مذاهب
و تشویق مســلمانان به دنباله روی از شیوه صحابه و
تابعان در عصر پیش از تشکیل مذاهب چهارگانه بود
که تجدید نظر طلبانی همچون سندی و همتای هندی
او شاه ولیاهلل دهلوی میتوانستند خواهان بازنگری در
جایگاه و صالحیت مذاهب گردند.
این واقعیت که تالش سلفگرایان برای توانمندسازی
توده مســلمانان در امر تفســیر دین ،تنها مجادلهای
کالمی و نه باوری عمیق و همه جانبه بوده اســت ،در
آثار شاه ولیاهلل به عنوان پیشوا و پیشتاز سلفگرایان
در جنوب آسیا مشهود است .او بسیار و با اصرار تمام
از اندیشمندان مسلمان درخواست میکرد که به جای

تبعیت کورکورانه از مذاهب ،به مطالعه مستقیم قرآن و
حدیث روی آورند .در عین حال او به علمای هند که
همانند او دریافته بودند احادیثی وجود دارد که موضع
مذهب رســمی حنفی را در قبال بعضی از مســائل و
فتاوی دینی ،مورد تردید قرار میدهد ،هشــدار میداد
کــه از بیان موضع خود نزد عوام خودداری کنند .یکی
از این موارد مربوط به مسئله مجادله برانگیز بلند کردن
دستها در نماز پیش و پس از رکوع بوده است؛ زیرا او
معتقد بود ایــن امر میتواند موجب بروز فتنه در میان
عوام گردد 28.در حقیقت وقتی موضوع مربوط به توده
مسلمانان هند میشد ،شاه ولیاهلل از آنان میخواست
بدون هیچ مجادله یا تردیدی براســاس مذهب حنفی
به عنوان مذهب عام مســلمانان هنــد عمل نمایند .او
فتــوا داد که برای عامه مســلمانان ممنوع اســت که
تغییــر مذهب دهند؛ زیرا نگران بود که در این صورت
مسلمانان تغییر مذهب داده نتوانند عالم قابل اعتمادی
را برای پاسخگویی به سؤاالت خود در منطقه جنوب
آسیا بیابند 29.وی در همین زمینه با نظر علمای مذاهب
عامه همراهی میکند که اظهار میدارند« :مذهب فرد
30
عامی مذهب مفتی او است».
بعضی از علمای سلفگرای این دوره نیز البته تقلید را
به یک اندازه برای علمــا و عوام غیرقابل قبول اعالم
کردند .یک نمونه از این علما صنعانی است .از دیدگاه
او ،پذیرش و پیــروی از دیدگاه یک فرد بدون علم و
اطالع از دالیل و شواهد فقهی که موجب شکلگیری
این نظر شــدهاند ،غیرمعقول میباشد .بنابراین مشکل
صنعانی انحصار تفســیری مذاهب و علما نیست ،بلکه
تقلید بدون حداقل دانایی و بصیرت اســت .برخالف
سندی و شاه نعمتاهلل ،او مشــکلی با الزام پیروی از
یک مذهب فقهی ندارد ،بلکــه با تبعیت کورکورانه از
احــکام فقهی ،بدون آنکه تالشــی برای درک مصادر

صدور فتاوی شود ،مخالفت میورزد.
جنبه مجادله آمیز و شــعارگونه و نه بنیادین مخالفت
ســلفیه با مذاهب و تالش برای قدرتمند سازی عوام
مســلمانان و اعطای حق تفحص در متون و اجتناب
از تقلید ،در آثار اندیشــمند یمنــی قرن  19محمد
شــوکانی (د 1834م) نمایان اســت .او در اثری که
در مخالفت با مســئله تقلید به نگارش درآورد ،تقلید
در دین را ممنوع و مذمــوم اعالم میدارد .امری که
به نظر میرســد به عوام مسلمانان اجازه میدهد ،تا
خود در موضع تفســیر متون قــرار گیرند .اما مداقه
در آثار شــوکانی آشکار میســازد که او ممنوعیت
تقلیــد را تنها برای علما و طالب مطرح کرده و مورد
خطاب او توده مسلمانان نیست .او به صراحت اظهار
میدارد ممنوعیت تقلید به معنای آن نیســت که عامه
مســلمانان صالحیت تفسیر متون را دارند ،بلکه آنان
باید همانند مسلمانان صدر اسالم رفتار کنند که فردی
32
که نمیدانســت از فردی که میدانست میپرسید.
شوکانی فراتر رفته و اظهار میدارد که بخش بزرگی از
عوام مسلمانان حتی معنای واژه تقلید را نیز نمیدانند،
بلکه تنهــا از عرف منطقه خود پیروی میکنند 33.این
موضوع در اثر نور حســن خان هندی (د 1917م)،
فرزند صدیق حســن خان مروج آثار و اندیشههای
ابنتیمیه و شوکانی در شبه قاره نیز تکرار شده است.
وی توضیح میدهد که عامه مسلمانان در فضای بین
تقلید و اجتهاد قرار دارند و این امر به این معنا است
که آنان باید از یک عالم دینی قوانین فقهی مرتبط به
موضــوع خاص را پرس و جو کرده و در ضمن از او
بخواهند شواهد و ادله فقهی مرتبط با موضوع را برای
34
آنان کام ً
ال بیان کند.
به تدریج در دو قرن اخیر ،علمای سلفگرا با نگرش
علمایی همانند ســندی که خواهان بازگشت به شیوه
31
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.31إرشاد النقاد ،صص72و.81
.32القول المفيد ،ص.42
.33همان ،ص.48
.34القول السديد ،ص.66

مسلمانان صدر اســام در درک و عمل دینی بودند،
فاصله گرفته و نفی تقلید را تنها برای کســانی مجاز
میدانند که به گونهای اهلیت و صالحیت هرچند ساده
و ابتدایی در ارتبــاط با علم اصول فقه و متون دینی
را داشته باشند .مســ ّلم ًا حتی برای سلفگرایان قرن
هفتم قمری هم به چالش کشــیدن ساختار خشک و
غیرمنعطف مذاهب چهارگانه ،به معنای حذف سلسله
مراتب موجود در یادگیری علوم دینی نبود .ابنتیمیه
باور به محدود بودن امر تقلید به مذاهب چهارگانه را
زیر سؤال برد 35،ولی این به معنای مخالفت با پیروی
از یک عالم علوم دینی یا مذهب به صورت کلی نبود.
براســاس نظر ابنتیمیه ،یک فرد مسلمان میتوانست
به بیشــتر از یک عالم دینی یــا یک مذهب خاص
در امور دینیاش مراجعه کند ،ولی خارج شــدن از
چهارچوب کلی مذاهب چهارگانه انحراف محسوب
میشــد .از نظر وی حقیقت شریعت نمیتواند خارج
از چهارچوب این مذاهب باشد .در همین رابطه ذهبی
نیز اجازه «اجتهاد مقید» را به کسانی میدهد که فقه و
اصول را کام ً
ال مورد مطالعه قرار دادهاند ،اما برای آن
گروه از طالب که هنوز نتوانســتهاند به مدارج باالی
36
علمی برســند ،اجتهاد مقید را ممنوع اعالم میکند.
این امر نشان دهنده آن است که او به ضرورت وجود
سلسله مراتب علمی در امر تفسیر دین باور داشت.
سلفگرایان معاصر و مسئله اجتهاد و تقلید
مداقه در آثار ســلفگرایان قرن اخیر نشــان دهنده
کذب ادعــای آنان در مخالفت بــا تقلید و قدرتمند
سازی عامه مسلمانان به عنوان مفسران مستقل متون
دینی اســت .سلفگرایان معروف معاصر بر ضرورت
وجود مجموعهای از متخصصان علوم دینی مسلط به
اصول فقه و تفســیر تصریح نمودهاند .اما برای نشان
دادن تفاوت خود با علمای مذاهب چهارگانه اکثرا ً از
.35مجموع الفتاوی ،ج ،13ص.132
.36سیر أعالم النبالء ،ج ،18ص.191

.37فتاوی شیخ األلبانی ،ص.432
.38همان ،ص.439
.39همان ،ص.170

40.Ijtihad and Taqlid.
41.Ibid.
42.Ibid.
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واژه «اهل علم» به جای واژه علما اســتفاده میکنند.
محمد ناصرالدین البانــی (د 1999م) به عنوان یکی
از تأثیرگذارترین اندیشــمندان ســلفی قرن  ،20به
صورت مداوم از طرف علمای معاصر خود به خاطر
فتــاوی عجیبش که مبتنی بر حدیث و بدون توجه به
علم اصول فقه بود ،مورد ســرزنش و نکوهش قرار
داشــت .یکی از معروفترین فتاوی خالف قاعده او،
ممنوعیت استفاده از جواهرات برای زنان بود .با همه
شــهرت او به عنوان یک حدیثگرا ،معتقد بود :بهتر
است عوام مســلمانان از «اهل علم» در موضوعاتی
همانند تشــخیص احادیــث صحیح پیــروی کنند.
در یــک فتوای معروف البانــی از علمای مذاهب به
خاطر ممنوعیت مراجعه مســتقیم به کتاب و حدیث
برای عامه مســلمانان و ضرورت وجوب تقلید انتقاد
میکند 37.اما در جای دیگــر ،در ارتباط با موضوع
«دانش» مســلمانان را به دو گروه تقســیم میکند:
آنها که میدانند و آنهــا که نمیدانند .بالفاصله تأکید
میکند کــه غیرمتخصصان باید به متخصصان مراجعه
کرده و از آنان نظر مشــورتی بخواهند 38.همچنین از
افرادی کــه در زمره اهل علم قرار ندارند ،میخواهد
استنباطات خود را از متون دینی ،تا زمانی که صحت
آن را فــردی از طبقه علما تأیید نکرده اســت ،برای
39
دیگران نقل نکنند.
محمد بن صالح عثیمین از دیگر سلفگرایان برجسته
معاصر سعودی و از شاگردان بنباز در تعریف شرایط
اجتهاد شروط خاصی را بیان میدارد:
 -1فرد باید بر آیــات و احادیث مرتبط با موضوع
حکم تسلط داشته باشد.
 -2دانش تشــخیص احادیث صحیــح و ضعیف که
شــامل برخورداری از علم روایــة الحدیث و علم
استنباط میگردد.
 -3نســبت به ناسخ و منسوخ و اجماع آگاهی کافی

داشته باشد.
 -4از آنچــه که باعث تفاوت در فتــاوی و احکام
همانند تخصیص و تقیید میشــود ،دانش کافی داشته
باشد.
 -5تسلط کامل به زبان عربی داشته و بر علم اصول
فقه نیز مسلط باشد.
 -6توانایی اســتخراج حکم از شواهد فقهی را داشته
40
باشد.
توجه به موارد شش گانه فوق که تقریب ًا همان اصول
مورد قبول علمای ســایر مذاهب اســت ،مشخص
میسازد اجتهاد تنها برای کســانی که سالها وقت و
عمر خــود را صرف یادگیری علــم فقه و حدیث و
دانش عربی کردهاند ،امکان پذیر اســت و سایر افراد
راهی به آن ندارند .او فراتر رفته اظهار میدارد حتی
در صورت مطالعه گسترده نیز گاهی یک فرد میتواند
در یک شــاخه خاص از علم فقه یا در یک موضوع
فقهی خاص به اجتهاد برســد ،اما در سایر شاخهها
یا موضوعات مقلد باشــد 41.عثیمین همچنین اظهار
میدارد زمانی که در یک موضوع خاص فقهی شواهد
و مصادیــق فقهی مرتبط با موضوع برای یک مجتهد
مشخص نیست ،ضروری اســت تا به تقلید از سایر
مجتهدان بپردازد .پــس بنابراین تقلید برای دو گروه
ضروری است :عامه مسلمانان که توانایی برخورداری
از دانش شــریعت بر حسب شروط ششگانه فوق را
ندارند و همچنین بر مجتهدان در شــرایطی که قدرت
42
استنباط فقهی در یک موضوع خاص را ندارند.
شیخ محمد منجد دیگر روحانی بلندپایه جنبش سلفی
در عربســتان و بنیانگذار سایت  Islamqa.infoکه
يكي از معروفترین وب ســایتهای پاســخگویی به
ســؤاالت مرتبط با مکتب فکری ســلفیه میباشد،
پیروان مذاهب را به دو گروه تقســیم میکند :گروهی
که در چهارچوب مذهب خود به اجتهاد رســیدهاند
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و گروه دیگر که شــامل مقلدان میباشند که در مقام
تبعیت کامل از مذهب خویش قرار دارند .وی معتقد
اســت :اگر فردی در چهارچــوب مذاهب چهارگانه
اهلسنت به درجه اجتهاد برسد ،به این معنا نیست که
بایــد ضرورت ًا از تمام نظرات امام مذهب خود تبعیت
نماید ،بلکه در مواردی که وی به شواهدی دست پیدا
کند که مخالف نظر امام مذهب خود باشد ،میتواند به
نظر امامان سایر مذاهب و حتی به نظر خود براساس
شواهد مکشــوفه عمل نماید .منجد تأکید میکند که
آنچه مذموم میباشد ،تبعیت کورکورانه از یک مذهب
خاص در مواردی اســت که شــواهدی خالف رأی
صادره از سوی آن مذهب وجود دارد .بنابراین منجد
نیز اجازه اجتهاد را تنها برای «اهل علم» تجویز کرده
کــه توانایی علمی و فقهی یافتن نظرات غیر موافق با
دیدگاه ائمه چهارگانه را دارند و در این میان «عوام»
تنها در موضع تقلیــد محض قرار میگیرند و باید از
فردی که مجتهد اســت ،تقلید کننــد 43.او نیز تأکید
44
میکند که مذهب فرد عامی ،مذهب مجتهد او است.
شیخ محمد عباسی عالم ســلفی سوری ،مردم را به
سه گروه تقســیم میکند :گروه اول که آنان را جاهل
مینامد و آنان توانایــی درک معنای قرآن و حدیث
را ندارند .گروه دوم اهل علمی هســتند که به واسطه
توانایی درک معنای قــرآن و حدیث بر نحوه صدور
احکام از نصوص تسلط دارند .گروه سوم نیز در حد
میــان دو گروه فوق قرار دارند که حد متوســطی از
دانش ،آگاهی ،درک و قدرت تعمق را دارا هســتند،
اما در عین حال توانایی استنباط احکام را به صورت
مســتقیم از نصوص ندارند .این گــروه میتوانند با
ارزیابی نظرات اهل علم براســاس شواهد ارائه شده،
بهترین نظــرات را انتخاب کنند .عباســی گروه اول
را مقلــدون ،گروه دوم را مجتهدون و گروه ســوم را
متبعون مینامد .افراد گروه اول مکلف به تقلید از یک

مجتهدند .وظیفه گروه دوم استنباط احکام و راهنمایی
مردم برای تبعیت از احکام میباشــد و وظیفه گروه
ســوم نیز اتباع از شواهد شــرعی است که براساس
45
مطالعه آثار اهل علم به آن دست یافتهاند.
یکی از برجســتهترین شــاگردان البانی ،اندیشمند
یمنی ،مقبــل بن هادی وادعی بود .او در پاســخ به
سؤال گروهی از دانشــجویان مسلمان آمریکایی که
چگونــه علوم دینی را بیاموزند و مشــخص ًا چه نوع
کتابها و آثاری برای مطالعه به آنها توصیه میشــود،
از پاسخ مستقیم طفره رفته و تنها به آنان توصیه کرد
به عربستان ســعودی مسافرت کرده و علوم دینی را
نزد افرادی همانند البانی و بنباز مفتی اعظم سعودی
فراگیرند و اگر مسافرت برای آنان امکان پذیر نیست،
با آنان نامه نگاری کننــد .در نهایت اگر این امر نیز
ممکن نبود ،این مســلمانان باید به جای خودآموزی
46
علوم دینی از علمای محلی استفاده کنند.
سلفگرایان مصری نیز همانند سلفگرایان سعودی،
یمنی و ســوری بر ضرورت اجتهاد و رد تقلید تأکید
کردهاند .آنان همچنین نفی و نادیده گرفتن آن گروه از
قوانین دینی را که آیات و احادیث مغایر با آنها وجود
دارد ،الزامی دانســتهاند .در عین حــال این گروه از
سلفگرایان بر وجود سلسله مراتب دانش علمی در
میان علما تأکید کردهاند .محمد بن احمد بن اسماعیل
مقدم عالم عالیرتبه سلفی مصری است که تحصیالت
علوم دینی خود را در عربستان به انجام رساند .او در
کتاب معروف خود با نــام حرمة أهل العلم صفحات
زیادی را به اهمیت توجیه جوانان و طالب مســلمان
به یادگیری مســتقیم علوم دینــی از علمای صاحب
صالحیت و خودداری از خودآموزی دینی اختصاص
داده اســت که این در مغایرت با دیدگاههای علمای
متقدم سلفگرا است .مقدم توضیح میدهد که مطالعه
کتب علوم دینی مســتقیم ًا زیر نظر یک عالم دینی ،نه

43.Is it obligatory to follow a particular
madhhab, A.
44.Imitation (taqleed), B.

?45.When Is Ijtihad or Taqlid Binding
.46تحفة المجيب ،صص139و.140

.47اإلعالم ،صص.345-336
.48السلفیة قواعد و أصول ،صص.35-33

نتیجهگیری
 .1مناقشه شــکل گرفته میان علمای طرفدار حفظ
وضع موجــود در چهارچوب مذاهب اهلســنت و
تجدید نظر طلبان سلفی که در قرن هفتم قمری آغاز
شــد و در ســه قرن اخیر به اوج خود رسید ،اگرچه
ظاهرا ً حــول محور این ایده بود کــه آیا آموزهها و
احکام اســام به آســانی قابل فهمیدن است یا خیر،
اما در عمل نشــان داد ،فراتر از آنکه نگرانی اصلی
آن آسانی یا سختی درک آموزههای دینی و قدرتمند
سازی عوام مســلمانان برای درگیر شدن مستقیم با
متون دینی باشــد ،محصول درگیــری داخلی میان
علمای اهلسنت بوده است.
 .2انحصار شــکل گرفته در تفســیر متــون دینی و
محدود ســازی مذاهب فقهی بــه چهار مذهب و نیز
عدم پذیرش وجود خطا و اشــتباه در نظریات امامان
مذاهب ،ریشههای اصلی اعتراض سلفگرایان اولیه
و معاصر بوده است که خود را در قالب منازعه تقلید
و اجتهاد نشان داد.
 .3مس ّلم ًا محمد اسماعیل دهلوی ،شوکانی ،سندی و
حتی سلفگرایان معاصری چون بنباز و البانی بهرغم
اینکه خواهان آزاد سازی اجتهاد و خودداری از تقلید
کورکورانــه بودند ،اما هرگز در عمل نمیتوانســتند
بپذیرنــد درک علما و عــوام از دین میتواند به یک
اندازه دقیق و درســت باشــد و به این شیوه ،هرج و
مرج تفسیری را دامن بزنند.
 .4مقاله حاضر نشــان داد مشکل این گروه از تجدید
.49کتاب العلم ،صص115و.205

37

سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان :ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما

تنها برای کسب درک صحیحی از متون فقهی ،ضروری
اســت ،بلکه برای نهادینه کردن تقوا و فراگیری شیوه
رفتاری یک عالم دینی نیز اهمیتی حیاتی دارد .او در
مخالفت با شیوه آموزش علوم دینی از طریق کتابهای
مخصوص آموزشی و کاستهای صوتی هشدار میدهد
که این باوری غیرمعقول و غیرقابل پذیرش است که
بتوان به درک صحیح و دقیقی از علوم اسالمی از طریق
مطالعه فردی متون دینی یا گوش دادن به سخنرانیهای
مذهبی دست یافت 47.شیوه علمای سلفگرای مصری
مشــابهت قابل توجهی با مدل ارائه شده توسط نور
حســن خان هندی دارد که در آن علما باید براساس
اجتهاد خــود از متون دینی عمل کنند و طالب علوم
دینی باید براســاس شواهد ارائه شده توسط علما در
هر موضوع خاص ،خود بــه انتخاب موضع صحیح
تفسیری و فقهی بپردازند؛ یعنی حق انتخاب رأی عالم
خاصی را براســاس درک و استنباط خود دارند .در
ضمن عامه مسلمانان نیز باید به صورت انحصاری از
راهنماییهای یک عالم خاص دینی بهره ببرند.
احمد فرید دیگر عالم دینی سلفی مصری معتقد است
یکی از پایههای ســلفگرایی «اتباع» میباشد .این
بدین معنا است که هرکســی که فاقد صالحیت الزم
برای اجتهاد در متون دینی اســت ،باید از یک اهل
علم براساس شواهد و استناداتی که از قرآن و سنت
ارائه میدهد ،تقلید کند .وی همچنین در مواردی که
اختالف نظر علما در مورد خاصی بســیار گســترده
بوده و شواهد متقن فقهی نیز درباره امر مورد اختالف
وجود نــدارد ،اجازه تقلید محض بــدون ضرورت
48
درخواست شواهد فقهی را به مسلمانان میدهد.
جالب توجــه آنکه مطالعه آثــار تندروترین علمای
ســلفگرای معاصر نیز آشــکار میکند آنان بر این
باور عمومی اهلســنت که «مذهب عوام مسلمانان،
مذهب عالم دینی مورد رجوع آنان میباشد» ،صحه

گذاردهاند .به عنوان مثال محمد منجد و عثیمین اظهار
داشتهاند حتی دانشــجویان علوم دینی که به مرحله
اجتهاد نرســیدهاند ،الزام ًا باید از یک عالم دینی زنده
یا مرده تقلید کنند و عوام مسلمانان باید از عالمی که
تصور میکنند نسبت به ســایر علمای منطقه زندگی
49
خود صاحب صالحیت بیشتر است ،تبعیت کنند.

نظر طلبان دینی مسئله تقلید نیست ،بلکه تقلید از یک
مذهب خاص به صورت اجباری است .با تفسیری که
آنها از اهل علم ارائه میدهند ،اکثریت قریب به اتفاق
مسلمانان مقلد محسوب میشوند؛ ولی نه مقلد یکی
از مذاهب چهارگانه به صورت انحصاری ،بلکه تبعیت
از اهل علمی که به آن دسترسی داشته و از صالحیت
علمی او اطمینان دارنــد .در عین حال منازعه تقلید
و اجتهاد و فراخوان توانمندســازی عوام مسلمانان

از یک وضوح و اســتمرار در میان ســلفگرایان به
خصوص سلفگرایان معاصر برخوردار نبوده و تقریب ًا
همه آنها در نهایت به این نکته مستقیم یا غیرمستقیم
اذعان کردهاند که «عوام مسلمانان» نه میتوانند و نه
شایسته است که درگیر اســتنباط احکام به صورت
مستقیم از نصوص شوند.
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