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 تا عصر حاضر یدایشاز پ یهتطور فقه سلف

*

 چکیده
سلفیه در حوزۀ فقه، از دیگر مذاهب فقهیت اربعه مستقل است. آنان بـا مـذمت از تقلیـد 
مذاهب اربعه، به انفتاح باب اجتهاد قائل هستند. این نوشـتار بـا بررسـیت فقـه سـلفیه از 

های فقـه سـلفیه را در سـیر تـاریخی و عقیدتی، درصدد اسـت تـا آسـیب-زاویۀ تاریخی
ــورد ــلفیه ابن اجتمــاعیت آن م ــه س ــست فق ــد. مؤس ــرار ده ــه ق ــا توج ــه ب ــت ک ــه اس تیمی

پردازی و تربیت شاگردان متعدد توانست نظریۀ انفتاح باب اجتهاد را الگویی برای نظریه
فقه سلفیه قرار دهد. او بـا مـذمت از تقلیـد، و همچنـین تکفیـر پیـروان مـذاهب اربعـه، 

شخصـیت  دوازدهـم، سـه قـرن اساس کتاب و سنت اجتهاد کـرد. در معتقد بود باید بر
بن عبدالوهاب با افکـارت  الله دهلوی و محمدولی صنعانی، شاه امیرتتثیرگذار، یعنی ابن

سیزدهم و  او آشنا شدند و موجبات رشد فقه سلفیه را در اجتماج فراهم آوردند و در قرن
جهادی  المسلمین و سلفیۀچهاردهم نیز این روند ادامه داشت. امروزه، وهابیت، اخوان

هـای سـلفی، نشـان پیروت فقـه سـلفیه هسـتند. سـیر تطـور فقـه سـلفیه در میـان جریان
طلب اسـت و از آلـاز تـاکنون روشـی را برگزیـده دهد که این رو  فقهـی، خشـونتمی

گرایی یـا اند. همچنین این فقه با گزینش رخصـتاست که مسلمانانت زیادی تکفیر شده
اساس امیال باطنی  مسلمانانت پیروت فقه سلفیه، برتلفیق در مذهب، باعم شده است تا 

ترین مســِله برونــد، و گــاهی نیــز اقــوال مجتهــدانی را دنبال آســانو هــوای نفــس، بــه
 پردازند.برگزینند که به تکفیر مسلمانان می

تیمیـه، انفتـاح بـاب اجتهـاد، فقـه فقه سلفیه، تـاریخ تطـور فقـه سـلفیه، ابن ها:کلیدواژه
 ، فقه سلفیه جهادی.المسلمیناخوان
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 مقدمه

توجه است. سلفیه، هم در عقاید  مذهب فقهی و کالمی مورد عنوان یدامروزه، سلفیه به
و هم در فقه، از دیگر مذاهب کالمی و فقهی متمایز است. آنان، هم رو  مکاتب کالمیت 

داننـد. سـلفیه بـا سـنت را انحـراف از دیـن میسنت و هـم رو  فقهـیت مـذاهب اهلاهل
دانستنت مذاهب کالمیت اشعری و ماتریدیه، پیـروی از مـذاهب کالمـی را دوری از  حرفمن

همچنین آنان پیـروی از مـذاهب فقهـیت اربعـۀ  0شمارند.دانند و آن را بدعت میاسالم می
دانند. به این ترتیب، سلفیه در می 9شرک و کفر 2کنند و آن را حرام،سنت را مذمت میاهل

مذهب و حـوزه، سـلفی سـنت جـدا شـده اسـت و در هـر دوانانت اهلعقیده و فقه از مسلم
 4اند.العقیده شدهسلفی

قبول است.  مذهب رسمی مورد عنوان یدبر همگان روشن است امروزه فقه سلفیه به
و معتقد اسـت کـه فقیـه  1داندگرایی در فقه، اجتهاد را شرط میاین مذهب با رویکرد سل 

در این میان، یکـی از مسـائلی کـه  6کتاب و سنت، اجتهاد کند.اساس فهم خود از  باید بر
 باشد.زوایای علمیت آن پنهان است، موعوج تطور تاریخیت فقه سلفیه می

اینکه مؤسس فقه سلفیه چه کسی است، سیر تطور فقه سلفیه از زمان تتسیس چگونه 
فقـه سـلفیه  پیشرفت داشته است، فقه سلفیه فقهی بنیادین است یـا فقهـی روشـنفکرانه،

کننـد. طلب، سؤاالتی هستند که ذهن را بـه خـود مشـغول میطلب است یا صل خشونت
بهتـرت  شناخت زوایای علمیت این بحم از آن جهت مهم است کـه مـا را در شـناخت هرچـه

که تاکنون پژوهشـی در قالـب کتـاب و مقالـه در ایـن  آنجا کند. ازمذهبت سلفیه یاری می

                                                 
 .15، ص2، جمجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالحِالعثیمینعثیمین، محمد بن صال ، . ابن1

 .712، ص3. همان، ج2

ًر.... »3 ـْد یکـوُن کـافت
َ
؛ َبـْل ق

ب
اًل َعـاال ، 88، جمجمالوعِالفتالاو تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم، ابن«. )َفَمْن َفَعَل َهَذا کـاَن َجـاهت

 (.813ص
 ، سایت شبکة البینة السلفیة، آدرس:«اإلجابات العلمیة و التوجیهات المنهجیة»ل  بن فوزان، . فوزان، صا4

http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-4884.htmL 

تـا  87، ص81 ، شـمارۀمنیر پژوهشنامعِنق ِوها ی ِسرا ، «انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه». ند: محیطی، مجتبی، 5
11. 

 .87و  88، ص83، جمجموعِهتاو باز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .6
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 شود.، اهمیت این پژوهش بیشتر نمایان میموعوج صورت نگرفته است

 تیمیه؛ مؤسس فقه سلفیهابن
تیمیه، با اوج تقلیدگرایی و انحصار فقه در مذاهب اربعه مصادف بود؛ زیرا زندگیت علمیت ابن

ق، باب اجتهاد بسته شـد و تقلیـدگرایی رواج پیـدا 775همزمان با حیات او، یعنی در سال 
 0کرد.

اربعـه رونـق گرفـت.  دالیلی باب اجتهاد را بستند و تقلید از ائمۀسنت بهمسلمانانت اهل
جملـه اینکـه تتسـیس اصـولت جدیـد،  اربعه دالیلی آوردنـد؛ از سنت برای تقلید از ائمۀاهل

کنند، همـان کاری بس دشوار است و بسیاری از اوقات، اصولی که مجتهدان تتسیس می
نکردن از ائمــۀ معــین، باعــم تقلیــداصــولت مجتهــدانت پیشــین اســت. همچنــین معتقدنــد 

شود؛ به این معنا که اگر کسی از مذهب معینی پیروی نکند، دربارۀ حکمت گرایی میرخصت
ترین رأی رود که آسـانهای مذاهب و مجتهدانی میدنبال اقوال و دیدگاهای بههر مسِله

داشـته باشـد، شـخص معـین وجـود ن بنابراین، اگر تقلیـد از امـام 2گزیند.می و اقوال را بر
پذیرد کـه رخصـت بیشـتری بـه او مکل  از بین اقوال مذاهب مختل ، آن دیدگاهی را می

حقیقت پیروی از هوای نفس اسـت کـه شـریعت، انسـان را از  داده باشد. چنین کاری، در
اند کـه پیـروی از ائمـۀ مـذاهب سنت گفتههمین جهت، اهل پیرویت آن بازداشته است؛ به

گمانت سنت، تلفیق بین مذاهب را جایز ندانسـتند؛ زیـرا بـههمچنین اهل 9ت.اربعه الزم اس
سـنت چـون ایـن رو  را شـود. اهلآنان چنین روشی نیز موجب اتباج از هوای نفـس می

ایـن دالیـل  4دانستند، آن را ممنوج کردنـد.نفس می کردنت شریعت و پیروی از هوایعایع
، فقـط در کـه علـم بـه شـریعت پیـامبر سـنت مـدعی شـوندباعم شد که عالمانت اهل

 1مذهبت فقهی منحصر شده است. چهار
                                                 

 .85و  73، صإهشادِالنقادِإل ِتیسیرِاإلجتهاد. صنعانی، محمد بن اسماعیل، 1
 .71، ص7 ، شمارۀمجلعِن ا ِاسال ، «تقلید از دیدگاه شریعت». نعمانی، عبدالعزیز، 2

 . همان.3

 .75. همان، ص4

 .85، صخالصةِالتحقیلِهيِ یانِحكمِالتقلی ِوِالتلفیل. نابلسی، عبدالغنی، 5
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گفتن در رابطه با صـحت اند. سخنسنت بر تقلید اقامه کردهاینها دالیلی است که اهل
طلبد که از رسالت این تحقیق بیرون اسـت. بـا صحت این ادله، مجالی جداگانه مییا عدم

مخالفـت کـرده و « تقلید از شـخص معـین»و « اربعه ئمۀتقلید از ا»تیمیه با وجود این، ابن
 گفته است:

بر عامی سزاوار یا واجب اسـت کـه از شخصـی تقلیـد کنـد؛ ولـی تقلیـد از شـخص 
بـر »معینی مثل تقلید از زید یا عمر جایز نیست. هیچ مسـلمانی ایـن سـخن را کـه 

گویــد. هــرکس کــه ائمــه نمی« عــامی واجــب اســت از شــخص معینــی تقلیــد کنــد
ْن تقلید می ائمۀ) کند و هر دیدگاهی اربعه( را دوست داشته باشد، از آنان بدون تعی 

کنـد. چنـین شخصـی در اربعه را که با سنت موافق دید، آن را انتخـاب می از ائمۀ
روشش راه صواب را انتخاب کرده است و این رو  بسیار نیکـوتر از منحصرشـدن 

 0مجتهد معین است. در پیروی از ید

جمله اینکه  نماید، اما تبعات مختلفی دارد؛ ازظاهر موجه میتیمیه بهدیدگاه ابناگرچه 
دانت ائمۀ کنـد، بلکـه معتقـد اسـت، هرکسـی از شـخص اربعه را سـرزنش نمی او صرفًا مقل 

تیمیه با تقلید عوامت مردم از مجتهدت این ترتیب، ابن معینی تقلید کند، کافر و گمراه است. به
دانـد. ایـن در حـالی اسـت کـه سـخن است و آن را گمراهی و بدعت می معین نیز مخال 

شخصـی  ای به هرشود که هرکسی در هر مسِلهگراییت مذموم میتیمیه باعم رخصتابن
که تمایل دارد، رجوج کند و دین را بـه بـازی بگیـرد؛ چیـزی کـه در دوران اخیـر شـاهد آن 

 هستیم.
 بعه را کفر دانسته و گفته است:تیمیه در فتوایی، تقلید از ائمۀ ار ابن

 2و من أوجا نقلید إمام بعینه استتیا فإن ناب و إال ُقتل؛
ــود، و  ــه داده ش ــد توب ــد، بای ــب بدان ــی را واج ــام مشخص ــد از ام ــی تقلی ــر کس اگ

 که توبه نکرد، باید کشته شود. صورتی در
                                                 

بل لایة ما یقال: إنه یسوغ أو ینبغي أو یجب علی العامي أن یقلد واحدًا ال بعینـه مـن لیـر تعیـین زیـد و ال عمـرو. و أمـا أن . »1
ئمـة محبـا لهـم یقلـد کـل واحـد یقول قائل: إنه یجب علی العامة تقلید فالن أو فالن فهذا ال یقوله مسلم. و من کان موالیـا لأ

منهم فیما یظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. بل هذا أحسن حاال من لیره و ال یقال لمثل هذا مذبذب علـی وجـه 
 (.813، ص88، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن«. )الذم

، 5، جالفتالاو ِالكبالر تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم، ؛ ابن785، صاإلختیالاهاتِالفقهیالةتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم، . ابن2
 .557ص
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 گوید:وی در جایی دیگر، با تفصیلت بیشتری این قضیه را بیان کرده و می
معـین  صـورتگر کسی از اشخاصی مثل ابوحنیفـه، مالـد، شـافعی یـا احمـد بها 

امامت مذهب خود را نیکـوتر بدانـد،  پیروی کند، ولی در برخی مسائل که دیدگاه لیر
به آن مراجعه کند، کاری پسندیده انجام داده است و چنین کاری بـه دیـنت او عـرر 

تر است چنین رفتاری به حق نزدیدشود؛ زیرا کند و عدالتت او ساقط نمیوارد نمی
مـذهب  مذهبت خاص تعصب داشته باشد. اما اگـر کسـی بـر یـد از اینکه در ید

خاص و معین تعصب داشته باشد و فقط از آرای آن پیـروی کنـد، جاهـل و گمـراه 
شـود. بنـابراین اگـر کسـی است؛ بلکه گاهی نیـز چنـین کـاری منجـر بـه کفـر می

امت مشـخص )ابوحنیفـه، مالـد، شـافعی یـا احمـد( امـ چنین متعصبانه از یـداین
کـه توبـه نکـرد، بایـد  صـورتی پیروی کند، واجب است که ابتدا توبه داده شود و در

 0کشته شود.

 گوید:تیمیه در فتوایی دیگر میابن
بـدعت اسـت. کسی که در پیروی از یکی از مذاهب تعصب داشته باشد، مانند اهل

، شافعی یا حنبلی تعصب داشته باشـد، ماننـد هرکسی که بر مذهب مالکی، حنفی
بدعت اسـت، حـداقل جاهـل و ظـالم اسـت؛ بدعت است. اگر نگوییم که اهلاهل

 2زیرا قرآن امر کرده است به علم و عدل، و نهی کرده است از جهل و ظلم.

مجتهـدت معـین تقلیـد کنـد،  تیمیه با مقلدانت مذاهب اربعه و هر شخصی که از یدابن
اتفاقت مسـلمانان را بـا بـهکه مشاهده شد، اکثر قریبکند و چنانخشونت عمل میبسیار با 

تـوان این فتواها تکفیر کـرد. ایـن در حـالی اسـت کـه تکفیـر دارای شـرایطی اسـت و نمی
ویژه آنکه سل  صال  در تکفیرت دیگران بسیار احتیاط راحتی به تکفیرت کسی حکم کرد؛ بهبه

ِ المعجمدر  که طبرانیکردند؛ چنانمی گویـد بـه ابوسـفیان مـی»نویسـد: خود می األوسط 
                                                 

و إذا کان الرجل متبعا ْلبي حنیفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: و رأی في بعـ  المسـائل أن مـذهب لیـره أقـوی فاتبعـه . »1
ممـن  ب إلـی اللـه و رسـولهکان قد أحسن في ذلك و لم یقدح ذلك في دینه. و ال عدالته بال نزاج؛ بل هذا أولی بالحق و أح

 هـو المعـین هـذا قـول أن یـری و حنیفـة کمن یتعصب لمالـك أو الشـافعي أو أحمـد أو أبـي یتعصب لواحد معین لیر النبي
ذا کان جاهال عاال؛ بل قد یکون کافرا؛ فإنـه متـی اعتقـد ه فعل فمن خالفه الذي اإلمام قول دون اتباعه ینبغي الذي الصواب

«. اتبـاج واحـد بعینـه مـن هـؤالء اْلئمـة دون اإلمـام ااخـر فإنـه یجـب أن یسـتتاب فـإن تـاب و إال قتـل أنه یجب علی الناس
 (.813و  812، ص88، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن)

.. فهـذه و من تعصب لواحد بعینه من اْلئمة دون الباقین فهو بمنزلة من تعصب لواحـد بعینـه مـن الصـحابة دون البـاقین.. »2
، 88)همـان، ج«. طرق أهل البدج و اْلهواء الذین ثبت بالکتاب و السـنة و اإلجمـاج أنهـم مـذمومون خـارجون عـن الشـریعة...

 (.858ح
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آیـا ”گفـتم: “. خیر”گفت: “ کنید؟قبله را کافر خطاب میآیا شما یکی از اهل”جابر گفتم: 
 0«.“پناه بر خدا ]از چنین کاری[”گفت: “ گویید؟قبله، مشرک میشما به یکی از اهل

 گوید:پیروانت او می تیمیه ومحمد سعید رمضان بوطی در پاسخ به ابن
عامی مکل  است تا با مراجعه به علما و مجتهدان، به احکام شریعت عمل کنـد و 
خداوند او را مکل  نکرد تا در احکـام شـریعت از امـامی معـین یـا لیـرمعین اتبـاج 

نظر دارنـد؛ زیـرا بـرای التـزام یـا نماید. همۀ علما و ائمه نیـز بـر ایـن مسـِله اتفـاق
کـه معـین دلیلـی در کتـاب و سـنت وجـود نـدارد. لـذا چنان ذهبیالتزام بـه مـعدم

التزام بــه نامنــد، مــا نیــز عــدممعــین را بــدعت می مخالفــانت مــا التــزام بــه مــذهبی
یـد از فقهـا و ائمـه بـه عـامی این، هیچ وجود دانیم. بامعین را بدعت می مذهبی

که دلـش بپردازد و چنانهای نفسانیت خویش اند تا به پیروی از خواهشاجازه نداده
ــه می ــزام ب ــویش )الت ــدعای خ ــرای م ــا ب ــا م ــد. ام ــق کن ــائل را تلفی ــد، مس خواه

صــورتت متــواتر از  معــین( دلیــل داریــم و آن اینکــه خوانــدنت قــرآن بــه ده مــذهبی
نقل شده است که هر امامی جداگانه به تدوین و تعلیمت آن پرداخته  اکرم رسول

تواند هر قرائتـی را از ائمه ثابت است که هرکس می اجماجت است و این مسِله نیز به
توانــد از کــه ثابــت شـده اســت کــه هـر مســلمانی میقرائــت بخوانـد؛ چنان ایـن ده

آیــا بــر »شــوند کــه ها مطــرح میاربعــه پیــروی نمایــد. اکنــون ایــن ســؤال مــذاهب
 گانـههای دهروز قرآن را به یکی از قرائت مسلمانی الزم و عروری است که هر هر

از عاصم( بخواند، مرتکـب  آیا اگر کسی قرآن را فقط به قرائت )حفص» ،«بخواند؟
آیا از صدر اسالم تا عصرت ما، کسی چنـین فتـوایی صـادر کـرده »، «گردد؟حرام می

گانـه هـای دهآیا مخالفـانت مـذاهب، هـر روز قـرآن را بـا یکـی از قرائت»، و «است؟
معـین، بـه پیـروی از  پیـروانت مـذهبی چـرا بایـد»سؤال ایـن اسـت: «. خوانند؟نمی

از عاصـم(  معـین یعنـی قرائـت )حفـص جز قرائـتدیگران بپردازند، اما قرآن را بـه
میان پیروانت امامانت فقه در مسائل فرعیت دین و میان پیروانت امامـانت »و « نخوانند؟

 2«قرائت در خواندنت قرآن، چه تفاوتی وجود دارد؟

سـنت مـذمت عالمـانت اهل تیمیه باعم شد که وی مـوردنانتقادهای تند و تکفیریت اب
                                                 

. َهـْل کْنـ. »1 رت ْبـنت َعْبـدت الْلـهت َجابت ْلُت لت
ُ
اَل. ق

َ
ي ُسْفیاَن، ق بت

َ
، َعْن أ ْعَمشت

َ
، َعنت اْل یَنار  ْهـلت  ُتْم حْدَثَنا َمْنُصوُر ْبُن دت

َ
ـْن أ َحـد  مت

َ
َتُقوُلـوَن ْل

ـاَل. ُمَعـاَذ الْلـهت 
َ
ْلُت. َو کْنُتْم َتُقوُلوَن. ُمْشرتك؟ ق

ُ
اَل. ال، ق

َ
ٌر؟ ق ْبَلة. کافت ، 3، جالمعجالمِاألوسالط)طبرانـی، سـلیمان بـن احمـد، «. اْلقت

 (.3751، ح875ص

 .33و  37، صالالم هبیة. بوطی، محمد سعید رمضان، 2
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های گیریحـال، موعـع هـر مرتبه به زندان افتاد. ولی به که وی چند جایی قرار گیرد، تا
دانت مذاهب تیمیه درابن وجود آورد. هرچند آرا  اربعه، اولین هستۀ فقه سلفیه را به برابرت مقل 

هفـتم  و تشـویق بـه اجتهـاد، در فضـای قـرن تیمیه در نکـوهش تقلیـد،های ابنو دیدگاه
انه از دیدگاهت خود دفاج کرد و دالیلی را بر اجتهاد اقامه  مورد توجه قرار نگرفت، اما وی ُمصر 
 کرد.

قـیم )متوفـای ق(، ابن312تیمیه، همچون ذهبی )متوفـای پیروان مکتب فکریت ابن
ق(، سـیوطی )متوفـای 215یمانی )متوفای  وزیرق(، ابن335ق(، شاطبی )متوفای 357
ق( همگـی از 7855ق( و شـوکانی )متوفـای 7728صـنعانی )متوفـای  امیرق(، ابن377

 0اربعه مخال  بودند. انفتاح باب اجتهاد حمایت کردند و با تقلید از ائمۀ
قیم، بر مذمتت تقلید و انفتاح باب اجتهاد تیمیه و شاگرد ، ابنترین دلیلی که ابنمهم

گونـه کـه سـل  از فـرد  گوینـد همـانسیرۀ سل  و صحابه اسـت. آنـان میاند، ارائه کرده
نمودند، ما نیز باید به کتاب و کردند و شخصًا به کتاب و سنت مراجعه میخاصی تقلید نمی

اربعه یا شخصی خاص، مخال  با سیرۀ سل  صال   سنت مراجعه کنیم؛ زیرا تقلید از ائمۀ
تبعیت کرد؛ زیرا سـل   اکرم فقط باید از پیامبر گوید کهصراحت میتیمیه بهاست. ابن

فرمودۀ گویـد کـه بـهقـیم نیـز میابن 2کردند.تبعیت می رسول صال ، فقط از حضرت
از لـوازم ایمـان اسـت و  مراجعه کرد و مراجعه به پیـامبر اکرم قرآن، باید به پیامبر

 9ت مراجعه کرده است.حقیقت به طالو کسی که به لیرخدا و لیرپیامبر مراجعه کند، در
تیمیه باید گفت که اگرچه سیره و رو  سل  نزد مسلمانان در پاسخ به این رویکردت ابن

نزد سل  با معنای اجتهاد نزد « اجتهاد»اهمیت دارد، اما باید به این نکته توجه داشت که 
ایـن صـورت کـه در دوران صـحابه و سـل ،  ماهوی پیدا کرده است؛ بـه متتخران، تفاوت

شد؛ جتهاد در عرضت کتاب و سنت، و در مواردی بود که دلیلی در قرآن و سنت یافت نمیا

                                                 
 .73تا  77، صإهشادِالنقادِإل ِتیسیرِاإلجتهادماعیل، . صنعانی، محمد بن اس1

 .85، صتیمیة وقفاتِ هیةِمنِحیاةِشیخِاإلسال ِا نیزن حمزة بن فایع الفتحی، . ابی2
 .15، ص7، جإلال ِالموقعینبکر، قیم جوزیه، محمد بن ابی. ابن3
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کنـد. امـا در زمـان متـتخران، نیـز ایـن سـخن را تتییـد می 0که مقتضای حدیم معاذچنان
شرعی اسـت. بنـابراین،  شرعی برای استنباط حکم تال  در ادلۀ معنای نهایتت اجتهاد به

ــادت م ــا اجته ــل  ب ــادت س ــاهاجته ــت. ش ــاوت اس ــتخران متف ــاب ولی ت ــوی در کت ــه دهل الل
به ذکر مواردی پرداخته که صحابه به اجتهادهـای شخصـیت خـود عمـل  البالغة الله حجة

 2از اجتهادت آنها بوده است. ، چیزی لیرکردند و بعد متوجه شدند که سنت پیامبر
متعدد، باعم شد کـه طریق تربیت شاگرد و نوشتنت آثار  تیمیه ازهای علمیت ابنتال 

ن شـود؛ امـا فقـههشـتم به سلفیه در قرن هستۀ اولیۀ فقه سـلفیه تـا  صـورت علمـی ُمـدو 
 توجهت عموم نبود. دوازدهم مورد قرن

 فقه سلفیه قرن دوازدهم و احیای
هـا، بـین مـردم و از ابتدای قرن هشتم تا اواسط قرن دوازدهـم، فقـه سـلفیه جـز در کتاب

اربعـه  اسـاست فقـه مـذاهب ها، محاکم قضاوت بـردر آن سالاجتماج جایگاهی نداشت. 
کردنـد و اربعـه عمـل می دادند و مردم نیز در مسائل فـردی بـر طبـق فقـه ائمـۀحکم می

قرن )هفـتم تـا  دادند. در آن چندمذهبت خود فتوا می اساس دیدگاه امام مجتهدان نیز بر
ود اجتهاد کنـد و رأی صـادر اساس دیدگاهت خ دوازدهم(، هیچ مجتهدی حق نداشت که بر

منصۀ  ها بهالی کتابسلفیه را از البه دوازدهم آبشخور حوادثی شد که فقه نماید؛ اما قرن
شخصــیت، فقــه ســلفیه را در  ظهــور رســاند و آن را واردت اجتمــاج کــرد. در ایــن قــرن، ســه

تلـ ، ملیـت مخ نفر بـا سـه نقطه از جهان )نجد و یمن و هندوستان( رواج دادند. سه سه
تیمیه موجبـات گسـتر  پذیری از ابناسالمی به مکه رفتند و با تتثیر برای فراگیریت علوم

تربیـتت اسـتادی واحـد نفر تحت سلفیه را فراهم آوردند. زوایای تاریخ در اینکه این سه فقه
                                                 

بـر اسـاس کتـاب »گفـت: « کنـی؟بر چه اساسی قضـاوت می»وقتی معاذ را به یمن فرستادند به او گفتند:  . پیامبر اکرم1
قضـاوت  خـدا بـر اسـاس سـنت پیغمبـر»گفـت: « اگـر حکـم آن را در کتـاب خـدا نیـافتی؟»فرمودنـد:  پیامبر«. خدا
«. کنمطبـق رأی خـودم اجتهـاد مـی»معـاذ گفـت: « نیـافتی؟ اگر آن را در سنت پیـامبر»فرمودند:  پیغمبر«. کنممی

را موفـق بـه انجـام  خـدا حمد و سپاس خـدایی را سزاسـت کـه فرسـتادۀ پیغمبـر»به سینۀ او زدند و فرمودند:  پیغمبر
؛ 757، ص7، جداود سالننِأ الي اشـعم، بن )سجستانی، سلیمان«. کندرا راعی می خدا چیزی گردانده است، که پیغمبر

 (.752، ص7، جالترم ح سننترمذی، محمد بن عیسی، 

 .825تا  831، ص7، جحجةِاللهِالبالغةالله، . دهلوی، شاه ولی2
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 توجـه بـه اینکـه انـد، مجهـول اسـت. بـابودند یا هرکدام نزد استادی خاص تربیـت یافته

بـن  ق( و محمد7737-7771الله دهلوی )ولی ق(، شاه7728-7533نعانی )امیر صابن
تحصـیل بـه  سه نیز برای ادامۀ ق( معاصرت یکدیگر بودند و هر7857-7775عبدالوهاب )

تربیتت استادی واحد قـرار گرفتـه باشـند؛ امـا رسد تحتنظر می حجاز سفر کرده بودند، به
تـتثیرت نفر یکـدیگر را مالقـات کـرده یـا تحت هحال، هیچ مدرکی دال بر اینکه آن س این با

 0همدیگر بوده باشند، در دست نیست.
امیـر توجـه قـرار دادنـد. ابن نوبـۀ خـود فقـه سـلفیه را مـوردنفـر، به هرکدام از این سه

تیمیه معتقد بود که نصوصت کتاب و سنت محدودنـد و قابلیـتت انطبـاق بـر پیروی از ابنبه
بعد از او نیز شوکانی راهت او را ادامه داد و  2رو، باید اجتهاد کرد.اینندارند؛ ازنیازهای زمان را 

-7758بن هادی وادعی ) دوران معاصر نیز مقبل در 9با مذمت تقلید، قائل به اجتهاد بود.
تحصـیل بـه عربسـتان  ق( همان جریان فکریت سلفیه را ادامه داد. وی برای ادامۀ7188

تتثیرت آن قرار با دیدگاه وهابیت آشنا شد و تحتالمجی کِ هتحلعۀ کتاب رفت و در آنجا با مطا
باز اإلسالمیة در مدینه رفت و در آنجا از استادانی همچون بن گرفت. او به دانشگاه جامعة

« دارالحدیم»نام و البانی استفاده کرد. وی پس از بازگشت از عربستان به یمن، مرکزی به
ر فقه و عقاید را تروی  داد. این مرکز در سیر تطورت خود جهانی تتسیس کرد و رو  سلفیه د

وادعـی  4کننـد.که از تمام نقاط جهان برای تحصیل به ایـن مرکـز مراجعـه می آنجا شد تا
دارد که در این کتاب، استفتا از مجتهدان  المسامل الساملِلل ِأهم إجا ةکتابی با عنوان 

اساس آیات و روایـات و بـدون مراجعـه بـه  وی بر و همچنین 1داند،در مذهب را جایز نمی
 6کند.مذهبی خاص، فتوا صادر می

تیمیه بود، ولی در موعوج اجتهاد با احتیاط تتثیر افکار ابنالله نیز تحتاگرچه شاه ولی
                                                 

 .77، ترجمه: نقی لطفی و محمدجعفر یاحقی، صتاهیخِتفكرِاسالم ِدهِهن . عزیز احمد، 1

 .77، صإهشادِالنقادِإل ِتیسیرِاإلجتهاد. صنعانی، محمد بن اسماعیل، 2

 .875، ص8، جإل ِتحقیلِالحلِمنِللمِاألصول الفحولإهشادِ. شوکانی، محمد بن علی، 3
 .77، صزی یعِسلف . سلطانی، مصطفی، 4

 .71، صإجا ةِالساملِلل ِأهمِالمسامل. وادعی، مقبل بن هادی، 5

 . همان، همۀ کتاب.6
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امیر صـنعانی، بـا مقلـدان بن عبدالوهاب و ابن تیمیه، محمدکرد. او برخالف ابنرفتار می
الهـی دانسـت و اعـراض از  اربعـه را رحمتـی از ناحیـۀ تقلیـد از ائمـۀ مخالفت نکرد؛ بلکـه

اربعـه را از  گرایی و تقلید از ائمـۀاو مذهب 0ترین مفسده معرفی کرد.اربعه را بزرگ مذاهب
م به کتاب و سـنت هسـتند و دیـدگاه  دانست که آنان دراین جهت درست می حقیقت، عالت

د مح  نمی بکنند. او پیروان مذاهدین را عرعه می دانست؛ بلکه آنان را بـه اربعه را مقلِّ
ـر در گروه تقسیم می چهار کرد: مجتهدانت مطلق، مجتهدانت در مذهب، مجتهـدانت متبح 

د هستند. 2مذهب )مجتهدانت ترجی ( اللـه ولی بنابراین، از دیدگاه شاه 9و اکثر مردم که مقلِّ
د نیستند تا مورد قرار گیرند. دهلوی عـمن تتییـد تقلیـد،  سرزنش همۀ پیروان مذاهب، مقلِّ

 4گراییت مطلـق منتسـبرفت از تقلیـدگراییت محـ  را در اجتهـادبهترین راهکار برای برون
ــاهمی ــیت ش ــت. رو  فقه ــوردولی دانس ــه م ــر   الل ــت و پس ــرار نگرف ــه ق ــه دیوبندی توج
دیگـر  حاعـر، دیوبندیـه ماننـد حـال عبـدالعزیز، همـان رو  تقلیـد را تـروی  داد. در شاه

د هستند.  1احناف، مقلِّ
نظر دارد بـر اینکـه از مـذاهب چهارگانـۀ الله معتقد بود امت تا بـه امـروز اتفـاقشاه ولی

هایی وجود دارد که بر کسی پوشـیده نیسـت؛ مدون تقلید انجام گیرد؛ زیرا در آن مصلحت
پیـروی  هـای نفسـانیها پایین آمـده اسـت و مـردم از خواهشویژه در عصر ما که همتبه

 6کنند و هرکسی به رأی و تدبیرت خویش مغرور است.می
                                                 

 .77، صلق ِالجی ِهيِأحكا ِاإلجتهادِوِالتقلی الله، . دهلوی، شاه ولی1

 و کنـدمی پیـروی خـود مـذهبت  کنـد؛ بلکـه از امـامصورت مستقل اجتهـاد نمیگویند که بهیبه کسی م« مجتهد در ترجی . »2
 .دهدمی ترجی  امام آرای از دیگر برخی بر را خود امامت  آرای از برخی

 .73و  77. همان، ص3

ــال  می4 ــود ت ــام مــذهبت خ ــت از ام ــه در تبعی ــدی ک ــی مجته ــتنباط. یعن ــق وی اس ــی را از طری ــا احکــام فقه ــد ت ــد.  کن کن
مسـتقیمًا بـه  و کندنمی اکتفا خویش مذهبت  امامت  اقوال و آرا به نداند، کافی را خود امامت  دالیلت  که صورتی در «منتسب مجتهد»

کند؛ زیرا راه اجتهـاد را بـاز نماید. وی بدون درنظرگرفتنت دیدگاه امامت مذهب، فتوا صادر میکتاب و سنت و آثار سل  مراجعه می
، 81 ، شـمارۀمنیالر پژوهشالنامعِنقال ِوها یال ِسالرا ، «انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه»: محیطی، مجتبی، داند. )ندمی
 (.11تا  87ص

 ، همۀ کتاب.دیو ن ِالعلو  هتاو ِداه، همۀ کتاب؛ دیوبندی، عزیزالرحمن، محمودِالفتاو . ند: قنبرزهی، خدانظر، 5

)دهلـوی، «. اْلمـة أو مـن یتقیـد بـه منهـا جـواز تقلیـدها إلـی یومنـا هـذا... إن هذه المذاهب اْلربعة المدونة قـد اجتمعـت. »6
 (.33، صاإلنصافِهيِ یانِأسبابِاإلختالف الله،ولی شاه
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در این میان، محمد بـن عبـدالوهاب بیشـترین تـتثیر را داشـت. او توانسـت بـا کمـد 
اعتقـادات و فقـه سـلفیه را  0ق،7753ای در سـال نامـهبن سـعود و امضـای تفاهم محمد

تقلیـد را تکـرار کـرد. او بـا  تیمیه در مـذمتعبدالوهاب همان سخنانت ابن اجرایی کند. ابن
دانست. ، تقلید از هیچ عالم و فقیهی را جایز نمیابراهیم ادعای پیروی از آیین حضرت

اربعه با کتاب و سـنت مخـال  باشـد، بایـد  صراحت اعالم کرد که اگر سخنانت ائمۀوی به
 گوید:همچنین وی می 2آنها را به دیوار کوبید.

مجتهـدت »ل کرده، این است که تصور شود، فقط هایی که شیطان جعیکی از سنت
کند و مجتهد کسی اسـت کـه بایـد دارای صـفات قرآن و سنت را درک می« مطلق

طور کامـل در قـدر زیـاد اسـت کـه ممکـن اسـت بـهچنانی باشد. این صفات آنآن
ابوبکر و عمر هم پیدا نشود. شکرت خدا که این شبهۀ شیطانی که از عروریات عامه 

 9جهات متعددی مردود و باطل است.شده، از 

همچنین پسر ، عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، همان رو ت پـدر را ادامـه داد. او 
نداشـت، ولـی بـه  4نیز تقلیدگرایی را سرزنش کرد و هرچند ادعای اجتهـاد مطلـق مسـتقل

 1اجتهاد مطلق منتسب قائل بود.
د نهی قرار دادند و اکنون همۀ مفتیـانت به این ترتیب، وهابیت تقلید از ائمۀ اربعه را مور 

به آیات و روایات  توجه وهابی معتقدند که باید مانند سل  به کتاب و سنت مراجعه کرد و با
اجـر داری و اگـر خطـا کـردی،  اجتهاد کرد. آنان معتقدند که اگر به حقیقـت رسـیدی، دو

ا بسـیار سـرزنش های سـلفیت معاصـر، تقلیـد ر البـانی، یکـی از شخصـیت 6اجر داری. ید

                                                 
 .23، صتاهیخِنج . حسین بن لنام، 1

 .73، ص7، جال ههِالسنیةِهيِاألجو ةِالنج یة. جمعی از علمای نجد، 2

 (.731، ص7)همان، ج«. التي وععها الشیطان، في ترك القرآن، و السنة... رد الشبهة»گوید: . محمد بن عبدالوهاب می3
سبد است. وی احکام شریعت را از کتاب، سـنت، اجمـاج و قیـاس اسـتخراج  . یعنی مجتهدی که در رو  اجتهاد، صاحب4

 که قواعدی واسطۀبه و شرعی کند؛ بلکه با رجوج به نصوصکس پیروی نمیکند و در اصول، فروج و طرق استنباط از هیچمی
پژوهشالنامعِنقال ِ ،«سـلفیه اندیشـۀ در اجتهـاد بـاب انفتـاح» مجتبـی، محیطـی،: نـد. )کندمی اجتهاد است، کرده وعع خود

 (.11تا  87، ص81 ، شمارۀمنیر وها ی ِسرا 

، 78 ، شـمارۀالسالعودیةمجلالةِالجمعیالةِالفقهیالةِ، «معالم في فقه ابن باز و منهجـه فـي الفتـوی». حصین، خالد بن ابراهیم، 5
 .857ص

 .87و  88، ص83، جمجموعِهتاو باز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن6
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کند و به اجتهاد مطلق مستقل قائل است. او حتی رو  فقهیت وهابیت را مذمت کـرده می
سراغ کتاب و سنت رفت؛ ولی وهابیـت بـه اجتهـاد است. وی عقیده دارد که باید مستقیمًا 

داننـد. حنبـل را جـایز می بـن مطلق منتسب قائل هستند و پیروی از اصول فکـریت احمـد
پـذیرد و آنـان را ماننـد دیگـر دیدگاه علمای وهابی را در موعوج اجتهاد و تقلید نمیالبانی 

د می داند؛ زیرا از نظرت او، مسلمانی که استطاعت علمی دارد، باید مسـتقیمًا مسلمانان، مقلِّ
حنبل  بن که اکثر وهابیانت معاصر، اگرچه از احمد حالی به کتاب و سنت مراجعه کند؛ در

 گوید:کنند. وی میند، ولی از او پیروی میکنتقلید نمی
بـا آنـان  0عقیده هستم؛ ولی در مسِلۀ تمذهبمن در مسِلۀ توحید، با وهابیت هم

دانم کـه بـرای تقـرب بـه خداونـد اختالف دارم. من برای هیچ مسلمانی جایز نمـی
معینی از ائمۀ مسلمانان شـود؛ زیـرا مشـرکان بـا  متمسد و متدین به مذهبت امام

 2لید از پدرانشان گرفتار عذاب شدند.تق

آنجا پـیش رفـت  پیش گرفتند، تا ویژه البانی، در مذمتت تقلید درروشی که وهابیان، به
گرایی شکل گرفت و جوانان زیادی با ایـن ادعـا کـه که در میانت جریان سلفیه موج اجتهاد

ردند. سخنان وهابیت آو  سوی اجتهاد رویبه« تقلید قبی  است و نباید از کسی تقلید کرد»
در مذمتت تقلید چنان اثرگذار بود که شخصی مثـل شـکری مصـطفی، بـا اینکـه مهنـدست 

 کشاورزی بود، ادعای اجتهاد در دین کرد و گفت:
چرا باید ائمۀ اربعه، قرآن و روایـات را تفسـیر کننـد و دیگـران چنـین حقـی نداشـته 

اب ارائـه دهنـد، دیگـران نیـز تواننـد تفسـیری از کتـطور که آنان می باشند؟ همان
ل کردنت مجدد باب توانند و اکنون بازمی های اجتهاد، بـه شـکری مصـطفی محـو 

توانـد بـه تفسـیر قـرآن و سـنت بپـردازد و از آنهـا قـانون کـه می آنجا شده است؛ تا
 3استخراج کند.

                                                 
یعنی اگر طالب علمی دالیـل مـذهبش را بشناسـد و صـحت آن را بررسـی کنـد و از آن پیـروی کنـد، ایـن همـان « تمذهب. »1

 ایز است.اجماج جعقیدۀ برخی سلفیه، بهتمذهب به مذهب از مذاهب اربعه است که به

فجماعة النجدیین هؤالء الذین یقال عنهم وهابین هم في العقیدة ال یؤخذ علیهم شيء أبدا، لکن من حیـم التمـذهب . »... 2
نقل از سـایت . بـه77تـا  77، ص38، برنامـۀ تفریغِسلسلةِالهال  ِوِالنالوه)البانی، محمد ناصرالدین، «. هم کسائر المسلمین...

: البانی به  (.www.alalbany.netآدرست
پیالامبرِوِشد، این سخنان را بر زبـان جـاری کـرد. )کوپـل، ژیـل، . هنگامی که شکری مصطفی دستگیر و در دادگاه محاکمه 3

 (.23و  22، صهرلون
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ه امروزه، تبلیغات وسیعت سلفیۀ وهابی در تقبی  تقلیـد و تشـویق بـه اجتهـاد باعـم شـد
است جوانان زیادی، تقلید از شخص معین را کنار بگذارند و خودشان مستقیمًا با رجوج به 

رجال، صرف  که آشناییت کاملی با قرآن، احادیم، علم حالی قرآن و سنت اجتهاد کنند؛ در
نشـانۀ اعتـراض و... ندارند. به همین جهت، صدای عصبانیتت برخی عالمان سلفی نیـز به

کـه آشـناییت کامـل بـا مباحـم  حـالی کننـد درچنین اجتهاد میچرا اینبلند شده است که 
فقهی و حدیثی ندارند! یوسـ  قرعـاوی در اعتـراض بـه ایـن مـوج اجتهـادگراییت جوانـان 

 نویسد:می
از مشــکالت عصــر مــا ایــن اســت کــه بســیاری از جوانــانی کــه چنــد کتــاب دینــی 

م دهر هستند و ادعـای کنند عاخوانند، خیال میهای حدیم میمخصوصًا کتاب لت
داننـد و کـه هنـوز قواعـد ادبیـات عـرب را هـم نمی حالی اجتهاد در دین دارند؛ در

عراب کلمات را خوب نمیچه داننـد. آنـان بـدون خوانـدنت علـم اصـول و بسا هنوز ات
تنها دربارۀ ائمۀ دین، بلکه دربارۀ علمای صحابه نیز نظـر اند و نهفقه، مجتهد شده

 1اند و ما نیز مردانی هستیم.گویند آنان مردانی بودهمیدهند و می

 المسلمیناخوان
ــی از جریان ــهیک ــر ب ــه در مص ــلفی ک ــای س ــلفی ه ــای س ــد و ادع ــود آم گری دارد، وج

گری در شــمال آفریقــا بــه های پیــدایشت تفکــر ســلفیزمینــهالمسـلمین اســت. پیشاخوان
عبـده بـه فکـرت  اسـدآبادی و محمـد الدینجمال نوزدهم مربوط است؛ زمانی که سید قرن

گونه گیری، هیچاصالح مسلمانان و مبارزه با استبداد افتادند. این جریان در ابتدای شکل
هـای های سلفیت قبل از خود نداشت؛ زیرا اساسًا انگیزۀ آنـان بـا جریانمشابهتی با جریان

توحیـد و شـرک  های سـلفیت پیشـین، بیشـتر بـر مسـائلسلفیت پیشین متفاوت بود. جریان
عبـده بـه فکـر  پرداختند؛ ولی سـیدجمال و محمـدتمرکز داشتند و به تکفیر مسلمانان می

رعا نخسـتین شخصـی بـود کـه از نظـر فکـری، بـه سـلفیۀ  مبارزه با استکبار بودند. رشید
دانند. او در همین جهت، او را مؤسس سلفیه در شمال آفریقا می مصطل  نزدید شد و به

                                                 
 .855، صالصحوةِاإلسالمیةِمنِالمراهقةِإل ِالرش . قرعاوی، یوس ، 1
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دسـت آورد و همزمـان در درس  تدریست علوم دینی، عقلی و عربـی را بـه سالگی اجازۀ78
قـیم آشـنا شــد و تیمیــه و ابنهـای ابنکـرد و در همــین درس بـا کتابحـدیم شـرکت می

از آن، از تصــــوف جــــدا شــــد و بــــه  تیمیــــه را پــــذیرفت. پــــستفکــــراتت ســــلفیت ابن
بعـدی نیـز همچـون  هایشخصـیت 0تیمیه گرایش پیدا کـرد.عبدالوهاب و ابن بن محمد
اند. المسلمین نقش داشتهکردنت عقاید اخوان قطب، هرکدام در تِوریزه البنا و سید حسن
عبدالوهاب را دارند؛ با  بن تیمیه و محمدالمسلمین در عقاید و فقه، همان تفکر ابناخوان

 2ارند.گذکنند و آنها را مسکوت میاین تفاوت که خیلی به مسائل اختالفی ورود پیدا نمی
تــوان از فقهــای ســابق و یوســ  قرعــاوی را می هایی مثــل لزالــی، ســیدشخصــیت

دانند و اربعه را نادرست می المسلمین انحصار فقه در ائمۀالمسلمین دانست. اخواناخوان
توانند مانند ائمۀ نخستین، مستقیمًا به کتاب و سنت رجـوج بر این باور هستند که فقها می

آنـان تعصـب مـذهبی و تقلیـد محـ  از شـخص  9را استنباط کننـد. نمایند و حکم فقهیت 
کـه  صـورتی همین جهت، برای عوام، تلفیق در مذهب را در دانند؛ بهمعین را درست نمی

مالـد  تقلید از امام»نویسد: باره میدانند. قرعاوی دراینبدون هواوهوس باشد، جایز می
حنبل در برخی دیگـر از ابوحنیفه یا ابن امامشافعی،  در برخی مسائل فقهی یا تقلید از امام

 4«.دنبالت حق باشد، جایز استمسائل، در صورتی که مکل  به
قاعـده اسـتوار  ، مـنه  فقهـیت خـود را بـر دوهتاو ِمعاصالرةقرعاوی در مقدمۀ کتاب 

مذهب خاصت فقهی است. وی  نداشتن بر ید داند. اولین ویژگیت فقه قرعاوی تعصبمی
منه  فکریت مـن »گوید: برد. وی مینام می« تقلید عصبیة و ال ال»با عنوان از این قاعده 

 1«.شخص معین است نداشتن بر ید مذهب مشخص و تقلیدنکردن از ید بر تعصب
نویسد که تقلید در دین بدعت است و تنها می هقهِالسنةسید سابق نیز در مقدمۀ کتاب 

                                                 
 .733، صان یشعِسیاس ِمتفكرانِمسلماناکبر، . علیخانی، علی1

 .773، صگر ِمعاصرشناس ِهكر ِهرهنگ ِسلف جریان. فرمانیان، مهدی و جمعی از نویسندگان، 2

 .7، ص7، جهتاو ِمعاصرة. قرعاوی، یوس ، 3

 .787، ص8. همان، ج4

 .3، ص7. همان، ج5
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ولـی مـردم در قـرون گذشـته بـه تقلیـد روی باشـد؛ راه برای کسب معارف دینی اجتهاد می
کند گرایی عنوان میآوردند و از کتاب و سنت فاصله گرفتند. وی منه  فقهیت خود را آسان

تا مسلمانان با هر نـوج علمـی کـه دارنـد، بتواننـد از ایـن کتـاب اسـتفاده کننـد. او دومـین 
من در »گوید: ت و میگزیدن از اختالفات بیان کرده اسشاخصۀ کتابت خویش را در دوری

گزینم، مگر در موارد عرورت؛ زیرا دین اسالم  این کتاب سعی کردم که از اختالفات دوری
 0«.صورت آسان عرعه شده استها و بهبرای همۀ انسان
سـنت، المسلمین، مخال  با دیدگاه پیروانت مذاهب اربعه است؛ زیـرا اهلدیدگاه اخوان

نظـر  دانند که شریعت با آن مخـال  اسـت. بـهایی میگر تلفیق در مذهب را نوعی رخصت
تر باشـد؛ زیـرا تلفیـق در مـذهب و اربعه به حقیقـت نزدیـد رسد دیدگاه پیروانت مذاهبمی

ــم می ــدی باع ــر مجته ــه ه ــوج ب ــازۀ رج ــوس در اج ــاس هواوه ــر اس ــ  ب ــه مکل ــود ک ش
ی او ای به مجتهدی مراجعـه کنـد و فتـوای مجتهـدی را انتخـاب کنـد کـه بـرامسِله هر

این صورت است  تر است. این نوعی پیروی از هواوهوس است؛ زیرا طبیعت انسان بهآسان
رود و وقتی به او اجازۀ مراجعه بـه هـر فقیهـی داده شـود، ترین رو  میدنبال آسانکه به
شـود کند. ناکارآمدیت این رو  زمانی بهتر درک میترین دیدگاهت فقهی را انتخاب میآسان

د ا کننـد و جازۀ رجوج به مجتهدانی را داشته باشد که فتواهـای تکفیـری صـادر میکه مقلِّ
ـد جـوازت رجـوج بـه ایـن مجتهـدان را می آنجا از دهـد، روزانـه شـاهد که این رو ، بـه مقلِّ

 گستر  خشونت در اسالم خواهیم بود.

 سلفیۀ جهادی
داننـد، انه میعنوان گروهـی کـه یگانـه راهت نشـر اسـالم را جهـاد مسـلحسلفیۀ جهادی بـه

کردنت موانع هستند. آنان بر این بـاور هسـتند راستای پیشبردت هدفت خود درصددت برطرف در
اساس نـصت  که نباید از شخص معینی تقلید نکرد؛ بلکه باید سراغ آیات و روایات رفت و بر

این  0که نصی وجود نداشت، باید اجتهاد کرد. صورتی و در 2صری  قرآن و روایت عمل کرد
                                                 

 .75تا  5، ص7، جهقهِالسنة. سابق، سید، 1

 .752و  753، ص7، جمجموعِهتاو . طرطوسی، ابوبصیر، 2
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در حالی است که چنین اجتهادی نادرست است؛ زیرا ما تابع دلیل هستیم و باید با اجتهاد 
دست بیاوریم، نه اینکه هرجـا نصـی  هم قراردادنت آیات و روایات، دیدگاه شرج را به و کنار

که در تعری  اجتهاد نیز گفته شده وجود نداشت، به دیدگاه و نظرت خود مراجعه کنیم؛ چنان
که احساس کنـد تـال ت  جایی تال  مجتهد برای علم به احکام شریعت، تا است نهایتت 
همـین تعریـ  را بـا عبـاراتی دیگـر بیـان  4عثیمـینو ابن 9شـوکانی 2ای ندارد.بیشتر فایده

بذل الهسع في النظرر فري »معنای ها بهاند. بنابراین، اجتهاد در اصطالح و نزد اصولیکرده
)نهایت تال  در ادلۀ شرعی برای اسـتنباط  1؛«حکام الشرعیةاألالة الشرعیة إلستنباط األ

حکم شرعی( است و اگر قرار باشد که هرجا نصی وجود دارد، شخص به همان عمل کند 
اسـمت و هرجا که از دیدگاهت او نصی وجود ندارد، به دیدگاهت خود عمل کند و دیدگاهت خـود را به

را چنــین اجتهــادی در حقیقــت همــان دیــن بــه دیگــران القــا کنــد، پــذیرفتنی نیســت؛ زیــ
بنـابراین، اجتهـادی کـه سـلفیۀ جهـادی  6گونـه ارزشـی نـدارد.رأی است که هیچبهاجتهاد

معنای فقاهت نیست؛ بلکه از دیدگاه آنها یکی از کارهای فقیه، اجتهاد کنند، بهمطرح می
ارد خاصـی معرفت داشته باشد و در مـو  است و فقیه باید به کتاب خدا و حدیم پیغمبر

عمال رأی کند. بنابراین، اجتهاد نیز مانند کتـاب و سـنت یکـی از منـابع  نیز باید اجتهاد و ات
تشریع اسالمی است؛ هرچند اجتهاد در عرض کتاب و سنت نیست. بدین معنا که با وجود 

عمال رأی نمی رسد؛ لکن با نبودت کتاب و سنت و اجماج، کتاب و سنت، نوبت به اجتهاد و ات
 دلیل شرعی و یکی از منابع تشریع است. نوبۀ خود یداد هم بهاجته

 دانند و بر این باورند که باید از پیـامبرسلفیۀ جهادی تقلید را نیز بدعت در دین می
باج کرد. مفتیانت سلفیت جهادی می گویند که حالل و حرام در دیـنت خداونـد وجـود دارد و ات 

                                                 
 (.7، ص8)همان، ج«. ال استحسان و ال إجتهاد عند مورد النصإذ . »1

 .57، ص5، جالمواهقات. شاطبی، ابراهیم بن موسی، 2

 .855، ص8، جإل ِتحقیلِالحلِمنِللمِاألصول إهشادِالفحول. شوکانی، محمد بن علی، 3

هساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالالحِمجموعِهتاو ِوِعثیمین، محمد بن صال ، )ابن«. بذل الجهد إلدراک حکم شرعی. »4
 (.7527، ص75، جالعثیمین

 .71و  77، صاإلجتهادِهيِالنوازل. جیزانی، محمد بن حسین، 5
 .75، صاإلجتهادِوِالتقلی . صدر، رعا، 6
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مذهبت ما چنین گفت،  بنابراین هرکس بگوید امامشود؛ کس برای ما دلیل نمیسخنت هیچ
که باید فقـط از  حالی گذار است؛ زیرا به قول و فعلت او ملتزم شده است، درواقع بدعت در

اربعه است؛  البته مراد آنها از پیرویت شخص معین، ائمۀ مذاهب 0شرجت خداوند تبعیت کرد.
که نص صریحی از  صورتی سوم را در اول، دوم و زیرا آنان پیروی از صحابه و علمای قرن

امـا آنـان ایـن را کـه  2کنند.کتاب و سنت وجود نداشته باشد، قبول کرده و به آن عمل می
شـخص بدانـد و فقـط از دیـدگاهت او تبعیـت کنـد،  شخص مکل ، خود را منحصر در یـد

عنـای گونه که بوطی اشاره کرد، جریان سلفیه م دانند. در پاسخ باید گفت همانبدعت می
اربعه بدعت است چون در زمـان  بدعت را نفهمیده است؛ زیرا اگر انحصار و پیروی از ائمۀ
از عاصم نیز بدعت است؛ چراکـه  سل  وجود نداشته است، پس انحصار در قرائت حفص

در زمان سل ، تبعیت از قرائتت شخص معین مطرح نبوده است. اما تعجب آن اسـت کـه 
گونه حرف و سخنی ندارند، ولی در تبعیـت از خص واحد، هیچسلفیه در پیروی از قرائتت ش

داننـد و در صـفوف بـدعت میهای تکفیـری، مسـلمانان را اهلگیریاربعه با موعـع ائمۀ
 9کنند.اسالم تفرقه ایجاد می

 نتیجه
اربعـه متمـایز  است که فقـه سـلفیه را از فقـهت ائمـۀ« اجتهاد»مبنای اساسی در فقه سلفیه 

تـوان آن ای که فقه سلفیه از قرن هشتم تاکنون داشته است، مییر تاریخیکند. در سمی
گستر  دانست. اگرچه این فقه تاریخی هفتصدساله دارد، ولی از لحا  مخاطب و را روبه

سـال اخیـر اسـت کـه ایـن فقـه گسـتر   پیرو، تاریخی تقریبًا صدساله دارد؛ زیـرا در صـد
دوازدهـم از اهمیـت خاصـی  ایـن فقـه، قـرن توجهی داشـته اسـت. در سـیر تـاریخیت قابل

ــن قــرن، ســه ــرا در ای ــه برخــوردار اســت؛ زی امیــر صــنعانی، نام ابنشخصــیت تتثیرگــذار ب
عبدالوهاب زمینۀ تروی  این تفکر را فراهم آوردنـد؛ امـا از  بن الله دهلوی و محمدولی شاه

                                                 
 .27، صالقولِالمبینِهيِأجو ةِالسجین. مهاجر، ابوعبدالله، 1

 .78، صباعالمنهجِهيِالطلبِوِالتلقيِوِاالت. طرطوسی، ابوبصیر، 2

 .33و  37، صالالم هبیة. بوطی، محمد سعید رمضان، 3
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ــد ــروان، ص ــعتت پی ــر وس ــا نظ ــر، جری ــدۀ اخی ــت. در ص ــم اس ــیار مه ــر بس ــال اخی ن س
المسلمین این دیدگاه را پذیرفت و موجباتت پیشرفتت مضـاع ت آن را رقـم زد. در ایـن اخوان

ــت و اخوان ــه از درون وهابی ــز ک ــان، ســلفیۀ جهــادی نی ــد، در  المســلمین ســرمی درآوردن
کردنت فقه سلفیه نقش مهمی داشتند. سیر تطور فقهیت سـلفیه از آلـاز تـاکنون،  اجتماعی
طلب بوده و مسـلمانان زیـادی را تکفیـر کـرده   فقهی، خشونتدهد که این رونشان می

پیروی از شــخصت معــین اســت و ایــن باعــم تــرین آســیب فقــه ســلفیه عــدماســت. مهم
ـدان اجـازه داده اسـت در هـر مسـِله جایی گرایی شده است؛ تارخصت ای، بـه که بـه مقلِّ

ه اســت کــه گرایی یــا تلفیــق در مــذهب، باعــم شــدمجتهــد مراجعــه کننــد. رخصــت یــد
ترین دنبال آسـاناسـاست امیـال بـاطنی و هـوای نفـس، بـه مسلمانانت پیروت فقه سلفیه، بـر

پردازنـد و مسِله بروند و گاهی نیز اقوال مجتهدانی را برگزینند که به تکفیـر مسـلمانان می
که معیار و مالک مشخصی در اعالم مجتهدانت اعلم وجود نـدارد، در بـین سـلفیه  آنجا از

خورد، که این فقه را از یـد فقـهت چشم می شتت آرا و تکفیرت پیروانت مذاهبت دیگر بهنوعی ت
 طلب متحول کرده است.روشنگر به ید فقه بنیادیت خشونت
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