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Abstract 

In the first centuries, the way of ijtihad was open in Islam, but gradually it was closed 

and made obligatory within the frameworks of four main jurisprudential 

denominations. Some scholars like Ibn Taymiyyah criticized this approach and 

considered the path of ijtihad open. From twelfth century, Salafi movements, 

following Ibn Taymiyyah said that the path of ijtihad is open. Nowadays, Wahhabism, 

Muslim Brotherhood group and Jihadi Salafis believe that the path of ijtihad is open, 

however, there are so many disagreements on the subjects of ijtihad and taqlid among 

them. The majority of Wahhabi scholars avoid from considering themselves as 

absolute mujtahid and consider themselves as the followers of Ahmad ibn Hanbal. 

Accordingly, they suggested Tamazhob theory which was criticized by Naseroddin 

Albani. He maintains that Wahhabi scholars should go toward the absolute ijtihad. 

Famous figures of Muslim Brotherhood group like Sayyid Sabiq and Yusuf al-

Qaradawi have claimed that they are absolute mujtahid but maintain that they can 

follow other denominations as well. Jihadi Salafi scholars also consider themselves as 

absolute mujtahid so they declare that others are pagans and non-believers. Using a 

library and descriptive-analytical method, this article has an in-depth look at ijtihad 

from the viewpoint of Salafi scholars and studies the disagreements among the great 

Salafi scholars. Finally, it refers to some of the consequences of this view.   
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 اجتهاد و تقلیدبازخوانی نگاه سلفیان به 

 *2مهدی فرمانیان، 1مجتبی محیطی

 یرانقم، قم، ا یةعلم ۀحوز یت،الب داراالعالم لمدرسة اهل ة(، میسس4)سطح  یدکتر یدانشجو .1

 یرانقم، ا ی،و مذاهب اسالم یاندانشگاه اد ی،مذاهب اسالم ۀدانشکد یار،دانش .2
 (10/1398/ 17؛ تاریخ پذیرش: 14/04/1398تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتههاد در وهارووب وههار مهذهب      در قرون اولیة اسالمی باب اجتهاد باز بود، اما رفته

تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانسهتند. از سهدۀ    هد. در این میان افرادی مثل ابن  فقهی الزامی

هههای سهلفی، انفتههاح بهاب اجتهههاد را مطهرح کردنههد و امهروزه وهابیههان،      تیمیههه، جریهان  دوازدههم و بهه پیههروی از ابهن   

ها اختالفات فراوانهی در موضهوعات    المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه اخوان

کننهد و بیشهتر خهود را     انند، دوری مهی اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطل  بد

اند که مورد انتقاد ناصهرالدین   دانند و در این زمینه نظریة تمذهب را مطرح کرده مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می

المسهلمین مثهل    البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطل  بروند. بزرگان اخهوان 

داننهد.   و یوسآ قرضاوی خود را مجتهد مطل  دانسهته، امها تقلیهد یها اتّبهاع از دیگهر مهذاهب را جهایز مهی          سید ساب 

پردازنهد. ایهن مقالهه     دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران مهی  نویسندگان سلفیة جهادی نیز خود را مجتهد مطل  می

پهردازد و اختالفهات    د و تقلیهد در نگهاه سهلفیان مهی    تحلیلی به بررسی اجتها_ای و با روش توصیفی صورت کتابخانه به

 .به برخی از پیامدهای این دیدگاه اهاراتی دارد انتهاکند و در  بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می

   واژگان کلیدی

 .اتّباع، اجتهاد، تقلید، سلفیه، وهابیت
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 مقدمه. 1

 دیه تقل ینه یاز ههخص مع  یاول و دوم اسالم رون  داهت و کسه  های سدهدر  ییاجتهادگرا

از رفهت.   شیپه  ییگرادیه تدریج به سهمت تقل  و به نیافتادامه  یلیروند خ نیاما ا ،کرد نمی

هفهتم بهه اوج    سدۀگرفت و در اج رو خاصامام مذهب تقلیدگرایی از  سدۀ وهارم هجری

توان به اخهتالف   ترین دالیل آن می تقلیدگرایی به دالیلی گسترش یافت. از مهم خود رسید.

کرد، تا جهایی کهه    زیاد فقها در مسائل فقهی اهاره کرد. هر فقیهی طب  رأی خود اجتهاد می

ههد   رو می کرد با فتاوای متفاوت و بعضاً متضاد روبه اگر فردی به محاکم قضایی رجوع می

 بهر آن حاکمهان را   (. این وضعیت606: 6، ج1367؛ پاکتچی، 104: 1401تهرانی،  آقابزرگ)

القهادر  »(، تا جایی که خلیفة عباسی 87ق: 1404داهت که مذاهب را محدود کنند )دهلوی، 

: 1393الغطهاء،   دستور به حصهر مهذاهب در وههار مهذهب داد )کاههآ      381در سال « باهلل

، اجتههاد را  دادند یم(. حاکمان با تأسیس مدارس مذهبی و با پولی که به مفتیان مذهبی 221

مذاهب اربعه محدود کردند. اختالف مذهبی در این دوران ونان رواج یافهت کهه فقهها    در 

)صهنعانی،   دانسهتند  ینمه حتی نماز پیروان یک مذهب را پشت سر امام مذهب دیگر جهایز  

 نویسد:  االمیر صنعانی در این باره می (. ابن18-23ق: 1405

ه، باعهث  تقسیم مناصب قضا و افتها و تهدریس بهه علمهای مهذاهب اربعه      »

انحصار مذاهب فقهی به وهار مذهب حنفی، مالکی، هافعی و حنبلی ههد  

قمری از میهان مهذاهب فقههی، فقه  ایهن وههار        665و سرانجام در سال 

از نیمة قرن هفتم، باب  علناًمذهب ح  فتوا و اجتهاد داهتند. به این ترتیب 

رون  گرفت. « انسداد باب اجتهاد»یا « باب تقلید»اجتهاد مطل  بسته هد و 

)صهنعانی،  « کار به جایی رسید که تقلید از این وهار مهذهب واجهب ههد   

 (.19-20ق: 1405

و  کهرد مخالفهت   دبها تقلیه   ههدت  بهه ق( از جمله کسانی بود کهه  728-661)ابن تیمیه 

ش کرد؛ تا جایی که در فتوایی تقلید از ائمة اربعهه  نکوهرا ار مذهب انحصار مذاهب در وه

-1099امیهر صهنعانی )   ابندر سدۀ دوازدهم  (.556: 5ق، ج1408)ابن تیمیه،  را کفر دانست
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د نصوص کتاب و سهنت محهدود   همعتقد تیمیه،  تحت تأثیر ابن از بزرگان سلفیه، ق(1182

)صهنعانی،   بایهد اجتههاد کهرد    رو نیه ازا ،نهدارد  است و قابلیت انطباق بر نیازههای زمهان را  

 افکهار  بایی آهناعالم دیگری بود که با  ق(1176دهلوی )متوفای  اهلل یهاه ول (.11ق: 1405

الههی   ةاربعه را رحمتهی از ناحیه   ةتقلید از ائم به انفتاح باب اجتهاد روی آورد؛ اماتیمیه  ابن

 ،دانست و پیروان مذاهب اربعه را مقلد محض ندانست، بلکه آنان را به مجتههد در مهذهب  

، تقسیم کهرد )دهلهوی،   مجتهد متبحر در مذهب )مجتهد ترجیح( و اکثریت مردم که مقلدند

 (.13تا ]الآ[: . بی

تیمیهه را در مهذمت تقلیهد تکهرار      محمدبن عبدالوهاب سخنان ابندر کنار آن دو عالم، 

کههرد  صههراحت اعههالم مههی بهههو دانسهت  کهرد. او تقلیههد از هههیچ عههالم و فقیهههی را جههایز ن 

)علمهاء   باید به دیوار کوبیهد  ،اربعه مخالآ با کتاب و سنت باهد ةکه سخنان ائم درصورتی

(. وهابیهان راه محمهدبن عبهدالوهاب را ادامهه دادنهد و در      37: 1ق، ج1417نجد االعهالم،  

 نکوهش تقلید کتاب نوهتند.

یوسهآ قرضهاوی    و مثل غزالی، سید ساب المسلمین نیز  در عصر حاضر بزرگان اخوان

 ةتواننهد ماننهد ائمه    فقهها مهی   معتقهد بودنهد  اربعه را نادرست دانسته و  ةانحصار فقه در ائم

به کتاب و سنت رجوع کرده و حکم فقهی را استنبا  کنند. آنهان تعصهب    ماًینخستین مستق

اما برای عوام، تلفی  در مهذهب   سته،ص معین را درست ندانمذهبی و تقلید محض از هخ

؛ 5-15: 1، ج1977؛ سید سهاب ،  121: .2؛ ج8-9: 1ق، ج1421)قرضاوی،  دانند یرا جایز م

 (.208-212: 2007غزالی، 

ند ههر هخصهی کهه دارای دو    ههد  معتقهد  تیمیه ابناز  یریرپذیبا تأث نیز جهادی انسلفی

کند. اول عالم به نصوص هرعی از کتهاب و سهنت باههد و     تواند فتوا صادر هر  باهد می

کهه بتوانهد    یا گونهه  آن فتوا صادر کند، بهه  مورددر  خواهد یدوم عالم به مسائلی باهد که م

 آن فتوا صادر کنهد، حمهل کنهد    خصوصدر  خواهد یبر مسائلی که م یدرست نصوص را به

 (.17: 2تا]الآ[، ج )طرطوسی، بی

ی سلفی به مسئلة اجتهاد و تقلید ویسهت؟ وهه ههرایطی را    ها انیجراما اینکه نگاه این 



464  1400، تابستان 2، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

دانند؟ آیا بدیلی  کس را جایز نمی ای و برای هیچ اند و آیا تقلید هیچ مسئله برای مجتهد قائل

اند؟ این مقاله به بازخوانی مسئلة اجتههاد و تقلیهد در نگهاه سهلفیه      برای تقلید درنظر گرفته

دهد که سلفیان نیز در عین پهذیرش انفتهاح بهاب اجتههاد، مجبهور بهه        پردازد و نشان می می

: 2007اند )ر.ک: سید ساب ،  از باب ضرورت پذیرفته آن راپذیرش تقلید برای عوام هده و 

 (. 3]د[: تا یب؛ البانی، 202-199

 در نگاه سلفیه اجتهادانفتاح  .2

بذل الجهد فی الوصول إلى حکهم ههرعی مهن األدلهة     »اجتهاد در اصطالح سلفیه به معنای 

الشرعیة الکتاب والسنة واإلجماع والقیاس الصحیح؛ نهایت تالش بهرای رسهیدن بهه حکهم     

عثیمهین،   )ابهن  «هرعیه کتاب و سنت و اجماع و قیاس صهحیح اسهت   ةهرعی از طری  ادل

)صهنعانی،   االمیر صهنعانی  ابن (205: 2ق، ج1419)هوکانی،  هوکانی (.403: 26ق، ج1413

نیز همین تعریآ را با عبهاراتی دیگهر بیهان     (3تا]الآ[:  )دهلوی، بی و دهلوی (8ق: 1405

را برای کسانی که استطاعت علمهی  ، آن اند. سلفیه با این باور که باب اجتهاد باز است کرده

اصهل  »: دیه گو یمه از سلفیان معروف عصر حاضهر  البانی . ناصرالدین نددا یواجب م ،دارند

اما باید این مطلب را هم درنظر داهت که همهه مسهلمانان   ؛ اولیه در جایز نبودن تقلید است

 مسائل ةمجتهدین نیز استطاعت کافی برای اجتهاد در هم ةونین استطاعتی ندارند، حتی هم

اند که در برخی از مسائل به جهت اضطرار  یادی بودهندارند. در طول تاریخ، مجتهدین زرا 

 (.4-8: 34تا]الآ[، درس )البانی، بی« اند از دیگر علما تقلید کرده

که بهر نصهوص ههرعی، اقهوال علمها،       داند یعثیمین نیز اجتهاد را بر کسی واجب م ابن

تشخیص ناسخ از منسوخ و تشخیص احادیث صهحیح و ضهعیآ آگهاهی و تسهل  داههته      

نباید اجتهاد کند. هرونهد وی   ،از دیدگاه او طالب علمی که قدرت علمی کافی ندارد باهد.

توانهد در   مدعی است اگر کسی در یک بخش از مسائل علمی، قدرت اجتههاد داههت، مهی   

طهارت اجتهاد کند که به ونین هخصی مجتهد  ةفق  در حیط همان بخش اجتهاد کند. مثالً

 .(426-427: 26ق، ج1413عثیمین،  )ابن متجزی گویند

اول  ؛عثیمین در جهایی دیگهر تصهریح دارد کهه تقلیهد در دو صهورت جهایز اسهت         ابن
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پهس در ایهن    ،عامی باهد و قدرت هناخت احکهام را نداههته باههد    ،که هخص درصورتی

کهه مجتههدی وقهت کهافی بهرای اجتههاد        دوم درصورتی ؛صورت تقلید بر او واجب است

فوری پیش آمده است و مجتههد تهوان بررسهی آن را در     ةک قضینداهته باهد، مثل اینکه ی

ق، 1413عثیمهین،   )ابن تواند از مجتهد دیگر تقلید کند وقت کم ندارد که در این صورت می

تقلید یا عهام اسهت یها     دیگو یو م کند میعثیمین تقلید را به دو قسم تقسیم  . ابن(147: 7ج

انتخاب کند و در جمیه  امهور دینهی از آن     خاص. تقلید عام آنکه مکلآ، مذهب معینی را

تقلیدی بین علما اخهتالف   گونه نیاربعه( که در جواز و یا حرمت ا ةتقلید کند )تقلید از ائم

یعنی  ،ونین تقلیدی حرام است. اما تقلید خاص ،تیمیه گفته است گونه که ابن است؛ ولی آن

ست: اول آنکهه مکلهآ عهاجز    معین که در دو صورت جایز ا ةتقلید از مجتهد در یک قضی

حقیقی است و توانایی اجتهاد را ندارد و دوم قدرت اجتهاد دارد، ولی برایش سخت اسهت  

 .(148: 7ق، ج1413عثیمین،  )ابن توان از مجتهد تقلید کند که در این صورت نیز می

 . مراتب اجتهاد در نگاه سلفیان3
مختلفی در مراتب اجتهاد بیان هده اسهت.  اجتهاد از نظر سلفیه دارای مراتب است و تقسیمات 

دهلهوی از   اهلل یوله انهد. ههاه    هریک از عالمان سلفی، تقسیمی را در مراتب اجتهاد ارائهه کهرده  

)دهلهوی،   دیؤ الج عقؤد ( و 68-73: 1ق، ج1404)دهلوی،  االنصاف اهخاصی است که در کتاب

ی تبیهین کهرده اسهت. از مجمهوع تقسهیمات و      خوب بهتا]الآ[، همة کتاب( مراتب اجتهاد را  بی

 ترین و مشهورترین تقسیم به این صورت است: از سوی سلفیان، رایج هده ارائهتعاریآ 

سبک است. وی احکام   : مجتهدی که در روش اجتهاد، صاحبمجتهد مطلق مستقل .1

 کنهد و در اصهول، فهروع و طهرق     هریعت را از کتاب، سنت، اجماع و قیاس استخراج مهی 

قواعهدی کهه    ةواسط کند؛ بلکه با رجوع به نصوص هرعی و به پیروی نمی یکس استنبا  از 

. ایهن گهروه از   (162: 4ق، ج1411قهیم جوزیهه،    )ابن کند خود وض  کرده است، اجتهاد می

فقهای صحابه و تابعین مثل سعید بهن مسهیب، ابهراهیم     ة: همبرند ین را ونین نام مامجتهد

اربعهه مثهل ابوحنیفهه )م     ة( و ائمه 148جعفهر صهادق )م    ،(118)م ( محمدباقر96نخعی )م 
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( و اوزاعهی )م  241احمهد بهن حنبهل )م     ،(204هافعی )م  ،(179مالک بن انس )م  ،(150

صهورت   ( و اهخاص زیاد دیگری کهه اگروهه مذهبشهان بهه    175( و لیث بن سعد )م 157

آنها اهاره  یولی در بین مباحث فقهی به برخی از آرا ،به دست ما نرسیده است هده نیتدو

 (.30: 26ق، ش1436)الحلیبی،  هده است

کنهد   مجتهدی است که در تبعیت از امام مذهب خود، تالش می. مجتهد مطلق منتسب: 2

که دالیل امهام خهود را    تا احکام فقهی را از طری  وی استنبا  کند. مجتهد منتسب، درصورتی

ه آرا و اقوال امام مذهب خویش اکتفا نکرده، مستقیماً به کتاب و سنت و آثار ب ،کافی ندانست

زیهرا راه   ،کند کند. وی بدون درنظر گرفتن دیدگاه امام مذهب، فتوا صادر می سلآ مراجعه می

ن اگروهه در  ا. ایهن گهروه از مجتههد   (281: 15ق، ج1422عثیمهین،   )ابن داند اجتهاد را باز می

به یک مذهب هستند، ولی خودهان مستقیم به کتاب و سنت مراجعهه  روش اجتهادی منتسب 

   (.111ق: 1426)السبیعی،  و در حقیقت تقلید از امامشان ندارند کنند می

: با دقت در احواالت و فتهاوای ایهن   دیگو ین مااین گروه از مجتهد خصوصقیم در  ابن

 ةنیستند. این گروه در مرتب امور مقلد امامشان ةکه این اهخاص در هم هود یگروه دانسته م

 .(164: 4ق، ج1411قیم،  )ابن رندیگ یبعد از مجتهدین مستقل قرار م

نهایت تالهش را در راسهتای   و کند یماجتهاد : در مذهبِ خاصی . مجتهد در مذهب3

گیرد و با بررسی دالیل وی، دیدگاه امهام را بیهان    کار می هناخت فتاوای امام مذهب خود به

کند. وی فراتر از مذهب خود، از اقوال دیگران اطالع زیادی ندارد. مجتههد در مهذهب،    می

بهر بعضهی    آن با کتاب و سنت، بعضی از دالیهل را  ةبا بررسی اقوال علمای مذهب و عرض

ای از کتهاب و سهنت    دهد و گاهی نیز برای دیدگاه امام مذهب خهود ادلهه   دیگر ترجیح می

عثیمهین،   ؛ ابهن 70-72: 1ق، ج1404)دهلهوی،   کند تها جبهران ضهعآ دلیهل کنهد      اقامه می

فقههه مههذهبی توسهه  ایههن گههروه از   .(30: 26ق، ش1436؛ الحلیبههی، 281: 15ق، ج1422

کرده است. امروزه برخی مجتهدان اهل سنت کهه از مهذاهب   ن تدوین و تکامل پیدا امجتهد

 ، مجتهد در مذهب هستند.کنند یاربعه پیروی م

کنند که نیهازی   گوید: اکثر این مجتهدان گمان می ن این گروه میامجتهد موردقیم در  ابن
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به هناخت کتاب و سنت نیست. آنان سخن امامشان را مانند نصوص هارع دانسته و بهه آن  

. در حقیقت این گروه از مجتهدین نه ادعای اجتهاد دارند و نه به تقلیهد اقهرار   کنند یماکتفا 

که فق  امامشان سزاوار به  کنند ی، بلکه به اجتهاد در مذهب معترف هستند. تصور مکنند یم

پیروی است. اینها در حقیقت منزلت اجتهادی که در کهالم خهدا و رسهول اسهت را پهایین      

 .  (163-164: 4ق، ج1411م، قی  )ابن اند آورده

این گروه در حقیقت قادر به استنبا  احکام فقههی نیسهتند. آنهان    : مجتهد در ترجیح .4

تواننهد اجتههاد کننهد،     امام مذهب خودهان نمی ۀن در مذهب در محدوداحتی مانند مجتهد

داننهد و فقه     و حکهم مسهائل را نمهی    دهنهد  یبلکه فق  از آنچه امامشان گفته است خبر م

ق، 1436)الحلیبی،  دهند یامام مذهب خود را بر برخی دیگر از آرا ترجیح م یبرخی از آرا

و بهر فهروع فقههی امامشهان تسهل       کنند  می. این گروه فتاوای امامشان را حف  (31: 26ش

اند تا جایی که اگر بهه سهراغ کتهاب و سهنت      وجوه به تقلید روی آورده ةدارند. آنها در هم

و فضیلت است، نه برای استدالل و عمل به آن و اگر حدیث صحیح  ، جهت تبرکروند یم

و دیهدگاه   کننهد  مهی حهدیث را رهها    ،مخالفی با دیدگاه امام مذهب خودهان مشاهده کننهد 

. حتی فتوای امامشان را بر فتوای ابوبکر، عمر، عثمهان و  دهند یمذهب خودهان را ترجیح م

کهه برخهی    هسهتند در حقیقت مانند عوامی . این گروه دهند یعلی و دیگر صحابه ترجیح م

. از دیهدگاه سهلفیه،   (164: 4ق، ج1411قهیم،   )ابهن  دهنهد  یفتاوا را بر برخی دیگر ترجیح م

 .هوند یاربعه از این قسم محسوب م ةر مجتهدان اهل سنت از پیروان ائمبیشت

زیهادی   یدر اینکه سلفیه از بین مراتب اجتهاد، خواهان کدام مرتبه هستند، اضطراب آرا

و برخهی از کلماتشهان بهر    « اجتههاد مطله  مسهتقل   »وجود دارد. برخی از سخنان سلفیه بر 

داللت دارد. آنچه مهم است اینکهه سهلفیه بها دو قسهم اول اجتههاد      « اجتهاد مطل  منتسب»

اجتههاد  »صورت صریح بها   ر سلفیه بهبیشتند. ا مواف  و با قسم سوم و وهارم اجتهاد مخالآ

و این دو نوع از اجتههاد را در حقیقهت    کنند می  تمخالف« تهاد در ترجیحاج»و « در مذهب

 (.18: 2ق، ج1412)البانی،  که مورد مذمت قرار گرفته است دانند ینوعی تقلید م

 ةالمسهلمین و سهلفی   اخهوان  (،11-13: 72تا]ب[، ش )البانی، بی البانی پیروان ناصرالدین
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که باید مانند سهلآ بهه اجتههاد    ند وربانان بر این ند. آا جهادی قائل به اجتهاد مطل  مستقل

دهلهوی از مکتهب    اهلل یپرداخت و مستقیم به کتاب و سنت مراجعه کرد. در مقابل ههاه وله  

ق، 1433)الحصهین،   مثهل آل ههیخ   ها یو برخی از وهاب (17تا]الآ[:  )دهلوی، بی دیوبندیه

« اجتهاد مطل  منتسب»، قائل به (166: 4ق، ج1428)بن باز،  ، عبدالعزیز بن باز(253: 12ش

اربعهه دانسهته و    ةرا مخصوص زمان صحابه و ائمه « اجتهاد مطل  مستقل»هستند. این گروه 

پس از آن دوران باب این اجتهاد برای همگان بسته هده و امر فتوی و اجتهاد بهه   ندیگو یم

مطله   ن ا. مجتههد (110ق: 1426)السهبیعی،   مجتهدین مستقل منتسب واگهذار ههده اسهت   

با این تفهاوت کهه قواعهد و اصهولی را      ،ندا ن مطل  مستقلامنتسب در حقیقت مانند مجتهد

روش اجتههاد از   بلکهه فقه  در راه و   ،هروند نیز از امامشان تقلید نکرده ،کنند یتأسیس نم

در بحث اجماع و مسائل اختالفی، دیهدگاه امامشهان را لحهاظ     . مثالًکنند یامامشان پیروی م

. ولی خودهان مستقیم بهه کتهاب و سهنت مراجعهه     (110-111ق: 1426السبیعی، ) کنند یم

 .کنند یم

ونانکه گفته هد اینکه مراد وهابیت از اجتهاد، قسم اول )مجتهد مطل  مستقل( است یا 

یکهی از  _دیدگاه بهن بهاز   از بررسی روهن نیست.  کامالً ،قسم دوم )مجتهد مطل  منتسب(

. کالم وی هود یمسم از اجتهاد )مستقل و منتسب( فهمیده هر دو ق _مفتیان معروف وهابی

: بایهد ماننهد   دیه گو یمه مثل اینجا کهه  بر اجتهاد مطل  مستقل دارد. در برخی موارد تصریح 

سلآ به کتاب و سنت مراجعه کرد و با توجه بهه آیهات و روایهات اجتههاد کهرد، اگهر بهه        

: 27ق، ج1428)بهن بهاز،    یحقیقت رسیدی دو اجر داری و اگر خطا کردی یهک اجهر دار  

تواند به کتاب و سهنت   گوید: سزاوار است هر هخصی که می می یا این جمله که. (23-22

تر بهه حه  اسهت     مراجعه کند از کسی تقلید نکند و در موارد اختالفی به سخنی که نزدیک

: 2ق، ج1428)بن باز،  مراجعه کند و اگر این هم برایش ممکن نبود، از اهل علم سیال کند

صراحت خود را  در جایی به . اوداللت بر اجتهاد منتسب دارد وی. اما برخی از سخنان (52

مذهب من در فقه، مذهب امهام احمهد بهن    : »دیگو یمکند و  میتاب  احمد بن حنبل معرفی 

باع در اصهول. بهه ایهن صهورت کهه در      حنبل است البته نه بر طری  تقلید، بلکه بر طری  اتّ
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ویزی است که دلیل آن را ترجیح داده اسهت. در ایهن    نهج من ترجیح آنمسائل اختالفی م

و برایم فرقی ندارد که مذهب حنابلهه بها آن موافه      کنم یموارد من فتوای خودم را صادر م

. (166: 4ق، ج1428)بن بهاز،   «است یا مخالآ زیرا سزاوار آن است که از ح  تبعیت کرد

از « اجتههاد مطله  منتسهب   »نیز تأییدی بر پذیرفتن  عبداهلل بن محمد بن عبدالوهابدیدگاه 

اجتههاد مطله  را نهداریم و     ةمها ادعهای مرتبه    دیه گو یاست. وی صراحتاً مه  سوی وهابیت

ما فق  در برخی از مسهائل کهه نصهی از کتهاب و      کس از ما ونین ادعایی نکرده است. هیچ

 .  (145: تا یب)الخثعمی،  کنیم و مذهب را رها می میکن یبه آن عمل م ،سنت آهکار هود

 . اتّباع جایگزینی برای تقلید4

بین اامهری مه   ،سهلفیه  در اندیشهة  باعاتّ است.« اتّباع» ،یکی از اصطالحات مخصوص سلفیه

ولهی بهه مقهام اجتههاد      ،اجتهاد و تقلید است. سلفیه برای کسهانی کهه دانهش دینهی دارنهد     

 ءعهوام هسهتند و نهه جهز     ءنی که نه جهز . کساستباع را پیشنهاد کرده اروش اتّ ،اند نرسیده

 ةاند، مثل طالب و دانشمندان دینی که به مرتبه  خواص، بلکه مابین این دو گروه قرار گرفته

. سردمدار طرح ایهن مبحهث در   هوند یاند ولی از مردم عوام هم محسوب نم اجتهاد نرسیده

 بین سلفیه، ناصرالدین البانی است.

ق، 1404اسهت )جهوهری،    و پشت سر کسی حرکت کهردن اتّباع در لغت به معنای پیروی 

در اصطالح سلفیه به معنای پیروی همراه با دلیهل  و  (362: 1ق، ج1404فارس،  ؛ ابن1189: 3ج

. برخالف تقلیهد کهه   (31ق: 1416؛ هثری، 137: 2قیم، ج ؛ ابن35: تا یب)عباسی،  و حجت است

 .(82: 11ق، ج1413عثیمین،  )ابن گونه سیال از علت حکم است پیروی محض بدون هیچ

ها بر این باورند تا جایی که امکانش وجود دارد، نباید تقلید کرد، به همین سهبب   سلفی

انهد کهه جهایگزین تقلیهد باههد.       روهی را به مخاطب ارائهه کهرده  « اتّباع»با جعل اصطالح 

نهد و اگهر   بنابراین از دیدگاه سلفیه برای هر هخصی که امکان اجتهاد دارد، بایهد اجتههاد ک  

الناس بود و اتّباع نیز  که از عوام ونین امکانی برای او فراهم نبود، باید اتّباع کند و درصورتی

 برایش ممکن نبود، از باب ضرورت و ناواری تقلید برای او جایز است. 



470  1400، تابستان 2، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

بهاع اههاره   اههل اتّ  یهها  صورت مسهتقل بهه هاخصهه    عالمان سلفی در تألیفات خود به

تهرین   توان بهه آن دسهت یافهت، اینکهه مههم      می شانیها کتاب یال از البهاند. اما آنچه  نکرده

ههخص   به این معنی که ؛باع از نظر آنان عدم تعصب به مجتهد خاص استهاخص اهل اتّ

مکلآ نباید خود را منحصر در آرای مجتهد خاصهی بکنهد، بلکهه بایهد بها بررسهی دالیهل        

اتبهاع   ةدر حقیقت نظریه  است. تر کیزدنمجتهدان، آرای مجتهدی را انتخاب کند که به ح  

به این معنی  ؛سلفیه به معنای پیروی از هخص نیست، بلکه پیروی از دلیل است ةدر اندیش

که باید از دلیل تبعیت کرد و حتی منحصر کردن مکلآ به تقلید از یک مجتههد زنهده نیهز    

دلیهل مجتههد را    جایز نیست، بلکه مکلآ باید از مجتهد، دلیل حکمش را مطالبه کند، اگهر 

مواف  با کتاب و سنت دید، آن را اخذ کند و در غیر این صورت به سراغ مجتههد دیگهری   

 (.14: 6تا]الآ[، ج )البانی، بی برود

 انهد.  کهرده  دفهاع  هها از آن  از مسائل اختصاصی سلفیه اسهت و همهة سهلفی    باعاتّ ةنظری

   کند: ترسیم میباع ونین اتّ خصوصالبانی دیدگاه خود را در ناصرالدین 

توانند اجتهاد کنند، باید  کسی که عالم است، باید اجتهاد کند و دیگرانی که نمی

اتّباع داهته باهند و تقلید فق  در صورت ضرورت، اهکال ندارد؛ زیهرا تقلیهد   

 .(3تا]د[:  )البانی، بی جهالت و حرام است

که هما با ایهن نظریهات،    دکنن یالبانی در مقام پاسخگویی به کسانی که سلفیه را متهم م

 نویسد: می، دیا باب اجتهاد را باز گذاهته

 ،ننهد ک النهاس نیهز بهاز مهی     سلفیه باب اجتهاد را برای عوام ندیگو یکسانی که م 

هها از   انسان ةکه هم مییگو یونین ویزی دروغ و تهمت محض است. بلکه ما م

را مجبهور بهه تقلیهد    نظر علمی در یک رتبه نیستند. بنابراین روا نیست که همه 

که تقلید یعنی پیروی کورکورانه و بدون آگهاهی از علهت حکهم     بکنیم درحالی

خوانده و یها مهدرس دانشهگاه      ها در دانشگاه هریعت درس است. برخی انسان

که دو قول متعارض از دو عهالم بهه آنهها عرضهه ههود       هریعت هستند و زمانی

تشخیص دهند و یهک قهول را بهر     توانند می ،که دلیل حکم را بدانند درصورتی
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قول دیگر امتیاز دهند؛ هروند با احادیث صهحیح و ضهعیآ و مباحهث فقههی     

ها جزء عوام هستند و حتی قدرت  اما برخی انسان ؛آهنایی کاملی نداهته باهند

تشخیص بین دو قول عالم را هم ندارند و اگر به آنها بگویی که باید قول یهک  

که وه کنهد. ونهین کسهی معهذور      ماند یو متحیر م عالم را اختیار کنی، حیران

ها از مراتهب علمهی بهه مجتههد و مقلهد، ظلهم بهه         تقسیم انسان رو نیاست. ازا

هرونهد بهه مقهام اجتههاد      ،از علهم هسهتند   یا گروهی اسهت کهه دارای مرتبهه   

اول اجتههاد کهه بهاالترین     ةاند. بنابراین مراتب علم سه گونه است. مرتب نرسیده

توانند به کتاب و سنت مراجعهه   می و برای کسانی است که مستقیماًمرتبه است 

باع است برای کسانی که قدرت تمایز بین دو دیدگاه مختلآ دوم اتّ ةکنند. مرتب

تواننهد حکهم نزدیهک بهه ثهواب را       فقهی را دارند و با بررسی دالیل حکم، می

آنها هروه بگویی الناس که به  سوم تقلید است، برای عوام ةانتخاب کنند و مرتب

و بگویی  کند یگوید وشم و قبول م گویند وشم. بگویی این حرام است می می

 .(14: 6تا]الآ[، ج )البانی، بی کند یگوید وشم و قبول م حالل است می

. هروند ضررهای آن بیشتر از منافعش است. یکهی  دارد ییها باع فواید و نقصاتّ ةنظری

ههیوخ سهلفی در مقهام پاسهخگویی بهه       ، زیران استااطبباع، پیشرفت علمی مخاز فواید اتّ

ن از اکهه مقلهد   ههود  یمه  سبب. این امر کنند ین، دالیلشان از آیات و روایات را بیان مامقلد

و با آیات و روایهات آههنا ههوند. یوسهآ قرضهاوی ایهن روش        نندنظر علمی پیشرفت ک

 : دیگو یو م کند مین را تأیید امکلف پرسشپاسخگویی به 

جدید را که در جواب استفتای مهردم   رگز روش بعضی از علمای قدیم ومن ه

: این جهایز اسهت و آن جهایز نیسهت. ایهن      ندیگو یاختصار و بدون توضیح م به

زیرا باید میان  ،پسندم یاین ح  است و آن باطل؛ را نم حالل است و آن حرام.

 . (52: 1، ج1394)قرضاوی،  تفاوت باهد« تألیآ»و « استفتا»

باع مشکالتی نیز در پی دارد که جهان اسالم با برخی از این مشکالت در حهال  اتّ ةنظری اما

 ةح  داوری دادن به مکلفی است که بهه مرتبه   ،باعمشکالت اتّ ترین مهم روست. از هحاضر روب

توانهد راه صهواب را    اجتهاد نرسیده است. این مکلآ هروند از اهخاص عوام نباهد، ولی نمی
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 ههود  یم سببباع صورت تخصصی با مسائل دین آهنا نیست. دیدگاه اتّ ن بهتشخیص دهد، وو

ن زیهادی  اتواند به مجتههد  زیرا مکلآ می ،که گاهی مخاطب، دیدگاه غیرصحیح را انتخاب کند

 سهبب باع کند. این کار اتّ ی خاصمراجعه کند. ادله را بررسی کند و براساس آن ادله از مجتهد

ن را داهته باههد و براسهاس   اندارد، ح  داوری بین متخصص که تخصص کافی یفلمک هود یم

آنکه سلفیه، اجتهاد را نیهز   خصوصاًدیدگاه یک مجتهد را انتخاب کند. خودش و تشخیص نیاز 

تواند  بلکه معتقدند هر هخصی می(، 14-19: تا یب)الریسونی،  کنند ینم« مجتهد اعلم»محدود به 

کهه گهاهی ههخص     هود یم سببداهته باهد. ونین امری باع اتّ ،از هر مجتهدی که تمایل دارد

اسهت کهه    سبببه همین  .کننده از اهخاصی تبعیت کنند که تخصص کافی در دین ندارند اتباع

فقهای هیعه اصرار بر تقلید از اعلم دارند. فقهای هیعه حتی پیروی از مجتههد عهالم را صهحیح    

 (.329: 9، جق1410 ،یانصار) کنند فارش میدانند، بلکه بر پیروی از مجتهد اعلم و اتقی س نمی

در بهاب خاصهی از فقهه، مثهل      مهثالً  ،از علم رسید یا اگر کسی به مرتبه ندیگو یفقهای هیعه م

خاص نباید از کسی تقلید کند و بهه   ۀاجتهاد رسید در همان محدود ةنماز و ... به مرتب ،طهارت

ابواب علمی احساس کرد که مجتهد است باید  ةفتوای خودش عمل کند و یا اگر کسی در هم

مردم، اعم از عامی و دانشجو و طلبه باید از مجتهد اعلهم   ةاز فتوای خودش تبعیت کند ولی بقی

(. در مقابهل نظریهة   28: 1ق، ج1424)خمینهی،   پیروی کنند و نباید از مجتهد عالم تقلیهد کننهد  

. فقههای  کنهد  یرا مطهرح مه   «دیو تقل ا یاد، احتاجته» یةنظر ، هیعه«اجتهاد، اتباع و تقلید»سلفیه 

هیعه بر این باورند که مکلآ در صورت امکان باید اجتهاد کند و در صورت معذوریت باید از 

که مکلآ، تمایلی به تقلید نداهت، باید احتیا  کنهد؛ یعنهی    مجتهد اعلم تقلید کند و درصورتی

 زیدر اصهل جها   واق  عمل کرده باهد. هرونهد ی اعمال خود را انجام دهد که مطاب  با ا گونه به

 (. 547: 1388)فاضل نراقی،  کند دیاز مجتهد تقل دیبا ، نیزا یبودن احت

 . تمذهب در نگاه سلفیه5

تمذهب در اصطالح سلفیه به معنای پیروی از مهذهبی خهاص اسهت. از نظهر اکثهر سهلفیه       

که  تمذهب به مذهب خاص در یک صورت جایز و در یک صورت جایز نیست. درصورتی

ی مذهب خهود اصهرار داههته باههد، تها      ها آموزهمکلآ از مذهب خاصی پیروی کند و بر 
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ترجیح دهد، ونین تمذهبی از نظر سهلفیه  جایی که دیدگاه مذهب خود را بر دیگر مذاهب 

جایز نیست، زیرا از دیدگاه آنان تمذهب به این معنا به نفی دیگهر مهذاهب و برتهری دادن    

. در حقیقت این نوع از تمذهب، همان تقلیهد  انجامد یمدیدگاه امام مذهب بر قرآن و سنت 

ایهن صهورت کهه    است و تفاوتی با آن ندارد؛ اما تمذهب در یک صورت جایز اسهت؛ بهه   

مکلآ از امام مذهب خود تبعیت کند، ولی اصول و قواعد امام مذهب خود را بهه قهرآن و   

که اصول و قواعد امام مذهب را مخالآ قرآن و سنت یافت،  سنت عرضه کند و درصورتی

دیدگاه امام مذهب خود را ترک کند. همچنین اگر دیدگاه امام مذهب دیگری را به حقیقت 

، دیدگاه امام مذهب خود را رها کند و از مذهب یا مجتهد دیگهری پیهروی   یافت تر کینزد

 (.198: 26ق، ج1413عثیمین،  کند )ابن

به عقیدۀ برخی از علمای سلفی تمذهب از مذاهب اربعه به اجمهاع جهایز اسهت؛ البتهه     

از آن  سهپس  دالیل مذهبش را بشناسهد و صهحت آن را بررسهی و   که طالب علم  درصورتی

. امها  (198: 26ق، ج1413عثیمهین،   ؛ ابهن 17: 2، ج1399)عبدالطیآ آل ههیخ،   .پیروی کند

فروع مذهب اکتفا کند و به ههناخت دلیهل    ةکه طالب علم فق  بر حف  و مطالع درصورتی

 .  (52: 1، جتا یب)القرهی،  استمذهبش اهمیت ندهد، ونین ویزی همان تقلید مذموم 

دارد. البانی تمذهب یها همهان پیهروی از     فرقبا وهابیت  ة تمذهبرویکرد البانی در مسئل

و معتقهد اسهت بایهد     دانهد  یاربعه را حتی در حد پیروی از اصول فکری آنان جهایز نمه   ةائم

وهابیت قائل به پیهروی از اصهول    . این در حالی است کهمستقیم به سراغ کتاب و سنت رفت

انی دیدگاه علمای وههابی را در موضهوع   . البداند یرا جایز م است و آن فکری احمد بن حنبل

زیرا از نظهر او مسهلمانی کهه     ؛داند یو آنان را مانند دیگر مسلمانان مقلد م ردیپذ ینم تمذهب

ر وهابیهان  بیشهت کهه   درحالی .به کتاب و سنت مراجعه کند باید مستقیماً ،استطاعت علمی دارد

 :  دیگو ی. وی مکنند یو پیروی مولی از ا ،کنند یمعاصر اگروه از احمد بن حنبل تقلید نم

تمذهب با آنهان   ةولی در مسئل ،عقیده هستم توحید با وهابیت هم ةمن در مسئل

که برای تقرب به خداونهد   دانم یاختالف دارم. من برای هیچ مسلمانی جایز نم

 ةمسلمین ههود. مهن بهرای همه     ةمتمسک و متدین به مذهب امام معینی از ائم
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که عالم هستند بهه کتهاب و سهنت مراجعهه      درصورتی دانم یمسلمانان واجب م

صهورت جمعهی اسهتفاده کننهد و      که عالم نیستند از عالمان به کرده و درصورتی

ال از یک عالم خاص منحصر نکنند. واجهب اسهت بهر    یفق  خودهان را به س

فتوا دههد نهه اینکهه فتهوای امهام       ،اند عالم که به آنچه خداوند و رسول فرموده

ان کند؛ زیرا ائمه نیز معارفشان را از کتاب و سنت دریافت کردنهد.  مذهبی را بی

آنان اجتهاد کردند و بر طب  اجتهاد خود فتوا دادند. اینکه تعدادی خود را ملزم 

به تقلید از یک مذهب معین بکنند جایز نیست؛ زیرا ممکن اسهت مهذهب دوم   

مهروز بهه آنهها    در این موضوع راه صحیح را طی کرده باهد. اما نجهدیین کهه ا  

گونه خللی بر آنها وارد نیست،  ونانکه گفتم در عقیده هیچ هود یوهابی گفته م

ها هستند. هروند برخهی از آنهان بهر     ولی از جهت تمذهب مانند دیگر مسلمان

دهند، ولی این افراد بسهیار انهدک هسهتند. بنهابراین      میطب  کتاب و سنت فتوا 

 .(11-13: 72تا]ب[، ج البانی، بی) توان آنها را نجدی حنبلی خواند می

از نظر البانی، فقیه کسی است که با حدیث آهنا باهد. از نظر او فقه مصهطلح امهروزی،   

فقه علماست نه فقه کتاب و سنت؛ زیرا در حال حاضر یکی از مناب  فقیه، کتهاب و سهنت   

 ،دارنهد و وون فقها آهنایی کامهل بهه حهدیث ن    هود یاست و اقوال دیگر فقها نیز مطرح م

اهلل درس فقهه   کهه اصهحاب رسهول    بسها کهه بهر خهالف حهدیث فتهوا دهنهد. درحهالی         وه

هنیدند و سپس آن را به دیگران آموزش  ، بلکه اصحاب از پیامبر حدیث را میآموختند ینم

وی معتقهد اسهت کسهانی کهه      (.ثیاههل الحهد   یملتقه  تیسها  ]ج[،تها  یب)البانی،  دادند می

باید دو اصل را یاد بگیرند. ابتدا اصول فقهه و دوم   ،ه هوندسنت فقی در کتاب و خواهند یم

الموق  الرسمی للشیخ محمهد ناصهرالدین    تا]ب[، )البانی، بی اصول علم حدیث را فراگیرند

وی فقه کتاب، فقه السنه، فقه اللغه، فقه السنن الکونیه، فقه الخالف و فقه الواقه  را   البانی(.

که فق  خودهان را منحصر در فقه واق  یها   کند یتوصیه م و به طالب داند یاز اقسام فقه م

تهرین فقهه را فقهه     بلکه دیگر اقسام فقه را نیهز دریابنهد. وی مههم    ،همان فقه مذهبی ندانند

، هروند معتقد است کسی به همرد یو آن را سرآمد علوم فقهی برم داند یالکتاب و السنه م

 ایهن علهوم فقههی را دارا باههد     ةکهه همه  این علوم فقهی توجهی ندارد و کسی نیز نیست 
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فقه »سلفی، به موضوع  یها تی. تمایز اصلی فقه البانی از دیگر هخص(7-8تا]ر[:  )البانی، بی

دهد و معتقهد اسهت    . او به فقه الکتاب و السنه بسیار اهمیت میگردد یبرم« الکتاب و السنه

که دیگهر   . درحالی(9تا]ر[:  ی، بی)البان باید اصولی تأسیس هود تا فقیه براساس آن فتوا دهد

 .کنند یسلفی براساس فقه الواق  عمل م یها تیهخص

 یریگ جهینت. 6

سلفیه قائل به انفتاح باب اجتهاد است. علمای سلفی برای اینکه با تقلید از ائمة اربعه که رونهد  

تقبیح تقلید رایج در بین اهل سنت است مخالفت کنند، در مذمت تقلید بسیار کوهیدند. آنها در 

گفتند. این سخنان سبب هد که رونهد اجتههادگرایی در بهین جوانهان      ها سخناز مذاهب اربعه 

تهوانیم   کهه مهی   رون  بگیرد. بسیاری از جوانان با خود گفتند که ورا باید تقلید کنهیم؟ درحهالی  

انی از و از دین استنتاج داهته باهیم! ونین گفتمه  خودمان مستقیم به کتاب و سنت رجوع کنیم

سوی مفتیان سلفی، موجب هد که تقلید از ائمة اربعه و حتی تقلید از عالمهان و مفتیهان زنهده،    

مورد نکوهش قرار گیرد. به این ترتیب جوانان با هر نوع تحصیالت دانشگاهی گمان کردند که 

در  کهرده  لیتحصه توانند اجتهاد کنند. نتیجة ایهن رویکهرد سهبب ههد، تعهدادی از جوانهان        می

مصطفی، رهبر های همچون کشاورزی، مهندسی و... ادعای اجتهاد کنند. برای مثال هکری  تهره

 بعهد از . وی کهرد ، ادعهای اجتههاد در دیهن    بود مصر که مهندس کشاورزی« توحیدجماعت ال»

 دادگاه گفت: هنگام محاکمه در ی ودستگیر

ین حقهی  اربعه، قرآن و روایهات را تفسهیر کننهد! و دیگهران ونه      ةورا باید ائم

توانند تفسیری از کتاب ارائه دهند، دیگهران   طورکه آنان می نداهته باهند. همان

ههای اجتههاد، بهه ههکری مصهطفی       کردن مجدد باب توانند و اکنون باز نیز می

تواند به تفسیر قرآن و سنت بپهردازد و از آنهها    آنجا که می محول هده است، تا

 (.88-89:  1381)ژیل کوپل،  قانون استخراج کند

هها را نیهز در آورد. ونانکهه     های سطحی، حتی صدای برخهی از سهلفی   گونه اجتهاد این

نبودن آنان با مبانی و قواعد فقههی    های تکفیری را آهنا گیری گروه البانی یکی از علل هکل

 گوید: باره می  این . همچنین یوسآ قرضاوی در(2تا]ن[:  )البانی، بی داند می
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از مشکالت عصر ما این است که بسیاری از جوانهانی کهه ونهد کتهاب دینهی       

کنند عالم دهرند و ادعهای اجتههاد    خوانند، خیال می مخصوصاً کتب حدیثی می

بسا   دانند و وه که هنوز قواعد ادبیات عرب را هم نمی در دین را دارند. درحالی

نخوانهده، مجتههد    دانند، علهم اصهول و فقهه    هنوز اعراب کلمات را خوب نمی

دهند و  علمای صحابه نیز نظر می ۀدین، بلکه دربار ةائم ۀتنها دربار اند و نه هده

 . (205: 2002)قرضاوی،  اند و ما نیز مردانی هستیم گویند آنان مردانی بوده می

ی عمومی در بین جوانان دانشگاهی در ا خواستهعنوان  گسترش اجتهاد و مطرح کردن آن به

. علمهای  هد منجر یاسالمة سخنان عالمان سلفی بود که به رهد تکفیر در جوام  حقیقت نتیج

کرده بودنهد، بایهد جهایگزینی بهرای تقلیهد       ها یسخنرانو  ها کتابسلفی وون در مذمت تقلید 

یافتنهد؛ بهه مهردم    « اتّبهاع »حل را در  . آنها راهدادند یمحلی ارائه  جای تقلید، راه . باید بهافتندی یم

ی تقلید از مجتهد مرده )ائمة اربعهه( یها مجتههدان زنهده، روش اتّبهاع را      جا بهدادند که  پیشنهاد

تهرین   وجهود آورد. از مههم   انتخاب کنند. این روش نیز مشهکالتی را بهرای جوامه  سهلفی بهه     

ی سهلفی بها طهرح موضهوع     ها انیجرپیامدهای این اندیشه  گسترش تکفیر در منطقه بود، زیرا 

مشکالت بعهدی   سرآغازه تخصص کافی ندارد، ح  داوری داده بودند و این به کسی ک« اتّباع»

هد. وون در روش اتباع، مکلآ ح  داوری بهین مجتههدان را داههت. ههخص مکلهآ حه        

داهت بدون اینکه تخصصی در مسائل دینی و مذهبی داهته باههد، آرای مجتههدی را انتخهاب    

از یک سو راه را بهرای مجتههدان بهاز    « اتباع» است. بنابراین مسئلة تر حیصحکند که به گمان او 

گذاهت تا دیدگاه خود را به مخاطب القا کنند و از سوی دیگر مکلفانی که محکوم بهه پیهروی   

ای سبب ههد کهه    دنبال مجتهدی بودند که همسو با آنان فکر کند. ونین مسئله از اتباع بودند، به

های جدید )مهاهواره و فضهای مجهازی(     رسانهمجتهدان تکفیری و افراطی با استفادۀ ابزاری از 

درصدد قان  کردن مردم به اتّباع از خودهان باهند. به این صورت جمعیت زیادی از مهردم کهه   

دنبال اتّباع بودند، از مجتهدانی پیهروی کننهد کهه هایسهتگی الزم بهرای اجتههاد را نداههتند.         به

ده ... بها ایهن روش توانسهتند افکهار     های تکفیری همچون داعش و جبهة النصره و القاع جریان

 ی خود جذب کنند و مردم مسلمان را به وادی خطرناک تکفیر بکشانند.سو بهجوانان را 
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ی جدی دارد، زیرا کسی که قائل به تمذهب است، خود را ها بیآسنیز « تمذهب»تفکر 

جهای   . بلکه بها بررسهی ادلهه، قصهد دارد خهود را در     داند ینممنحصر در پیروی از مجتهد 

که هرای  بررسی ادله از کتاب و سنت را نهدارد. بنهابراین نتیجهه     مجتهد قرار دهد، درحالی

کهه ایهن    ی جهدی دارد و درصهورتی  هها  بیآسه هود که اجتهاد از دیهدگاه سهلفیه    گرفته می

هدیدتر از تقلید از مهذهبی خهاص    مراتب بهی آن ها بیآسهک  برطرف نشود، بی ها بیآس

 است. 

از دیدگاه سلفیه، به کسانی که در حوزۀ « تمذهب»و « اتباع»ی همچون بررسی موضوعات

 .هود یم، پیشنهاد کنند یمپردازی  مبانی فکری سلفیه قلم
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