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 بررسی دایره اتباع از دیدگاه سلفیه

 *ابراهیم کاظمی

 چکیده
از جمله پیامدهای این  ؛خود را پیرو سلم نامیدند ،سلفیت با کنار گذاشتن مذاهب اربعه

طـور اوال التزام بـه مـذهب معـین را بـه آنها آنان به مسئله تقلید است. نگاه تازه ،نظریه
 ؛انـدثانیا برای عوام جامعه محـدوده ضـیقی را در نظـر گرفتـه ؛کنندانکار می کامل رد و

و تقلید و اجتهاد را برای قشـر خـا   هاصلی یک جامعه را اتباع معرفی کرد ثالثا وظیفه
مجتهـدی کـه در بیـان نظریـا  مـذهب معینـی  ،هااند. سلفیو محدودی جایز دانسته

رجـوع بـه  ،رجـوع بـه ایـن مجتهـد معتقدنـد کـهو  نبـرده حسـابهباشد را از اهل علم ب
دلیـل بـه ،اتبـاع سـلفیت بود. نظریـه  شاو عامی و از مصادیق تقلید کورکورانه خواهد 

از جملـه اشـکاال   باشـد؛تواند جایگزینی برای تقلید و اجتهـاد نمی ،دارد که اشکاالتی
پیـروی ) معنای رای  در بین مـردماستنباط نادرست از تقلید است. آنان تقلید را به ،اتباع

الحی تفـاو  بسـیاری با معنای اصـط تعریم، که ایندر حالی کنند؛میمعنا ( کورکورانه
؛ کنـداتبـاع مـی که داللت بر معنای عـام   است دارد. اشکال دیگر آنان استفاده از آیاتی

های اتباع در جامعه آسیب ،آخرین اشکال برند.کار میآن را بهدر اتباع خا   ولی آنان
 شد. خواهد پرداخته  به آن تحلیلی_ است که در این مقاله به روش توصیفی 

باعها: کلیدواژه  .سلفیه، اجتهاد، تقلید، إت 
  

                                                 
 ابیت و پژوهشگر مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیتنقدوه 4سط   *
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 م دمه
مسـلمانان میسـر نیسـت کـه مسـادل  تمـامقطعا برای  ،هابا شرایت زندگی اجتماعی انسان

جوابی  ،تواند با یک بررسی علمیدست بیاورند و هر شاو به تنهایی نمیهشرعی خود را ب
به اجتهـاد و تقلیـد امـری  نیاز جامعه اسالمی ،بنابراین ؛پیدا نماید برای مسادل شرعی خود
مذاهب به اجتهاد و تقلیـد پرداختـه و شـرایطی را  تمام ،همین دلیلضروری خواهد بود و به

تـرین  مسئله اجتهاد و تقلید را یکی از اساسی ،ند. عالمه طباطباییاهبرای هر دو بیان نمود
-جتمـاع وارد مـیهر انسانی که بـه ا :گویدداند و میل حیاتی انسان میدترین مسا و عمده

کنـد سمت کمال حرکت مـیزیرا نوع انسان به اجتهاد یا تقلید را بحذیرد؛ ،ناگزیر است ،شود
و ناچار با افعالی باید همراه باشد. افعال انسان متوقم بر فکر و اراده انسـان هسـتند و هـر 

اصـل ح ،شـودبنابراین هر فعلی که از انسان صادر می ؛ای متضمن عللی استفکر و اراده
کنـد. وظیفـه علم به علت پیدا می« تفصیلی یا اجمالی»علتی خواهد بود. انسان به دو نحو 

نـام دارد؛ امـا تقلیـد اعتمـاد  رسیدن به علم تفصیلی است که اجتهاد ،اول هر فرد مسلمان
پیروی و رجوع جاهـل بـه عـالم در  ،تقلید ،همین جهته؛ بشوددلیل اجمالی شمرده میبه

 0توانایی رسیدن به علم تفصیلی را ندارد. ،شاواموری است که 
ناگزیر به انتااب اجتهـاد یـا تقلیـد  ،گذارد بنابراین هر انسانی که پا به دایره اجتماع می 
پـردازد  هر انسانی در باش بسیار کوچکی از زندگی خود به اجتهاد می ،عالوه بر آن؛ است

زیـر  در زنـدگی کنـد،فکر میکه شاصی راستی گذراند. به های دیگر را با تقلید می و باش
پـس اجتهـاد و  ؛دهـد خود را فریب می ین،با یک پندار دروغ ،بار تقلید نرفته و ناواهد رفت

اسـت و جامعـه  ناپـذیراجتنـابامـری  ،یک فـرد مسـلمان دینی   تقلید در زندگی اجتماعی و
عملـی  ،نام اتبـاعهلذا ایجاد امری ب ؛مسلمین به دو گروه مجتهد و مقلد تقسیم خواهند شد

یـا  ،شـودیا علم تفصیلی دارد که مجتهد محسـوب مـی ،نادرست و باطل است؛ زیرا مکلم
هـا بـا روی کـار آمـدن، شـبهاتی را بـین شـود. سـلفیعلم اجمالی دارد که مقلد شمرده می

آنان عالوه  تقلید است. از جمله شبها  آنان در مورد مسئله اجتهاد و ؛مسلمین روا  دادند
                                                 

 .895،  9  ،المیزانی، سیدمحمد حسین، یاب. طباط1



 

 

ررس
ب

دا ی
 یره

ز د
ع ا

اتبا
دگاه

ی
 

 یهسلف

41 

عنـوان وظیفـه اصـلی بـر عهـده آن را بـه امر جدیـدی را ایجـاد کردنـد و ،تقلید اجتهاد وبر 
دایره محدودی ندارد و هر شاصی کـه سـواد  ،توجه به اینکه اتباع با ؛مسلمانان قرار دادند

لذا سبب تضـعیم اجتهـاد و تقلیـد و  ،راحتی اتباع کندتواند بهعلمی اندکی داشته باشد می
هـدف و تفـاو  تقلیـد و  ،با تبیین فوق ؛ای افراطی در جهان اسالم شدندهپیدا شدن گروه

ای از اقشار جامعه انحراف عده ،عملیاتی شدن اتباع در جامعه اتباع روشن گردید. سرانجام  
در مقالـه  ؛هـای افراطـی خواهـد شـدگـروه ،وجود آمدن تفکـرا  افراطـی و در نتیجـههو ب

اتباع، دایره تقلید و اتبـاع از دیـدگاه سـلفیه مـورد بررسـی بعد از بیان مفهوم تقلید و  ،حاضر
-هاتباع یک مسئله جدید بـدر واقع  پردازیم؛میبه نقد این دیدگاه  ،گیرد و در نهایتمی قرار

وهابیت از بـین علمـا اهـل ظـاهر ماننـد  سنت نبوده ورود که در بین مذاهب اهلشمار می
-ابـن ،کننـد. در قـرن هشـتم هجـریکنده نقل میصور  پرا مطالبی را به ،خویز مندادابن

اشـاراتی  ،تیمیه به این مسئله اهمیت بیشتری داده و در مطالب خود به مسـئله نقـد تقلیـد
 ،وهابیـت وجـود آمـدنزمـان بـه؛ اما نقل مبسوطی در زمینـه اتبـاع نـدارد. در است داشته

نیـاز  ،ذهب جدیـد خـودوهابی برای تروی  این م یمسئله اتباع رونق بسیاری گرفت و علما
وهـابی  یهـای علمـامذمت ،همین دلیلبه نفی مذاهب و روی آوردن به اتباع داشتند و به

ترین کالم صری  .مسئله اتباع را تشری  کردند ،صور  پراکندهدر باب تقلید شروع شد و به
ایـن  تمامه با توجه ب ؛کالم البانی است نیز، بین بزرگان معاصر وهابیت در در رابطه با اتباع

کتابی ماتو به اتباع از جانب وهابیت تألیم نشده و اکثر مطالب  ،مطالب در زمینه اتباع
صور  ماتصر اشـاره شـده و برخـی از کتبـی کـه در ایـن به ،یدلاتباع در قالب اجتهاد و تق

یعنـی مطلـق پیـروی از کتـاب و  «معنـای عـاماتباع به»معنای عام آن زمنیه نوشته شده به
ال کتـاب  تـوان در مـورد اتبـاع بـدان اشـاره کـرد،مـی کـه هـاییکتـاب . یـک ازتاسسنت 

ای نکـرده و بـه نفـی تقلیـد از رمضان بوطی است. وی مسـتقیما بـه اتبـاع اشـاره مذابیت
مـورد نقـد ، ها را خوب درک نمایدنتوانسته دیدگاه سلفی چونها اشاره کرده و دیدگاه سلفی

باسی در نقد آن نوشته شده است. دومین شاصیتی کـه قرار گرفته که کتاب محمد عید ع
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-است. وی در کتاب خود بـه 0سعد الشثری ،تری از حی  مفهوم به اتباع نمودهاشاره جامع

-بنابراین نوشته حاضر به ؛ای به مفهوم اتباع کرده استاشاره ،تقلید ر احکامه ر انهاعهنام 

هـا اسـتارا  شـده ای خـود سـلفیهـبیشتر از کلما  و کتاب ،تحلیلی_ صور  توصیفی 
 است.

 شناسی مفهوم
از ایـن معنـا برخـی از اهـل  2؛ی بر شیء دیگـر اسـتیئآویزان کردن ش ،معنای لغوی تقلید

جمله احاطه پیدا کردن آن بر شیء و الزم شدن آن  ؛ ازاندکرده های ماتلفیلغت برداشت
  4.و تحمیل کردن امری بر شاو 9شیء دیگر بر

عمـل قـرار گرفتـه اسـت.  هیا از مقوله لفظ شمرده شده و یا در مقولـ ،الوتقلید در اصط
اند و مرادشان اعتقـاد بیان کرده 6یا اخذ 1که تقلید را لفظ نامیدند، معنای آن را قبولیکسان

یا به اعتقاد خودش عمـل  ،پیدا کردن به شاو دیگر است. شاصی که اعتقاد پیدا کرده
معنـا  7کـه تقلیـد را بـه عمـل و اتبـاعاما کسانی ؛کندل نمییا به اعتقاد خودش عم ،کندمی

اند. این گروه تنها به عمل قادـل هسـتند و اند، قادل به تعریفی اخو برای تقلید شدهنموده
از جملـه اسـتعماال  تقلیـد در رجـوع عـامی بـه  8؛انداعتقاد را داخل در تعریم تقلید نکرده

بنـدی در یـن اسـت کـه تقلیـد را برگرفتـه از گـردنیا ا ،گذاریمجتهد است که علت این نام
یـا 3 ؛بند بر گـردن مجتهـد قـرار داده اسـتحکم را همانند گردن ،گردن دانسته و مقلد نیز

                                                 
  . عضو هیئة کبار العلماء و عضو لجنة الدادمة للبحو .9
 . 85،  5،  معجم المقاخیس اللغهفارس، احمد، . ابن2

 .773،  7،  لسان العربمنظور، محمد، . ابن3

 .43،  1  ،تهذخب اللغه ن احمد،ب . زهری، محمد4

 ؛871،  8،  إرشاد الفریهل لترقییذ الریذ می  علیم األصیهلمحمد،  ،شوکانی ؛735 ، المستصفیمحمد،  . غزالی،5
 .454،  9،  اجاید السائل شرح یغیظ اآلملبن اسماعیل،  محمد صنعانی،

 .581،  4،  شرح الکه ب المنیر، محمد بن علی . فتوحی،6
 .758،  4،  تیسیر التررخرمحمد،  بااری، ؛883،  4،  االحکا  فی اصهل االحکا بن محمد،  یعل .  آمدی،2
 .23،  االصهل م  علم االصهلصال ،  محمد عثیمین،بنا ؛737،  میزان االصهلعالء الدین،  . سمرقندی،8
شیرح  ه یب ن علـی، بـ محمـد ، فتـوحی ؛813،  4،  االحکیا  ،علـی آمدی، ؛87،  ارشاد الفرهلمحمد،  شوکانی،. 9

 .581،  4،  المنیر
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مقلد نیز خود  انسان   :توان گفتمی ،معنی لزوم بیان کردهها تقلید را بهطور که لغویهمان
اند این است که تقلید ی که بیان کردهمعنای دیگر  0را ملزم به پیروی از مجتهد کرده است.

مقلد نیز امـرش را بـه مجتهـد  ؛اندرا به معنی تفوی  کردن امر به شاو دیگر بیان کرده
گونه بیان کـرده کـه شـاو مقلـد عاقبـت تقلیـد را بـر یا تقلید را این2؛تفوی  نموده است

ی تقلیـد در رجـوع گذار با بیان معنای اصطالحی و علل نام 9؛قرار داده است عهده مجتهد
پـذیری یـک شـاو از دیگـری اسـت. معنای اطاعتتقلید به ،عامی به مجتهد روشن شد

پذیری یا در قول و کالم و یا در عمل است؛ اما اینکه شاو در پیروی خود بـه این اطاعت
  4سراغ دلیل و حجت باشد در معنای اصطالحی تقلید ذکر نشده است.

 معنای ل وی اتباع
َبَع »مصدر فعل  ،اتباع در لغت  1معنای پیروی و پشت سر کسـی حرکـت کـردن اسـت.به« ات 

باع را از ماده تبع به ،قامهس اللغه فقهیسعدی در  معنای )سـار فـی اثـره، او تـاله( سـیر إت 
بـاع را  6؛لو او شدن معنا نمـوده اسـتت  کردن در پی شاو یا تالی بنـابراین معنـای کلـی إت 

 ی کردن شاصی از شاو دیگر بیان کرد.همان پیرو  ،توان در لغتمی
معنـای پیـروی از معنای اصطالحی اتباع تفاو  چندانی با معنای لغوی آن نـدارد و بـه

کریم ذکر شده و در برخـی از قرآن یقرآن و سنت است. این معنای عام اتباع در آیا  زیاد
و حقیقـت ذکـر شـده از آیا  به پیروی از شیاطین آمده و در برخی از آیا  به پیروی از حق 

َياِطيُوََعَلىَُوْلِكَُسَلْيَ اَنَاست؛ مانند آیا   َبُعوْاََواََتْتُلوْاَالشَّ َلَِنَلرْيُکم،7 ََواتَّ َِ نر
ُ
ِبُعروْاََوراَأ اتَّ

                                                 
 .777،  7،  لسان العربمحمد،  ،منظور. ابن1
 .729،  8،  ررضد الناظر ر جند المناظرعبدالله بن احمد،  قدامه مقدسی،. ابن2
 .735،  میزان االصهلالدین، عالء سمرقندی، ؛455  8،  نزاد الااطر العاطرعبدالقادر،  ،. بدران دومی3

 ؛4599،  2،  التربیرشرح التررخر فی اصیهل الفقیهعلی بن سلیمان،  ،مرداوی ؛735،  المستصفیمحمد،  . غزالی،4
 .581،  4،  شرح  ه ب المنیربن علی،  محمد فتوحی،

قیامهس علی اکبر،  قرشی، ؛9921،  7اسماعیل، الصحاو،   جوهری، ؛778،  9،  مقاخیس اللغهفارس، احمد، . ابن5
 .875 ، 9،  القرآن

 .42،  القامهس الفقهی. سعدی، ابوجیب، 4
 .958بقره، آیهسوره . 7
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ُروَنَ اََتَمكَّ ْوِلَياءََقِلياًلَوَّ
َ
ِبُعوْاَِووَُدوِنِهَأ ُکْمََوََلََتتَّ بِّ وَرَّ ِبُع،0 َوِّ رَةَِنْبرَراِهيَمَُقْلََصَدَقَالّلُهََفاتَّ وْاَِولَّ
ِبُعروْا،2 ََحِ يً اََوَواََكاَنَِوَوَاْلُ ْشِرِكيَوَ برًاََوََلََتتَّ اَِفحَاأَلْرِضََحراَلًَلََطيِّ اُسَُكُلوْاَِو َّ َهاَال َّ نُّ

َ
َناَأ
َ ِبيو  َوُّ ُهََلُکْمََعُدوٌّ ْيَطاِنَِننَّ و سـنت  معنای عام پیروی از کتاببنابراین اتباع به 9؛ُ ُطَواِتَالشَّ

َبرَعَ»شـود: خواهد بود و اگر گفته می َبرهَوََعِ رَلَب راَفيره»مـراد  ،«القرر َنَََاتَّ اسـت.   «اْئرَتمَّ
باع را به ،اکثریت   4اند.بردهکار بههمین معنای عام إت 

و معنای لغوی اتباع را در مورد خاصی اسـتعمال  ها اتباع را قسیم تقلید قرار دادهسلفی
ست؛ زیـرا رجـوع بـه مجتهـدی اکتاب و سنت  از پیروی همان ،ه تقلیدکحالی ند؛ دراهنمود

در حقیقـت رجـوع بـه کتـاب و  سـت،که عالم به احکام است و تمام علوم اجتهـادی را دارا
بـه نقـل  تهذخببه نقل از ازهری و ازهری در  لسان العربمنظور در ابن 1سنت خواهد بود.

اءاز ابن باع اشاره ،فر  تابعـه »شـود کـه گفتـه مـیزمـانی 6؛اسـت کـرده به استعمال خا  إت 
َاليرهَفرماید: مراد طلب کردن مال است و آیه قرآن که می ،«ب ال فإّتباعَبرال عرو َوأداء 

هـا بـا پـرداختن بـه ایـن نـوع سـلفی 7مراد مطالبه دیه توست صـاحب دم اسـت. ،باحاان
ین روا  ماتبـاع بـین مسـل ای بـرایمعنای لغوی اتباع، مفهوم اصطالحی تازه استعمال در

. ایـن باشـدمـی آندلیـل و پیـروی از  یمطالبـه ،هااز دیدگاه سلفی ،بنابراین اتباع ؛نداهداد
فرق اتباع بـا  بنابراین ؛شودسنت است و یا به همراه فتوای مجتهد ذکر می و دلیل در قرآن

-مـی از فتوای مجتهـدمعنای پیروی زیرا تقلید به ؛کامال روشن خواهد بود، اجتهاد و تقلید

                                                 
 .4اعراف، آیهسوره . 1

 .15آیه عمران،آلسوره . 2
 .972بقره، آیهسوره  .3
 ؛«التقلید معناه في الشرع الرجوع إلی قول ال حجة لقادله علیه، وهذا ممنوع منه في الشریعة، واالتباع ما ثبت علیه حجة. »4
ترقیذ الکال  فی المسائل الثالث عبدالرحمن،  معلمی یمانی،(؛ )251،  8،  االعتصا یم بن موسی، ابراه شاطبی،)

 عبدالبر،ابن) (؛75،  یدعد التعصب المذابیعید،  محمد عباسی،) (؛959،  االجتهاد رالتقلید، السند رالبدعد رالعقیدة
، 8،  اعال  المهقعی  ع  رب العالمی محمد،  ه،وزیج قیمابن) (؛118و  947،  8،  جامع ییان العلم ر فضلهیوسم، 

 (.79،  التقلید ر احکامهبن ناصر،  سعد ،ریثش) (؛935 
 .45. حکمت الرحمة، قراء  فی المنه  الحدیثی عند االلبانی،  5

 .972،  8،  تهذخب اللغد. ازهری، محمد، 6
 . 79،  2،  لسان العربمحمد،  منظور،. ابن7
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 0.استاستنباط احکام شرعی  ،و اجتهاد نیز باشد

باع و ت لید  فرق ِاتع
باع و تقلید از مسادلی است که تنها وهابیان بـ همسئل ت  و سـایر  هسـتندن قادـل ه آفرق بین ا 

بـر ایـن، ادعـای  انـد و عـالوه تفاوتی بین این دو اصـطالو بیـان نکرده ،سنت علمای اهل
عمـل  :گوید ، می(هفتم مذهب در قرن  عالم مالکی)قرافی  مثال ؛د نیز دارنداجماع بر تقلی

خاطر عمـل بـه اجمـاع  بر فتوای مفتی واجب است؛ زیرا هرچه مفتی بـر آن فتـوا دهـد، بـه
 التقلیید أحکامیه ر أنهاعیهناصـر شـثری در کتـاب  بـن سـعد 2شـود. الله محسوب میحکم

بـاع و تقلیـد قادـل معدودی از علمای سلف عدهتنها  :نویسد می ت  ؛ هسـتندی به تفاو   بـین ا 
نداد مالکی، ابن مانند ابن باع را جایز دانسته و تقلیـد  عبدالبر، ابنُخَویز م  ت  قیم و شاطبی که ا 

باع و اقتدا فرقی نمی 9اند. را منع کرده ت  باع را به این افراد بین ا  ت  -گذارند؛ اما معموالا عنوان ا 

انـد؛  کـار بردهعنوان اقتدا را به نیز، شی  محمد بن ابراهیم آل مانندخی البته بر  ؛برند کار می
باع قـرار داده اسـت. هوی بین اقتدا و تقلید فرق گذاشته و کلم ت  دربـار   4اقتدا را مترادف با ا 

باع و تقلید، دهلوی ت   :گویدمیبسیار گویا  حدخث أال تارخ مدنی در کتاب  تفاو  ا 
نـوعی تقلیـد از راوی  حـدی   ،گویند که پذیرش روایـت نیـز می کنند و برخی مغالطه می

که این مطلـب، سـان  درسـتی نیسـت و اشـتباهی حالی است و مانند قبول  رأی است؛ در
 دهد، نه از رأی خودش. بزر  است؛ زیرا راوی از شرع خبر می

باع  قادل با تفاو  در ادامه، ایشان ت  و تقلیـد شدن بین نظر شاصی و روایت، فرق بین ا 
 :گویدداند و میمیرا چنین 

باع و تقلید تفـاو  قادـل شـده ،علم  و اهل خداوند، رسول اکرم ت  بـاع   بین ا  ت  اند. ا 
                                                 

 .9529،  95،  مجمهع فتاریصال ،  دعثیمین، محمبنا. 1
 .91،  شرح تنقی  الفصهل. قرافی، احمد بن ادریس، 2
 .79،  التقلید أحکامه ر أنهاعه. شثری، سعد بن ناصر، 3

خذ قول القادل من غی. »4
َ
ما التقلید فهو أ

َ
علم منه بالدلیل، و أ

َ
ر نظر اإلقتداء غیر التقلید. اإلقتداء هو إتباع قول الغیر الذي یراه أ

لی معرفة مـا جـاء بـه النبـي ن العلماء وسادت بعضهم مع بع  إ  لی دلیل. فاإلقتداء هو من طریقة السلم و هو حق، فإ  ، و إ 
بي َبکر َو ُعَمر

َ
ي أ د  ن َبع  َذین م  ا بال  فتیاری ر رسیائل ال یی  مرمید یی  شی ، محمد بـن ابـراهیم،  )آل ؛«لهذا في الحدی  "اقَتُدو 

 (.95-97،  8،  ال ی  إیراایم آل
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دلیل شرعی است و نـزد  ذاتاا  ،اکرم ، تقلید نیست؛ زیرا قول پیامبرخدا رسول
 واقـع، حکـم و برای اثبا  حکم شرعی، حجت است. ایـن بـدان دلیـل اسـت کـه در ههم

-ناقـل  سـان  خداونـد اسـت؛ بـه حکم خداوند اسـت و پیـامبر سان پیامبر

اإلتبـاع أن »گویـد:  حنبل در تفـاو  ایـن دو واژه می بن جهت است که امام احمد همین
بـین  العلیم ر فضیله یییان جیامععبدالبر نیز در کتـاب ابن«. یتبع الرجل بما جاء عن النبي

باع و تقلید فرق گذاشته و گفته ا ت  پـذیرفتن   ،ست که قبول روایت، تقلید نیست. قبول  روایتا 
بـاع در دیـن متبـوع و تقلیـد ،حجت است و تقلید ت  ممنـوع  ،پـذیرفتن  رأی اسـت؛ بنـابراین ا 

 0است.
 إعیال  المیّهقّعی قیم در کتـاب  قیم گرفته است. ابن دهلوی مدنی این تعاریم را از ابن

بـاع  :گویـد همین سانان را دارد و می ت  پیـروی از دلیـل اسـت؛ ولـی تقلیـد پیـروی از رأی  ا 
 .شاو است

 جایگاه ت لید در نزد سلفیه
ها تبیین خواهد شد. ابتدا به عدم انحصار تقلید در از تقلید در دو محور در نزد سلفی نسا

 خواهیم پرداخت. هابه تشری  مراد از عوام جامعه از دیدگاه سلفی ،دوم و مذاهب اربعه

 ت لید عدم انکار مطل 
و  رسد این است که آنان کلیـت تقلیـد را انکـار نکـردهنظر میها مسلم بهآنچه از نظر سلفی

گویـد: تیمیـه مـیانـد. ابـنتنها انحصار تقلید را در نظرا  یک مجتهـد و فقیـه انکـار کـرده
 تمـاماز بـین  ای،معینـی تقلیـد کنـد و در هـر مسـئله توانـد از مجتهـدشاو عـامی نمـی

قیم نیز بر ایـن ابن ،تیمیهعالوه بر ابن 2؛دنادین و اتقی مراجعه ک اید به اعلم وب ،مجتهدین
نفسه جایز است؛ اما تقلید از ادمه اربعه جایز نیست. وی در ذیل این تأکید دارد که تقلید فی

                                                 
التقلید في الشرع الرجوع إلی قول ال حجة لقادله علیه و اإلتباع ما ثبت علیه الحجة و اإلتباع في الـدین متبـوع و التقلیـد . »1

 (.997-993،  تارخ  أال الردخث)دهلوی مدنی، احمد بن محمد،  ؛«ممنوع
 .478،  المسهدة في أصهل الفقهاحمد،  تیمیه،. ابن2
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اتبعواَواَانَلَاليکمَووَربکمَوَلَتتبعواَووَدونهَاولياء آیه شریفه
تقلید از یـک  :گویدمی0

خداونـد  یکند کـه از امـر نـازل شـدهاین علم را برای شاو حاصل نمی ،خا  شاو
و مقلـد  2بـن حنبـل خود را مقلد احمد ،بن عبدالوهاب در کالمی محمد .کرده باشدپیروی 

او با ذکر تقلید از ادمه مـذاهب  9کتاب، سنت، سلم صال  و اقوال ادمه اربعه دانسته است.
را تبیین کرده است. محمد امین شنقیطی تقلیـد عـام را عدم انحصار در یک مذهب  ،اربعه

اتبـاع محسـوب  ،تقلیـد شـاو عـامی از مجتهـد ،نظر اواز موارد اختالفی بیان کرده و به
تقلیدی که در نـزد متـأخرین  :کندبیان می اوتقلید مشروع قرار دارد.  شود و در تعریم  نمی

ا همان انحصـار در تقلیـد اسـت کـه ایـن ی ،تقلید از مجتهد معین ،مورد اختالف قرار گرفته
خطـا  تقلید ادمه اربعه را ،عثیمین در کالمیبنا 4های قرن چهارم است.نوع تقلید از بدعت

او تقلیـد را بـه دو نـوع  1.منحصر به یک امام شود ،انسان نباید در تقلید گوید:میدانسته و 
 ،است. در این تقلیدنامیده د عام تقلی را تقسیم نموده و یک قسم از آن را حرام دانسته و آن

مذهب و مجتهد معینی را انتاـاب کـرده و از آن مـذهب و مجتهـد معـین تقلیـد  ،شاو
توانـد از ای مـیمسـئله مکلـم در هـر کند؛ اما تقلید خا  را جایز دانسته کـه شـاو  می

 نمـودهالبته وی این نوع تقلید را تنهـا منحصـر در دو گـروه  ؛مجتهدی جداگانه تقلید نماید
 ،همین جهتبه ؛عوام جامعه هستند. عوام قدر  شناخت احکام را ندارند ،؛ گروه اولاست

دلیل عدم توانایی در یک مجتهدی است که به ،گروه دوم ؛تقلید خا  بر آنان واجب است
ایـن گـروه جـایز خواهـد  تقلیـد بـر .نتوانسته استنباط نمایـد ،مسئله و یا به علت ضیق وقت

 ؛این است که آنان منکر مطلق تقلیـد نیسـتند یدهندهنشان ،ن آنچه بیان شدبنابرای 6؛بود
دانند و تعابیری کـه بـه حرمـت تقلیـد اشـاره نام تقلید عام را حرام میبلکه نوعی از تقلید به

اما تقلید خا  را برای عوام جامعه جـایز دانسـته کـه  ؛گر همین نوع تقلید استبیان، دارد
                                                 

 .7یهآعراف، اسوره . 79
 .953،  عبدالهاابمؤلفات ای عبدالوهاب، محمد، ابن. 78

 .17. همان،  3
 .753،  3،  أضهاء البیان في إخضاح القرآن یالقرآنمحمد امین،  . شنقیطی،4

 .9525،  95،  مجمهع فتاری ر رسائلبن صال ،  محمد عثیمین،ابن. 75
 .722 -715،  الصهلاالصهل م  علم ابن صال ،  محمد عثیمین،ابن. 6
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 .ز عوام جامعه روشن خواهد شدمراد آنان ا ،در ذیل

 عوام جامعه  مراد از
سـوال حـال . دانـدمـیتقلید خا  را بـرای عـوام جامعـه جـایز  ،عثیمینبنا که روشن شد
ها چه کسانی هستندض آنچه از سـانان و که مراد از عوام جامعه در دیدگاه سلفی اینجاست

-بـناها به تعبیر است. سلفیمحدود بودن عوام جامعه  ،آیددست میهها بمکتوبا  سلفی

بنـابراین اگـر کسـی  0؛گویند که قادر به شناخت احکام نباشدعوام را به کسی می ،عثیمین
بـن  اجازه به تقلید از کسی را ندارد؛ لـذا محمـد ،شناخت اجمالی به ادله احکام داشته باشد

 ،ب و سـنتمـا تـا زمـانی مقلـد هسـتیم کـه دلیلـی از کتـا :گویدعبدالوهاب در عبارتی می
تحلیـل کـالم  2مقلد ناواهیم بود. ،ماالم نظرا  علما نداشته باشیم؛ اما اگر دلیلی باشد

زمـانی اسـت کـه  نیـز است. زمـان حاجـت تنها در زمان حاجت جایز ،او این است که تقلید
علـم  :نویسـدقیم مـیعثیمین در تأکید کالم ابنبنادلیلی از کتاب و سنت نداشته باشیم. 

 ؛شـودتقلید نامیده می ،آید و اگر بدون دلیل باشددست میهت که تنها با دلیل بمعرفتی اس
گونه نیست که عموم مردم در هر زمـانی این ؛بنابراین تقلید تنها در زمان حاجت جایز است

مجتهـد در  او،عثیمین در علم و معرفت سبب شـده تـا بنااین دیدگاه  9بتوانند تقلید نمایند.
 ؛مقلد امام مـذهب اسـت ،زیرا دیدگاه مجتهد در مذهب ؛هل علم نداندمذهب را مصداق ا

توانـد بـه فرد عـامی نمـی ،4فاسألواَاهلَالمكرَانَك تمََلَتعل ون بنابراین طبق آیه شریفه
 ،همـین دلیـلشـود مراجعـه نمایـد و بـهشاصی که اهل علم نیست و مقلد محسـوب مـی

  6باشد. نمی زیجا 1جز در مواقع ضرور  ،رجوع به آن عالم
                                                 

 همان.. 1
 .45،  عبدالهاابمؤلفات ای عبدالوهاب، محمد، ابن. 72

فإن الناس ال یاتلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصل علی دلیل وأما بدون الدلیل فإنما هو تقلیـد وأن ذلـك جـادز عنـد . »3
، مجمیهع فتیارای ر رسیائل ،بـن صـال  محمـد یمـین،عث؛ )ابن«الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أص  األقوال وعلیه العمل

 99،  24.) 
 .47. سوره نحل، آیه4
 دلیلی پیدا نکرده است. ،ی مراجعه به ادله را ندارد و یا در ضیق وقتیمکلم یا توانا موردی است که شاو   ،. ضرور  5
مجمیهع بـن صـال ،  محمـد ،عثیمـینبـنا) ؛«ألن المقلد لیس إال نساة کتاب من مذهب من یقلده، ولیس من العلمـاء. » 6
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 جایگاه اتباع در نزد سلفیه
-مـیو اتباع را امری بین تقلید و اجتهـاد  ها صراحتا به مسئله اتباع پرداختهبرخی از سلفی

کسـی واجـب  ضرور  جـایز ندانسـته و اجتهـاد را بـر هـرمواقع البانی تقلید را جز در  0.داند
او  ده، امری به نام اتباع اسـت.تنها چیزی که بر مردم واجب و الزم شمرده ش است. نکرده

در بـین مـردم کسـانی هسـتند کـه علمـی  :نویسدو می داندمیاتباع را بین اجتهاد و تقلید 
تواننـد دالدـل احکـام را تشـایو دهنـد و اند. اینان میولی به درجه اجتهاد نرسیده ،دارند

تواننـد این افـراد نمـی ،همین دلیلبه ؛تنها تفاو  این افراد با مجتهد در قوه استنباط است
بایـد راه سـومی را  ،جهـت اینکـه قـوه اسـتنباط ندارنـد همانند مردم عامی تقلید نمایند و از

کـه حرمـت مطلـق کسـانی :نویسدمحمد عید عباسی  می 2انتااب کنند که اتباع نام دارد.
شاصـی  که وجوب اجتهاد را بـرای هـراند و کسانیاند دروغ گفتهتقلید را به ما نسبت داده

کسـانی  ،نظر ما این است که در بین جامعـه چراکهاند؛ دروغ گفته نیز، اندبه ما نسبت داده
اهـل  ،ایـن افـراد کـه ای دارنـدبلکه از علم بهـره ؛هستند که نه جاهل هستند و نه مجتهد

توانند تقلید و اجتهاد کنند و تنها وظیفه آنان اتبـاع اینان نمی ،همین جهتبه ؛اتباع هستند
کتـاب و  بایـد از ،تواندشاصی به هر مقداری که می ادله این افراد این است که هر 9است.

اتبعواَواَانرَلَالريکمَوروَفرماید: د و این همان قول خداوند است که مینسنت پیروی ک
وورراَ ترراكمَالرسررولَفخررموهَوورراَنهرراكمَع رره،4 َربکررمَوَلَتتبعررواَورروَدونررهَاوليرراء

ای از آن بایـد مرتبـه ،دسـت آوردن ادلـه را نـداردهی که توانـایی بـکس بنابراین هر1؛فانتهوا
باع می ،تنزل کند که در این صور  باع را نیز وظیفه او إت  شود و اگر شاصی بود که توان إت 

6شود.کند و وظیفه او تقلید میای تنزل میمرتبه ،نداشت
 

                                                 
 .(495،  87،  فتارای ر رسائل

 .77،  تقلید ر احکامهبن ناصر،  سعد ،ریث. ش1

 .973  ،8،  مجمهعه فتاری البانی. البانی، محمد، 44

 .95،  یدعد التعصب المذابی  عید، محمد عباسی، . 45

 .7. سوره اعراف، آیه4
 .3. سوره حشر، آیه5
 .95،  یدعد التعصب المذابی . عباسی، محمد عید،6



 

 

12 

سال 
دهم

 ،
تابستان 

1399
، شم

 ۀار
38

 

ی دربـاره موضـع اتبـاع و ها تنها به اثبا  اتباع بسنده کرده و سـانبرخی دیگر ازسلفی
نویسد: شاو مکلـم بایـد بـه دالیـل شی  میند. سلیمان بن آلادهمحدوده آن بیان نکر 

یا ماالم مجتهـد  و یا موافق مجتهد ،دست آوردن دلیلهقول مجتهد دست پیدا کند و با ب
شـی  بـا ایـن کـالم، آل  0شود. مقلد او محسوب نمی ،اگر موافق نظر مجتهد شد ؛شودمی

عثیمین تقلیـد را تنهـا در دو مـورد جـایز بنا. داندمیرا اتباع  ییز وظیفه اصلی هر مسلمانن
-ابتدا مقلد عامی که قدر  شناخت احکام را ندارد و دوم مجتهدی که در مسـئله داند؛می

عثیمین موضع وجوبی و موضع جـوازی بنا .ای توان اجتهاد ندارد یا فرصت استنباط ندارد
 را تقلید را برای شاو عامی که قدر  شـناخت احکـام است؛ در واقع نمودهتقلید را بیان 

بـرای مجتهـدی کـه امـر ضـروری بـرایش رخ داده و فرصـت  تقلید را وا واجب است. ندارد
مانـد جایز دانسته است. غیر از این دو موضع، دو موضع دیگـر بـاقی مـی نیز استنباط ندارد

مجتهـدین در غیـر  ،موضـع اول ؛رونـدشـمار نمـیهبـعثیمین از مواضع تقلید بنانظر که به
افـرادی کـه نـه عـامی هسـتند و نـه مجتهـد و بـه ادلـه احکـام  ،دوم ؛موارد ضرور  اسـت

 2اما قدر  استنباط ندارند. ،شناخت دارند
آنـان اتبـاع را امـری  ،دسـت آورد: اوالهتوان نتایجی را بمی هابنابراین از کلما  سلفی

 روشـن شـد ،نی که در جایگاه تقلید صور  گرفتییببا ت ،ثانیا ؛دانندمیبین تقلید و اجتهاد 
و تقلیـد را تنهـا در ضـرور  و حاجـت بـرای  آنان وظیفه اصلی مکلم را اتباع قـرار داده که

 ند.اهثالثا عامه مردم را نیز در دایره محدودی تعریم کرد اند؛هجایز دانست ،عامه مردم

 بررسی اشکاالت اتباع
ها اشکاالتی وارد اسـت کـه چنـد مـورد از آن اشـکاال  اتباع از دیدگاه سلفی نسبت به

 اند از:عبار 
آنان قول مجتهد را از مصادیق  تا شده استنباط باطل از تقلید: استنباط باطل سبب . 9

قـول  تـوان در دو بـه قـول مجتهـد را می های راجـع شمار نیاورند. دیـدگاهعلم به  قول اهل
                                                 

 .57،  التهضی  ع  تهحید الاالقسلیمان بن عبدالله،  شی ،. آل1

 .724،  االصهل م  علم االصهلمحمد صال ،  عثیمین،بنا. 2



 

 

ررس
ب

دا ی
 یره

ز د
ع ا

اتبا
دگاه

ی
 

 یهسلف

11 

 خالصه نمود. 

 اند ها بین معنای رای  و معنای اصطالحی  تقلید تفاو  قادل شده برخی از اصولی :لما
 :اند ازکه عبار 

. باشـدمیپیروی  کورکورانه از شاو دیگر  ،معنای رای  تقلید در بین عامۀ مردم .9.9
علـم و مجتهـد صـحی  نیسـت؛ زیـرا مجتهـد از   در رجوع عامی به اهـل ،تقلید به این معنا

رود و این معنای تقلید بر آن باطل است؛ بنابراین تقلیـد بـه ایـن معنـا  شمار میلم بهع  اهل
از این قسم خواهـد  ،حرام خواهد بود و قول عامی برای عامی و مجتهد برای مجتهد  دیگر

 بود. 

مقلد با  ،رجوع به قول مجتهد است. در این نوع تقلید ،معنای اصطالحی تقلید به. 8.9
گـاه نیسـت یهکند و تنها از ادلـعلم بودن مجتهد از او تقلید میاعتقاد به اهل   ؛مجتهـد آ

تقلیـــد اســـت. نهایتـــاا رجـــوع مـــردم بـــه  هبنـــابراین کـــامالا متفـــاو  از تعریـــم عامیانـــ
داشـتن   خاطر همراه ، رجـوع بـه اجمـاع یـا رجـوع عـامی بـه مجتهـد بـهاکرم پیامبر

گـاه نیسـت و  دالیـلقلـد از شوند؛ گرچـه م تقلید محسوب نمی ،«دلیل»و « حجیت» آنـان آ
 ،گوینـد اگرچه رجوع عامی به مجتهد را در عـرف تقلیـد می ؛گردد نمی ان نیزآن دالیلدنبال 

  0در بین عامۀ مردم نیست. اما این معنای رای   

باع یا اخـذ قـول از کسـی کـه قـولش حجـت نیسـت،  که تقلید را بهکسانی :ب ت  معنای ا 
« پیـروی  کورکورانـه»یم مطابق با تعریم رای  در بین عامۀ مردم این تعر  2اند. تعریم نموده

دلیل  کـه مجتهـدان بـه نـددمعتقهـا هسـتند. آنـان از جمله قادالن  این قول، سـلفی ؛است
، شامل تعریم  تقلید شده و پیروی  شاو عـامی (بدون اراده دلیل) حجیت قول  آنان  عدم

انـد کـه  گونـه بیـان نموده ول خـود را اینشـود. آنـان دلیـل قـ تقلید محسوب می ،از مجتهد

                                                 
نجار، محمد بن احمد،  ابن) (؛582،  األصهل ر الفررعشثری، سعد بن ناصر، ؛ )«من غیر حجة إنه قبول قول الغیر». 1

حاجب،  ابن)؛ (889،  4،  اإلحکا  في أصهل األحکا آمدی، علی بن محمد، )؛ (577،  4،  المنیر شرح الکه ب
جرجانی، علی بن محمد، )؛ (9842،  8،  ر األمل في علّمی األصهل ر الجدل السؤال ماتصر منتهیعثمان بن عمر، 
  (.74،   تاب التعرخفات

 .(727،  األصهل م  علم األصهلبن صال ، عثیمین، محمد  )ابن ؛«إتباع من لیس قوله حجة. »2
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عثیمین مجتهدی که آرای خود را از امـام مـذهب  بنارود.  شمار نمی علم به  مجتهد از اهل
د  داندمیعلم ن  خود دریافت نموده، اهل

بنـابراین  ؛دانـدامام مذهب مـی ؛ زیرا خود  او را مقلِّ
توانـد بـه شاصـی کـه  رد عـامی نمیفـ ،فاسألواَاهلَالمكرَانَك رتمََلَتعل رونطبق آیۀ 

د محسوب می  اهل دلیـل، تقلیـد جـز در  همـینشود، مراجعه نمایـد و بـه علم نیست و مقلِّ
 0مواقع ضروری جایز نیست.

قـول  اول، تفـاو  وجـود دارد. تعریـم، تعریم تقلیـد هبنابراین بین این دو قول در نحو 
-آورده و بـه  شـمار حجـت بـهرا اجماع و قـول صـحابه  مجتهد را همانند قول  پیامبر

رجوع عامی بـه مجتهـد را داخـل در تعریـم تقلیـد رایـ  در بـین عامـه مـردم  ،دلیل همین
، قـول مجتهـد را حجـت انـدارادـه دادهدانند. گروه دوم با توجه به تعریفی کـه از تقلیـد  نمی

ردم داخـل دلیل، قول مجتهد را در تعریم تقلیـد رایـ  در بـین عامـۀ مـ همینندانسته و به
ها تقلیـد را بـا قیـد  چگونگی  تعریم تقلید است. سـلفی هاین اختالف آشکار نتیج 2اند. کرده

و دلیـل  تاند. آنان درصدد بیان این هستند که قول مجتهـد بالحجـ بیان کرده 9«بالحجة»
انـد.  تعریم کرده 4«ووَغيِرَحجة»تقلید را با قید  ،سنت که سایر علمای اهلحالی  است؛ در

نداشتن  قـول  حجیت یدهدهن نکردن از حجت و دلیل است. این قید نشان  الو اد آنان سمر 
  اهـل هعلم نبودن  مجتهد است و ثمـر   ها از تقلید، اهلتعریم سلفی هنتیج ؛مجتهد نیست

ها، سلفی هتیمیه نیز برخالف نظری حتی ابن ؛علم نبودن  مجتهد، حرمت تقلید از آنان است
جهت حکـم، بـه  جهت داللت، به حق یا باطل، و از یان کرده و تقلید را ازتقلید را دو نوع ب

اجمـاع، حـق و   و اهـل رمشـروع تقسـیم کـرده اسـت. تقلیـد از پیـامب مشروع یا غیر
ـی شود؛ اما تقلیـد عـامی از علمـا بـه مشروع و واجب شمرده می بـودن  قـول  آنـان   دلیل ظن 

 هاتیمیه در این مسئله نیز برخالف قول سلفی استدالل ابن 1واجب نیست؛ بلکه جایز است.
                                                 

 .24  ،99،  مجمهع فتاریعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن1

 .727،  األصهل م  علم األصهلعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن2
 (.727)همان،   ؛«إتباع من لیس قوله حجة. »3

 .582،  األصهل ر الفررعشثری، سعد بن ناصر، . 4

، 8،  شرح ماتصر ررضد الناظر؛ شثری، سعد بن ناصر، 93،  85،  مجمهع الفتاریعبدالحلیم، تیمیه، احمد بن  . ابن5
 128. 
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هـا قـول تیمیه نیز در جهت تضعیم تقلید سان گفته، امـا هماننـد سـلفی گرچه ابن ؛است
 حکم داده است. ،نهایت، به جواز تقلید از عالم مجتهد را از حجیت ساقت نکرده و در

باع هها در مسئلسلفی. 8 ت  -همـان انـد؛کرده بین معنای اصطالحی و لغوی  آن خلت ،ا 

باع را می  ت  معنای عام و معنای خا  تقسـیم توان به گونه که بیان شد، معنای اصطالحی ا 
اند و ایـن  درصدد اثبا  معنای خا  برآمده ،معنای عام دالیلکارگیری   ها با بهکرد. سلفی

عبـدالوهاب بـه ایـن آیـا  در اثبـا  اتبـاع  بـن امریست که بطالنش واض  است. محمـد
واتبعروهَلعلکرمَتهتردون،2 فاتبعونىَنحببکمَاللره 0 :انـد ازکه عبار  تناد کردهاس

و  9
ونتبعَغيرَسبيلَال ؤو يو.4  البانی با آیه شریفهَاتبعرواَوراَأنرَلَنلريکمَوروَربکرمَوَل

بـر ایـن  عالوه 6؛درصدد اثبا  اتباع برآمده است ،1تتبعواَووَدونهَأولياءَقليالَواَتمكرون
بقره،  هسور  72 هیوسم، آی هسور  952 هاسراء، آی هسور  77 هآیا  دیگری مانند آیآیا ، به 

 زمر نیز استدالل شده است. هسور  92 هعمران و آی آل هسور  57 هآی

: تمام آیاتی که سلفی باع بیان کرده هها برای اثبا  مسئلاوالا ت  بـاع  ا  ت  اند، بر معنای عام ا 
 نای خا  استعمال کرد.توان آن را در مع داللت دارد و نمی

باع در این آیا ، مطلق  پیروی است و هیچ قرینـه ت  : معنای ا  ای بـر معنـای خـا   ثانیاا
باع وجود ندارد ت  باع، پذیرفتن قول دیگری همراه بـا دلیـل اسـت،  ؛ا  ت  اگر گفته شود مراد از ا 

 تأویل بدون دلیل خواهد بود. 
باع در جامع آسیب. 7 ت   ههای ا 

یـا علـم تفصـیلی بـه احکـام دارد. در ، یا علم اجمالی ،اهل اتباع است فردی که. 9.7
 ؛مکلم قادر به رسیدن به واقعیت ناواهد بـود ،صرف شناخت اجمالی آنان به ،صور  اول

که آیا  و روایا  متشابه و متعارض و مجمل  فراوانی در میـان ادلـه وجـود دارنـد. حالی در
                                                 

 .3،  مبرث اإلجتهاد ر الاالفعبدالوهاب، محمد، . ابن1
 .79 هعمران، آی آل ه. سور 2
 .952 هاعراف، آی ه. سور 3
 .995 هنساء، آی ه. سور 4
 .7 هاعراف، آی ه. سور 5
 .57،  9،  أصل صفد صالة النبيلدین، . البانی، محمد ناصرا6
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شـناخت اجمـالی بـه ادلـه  ،تنهـا کـه ارد این استتنها فرقی که این شاو با فرد عامی د
یافتن  آن فرد به احکام واقعی ناواهد بـود. ایـن  ؛ اما این شناخت اجمالی موجب دستدارد

متشابه و محکم، و به  دالیلبدان دلیل است که شناخت احکام واقعی به شناخت تفصیلی  
توان  این شناخت و استنباط را  ماتصری از علم دارد، هاستنباط نیاز دارد و این فرد که بهر 

نیـاز بـه  خود مجتهد است و وشاو علم تفصیلی به احکام داشته  ،در صور  دوم ؛ندارد
و هر مجتهدی دلیلی را  ندستهماتلم  هادلیل ،عالوه بر آن ؛تبعیت از مجتهد دیگر ندارد

گیرند کـه مید و عوام مردم نتیجه نشویل ماتلم میو دال  اویفت ،کند و در نتیجهنقل می
 !خاطر اینکه در گفتار معصوم اختالف استهب ؛اختالف وجود دارد ،چرا در اسالم و روایا 

بـا  ،شاو فرقی بـا عـوام نـدارد و در صـور  دوم ،بنابراین در صور  داشتن علم اجمالی
 آید.شمار نمیهداشتن علم تفصیلی از اهل اتباع ب

باع را بر کسانیسلفی. 8.7 ت  ، (از مجتهـدان غیـر)نایی  شناخت ادله را دارنـد که تواها ا 
کــه تقلیــد  حالی انــد؛ در نوعی وظیفــۀ اکثریــت در تکلیــم قــرار داده و بــه  انــدواجــب کــرده

عنوان امر اکثریـت در رسـیدن بـه تکلیـم  تقلید به 0اجماع، بین علما پذیرفته شده است. به
ننــد خــوردن  گوشــت مــردار مکلفــان اســت؛ امــا آنــان تقلیــد را تنهــا از بــاب ضــرور ، هما

2اند. دانسته
 

باع، کنار. 7.7 ت  غالب مردمی که وظیفۀ آنان   ؛ گذاشتن  اجتهاد است یکی از پیامدهای ا 
باع شده است، دیگر نیازی به اجتهاد ناواهند داشت و به ت  با شـناخت  یهر شاص ،نوعی ا 

زدن بـه جایگـاه  ر ضـربهبـ این نیز عالوه ؛به آن عمل خواهد کرد، احکام یاجمالی از ادله
بی در فت باع می ش نیزافراطی دارد. علت واهایاجتهاد و علما، آثار مار  ت  تواند  این است که ا 

باع انجام  هر ،بر اساس هوای نفس باشد و شاو ت  چه را که تمایل داشته باشد، به اسم  ا 
 خواهد داد.

                                                 
 .91،  شرح تنقی  الفصهل. قرافی، احمد بن ادریس، 1
 .495،  87،  مجمهع فتاریعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن2
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 نتیجه
بـاع در ن ،دسـت آمـد اینکـهآنچه از تحقیق حاضر به ت  اخـذ قـول  »معنای  هـا بـهظـر سـلفیا 

باع به ،سلفی انلماعاز است. برخی « دیگری همراه با دلیل ت  صراحت اشاره  به این معنای ا 
بـاع بسـنده  دسته  اند.و جایگاه آن را مشاو نموده  کرده ت  ای دیگر از آنان، تنها به اثبـا  ا 
باع که بین اجتهاد و تقلیـد اسـت، اشـا  کرده ت  انـد. هـدف اصـلی در  ای نکرده رهو به موضع ا 

باع بود. بـا بررسـی پی ،نگاشتن این تحقیق ت  گرفته مشـاو  های صـور  بردن به ماهیت ا 
ایجـاد بـدعت در اسـالم بـوده  ،اند که نتیجـۀ آن ها دو کار اساسی انجام دادهشد که سلفی

تقلید را بسـیار  هایر و د هاست. اولین کار آنان این بود که تقلید را تنها در دو مورد جایز شمرد
بـاع را بـه ؛نداهکوچک کرد ت  عنوان وظیفـۀ اکثریـت مـردم در  دومین عمل آنان این بود که ا 

باع را به هتکلیم قرار داد ت  از مجتهدان، بر هر شاصی که توانـایی  شـناخت دلیـل و  غیر و ا 
باع بسیار گسـترده شـده  هبا وجود این، دایر  ؛حجت را دارد، واجب نمودند ت  و اکثـر افـراد را ا 

عنوان، راه شناخت بـرای  هیچ دهد که به گیرد و تقلید را تنها ماتو عوامی قرار می می فرا
از آنـان، کسـی بـدان اشـاره  غیـر بدعتی اسـت کـه  ،هاسلفی آنان میسر نیست. این نظریۀ

یـا مجتهـد و یـا  سنت، مردم را در راه  رسیدن به احکـام، نکرده است و مشهور مذاهب  اهل
باع، آثار ماربی اسـت کـه در جامعـه گذاشـته و  یهنتیج ؛اند دانسته مقلد ت  این گستردگی  ا 

 های افراطی در دین شده است. وجودآمدن  گروه باع  به
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