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 چکيده
روه و مذهبی سعیی در بدعت از عناوین پرچالش و پرکاربرد بین مسلمانان است که هر گ

هعای استفاده ابزاری از آن به نفع خود است. در این میان مفسرین متقدم و متعخخر  ناعاه
اند تا جایی که هر کدام از آنان  گعروه مقابع  انایزی به این موضوع داشتهمتنوع و چالش

قدم سوال اصلی این تحقیق آن است که مفسرین مت گذاری کرده است.خود را متهم به بدعت
هعای های بدعت داشته و علع  تنعوع نااههایی نسبت به ماهیت و مولفهو متخخر چه دیدگاه

آنان چیست؟ بر این اساس نویسندگان در این مقاله در سدد آنند که با توجه نظرات مفسرین 
های این موضوع دسعت شییه و اه  تسنن در باب مینای لغوی و اصطالحی بدعت  به مولفه

نتایج این  دهند.بدعت مورد تحلی  و بررسی قرار  نوع این مفاهیم را از مسئلهیافته و عل  ت
پژوهش نشعان دهنعده آن اسعت کعه مفسعرین  بعدعت را بعه ماابعه مفعاهیمی هم عون  

  کعه ایعن انااشعته« مخالفت»و « حدوث»  «تشریع»  «ی غیردینیگزاره»  «امرنوظهور»
فرق ننهادن مفهوم بعدعت بعا »؛ «های متناقضیبندتقسیم»های آنان  ریشه در تنوع دیدگاه

« اختالفات اعتقادی و مذهبی مفسرین»و « مفاهیمی چون  اختراع  نوآوری  سنت و تشریع
های سععلفی در جامیععه و فاعای اتهععام بععه اندیشعه گیععری و رشععدداشعته و باعععک شع  

 گذاری در بین فرق و مذاهب مختلف گردیده است.بدعت
 ماهیت  تفسیر  مفسران  قرآن کریم.بدعت   ها:کليدواژه

                                                 
 13/01/400تاریخ پذیرش      15/05/99تاریخ دریافت   *
دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیک  دانش ده حقوق  الهیات و علوم سیاسی  واحد علوم و تحقیقات  دانشااه آزاد  **

  سنده مسئول()نوی اسالمی
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیک  دانشااه علوم و تحقبقات  تهران  ایران ***
  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیک  دانشااه علوم و تحقبقات  تهران  ایران ****
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 طرح مسئله

شرعی با تیابیر مختلفی  اصطالح چیزی تازه پیدا شده است. اما در مینای به لغت در بدعت

داخ  کردن چیزی در دین که »؛ «افزودن یا کاستن از دین همراه با اسناد به دین»هم ون  

در زمان پیامبر نبعوده و پع   چیزی که»؛ مطرح و در نظر بیای مفسران به «از دین نیست

 (43  1  ج 1364؛ قرطبعی  240  1408)ابوالفتعوح رازی  از ایشان رسمیت یافتعه اسعت 

 عنوانکه به را چیزی که گرددیم باز ن ته این به شرع در بدعت مطرح گردیده است. اساس

ر سیر که در تبیین و یا ذکر مصادیق آن د هرچندشرعی دانسته   امر شرع نیست آن را یک

بعرای  تاریخ تفسیر میان مفسران اختالف شده است. این مشع   از ایعن جهعت اسعت کعه

 دارد. وجود شرع در میان عالمان اسالمی اختالف در ضابطه آن  نییتی ای مشروعیت

ترین مسائلی که درحعوزه بعدعت بعدان پرداختعه نشعده و مغفعول مانعده ی ی از مهم

ناردیعدن ماهیعت  و مشعخ  روشن نشعدندلی  است. امروزه جامیه به « ماهیت بدعت»

ی بعه خعود حعق هرکسع رایعزپردازد  های زیادی میبدعت و قلمرو و مرزهای آن  هزینه

دهد هر کاری را اگر به مزاق او خوش نیاید بدعت بنامد  از آن طرف نیز  چون مرز این می

دیعن سعخت و  افتد که نسبت دادن آن بهموضوع مشخ  نشده بسیاری از کارها اتفاق می

دشوار است. مفسرین نیز از این قایه مستانا نبوده و هرکدام با توجه به اعتقعادات خعا  

 اند. های متیددی به این موضوع داشتهخود نااه

خعود را  برخعی از  عمده و دلی  دانندمی حرام را بدعت اسالمی مذاهب تمام این ه با

 پیامبرخعدا از سعنتو اهع  شعییه که جمالیتقریباً متواتر ا مستفیض  بل ه آیات و روایات

 راه آن  گاه با مبارزه عنواننشده  به روشن یدرستبه آن ماهیت چون کرده  لی ن ) ( نق 

انعد تعا پرداخته ی عدیار تفسیق و ت فیر به گاه مسلمانان و پیموده شده تفریط گاه و افراط

 انجعام خلفعا یعامبر) ( وپ زمعان در کعه را عبعادی هر عم  دادن انجام آنجا که گروهی

 بعه بیعداً افراطعی عقاید و این (35  2   ج1419)حنبلی   دانندمی حرام و شده  بدعتنمی
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 میرفعی مشعر  حتعی و گذاربدعت از مسلمانان بسیاری آنان نظرات طبق که جایی رسید

 (340  1374)ابن تیمیه  شدند. 

توان پعذیرفت کعه ایعن تنعوع میهای علما و مفسرین در این باره  نبا توجه به دیدگاه

ها و اختالف بین علما و مفسرین اتفاقی است؛ پ  باید دید ماهیت حقیقعی بعدعت دیدگاه

هعایی بعوده  کعدام یعک از ایعن نزد مفسرین چیست و در نظر آنان بدعت دارای چه مولفه

ی هاای برخوردار بوده  چه ععواملی باععک مطعرح شعدن دیعدگاهها از جامییت ویژهمولفه

متنوع مفسرین در طول تاریخ گردیده و این تنوع و اختالف نظرت آنان چه نتعایجی را بعه 

 همراه داشته است؟ 

لذا نوعی پراکندگی در مییارها  ابهام در مینای بدعت  روشن نبودن مرز بدعت با 

های مفسرین و علماء و توسیه پیدا کردن فاای ت فیر نوآوری  تنوع و اختالف در دیدگاه

 های این پژوهش است.ترین ضرورتجامیه  از مهمدر 

 پيشينه پژوهش

 است  های متیددی با موضوع بدعت انجام شده که نتایج بیای از آنان به شرح زیر پژوهش
در کتاب بدعت  مییارها و پیامدها اثر جیفر البیاتی  مولف پ  از شناسایی بدعت در 

به بدعت نظر دارد پرداخته و از نقش اه   لغت و اصطالح به بر شمردن آیات و روایاتی که
 شود. ها را یادآور میهایی از بدعتها گفته و در آخر نمونهبیت در مبارزه با بدعت

ها تالیف وهبی سلیمان ای از کتاب البدعه و اح امکتاب بدعت و اح ام آن  ترجمه
پراکنده به غاوجی است. مولف که خود نیز از اه  سنت است در این کتاب به صورت 

 ن اتی از بدعت پرداخته که در آنها دیدگاهی بر خالف وهابیون دارد.

بدعت و مرزهای آن در فقه اسالمی  اثر علی عرفانی  با نااه »ای با موضوع رساله

 فقهی به بررسی اقسام  تاریخ ه  عوام   قلمرو و اح ام بدعت پرداخته است.

ها  اثر آیت اهلل جیفر سبحانی است. این کتاب ها حدها و آثارها و مواردالبدعه؛ مفهوم

فص  است. نصو  البدعه  البدعه فی اللغه و االصطالح  تقسیم البدعه  تحدید  12شام  

 ترین مباحک این کتاب است.ها از مهممفهوم البدعه و مقومات
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قاموس البدع تالیف محمد ناصرالدین االلبانی اسعت کعه مشعهوربن حسعن شعوکانی  

ا از آثار او استخراج و در این کتاب گردآوری کرده اسعت. مباحعک ایعن کتعاب ها ربدعت

های عقایعد  فعرق  شام   تیریف بدعت و قواعد آن  اقسام بدعت و انواع مختلعف بعدعت

اذان  نماز  حج و عمره  عادات  ایام  غنا  روزه  میامالت و... بر اساس رأی سلفیه تعدوین 

 گردیده است.

معورد از  100ثر عبدالحسین شرف الدین موسوی است کعه مولعف الن  و االجتهاد ا

 های اه  سنت را آورده است.بدعت

تفاوت این تحقیق با تحقیقات پیش گفته در آن است که محققان در این مقاله قصدشان 

هایی بدعت از نظر مفسرین متقدم و متخخر شییی و اه  تسعنن فقط بررسی ماهیت و مولفه

تحقیقی با موضوع بدعت در اندیشه مفسران انجام ناردیده و نظعرات  است  چرا که تاکنون

مفسرین در این حوزه را مورد واکاوی قرار نداده است. لذا محقق در این پژوهش به دنبعال 

آن است که تفاسیر متیدد در موضوع بدعت را از تفاسیر مختلف استخراج و مورد تحلیع   

  نقد و بررسی قرار دهد.

 کریمآنبدعت در قر -1

در چهعار آیعه از قعرآن   از ریشه بعدع کلماتِاستخراج شده است. « بدع»بدعت از ریشه 

   مجید وارد شده است

ََاَأََْ ِ » -1  ِِ ََا و ََ م هعا و [ پدیدآورنعده آسعمانسابقه ماده  مدت و نقشهبى»] «َبِديُع السَّ

 ( آمده است. 117البقرة  ره )( و سو101األنیام  های )که این آیه دو بار در سوره «.زمین است

2- « ََ  َِّّ مَواِل ا ََ ِْ و رهبانیتى که ( »27الحدید  )« ََْهَبونِيًَّة ابَمَتَدُعوَهو َمو َكَتَبَنوَهمو َعََمَيِمَ  َِّل َّ ابَِتاَموَر 

از نزد خود ساخته بودند ما بر آنان مقرر ن رده بودیم  ولى ]خعود آنعان آن را[ جعز بعرا  

 «خود واجب ن رده بودند[ طلب خشنود  خدا ]بر



 115    بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین

3- « ََ ِْي َمو يُمَفَعُل ِب  َََمو َأَد باو از میعان ( »9  األحقاف) «ِبُك َ  َ   ُقَل َمو ُكَنُت ِبَدًعو ِمَن الرُُّسِل 

که گفتار و کردارم مخالف گفتار و کعردار آنعان )ا  نوظهور نیستم فرستادگان خدا فرستاده

 «(شودباشد  بل ه به من هم چون آنان وحى مى

معرتبط بعا  در مینعایی« سوره حدیعد و احقعاف»مورد  2از میان چهار آیه فوق  فقط

   آن عهتیعابیر قرآنعی در میعانرسد بدعت به کار رفته است و به نظر می اصطالحی مینای

 باشد. سوره حدید 27شریفه  آیهدر « ابتداع» دارد  تیبیر بدعت با مفهوم محسوس ایرابطه

 های لغوی بدعت در تفاسیرریشه -1-1

تاخر شعییه و برای روشن نمودن مینای لغوی بدعت  در این بخش اقوال مفسرین متقدم و م

(  راغعب 4)ق اه  تسنن را درباره سه ریشه لغعوی  بدعدع  بِعدع و ابتعداع  شعام   طبعری

(  7(  قرطبی )ق 6(  میبدی )ق 6(  بغوی )ق 6(  طبرسی )ق 5(  طوسی )ق 5اصفهانی )ق 

(  13(  رشیدرضعا )ق 10(  ابوالسیود )ق8(  ابن کایر )قرن 7(  ابن تیمیه )ق 7بیااوی )ق 

(  سبحانی )قعرن 14(  جوادی آملی )ق 14(  طباطبایی )ق 14حزم )ق (  ابن13 آلوسی )ق

 ( مورد بررسی قرار گرفته است.14( و طیب )ق14(  مغنیه )ق 14

 بَدع )ابداع، بدیع( -1-1-1

 اسعت تعرموضوع  متناسب این برای مینا این و است هیچ از چیز یک دفیی  اختراع «ابداع»

یعر حاصع  تغی با که ت وین از و دارد داللت عنصر بدون صور یبترک به که صنع یکلمه از

اختراع یعک »یا ( 102  1  ج1418 )بیااوی؛ رود.در مورد زمان ب ار می شود و غالباًمی

ایجعاد کعردن از »یعا ( 366  1  ج1415 )آلوسی؛« را گویند. شیئ بدون مواد و بدون زمان

)طبرسعی  «. گرفته باشعدقتباس کرده و فرا رو  ابت ار بدون این ه از ساخته شده دیار  ا

  1  ج1371  )میبدی «عیار   از پیشماالى  و بىقالبى و بىنوکننده بى»یا  (10  2  ج1372

)جعوادی آملعی  «. به مینای انشاء و اختراع بدون نمونعه و الاعوی پیشعین اسعت»یا  (335

  1412راغب اصعفهانی   ؛151  1؛ جالسیودوأب؛ 142  1  ج1420؛ بغوی  318  6  ج1383

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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سعی  و خکسعی اقعدام بعه ت یِ آن عه قعبالًسی  کننده و پدیدآورندهخو مینی مُبدِع ت( 110

هرک  آن ه را که قبالً نبعوده  پ ( 540  2   ج1412)طبری    پدیدآوردن آن ن رده باشد

. شعودگفته می «اصحاب البدع»و ماالی نداشته را بیاورد  به وی مبدع گویند و برای همین 

 (86  2  ج1364)قرطبی  

مانند  آنست  البته مانند  که ذهن بدان آشعنا باشعد.   به مینا  بى«بداعت هر چیز»

هر موجود  از نظر ذات مغایر با موجود  دیاعر اسعت و چعون چنعین اسعت پع  هعر 

موجود  بدیع الوجود است  یینى بدون این ه قب  از خعودش نظیعر  داشعته باشعد  و یعا 

آن میهود در نظر صانیش باشد وجود یافته  در نتیجه خعدا  سعبحان مبتعدع و  مانند  از

 (396 -395  1  ج1417)طباطبایی  بدیع السماوات و االرض است. 

 بِدع -1-1-2

سابقه است  چیز  که نظیرش تاکنون نبوده  و یا گفتعار به مینا  نوظهور و بى« بِدع»کلمه 

 (289  18  ج1374اطبایی  )طب و کردار  که سابقه نداشته باشد.

 ابتداع -1-1-3

به مینا  این است که انسان چیز  را جزو دین کند کعه جعزو دیعن نباشعد  « ابتداع»کلمه 

  (305  19  ج1374)طباطبعایی   سنت و عملى را باب کند که در هیچ دینى نبعوده باشعد

  24  ج1372)طبرسی  ابتداع اول کار است که اقتداء و پیرو  در آن بر ماالى نشده است. 

 که مفهوم بدعت از همین ریشه گرفته شده است.  (247

 وجه اشتراک معنای لغوی -1-2

  و وجه «اِبتِداع»و « بِدع»  «بددع»های با توجه به میانی ذکر شده توسط مفسرین  از ریشه

هعر چیعز یعا کعارِ »در مینای لغوی آن عبارتسعت از  « بدعت»اشترا  میانی این کلمات  

 «  سابقهنظیر  نوظهور و بیمانند  بیبی
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 های بدعت در نظر مفسرانمولفه -2

با توجه نظرات مفسرین متقدم و متخخر شییی و اه  تسنن  درباره مفهوم اصطالحی بدعت  

 های زیر برای این موضوع مطرح نمود.توان مولفهمی

 امر نوظهور -2-1

دی آملی و سبحانی  بعرای تیریعف بعدعت  تیدادی از مفسرین  نظیر  طبرسی  قرطبی  جوا

 اند.را برگزیده« سابقه بودن در دینامرنوظهور یا بی»

)طبرسی  سابقه بودن است. از مییارهای طبرسی برای بدعت نامیدن چیزی  در دین بى

   (207  8  ج1372

را از همعین « رهبانیت مسعیحیان»نامیده و « بدعت»سابقه را جوادی آملی  روش بی

هرگونعه امعر نعو »قرطبی نیز میتقد است  ( 318  6  ج1383)جوادی آملی  داند. می سنخ

 (263  17ج  1364  )قرطبی «پیدایی بدعت است.

در نظر سبحانی نیز  بدعت تصرف در قانون الهی است به صورت کاستن چیعزی از آن 

ای در ابقهو یا افزودن چیزی بر آن و به عبارت دیار نوعی نوآوری در آیین الهعی کعه سع

 (69  1395)سبحانی  . کتاب و سنت و دیار مدار  دینی نداشته باشد

رسد این مولفه مفسران در باره بدعت ناظر به جنبه لغوی بعدعت باشعد نعه به نظر می

اصطالحی چرا که درست است که هر چیزی که بدعت است در حقیقت در دین نوظهعور و 

سعابقه اسعت بعدعت خواهعد بعود و در دیعن بعیسابقه بوده است ولی آیا هر چیزی که بی

گونعه توان آن را انجام داد؟ بیشتر مفسرین چنین مطلبی را قبول ندارند چرا کعه اگعر ایعننمی

ها در امور غیر دینی )مانند نوآوری در صنیت و رفتار( و امور دینعی باشد بسیاری از نوآوری

 .سابقه بوده استچرا که در دین بیهای فقهی( را نیز باید بدعت بنامیم  )مانند نوآوری
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 ی غیردینی گزاره -2-2

  «میبعدی»  «طبعری»ای اسعت کعه مفسعرینی ماننعد    مولفه«غیردینی پدیده»یا « گزاره»

 اند.به آن پرداخته« طباطبایی»و « مغنیه»

داند. طبعری میتقعد اسعت   بدعت را پدید آوردن چیزی که در دین نبوده می«طبری»

آورد شود چراکه وی در دین امری را پدیعد معیبتدع در دین  مبتدع گفته میبه م اینبرای 

و هم نین هر پدیدآورِ عم  یا قولی را کعه قبع   که قب  وی کسی آن را انجام نداده است.

و از ایعن مینعا اسعت قعول  وی کسی بر وی پیشی نارفته باشد  عرب وی را مبتدع نامند.

یُرععی »  به( در مدح هدوْذدة بن علی الحنفی سروده اسعتثیلاعشی بنی ثیلبه )شاعر قول بنی

به آراء بزرگان گوش فرا « »إلى قول سادات الرجال إذا ... أبدوا له الحزم  أو ما شاءه ابتدعا

یینعی  «گوید.می دهد اگر سخنی راست و قاب  اعتماد یافت و اگر خواست سخنی جدیدمی

 قوله است قول رؤبع  بعن الیجعاج کعه گویعد؛و از این م. آوردهرآن ه خواست را پدید می

« فخیها الغاشی القِذدافد األتْیدیدا ... إن کنت هلل التقی األطوعا ... فلی  وجعه الحعق أن تدبدعد عا»

پ  ای بیهوش الف زن بر روی افتاده از روی حماقعت... اگعر تعو بعرای اهلل متقعی » یینی

و منظعور ایعن « گذاری کنعیبدعت هستی و فرمانبردارتر هستی پ  راه حق این نیست که

 (540  2  ج1412. )طبری  که نباید چیزی را که در دین نبوده  پدیدآوری است

رفتاری که در دین نوآرند و از پیش نافته و ن رده میتقد است  هر سخنى یا « میبدی»

؛ (335  1  ج1371)میبعدی  باشند  آن را بدعت گویند و گوینده و نهنده آن مبتدع اسعت. 

تابیت کردن آن ه را که از دین نبوده و نفی کعردن از دیعن آن عه را کعه از آن نیز  « مغنیه»

کعردن جعزء دیعن «طباطبایی»و بالخره  (422  3  ج1424)مغنیه  است را بدعت دانسته. 

چیز  را که جزء دین نبوده و باب کردن سنت و عملى که در هیچ دینعى نبعوده را بعدعت 

دهعد کعه گونه توضیح معیوی این موضوع را این( 305  19  ج1374)طباطبایی  داند. می

  یینى چیز  از حالل و حرام  داخ  در دین کردن و چیعز  کعه از دیعن «در دین بدعت»
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نباشد و به وسیله وحى نرسیده باشد در میان جامیه باب کردن  و این  افتراء بعه خداسعت 

د. توضیح مطلب این است که دین در عرف اش آن را به خدا نسبت ندهکنندههرچند که باب

پ  دین  یینى آن سنتى کعه و اصطالح قرآن  همان سنتى است که در زندگى جریان دارد  

طور کلى برا  خداست  و هر ک  چیز  بر آن اضافه کند در باید در جامیه عملى شود  به

حتى به زبعان  ایعن  حقیقت به خدا افتراء بسته هرچند از اسناد آن به خدا س وت کند  و یا

 (526  12  ج1374)طباطبایی   اسناد را ان ار نماید.

تواند مفهوم کاملی برای به دلی  مح  اختالف بودن بین مذاهب مسلمان  نمی این مولفه

بدعت باشد. چرا که عالمان هر مذهبی با توجه به تیریف خاصشان از دین خواهنعد گفعت 

تواند ضامن سیادت بشر باشد و اینجاسعت یم صحیح و میاروشی که ما از دین استنباط کرده

عنوان ماال بسیاری از علمعای اهع  تسعنن بعا توجعه بعه که اختالفات شروع خواهد شد. به

اعتقادات خا  مذهبی خود بسیاری از اعتقادات دینی مذاهب دیار مانند شعیییان را معورد 

ی شییه نیز بسیاری از اعتقعادات اهع  دانند و در مقاب  علماتخطئه قرار داده و جزء دین نمی

هعای ت فیعری و سعلفی نیعز بعا دانند. در این میان گروهتسنن را مطابق با شرییت و دین نمی

توجه به تیاریف خا  خود از دین  بسیاری از کارهای مسعلمانان را جعزء دیعن ندانسعته و 

 کنند.یرفی میخود را مسلمان واقیی پنداشته و رفتارهای خود را ضامن سیادت بشر م

 تشریع -2-3

است. که افعرادی « تشریع کردن بدون اذن خداوند»گذاری در دین  مفهوم دیار برای بدعت

اند. خداوند در قرآن کسانی را که بدون اذن او دینعی هم ون سبحانی و قرائتی مطرح نموده

مرَ »فرماید  دهد و میرا بسازند مورد ن وهش قرار می َُ ُُمرَكوَر  عُوا ََلُم  ِممَن المِديِن ممو َأ َنَ ل َأم ََلُم  

نَي ََلُم  َعمبا أ ألمي أ  ََ ِالَّ الظِولَِ ُة الَفصِل َلُقِضَي بَيَنُم   ََ ََ َلو  َكَِ آیا مشعرکان و ( »21)شوری/« ِبِه هللا 

انعد؟ ]در صعورتى گذار  کردهاذن خدا آیینى را برا  آنان پایهکافران میبودانى دارند که بى

  آیین  حق ویژه خداست و کسى را نرسد که از نزد خود آیینعى بسعازد[ اگعر گذارکه پایه
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[ ح عم فرمان قاطیانه خدا بر مهلت یافتنشان نبود  مسلما میانشان ]بعه نعابود  و هالکعت

 «تردید برا  ستم اران عذابى دردنا  خواهد بودشد؛ و بىمى

شعود و بعدون اذن او هعیچ مطابق با این آیه شرییت بر حق تنها با اذن الهى محقق مى

شرعى و الهى ندارد و بدعت در دین و تشریع قوانین خارج از اذن خدا شر  به  چیز جنبه

   (391  8  ج1383)قرائتی  اوست. 

گعذاری ی ی از مراتب توحید  توحید در تقنین و تشریع اسعت یینعی هعر نعوع قانون

( و هعر نعوع 40ال اهلل )یوسعف/فرماید  ان الح عم امخصو  مقام ربوبی است چنان ه می

 (69  1395)سعبحانی  قانونی بدون دلی  به شرییت الهی نسبت داده شود نوع شر  است. 

 گیرد.در حقیقت بدعت از شر  در تقنین ریشه می

بعه دو قسعم ت عوینی و تشعرییی که است  صفات فیلیهذن الهی در اصطالح  ی ی از ا

ینا است کعه خداونعد  از اعمال اختیاری  و به این م مربوط به اذن تشرییی. شودتقسیم می

)ابعن . نبودن آن عمع  اسعت حراماش دادن عملی را اجازه دهد که نتیجه   انجامشرعینظر 

آیعد چعون چنان ه از این تیریف بر می (80  10ج  1990عبده  ؛ 417  3  ج1374تیمیه  

که تبیین اذن الهی اختالفی است و در بسیاری از موارد علما و فقهعای معذاهب گونعاگون  

اند که در شرییت مطابق اذن الهی نیست لذا این مفهعوم نیعز ح می را حالل یا حرام دانسته

 ی درستی برای بدعت نیست.تواند مولفهنمی

 حدوث -2-4

مستمسک قعرار دادن  با (12   1392  سبحانی)برخی از مفسرین سلفی مانند ابن تیمیه  

که بخاری در صحیح خود از عبداهلل بن مسیود نق  کرده اسعت  روایتی از پیامبر اکرم) ( 

بخعار   )«  ونَُ َُميمَ  نَ يبالَّم   ثَّ ونَُ َُميمَ  نَ يبالَّم ثَّ  یرنِمقَ  وسِ النِميُ خَ »  ( فرمودنعد گویعد  پیعامبر)که می

ها  عصر من است پ  کسانی که پ  بهترین زمان». (84   8مسلم ج ؛2652ح   1410

و  بعدعت مییعار تیریعف رآننعد کعه  ب«آینعدهعا معیآیند سپ  کسانی که پ  از آنمی از

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B0%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B0%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 قرن سه در این هر آن ه میتقدند که آنان .است هجری اول قرن   سهاز سنت آن بازشناسی

 امعین) است   بدعتداده روی قرن سه از این پ  و هر آن ه است   در زمره سنتداده رخ

 (142    1ج   1383  عاملی
راغعب ) اوالً  قرن یک مینی اصطالحی دارد که به مینعای زمعان اسعت اما باید گفت؛

  فیروز آباد ). تو یک مینی لغوی دارد که به مینای نس  اس (667ق   1412اصفهانی  

و حال آن ه واژه قرن در قرآن در اند همینای اصطالحی را در نظر گرفت لی آنهاو. ق( 1415

کعار ه هفت مورد آمده و در هیچ کدام از اینها قرن به مینای اصطالحی که صد سال باشد بع

؛ 6 /انیام  ؛کنندمی نس  و گروهی است که در زمان واحد زندگی  بل ه مقصود  نرفته است

 31مؤمنون /  و ؛36ق / ؛ 3  / ؛94و  47مریم/

قرن به مینای اصطالحی که صد سال باشد استیمال نشعده بل عه در   در لغت عرب هم

لذا اه  لغعت  .(388    9  ج1378طیب  ) مینای لغوی که نس  است استیمال شده است

  1408  ابعن منظعور)« پ  از نسلی نسلی « »ةمَّما ُ  عمدَ ی بَ تِ تَ  ةُ مَّ ا ُ »گویند  در مینای قرن می

 (333   13ج

اند بعه ایعن وهابی در عصر حاضر خود دچار بدعت در مفهعوم بعدعت شعدهمفسرین 

َلِ الُقم عمدَ ت بَ ثَ دِ ممو ُ م یَ ِهم ََ  ةَ دَعمالبِ  لَّ اِ »  نویسندها در تیریف بدعت میصورت که که آن ة الثَمالثَ  ر

بدعت هر آن چیزی است که بید از سه قرن » (237   1ج   1417)خراشی   «وً َقمطََ ممة مُ بموُ مَ 

اول  یینی قرن صحابه  قرن تابیین و قرن اتباع تابیین  حادث شعده اسعت کعه مطلقعاً معذموم 

که قائ  به ایعن قعول اسعت ؛ و این خود نوعی بدعت در تیریف بدعت است زیرا کسی«است

 بدعت شده است.هیچ دلیلی از کتاب و سنت بیان ن رده است و در واقع خود مرت ب 
بعه دیعن ی ی از دانشمندان میروف حنبلی  مسلمانان را بعه بازگشعت عنوان نمونه  به

علم کالم را ماالً وی  خواند. بود  فرا می ای که در روزگار سه خلیفه اول رایجگونهبهسلف  

بعاره شعمارد. وی در ایعنهعا میها و گمراهیبعدعت یهبدعت دانسته و آن را منشعخ همع
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یافعت هرگونه علمی که بندگان از علوم باطنی ادعا کنند که در کتعاب و سعنت »نویسد  یم

« نشود  بدعت و گمراهی است و کسی حق ندارد بدان عم  و مردم را بعه آن دععوت کنعد

 (35  2ج   1419حنبلی  )

 این نظریه افراطی در ادامه با تخثیرگزاری بر نظریات ابن تیمیه و پ  از آن بر تف رات

گعذار و محمد بن عبدالوهاب سبب شد تا طبق نظریات آنهعا بسعیاری از مسعلمانان  بدعت

سلیمان بن سحمان النجدی  نعواده محمعد بعن عبعدالوهاب  در . حتی مشر  میرفی بشوند

   های رایج در میان مسلمانان نوشته استمورد بدعت
حنفعی  )معذهب  های چهارگانه در مسجدها که برای هریک از امامان چهعارمحراب»

چنین خوانعدن قعرآن بعا صعدای شود  بدعت است. همساخته می (حنبلی  شافیی و مال ی

بلند  درود فرستادن بر پیامبر اسالم خواندن ذکر یا دعایی بیعد از اذان و در شعب جمیعه و 

داشعت عیعد قربعان  تشع ی  اجتمعاع بعرای بزر  های ماه رماان و شب عید فطر وشب

های مخصو   مخلعوط های مولودیه با لحنزرگان دین و خواندن قصیدهتولدها و وفیات ب

کردن شیرها با درود بر پیامبر و با ذکرها و قرائت قرآن و خواندن آنها بید از نماز تعراویح  

هناعام تشعییع  تسبیح به دست گرفتن برای گفتن ذکر  بلند کردن صدا به ذکر ال العه اال اهلل

های بلند درویشی  آویختن شمشعیر و روی قبر  پوشیدن لباسجنازه و هناام پاشیدن آب 

شود. طنبعور و دایعره زدن و هعر چعه هایی که مجال  برپا میها و م انپرچم در حسینیه

مانند اینها  صدا داشته باشد ]مانند شیپور[ ت رار لفظ جالله ]و اسمای دیاعر خعدا[ بعدعت 

 (340   1374ابن تیمیه  )« شودشمرده می
داری به نظر هیچ عالم دینی صحیح نیست. علمای شییه و طور دیناست که این واضح

هعا هعا مخالفعت کعرده و بعه نقعد آنرویتمام فرق دیار اه  سنت با این جمودها و زیاده

پذیرد بل ه نوعی جمود ف ری در و این تیریف از بدعت را نه تنها هیچ منطقی نمی پرداخته

 ر پیدایش جریانات ت فیری و سلفی داشته است. آن وجود دارد که نقش مهمی د
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 مخالفت  -2-5

و پیامبر اکرم عم  نمعودن  بعدعت اسعت. بیشعتر  بر اساس آیات الهی  خالف دستور خدا

 دانند.مفسرین بدعت را مخالفت با قرآن و سنت می

برای بدعت بعودن چیعزی  بعرخالف سعنت بعودن آن اسعت. « طبرسی»از مییارهای 

   (207  8ج  1372)طبرسی  

  هرگفته و عملی را که دارای اصلی نباشد که منسوب به پیعامبر) ( باشعد «حزمابن»

داند کعه در قعرآن و نیعز کعالم پیعامبر) ( را بدعت نامیده و بدعت در دین را  چیزی می

 (43  1م  ج1980)ابن حزم اندلسی  نیامده است. 

دانعد کعه موضوعی در دین میرا  وارد کردن مطلب و « بدعت»نیز « راغب اصفهانی»

)راغعب « صاحب شرییت آن را سنت ن رده و با اصول متقن شرییت نیز در مخالفت است.

 (111-110  1412اصفهانی  

بیای از مفسرین اه  تسنن ی ی از مییارهعای خعود را در بعدعت دانسعتن چیعزی  

وم بعدعت آورده دانند. چنان ه قرطبعی در بیعان مفهعموافقت و مطابقت با افیال صحابه می

ََاَلَلةأ »که فرمودند   ( )مینای فرمایش رسول اهللاست   َُكلُّ ِبَدَعٍة  منظعور  «.َُرُّ اَأُُموِْ ُُمََدََثُُتَو، 

  2  ج1364)قرطبعی  «. بدعتی است که با قرآن و سنت و یا با افیال صحابه موافق نباشعد

87) 

های مفسرین چیست؟ ت در گفتهاز سن برای تبیین این مفهوم  باید مشخ  کنیم منظور

آیا سنت از مینای واحدی بین مفسرین برخوردار است یا هرکدام با توجعه بعه مذاهبشعان 

 تیریف متفاوتی از این موضوع دارند؟

شود. این امعر در معورد گفته می میصومدر اصطالح دینی  سنت به قول  فی  و تقریر 

را نیعز  میصعوماننیز گفتار  رفتار و تقریر سایر  شیییان .است نمسلمانا  مورد اتفاق پیامبر

این مینا که بر اسعاس دیعدگاه    به(65-64   2  ج1387مظفر  ) اندهآورد سنت به شمار

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
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نعد و یعا دیاعری مطلبی را فرموده و یا عم  کرد امامان میصومو  ) (شییه اگر رسول خدا

انجام داد و میصومین آن را تخیید کردند  و یا دست کم آن را رد ن رده باشند  به آن سعنت 

 شود.گفته می

. برخعی از پیعامبر اسعت صعحابهسنت صحابه به مینای قول  فی  و تقریر هریعک از 

آیعد. بعرخالف عالمان اه  سنت  میتقدند قول  فی  و تقریر صحابه نیز سنت به شعمار می

  6ج   1378فاضع  لن رانعی  ) .داننعدکه سنت صحابه غیعر میصعوم را میتبعر نمی امامیه

 .رساند  دو گونه است  قطیعی و غیعر قطیعیهایی که ما را به سنّت میراه( 433 -452 

صورت قطیی نمایانار دیعدگاه میصعوم شود که بههایی گفته میبه آن روش  های قطییراه

خبعر   اند عبعارت اسعت ازهای قطیی که برای دستیابی به سنّت شعمردهترین راهاست. مهم

 )ع(؛ خبر غیر متواتر همراه با قراین و شواهدی که موجب قطع به صدور آن از میصوممتواتر

و ارت عاز و فهعم اولیعه  سعیره متشعرعه؛ بنعای عقعالء؛ اجماع)خبر موثوق الصدور(؛  شود

( 201و  193   1418طباطبعایی ح عیم  ) .متشرعه که کاشعف از سعنت میصعوم باشعد

تنها راه غیر قطیی که به سبب وجود دالی  قطیی بر حجیت آن از سوی   های غیرقطییراه

آن  راویاست که  خبر واحدیپذیرفته شده   قدماو بسیاری از  متخخر اصولیونو  فقهاهمه 

 مورد وثوق و اطمینان باشد.

های متفاوت مفسرین از آیات الهی و نظرات متفاوت از سنت  و برداشت با توجه به

توان را نیز نمی« مخالفت»توان مفهوم نوعی تفسیر به رأی در برخورد با آیات قران  نمی

 جامع و مانع دانست.

 ریشه تفاسير متفاوت مفسران پيرامون بدعت  -3

های بدعت و فرق ناذاردن بندیتفاسیر متیدد مفسرین  ناشی از مواردی نظیر  تقسیم

موضوع بدعت با مفاهیمی مانند  نوآوری  سنت  تشریع و اختراع است که در این بخش به 

 آن پرداخته خواهد شد.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 بندی متناقض تقسیم -3-1

بندی در مورد بدعت  همواره موافقین و مخالفین جدی زیادی داشته  چه بین تقسیم

بندی تقسیمبین مفسرین  بیشتر  علمای اه  تسنن قائ  به  مفسرین و چه در بین فقها است. در

بدعت »؛ «بدعت شرعی و لغوی»؛ «بدعت ممدوح و مذموم»اند و با عناوین  بدعت شده

 اند. به توجیه آن پرداخته« بدعت حسنه و سیئه»و « مباح و ناپسند

 داد تاریخیروی یک  را هابند اساس این تقسیمباید گفت به استناد شواهد تاریخی 

 دهد.می تش ی  خلیفه دوم مربوط به

گوید  من با عمر بن خطاب در کند که  عبدالرحمن بن عبدالقار  مىبخار  نق  مى

ها  ماه رماان  وارد مسجد شدم. دیدیم مردم به صورت پراکنده مشغول نماز شبى از شب

خوانند  عمر گفت  از مىا  فرادا و گروهى به جماعت نمتراویح هستند  درحالى که عده

ها را پشت سر یک قار   گرد آورم  از این جهت ابى بن کیب را توانستم اینا  کاش مى

برا  این کار انتخاب کرد. شب بید که به مسجد آمد  دید همه پشت سر یک نفر اقتدا 

این بدعت »این بدعت است  عمر در پاسخ گفت    اند  در این هناام کسى گفتکرده

 (252   2  ج 1410بخار   ). «ى استنی وی

بندی بدعت  باب توجیه را برای هر اقدامی باز بیشتر مفسرین اه  تسنن  با تقسیم

اند  مانند قرطبی که در تفسیرش آن را به دو بخش ممدوح و مذموم تقسیم کرده و کرده

ده های ممدوح و ستوده شبدعت عمربن خطاب درباره نماز تراویح را از جمله بدعت

 (86  2  ج1364)قرطبی  داند. می

  «فإن ک  محدث  بدع »ابن کایر هم میتقد است  هماناونه که در صحیح مسلم آمده که 

  و «فإن ک  محدث  بدع  و ک  بدع  ضالل »مانند  « بدعت شرعی»بدعت بر دو قسم است؛ 

تراویح و  است  مانند  قول عمربن خطاب که مردم را بر خواندن صاله« بدعت لغوی»یا 

 (   277  1  ج1419)ابن کایر   «نیمت البدع  هذه»استمرار در آن جمع کرد و گفت  



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    126

کند و سپ  برای این ه از دیاران در را مینا می« عتبد»هم در ابتدا   حزم آندلسیابن

را به دو قسم تقسیم « بدعت»عقب نماند؛ « نماز تراویح»در بدعت « عمر»دفاع از اقدام 

ها که در اص   مباح هستند  پسندیده هستند و البته برخی از بدعتنویسد  و می کندمی

و پاداش دارد. ما  آن چه که از  بدعت گذار هم  به خاطر قصد خیری که داشته است  اجر

این بدعت پسندیده  هر بدعتی «. این بدعت خوبی است»نق  شده است که گفت  « عمر»

شود. هر چند در ن  صریح  آن را که عمومات ن  بر استحبابش داللت ب ند را شام  می

یست و گذار هم میذور نها  ناپسند هستند و بدعتعم  نیامده باشد. برخی دیار از بدعت

آن بدعتی است که دلیلی از شرع بر فساد آن اقامه شده است ولی صاحب بدعت بر انجام 

 (43   1م  ج0198حزم  ابن) آن اصرار دارد

و در برخی  در بیای موارد رایج اه  سنت و شییه فقهایاین در حالی است که بین 

 از موراد مخالفانی داشته است.

 بدعتدرمورد  بندیتقسیم همین میتقد به امامیه مشهور از فقهای «شهید اول»ماالً 

 با استناد به   «محمدباقر مجلسی»در مقاب    (146-144    2  ج1372عاملی  ). است

استاناء  بدون بدعتیهر »گوید  دهد و میانتقاد قرار می را مورد   نظر شهید اولروایت یک

 (193    1ج  1363  مجلسی)« است بر خدا و رسول افترا و حرام

 بندیتقسیم خود این نظر شاطبی . بهاست میترض بندیتقسیم این نیز به «شاطبی»

 بندیتقسیم کند و ایننمی داللت تقسیم بر این و شرعی دینی دلی  و هیچ است بدعت

هر »گوید  مى وی در جای دیار (130    1ج   1420شاطبى  ) است متناقض نفسهفی

شاطبى  ). بدعتى گمراهى است  مطلق و عام است و البته استانایى هم در آن وارد نشده

 (141    1ج   1420

شود و شام  همه اقسام بدعت مى« ک  بدع  ضالل »  رجب حنبلى ابناز نظر 

 (252    1422حنبلى  ). استانایى هم ندارد

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://lib.eshia.ir/80220/1/43/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
https://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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ها بدعتادّعای نی و بودن بیای از »بندی برخی از علما میتقدند  در مقاب  این تقسیم

به مینای متّهم کردن دین به نق  و کام  نبودن است و اعتقاد به بدعت نی و  دین را فاسد 

دانند. در نتیجه  ای بیش نمیکند که دین را بازی هکند و فرصتی برای کسانی ایجاد میمی

دهد و در آن هناام هوای را که بخواهد  زیر پوشش بدعت نی و انجام می هرک  هرچه

شود و این برای گمراهی آش ار های آنان در امور شرعی حاکم میها و ذوقنف  مردم  عق 

 (86  1385طبسی  )«. و گناه مردم کافی است

  باید «دع نیم الب»با توجه به جمله عمر در »نویسد  مىهم در این باره  ابن ُکحالنى

کحالنى  ). چیز قاب  مدح نیست  چون همه بدعت گمراهى استدر بدعت هیچ  گفت

 .(10    2  ج 1379

 بدعت لغوی بودند  مینای بندیتقسیم طرفدار این که نظرانیصاحب رسد کهنظر می به

 اند.خلط کرده آن اصطالحی را با مینای

سابقه و به شرییت هم یم  یینی کار نو و کار بیاگر بدعت را به مینای لغوی بایری

انسان  ضرر نسبت دهیم؛ گاهی به شرع به که این بدون است گونه دو   ایننسبت ندهیم

و  ؛های اتمی  وسای  جنای کشتار جمییگوییم مانند بمبمی« بدعت سیئه»آن است به 

های تهویه که در مانند دستااه  نامیممی« بدعت حسنه»گاهی به نفع انسان است که آن را 

اگر بدعت را از نظر اما کنند؛ اند که بشر را تا حدی از گرما حفظ میزمان ما درست کرده

 تمام نداریم  بل ه حسنه بدعت است  یینی قسم یک فقط عتبدشرییت در نظر بایریم 

از نظر برخی  صالة تراویح اند. ماالًهستند که در حد شر  ایگناهان کبیره و سیئه هابدعت

در حالی که اگر صالة تراویح را امر شرییت بدانیم که ریشه   حسنه است بدعتِ  خلفاء از

ریشه در   تراویح صالةاست اما اگر « سنت» دارد  دیار بدعت نیست بل ه سنت و دین در

 سیئه است. تشرییت نداشته باشد  بدعت حسنه نیست بل ه بدع

https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D8%B1
https://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D8%B1
https://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD
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 هاتفاوت -3-2

های فرق ننهادن بین مفاهیمی هم ون اختراع  نوآوری و سنت با بدعت ی ی دیار از ریشه

تفاسیر متیدد است. برای این ه مرز و محدوده بدعت مشخ  گردد  باید تفاوت مفهومی  این

 گردد. سری از مفاهیم مانند  اختراع  نوآوری و سنت مشخ  و روشن بدعت با یک

 تفاوت ابداع با اختراع -3-2-1

و سابقه است فرق میان ابداع و اختراع  این است که ابداع انجام دادن کار  است که بى

اختراع انجام دادن کار  است که تاکنون سببى برا  آن یافت نشده است. اختراع  کار خدا 

  1372)طبرسی  شود که کسى قادر بر انجام آن نباشد. است  زیرا به کار  اختراع گفته می

خدای سبحان نه تنها مالک که خالق است و نه تنها خالق بل ه بدیع است و  (207  8ج

یع )به مینای مبدع( آن است که اگر کسی مواد محقق شده در خارج را فرق خالق با بد

ها صورت دهد  او خالق است  اما فاطر و بدیع نیست. مم ن است آوری کرده  به آنجمع

کسی ماده را خود بیافریند  لی ن در آفرینش صورت آن مبت ر نباشد و بر اساس تقلید از 

ها را ری که حروف کلمات و نیز کلمات جملهالاویی خا  به آن صورت دهد؛ مانند شاع

سراید. او خالق شیر هست  لی ن ها پیشینیان میآفریند  اما شیر را به سبک سرودهخود می

بدیع نیست؛ زیرا در سبک شیر از دیاران تقلید کرده است. خدای سبحان هم خالق و هم 

هایی که به ریده  هم صورتبدیع و نوآور است؛ به این مینا که هم مواد خام اشیاء را آف

 (318   6  ج1383)جوادی آملی   ها داده ابت اری و نوظهور است.آن

 تفاوت بدعت با نوآوری -3-2-2

اند اف ار غلط خود را در کوشیده با تحریف  مغالطه و خلط میانیطی نیم قرن اخیر 

ها نوآوری آن هایی که درحوزه   اما باید دانستپوشش الفاظی چون نوآوری ترویج دهند

 سه دسته است  صورت گرفته است 
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نوآوری در امور صد در صد عرفی که هیچ ارتباطی به مسائ  شرع ندارد  دسته اول  

باشد مانند نوآوری مربوط به صنایع و اختراعات. این گونه امور از مسای  مفید وسازنده می

 کنند.و همه عقالی عالم از آن استقبال می
آن ه نسبت به شرع داده ی عرفی پیرامون موضوعات شرعی  بینوآوردسته دوم  

شود؛ ما  مجال  بزرگداشت  جلسات مسابقات قرآنی  بنای مساجد با کیفیت خا   

شود که برای پیشرفت مقاصد و اهداف دینی در نظر گرفته می ... ها وها و محرابگلدسته

دسته  داند.د و بدعت نمیشناسو هیچ ک  آن را به عنوان یک دستور خا  شرعی نمی

نوآوری به مینای ش ستن حریم دین  اضافه یا کم کردن قانونی بر آن  که بدعت سوم  

این مینا از ( 117   1384)م ارم شیرازی  . حرام است و باعک گمراهی مردم

گیری بسیاری از فرق و مذاهب در برابر نوآوری صف باعک گردیده که همواره« نوآوری»

هرگونه  ؛«متحجرانه گرایش»رایش متااد از این موضوع داشته باشند. یک کرده و دو گ

هر نوع ف ر و رفتاری را که در زمان ؛ آنان  دانندنوآوری را به کلی ممنوع و حرام می

  مانند  داند  اصحاب و تابیین وجود نداشته بدعت و خالف شرع می( )رسول خدا

بسیاری از عقاید  اف ار  بوده و با این توجیه  گرایش این  یهبرجست یهنمون که هاسلفی

 امامان و  (توس   زیارت رسول خدا)مانند  مراسم  آداب و اح ام رایج بین شیییان را 

  برگزاری جشن میالد آن حارات و هر کاری که در زمان رسول (السالمعلیهم) میصوم

  دسته دومی نیز گروهاین  دانند. در برابرِبدعت و حرام می را سابقه نداشته است  (خدا)

هرگونه نوآوری را مطلوب و مفید دارند و « گونهگرایش سه  اناارانه و تسامح»هستند که 

ها  زمانی مطلوب است که در اند که این نوآوریولی به این ن ته توجه نداشتهد. نشمارمی

 .گیردصورت می «کتاب  سنت  اصول و قواعد ثابت» چارچوبِ

ی دیاری تیریف ری در تشخی  بین بدعت و نوآوری  آن را به گونهاما شهید مطه

  نو استنباط  هآوری غلط است  بدعت است و حرام. بلدر دین نو»گوید  کند و میمی
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آوری است  کنند نوکردن درست است که آن نوآوری نیست. اخباریین اجتهاد را خیال می

مم ن  .کنند. اجتهاد یینی حسن استنباطاشتباه می  گویند اجتهادها همه بدعت استمی

خود او با دیاران جور دیار استنباط  استنباط کند که قبالً است مجتهدی مطلبی را از نو

« بدعت»اند. این  مسئله استنباط است نه آورندگی. امروز  مطلق نوآوری را کردهمی

آور است. ولی ما گویند فالن ک  بدعتکنند و ماالً مینامند و از بدعت حمایت میمی

یینی نوآوری « بدعت»این اصطالح غلط است. در میان ما از قدیم  نباید اشتباه کنیم. اصالً

بنامیم  بید کم « بدعت»نباید چیز دیار را . «ادخال فی الدین ما لی  فی الدین»در دین  

بدعت ویند  این گمی« بدعت»کم باوییم پ  بدعت اش الی ندارد. اگر امروز نوآوری را 

اگر در مسائ  هنری  شیری  فلسفی یا علمی است نه فقط عیب نیست بل ه کمال است 

ولی در دین  آنهم به مینی آوردن نه به مینی اجتهاد  یینی چیزی را که در دین نیست از 

 (102  16  ج1376)مطهری   خود جی  کردن  در حد بزرگترین گناهان است.

 تفاوت سنت با بدعت -3-2-3

بدعت »فرماید  طوری که طبرسی مینظر مفسرین دارای تقاب  با سنت است به بدعت در

به مینای روش « سنت» (247  24  ج1372)طبرسی  « ایجاد کاریست بر خالف سنت.

مطلوب و خداپسند و کاری که در دین مطلوب قلمداد شده است  خواه واجب باشد و خواه 

گیرد؛ زیرا سنت در این مینا  کاری قرار می مستحب. در این اصطالح  سنت در برابر بدعت

گذاری شده است  و در برابر آن  بدعت کاری مطلوب و پسندیده است که در شرع پایه

گذار از پیش خود آن را به دین نسبت است که در شرع و دین پیشینه ندارد و بدعت

 (283  1392)مصباح یزدی  . دهدمی

  و ت رار گشته نیز مشهور نبوی از احادیک ماری  در شو سنت بدعت مینایی تقاب 

 پای از عصر نبوی سنت مقاب  مفهوم عنوانبه بدعت سازد کهمی ت یه را قاب  نظریه این

روزی از امیرالمومنین درباره بدعت و سنت سوال شد  ایشان فرمودند  سنت   .است گرفته
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)ابن شیبه زی است که مخالف باآن باشد. همان سنت رسول خدا است و بدعت نیز چی

یا در جای دیار از ایشان نق  شده که  اه  سنت کسانی هستند که  (211  1382حرانی  

زنند  اگرچه این افراد اند  اند چنگ میبه آن ه خدا و رسول او بر ایشان سنت قرار داده

رش مخالفت ورزیده و به باشند و اه  بدعت آنانند که با فرمان خدای تیالی و کتاب پیامب

)متقی کنند  گرچه این افراد زیاد باشند. رأی خود و بر طبق هواهای نفسانی خود عم  می

 (184  16  ج1413هندی  

در مقاب  شرییت و سنت به کار رفته است و مقصود از  اژه بدعت در روایات  غالباًو

علیه وی است. امام علیآن  انجام دادن کاری است که بر خالف شرییت اسالم و سنت نب

افراد » (176البالغه  خطبه )نهج ؛«ةدعَ بِ  عً دِ بتَ مُ  ََ  ةٍ رعَ ُِ  عأ بِ تَّ مُ  اللِ جُ َْ  وسُ و النِ ّنََّ اِ »السالم فرموده است  

مو »و در جای دیار فرموده است  « گذار در دیناند  یا پیرو شرییتند  یا بدعتدو گونه

که به هیچ بدعتی حادث نشد مار این» (145البالغه  خطبه )نهج ؛«ةأ نَّ و سُ بِ  كَ رِ   تُ اِ  ةأ دعَ ت بِ ثَ  دِ اُ 

 «.سبب آن سنتی تر  گردید

 «تشریع»و « بدعت» تفاوت -3-2-4

دانند. مرحوم نائینی در ای از فقها و اصولیان  بدعت و تشریع را متخالف با ی دیار میعده

ت که تشریع عبارت است از فرق بین تشریع و بدعت در این اس»  نویسداین زمینه می

عدم آن   عملی که شارع آن را اراده ن رده است و بدعت عبارت است از عملی که شارع

آن تشریع صورت  یهاراده کرده است  ؛ بنابراین موضوع تشریع ]همان عملی که به وسیل را

 یهلگیرد[ حرمت ذاتی ندارد. آن ه که حرام است  خود تشریع است که قاب  رفع با ادمی

)نائینی  تسامح است. به خالف بدعت  زیرا بدعت  مانند شراب خوردن حرمت ذاتی دارد 

 (318   1  ج1418

شود که بدعت و تشریع دو لفظ متباین از این سخن مرحوم نائینی چنین استنباط می

هستند و هیچ مصداق مشترکی ندارند؛ زیرا موضوع تشریع با قطع نظر از تشریع آن  حرمتی 
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تشریع آمده است ما  خواندن نماز نافله نه تنها حرمتی ندارد  یهد و حرمتش از ناحیندار

بل ه مستحب نیز هست  اما همین عم  را اگر با یک خصوصیاتی بخواند ما  این ه در 

زمان یا م ان خاصی به جا آورد  با اعتقاد به مشروعیت این خصوصیات  بدون هیچ دلی  

است. اما موضوع بدعت با قطع نظر از بدعت  حرمت ذاتی شرعی  این عم  تشریع حرام 

دارد. ماالً خواندن نماز مستحبی با جماعت  حرام است. حاال اگر کسی نماز مستحبی را با 

 جماعت بخواند با اعتقاد به مشروعیت این عم   بدعت و حرام خواهد بود.

بدعت و تشریع  در این  شود تفاوت بینو متون دینی استفاده می اما آن ه که از روایات

است که در صدق عنوان بدعت  دعوت مردم به عم  به بدعت  وجود دارد. امّا در تشریع  

بین بدعت و تشریع گذارده و   چنین شرطی وجود ندارد. ل ن تفاوتی را که محقق نائینی

که مدر  است؛ زیرا با تتبیی حرمت بدعت را ذاتی و تشریع را غیر ذاتی قلمداد کرده  بی

 انجام شد  روایتی دال براین مطلب یافت نشد و خود ایشان هم  دلیلی ارائه ن رده است.

 اختالفات اعتقادی و مذهبی -3-3

ها نتوانند تیریف دقیق  جامع  مانع اختالفات اعتقادی و مذهبی مفسرین  باعک گردیده که آن

 مییارهای آنان شده است.و کاملی از مفهوم بدعت داشته باشند و باعک نوعی پراکندگی در 

ی از ازهیآمرسد برخورد مفسرین در این موضوع  بیشتر همراه با تیصب و به نظر می

کالمی  تاریخی و فرهنای  -ی مذهبی بوده است. عوام  بیرونی هم ون  مذهبیهازهیانا

ی به این موضوع در طول تاریخ داشته تا جای شیو گراها کننده در تنوع دیدگاهنقش تییین

و  هیامیبنی مختلف ما   هادورههای سیاسی و کالمی در ها و جدالکه حتی نزاع

 تخثیر بسیار زیادی در این خصو  داشته است. عباسیبن

فرق و مذاهب متیدد در طول تاریخ  شام   « اختالفات ف ری  اعتقادی و مذهبی»

و  باطنیهمرجئه    ه  میتزلاشاعرهاصحاب حدیک  مت لمان  فالسفه  اشاعره  میتزله  

ا در تفاسیر متفاوت مفسرین اه  سنت و امامیه  نقش به سزایی ر  جهمیه  خوارج  حشویه

 پیرامون بدعت  ایفا کرده است.

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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 نتایج تفاسير متعدد مفسرین پيرامون بدعت -4

تفاسیر متیدد مفسرین  نتایج و عواقب زیادی را به همراه داشته است که در ذی  به آن 

 پرداخته خواهد شد.

 های سلفی گیری و رشد اندیشهشکل -4-1

اند  برداشتههای سلفی گام سته یا ناخواسته در مسیر ایجاد اندیشهمفسرین متقدم و متخخر  خوا

آنان با عدم نظرات واحد و مشتر  پیرامون مفهوم و ماهیت بدعت و هم نین نظریات بیاًا 

 اند.های سلفی گونه باز گذاشتهتفرقه انایز  شرایط را برای رشد تف رات و اندیشه

ود را در جوامع اسالمی نشان دهد؛ گونه این جریانات توانسته است به دو صورت خ

 نظری یا اعتدالی و گونه عملیاتی یا افراطی.

جز مورادی که در دوران  -بخش نظری و اعتدالی این جریانات  همه چیز را 

داند. بخش افراطی و بدعت دانسته و این افراد را نیز بدعتاذار می -صدراسالم ش   گرفته

های ت فیری میروف هستند نیز با همان اعتقادات  به گروه عملیاتی این جریانات که بیشتر

 داند. تمام این بدعت گذاران را واجب القت  می

گونه گفت که این جریانات غیردینی در شاخه نظری و اعتدالی آن  شود ایندر حقیقت می

است. یا به عبارتی این « ت فیر»و در شاخه افراطی و عملیاتی آن نامش « سلفی»نامش 

 ها در آغاز نامش سلفی و در ادامه به ت فیری منجر خواهد شد.ندیشها

 متهم نمودن فرق و مذاهب به بدعت -4-2

ها و مذاهب   متهم نمودن فرقه«بدعت»ی ی دیار از نتایج تفاسیر متیدد مفسران در باب 

 مختلف اسالمی به بدعتاذاری است. 

میتزله  اه  سنت و امامیه  هر کدام حنابله  وهابیه  اصحاب حدیک  مت لمان  اشاعره  

 اند.با دالی  متیدد  ی دیار را به بدعتاذاری متهم نموده
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از  بیش (267-264   1هر  جزیگلد) وهابیه آنان دنبال و به حنابله  فرق در میان

 ها استفادهدیار فرقه هایباورها و آیین قلمداد کردن نامشروع برای بدعت از اتهام همه

 بزر  و محدثان و تابیین صحابه   یینیصالح باید از سلف مبنا که با این اینان. اندکرده

 از سردمداران تیمیه ابن .خاستندبرمی ستیزه به ایکرد  با هر امر تازه پیروی ق 3-1 قرن

و  اشاعره  جهمیه  میتزله  شییهاز  اعم مت لمان از نظر او همای. است ف ری جریان این

گرفتار  بدعت نیز در دام سینا ابنو  فارابی از جمله گذارند و همه فالسفهبدعت خوارج

  1  جق1392  هتیمی ابن ؛373   5  ج363   1  ج1403  تیمیه بن)ا. اندآمده

  امینی ؛360   ق1374  تیمیه ابن؛ 363   1  جق1405  تیمیه ابن ؛429 -425 

  تیمیه ابن). کندنیز انتقاد می دینی هایجشن اریزاز برگ او حتی (148   3ج  ق1387

 (50   1جق  1408  عاملی؛ 581   2  جق1413

 بدعت و تف ر را در دین پرسش هرگونه  حدیک کهنه اصحاب گرایشدر ادامه 

  1  جم1991  مالحمی). دکرقلمداد می را نامشروع فلسفهو  کالم علمو  دانستمی

 (217   1  جق1403  بغوی  127   1  جسب ی  72-76 

 میانرا در  فلسفی فرهنگ و آوردن یونانی هایترجمه کتاب نیزقرطبیمبنا   بر این

  قرطبی)داند گذار میکار بود  بدعت سرمنشخ این را که خواند و مخمونمی بدعت مسلمانان

در برابر  مت لمان پاسخ( 333   ق1404عساکر   ابن؛ 214-213   2  جم1965

  م1952  اشیری)! کار خود شماست   بل هکار ما نیست بدعت بود که این حدیک اصحاب

 رشد چنین دانند و ابنگذار میدعترا ب نوبه خود فیلسوفان به مت لمان( 88-87   1ج

 بدعت گرفتار تخویالت سخت همای حشویهو  باطنیه    میتزلهاشاعره دهد کهمی پاسخ

 (88 - 87   1  جم1952  اشیری). آمیزند

 را اه  - و باطنیه   شییه  میتزلهجبریه از جمله -جز خود  هایهمه فرقه اشاعره

  یافیی؛ 113   ق1404عساکر   ابن؛ 5   1  جق1368  ملطی) .دانندمی تبدع

 (19-18   1ج ق1383  غزالی ؛99  م1910

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA#foot-main79
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA#foot-main79
http://lib.eshia.ir/15083/3/148/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15083/3/148/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B4%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B4%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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  ق1404عساکر   ابن). دانندمی صادق و اشاعره مرجئهرا درمورد  اتهام این میتزله

 (49   1جق  1413مفید   شیخ؛ 108   113 

  1جش  1351  شاذان). شمرندمی بدعت جز خود را اه  هایهمه فرقه سنت اه 

  (150   1  جق1421  کراج ی  ؛4 

 بدعت را اه  و صوفیه   خوارج  میتزلهغالت  سنت نوبه خود اه  نیز به امامیه

وحید  ؛190   1  جق1408  حر عاملی ؛97   1ج ش1371  بابویهابن) .دانندمی

 هم نین آنان( 111   1جش  1379  عالم  حلی ؛84   1جق  1412  بهبهانی

 (5   1جق  1368  کوفی) .اندقلمداد کرده از خلفا را بدعت برخی کارهای

 گيرینتيجه

آن است. مفسرین متقدم و « ماهیت»ی بدعت  بحک ترین موضوعات در حوزهاز مهم

شییه و اه  تسنن از قرن چهارم تا میاصر  هرکدام با توجه به اعتقادات خا  خود   متاخرِ

 اند. ع داشتههای متیددی به این موضونااه

در چهار آیه از قرآن فقط  استخراج شده و« بدع»با توجه به این ه بدعت از ریشه 

دارد   بدعت با مفهوم محسوستنااتنگ و  ایرابطه آن هتوان گفت  ذکر شده  میمجید 

 است. 27آیه « حدید»سوره در « ابتداع» ریتیب

در اقوال مفسرین در مینای لغوی واژه بدعت  تفاوت چندانی دیده نشده و وجه 

نظیر  مانند  بیهر چیز یا کارِ بی»اشترا  مینای لغوی بدعت در نظر آنان  عبارتست از  

های مفسرین متقدم و متاخر  نااهاما در مینای اصطالحی بدعت  « سابقهنوظهور و بی

پنجاانه  شام   های گیری مولفهمتفاوت و بیااً متناقای با هم دارند که حاص  آن ش  

در مورد بدعت است. « مخالفت»و « حدوث»  «تشریع»  «ی غیردینیگزاره»  «امرنوظهور»

غیردینی   یگزاره»به دلی  پرداختن به جنبه لغوی بدعت  « امرنوظهور»در این میان  

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://lib.eshia.ir/15041/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15041/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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به دلی  « حدوث»  به دلی  مح  اختالف بودن بین مذاهب مسلمان  و «مخالفت و تشریع

 دخالت دادن دیدگاه سلفی مفسرین  از جامییت برخوردار نیستند.  

هایشان نسبت به مفهوم بدعت با ی دیار متفاوت بوده است  که اغلب مفسران  دیدگاه

های متناقض بندیتقسیم»ان را باید ناشی از  های آنعلت این تنوع و تفاوت دیدگاه

  شام   بدعت ممدوح و مذموم؛ شرعی و لغوی؛ مباح و ناپسند و حسنه و «پیرامون بدعت

 و« فرق ننهادن مفهوم بدعت با مفاهیمی هم ون  نوآوری  تشریع  اختراع و سنت»سیئه؛ 

ات  اصحاب حدیک  در طول تاریخ  شام  اختالفآنان  « اختالفات اعتقادی و مذهبی»

  جهمیه  خوارج  حشویهو  باطنیهمرجئه      میتزلهاشاعرهمت لمان  فالسفه  اشاعره  میتزله  

ی این موارد باعک نوعی پراکندگی در مییارهای آنان که همهاه  سنت و امامیه  دانست  

گیری و رشد ش   شده است. حتی این تفاسیر غیرِ واحد و متفاوت  زمینه را برای

ه و های سلفی و ت فیری به دو صورت اعتدالی و افراطی در جامیه فراهم نموداندیشه

گذاری در بین فرق و مذاهب مختلف را  رونق بخشیده  به طوری که  فاای اتهام به بدعت

حنابله  وهابیه  اصحاب حدیک  مت لمان  اشاعره  میتزله  اه  سنت و امامیه  هرکدام با 

 اند.گذاری متهم نمودهدالی  متیدد  ی دیار را به بدعت

فی مفهوم بدعت نزد مفسران  به نظر لذا با توجه به عدم اشتراکات کافی در میر

رسد نتایج حاصله از این تحقیق  با نتایج بدست آمده از نوشتار و گفتار فقهای متقدم و می

متاخر پیرامون بدعت  ادغام و از آن طریق نقاط اشترا  و افتراق این بحک روشن و 

 ت می  گردد.
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http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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