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ترین مفاهیم اسالمی است. این مقاله به دنبال بیـان دیـدگاه سنت و بدعت از جمله مهم مقدمه ۱۲۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ریح سنت و بدعت است. آنچه موجب این تحقیق شد، لـزوم تبیـین صـ مسئلهشیعه در  جـب شیعیان موجب شده تا دیگران دیدگاه شیعه را تبیین کنند و خواسته یا ناخواسـته موتبیـین نشـدن مسـائل توسـط خـود  ،است. در مـوارد زیـادی مسئلهدیدگاه شیعه در این  هایی که در باب سنت و بدعت ها و تفریطاز طرفی افراط ؛انحرافاتی در این تبیین گردند لفین خـود را تـا مـرز تکفیـر است که در مواردی اشخاص مخا ایصورت گرفته به گونه خوبی وجود دارد که از ایـن میـان  ها و مقاالتکتاباند. در باب سنت و بدعت رسانده شیخ جعفر باقری،  البدعه دراسة موضوعیه مختصرهالله سبحانی، آیت البدعهتوان به می در کـه  مقاالتبسیاری از کتب و  اره کرد.علی محمد یزدی اش ، اثربدعت در نگاه قرآن به اهم مباحث سـنت و بـدعت از جملـه تعریـف،  خصوص سنت و بدعت نوشته شده ها، در مقابله با وهابیت همچنین عموم این نگاشته ؛اندحکم آن، نپرداخته ارکان، اقسام و سـنت اهل یبرخی نیز به بیان آرا ؛اندصورت تطبیقی بررسی کردهمسئله را بهبوده و این  -مسئله سنت و بـدعت بـهدیدگاه شیعه در  ر این نگارش تالش شده تااند. دبسنده کرده ای بـین شـیعه و ت مجزا بررسی شـود و در آن مقایسـهصورختصر و بهصورت مفید و م شـود معنـی لغـوی و سنی نخواهد بود. اهم مبـاحثی کـه در اینجـا بـه آن پرداختـه مـی شیعه است. در و اقسام آن و حکم آن از دیدگاه اصطالحی سنت و بدعت و ارکان بدعت  -ور مـیمنظـو یا بد باشـد. ابـن کخواه نی 1معنای شیوه و روش است؛سنت در لغت به سنت در لغت و اصطالح شود.در ادامه معنای لغوی و اصطالحی هر یک از سنت و بدعت تبیین می مفهوم سنت و بدعت صورت خالصه بیان خواهد شد.انتها نتیجه بحث به کتـاب االصـول  2.باشـد یـک یـا بـداعـم از آن کـه ن ؛معنای سیره استنویسد: سنت به                                               
 ۶۱ص ،۳ج ،معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس، یراز یقزوین .1
 ).۲۲۵ص، ۱۳ج، لسان العربمنظور، محمد، ؛ (ابن»والسنة: السیرة، حسنة کانت أو قبیحة« .2



بـرای مـردم   پیـامبرواسطه پیـامبرحق که خدا آن را به سپس اختصاص یافت به طریقِت  ؛معنـای راه و طریقـت بـودنویسد: سنت در اصـل بـهنای سنت میدر تبیین مع االصلیه ١٢١ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   شود. هر عمل شرعی و اعتقاد به حقی را شامل می و ستاد تا با آن به خدا تقرب جویندفر سنت در اصـطالح  1شود.سنت در مقابل بدعت است و به واجب و مستحب تقسیم می ت. سـنت در کنند که غیر از دیگری اسمعنایی را اراده می ان،خاص است و هر یک از آنمعانی مختلفی آمده است. سنت نزد هر یک از محدثین و فقها و متکلمین اصطالحی به -هاست و ب عصومقول و فعل و تقریر معصوم معنایدر مقابل قرآن و به ،نزد محدثین شیعه در کالم است کـه در مقابـل رود. اطالق دیگر سنت  کار میبه 2معنای استحبابسنت به ،آید. در فقهشمار میدومین منبع اجتهاد به ،عنوان یکی از ادله اربعه و پس از قرآن کریم صاحب شریعت  عملی است که مطابق عمل ،رود. مقصود از این سنتکار میبدعت به ی بین امور دینی و غیـر و در آن فرق 3است معنای ایجاد چیزی که نبودهبدعت در لغت به بدعت در لغت و اصطالح مراد از واژه سنت در مقابل بدعت است. باشد. در این پژوهش، بزرگـان  4بین بدعت خـوب و بـد نیسـت.فرقی  ،همچنین در بدعت لغوی ؛دینی نیست عمده تعاریف علمای شیعه نزدیک به تعریف  5است. »ادخال ما لیس من الدین فی الـدین« ترین آنهاند که مشهورابدعت، تعاریف مختلفی ارائه کرده شیعه برای تعریف اصطالحی ن اشـاره فقط تفاوت در الفاظ دارند که بـه برخـی از آنـا ،مشهور است و در برخی موارد                                               
 .۱۱۰ص، صول األصیلةاألمحمد محسن،  فیض کاشانی،.1
 ).۴۵ص ،۳، جم فی مسائل الحالل و الحرامشرائع االسال(حلی، جعفر،  ؛»تخص المستحبالسنة لها إطالقان، سنة مقابل البدعة، بمعنی الحکم الشرعي شاملة للواجـب والنـدب، وسـنة مقابـل الفریضـة، وهـي . «2
معجـم ، محمد، قلعجی؛ ۷۰۲، صالقاموس المحیط مد،فیروزآبادی، مح؛ ۶، ص۸، جلسان العرب ،منظور، محّمدابن .3  .۸۴ص، معجم ألفاظ الفقه؛ جعفری، احمد، ۱۰۴ص، لغة الفقهاء
؛ »سواء کانت محمودة، أم مذمومة، ثم غلب اسـتعمالها فیمـا هـو نقـص فـي الـدین أو زیـادة البدعة: اسم من االبتداع.«.4  ).۳۲ص ،القاموس الفقهي(سعدی، ابوجیب، 
؛ عـاملی، ۳۷۸، ص۵ج ،االنتصـار؛ کورانی عـاملی، علـی، ۱۳۱ص، دراسات في الحدیث والمحدثینم، . حسینی، هاش5 سـبحانی،  ؛۹۱ص ،۴، جبحوث في الملـل والنحـل ی، جعفر،سبحان؛ ۲۰، ص۴، جالمواسم والمراسمسیدجعفر مرتضی،  ؛ ۳۹ص ،۳ج ،ید األصـولتسـد؛ مومن قمی، محمد، ٢٦٥، ص١ج ،العقیدة اإلسالمیة علی ضوء مدرسة أهل البیتجعفر،  االنـوار -رسالة فی لـبس السـواد ؛ تبریزی، میرزا جواد،۵، ص۱۲ج ،حیاة ابن ابي عقیل العماني وفقهه عقیل، حسین،ابیابن  .۱۷۷ص ،االلهیه



یادة في الدین، او نقصان منـه مـن اسـناد الـی الـدین«: نویسدمیمرتضی سید شود.می ۱۲۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ؛ »البدعة ز ؛ بـدعت »البدعة کّلما احدث فی الدین من غیر حّجة شـرعیة«: گویدمی میثم بحرانیابن 1همراه با نسبت دادن به دین. ؛بدعت زیاد یا کم کردن از دین است البدعة کل رأي أو دین أو حکم أو عبادة لم یرد مـن «: گویدمی باقر مجلسی عالمه محمد 2شرعی در دین ایجاد شود.هر چیزی است که بدون حجت  هر نظر یا دین یا حکم یا عبادتی است  ،؛ بدعت»الشارع بخصوصها وال في ضمن حکم عام کـه نـه  یا ه و بـه گونـهایجاد شد ز پیامبر؛ بدعت چیزی است که بعد از پیامبر»أو عموماو لم یرد فیه نص علی الخصوص، و ال یکون داخال في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصا و سلم  ۶ما حدث بعد الرسول« :گوینددر تعبیر دیگری میی و عالمه مجلس یعالمه حل 3حکمی خاص یا عام بر آن نیامده باشد. ،که از طرف شارع در مـورد آن  نیهمچن ،ردیگ یدر مورد آن آمده و نه داخل در عمومات قرار م ینص خاص ؛ بـدعت »فانها تطلق علـی مـا خـالف ُاصـول الشـریعة«: گویدی میشیخ حسن جواهر 4نباشد. یخاص ایعام  ینه برخـی  و 6ای گسـتردهارد که برخی بدون قید و بـا دامنـهتعاریف دیگری هم وجود د 5شود بر چیزی که مخالف اصول شریعت باشد.اطالق می نبودن آن امر در زمان  ،برخی در تعریف بدعت ،عنوان نمونهبه ؛استدارای قیود بیشتری                                                 1با دقت در تعاریف مختلف 7اند.هیا علم به بدعت بودن را اضافه کرد مبر اکرمپیامبر اکرم
 .۲۶۴ص ،۲ج ،بحار األنوارقر، مجلسی، محمد با 3. .۳۰۶ص، ۱۴۴، ذیل خطبهاختیار مصباح السالکین  بحرانی، میثم، 2. .٢٦٤، ص٢ج ،رسائلالشریف مرتضی، .1
مـرآة العقـول فـي ؛ مجلسـی، محمـد بـاقر، ١٠٧، ص٢ج ،ذهبفي تحقیق الم منتهی المطلب، حسن بن یوسف، حلی.4  .۷۸، ص۱۱ج ،شرح أخبار آل الرسول
 .۳ص، ۱ج ،بحوث في الفقه المعاصرجواهری، حسن، .5
 ).۳۳۸، ص۱، جلفائدةمجمع ا؛ (اردبیلی، احمد، »ان البدعة ما لم یکن في عهده«.6
االصـول  شرح الکافي؛ (مازندرانی، محمد صالح، »البدعة کل ما أحدث في الدین مما لم یکن في عهد سید المرسلین«.7 التنقیح فـي شـرح ؛ (غروی تبریزی، علی، »البدعة: إدخال ما علم أّنه لیس من الدین في الدین«)؛ ۱۸۹ص ،۱۱، جوالروضه ادخال ما لم یعلـم انـه مـن الـدین «)؛ ۱۱۴ص ،۱ج ،مصباح األصول(بسهودی، سیدسرور، )؛ ۴۳۶، ص۷ج ،العروة الوثقی )؛ (اصـفهانی، محمـد حسـین، ۱۸، ص۱ج ،هدایة الطالب إلی أسرار المکاسـب؛ (شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، »في الدین  



که اصلی در دین در جایی ؛توان گفت که بدعت، تصرف در دین استمی 2و نگاه به ادله ١٢٣ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   بدعت ضروری است که ارکان و برای شناخت بدعت از سنت و معرفی مرز بین سنت و  و بدعت از منظر شیعه مالک سنت ندارد و به دین استناد داده شود. های سـنت ه غالب بزرگان شیعه ارکان و مالکاگرچ ؛بدعت بیان شودهای سنت و معیار نکاتی که در باب اما از تعاریف و  ،اندصورت مجزا مورد بررسی قرار ندادهو بدعت را به شود یـا بـدعت بین سنت و بدعت ملکه و عدم ملکه است و آنچه به دین نسبت داده میکـه رابطـه منطقـی با توجه به این ؛توان به این ارکان دست یافتمی ،اندان داشتهبدعت بی همه به آن ازعـان  وآید دست میتعاریف بهشود و از اولین رکنی که در بدعت مطرح می تصرف در دین به زیاده و نقیصه. ۱ پردازیم.بدعت از دیدگاه علمای شیعه میاز این رو فقط به بیان ارکان  ؛شـودیه، ارکان سنت نیز شناخته مـیبا بیان ارکان بدعت از دیدگاه امام ،یا سنت است و -وضـوح دیـده مـیبه ،ن رکن در تعاریف علما از بدعتتصرف در دین است. ای ،دارند یادة في الدین، او نقصان منه من اسناد «د: گویمرتضی میسید ،عنوان نمونهبه ؛شود البدعة ز به آن تصرف در دیـن  اضافه کردن به دین یا کم کردن از دین همراه با نسبت 3؛»الی الدین ؛ (خمینـی، »من الدین بعنوان أنه منه ما لم یعلم أنه...  قال العّالمة المحّشي«)؛ ۳۹۸، ص۲، جنهایة الدرایة فی شرح الکفایة                                                                                                      د: فرمایـکنـد و مـیبه این رکن اشـاره مـی» به دین اسناد«ی با تعبیر یالله خواست. آیت )؛ ۱۱۹ص ،۲ج ،القواعـد والفوائـدعاملی جزینی، محمد بن مکی، «)؛ ۳۵۴، ص۴، جتحریرات في األصولسیدمصطفی،  ؛ »محدثات االمور بعد عهد النبي صلی الله علیه وآله تنقسم أقساما ال یطلق اسم البدعة عندنا إال علی ما هـو محـرم منهـا«  ).۲۱۱ص ،نضد قواعد الفقهیةقداد، (سیوری حلی، م
مـاده بـدع: البدعـه « )؛۲۶ص ،۲ج الرسـائل، سید مرتضـی( ؛»بدعه زیادة فی الدین او نقصان منه من اسناد الی الدین« .1 البدعـة « )؛۲۹۸، ص۴ج ،مجمع البحرین ، فخرالدین،طریحی( ؛»الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی الکتاب و السنه ، ۱ج ،فـی اتبـاع محمـد بـن عبـدالوهاب کشف االرتیاب، سیدمحسن ،امین( ؛»البدعة ادخال ما لیس من الدین فی الدین« )؛۸۰ص ،بحرالفوائـد؛ (آشتیانی، محمد حسن، »یفعله بانه امر من الشارع نلیس من الدین فی الدین ولک ادخال ما علم انه    ).۹۴و ۱۱۹ص
2 .ء رضوان الله فما رعوها حق رعایتهاو رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم اال ابتغاما احـدثت «)؛ ۲۷(سوره حدید، آیه ؛    ).۱۰۱ص ۸۴ج ؛۲۶۴ص ،۲ج، االنواربحار ، محمد باقر،مجلسی؛ (»بدعة اال ترک بها سنة
 ).٢٦٤، ص٢ج ،رسـائلال ،مرتضـی(شـریف  ؛»ای که به دین نسبت داده شودگونهبدعت اضافه کردن به دین یا کم کردن از آن است؛ به« .3



لیس فیه فـال بدعـة مـن دون االسـناد، ومجـرد واما البدعة فهي متقومة باالسناد إلی الشرع ما « ۱۲۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   رکن بدعت آن اسـت کـه چیـزی کـه در دیـن  1؛»کونه من االمور المستحدثة ال یسـتوجبها شود بدعتی محقق نمی ،به دین دادن این بدون نسبتبنابر ؛نیست به دین نسبت داده شود لفـظ برخـی بـا  ؛شودبدعت نمیموجب  ،و صرف اینکه چیزی از امور مستحدثه است به این رکن اشاره  4در دین و برخی با تعابیر دیگر 3و برخی با لفظ ادخال 2در دین احداث عنـوان بـه ؛کنـدبودن تصرفات در دین اشاره میصورت آشکار بر رکن برخی احادیث به ؛ثی است که بـر ایـن امـر داللـت داردآیات قرآن و احادی ،اند. عمده دلیل این رکنکرده بهترین کالم کتاب خداسـت و  5؛»شر األمور محدثاتها، و کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضاللةإن أحسن الحدیث کتاب الله، و خیر الهدي هدي محمد، و «بوی آمده است: در حدیث ن ،نمونه تمام امور جدیـد و بدترین امور، امور جدید است.  ت پیامبربهترین هدایت هدایت پیامبر فرماینـد: مـی علـیی دیگـر امـام علـیها ضاللت است. در حـدیثبدعت و تمام بدعت سـنت چیـزی اسـت کـه  6؛»، و البدعـة مـا ُاحـدث مـن بعـدههاللـالسّنة ما سـّن رسـول« بنا گذاشته است و بدعت آن است که بعد از او ایجاد شده است. در این دو  پیامبرپیامبر نتیجه اینکه بـر اسـاس ایـن  ؛ن، مساوی بدعت قرار داده شده استمحدث بود ،حدیث که چیزی را به دین اضافه کنـد  شخصیصرف در دین از ارکان بدعت است و ت ،احادیث                                               
 .۱۷۶ص ،۲، جالتنقیح في شرح العروة الوثقی ،یعل ،یزیتبر یغرو.1
البدعة : کّلما احدث فـی الـدین مـن غیـر حّجـة « )؛۳۰۶ص، ۱۴۴، خطبهذیل اختیار مصباح السالکین ثم،یم ،یبحران(.2 مـرآة محمـدباقر،  ی،مجلسـ(؛ )۱۰۷، ص۲، جذهبفـي تحقیـق المـ منتهـی المطلـب، حسن بن یوسف، حلی( ؛»شرعیة  ».الخصوص، و ال یکون داخال في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموماما حدث بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و لم یرد فیه نص علی « )؛۷۸، ص۱۱، جلالعقول في شرح أخبار آل الرسو
؛ ۹۱ص ،۴ج ،بحـوث فـي الملـل والنحـل ی، جعفـر،؛ سبحان۲۰، ص۴ج ،المواسم والمراسمعاملی، سیدجعفر مرتضی،  ؛۳۷۸، ص۵ج ،االنتصـاری، کـورانی عـاملی، علـ؛ ۱۳۱ص ،دراسات في الحدیث والمحـدثین ،هاشمی، معروف حسن .3 -رسالة فی لبس السـواد تبریزی، میرزا جواد، ؛۵، ص۱۲ج ،عقیل العماني وفقههحیاة ابن ابي  عقیل، حسین،ابیابن؛ ۳۹ص ،۳ج ،تسدید األصـولمومن قمی، محمد، ؛ ۲۶۵، ص۱ج ،البیتالعقیدة اإلسالمیة علی ضوء مدرسة أهلسبحانی، جعفر،   .۱۷۷ص ،االنوار االلهیه
 ).٢٦٤، ص٢ج ،رسائلال؛ (شریف، مرتضی، »: البدعة زیادة في الدین، او نقصان منه من اسناد الی الدینیمرتض دیس«.4
، ۱، جدالمسترشـ، محمـد بـن جریـر، یطبـر؛ ۱۱۸ص، األمالي؛ مفید، محمد، ۳۸۴ص ،۱، جاألماليطوسی، محمد، .5  .۳۰۱، ص۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، ؛ مجلسی، ۴۵۶ص
بنـا گذاشـته اسـت و بـدعت آن  سنت چیزی است که پیامبر: «۳۰۲ص ۱ج ،مستدرك سفینة البحار؛ نمازی، علی، ۳۲۷ص ،۴، جالرسـولمرآة العقول فـي شـرح أخبـار آل محمدباقر،  ی،مجلس؛ ۲۶۶، ص۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، مجلسی، .6  ».است که بعد از او ایجاد شده است



لمـا نیـز بـه آن تصـریح ری از عآید و بسیامی دستاز تعاریف علما به ،همانند رکن قبلاز جمله ارکانی که برای بدعت مطرح شده، نداشتن اصل در دین اسـت. ایـن رکـن نیـز  عدم وجود اصل در دین. ۲ مرتکب بدعت شده است. ،یا از دین کم کند ١٢٥ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   آیات و روایات زیادی بر این رکن داللت دارند که در اینجا بـه برخـی از آنـان  1اند.کرده افتری زدن به  ،2ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا او کذب بآیاته...شود. در آیه اشاره می افترا نخواهد  ،شدکه امری ریشه در دین داشته باورد نکوهش قرار گرفته و تا زمانیم ،خدا کـه ریشـه در دیـن نداشـته کنـد حکمی را مذمت می ،شود که آیهمعلوم می ،خدا استنباید در مقابل حکم خداوند قرار گیرد. از آنجا که حکمی که ریشـه در دیـن دارد حکـم دارد کـه حکمـی بیـان مـی ،3...و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرونبود. آیه  هـر  یعنی ؛داندنیز حکم را مختص به ذات باری تعالی می 4ان الحکم اال لله یهباشد. آ و رهبانیـة مـردود اسـت. در آیـه  ،حکمی که از طرف خدا نیست و ریشه در دین ندارد خداوند مسـیحیان  ،5ابتدعوها ما کتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتهـا -دهـد. ایـن آیـه مـیمورد نکوهش قرار می ،ر ریاضت قرار دادندخاطر بدعتی که درا به در غیـر  ؛اید ریشه در دین داشته باشدفهماند که هر کاری حتی عبادت خدا و ریاضت ب بلکه امـری اسـت کـه مـورد  ،سختی ریاضت نه تنها مطلوب شارع نیست ،این صورت این اصل داللت ارد که بر گیرد. در احادیث نبوی نیز عباراتی وجود دنکوهش نیز قرار می                                               خطبته إن أحسن الحدیث کتاب الله، و خیر الهدي هـدي محمـد، و شـر األمـور محـدثاتها، و کـل قـال فـي  ۶اللـهعن جابر بـن عبداللـه أن رسـول«شود. آن اشاره میهایی از دارند که به نمونه
اختیـار مصـباح  ثم،یـم ،یبحرانـ؛ ۷۸، ص۱۱ج ،الرسـولمرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل محمدباقر،  ی،مجلس؛ ۲۰۲ - ۲۰۳ص ۷۴جو  ۲۶۴ص ،۲ج ،االنواربحـارمحمدباقر،  ،مجلسی ؛۲۹۸، ص۴ج ،مجمع البحرین فخرالدین، طریحی،. 1  .۳۰۶ص، ۱۴۴، ذیل خطبهین السالک
 ).۲۱؛ (سوره انعام، آیه»کندچه کسی ستمکار تر است از کسی که بر خدا دروغ بسته و یا آیات او را تکذیب می« .2
 ).۴۴؛ (سوره مائده، آیه»کنند کافرندآنها که به احکامی که خدا فرستاده حکم نمی. «3
 ).۵۷؛ (سوره انعام، آیه»فرمان جز از آن خدا نیست« .4
 ).۲۷؛ (سوره حدید، آیه»که حق آن را هم رعایت نکردندریاضتی که مسیحیان خود آن را بدعت نهادند و ما آن را برای آنان ننوشته بودیم، ما تنها برای آنان رضوان خدا را نوشـتیم « .5



و مـن عمـل عمـال  2،من أدخل في دیننا ما لیس منه فهـو رد و 1.محدثة بدعة، و کل بدعة ضاللة ۱۲۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   اسـت. کلمـه  مـورد بحـث احادیـث ای ازنمونـهاین حـدیث  3؛»لیس علیه امرنا، فهو رد و به معنی امری جدید و نو  )ضد قدیم(محدث یا احدث در این روایات از ریشه حدث  چیزی اسـت کـه در دیـن نیسـت و در  گوید: محَدثصالح مازندرانی می مولی 4است. این بنـابر 5؛ز اموری باشد کـه در دیـن منکـر اسـتباشد و اکتاب و سنت شناخته شده ن صورت عام عمل را در ولی عمومات به ،چراکه در عمومات اگرچه تصریح بر عمل نشده 6؛تواند خاص یا عام باشـددارد میطور که محدث نوری بیان میناصل در دین هما کند. مین آن صدق بدعت بر ،عملی که ریشه در دین داشته باشد گیـرد و دست مـیعنوان نمونه وقتی شخصی برای دفاع از اسالم سالح بهبه ؛گیرندبر می اگرچه از ابزار روز مثل تفنگ  ؛گویندگزار نمیبه او بدعت ،رودبه جنگ دشمنان دین می َو اِعدوا مـا اسـَتَطعُتم ِمـن قـوٍة َو ِمـن ِربـاِط که آیه شریفه چرا ؛یا نارنجک و... استفاده کند کم...الخی ِل و ُترِهبوَن به َعُدوَّ اللِه و َعُدوَّ
گیرد. بزرگـان شـیعه صورت عام او را در بر میبه 7 کنند. مرحوم شیخ حر عاملی این حدیث را دال بر جواز اسـتناد بـه عمومـات استناد می 8»علینـا القـاء االصـول الـیکم و علـیکم التفریـع« در این زمینه به احادیثی از جمله حدیث نظـر مطابق با نص عام اتفـاق ،گوید: تمام عقال در جواز عملو در ذیل آن می 9ننددامی ، ۲ج ،نـواربحـار األ  محمـدباقر،؛ مجلسـی، ۱۱۸ص ،األمـالي؛ مفید، محمد، ۳۸۴ص ،۱، جاألماليطوسی، محمد،  1.                                                .۲۶۳ص ،۱ج ،حلیة األبرار؛ بحرانی، سیدهاشم، ۱۳۱ص ۷۴و ج ۱۲۲ص ۴۴و ج ۳۰۱ص

؛ (نـوری طبرسـی، حسـین، »مقبول است ریپس آن کار مردود و غ ،که قبال نبوده دین ما چیزی را داخل کندکه در  یکس. «2 ليجمهور، ابی)؛ (احسائی، ابن۱۸۶، ص۱۸ج ،مستدرك الوسائل  ).۸۴ص ،۱ج ،عوالي الآل
 .۳۱۱ص ،۱۷ج ،مستدرك الوسائلنوری طبرسی، حسین،  .3
 .٢٠٥ص ،٥ج، تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد، یزبید .4
 ).۶۰؛ (سوره انفال، آیه»بترسانیدآماده کنید برای جنگ با ایشان آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان بسته شده که بـا آن، دشـمان خـدا و دشـمنان خـود را « 7. .۳۰۲ص ،۱ج ،مستدرك سفینة البحارنمازی، علی،  6. ).۴۲۶ص ،۱۱ج ،االصول و الروضه-فيشرح الکا؛ (مازندرانی، محمدصالح، »الشریعةالمحدثات جمع محدثة بفتح الدال وهي ما لم یکن في الدین وال معروفا في الکتاب والسـنة مـن األمـور المنکـرة فـي « .5
ی، حـر عـامل ؛۱۴۳، ص۱ج ،مسـتدرك سـفینة البحـار؛ نمازی، علی، ۲۴۵ص ،۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، مجلسی،  .8  .۶۲ص ،۲۷ج ،وسائل الشیعة محمد،
 .۶۲ص ،۲۷ج الشیعه،وسائل  ی، محمد،حر عامل .9



عالمه مجلسی در ذیل این حدیث  1کند.لکن این حدیث بیش از این را ثابت نمی ؛دارند ١٢٧ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   نویسـنده  2کنـد.گوید: این حدیث بر جواز استنباط احکام از عمومـات داللـت مـیمی ن حدیث را دال بر جواز استنباط احکـام از عمومـات نیز ای مستدرک سفینة البحارکتاب  و تفریـع و رد  اجتهاد :فرمایندالله جوادی آملی با استناد به این حدیث میآیت 3داند.می تـوان از آن بلکه می ؛جا جاری است و اختصاص به فقه اصغر نداردفرع به اصل در همه ی وجـود دارد و ها در شـرع اصـله اگر افعال و اعمالی که برای آنبه ذکر است ک الزم 4استفاده کرد. عارف قرآنی، فلسفی و عرفانیدر م اصل نماز امری مشروع است. اگر کسی  ،عنوان نمونهبه ؛شودبازهم بدعت محسوب می ،اصلی در دین نیسـت ،صورت خاصی مقید کنیم که برای این تقییدمشروع هستند را به ا حالت خاصی بخواند و این را بـه دیـن نسـبت مقید شود که نماز را در زمان خاص یا ب که بـرای اثبـات آن قیـد، اصـلی عـام یـا شود؛ چران کار او بدعت محسوب میای ،دهد در تعریـف بـدعت نیـز آن را از جمله ارکانی که برای بدعت بیان شـده اسـت و برخـی  قصد. ۳ خاص وجود ندارد. مبتـدع خـود بدانـد کـه  ،شخصالتفات داشتن یا همان قصد است. یعنی  5،اندگنجانده حکم مبتـدع  ،نداردشک از کسی که نسبت به بدعت بودن امری التفات بی 6؛»هاجر إلیهوإنما لکل امرئ ما نوی، فمن کانت هجرته إلی دنیا یصیبها، أو إلی امرأة ینکحها، فهجرته إلی مـا إنما األعمال بالنیـات، «کند. با وجود روایات بسیاری چون دارد چیزی را به دین اضافه می                                               
 .۱۰۱ص ،۲ج ،الفصول المهمة في أصول األئمة ی، محمد،حر عامل .1
 .۲۴۵، ص۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، مجلسی،  .2
 .۱۴۳ص ،۱ج ،ستدرك سفینة البحارمنمازی، علی،  .3
 .۱۰ص ،۲۸ج ،تسنیمجوادی آملی، عبدالله، تفسیر .4
البدعة ادخال ما علـم انـه «)؛ ۵۲ص ،۸ج ،ریاض المسائل؛ (طباطبایی، سیدعلی، »إدخال ما لیس من الدین فیه عمدا« .5 البدعـة: إدخـال «)؛ ۸۰، صرالفوائـدبح؛ (آشتیانی، محمدحسن، »یفعله بانه امر من الشارع نلیس من الدین فی الدین ولک ؛ »ادخال ما لم یعلم انه من الدین في الدین«)؛ ۴۳۶ص ۷؛ ج۲۲۴ص ۱۰ج ،التنقیح في شرح العروة الوثقی ،یعل ،یزیتبر یغـرو)؛ (۴۳۶، ص۷ج ؛۱۱۴ص ،۱ج ،مصـباح األصـول؛ (بسـهودی، سیدسـرور، »ما علم أّنه لیس من الدین في الـدین ؛ »ما لم یعلم أنه من الدین بعنـوان أنـه منـه«)؛ ۱۸ص ۱ج ،هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، (شهیدی تبریزی، میرزا فتاح    ).۳۵۴ص ۴ج تحریرات في األصول(خمینی، سید مصطفی، 
خـاطر خـدا و رسـول هجـرت هرکس بهاست. انسان همان است که قصد کرده  یبرا .است تیهمانا اعمال، وابسته به ن. «6  



جاهل دانسـته  ،برداشته شده است و گناهی بر او نیست. پس از آنکه معذور بودن مبتدع ۱۲۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   شود که آیا اطالق مبتدع بر چنین شخصی صحیح است یا نه؟ این بحث مطرح می ،شد احداث و افتراء و ادخال کـه در آیـات و  لفِظ  ،شود. اگر گفته شوداینجا بحث مبنایی می تـوان کسـی کـه قصـد شوند، در این صورت نمیبدون قصد محقق نمی 1،هروایات آمد توانـد بـدون نیـت هـم محقـق نداشته را مبتدع دانست و اگر گفته شود که این الفاظ می خـاطر توجـه اگـر چـه بـه ؛اطالق مبتدع بر کسی که قصد نداشته صحیح اسـت ،دنشو رد. محقق آشـتیانی قصـد را در و عقابی ندا او برداشته شده زگزار ابدعتنداشتن، حکم  دانـیم فرماید: بدعت آن است که چیزی را کـه مـیاطالق بدعت الزم دانسته است و می پـردازیم و آن را به این بحث نمـی ، لذاشودآن بار نمی ثمره عملی بر ،م یا نهبدعت بدانیآنجا که این بحث، یک بحث علمی صرف اسـت و اگـر مـا قصـد را دخیـل در مفهـوم از  2که آن کار امر شـارع شـمرده شـود.صورتیبه ؛را در دین داخل کنیم زء دین نیستج ولی  ،منظر قرآن و سنت بود. در ادامه برای دفع توهم به اموری که از ارکان بدعت نیستندگذاریم. مطالبی که تا اینجا مطرح شد بیان ارکان بدعت از خواننده محترم می یعهده رب داخل یا خارج  معنیشود و از آنجا که بدعت بهاد نمیبدون اشاعه چیزی از دین کم یا زی ایـن اسـت کـه دلیل این افراد بر این مـدعی 3برخی اشاعه را از ارکان بدعت دانسته اند. اشاعه و دعوت. ۴ شود.اند اشاره مین بدعت پنداشتهی آنان را از ارکابرخ کنـد هجـرت کـرده هجـرتش   که با او ازدواج یزندنیا یا خاطر و هر کس به ؛خدا و رسول است یوس، هجرتش به کرده است                                                                                                      یکی از ارکان بدعت  اید اشاعه راب ،است ین در صورتی که اصلی نداشته باشدکردن از د ليجمهور، ابی)؛ (احسایی، ابن۲۱۱و  ۲۴۹، ص۶۷ج ،بحـار األنـوار). (مجلسی، محمد باقر، ۹۰ص ،۱ج ،مستدرك الوسائل ی، حسین،طبرس ینور( ؛»همان خواهد بود  یسوهب  ).۳۲ص ،۱ج ،عوالي الآل
؛ (نمـازی، علـی، »البدعة ما ُاحدث من بعـده«)؛ ۱۸۶ص ،۱۸ج ،مستدرك الوسائل؛ (نوری طبرسی، حسین، »مقبول است ریـرا داخل کند که قـبال نبـوده پـس آن کـار مـردود و غ یزیما چ نیکه در د یمن أدخل في دیننا ما لیس منه فهو رد کس« .1 مـرآة محمد بـاقر،  ی،مجلس)؛ (۲۶۶، ص۲ج ،بحار األنوارباقر،  محمد)؛ (مجلسی، ۳۰۲، ص۱ج ،مستدرك سفینة البحار لـيجمهور، ابی(احسائی، ابن )؛۳۲۷ص ،۴ج ،الرسولالعقول في شرح أخبار آل  ومـن اظلـم ؛ )۸۴ص ،۱ج ،عـوالي الآل  ).۲۱؛ (سوره انعام، آیهاتهیالله کذبا او کذب بآ یعل یممن افتر
بحـر ؛ (آشـتیانی، محمدحسـن، »الدین، ولکن یفعله بأّنه أَمـَر بـه الشـارع البدعة: إدخال ما علم أّنه لیس من الدین في«  .2  ).۸۰، صالفوائد
 .۳۸سبحانی، جعفر، البدعه مفهومها حدها واثرها، ص .3



شود که شخص آن فعل محقق میزمانی افزودن بر دین  ،معتقدند جماعت دانست. این ١٢٩ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   توانـد چیـزی را بـر دیـن اما انجام یـک عمـل در خانـه نمـی ؛کار را به دین نسبت دهدصورت علنی و در معرض عموم انجام دهد و مردم را به آن کـار دعـوت نمایـد و آن را به بـرای او  ،گـزاری کنـدفرمایند: هرکس سنت خیری را پایهمی است که مبر اکرمپیامبر اکرم ازروایتـی  ،کنند کـه از جملـه آنـانآنان برای ادعای خود به روایاتی استناد می 1بیافزاید. آنکه از اجر آنان چیزی بی  ؛اجر آن سنت و اجر هر کسی که به آن سنت عمل کند است -گفته می ه پیامبراینکه در قیامت خطاب به پیامبر ،تقاد آنانهمچنین به اع 2؛کاسته شود رسـد ایـن بـه نظـر مـی 4؛شـودکه تبدیل دین با عمل یک نفر و دو نفر محقـق نمـیاچر ؛اشاره بـه لـزوم اشـاعه در ایجـاد بـدعت دارد 3،»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«شود:  -اینکه عمل یـک نفـر بـهل وارد است استدالل تمام نیست. از ایراداتی که بر این استدال دهند. خود زیادت در دین است و همین یک نفرها هستند که جامعه را تشکیل میخودی چند که آنان در این افعال خـود، قصـد اشـاعه هـم هر ؛چیزی از دین باقی نخواهد ماند ،را به دین بیافزاید یا چیـزی را از دیـن کـم کنـد باشد هرکس از پیش خود چیزیاگر بنا  بایـد  ،باشند و مردم را به فعل خود نخوانند. اگـر اشـاعه از ارکـان بـدعت باشـدنداشته  از  ؛صورت چیزی سبب حرمت فعـل او نیسـت روایات نهی از بدعت ندانست. در اینکند و قصد اشاعه ندارد را مـورد خطـاب آیـات و که چیزی را به دین اضافه می شخصی برخـی از  ؛شـوداشـاعه محقـق مـی ،وجود ندارد و معلوم نیست که با عمـل چنـد نفـرن است که معیـار مشخصـی بـرای اشـاعه دیگر اشکاالتی که بر این دیدگاه وارد است ای                                                5؛داننـداند، مداومت را از ارکان بدعت نمـیدعت دانستهمحققین که اشاعه را از ارکان ب
 همان..1
 .۲۴۷ص ،۱ج ،الخصالبابویه قمی، محمد، ؛ ابن۱۴ص ،۵ج ،الکافيکلینی، محمد، .2
؛ طبـری، ۱۶، ص۸ج ،بحـار األنـوارمحمـدباقر، ؛ مجلسـی، ۱۰، ص۵ج ،الغیبـة النعمـاني. نعمانی، محمد بن ابراهیم، 3 ؛ ۱۱، ص۲۱، ججـامع األخبـار؛ سـبزواری، محمـد، ۱۸، ص۱۷ج ،لشیعة المرتضی بشارة المصطفیالقاسم، محمد بن ابی لي جمهور،ابیاحسائی، ابن ؛۲۶۰ص ،۱۲ج ،االصول والروضه-الکافي شـرحمازنـدرانی، محمدصـالح،  ؛۱ص ،۱۲ج ،دراسات في الکافي للکلینـي والصـحیح للبخـاريمعروف حسنی، هاشم،  ، ۱ج ،عیـون أخبـار الرضـا، محمـد، بابویـه قمـی؛ (ابـن»وجود آوردنـددانی که بعد از تو چه چیزهایی بهای پیامبر تو نمی«  ؛ ۲۴، ص۱ج ،عوالي الآل  ).۹۱ص
 .۳۸ص ،البدعه مفهومها حدها واثرها، جعفر، یسبحان.4
 همان..5



ایـت اند در مداومت هم وجود دارد. روین دلیلی که در اشاعه مطرح نمودهحال آنکه هم ۱۳۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   مـن «اطالق  ،داخل کردن در دین و بدعت است و اگرچه در آن اشاعه یا مداومت نباشدموید این مطلب اسـت کـه فعـل یـک نفـر نیـز   ،»َمْن َعِمَل َعَمًال َلْیَس َعَلْیِه َأْمُرَنا، َفُهَو َردٌّ « توان آن را به واجـب و عنوان نمونه میبه ؛اعتبارات مختلفی قابل تقسیم است (عادی) به . بدعت لغـویاست لغوی و اصطالحی یدعت بر دو گونهبال گفته شد بطور که قهمان اقسام بدعت از منظر شیعه گیرد. همه را در بر می »عمل حسـنه و سـیئه و یـا  همچنـین بـدعت به ؛ح و مکروه و حرام تقسـیم کـردمستحب و مبا قاد فقهـا و بزرگـان در مقابل بدعت اصطالحی به اعت ؛شودتقسیم می 1حقیقی و اضافی کـل «فرمایـد: آنان با استناد به احادیثی کـه مـی 2یک از این اقسام را ندارند.هیچ ،شیعه ا بـه مکـروه و حـرام بـدعت ر ،ضاللت است. شهید اول در مقابل مشهور علمای شیعهمعتقدند که بـدعت تنهـا یـک قسـم اسـت و آن همـان بـدعت سـیئه و  3،»بدعة ضالله شـهید  ،عنـوان نمونـهبه ؛ه بسیاری از بزرگان واقع شده استرد هجمکه مو 4تقسیم کرده ولـی ایـن کـار  ،انـدگانه تقسیم کردهپنجچه برخی بدعت را به احکام گوید: اگرثانی می -انـد واضـح مـیگانه تقسیم کـردهنجپبطالن قول برخی از امامیه که بدعت را به احکام  ،دارنـد کـه بـا ایـن تعریـفعالمه مجلسی ضمن تعریف بدعت بیان می 5ز نیست.یجا                                               
شود که هفته اول مـاه ذی قعـده را روزه بگیـرد و ایـن عنوان نمونه شخصی مقید میدهد بهاعتباری که مکلف ان را انجام میت حقیقی آن است که اصلی در دین ندارد و بدعت اضافی آن است که اصـل آن در دیـن موجـود اسـت امـا نـه بـه بدع« .1 البدعـه مفهومهـا و حـدها و ؛ (سبحانی، جعفر، »کننداصلی ندارد. آیت الله سبحانی این نوع از بدعت را از شاطبی نقل میدارد اما با این اعتبار کـه در آن زمـان یـا حالـت خـاص انجـام شـود کند. در این مورد اصل روزه پایه در دین کار را سنت می  ).۸۷ص آثارها،
فـی شـرح  الروضـة البهیـة ،الـدینی، زیـنجبعـ یعامل؛ ۱۴ص ۳۱ج ؛۲۶۴، ص۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، مجلسی،  .2  .۵۸۱ص ،۱ج ،اللمعه الدمشقیه
، یطبـر؛ ۱۱۸ص ،األمالي؛ مفید، محمد، ۳۸۴ص ،۱، جاألمالي؛ طوسی، محمد، ۷۳، ص۱، جالکافیکلینی، محمد،  .3  .۳۰۱ص ،۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، ؛ مجلسی، ۴۵۶، ص۱، جالمسترشدمحمد بن جریر، 
 ۵۸۲ص ۱ج الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ، زین الدین،العاملي الجبعي 5  التحریم، فان المراد بالبدعة ما لم یکن في عهد النبي صّلی اهللا علیه و آله ثم تجّدد بعده، و هو ینقسم إلی: محرم و مکروهبل الحق ان لفظ البدعـة لـیس تصـریحا فـي : ۱۴۴ص ۴ج ،عة في أحکام الشریعةذکری الشی عاملی(شهید اول)، محمد، 4



هیچ  نقل شده است مبر اکرمد: از پیامبر اکرمگویعالمه مجلسی در جای دیگر می 1شود. ١٣١ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   رود. ایشان این نوع اخبـار را مگر آنکه با آن سنتی از بین می ،دهدقومی بدعتی قرار نمی عت به اقسـام اند که بدینکه برخی از فقهای عامه پنداشتهگویند: اخوانند و میمتواتر می ت. آنچه که در دین ایجاد شود و دلیل خاص یا عامی در دین نـدارد بـدعت و حـرام اسـشود که هـر شود وجهی ندارد؛ بلکه از عمومیت این نص فهمیده میگانه تقسیم میپنج از دلیـل شـرعی ثابـت  ولـی ،عنوان عبادت انجام شـودگوید: هر چیزی که بهعالمه می فرقی میـان فعـل مسـتقل و صـفتی کـه بـر  مسئلهست و در این بدعت و تشریع ا ،نشود ادعای شـهید اول در اینکـه بـدعت  یردبیلامحقق  2عبادات مشروع افزوده شود نیست. بـدعت را حـرام و  ،ایشـان در جـای دیگـر 3خوانـد.منحصر در حرام نیست را بعید مـی لت و راه هـر ضـال هـر بـدعتی ،ای کـه در آنخواند و با استناد به صـحیحهمی ضاللت صاحب مدارک درباره فرمایش شـهید اول کـه  5شود.(هر بدعتی حرام نیست) ساقط می چیزی که از شهید اول نقل شده ،گویند: از آنچه گفته شدمی 4خواندضاللتی را آتش می گوید: ایـن کـالم اشـتباه اسـت و بـدعت در ، میبدعت را صریح در حرام ندانستهلفظ  أال و إن کل بدعـة ضـاللة، « ست. ایشان در رد کالم شهید به روایتعبادات همیشه حرام ا بـدعت را یـک قسـم و حـرام  ،از آنچه گفته شد واضح گردید که عموم علمای شیعه 6ند.کاستناد می »وکل ضاللة سبیلها إلی النار -البته مـی ؛مخالف قول جمهور علما قرار گرفت کالم شهید اول ،دانند. در این میانمی را توجیه و حمـل بـر آن تقسیم  ،القواعد والفوائدبه قرینه کالم خود شهید در کتاب توان  کنند که امور جدیـدی کـه پـس از که ایشان در قواعد تصریح میچرا ؛بدعت لغوی کرد فقط قسم  ،شود و از این بینبه احکام خمسه تقسیم می ،شکل گرفته است پیامبرپیامبر                                                1نی نیز بیانی نظیر آنچه گفته شد را دارند.مولی صالح مازندرا7حرام آن بدعت است.
 .۲۶۴ص ۲ج ،بحار األنوارمحمدباقر، مجلسی،  1
 .۱۴ص ۳۱ج ،بحار األنوارمحمدباقر، مجلسی،  2
 ۳۳۸ص ۱ج ،مجمع الفائدة اردبیلی، احمد، 3
 بدعة، اال وان کل بدعة ضاللة، وکل ضاللة سبیلها إلی النار (نافله رمضان به صورت جماعت)انها 4
 ۲۱۷ص ۲جمجمع الفائدة اردبیلی، احمد،  5
 ۶۷ص ۴ج فی شرح شرائع االسالم مدارك االحکامموسوی عاملی، سید محمد،  6
 .۱۴۵، ص۲، جالقواعد والفوائدعاملی جزینی، محمد بن مکی، .7



را داشـته  2تواند هر یک از احکام خمسه تکلیفیهبدعت لغوی از دیدگاه بزرگان شیعه می حکم بدعت از منظر علمای شیعه ۱۳۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش5ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   برخی برای ایـن  4؛تنها یک حکم دارد و آن حرمت است لکن بدعت اصطالحی 3؛باشد شـهید اول حکـم  ،در مقابـل ؛انـدستناد کـردها 7و اجماع 6و سنت 5ادعای خود به قرآن                                                                                                       -حکم اولی بدعت است و مـی ،آنچه بیان شد 8.داندمیبدعت را اعم از حرام و مکروه 
؛ »یجوز نسبة شئ إلی أحد، وإن کان مبتدعا إال إذا کانت صادقة، فال یجوز نسبة الکفر إلیه إن لم یقل کلمة تـدل علـی کفـرهإطالق البدعة علی خصوص ما حرم منها، وال یسمی عند المتأخرین غیره بدعة. قوله: " نسبته إلـیهم حقـا ال بالکـذب " فـال ل الشـرع ولم یأمر بها، وقالوا: أول بدعة حدثت بعد رسول الله استعمال المنخل لنخل الدقیق، ولکن غلب في اسـتعمال أهـالشرع بدعة محرمة واختراع عبادة لم یأمر بها عموما وال خصوصا محرمة کذلك، وفي البدع امور مباحة لم ینه الشارع عنهـا یین البناء وأمثالها مکروهة، وکل حادث نهـی عنـه فیها حادث مستحب، والتوسع في النعیم والتنوع في األطعمة واأللبسة وتزأمرا حادثا بعد رسول(ص) وهو واجب حفظا للکتاب والسنة، وایجاد المدارس وتدوین علم النحو واللغـة، وتـألیف الکتـب األحکام الخمسة علی ما في قواعد الشهید، فکتابة القرآن والحدیث في مجلد بین الدفتین کـان ص) ینقسم بانقسام (الرسولقوله: والبدعة اسم من االبتداع " ولیست بهذا المعنی شیئا مذموما مطلقا، ألن األمر الحادث الذي لم یکـن علـی عهـد «.1  ).۳۴، ص۱۰ج ،االصول والروضه الکافيشرح (مازندرانی، محمد صالح، 
 وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت. 2
العقیـدة اإلسـالمیة علـی ؛ (سـبحانی، جعفـر، »ّیة الخمسـةله ُصَوٌر مختلفة ومتنّوعة، وتکون مشمولًة َالحد اَالحکام التکِلیفأي اِالتیان بأشیاء حدیثة في ُأمور المعیشة من دون نسبة ذلك إلی الشرع) یمکـن أن تکـون (الِبدعة بمعناها اللغوّي العامّ «.3 ؛ »الریب في عدم حرمة البدعة اللغویة التي هي بمعنـی عـدم الوقـوع مـن النبـي«)؛ ۲۷۲، ص۱ج ،البیتضوء مدرسة أهل  ).۷۹ص ،۱۴ج ،فی شرح شرائع االسالم الکالم جواهر(نجفی، محمد حسن، 
؛ ۱۱۵ص ،۴، جفـی شـرح االرشـادذخیـرة المعـاد ؛ سبزواری، محمد بـاقر، ۳۱۳ص ،۱۱ج ،فی شرح شرائع االسالم الکالم جـواهر؛ نجفـی، محمدحسـن، ۱۸۰، ص۱۰، جفی احکام العترة الطاهرهالحدائق الناضرة ؛ بحرانی، یوسف، ۲۱۷ص ،۲ج ،مجمـع الفائـدة؛ اردبیلـی، احمـد، ۶۷ص ،۴ج ،ی شرح شرائع االسـالمف مدارك االحکامموسوی عاملی، سید محمد، .4 مختصر مفید أسئلة وأجوبة ؛ عاملی، جعفر مرتضی، ۴۳۱، ص۱، جفی شرح الدروسمشارق الشموس وانساری، حسین، خ  .۲۶۵، ص۱ج ،البیتالعقیدة اإلسالمیة علی ضوء مدرسة أهل؛ سبحانی، جعفر، ۱۴۵ص ،۱ج ،في الدین والعقیدة
، ۱ج ،العقیـدة اإلسـالمیة علـی ضـوء مدرسـة أهـل البیـتجعفـر، ؛ (سـبحانی، »َءاللُه َأِذَن َلُکْم أْم َعلـی اللـِه َتْفَتـُروَن . «5  ).۲۹۱ص ،۲ج ،أنوار االصول)؛ (قدسی، احمد، ۲۷۲ص
کـلُّ ُمحَدَثـٍة ِبدَعـة  :اللـهلوُلاللـهإنَّ االبتداع في الدین من الُذنوب الکبیرة، وهو مما ال شك قط في حرمته فقد قال رسوُل «.6  ).  ۲۹۱ص ،۲ج ،أنـوار االصـولقدسـی، احمـد، ؛ )۱۸۰ص ،۱۰ج ،احکام العتـرة الطـاهره یالحدائق الناضرة ف وسف،ی ،یبحران)؛ ۲۱۷ص ۲ج ،مجمـع الفائـدة)؛ (اردبیلـی، احمـد، ۶۷ص ،۴ج ،شـرح شـرائع االسـالم یمـدارك االحکـام فـمحمد،  دیس ،یعامل یموسـو( )؛۲۶۵، ص۱ج ،لعقیـدة اإلسـالمیة علـی ضـوء مدرسـة أهـل البیـتا؛ (سبحانی، جعفـر، »وکلُّ َضاللٍة في الّنار
 ).۲۹۱، ص۲ج ،أنـوار االصـول؛ (قدسـی، احمـد، »واآلیات واألخبار الواردة في باب البدعة وتحریمها ألّن التشریع مصداق من مصـادیقهاأّما األمر الثاني: وهو الدلیل علی حرمة التشریع، فیدّل علیها أّوال: جمیـع مـا یـدّل علـی حرمـة البدعـة مـن اإلجمـاع «.7
 .۳۳۸ص ،۱ج ،مجمع الفائدة؛ اردبیلی، احمد، ۱۴۴، ص۴، جذکری الشیعة في أحکام الشریعة ،عاملی، محمد.8



هـایی کـه در آنهـا انکـار بـدعت ،عنوان نمونـهبه ؛لی تشدید شودیاین حکم به دالتواند  ١٣٣ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   -مورد بررسی قرار گرفت. طبـق بررسـیپیرامون سنت و بدعت  نظر شیعه ،در این مقاله نتیجه شوند. ضروری دین است منجر به کفر می ما لیس مـن الـدین ادخال «معنی رد بررسی قرار داده است. بدعت بهمقابل بدعت را مومختلفی دارد. یکی از اطالقات سنت در مقابل بدعت است و این مقالـه نیـز سـنت در اطالقـات  ،معنای شیوه و روش اسـت و در اصـطالحهای انجام شده، سنت در لغت به غیر بـدعت چهـار امری مذموم است. بزرگان شیعه برای شناخت بدعت از  ،»فی الدین د به زیادت یا نقیصه، عـدم وجـو ،ند از تصرف در دینااند که عبارترکن را معرفی کرده بدعت  اقسام گوناگونی ندارد؛ بلکـه  ،شیعه از نظر ؛اصل در دین، قصد، اشاعه و دعوت -ت را فقط یک قسم و حرام می، بدع»کل بدعه ضالله« مانند،اد به احادیثی آنان با استن (ایجاد هر چیزی که نبوده) بـه  البته این نکته منافاتی با جواز تقسیم بدعت لغوی ؛دانند  احکام خمسه یا دیگر تقسیمات ندارد.



یم .۱ منابع ۱۳۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   جماعـة المدرسـین فـي الحـوزة  :، تعلیق: علی اکبر قفاری، قـمالخصالمحمد،  ،بابویه قمیابن .۳ ق.۱۴۱۳مرکز المعجم الفقهی،  :، قمعقیل العماني وفقههابيحیاة ابنعقیل، حسین، ابیابن .۲ .قرآن کر حسـین یـزدی ، پنـاه اشـتهاردیعلـی، مجتبـی عراقـی :تعلیـق ،مجمـع الفائـدةاردبیلی، احمد،  .۶ ق.۱۴۰۵هدا، انتشارات سید الش :، قمعوالي الآلليجمهور، ابیاحسائی، ابن .۵ ق.۱۴۱۴دار صادر، چاپ سّوم، : ، بیروتلسان العربمنظور، محّمد بن مکرم، ابن .۴ ق.۱۴۰۳العلمیة،  حسـن االمـین،  :، تحقیـقکشف االرتیاب فی اتباع محمد بن عبـدالوهابمحسن، امین، سید .۷ تا.جامعه مدرسین حوزه علمیه، بی :اصفهانی، قم اللـه مرعشـی نجفـی، خانه آیـتکتاب :، قمبحر الفوائد فی شرح الفرائدحمدحسن، آشتیانی، م .۸ هـ.ق. ۱۳۸۲نا، چاپ دّوم، یبجا:  بی موسسـه المعـارف  :، قـمحلیة األبـرار فـی احـوال محمـد و آلـه االطهـاربحرانی، سیدهاشم،  .۹ ق.1403چاپ اول،  مجمـع بحـوث  :محمد هـادی امینـی، مشـهد :، تحقیقاختیار مصباح السالکینبحرانی، میثم،  .۱۰ ق.1411االسالمیه، چاپ اول،  سـید ، ، تحقیق: محمد تقی ایروانیالحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرهبحرانی، یوسف،  .۱۱ ق. ۱۴۰۸االسالمیه، چاپ اول،  دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه، چـاپ اول،  :، قم عبدالرزاق مقرم دارالصـدیقة الشـهیده، چـاپ اول،  :، قـماالنـوار االلهیـه رسالة فی لبس السوادتبریزی، جواد،  .۱۳ ق.۱۴۱۷بة الداوری، چاپ پنجم، مکت :، قممصباح األصولبسهودی، سید سرور،  .۱۲ ق.۱۴۰۵ راِث، چـاپ اول، مؤّسسة آلقم: ، وسائل الشیعةحرعاملی، محمد،  .۱۴ ق.۱۴۲۵ البیِت علیهم السالم إلحیاء التُّ مجمـع البحـوث  :، مشـهدمـذهبمنتهـی المطلـب فـي تحقیـق ال، حسن بـن یوسـف، یحل .۱۶ ق.۱۴۰۹ ،ناصرخسرو، چاپ دوم :سید صادق شـیرازی، تهـران :، تعلیقل و الحرامشرائع االسالم فی مسائل الحال، رحلی، جعف .۱۵ ق.۱۴۰۹  ق.۱۴۱۲چاپ اول،  ،االسالمیه



یرات في األصولخمینی، سید مصطفی، .۱۷ ١٣٥ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چـاپ  :، قمتحر البیـت الحیـاء موسسـه آل :جـا، بـیمشارق الشموس فی شـرح الـدروسانساری، حسین، خو.۱۸ ق.۱۴۱۸اول،  موسسـه امـام  :، قـمبیـتالبیـتالعقیدة اإلسالمیة علی ضـوء مدرسـة أهـلسبحانی، جعفر، .۲۱ تا.یموسسه امام صادق، ب :، قمالبدعه مفهومها حدها واثرهاسبحانی، جعفر، .۲۰ .تایدار الهدایة، ب جا:بی ، تحقیق: مجموعة مـن المحققـین،تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد، یزبید.۱۹ تا.التراث، بی مؤسسـة النشـر اإلسـالمي التابعـة لجامعـة قـم: ، بحوث فـي الملـل والنحـلسبحانی، جعفر، .۲۲ ق. ۱۴۱۹صادق، چاپ اول،  البیت الحیـاء التـراث، ه آلموسس جا:بی ،ذخیرة المعاد فی شرح االرشادسبزواری، محمد باقر، .۲۳ تا. ، بیالمدّرسین -سـیدعبداللطیف کـوه: ، تحقیقالفقهیة علی مذهب االمامیه نضد قواعدسیوری حلی، مقداد، .۲۷ ق.۱۴۰۵دارالقرآن الکریم،  :، قمالرسائلمرتضی، سید.۲۶ ق.۱۴۰۸دارالفکر، چاپ دوم،  :، دمشقالقاموس الفقهي لغة و اصطالحاسعدی، ابوجیب، .۲۵ تا.نا، بیبی :جاجعفر، بیعالء آل :، تحقیقجامع األخبارسبزواری، محمد، .۲۴ تا.بی خانـه اطالعـات، چاپ :، تبریزهدایة الطالب إلی أسرار المکاسبشهیدی تبریزی، میرزا فتاح، .۲۸ ق.۱۴۰۳الله المرعشي العامة، تمن مخطوطات مکتبة آی قم: ،یکمر منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، : بیروت، لرضاعیون أخبار الرضا، محمد، بابویه قمیابن.۲۹ ق.۱۳۷۵چاپ اول،  یاض المسائل فی بیـان احکـام الشـرع و الـدالئل، ی، سیدعلییطباطبا.۳۰ ق.۱۴۰۴ موسسـه نشـر  :، قـمر جواد قیومی  :، تحقیقتضیلشیعة المرتضی صطفیبشارة المصطفیالقاسم، طبری، محمد بن ابی.۳۱ ق.۱۴۱۲االسالمی، چاپ اول،  مؤسسة الثقافة اإلسالمیة تهرانک ، تحقیق: أحمد المحمودي، المسترشد، محمد بن جریر، یطبر.۳۲ ا.تموسسه نشر االسالمی، بی :اصفهانی، قم ینالـدین، طریحی، فخر.۳۳ ق. ۱۴۱۵لکوشانبور، چاپ اّول،  فروشـی کتـاب :سـید احمـد حسـینی، تهـران :، تحقیـقمجمـع البحـر



-کتـاب :قـم سیدعبدالهادی حکـیم، :، تحقیقالقواعد و الفوائدمحمد بن مکی،  ،عاملی جزینی.۳۵ ق.۱۴۱۴دارالثقافه،  :، قماألماليطوسی، محمد، .۳۴ ق.۱۴۱۶مرتضوی، چاپ سوم،  ۱۳۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   المرکـز  :جـا، بـیمختصر مفید أسئلة وأجوبة في الـدین والعقیـدةجعفر مرتضی، سیدعاملی، .۳۶ .تااول، بی فروشی مفید، چاپ فروشـی داوری، کتـاب :، قـمالروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیهالدین، ، زینیجبع یعامل.۳۸ تا.مرکز ابحاث العقائدیه، بی :جا، بیالمواسم والمراسمعاملی، سیدجعفر مرتضی، .۳۷ تا.االسالمی للدراسات، بی الـدین الحسـیني االرمـوی، میرجالل :، تصحیحاألصول األصیلةفیض کاشانی، محمد محسن، .۴۱ ق.۱۴۱۵موقع یعسوب الدین، چاپ اول،  :جا، بیمعجم ألفاظ الفقه الجعفريالله، احمد، فتح.۴۰ ق.۱۴۱۰دارالهادی، چاپ سوم،  :، قمالتنقیح في شرح العروة الوثقیغروی تبریزی، علی، .۳۹ ق.۱۴۱۰چاپ اول،  ، تحقیق: مکتـب تحقیـق التـراث فـي مؤسسـة القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، .۴۲ ش.۱۳۴۹سازمان چاپ دانشگاه،  :جابی کبـر الغفـاري، ی، تصـحیح وتعلیـق: علـالکـافیکلینی، محمد بن یعقـوب، .۴۶ ق.۱۴۰۵ارالنفائس، چاپ اول، د :، بیروتمعجم لغة الفقهاءقلعجی، محمد، .۴۵ .ق۱۳۹۹دارالفکر،  بیـروت: ، تحقیق: عبدالسالم محمد هارون،معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس، یراز یقزوین.۴۴ ق.۱۴۲۸، چاپ دوم، طالبطالبمدرسه امام علی بن ابی :، قمأنوار االصولقدسی، احمد، .۴۳ ق.۱۴۲۶للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ هشتم،  مؤسسة الرسالة :الرسالة، بیروت دارالکتـب تهـران: أ التعـارف، چـاپ دوم، دار :، بیـروتدراسات في الحـدیث والمحـدثینمعروف حسنی، هاشم، .۵۱ .تانا، بیبی :جا، بیالرسولمرآة العقول في شرح أخبار آلباقر،  مجلسی، محمد.۵۰ ق.۱۴۰۳مؤسسة الوفاء، چاپ دوم،  :، بیروتبحار االنوارباقر،  مجلسی، محمد.۴۹ ق.۱۳۸۲المکتبة االسالمیه، چاپ اول،  :الحسـن شـعرانی، تهـرانابو :، تحقیقاالصول والروضه شرح الکافيصالح،  مازندرانی، محمد.۴۸ تا.مرکز ابحاث العقائدیه، بی :جا، بیاالنتصارکورانی عاملی، علی، .۴۷ ش.۱۳۶۷ چاپ سوم، اإلسالمیة،  تا.نا، بیبی :جا، بیدراسات في الکافي للکلیني والصحیح للبخاريمعروف حسنی، هاشم، .۵۲ .ق۱۳٩٨



موسسـه آل البیـت  قـم:، مدارك االحکام فی شرح شرائع االسالمموسوی عاملی، سید محمـد،  .۵۳ ١٣٧ عهیش دگاهیسنت و بدعت از د   شـیخ عبـاس قوچـانی،  :، تعلیـقجواهر الکالم فی شرح شرائع االسـالمحسن،  نجفی، محمد .۵۵ ق.۱۴۱۹می، چاپ اول، موسسه نشر االسال :، قمتسدید األصولمومن قمی، محمد،  .۵۴ تا. الحیاء التراث، بی مؤسسـة آل البیـت(ع)  :، بیـروتمستدرك الوسائل ومسـتنبط المسـائلنوری طبرسی، حسین،  .۵۹ تا.موسسه نشر االسالمی، بی :، قممستدرك سفینة البحارنمازی، علی،  .۵۸ تا.نا، بیبی :جابی ،علی اکبر غفاری :، تحقیقالغیبة النعمانينعمانی، محمد بن ابراهیم،  .۵۷ ق.۱۴۱۳انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید،  :، قماألماليمفید، محمد،  .۵۶ تا.دارالکتب االسالمیه، بی :تهران         ق.۱۴۰۸الحیاء التراث، چاپ اول، 


