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 نسبت بدعت با نواندیشی دینی و فقهی

 3دکتر سید صادق موسوی،  2سید ابوالقاسم نقیبیدکتر ،  1علی هنرمند

 دکترای فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوی -1

 دانشیار دانشگاه شهید مطهری -2

 دانشگاه شهید مطهری دانشیار -3

 چکیده:

ستت  از درگ دیگر  شتده ا ستندیده و حرام تلقی  ستت در للمرو دین  امری ناس بدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نی

شتتتهآدمیتان وون از عقت   ایتیتار  یاللیتت بریوردارنتد  برای ارتقتات کیدیتت زنتدری   مواره   تای  تا  اباار تا و رو انتدی

صتادی وارد زندری می ضتیات محی  اجتما  و زندری در  ر بهتری را برای رفع نیاز ای اجتماعی  الت کنند و در نتیجه مقت

صتتر و زمانی تیییر می شتتهع ستتنتکند و اندی ستت ز زندری مومنان نیا از این تحو ت تیریر  ا  آداب و   ای اجتماعی و 

ستت می صتری سیدا میسذیرد و زی ستنتمومنانه ویژری ع ستنتتکند و  ستو  می ای جدید به تدریج در  یابد و  ای دینی ر

صتتر و زمان با احتیا  و  ا می ای دینی با بدعتستتنت ضتتیات ع ستتلمین با مقت ستتالم  مواجهه م آمیاد. از این رو  در تاریخ ا

ستت. ونان ه   بریی از یوارر بر این نبر بودند که  باید به رونه دینداری عصتر ن وی سای ند بود و  ر نو  حستاستیت بوده ا

ستوب می ستتین را  تداوت با آن رونه دینداری بدعت مح سته لرن ن  ستنن دایر  ستلدیه  عقاید و  ضتی از  شتود. و  مچنین بع

یری رو  به م ارزه بریاستتند.ااب  مت لمان و فقیهان با ب ارر ای دینی بشتمار آورده و با  ر امر مستتحدری عقاید و ستنت

شتترعی  در حقیقت با سیوند معرفت شتتتم  بر عقاید و اح ام  صتتوت م  ا و تعابین  ای جدید دینی با آموزهصتتحیف فهن ن

توان نواندیشتی دینی و فقهی و نتایج حاصت  از  آن را بدعت ب شتند  بذا نمی ای نو  اصتابت می ا و بینشدینی  به اندیشته

ای و ب ارریری رو  تحقیق توصیدی و تحلیلی  مرز ای ی ادالعات با اباار کتاب انهآورتلقی کرد. در این نوشتار با جمع

 ا که با تعابین مستلن دینی که مورد  ا از نواندیشتهبدعت از نواندیشتی دینی و فقهی بدستت داده شتده استت و تنها آن دستته

 اتداق امت اسالمی است  میایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است.

 دین  معرفت دینی  بدعت  نواندیشی دینی  نواندیشی فقهی ها:واژهکلید 
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 بیان مسئله

 ؛18و 17/ ود ؛60 و 59 /یونس ؛144/بدعت در نصتوت دینی و ادبیات استالمی  مذموم و حرام به شتمار آمده استت.ع انعام

 ؛1372 کلینی  ق؛1403 مجلستی  م 1998 منذری  ؛1368 جوزی  ابن ق؛1399  ندی  تا بی عاملی  حر ؛116 و 105/نح 

اتته  نتهتج ستتتتاری  ؛1372 ق؛ یتمتیتنتی 1408 عتتامتلتی  ق؛1414 لتمتی  ؛145 یتطت تته ابت تال ق( 1417 نترالتی  ق؛1311 یتوان

 د اد ایی  تا؛بی شاد ی  ق؛1419 بحرانی  ؛159 /انعام ؛104 و103/کهف ؛27/اندعیونسرذاران بسیار ن و ش شدهبدعت

 مجلسی  ق؛1415 د رستی  ؛1372 کلینی  ق؛1400لرد ی  تا؛بی ستیودی  ابدین تا؛ جاللبی  یثمی  ق؛1399  ندی  تا؛بی

و از  منشتینی و دوستتی با آنان نهی  .ق(1403مجلستی  ؛175 و153یط ه اب الاه  نهج ؛1366 مالصتدرای شتیرازی  ق؛1394

ستتتت.علرد ی  سنتاه دادن بته ا ت  بتدعتت  .تتا(بی  یثمی  ؛1368زی جو ابن ؛1372 کلینی  تتا؛بی عتاملی  حر ق؛1400 شتتتده ا

ستتع ستتعحر ق؛1416 ابوریته  ؛1379 صتدوق   مورد بعنت لرار ررفته ا شتده ا  تا؛بی عاملی  ( و از ت رین ا   بدعت نهی 

  ندی  ؛1379 شتودعصتدوق رذار سذیرفته نمیاعمال شت   بدعت  ق(1400 لرد ی  ق؛1399    ندی ق؛1403 مجلستی 

 (.1372کلینی  ق؛1403 شودعبحارا نوار رذار سذیرفته نمیق( توبه بدعت1400لرد ی  تا؛بی  یثمی  ق؛1399

شتتتدهاز درگ دیگر آدمیان مورد یطابات کتاب ابهی لرار ررفته ستتتا23اند.عمحمد/اند و به تدبتر در آن فرایوانده  ( 82ت/؛ن

ستتتان متدتاوت معرفتی م تادی صتتتوت دینی و تتدبر آنتان در آیتات لرآن کرین بتا مواجهته در  تاان   تایمعرفتت دریتافتت بته ن

ستاوه و متداوت ستان که نحوی به شتود می منجر متهافت ب ضتی کند. می سیدا یقین ان  سیام با مطابق یقیناً  ا دریافت آن از بع

ستتتند ونان ه ررو ی با  ابهی شتتوند و جمعی دیگر از آیات لرآن کرین  ج ر تدبر در آیات ابهی لائ  به ایتیار آدمی مینی

ستتبهار می ستائ  و مدا ین شتدن سدیدار و تاری ی تحو ت  مچنین و کنندرا ا ستانی  حیات در نو م  که شتودموج  می ان

شتتتینی از عتابمتان عتابمتان فهن ستتتینی سی ضتتتوعتات بریی در س  و  تافهن این توان ازمی کته نحوی بته نمتایتانتد می متدتاوت مو

ستتتائت  در نو   تایدیتدرتاه ان وه در نبر بتا امعتان کته کرد تع یر نو  تایدیتدرتاه  بته  تادریتافتت بریی  بته توانرونتارون  می م

صتتوت فهن در جدید روی رد ای ستتت دینی ن شتتی به آن از که یافت د  توان از ان وهمی کنین.  مچنینیاد می دینی  نواندی

  کرد. فقهی  یاد نواندیشی به شرعی ح ن متضمن ادبه از جدید در زمینة مسائ  نوسدید  ایاستن ا 

 موج  فقهی  و دینی اندیشتی نو که آید می سدید تلقی این استت شتده مطرح فقهی و دینی نواندیشتی در که م احثی بریی

دین و اح تام  در تحریف و بتدعتت زمینته نتیجته  در و ررددمی دینی تعلیمتاتستتتاحتت  در ستتتایتگی و جعلی امور ورود

 برای استت. ضتروری و ناسذیر اجتناب امری بدعت از فقهی و دینی نواندیشتی تمیا رو این از آورد. می فرا ن شترعی آن را

شتی تمیا ستته بدعت  از فقهی و دینی نواندی ستت بای صتیدی و تحلیلیبدعت به رو   مالک مدهوم  ا ستی مورد تو  لرار برر

 شود. ت یین بدعت از نواندیشی دینی و فقهی مرز ای سپس ریرد
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 بدعت مالک مفهوم، یکم: مبحث 

  بدعت معناشناسی .1-1

ستتت ویای ایجاد معنای به بیت در بدعت ستت وق که ا شتتد. عجو ری  ستتابقه به م ( بدینجهت 1384فرا یدی  ق؛1401 ن ا

ستتمانها و  ستتَمِاوِاتع ستتوره بقرهب بِدعیعُ 117شتتود  یداوند یود را در آیه زمین بدعت یوانده میایجاد آ وِابْیِرْضع« معرفی  اب

 ایجاد  از کسی در که صنعتی یز کردن ایجاد یعنی نویسد: ابدا کرده است. راا  اصدهانی در زمینه معنای بدعت می

شتتودعراا  سیروی صتتدهانی  ن ستتتین برای و ن وده ل لی نمونه دارای که ویای یلق و ایجاد به م(بنابراین1972ا  ایجاد بار ن 

صتتطالحی معنای که اب حرین مجمع دریحی درکتاب عالمه شتتود. می ردته بدعت شتتود  می صتتوت در را بدعت ا  دینی ن

 استت کستی آن به لائ  که اندنامیده بدعت جهت این از آن را و دین در نوآوری یعنی بدعت نویستد:بمی د د  می بدستت

ستتتتعدریحی  م ادرت ورزیده آن به ابتدا که صتتتطالح در بدعت ( بذا1375ا صتتتوت دینی و ا  وندان فقیهان و مت لمان ن

ستتقالنی  آن بیوی معنای با تداوتی ستتتردری از بیوی معنای این ه جا ق(1479نداردعع ستتت که عابن  بریوردار ونان ر ا

 شتود  می ردته رو  این از ایتصتات دارد. شتریعت و دین به آن  اصتطالحی معنای وبی شتود.تشتریع را شتام  میت وین و 

ستتت شتتریعت در نوآوری یعنی بدعت ستتنت  مقاب  در بدعت شتته که ا شتتته ستتنتت در ایری شتتد. ندا  بدعت از تلقی این با

ستتتت ن وی حتدیت  از برررفتته ضتتترت آن کته ا ِتا فعی أِحْتدِ ِ فرمود:ب مِنْ ح ْتهُ بِیْسِ مِتا  ِتذِا أِمْرعن ق( 1401رِدٌّ«عدارمی  فِهُوِ معن

ستی شتریعت( ما به مربو  امور در  رک شتد  آن در که آورد سدید جدیدی ویا ع ستت. مردود ویا آن ن ا  احدا  بنابراین  ا

 است. بدعت در آن ندارد. ایریشه و اص  در دین  که ویای

 بدعت مالک .2-1

ستتتیابی برای  ستتته بدعت  مالک به د ستتت بای ستتالمی عابمان منبر از بدعت تعریف ا  ریرد. لرار تحلیلی بازیوانی مورد ا

 سدید عت( سیام ر از بعد که ویای  ر نویستد:ب می بدعت تعریف زمینه در بحارا نوار کتاب در مجلستی بالر محمد مرحوم

صتتاً یا عموماً آن از یا و ندارد وجود آن شتترعیت بر عامی یا یات دبی  و آمده صتتو ستتت شتتده نهی ی  که اموری نیا و ا

ستتی وبی شتتده رابت عام دبی  با آنها مطلوبیت صتتد به را آن ک صتتی ولت در این ه ل ستتت  شتتار  مطلوب یا  د د. انجام ا

ستت مطلوب  ر حابی در ذکر مانندردتن شت   تعداد با را معینی ذکر شت صتی ارر وبی ا صتی ولت در م  به د د لرار یا

ق(از منبر محمدبالر مجلستی  مالک بدعت 1403استت«عمجلستی  بدعت باشتد می مطلوب شتار  ستاعت این در این ه لصتد

نصتی عیات یا عام( درباره آن وجود نداشتته باشتد. اعن از این ه از اصت   ع ارت استت از وارد کردن ویای در شتریعت که

ی بدعت شتود. مانند لرار دادن ذکر معین در ولت یات به بدعت باشتد  مانند نماز تراویف یا به جهت ویژری و یصتوصتیت

شتار  می صتد این ه در این ولت یات مطلوب  ستیدل شتد.  ضتی با ستته مت لمان و فقیهان از مرت تعریف  زمینه در امامیه برج

ستد:ب بدعت می ستتن یا و دین در ویای افاودن بدعت  نوی شتد«ععلن  می دین از ویای کا  منبر از (بنابراین1383ابهدی با
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ضتی ستید ستت مالک دین در ویای افاایش تنها مرت ستتن  ر و دین در ویای افاودن  ر بل ه بدعت نی  دین  از ویای کا

 است. بدعت مالک

 استت آمده عت( به وجود سیام ر از بعد که ویای  ر به نویستد:ب می بدعت تعریف در ابشتیعه« بذکری کتاب در اول شتهید 

شتهید اولمی ردته بدعت معهود ن وده حضترت زمان در و ستتردری بریوردار1419شتود«ع شتهید اول از ونان ر  ق(مالک 

 آن  بر عالوه آورد. شتمار به بدعت باید را انستانی بعد از عصتر ن ی اکرمعت( زندری در نوسدید تاستیستات تمامی که استت

 جمله از آیات نماز نمونه عنوان به ریرد می بر در نیا را استت شتده صتادر آنها شترعیت بر یات دبی  که  ن مواردی حتی

شترعی در عصتر ائمه بیان شتده استت براستا  مالک مطرح شتده باید از مصتادیق بدعت بشتمار  یات دبی  که استت اح ام

 و ع ادت لصتد به که فعلی  ر که باورند این بر امامیه فقیهان وون در عصتر ن ی اکرمعت( معهود ن وده استت. مشتهور آید.

 از ق(بنابراین1417باشتدعنرالی می بدعت سذیرد انجام باشتد  شتده رابت آن شترعیت این ه بدون شتار  اداعت و مشتروعیت

 نشتده رابت آن مشتروعیت که عملی از شتار  اداعت و مشتروعیت ع ادت  لصتد از استت ع ارت بدعت مالک مشتهور منبر

  است.

شتهور تعریف از انتقادی موضتعیا یام در  عوائد در نرالی محقق ستد:ب می م شتهور که تعریدی نوی  بیان بدعت برای فقیهان م

شتتد نمی صتتحیف اندکرده صتتی وون با صتتد به را فعلی که شتت  شتتروعیت بر دبی  یا د د می انجام اداعت و ع ادت ل  و م

شتتروعیت بر دبیلی یا دارد فعلش ع ادت صتتد به که را فعلی وی ارر ندارد. فعلش م شتتروعیتش و ع ادت داعت  ل  انجام م

 آن بر عقابی و استت صتحیف عابمان اجما  به باشتد  نشتده رابت دیگری ناد دبی  آن ارروه باشتد. دبی  استا  بر استت داده

 ل ی  این از مجتهدین تمام اجتهاد و است شده مسلن برایش که است عملی انجام به م لف شت صی  ر و باشتد نمی مترت 

شتتتتد می هتا این ته بتا بتا ضتتتی عبر آن یتده  ن والع بته کته فر ستتت نتد( نر شتتت شتتتتان بر بوده متیجور بتا تت  رواب عمل  می متر

 و ع ادت لصتد اصتو ً باشتد نداشتته دبیلی ستایته محقق ع ادت لصتد به که فعلی به نست ت وی ارر ق(وبی1417باشتدعنرالی 

 یطور استت ایتیاری که ویای تنها باشتد  نمی ید فاع  در و ایتیاری امر یز لصتد وون ریرد. نمی شت   برایش اداعت

صتتدی ونین ستتت ذ ن در ل صتتور مجرد این ه با ا صتتدیق آن فع  ع ادیت این ه بدون ذ ن  در فع  یز ع ادیت ت شتتود   ت

شتروعیت عدم به معتقد ولتی فاع  بل ه رردد.نمی مترت  آن بر ای فایده شتد فع  آن م  آن شترعیت به تواند می وگونه با

صتور صترگ رو  این از رردد. معتقد فع  صتد ت شتروعیت عدم به اعتقاد با ع ادیت فعلی ل صتدیق عدم و م  نمی حرام آن  ت

 ق(.1417باشدعنرالی 

شتتتهور  لول نقتد از سس محقق نرالی  ستتتد:بمی بتدعتت تعریف زمینته در وی د تد. می ارائته را بتدعتت از یویش تلقی م  نوی

ستت عملی بدعت  ارروه کند. وانمود شترعی عم  یز عنوان به دیگران برای را آن شترعی  دبی  بدون شتار   ایر که ا

ضتتوی راب   معتقد آن شتترعیت به یود ستت  رجلین  و شتتد. وی اذان راب  در روز جمعه  ا ضتتحیع ن ا شتتت( صتتاله   و وا
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 عنوان بته یتات عمت  کردن وانمود بتدعتت  مالک نرالی محقق منبر از بنتابراین دانتد.می جملته آن از را نتافلته در جمتاعتت

 ق(.1417است عبالری  شرعی دبی  بدون شرعی عم 

ستد:ب می بدعت تعریف ست حانی در جعدر ستول و یدا به افترات بدعت یعنی نوی شتار و یدا ر ستالمی امت بین در آن انت  به ا

ستت حانی   امر عنوان ستتول و یدا به افترات بر عالوه تعریف این ق(در1411شتترعی«ع شتتار یدا  ر  امت بین در مدتری به انت

ستالمی شتمار آن  ایمالک از و بدعت  ایمؤبده از شترعی امر عنوان به ا ستت. آمده ب ستول و یدا به افترات کهدر حابی ا  ر

ستتتول و یتدا بته کردن و حرام را ویا حالبی و حالل حرامی را ویای یعنی یتدا  ستتت تت یتدا ر  عنوان تحقق برای دادن  ن

 ندارد. انتشار به نیازی است  کافی شرعی نصوت اصطالح در بدعت

ستتتن  ستتتت مربو  دین بته آنچته کردن وارد دین در یعنی بتدعتت  رویتد:بمی امین در زمینته تعریف بتدعتت مح  تحرین و نی

صتتی دبی  به نیاز بدعت ستتت جایا که کندمی ح ن عق  زیرا ندارد یا  آن از ویای یا بیافاایین دین اح ام بر را ویای نی

صتتتات یتدا سیتام ر و یتدا بته فق  کتاری ونین وون  ب تا ین  شتتتتتار  وارددارد«عامین  بی ایت  تتا( از منبر نگتارنتدرتان این نو

 آید.«  مالک اصلی بدعت بشمار می دین حیطه در نیست دین از آنچه که کردن

 نسبت بدعت با سنّت .3-1

ستیاری در  ستالمی متون و منابع از ب ستنت « در بدعت ا  ستنت« از بسیروی اتت ا  مقاب  در عبدعت( ابتدا  و شتده نهاده برابرب 

ستنتت لرارررفته ستت.  ستت امری ا شتات که ا صتلی بدنه اکرمعت( سیام ر ستیره و آیدمی شتمار به شتر  آن  من شت ی  را آن ا  ت

 رو  این از استت. انستانی ندس  وای حاصت  که شتده فرض امری نارایر ندارد  شتر  در ریشته بدعت که حابی در د د.می

ستیاری در کالمی و نگاری فرق  ایکتاب در ضتی   شتده ردته أ وا  ا   بد   به ا   موارد از ب ستتععیا ق( سیام ر 1407ا

ستان میان در یداوند اراده و وحیانی تعابین ب شتنده اکرمعت( به عنوان تحقق  آن رو  این از استت. ستنتت کننده ایجاد  ا ان

 به که حضرتعت( آن ناحیه از شده نهاده بنیان  ایسنت است. بریوردار دینی رذاری ستنتت صتالحیت از عت( حضترت

شتمار دینی ستنت شتود می شتنایته ن وی ستنتت ستن  ررونه ایجاد آید.می ب  می تلقی ن وی  بدعت ستنتت با تقاب  در دینی ر

 رردد.

شتان تاریخ فقه   ابتدایی ست   به ستو دیگر ازو  ن وی عصتر از شتدن دور ست   به ستو یز م از8ق/ 2 ستده در که د د می ن

شتتش بودن ستتترده حدی در بل ه صتتحابه  افعال تنها نه ن وی  حدی  تدوین جهت در  اکو ستتیره و تابعین افعال ر  حتی 

ستتند بودن روشتن بدون مردم میان در جاری شت ی  م نای فقهی م ات  از رستترده دیدی برای آن  م  بوده شترعی ح ن ت

ستتت. ستتت این از  ن ا ستتت ستتده اوایر محاورات در که رو مردم  میان معمول شتتیوه با که عملی ق راه2ستتده  دول و ن 

ستت بوده متداوت ستتعساکتچی  شتده یوانده دبی ببدعت«  مین به صترفاً ا  با م ابف عم   ر انگاری بدعت (علت1381ا

سنتت  انتقال ر یافت مهمترین مسلمین عملی سنت حدیثی  مجامع تدوین از ل   که است بوده این مردم  میان معمول شیوه

 در مورر رامی توانمی را حدیثی مجامع ریریشت   استت. بوده مستلمین بعدی  ایم به نست 2/8م و ستده1/7ن وی در ستده 
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ستتتره کردن محدود زمینه شتتمار ن وی ستتنت ر شتت ی  نبر تاری ی  از آورد. ب  از  مواره بدعت و ستتنتت  ایجدایی ت

ستائ  ترینظریف ستالم جهان در م ستیاری  ای ایتالگ و بوده ا ستت برانگی ته را ب  در  مواره ستنتت« بهب عم  که آنجا از ا

صتادیق لاب  ستت  سذیرام ان م انی و زمانی م صتات از ستنتت عم  در ا ستت تد یز لاب  بومی و تاری ی م ت  بدین و نی

 در بدعت حد وه تا و استت منط ق ستنت با حد وه تا م انی و زمانی ظرگ  ر در یافته تحقق رستن این ه تشت ی  ترتی  

 (.1381شودعساکتچی می م دل نبری امری به یافته  راه آن

 ااب  آمدند.  ا و مذا   رونارون در میان مستلمانان سدیدد د که از لرون ن ستتین استالمی فرلهتاریخ مستلمین نشتان می 

ستتته اکرمع ن ی ستتنتت بر را یود آداب و باور ا و عقاید  ا فرله  کردند.می معرفی رذار بدعت را دیگر  ایفرله و ت(دان

شتتدابن ستتد:ب می زمینه این در ر ستتت رمان این بر ایفرله  ر نوی صتتی  دین و شتتریعت بر که ا ستتت ا  یا او م ابف فرله و ا

ستتت رذاربدعت شتتد  ابنع کافر یا ا شتتاعره  شتتیعه  معتابه  از اعن مت لمان ابن تیمیه  نمونه  عنوان به( م1355ر  جهمیه  ا

دته و یوارر ستتت عتت را  فال مته  می تلقی رتذاربتد نتد.عابن تمی عتت1392ک بتد متان را  یت   مت ل حتد حتاب  صتتت رتذار ( ا

ستت  ی می ستتتندع صتتحاب مقاب   مت لمان در تا(بیدان شتتعری  می متهن بدعت به را حدی  ا  م( مت لمان 1952کردندع ا

ستتده ستتتندمی بدعت ا   را فال ستتده  و دان شتتمار ا   را مت لمان فال شتتد می بدعت ب  از ایم(حتی فرله1955آوردندعابن ر

 ق(.1383دانستندعااابی دیگراز آنان را م تالت به بدعت می  ایفرله مت لمان 

ستته در کلی نگا ی در ستلمین  مذ  ی  ایبندی د  در و یافتند شتهرت بدان و نهادند یود بر را ستنتت ا   عنوان ررو ی م

ستتنتت سیروی از را مذا   بقیه لید  این با آنان حقیقت ستتتند می رذاربدعت و یارر از   دیگر  ایمجموعه مقاب   در دان

ستتلمین ستتاب و کردندمی تلقی ستتنتت سیرو را یود شتتیعه  جمله از م  عقاید اال  تافتند. برنمی یود بر را رذاریبدعت انت

ستتت تت بتدعتت را تع یر موارد بریی در وجود  این بتا نهتادنتد  نتام بتدعتت از ایر دیگر عنتاوین بتا را یود م تابدتت متذا ت   بته ن

 ق(1413ررفتندعشیخ مدید   کار به آنان

 

 مبحث دوم: دین و نواندیشی دینی

 بدعت مالک در آن تاثیر و دین . معناشناسی1-2

 ما دین عإدیال حیطه در وه از دین نیست آن کردن وارد شایع بدعت  تعریف اسا  بر رذشت سیشین م اح  در ونان ه 

 تعریف  این در دین از مراد تردید بدون ویستت  دین از مراد که استت این استاستی ابدتین( استت. ستوال فی ابدتین من بیس

ستالم دین ستت. ا ستالم  دین ا ستمانی تعلیمات از ایمجموعه ا ستت آ ستیله به یداوند ناحیه از که ا  برای عت( اکرم سیام ر و

ستان رستتگاری و ستعادت ستت. شتده فرستتاده ان ستتاد ا ستد: می زمینه این در مطهری شتهید ا ستالمی بعلمای نوی  رویند؛ می ا

 است. ب ش سه اسالمی تعلیمات مجموعه
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ستائ  یعنی عقاید؛ ب ش ابف(  ستلله مانند آورد  ایمان و بود معتقد بدانها و شتنایت را آن باید را آن باید که معارفی و م  م

صتته و عامه ن وت تعابی  باری ذات صتتدات توحید  ستتائ  بریی و یا ستتالمی در این ه وه ویا ایی از م  دیگر اب ته فرق ا

 دارند. نبر ایتالگ حدودی تا داشت اعتقاد و ایمان آنها به است  زم و است دین اصول

 معنوی  ای یصتلت و روحی صتدات نبر از انستان بودن« بوگونه درباره که  ایی دستتور و مستائ  یعنی ایالق؛ ب ش ب( 

 ایره. و امانت وفا  صدالت  استقامت  ح مت  شجاعت  عدت  تقوا  عدابت  ل ی  از است.

ستتائ  یعنی اح ام؛ ب ش ر(  حج  روزه  نماز  ل ی  از شتتود. انجام باید وگونه و کار ایی وه که عم  و کار به مربو  م

ستین دالق  ن اح  اجاره  بیع  من ر  از نهی و معروگ به امر جهاد  ستین این ( در1362ایره«.عمطهری   و ار  تق  وه آن تق

ستن ستت شتده والع مق ستالمی« بتعلیمات ا ستت ا ستالم متن جاو که ویا ایی یعنی ا ستت ا ستین این در  مچنین و ا  جهت تق

 . (1362 مطهری ع است. ررفته لرار توجه مورد انسان با اسالمی تعلیمات ارت ا 

ستتتتر ای ی ی از ستتتت ایتالفاتی اح ام  و  ا ستتتنت و آداب اعتقتادی   ایآموزه از بریی انگتاری بدعت ب  عابمان که ا

 در ع دابعایا بن عمر نامه عقاید  در در بدعت زمینه در نمونه عنوان به دارند. استالمی تعلیمات  ایب ش زمینه در استالمی

لته ستتتل یتار و ج ر م یتار بته الرار کته حیت  آن از را لتدریته لول کته شتتتود می دیتده ایت ستتتت ایت  شتتتده شتتتمرده بتدعتت ا

تا( یا در زمینه اح ام  نماز واشتت  بریی از اعمال یات نماز جمعه و عیدین  ار ات دعوی به شتا د و استتعستجستتانی بی

ستت که عنوان بدعت. ازیمین و مهن صتر تر از  مه ب دالق بدعت« از جمله مواردی ا  شتده نهاده آنها بر تابعین و صتحابه ع

ستتتعساکتچی  ضتتی با مواجهه در محدود کاربردی در فقیهان ( بریی1381ا  م ابف  مذ   در شتتده سذیرفته اح ام از بع

ضتتی ناحیه از مولت ازدوار نمونه  عنوان به اند.ررفته کار به را برای آن اح ام  بدعت عنوان  بدعت ستتنت ا   فقهای بع

ستته ضتو و ردتن1391حایمه شتدعابن  دان شتوی سا در و ستت و  شت  امامیه فقیهان بریی ستوی از نماز در آمین ق( در مقاب   

ستتتتععلن ابهتدی  آمتده شتتتمتار بته بتدعتت شتتتیخ مدیتد 1415ا ستتتی دین مورد وحی بر 1413ق( ع شتتتنتا بتاز ق(از این رو  

ستنن و آدابی که دی لرون متمادی  ستته از عقاید   ستنن و مجاری سیام راکرمعت( و للمرو آن با آن د از  بالی فر نگها و 

 باشد.معرفتی انسانها به دست ما رسیده  برای تمیا بدعت از حقایق دینی و سنت ن وی مهن می

 . تفکیک علوم و معارف دینی از دین2-2

ستتتتگی از دین اح تامی و ایاللی عقیتدتی  تعتابین مجموعته  تعتابین م مت  دین ایاللی تعتابین بریوردارنتد  متا نگی و سیو

شتتت وبی. آیند می شتتمار به ایاللی و اعتقادی تعابین م م  دین اح امی ایمانی و اعتقادی  از که  ایی معرفت و  ا بردا

ستت به تاریخ دول در تعابین این ستت شتده داده د ستا وه دینی معارگ وون متهافتند و متداوت موارد بریی در ا  بر م تنی ب

  ایدیدراه ایتالگ. است بوده دوار نارسایی به که بریی از آنها است ررفته صورت اباار ای و  ا رو   ا  فرض سیش

 از ونین والعیتی ح ایت دارد.  فقهی مذا   و کالمی  ایریری م ت و حتی ش   فقیهان و مت لمان
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شتده اکرمع ن ی ناحیه از رانه که سته تعابین ستت  ت( از دریق وحی ایذ   این وبی د د. می شت   را دین حقیقت و متن ا

ستتت  شتتده نهادینه فر نگی و اجتماعی  ایستتنت اعتقادات  و باور ا دین در عنوان به که آنچه با ن اید را تعابین ستتان ا  ی 

ستتتالمی جوامع در شتتتدن نهادینه دین کرد. وون تلقی ستتتت  و وحیانی حقایق از ایآمیاه حقیقت در ا  آن از که معارفی ا

صت  حقایق ستت شتده حا شترعان و دینداران عم  و باور مورد شتریعت و عقایدو  ا ستت. داده شت   را مت  و فهن با بنابراین ا

ستیر صتوت تد ستتر وحیانی  ن ستت. بریی آمده سدید  ا فر نگ و  ا ستنت و معرفتی مدای  ر یافت در ب  دینی معارگ از ا

صتله ستیر و فهن از حا صتوت تد ضتمن ن ستالمی تعابین مت شتته دین متن  ایآموزه با که ارت ادی دبی  به ا ستت دا  و تدریج به ا

ستتتتره در  و  اآموزه به ایمتان و باور منابه به ناد متتدینین در آنهتا به ایمتان و باور که نحوی به لرارررفتنتد دین تعتابین متن ر

ستتت. شتتده تلقی وحیانی تعابین ستتائلی مثال  عنوان به ا  از که ایتیار« و بج ر و لرآن« لدم و بحدو  ابهی«  بعدل وون م

ستالمی عابمان و مت لمان بین معرفتی و نبری م اح  ستت بوده ا  و نبری م اح  ستاحت از کالمی  ایفرله در تدریج به ا

ستتت. از شتتده تلقی دینی عقاید جاو و یافته راه دینی عقاید ستتاحت به و کرده رذر معرفتی ستتی تعابین رو  این ا شتتنا  باز

شت ی  را دین متن که اح امی و ایاللی اعتقادی   فرق ناد در امروز که فتوا ایی و  استنت و باور ا مجموعه از د دمی ت

ستتالمی مذا   و کالمی ستتیار دلیق و مهن می آید می شتتمار به دین  ایآموزه از ا شتتدب  یعنیب بدعت مالک اعمال و با

ستتت. ابدین«فی ابدینمابیس من ادیال ستتالمی با یعنی در آن نیازمند به علن و ح مت دینی ا  معارگ میان تد یز عابن ا

ستد. دینی ستنن و عقاید از را  ابدعت صتحیف رو  به تواندمی حقایق دینی  از اجتهادی و دینی شتنا  آموزه یز ندی و باز

ستتتتن منابته بته را ایفرلته اعتقتادی در ناد  نیتاورد. شتتتمتار بته دین بر افاون را دیگر فرلته آموزه بته اعتقتاد ار تات و دین از کتا

 دیدراه اجتهاد فقیهی و فتوای متداوت وی از دیگر فقیهان را بدعت تلقی ن ند.

 تشریعی احکام از اکرم)ص( نبی حکومتی احکام تفکیک .3-2

نته از ی ی ستتتاب در یطتات موجت  کته  تاییزمی بتا اکرم ن ی ح ومتی ایتال  اح تام رردد  بتدعتت می انت  اح تام عت( 

شتریعی ستت. ابهی ت شتریعی تعابین باید فقیه تردید بدون ا ستتورات از را دین ت  امام و عت( اکرم سیام ر ح ومتی اح ام و د

ستان برای ابهی اح ام بیان بر مشتتم  آیات و عت( اکرم ن ی تشتریعی بیانات وون شتناستد. با آنان بیانات ان وه علیع (در  ان

شتت   م اد  نه  اع شتتریعی حقایق از معین( مولعیت در م  به ناظر که اح ام و ح ومتی اح ام آیند. می شتتمار به دین ت

از این رو  ن اید ندی  اح ام تشتریعی ناظر به  مه م لدان بشتمار آورد. از ن اید را  ستتند معین مولعیت در مشت صتی م اد 

 منبر از مطل  این کرد. تلقی بدعت آنان اح ام را از اح ام تشریعی دین و از مصادیق کاستن ح می ازاح ام تشریعی و

ستته فقیهان از بریی صتر میدول برج ستت. نمانده معا ستیاری که باورند این بر صتدر بالر محمد شتهید مرحوم که ونان ا  از ب

صتادر دوران در امیر حضترت یا و سیام ر که ح ومتی اح ام شتریعی اح ام از اندکرده ح مرانی یویش  ستتند. ت  در وی نی

ستتتد:ب می زمینه این شتتتود  یا نهی سیام ر از ارر مثال نوی  تحریمی را یا نهی آن آب  انتقال از مدینه ا   نهی مانند منعی نق  
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ستتتت این نه مواردی در آن ه حال نهی کرا تی  یا کنندمی معنی  صتتتادر نهی دوبت  رئیس عنوان به سیام ر بل ه نه آن  و ا

 (1374 صدر  کرد.ع استداده کلی شرعی ح ن آن از تواننمی و کندمی

  های نو از آناسالمی و بینش . منابع2-3

ستتعداد استالمی  فلستده و علوم تاریخ در موضتوعات آمیاترین اعجاب از ی ی  لرآن م صتوصتاً استالمی  منابع ناسذیرسایان ا

ستتن ا  و کشتف تحقیق  برای کرین  ستتعمطهری  ا شتی ظرفیت از کرین  لرآن که  آنجایی از (1380ا  ناسذیریسایان سژو 

ستتت بریوردار صتتوت بینش به را لرآن که شتتود می یادآور یویش سیروان به اکرم ن ی ا صتتر یز م   محدود زمان و ع

یتد نتان ن ن ِتا عرُهُ فرمود:ب کته و ُتهُ وِ أنعیقٌ ظ ِتادعن ِتهُ ب عتهع عِلِى وِ تُ ُومٌ عِمعیقٌ  ب ِتا تُ ُومٌ تُ ُوم صتتتِى ب ُتهُ وِ تُحْ ِتئئع  ِتا عِج ُتهُ  تُ ْلِى ب اِرِآئع 

ستت  ژرگ آن بادن و ( بظا ر زی ا1372«عکلینی  ستت نهایتی حد و را آن ا ستت دیگر نهایتی و حد آن فوق و ا  شتگدتی ا

 رردد«. نمی کهنه آن  ای تازه و یابد نمی سایان آن  ای

 

 

 شد: ع ( سوال صادق امام از 

شترع یِایدُ   ابقرآنع بالُ بما  ستعه و بابنَ ضتِةً  إ ت ابدَرا ضتا  وبذبز   نا ٍ دونِ بعنا ٍ   و زِمانٍ  دونِ بعامانٍ یُناِل بن ألنَه لالع ( اِ

ستتت کار در ستتری نا  اضٌّ« بوه کُ ِّ ععند و جِدیدٌ زِمانٍ ک ِّ فدی شتتتر  روه لرآن که ا  می لرائت س ش مردم میان در بی

 رردد نمی افاوده ا تازری و دراوت بر جا شودمی فح  و بح  آن در بیشتر  روه و رردد

 فرمود: ساسخ در ع ( امام 

ستت جهت بدان این ب صتر و زمان یز برای لرآن که ا صتی مردم یز برای و معیتن ع شتده نازل یا ستت ن   مه برای لرآن ا

 است«. تازه مردمان  مه برای و است نو زمانی  ر در جهت این از است. مردم  مه و زمانها

ستتتعداد و لابلیت  ستتالمی منابع ناسذیرسایان ا ستتانی اف ار و علوم ت ام  تدریجی از ی طرگ و سژو ش و تحقیق برای ا از  ان

شتتتر دریافت جدید و بینش که کند می درگ دیگر ایجاب ستتت ت به  اکرم سیام ر ستتت نان و کرین لرآن آیات از ب عت(  ن

شتد. تروستیع و ترعمیق رذشتته نوتر  ستت. بریوردار ت ام  و تطور از دین از  اییعنی بینش با  از نو  ایبینش از توانمی ا

 کرد. تع یر دینی نواندیشی به اسالم دین منابع

 فهمی معنای به دینی اندیشتی نو استت. انستان ف ری و علمی ت ام  و استالمی منابع لابلیت معنی این به نواندیشتی یاستتگاه 

ستتائ  حوزه در ستتنت و کتاب از نو ستتوم و آداب و اح ام اعتقادی  م  دین در بدعت از متمایا امر  بدو در ارروه دینی  ر

شته از بریی در نبر امعان با وبی نمایاند می شته این از بریی که آیدمی سدید تو ن این  ا بینش و  ا اندی  ستازراری  ا اندی

شتتتی مرز شتتتنایت رو  این از ندارند. دینی تعلیمات و  اآموزه با ستتتت. ناسذیراجتناب با بدعت دینی نواندی  این ه ویژه به ا
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شتتی صتتر دینی نواندی ضتتر ع ستتیار تنو  و  ارونه با حا شتته درر ب ضتترورت از بیش دینی   ایاندی  با آن تمایا بح  از سیش  

 سازد. می آش ار را بدعت

 تفسیر عصری و مشروعیت آن .4-2

ستیر صتری تد ستت اعتقادی و بینیجهان م اح  ارائه در نو ایشتیوه ع ستر که ا ست  که  اییآرا ی به توجه با مد  و کرده ک

صتتر در که نیاز ایی ستتیبه به م اح  درح در. د دمی شتترح را لرآن سیام. کند می درک یود ع  م اد ان روحی شتترای  م

ستتتش نتان کته  تاییسر نتد آ جته دار نتدمی تو بت  بتذا ک طتا ستتتت  را یود م نتا رتار و م صتتتری  تای دانش بتا ستتتتاز ئته ع  ارا

   (.1376عایازی .د دمی

 منط ق و لدین  یلت با یورشتید و زمین ت وین وگونگی و کواک  حرکت و انستان یلقت آیات بح  در نمونه عنوان به

ستیر لاب  آیات با آنها شتدن ستت تد ستر و نی ستت ناوار مد ستیر ایرونه به را آیات ا ستت که کند تد  لطعی  اییافته با کند

 ... .ن  کردن درررون نه است ترا  تجدید عصری  تدسیر از منبور شود می ردته رو  این از. ن اشند ناسازرار جدید

 .کرد تلقی بدعت و مشرو  ایر را کرین لرآن آیات فهن در مذکور معنای به نواندیشی ن اید بنابراین

 بررذر و کندمی برلرار عصتر  رابطه نیاز ای و معلومات و تدستیر میان که استت عابمانی جمله از نیا صتدر محمدبالر شتهید 

 استت اجتهاد رستتر  و نوآوری و رشتد شتام  رو  این:ب نویستد می و ورزدمی تاکید موضتوعی تدستیر به ترت یی تدستیر از

شتین رو  بریالگ زیرا شتینیان و سی ستیر کار که سی  و والعیات و زندری متن از شتود می آااز معین آیات یا آیه یز از تد

ستتر صتتورت این در. رردد می شتترو  آن نیاز ای شتته و نبر مد ضتتوعات از ی ی به را یود اندی  و اجتماعی یا اعتقادی مو

ستائ  ستانی دیگر م شت ا ت و کندمی معطوگ ان شتر ف ر و تجربه که را  اییح راه و ا صتوت در تاکنون ب ضته آن ی  عر

 ساستخ و کندمی سرستش و کرده مالحبه را موضتو  آن در لرآن آیات تمام آنگاه. د دمی لرار مطابعه و توجه مورد کرده 

ستتن این نتیجه در. د د می شت ستیر تنها لرآن  برابر در ن ستت آیه یز تد شتگری ردتگو بل ه نی ست ستت و سر ستخ دریوا  به سا

   (.1400است عصدر  موضوعی صورت به آنها مجموعه از حقایق ادراک و نیاز ا

 آیه تدستیر ضتمن ریرد می لرار مدستتر مطابعه و تدبر مورد موضتو   با مرت   آیات تمامی موضتوعی تدستیر در که آنجایی از

 احتیتاجتات و نیتاز ا به توجه با آیات سیتام و ریرد می لرار جدید بازیوانی مورد نیا ی تدیگر با ارت تا  در آنهتا د بت آیه  به

ستانی علوم از اعن علمی تحو ت و اجتماعی  ایضترورت و ستتر وجود  این با. شتود می ارائه و ایذ تجربی و ان جهت  مد

شتتتروعیت صتتتد  و ا داگ آیات  ناول اجتماعی  ایزمینه مت لن  عرگ باید آیات فهن یود از حدظ م  مورد را آیات مقا

 .د د لرار توجه

 

 مبحث سوم: نیازهای نوپدید و مواجهه دین با آن

 نوپدید. انسان و نیازهای 3-1
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 دین مواجهه نحوه افتد  شتنایت ای صتحیف از دین با بدعت مؤرر می ایی که در شتناستایی مرز میان بینشی ی از ر یافت 

ستانی نوسدید نیاز ای و زندری و اجتما  و محی  مقتضتیات یعنی زمان  مقتضتیات با ستت. آدمی ان  عق   از که آنجایی از ا

ستتتت بریوردار ایتیتار و یاللیتت شتتته  مواره بهتر  زنتدری برای ا  نیتاز تای رفع برای را بهتری  تایرو  و اباار تا  تا انتدی

صتادی اجتماعی  ضتیات نتیجه در و کند می زندری وارد یود  معنوی و الت  و عصتری  ر در زندری و اجتما  و محی  مقت

 کند.می تیییر زمانی

ستتتتاد مرحوم  ستتتن دو به را آدمی نیاز ای مطهری شتتتهید ا ستتتین رانوی و اوبی ل ستتتد:ب می زمینه این در و کند می تق  نوی

 انستان انستان تا ریردمی ستروشتمه اجتماعی زندری د یعت از و بشتر روحی و جستمی ستایتمان عمق از اوبی  اینیازمندی

 اجتماعی استت. یا و روحی یا جستمی یا نیازمندیها این  ستت  انیازمندی آن استت اجتماعی زندری وی  زندری تا و استت

ستتتمی  ای نیازمندی شتتتاک  به یوراک  نیازمند ل ی  از ج ستتت ن سو ستتتر م  علن  ل ی  از روحی  اینیازمندی ایره؛ و  م

ستتتتش  نی ی  زی تایی  یتازمنتدی تربیتت  و احترام سر شتتترت  ل یت  از اجتمتاعی  تاین  و آزادی عتدابتت  تعتاون  م تادبته  معتا

 مساوات.

ستت نیازمندیهایی رانوی نیازمندیهای شتی اوبی  اینیازمندی از که ا ستای  و آ ت انوا  و نیازمندی شتود. می نا  زندری و

 توسعه سوی به بشر محرک اوبی   اینیازمندی است. نو  این از کند می فرق دیگر زمان عصتر با زمانی و عصتر  ر در که

 توستعه ستوی به محرک حال عین در و استت زندری کمال و توستعه از ناشتی رانوی  اینیازمندی ما استت. زندری کمال و

 است. با تر کمال و بیشتر

ستت. رانوی  اینیازمندی به مربو  آنها کهنه شتدن و شتدن نو و  انیازمندی تیییر   و نه شتودمی نه کهنه اوبی نیازمندیهای ا

شتته رود میاز بین  ستتت«عمطهری  نو و زنده  می ستتان مقررات رابت و 1380ا ستتالم برای نیاز ای اوبی و رابت و دائن ان ( ا

 بینی کرده است. و برای نیاز ای رانوی و متییر او  وضع متییتری در نبر ررفته است.  یتییری سیش

 . اجتهاد روش صحیح استنباط مقررات ثابت و متغیر از کتاب و سنت3-2

ستتالمی موظدند با کو  عق  و اجما  ستتنت کتاب  از را متییر و رابت این مقررات صتتحیف رو  شتتش عابمانه باعابمان ا

 رابت استالمی  کلیات روید:ب می و کند می مطرح را مستلله این استالمی بارگ فیلستوگ ستینا ابن رو  این از کنند. استتن ا 

ستت محدود و  یتییر و ستائ   و حواد  اما و ا ستت متییر و نامحدود م ضتیات زمانی  ر و ا صتوت مقت ستائ  و یود م   م

صتوت صتر  ر در که ضترورت جهت دارد. به  مین را یود م  ستالمی کلیات به عابن و مت صت  ررو ی زمانی و ع  و ا

ستتائ  به عارگ ستتتن ا  و اجتهاد دارعهده زمان  آمد ایسیش و م ستتائ  ح ن ا ستتالمی کلیات از جدید م شتتد« ائمه بوده ا  با

ستتالم علیهن صتتول إبْقاتُ اند:ب علِینافرموده اند؛کرده نق  بانطی جوامع از حدی  جوامع که معروفی حدی  در اب  إبِی ُن  ا ُ

 فروغ که شماست وظیده و کنین بیان را کلیات و اصول که است این ما وظیده ق( یعنی1404ابتِتدْریعُ«ع ری شهری   وعلی نُ

ستت رار اصتول این از را  اشتایه و ستتن ا  و ا ستتن ا  و اجتهاد شتما  وظیده دیگر ع ارت به کنید ا  و اجتهاد بنابراین  استت ا
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ستتتن ا  ستتت رار و ا صتتول از فرو  ا صتتول بر فرو  رد و ا ستتالمی کلیات صتتحیف تط یق و ا ضتتایا بر ا   یچگاه حواد   و ل

 یابد. می وسعت زمانی  و م انی وسعت ت ع به و آیدنمی حصر تحت شود نمی متولف

ستتت ستتنت و کتاب از جدید  ایدریافت و نو  ایبینش اجتهاد  برآیند  و  1اکرمعت( ن ی ناحیه از اجتهاد که آنجایی از ا

 فقیه جدید فتوای رو  این از است شده تجویا نیا باشدمی نو  ایمعرفت کهآن  زمه است  شده تجویا 2ابسالم علیهن ائمه

آورد. به عنوان نمونه ارر فقیهی باستتناد آیه اییر از  شتمار به بدعت مصتادیق از تواننمی را دارد ریشته ستنت و کتاب در که

صتتتلحوا فاهلل ادور رحین« عآل عمران -89آیاتب کیف یهدی اهلل لوماً کدروا بعد ایمانهن... ا  ابذین تابوا من بعد ذبز و أ

( 1373مؤرر و رافع مستلوبیت کیدری دنیوی تلقی کند عمرعشتی  (و اداللات ادبه توبه  توبه مرتد اعن از ملی و فطری را 88

ستتتت بتدعتت تلقی کرد وون فتوای وی برررفتته از  ن تایتد فتوای وی را وون م تابف فتوای عتدم ستذیر  توبته مرتتد فطری ا

 کتاب است.

ضتی در حتی  صتوبی منابع از بع ستت شتده ردته ستنت ا   ا ستت بدعت صتورتی در تنها فقیه فتوای که ا  آن برابر رد که ا

شتتته وجود تیوی  و تیم  لاب  ایر و لادع دبیلی شتتد دا صتتادیق از ایتالگ وجود با فقیهان آرای صتتورت این ایر در و با  م

 بود. ملتام بدان و کرد بار شترعی ح ن ارر آن بر باید ق( بل ه1413نهادعااابی  ارر آنها به باید و آیند می شتمار به اجتهاد

ستالمی عابمان وظیده را  ا بدعت و  اتحریف با م ارزه عت(  اکرم سیام ر دیگر درگ از ستته ا ستت دان  إعذِا فرمود:ب ونان ه ا

ْتهع یِدْعِت ْ بِنْ فِتِعنْ عِلعمِتهُ  یُبْهعرِ أِنْ ابْعِتابعنع فِعِلِى أُمَتعی فعی ابْ عتدِ ُ ظِهِرِتع ِتةُ فِعِلِی  بر آینتد می ستدیتد بتدعتت کته ابلَتهع«کلینی  ( آنگتاه بِعْن

 باد. او بر یدا بعنت ن ند که آن و کند آش ار را یویش دانش که است عابن عهده

 برای رو  و بهترین مهمترین  مچنین و بدعت از مانع صتحیف اجتهاد بل ه شتودنمی بدعت به منجر اجتهاد تنها نه بنابراین 

  است. بدعت با م ارزه

 ماندن محدوظ کندمی آستان را آن کار و مم ن را م ارزه این که ویای آن نویستد:ب می زمینه این در مطهری شتهید استتاد 

 که ویا ایی ستقن و صتحت برای که استت کرده تاکید م صتوصتاً اکرمعت( استت. رستول لرآن یعنی اصتلی مقیا  و معیار

 کنند. استداده لرآن مقیا  از شودمی نق  او زبان از

صتتلی متون نگهداری  ستتت رد از ا ستتتن ا  حواد   د صتتول از فرو  ا شتتاگ و درح جائیات  بر کلیات تط یق و ا ستتائ  اکت  م

  ا عادت و ظا ر ا و  اشت   بر جمود با م ارزه ی جان ه   ایررایش از جلوریری آورد می یود با عصتری در که جدید

صتلی اح ام تد یز شت ی  نتیجه  و فرعی مقررات از مادر و رابت و ا  ایتیارات حدود تعیین ا ن  ترجیف و مهن و ا ن ت

 
 حِ ِنِ وِإعذِا   أِجْرِانع فِلِهُ أِصِابِ رُنِت فِاجْتِهِدِ ابحِاکعنُ حِ ِنِ إعذِا:ب فرمود حضرت آن که کرده نق ( تع یدا رسول از ابمحلی کتاب در یرم ابن  - 1

 .«أِجْرٌه فِلِهُ أِیْطِیِت رُنِت فِاجْتِهِدِ

 لال بهعابان ابن تیل (ابو جعدر علیه ابسالم: اجلس فی مسجد ابمدینه وأفت بلنا  فانتی اح  أن یری فی شیعتی مثلز«. - 2
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ضتع در ح ومت ست   ایبرنامه تنبین مولت  وبا یره لوانین و  دوره در امت علمای وظایف ا ن از روز احتیاجات با متنا

 به صتحیف اجتهادی رو  با و دارند می عرضته ستنت و کتاب به را نوسدید مستائ  ( عابمان 1380استت.«عمطهری  یاتمیت

ستت ی یافتن دن ال ستتتند سا شتتد ستتنت و کتاب از برررفته  ایآموزه بر م تنی که   ستتخ ابتنات با   ایآموزه به  ایافته و  اسا

صتابت حقیقت در ستنت و کتاب از برررفته ستت معارفی به ب شتی ا ستیر و تیوی   ستایه در که ا ستتن ا   ا آموزه تعمین تد  ا

 آید. می دست به کلی  ایآموزه از جائی امور

فقهی  حدودی معارگ تا اسالمی عابمان ناحیه از  جرت از دوم لرن دوم نیمه از منابع  از اح ام استن ا   ایرو  تدوین 

 ب ارریری از ناشی فقهی معارگ وون سایت. دور بدعت اتمام از شد می عرضه جامعه دینی نیاز ای به ساسخ برای که را

 ا که شتد. بنابراین تنها آن دستته از نواندیشته بریوردار مشتروعیت از ستنت و کتاب از یابیاصتابت جهت به اجتهادی رو 

 آید.با تعابین مسلن دینی که مورد اتداق امت اسالمی است میایرت داشته باشد بدعت بشمار می

 

   آن کننده رفع وسایل و عوامل و بشر نیازهای با مواجهه های گونه مبحث چهارم:

 های مواجهه با نیازهای بشر از ناحیه نهادهای دینی. گونه4-1

شتین م اح  ونان ه در ستتگی رذشتت  سی شتر واب ستله یز به ب ستای  و عوام  دائمی تیییر و معنوی و مادی احتیاجات ستل  و

ستتتله یز یود نوبة به که آنها دائمی شتتتدن بهتر و ترکام  و احتیاجات این کنندة رفع  وجود به نیا جدید احتیاجات ستتتل

 شرای  با را یود آدمی و کند تیییر زمان و عصری  ر در زندری و اجتما  و محی  مقتضیات که شودمی س   آورند می

 و ن وده مصتون یطا از  ررا بشتر و استت بشتر م لوق اجتما   و محی  و زمان وجود  این با د د. تط یق جدید مقتضتیات و

ستتت. ستتان وظیده تنها جهت  بدین نی شتته و اف ار و زمان از سیروی و انط اق ان ستتند ای و  اعادت و زمان  ایاندی  زمان س

 مقتضتیات با متناست  را دینی زندری ابگوی دین  که دارند انتبار مومنانه زیستت برای دینی جامعه و دینداران آحاد نیستت.

  اینوآوری و  انواندیشتی با مواجهه نحوه در نبر امعان با باشتد. آنان عصتری نیاز ای ساست گوی و د د ارائه آنها به عصتر

ستتتالم  نهتاد تای نتاحیته از  تا ستتتنتت و آداب در  داده ر  متدتاوتی بریورد  تایرونته کته یتابینمی در دینی در دول تتاریخ ا

 نگاه در که استت ا ول« با مر بعلی ن دیگر تع یر به یا ن ستتین بر دین سایداری از استت ع ارت مواجهه از اول رونه استت.

 نو   ر و شتود نهاده ن وی عصتر دینداری رونه بر باید استا  نبریه  این استا  بر داراستت و را مشتروعیت بیشتترین ابتدایی

دتاوت نته آن بتا ت نتداری  رو عتت دی ستتتوب بتد لتد مح فتا جته  یتت شتتتتده  و در نتی شتتتروع بت  و م لتا مت  ایر  یوا تد تح

 (.1381بودعساکتچی 

صتدر ستالم در  ستتین دین بر سایداری اندکرده تال  که اندبوده افرادی  ایرروه جمله تندرو ای یوارر از از بریی ا  ن 

شتتند تحقق را شتتیده  اییبدعت به یود عم  در حتی ب   ررفته لرار انتقاد مورد تابعین و صتتحابه ناحیه از که اندشتتده ک

ستتتتعب اری  ستتتتین لرن شتتترای  تاری یق( وبی در عم  تحقق این تلقی با تمامی 1407ا  تعمین لاب  یا نامم ن امری ن 
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 فرمود: حضترت آن که عت( اکرم ن ی به منستوب حدیثی به استتناد با ستلدیه از بریی باشتد. نمی استالمی جوامع تمامی برای

یتان مردم بهترین متت م نتد لرنی مردم من ا ستتتت نتدری آن در کته   گتاه و آن از سس ستتتپس کنن می ز آن«ع  از سس آن

ستقالنی  ستی و بدعت مالک که ( براین باورند1379ع شتنا ستنن دائر و رایج از آن باز  اول لرن سته ستنت  عقاید  آداب و 

ستت  جری  روی لرن  سته از سس که را آنچه  ر و دانندمی ستنتت زمره در داده ر  لرن سته این در که را آنچه  ر آنان ا

ستلمینتا( تاریخ شتمرندعامین  بیمی بدعت داده ضتوح به م شتنی و و شتان رو ستلمانان که د دمی ن  یز بر اول لرن سته در م

شتتتی و رو  ستتتلمین از را آنتان کردار تای و بتاور تا بتوان تتا انتدن وده م  تواننمی رو  این از کرد. متمتایا بعتدی  تایلرن م

 مسلمانان از یاصی فرله که نمود. محسوب مش   عنوان یز صورت به است را روایت این از برررفته را بسلف« مدهوم

شته با را ست حانی  شتام  معین اندی  و تابعین و صتحابه یعنی صتابف ستلف از باید که این بر ت یه با ق( و ابیت نیا1415ررددع

 بریاستند. م ارزه مستحدری به امر  ر با کرد سیروی ق3-1 لرن بارگ محدران

شتنا بریورد  از دوم رونه  ستتحد  نیاز ای با شتدن آ شتش و جامعه ستطف در دینی م ست ی یافتن جهت در کو  بر م تنی سا

ستتتت  اییآموزه صتتتابت که ا ستتتت. تاییتد مورد آنهتا ا  میتان در بریورد نو  ترینشتتتایع توان می را بریورد از رونه این ا

 (.1381دانستعساکتچی  تاریخ دول در اسالمی م تلف  ایرروه

 بدعت تلقی  در که است دینی  ایآموزه و دینداری در سذیری انعطاگ و وندرونگی اص  سذیر  بریورد از سوم رونه

شتتتین رونته دو بتا متدتاوت کلی بته معنتایی شتتتت. یوا تد سی  بععِتدِدع اهلل إبِی ابطُرُقُ بتهب مواجهته از نحو این بته لتائلین از بریی دا

ستتناد اب ِالئعقع « أندِا ع ستته ا صتوگ  بریی از  ایرروه بر عالوه (1363ک ری اندعنجن ابدین ج معارگ  دین از  ا لرائت ت

 ریرد. لرار تواند می مواجهه از نحوه این در حاضر عصر در دینی  ایدرراندیشی دینی در

 معرفت توبید در  زم کارآیی از نوسدید مسائ  با اجتهادی مواجهه که یابینمی در مذکور  رانهسه مواجهه در نبر امعان با 

 مواجهه نحوه ترینشتایع رواین از استت. بریوردار دینی  ایآموزه استا  بر عصتری ابگوی زندری ارائه و دینی اندیشته و

شتتتمار بدعت را برآیند آن ن اید تنها نه بذا آید. می شتتتمار به شتتتروعیت ستتتازوکار  بل ه آورد ب  و نو  ایبینش به ب ش م

 جدید تلقی کرد.  ایدریافت

 

 : هانتایج و یافته

 رردد. می ادالق بدعت دین  للمرو در نیست دین از که آنچه کردن وارد به کالم و فقه اسالمی .1

 است. وحیانی سیام و دین حقیقت د ندهش   شرعی  اح ام و ایاللی اعتقادی  تعابین .2

در  که  ا ستنت و عقاید از آنچه  ر و دانستته دین را عت( اکرم ن ی عصتر رایج  ایستنت و عقاید یوارر  از بریی  .3

 اند. آورده بشمار بدعت اعصار بعد حاد  شده است را
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ستته و دین را ن ستتین لرن سته در دایر  ایستنت و عقاید ستلدیه  از بریی .4  لرون در آمده سدید  ایستنت و عقاید دان

 .آورندمی بشمار بدعت را بعدی

 باشد ن وی سنت و کتاب از برررفته که ونان جدید  ای سنت و نو  ای بینش که نبرند این بر اسالمی عابمان ااب  .5

 آید. نمی شمار به بدعت نماید  بازرشت دو این  ایبه آموزه نحوی به و

 تحریف دین با م ارزه برای ستازوکار تنها بل ه آیند نمی بدعت بشتمار تنهانه فقهی اجتهاد و روشتمند دینی نواندیشتی  .6

 رردد.میتلقی  بدعت در آن و

 بدعت باشتد  داشتته میایرت استت استالمی امت اتداق مورد که دینی مستلن تعابین با که  ا از نواندیشتی دستته آن تنها  .7

 آید.می بشمار

 : فهرست منابع

  ق. 1392 بیروت  اب  ری  ابرسائ  مجموعه   احمد تمیمه  ابن .1

 .1368دانشگا ی تهران  واپ اول ابن جوزی  ابوابدرر  تل یس ابلیس  مرکا نشر  .2

 ق.1391 بیروت  اعبمی  مصطدی محمد کوشش به صحیف  حایمه محمد   ابن .3

 م.1955 لا ره  لاسن  محمود کوشش به ابمله  عقائد فی ا دبه منا ج   رشد محمد ابن .4

  ق. 1416ابوریه  محمود  اضوات علی ابسنته ابمحمدیه او دفا  عن ابحدی   لن  موسسه انصاریان   .5

   1401 بلمالیین  دارابعلن بیروت  ابعربیه  صحاح و ابلیه ر تا ابصحاح جو ری ابونصر  .6

 .1384 اسوه  انتشارات ییریه  امور و اولاگ سازمان لن  ابعین  کتاب احمد  بن یلی  .7

 م.1990 اول  واپ ابعربی  ابثقافی ابمرکا بیروت  ابن   مدهوم حامد  ابوزید  .8

 م.1952 بیروت م ارتی . ی.ر کوشش به ابلمع   مراه اب الم  علن فی اب وض استحسان فی رسابته   اشعری  علی .9

 تا.اسالمی بی بارگ کتاب انه لن  ا رتیاب  کشف   امین محسن .10

 .1376 اسالمی  فر نگ نشر عصری  دفتر تدسیر و لرآن   علی محمد ایازی سید .11

 تا.دوم  بی واپ ا سالمیه  وا عاللات ابثقافه رابطه اب دعه  بمدهوم موضوعیه دراسه اب دعه   محمدعلی بالری .12

 م.1990ق 1419بحرانی  سید  اشن  اب ر ان فی تدسیر ابقرآن   بیروت  موسسه ا علمی  واپ اول  .13

 ق.1407 بیروت  بیا   دی  مصطدی کوشش به صحیف    ب اری محمد .14

 نبر زیر استالمی بارگ ابمعارگ دائره مرکا استالمی  بارگ ابمعارگ دایره بدعت  تاری ی بررستی   احمد ساکتچی .15

 .1381 بجنوردی  کاظن محمد سید

شتیر .16 صتحیف ع دابرحین ربانی  شتریعه  ت ستائ  اب صتی  م شتیعه ابی تح ستائ  اب ستن  و ازی  بیروت حرعاملی  محمدبن ح

 تا.داراحیات ابترا  ابعربی  واپ دوم بی
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 .1372یمینی سید روح اهلل  انوار ابهدایه فی ابتعلیقه علی اب دایه  موسسه تنبین و نشر آرار امام یمینی  واپ اول   .17

 ق.1311یوانساری  سید محمدبالر  مشارق ابشمو  فی شرح ابدرو   واپ سنگی  .18

 ق.1401 استان ول  محمد  سنن  دارمی  .19

 .1972 ابعربی  داراب ات  بیروت  ابمدردات  محمد  بن اصدهانی حسین راا  .20

 ق.1415 لن  ابموبقه  موسسه امام صادقع ( اب دعه وآرار س حانی جعدر  .21

 ق.1411 اول  واپ ابمشرفه  بقن ابعلمیه ابحوزه اداره بجنه منشورات ا سالم  اصول ظ  فی س حانی جعدر  .22

 تا. بی ز ران  م ت ه لا ره  ابصیق   ابسیف   س  ی علی .23

 .4ابن ویه ر ابسنته داراحیات لا ره  ع دابحمید  ابدین محی محمد کوشش به سنن    ابوداوود سجستانی سلیمان  .24

 تا.سیودی  جالل ابدین بن ابی ب ر  ابجامع ابصییر فی احادی  اب شیر ابنذیر  بیروت داراب ت  ابعلمیه بی .25

 تا.ق ابرا ین بن موسی بن محمد  ا عتصام  بیروت دارابد ر  بیشاد ی  ابواسحا .26

 تا.اول  بی واپ لن  ابترا    حیات اب یت آل موسسه ابشیعه  ذکری اول  شهید .27

 ق.1413 لن  زنجانی  انصاری ابرا ین کوشش به ابمقا ت  اوائ  مدید  شیخ .28

 .374بیت  شماره اول  سال اول  بهار صدر سید محمدبالر  روند آینده اجتهاد  مجله فقه ا    .29

  ق.1400بلقرآن  دارابتوحید ا سالمی  کویت   ابتدسیرابموضوعی فی مقدمات بالر  صدر محمد .30

 .1379صدوق  ابی جعدر محمد بن علی بن حسین بن بابویه لمی  معانی ا ی ار  م ت ه ابصدوق  .31

 تا.دفتر انتشارات اسالمی  بی د اد ایی  سید محمدحسین  ابمیاان فی تدسیر ابقرآن   لن  .32

 م.1995ق 1415د رسی  ابوعلی فض  بن حسن  مجمع اب یان فی تدسیر ابقرآن  بیروت  موسسه ا علمی  واپ اول  .33

 .298 ت4 ر  1375 مرتضوی  نشر تهران  اب حرین  مجمع   ف رابدین دریحی .34

ستن  معاونیه ابدوبیه فی منبم .35 ستن وابمرا ستیدجعدر مرتضتی  ابموا ستومعاملی  -1408ه ا عالم ا ستالمی  تهران  واپ 

 م.1987

 .1479 دارابعلن  بیروت  اب  اری  حدی  شرح فی اب اری فتف حجر  عسقالنی ابن .36

 .1383 لن  ابعلمیه  ابدراسات و مرکااب حو  ابناصریات    مرتضی ابهدی سید علن .37

 نجف  مهدی کوشتش به ابرجلین  علی ابمستف مدید  شتیخ ؛144 ت ق 1415 لن  ا نتصتار  مرتضتی  ستید علن ابهدی .38

 ق.1413 لن 

 .1407 دارابعلن  بیروت  ابمصطدی  حقوق بتعریف ابشدات   عیاضی لاضی .39

 .1413 بیروت  ع دابشافی  ع دابسالم محمد کوشش به ابمستصدی    ااابی محمد .40

 .1383ق لا ره بدوی  ع دابرحمان کوشش به اب ادنیه  فضائف   ااابی محمد .41
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 م.1980ق 1400لرد ی  ابن وضتاح  اب دعه وابنهی عنها  تعلیق محمد احمد د مان  اردن  داراب صائر   .42

 ق.1414لمی  شیخ ع ا   سدینه اب حار و مدینه ابح ن واآلرار  دارا سوه بلط اعه وابنشر   .43

صتتول   ابدین نجن ک ری احمد .44 شتتره  ا ا  شتتش به  ری  ع دابیدور شتترح و ترجمه بع  تهران   روی  مای  نجی  کو

1363.  

 .1372کلینی محمد بن یعقوب  اصول اب افی  انتشارات اسوه  واپ دوم   .45

 ق. 1403 سوم  واپ بیروت  ابعربی  ابترا  داراحیات بحارا نوار    مجلسی محمدبالر .46

یتات ابت .47 هتار  بیروت  داراح مته ا د بتدرر ای تار ا ئ عته  جتام حتارا نوار  اب بتالر  ب متد ستتتی  مح وتاپ مجل را  ابعربی  

 م.1983ق 1403سوم 

 .1353ق 1394مجلسی  محمدبالر  مرأه ابعقول فی شرح ای ار آل ابرسول  تهران  داراب ت  ا سالمیه  واپ سوم  .48

 .1362 اسالمی  انتشارات دفتر   1362 اسالمی  علوم با آشنایی   مطهری مرتضی .49

 .1380  صدرا  آرار  مجموعه   مرتضی مطهری .50

سته مطابعات و تحقیقاتی فر نگی   .51 صتول اب افی  لن  موست شترح ا شتیرازی  صتدرابدین محمد بن ابرا ین   مالصتدرای 

 .1366واپ اول  

 م.1998منذری  ابترای  وابتر ی   تعلیق مصطدی محمد عماره  بیروت  دارابد ر   .52

 ق. 1417 اول  واپ ا سالمیه  وابداسات اب حا  مرکا ا یام  عوائد   محمد بن احمد نرالی .53

 م.1979-ه1399ابدین  کناابعمال فی سنن ا لوال وا فعال  بیروت  موسسه ابرسابه   ندی  عالت .54

 تا. یثمی م ی  احمد بن حجر  ابصواعق ابمحرله فی رد ا   اب د  وابانادله  واپ سربی  بی .55
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