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 هیمیت ابن دگاهیبدعت از د اریمع یبررس

 *یکاظم میابراه

 چکیده
بـدعت را  شـدت از آن نهـی شـده اسـت و اهل از اموری اسـت کـه در دیـن به« بدعت»

« بـدعت»اند. بـا بررسـِی دیـدفاه مشـهور علمـا، معیارهـایی بـرای  افرادی فمراه دانسته
این معیارها نقشی اساسی در تعیین مصادیِ  بدعت دارندب لذا تبیین  آید که دست می به

مـالس  صحیح معیارهای بدعت، از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. مشـهور علمـا سـه
دسـت  مـالس را بـه تیمیه، این سه توان از کلماِت ابن اند که می برای بدعت بیان کرده

بیـیِن صـحیِح ایـن معیارهاسـت. در تیمیـه در ت آوردب اما آنچه مهم است، اشتباهات ابن
تیمیـه در ایـن  مقالۀ حاضر، به تبیین معیارهای بدعت و سپس بـه بیـاِن اشـتباهات ابن

بـودِن  مـالس»و « عبـادت مفهـوم»زمینه پرداخته شده است که اهـِم اشـکاالت او در 
 است.« َترکیه با مصادی  ترس تطبی  سنت»و « سلف در تعیین بدعت

 .هیبدعت، سنت َترک اریمع ه،یمیت ابن بدعت، ها: واژه کلید
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 مقدمه
های فراوانـی  مـذمت دلیل آثار نافواِر بسیاری که بر جامعۀ اسالمی دارد، مورد به« بدعت»

شـود و  های زیادی در جامعه می قرار فرفته است. در برخی موارد، بدعت سبب ایجاد فتنه
فرقـه توسـط  37تقسـیم امـت بـه به توییر اساِس اسالم منجر خواهد شـد. یکـی از علـل 

، همین بدعت بوده است. خداوند متعال در باب نهی از بدعت، خطاب به همۀ پیامبر
كَه  َو َمافرماید:  مسلمانان می كَه ِإَن  الَل  ُقكوا الَل  ُسوُل َفُخُذوُه َو َما َنَهاکْم َلْنُه َفاْنَتُهوا َو اَت  آَتاکُم الَر 
حضرت است و  های فرمانآنچه بر همۀ مسلمانان واجب است، پیروی از  .0َشِديُد اْلِعَقاِب 

هـا  کتاب ،بـدعت از آن باید ترس شودب لذا بسیاری از بزرفان، در باب تبیـین و مـذمِت  غیر
تیمیه هستیم تا بدانیم:  اند. در مقالۀ حاضر، درصدد تبیین مبانِی بدعت از دیدفاه ابن نوشته

انند سایر علما عمل نموده یا معیار خاصی را در بحث بدعت اخذ هم ،آیا او در اتیاذ مبانی»
همـان شــالوده و « مبــانی« »سـبب آن دیگــران را مبـدع و ضــال نامیـده اسـت؟ کـرده و به

شوند. افر شیصی با معیار صحیحی قدم بردارد، زمانی که با  زیربنای هر امری شمرده می
د و بـرعکس، افـر شیصـی دچـار کند، دچار خطـا و اشـتباه نیواهـد شـ مصادی  برخورد 

تیمیـه  توان او را از خطای در مصداق ایمن دانست. خطـای ابن خطای در معیار شود، نمی
های افراطِی معاصر، سبب شـده اسـت  شدِن او برای جریان فکری در این مسهله و مرجِع 

هت همین ج فذاری متهم شوند و تکفیر فردند. به خطا به بدعت تا بسیاری از مسلمانان به
تیمیه، حائز اهمیت بسیاری خواهـد بـود.  به خطاهای ابن پرداختناست که مقالۀ حاضر با 

دسـته  توان این تألیفات را به دو که می  زمینۀ بدعت تألیفات فراوانی نگاشته شده است در
کنندۀ ماهیت بدعت و حرمت آن هستند،  اول از این تألیفات صرفا  بیان تقسیم کرد: دستۀ

خوبی  بر تبیین ماهیت و حرمـِت آن، بـه مسـهلۀ ارکـان و مبـانِی آن بـه عالوهدوم  و دستۀ
ــاره کرده ــد اش ــه ان ــار می از ک ــن آث ــۀ ای ــه  جمل ــوان ب ــتۀ  الموتقررة البلعررة و آثاربررات نوش

نوشتۀ جیزانی اشاره کرد. مقالۀ  البلعة معیارنوشتۀ شاطبی و  اإلعتصا سبحانی،  الله آیت

                                                 
وافذارید و از خـدا بترسـید : شما آنچه رسول ح  دستور دهد ]و منع یا عطا کند[ بگیرید و هرچه نهی کند 3. سورۀ حشر، آیۀ  1

 که عقاب خدا بسیار سیت است.
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ین شده است. در ایـن مقالـه، ابتـدا بـه مفـاهیم کلـِی تحلیلی تدو–حاضر به روش توصیفی
بدعت و اقساِم آن پرداخته شده است و سپس بـه بررسـِی مبـانِی بـدعت از دیـدفاه علمـا و 

تیمیـه خـواهیم  بـه بررسـِی مبـانِی ابن ،ادامـه تیمیه بـا ایـن مبـانی، و در تطبی  نظریۀ ابن
 پرداخت.

 مفهوم بدعت
و ابتداع است. ایجاد کردِن چیزی را ابداع و ابتـداع، و  مصدِر ابداع در لوت، اسم« بدعت»

لووی بدعت را به هر امر جدیدی که  های معجم 0نامند. آنچه را پدید آمده است، بدعت می
اصـل بـرای بـدعت بیـان کـرده  فـارس دو ابن 2.اند کردهای در فذشته ندارد، تعریف  سابقه

 9ب)امـِر جداشـده( معنای انقطـاع هاست: یکی ایجاد شیء بدون سابقۀ قبلی، و دیگـری بـ
. در لوـت شود ففته میهر امر جدیدی که اثری از آن در فذشته نباشد، بدعت به بنابراین، 

عبـارت « بـدعت»امری دینی باشد یا امری عرفیب امـا در شـرع، « بدعت»فرقی ندارد که 
 4عنوان سنت ذکر نکرده است. است از: بیاِن قولی که صاحب شرع آن را به

 1ب«إدخكال مكا لكيس مكن الكدين فك  الكدين»در اصطالح نیز عبارت است از: « عتبد»
سـنت بـدعت را بـه هـر  (. برخـی از اهلدیـن در ،نیسـت دیـن از که چیزی نمودِن  داخل)

ما أحدث مما ال أصكل لكه فك  »اند:  چیزی که اصلی در شریعت نداشته باشد، تعریف کرده
 6«.الشريعة يدل لليه

                                                 
 .832، ص6، ججمهۀة اللغةدرید، محمد بن حسن،  ب ابن773، ص6، جمامع البیان. طبرسی، فضل بن حسن،  1

ب 6627، ص7، جالصرحاحب جـوهری، اسـماعیل بـن حمـاد، 0، ص7، جالقراموس المحریط. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  2
ب فراهیـدی، خلیـل 608، ص8، جتهذیب اللغرةب ازهری، محمد بن احمد، 2، ص66، جتاج العۀوسمحمد،  زبیدی، محمد بن

 .7، ص2 ، جلجان العۀبمنظور، محمد بن مکرم،  ب ابن50، ص8، جکتاب العینبن احمد، 
 .853، ص6، جمعام مقاییف اللغةفارس، احمد،  . ابن 3

 .807، ص6، جمفۀدات الفاظ قۀآن تۀجمه و تحقیق. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  4

 .78، صالبلعة و آثاربا الموتقةب سبحانی تبریزی، جعفر، 675، ص658، صکشف اإلرتیاب. امین، سیدمحسن،  5

َکمرجب، عبدالرحمن بن احمد،  ابن . 6 فتح الباري شرۀح حجر عسقالنی، احمد بن علی،  ب ابن683، ص8، ججامع العلو  و الح 
 .857، ص67، جصحیح البخاري
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 تیمیه ه ابنمفهوم بدعت از دیدگا
 تیمیه یب تعریف خاص و یب تعریف عام برای بدعت بیان کرده است: ابن

فویـد:  دهـد و می در تعریف خاص، او بدعت را در مقابِل سنت قرار می تعریف خاص:
 0ب«و البدلة ما خالفت الَتاب و السنة أو إجماع سلف اْلمكة مكن اْللتقكادات و العبكادات»

باشد، بدعت نامیده میالف سنت یا اجماِع سلف ، کتاببا )آنچه از اعتقادات و عبادات که 
نیاز بـه تبیـین دارد، مفهـوم « اجماع»و « سنت»، «کتاب»شود(. آنچه در بین مفاهیم  می

تیمیه آن را در اصول و اعتقادات و سپس در اعمال و عبـادات بیـان  است که ابن« سنت»
بـودِن آن وجـود دارد، سـنت نامیـده  کـه دلیـل شـرعی بـر طاعـتکرده است و هر امـری 

خبری بیان شـده  نوع صورت فرفته است: یا توسط کالم شود. حال تبیین سنت به دو می
انشائی. در جملـۀ خبـری، تصـدیِ  آن واجـب، و در جملـۀ انشـائی،  است یا توسط خطاب

 فوید: وی در کیفیِت انجاِم سنت می 2آن واجب است. از اطاعت
و  شود مینامیده « سنت» آن وجود داشته باشد، بودِن  آنچه دلیل شرعی بر طاعت

د یـا آن امـور در زمـان حضـرت نفرقی ندارد که حضرت آن امور را انجـام داده باشـ
باشـند و در زمـان   انجـام نـداده را انجام شده باشد، یا اینکه خوِد حضـرت آن امـور

دلیل  مقتضـی بـرای انجـام، یـا بـه عدمخاطر  و این به اشدحضرت نیز انجام نشده ب
 9وجود مانع بوده است.

 تیمیه برای بدعت معنای عامی را بدین صورت بیان کرده است: ابن تعریف عام:
ين َفَل من َدان بشئ لم يشرله الله َفَذاك ِبدَلكة  َفِإن اْلِبْدَلة َما لم يشرله الله من الد 

 4َو ِإن کاَن متأوال ِفيِه؛

                                                 
 .707، ص62، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 1

 .783، ص6، جکتاب الُنُبّواتتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 2

ِه َو َرُسوِلِه َسَواٌء َفَعَلُه . » 3 ُه َطاَعٌة ِللَّ نَّ
َ
ْرِعي َعَلیِه ِبأ ِلیُل الشَّ اَم الدَّ

َ
َة ِهي َما ق نَّ نَّ السُّ

َ
ا أ ِه َبینَّ ْو َلْم یْفَعْلـُه  َرُسوُل اللَّ

َ
ْو ُفِعَل َعَلی َزَماِنِه أ

َ
أ

ْو ُوُجوِد اْلَمـاِنِع ِمْنـهُ 
َ
، مامروع الفتراویتیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. َو َلْم یْفَعْل َعَلی َزَماِنِه ِلَعَدِم اْلُمْقَتِضي ِحیَنِهْذ ِلِفْعِلِه أ

 (.763، ص86ج
: في أمور اإلعتقادات و أمـور العبـادات و ا و یحمد أهلها و یذم من خالفها: هي سنة رسول اللهأن السنة التي یجب إتباعه»

الثابتة عنه في أقواله و أفعاله و ما ترکه مـن قـول و عمـل. ثـم مـا  سائر أمور الدیانات. و ذلك إنما یعرف بمعرفة أحادیث النبي
 (.732، ص7، جماموع الفتاوییه، احمد بن عبدالحلیم، تیم )ابن«. کان علیه السابقون و التابعون لهم بإحسان

 .08، ص6، جاإلستقامةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 4
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 .اسـت نکـرده تشـریع را آن متعـال خداوند که است چیزی آن بدعت که درستی هب
« بـدعت» ،باشـد نکـرده تشریع را آن خداوند و شود پیدا نتدی   که چیزی هر به پس

 .باشد داشتهوجود  تأویلی آن برای افرچه بشود می ففته

شـود.  را شـامل می ،تمام امور دین، چه عبادی و چه غیرعبادی این معنای عاِم بدعْت 
داخل در بدعت دانسته استب لذا هرکسی کـه  نیزرا « تأویل»همچنین وی در این تعریف، 

 بدعت خواهد بود. در امور دینی تأویلی انجام دهد، اهل
عبارت اسـت « بدعت»تیمیه مطرح کرده است،  با توضیحات فوق و دو تعریفی که ابن

 0باشد.میالف صحابه  کتاب، سنت و اجماِع با از هر امر جدیدی که 
راحتی بــین مشــرکان و  تیمیــه بـه نکتـۀ دیگــر، ارتبـاط بــین شــرس و بـدعت اســت. ابن

قسم هستند: برخی از آنها غیرخدا را  بدعت جمع کرده و ففته است که مشرکان بر دو اهل
انـد و خـدا را  وجـود آورده بـدعت هسـتند و دینـی را بـه کنند و برخی دیگر، اهل عبادت می

 2کنند. ۀ آن عبادت میوسیل به

 اقسام بدعت
مطلِ  بدعت را در شرع حرام دانسـته  9«کل بدلة ضاللة»دلیل ظواهری مانند  تیمیه به ابن

تیمیه تقسیم را در امـور  و... قائل نشده است. ابن« سیهه»و « حسنه»و به تقسیم بدعت به 
دانسـته اسـت. وی امـور شرعی نپذیرفته و بدعتی را که مورد نهی قرار فرفته، تنها در دین 

و بدعت  نمودهبیان « بدعت در امور عادی» و« بدعت در دین»صورت دو قسِم  بدعی را به

                                                 
فیبتدعون بدعةب میالفة للکتاب و السنة و إجماع الصحابة، و یکفرون من خالفهم في بدعتهم. أما البدعـة الشـرعیة: فمـا . » 1

تیمیـه، احمـد بـن  ب ابن77، ص6، جاقتضرا  الصرۀاا المجرتقیمتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم،  )ابن«. لم یدل علیه دلیل شرعي
 (.52، ص6، جاإلستغاثةعبدالحلیم، 

أصل الضالل في أهل األرض، إنما نشأ من هذین: إما اتیاذ دین لم یشرعه الله أو تحریم ما لم یحرمـه اللـه. و لهـذا کـان . » 2
عبادات یتیذونها دینـا، ینتفعـون  األصل الذي بنی اإلمام أحمد و غیره من األئمة علیه مذاهبهم أن أعمال الیل  تنقسم إلی:

رة و إلی عادات ینتفعون بها في معایشـهم فاألصـل فـي العبـادات: أن ال یشـرع منهـا إال مـا بها في اآلخرة، أو في الدنیا و اآلخ
اقتضرا  الصرۀاا تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. و األصل في العادات: أن ال یحظر منهـا إال مـا حظـره اللـه. شرعه الله
 (.27، ص8، جالمجتقیم

 .65، ص6، جسنن اتن ماجةماجه، محمد بن یزید،  . ابن 3
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وی در کتــاب  0اســت. کــردهقبــول « بــدعت در امــور عــادی»حســنه و ســیهه را داخــل در 
 نویسد: می المجتقیم الصۀاا اقتضا 

دیـن و شـرایع دیـن بدعت موردنزاع بدعتی است که مردم آن را در عبادات، شعائر 
در کنـار قبـور و مشـاهد هایی کـه  بـدعت ،اعیـادبرفـزاری مانند ب ایجاد کرده باشند

 یناولـ مثـل روزۀ هـای بـدعی و روزههای خاصـه  دهنـد، صـلوات انجـام میزیارتی 
2رجب. اصل در تمام عبادات، تشریِع آن عبادات توسط شارع است. ماه ۀشنب پنج

 

بدعت در عبادات نیست، بلکه اصـل در امـور عـادی بدعت در امور عادی همانند 
9اباحه استب مگر اموری که شارع آن را حرام کرده باشد.

 

مات بدعت به حسنه و سیهه را به بدعت عادی و لوـوی نسـبت یتیمیه تقس بنابراین ابن
داده است. با این بیان، موضوع بدعِت موردنهی، امری مرکب از بدعت و دین است و تمام 

های  خاطر، تقسـیم همین شود. به نهی در بدعت، شامل این موارد از بدعت می عموماِت 
« ، مکروه یا مباححرامواجب، مندوب، »و « حقیقی یا اضافی»، «حسنه یا سیهه»بدعت به 

شرعی مطلقا  مشمول نهی خواهد بـود و تقسـیمی بـرای آن  در بدعت لووی است و بدعت
کـرده عی را از جهت دیگـری بـه دو نـوع تقسـیم شر  تیمیه بدعت البته ابن 4متصور نیست.

شرعی را در اقوال و اعتقـادات یـا افعـال و عبـادات  بندی، وی بدعت است. در این تقسیم
بیان کرده و به این مطلب اشاره دارد که هرکسی عملـی انجـام دهـد، ایـن عمـل نشـان از 

و اعتقـاد، اعتقادات او دارد و عمل دربرفیرنـدۀ اعتقـاد شـیص اسـتب امـا صـرف سـین 
طور نیست که حتما  به عمل و عبادت  کند، ولی این شیص را به عمل و عبادت دعوت می

 1ختم شود.
                                                 

 .27، ص8، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 1

 (.70، ص6)همان، ج«. العبادات: أن ال یشرع منها إال ما شرعه الله یفاألصل ف. » 2
لصـلوات شعائر الدین، و شرائعه، کاألعیـاد المحدثـة، و البـدع التـي أحـدثها النـاس حـول القبـور و المـزارات و المشـاهد، و کا»

المحدثة، مثل صالة الرغائب، و الصـالة األلفیـة، و الصـیام المحـدث، مثـل صـیام أول خمـیس مـن رجـب، و نحـو ذلـك مـن 
المبتدعات التي یتعبد الناس بها، أو تصیر من شعائرهم و سماتهم الدینیة، فهذه األصـل فیهـا أن ال یشـرع منهـا إال مـا شـرعه 

 (.27، ص8)همان، ج«. الله

 )همان(.«. ل في العادات: أن ال یحظر منها إال ما حظره اللهو األص. » 3

 .66، صالبلعة في مفهو  اإلسممي اللقیق. سعدی، عبدالملب عبدالرحمن،  4
و البدع نوعان: نوع في األقوال و اإلعتقادات و نوع في األفعال و العبادات. و هذا الثاني یتضمن األول کما أن األول یدعو . » 5
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 معیار بدعت
 سه معیار برای بدعت ذکر شده است: ،بدعت با تبیین مفهوم اصطالحِی 

صـورت  امـری داخـل در دیـن شـود و فرقـی هـم نـدارد کـه ایـن ادخـال به معیار اول:
کردن چیزی از دین. بنابراین، آنچه مالس در حرمت  دین باشد یا کمکردن چیزی به  زیاد

تواند موضوع حرمت  فیرد، بدعت در دین است و نفس بدعت نمی و ضاللت بدعت قرار می
صورت، دایرۀ بدعت بسیار وسیع شـده و هـر امـر عرفـی را شـامل  این قرار بگیردب زیرا در

. این در حـالی اسـت کـه افـر موضـوع را خواهد کرد  خواهد شد و زندفی را بر مردم سیت
قرار دهیم، امری مرکـب خواهـد شـدب بنـابراین امـور عرفـی از عمومـات « بدعت در دین»

شوند. افرچه حکم این امور نیز از کتاب و سـنت اسـتیراج خواهـد شـد و  بدعت خارج می
سـبب  بهبرخی از این امور، حرام و برخی حالل خواهند بودب اما حرمت برخـی از ایـن امـور 

 0فونه نیست که هر حرامی بدعت باشد. بدعت نیست و این
است. او تقسیم بدعت به حسنه و سـیهه را بـا « تیمیه ابن»از جمله قائالن به این معیار 

کـردن عبـادت را نیـز بیـان  زیـاد و کـم« بدعت شرعی»همین معیار رد نموده، و در بحث 
 2کرده است.

دیگـر، افـر امـری در دیـن  عبارت اصلی نباشد. بهبدعت در دین ذیل هیچ  معیار دوم:
 9شـودب از کتـاب و سـنت قـرار بگیـرد، بـدعت محسـوب نمی« عـام»یا « مقید»ذیِل اصلی 

عمـوم قـرار  بنابراین، افر نص صریحی بر جواز امری وجود داشـته باشـد یـا در ذیـل یـب
داشته باشد، بدعت نیواهد بود. افر اصلی برای آن وجـود نداشـت، بـدعت خواهـد بـود و 

                                                 
 (.757، ص88، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . )ابن«إلی الثاني

ب شـاطبی، 63، صمعیرار البلعرةب جیزانـی، محمـد بـن حسـین، 77، صالبلعرة و آثاربرا الموتقرة. سبحانی تبریزی، جعفر،  1
 .75، صالبلعةب بیاتی، جعفر، 73، ص6، جاإلعتصا ابراهیم بن موسی، 

ب 52، ص6، جاإلسرتغاثةتیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. اب و السنة و إجماع الصحابةفیبتدعون بدعةب میالفة للکت. » 2
 (.657، ص8ج
تیمیـه،  )ابن«. لتي ال یجوز اإلبتداع فیهـا، و ال الزیـادة و ال الـنقصأکما بین أن مسألة األعیاد من المسائل الشرعیة التعبدیة، »

 (.687، ص8، جاإلستغاثةاحمد بن عبدالحلیم، 

شـاطبی،   ب63، صمعیرار البلعرةب جیزانـی، محمـد بـن حسـین، 77، صالبلعرة و آثاربرا الموتقرة. سبحانی تبریزی، جعفر،  3
 .75، صالبلعةب بیاتی، جعفر،  73، ص6، جاإلعتصا بن موسی،  یمابراه
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فرقی ندارد که اصِل آن بدعت باشد ماننـد روزۀ روز عیـد، یـا خصوصـیاِت آن بـدعت باشـد 
الخروج للى »جیزانی تعبیر  2نیِت وجوب روزه تا آن زمان. به 0مانند امساس تا غس  در شب

یـب  نبودِن امر بـدعی در هیچ را برای این معیار دارد که عبارت است از داخل« نظام الدين
الكذرايع »که عنوان آن  کند فوق بیان میاز اصول دین. وی معیار سومی را غیر از دو معیار 

 9است.« المفیية إلى البدلة
بـدعت »کنـد:  بیـان می وی و اسـت تیمیه قـرار فرفتـه پذیرش ابن این مالس نیز مورد

کـالم  4«.شـرعی بـرای آن وجـود نداشـته باشـد یعبارت است از بـدعتی کـه دلیلـ شرعی
دیگر، افر امـر  عبارت شود و به تیمیه اطالق دارد و دلیل مقید و دلیل عام را شامل می ابن

 بدعی دلیلی شرعی، چه مقید و چه عام، نداشته باشد، مشمول عمومات نهی خواهد بود.
 1امر بدعی و دعوت دیگران به آن وجود داشته باشدب در بدعت باید اشاعۀ معیار سوم:

، مشـمول نمایـدتنهایی امـری را ابـداع کنـد و بـه آن عمـل  لذا افر کسی در خانۀ خـود بـه
 6حتی افر امر حرامی را مرتکب شود. بفیرد عمومات نهِی بدعت قرار نمی

ه و در مواقعی، روشنی بیان نکرد تیمیه اشاعۀ امر بدعی و دعوت دیگران به آن را به ابن
مطل  نام برده و تکفیر کرده و قید اشاعه را برای آنـان ذکـر نکـرده  صورت بدعت را به اهل

کنـد، مـوارد عـامی اسـت کـه در آنـان  هایی که در بیـان بـدعت بیـان می است. البته مثال
 7مطرح است.« اشاعه»

                                                 
 . باال آمدن سرخی به باالی سر از ناحیۀ غروب.1

 .75، صالبلعةب بیاتی، جعفر، 77، صتقةالبلعة و آثاربا المو. سبحانی تبریزی، جعفر،  2
 .63، صمعیار البلعة. جیزانی، محمد بن حسین،  3

، 8، جاقتضرا  الصرۀاا المجرتقیمتیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. أما البدعة الشرعیة: فما لم یدل علیه دلیل شرعي. » 4
 (.35ص

 .75، صالبلعةب بیاتی، جعفر، 78، صالبلعة و آثاربا الموتقة. سبحانی تبریزی، جعفر،  5

 .05، صالبلعة و آثاربا الموتقة. سبحانی تبریزی، جعفر،  6

شعائر الدین، و شرائعه، کاألعیاد المحدثة، و البدع التي أحـدثها النـاس حـول القبـور و المـزارات و المشـاهد، و کالصـلوات . » 7
م المحـدث، مثـل صـیام أول خمـیس مـن رجـب، و نحـو ذلـك مـن المحدثة، مثل صالة الرغائب، و الصـالة األلفیـة، و الصـیا

المبتدعات التي یتعبد الناس بها، أو تصیر من شعائرهم و سماتهم الدینیة، فهذه األصـل فیهـا أن ال یشـرع منهـا إال مـا شـرعه 
 (.70، ص6، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. الله

لقبور ظهرت في آخر القرن الثالث الهجري، فـي عهـد الدولـة البویهیـة الرافضـیة، فهـذه البدعـة بـدأت و من المعلوم أن بدع ا»
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را ذکـر کـرد کـه  معیـار تیمیه، سـه توان در معیارهای بدعت از دیدفاه ابن بنابراین، می
اشـاعۀ آن و  .7وجود دلیل شرعی بر امـر بـدعیب  عدم .8ادخال در دینب  .6از:  اند عبارت

شـود و  فانه پرداختـه می بـه بررسـِی معیارهـای سـه ،ادامه دعوت دیگران به امر بدعی. در
 .فردد میبیان  است، تیمیه در این سه معیار دچار آن شده اشکاالتی که ابن

 تیمیه معیارهای بدعت از دیدگاه ابنبررسی 
 اند از: بر دو معیار تأکید بیشتری دارد که عبارت ،تیمیه در بین معیارهای بدعت ابن

 کردن  امری در دین . داخل0
کما بين أن مسألة »فوید:  کند و می تیمیه بدعت را صرفا  در امور شرعی تعبدی بیان می ابن

ية، الت  ال يجوز االبتداع فيهكا، و ال الهيكادة و ال الكنق ، اْللياد من المسائل الشرلية التعبد
تیمیه، هر امـر  طب  نظر ابن .»0فال يجوز إحداث ألياد غير ما شرله الله تعالى و رسوله

بدعی زمانی حرام خواهد بود کـه از مسـائل شـرعی محسـوب شـودب زیـرا بـدعت در امـور 
 2،«مطلق مكا يحبكه اللكه و يرضكاه»بارِت تیمیه از عبادت با ع شرعی جایز نیست. تعریف ابن

سبِب دیدفاِه افراطِی او در باب بدعت نیز شده است. همه اذعان دارنـد بـه اینکـه عبـادت 
باید برای خداوند انجام شودب بنابراین، اختالفی در کبرای قضیه وجود ندارد. اختالفات در 

در مسـهلۀ  9خیـر؟ صورای قضیه اتفاق افتاده است کـه آیـا فـالن عمـل عبـادت اسـت یـا
شـود کـه  عبـادی شـمرده می ،آیـا عمـلکـه آید  وجود می بدعی نیز همین مسهله به امور

                                                 
«. متقدمة عند الرافضة، ألن أصل دینهم قائم علی عبادة األئمـة، و قـد تسـربت فیمـا بعـد إلـی بعـا المنتسـبین إلـی السـنة

 (.735، ص83، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن
 .687، ص8، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .1

هو المألوه و المألوه هو الذي یستح  أن یعبد و کونه یسـتح  أن یعبـد هـو بمـا اتصـف بـه مـن الصـفات التـي  “اإلله”فإن . » 2
تیمیـه،  )ابن«. الحب بوایـة الـذل تستلزم أن یکون هو المحبوب غایة الحب المیضوع له غایة الیضوعب و العبادة تتضمن غایة

 (.803، ص65، جماموع الفتاویاحمد بن عبدالحلیم، 
العبادة هي اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه: من األقوال و األعمال الباطنة و الظاهرة فالصالة و الزکاة و الصیام و الحـج »

وفـاء بـالعهود و األمـر بـالمعروف و النهـی عـن المنکـر و الجهـاد و صدق الحدیث و أداء األمانة و بر الوالدین و صلة األرحام و ال
للکفار و المنافقین و اإلحسان إلی الجار و الیتیم و المسکین و ابن السبیل و المملوك من اآلدمیین و البهـائم و الـدعاء و الـذکر 

 (.603، ص65، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. و القراءة و أمثال ذلك من العبادة

 .85. سبحانی تبریزی، جعفر، التوحید و الشرك في القرآن الکریم، ص 3
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بـدعت نباشـد، پـس عبـادی  ،عمـلافـر آن ؟ یا عمل عبادی نیست بدعت محسوب شود
شرعی شامل او نیواهد شد و زمانی که بدعت شرعی به حساب نیاید، عموماِت نهـی نیـز 

خاطر مفهـوم عبـادت  تیمیـه بـه ن تمام ایراداِت واردشـده بـر ابنشود. بنابرای شامل آن نمی
و هر امری را که موجـب تقـرب بـه خداونـد ، است. او بین عبادت و تقرب فرقی قرار نداده

رضایت خداوند است و باعـث  که برخی امور مورد حالی شود، عبادت دانسته استب در می
دیگر، این اعمال  عبارت در و مادر. بهشود، ولی عبادت نیستب مانند احسان به پ تقرب می

عبادت برخالف تصور  0شود. اما هر طاعتی عبادت شمرده نمی ،شوند طاعت محسوب می
نیستب زیرا ایـن مفهـوم بـا بسـیاری از مـوارِد موجـود در « مما يحبه الله و يرضاه»تیمیه  ابن

افر  همچنینتمایزی با دیگر موارد داشته باشد.  میان مردم اشتراس دارد. عبادت باید وجه
دسـت خداونـد  کند، به این دلیل است که تمام شهون انسان به فردی خداوند را عبادت می

، قید دیگـری در مفهـوم عبـادت وجـود «مما يحبه الله و يرضاه»از  است. بنابراین باید غیر
ن مفهـوم عبـادت، برخـی امـور بـا تبیـی 2است.« اعتقاد به الوهیت» ،داشته باشد و آن قید

دلیل وجـود تقـرب و  بـه ،بیـت و اهل اکرم مانند برفزارِی جشِن میالد برای پیامبر
دانسته شده است و چون این عمل در زمان حضرت و اصـحاب و « عبادت» بودْن  طاعت

شـود. ایـن در حـالی اسـت کـه ایـن  محسـوب می« بدعت»فرفت،  ثالثه انجام نمی قرون
، انـد مقـرب و طاعتهستند که  رود و بسیاری از اعمال شمار نمی ادی بهاعمال، عمل عب

 توان در این موارد حکم به بدعت در دین داد. د و نمینشو اما عبادت شمرده نمی

 وجود دلیل شرعی . عدم2
تیمیه این معیـار را  کلی بر امور بدعی است. ابن یوجود دلیل شرعی و اصل عدم ،معیار دوم

میزان بودِن سلف »ن مطرح کرده و از آن دفاع نموده است. اولین عنوان عنوا در قالب دو
تیمیه برای اثبات اینکه دلیل  است. ابن« َترکیه سنت»و عنوان دوم « در انجام و ترس عمل

بـر اثبـات  عنوان تمسب کرده و عالوه این امور بدعی وجود ندارد، به این دو ایشرعی بر 
                                                 

 .37و  38. همان، ص 1
 .37و  35. همان، ص 2
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ات اصِل دیگری جهت حرمت امور بدعی برآمده که آن وجود دلیل شرعی، درصدِد اثب عدم
 مورد بررسی خواهند شد: ، این سهادامهنامیده است. در « ذرایع سد»را 

 الف. میزان بودن  سلف در انسام و ترن عمل

تیمیه در بدعت این است که آن امـر در قـرون ثالثـه انجـام نشـده باشـد. وی  از مبانِی ابن
 نویسد: می

لت داشت، دلیلی وجود نداشت که بر صحابه میفی بماند. ایـن افر این عمل فضی
ای که از دیگران برتـر هسـتند، جاهـل بـه ایـن امـور  ثالثه بدان معناست که قرون

 0اند. تر از دیگران بوده که آنان بر هر امر خیری، حریص حالی باشندب در

ثالثه بیـان  قروننشدِن آن در  دانستِن دعا نزد قبور، علت آن را انجام او ضمن بدعت
نزد صحابه و تابعان خیر بود، بـا وجـود  یکرده است. استدالل او نیز این است که افر عمل

« أشد حبًا برسكول اللكه»اینکه صحابه  باب اما فرفت مانع، باید انجام می مقتضی و عدم
مبنـی بـر  واین معیـاِر ا 2ند.ا هتابعان این اعمال را ترس کرد صحابه و تابعان و تابعاِن  ،بودند
 ، به دالیلی باطل است:خواهد بوددر تمییِز بدعت از سنت  ما میزاِن « ثالثه قرون» اینکه

وجـود  «قـرون»میزان بودِن قرون باطل اسـتب زیـرا اختالفـاتی در معنـای دلیل اول: 
َنا ِمكن َبْعكِدِهْم َقْرًنكدر آیۀ  مانند اینکه بدارد

ْ
ْنَشكأ

َ
َناُهم ِبُذُنوِبِهْم َوأ َْ ْهَل

َ
يَن َفأ معنای  بـه ،9ا آَخكِر

ثالثـه  قرون با این معنا،سال است.  دهر نسلی شصت یا هفتا عمرِ  و متعارِف آمده « نسل»
بیــان « قــرون»معنــای دومــی کــه بــرای خواهــد شــد.  ســال 865 تــا 625بــین  مجموعــا  

، معنای سومی بـرای های آنان است. در روایتی دیگر اصحاب، فرزندان و نوه معنای  شده،
                                                 

فإن کان أفضل لم یجز أن ییفی علم هذا عن الصحابة و التابعین و تابعیهمب فتکون القرون الثالثـة الفاضـلة جاهلـة بهـذا . » 1
«. الفضل العظیم، و یعلمه من بعدهم. و لم یجز أن یعلموا ما فیه من الفضل العظیم و یزهدوا فیه، مـع حرصـهم علـی کـل خیـر

 (.858، ص8، جتضا  الصۀاا المجتقیماقتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن
ا. و الله قـد یثیـبهم ، و إما محبة للنبيو کذلك ما یحدثه بعا الناس، إما مضاهاة للنصاری في میالد عیسی» ، و تعظیم 

ا. مع اختالف النـاس فـي مولـده. فـإن هـذا لـم یفعلـه  علی هذه المحبة و اإلجتهاد، ال علی البدع من اتیاذ مولد النبي عید 
ا محضـا، أو راجحـا  سلف، مع قیام المقتضي له و عدم المانع منه لو کان خیرا  ال لکـان السـلف أحـ  بـه منـا،  . و لو کان هذا خیـر 

ا له منا، و هم علی الییر أحـرص الله فإنهم کانوا أشد محبة لرسول اقتضرا  تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. و تعظیم 
 (.687، ص8، جالصۀاا المجتقیم

 .657همان، ص.  2

 .7. سورۀ انعام، آیۀ  3
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انـد و  کـه حضـرت را دیده اسـت ای بـر صـحابههم اطالِق قـرن،  مطرح شده و آن« قرن»
ایـن وجـود  بـا . ... صـحابه آنـان را دیـده باشـند واند کـه  معنـا شـدهکسـانی  نیز بـهن اتابع

تواند مالس درستی برای تشییص بدعت  نمی« قرون ثالثه» ،«قرن»در معنای  اختالفات
 0قرار بگیرد.

ثالثه معیـار تمـامِی مسـلمانان  حیت چنین کاری را ندارند. قرونقرون صال دلیل دوم:
نیستب بلکه معیار برای قشر خاصی است که تعداد اینان نسبت به سایر مسـلمانان بسـیار 

مالکی همانند قرآن  ،توانند برای تشییص بدعت ثالثه نمی ضمن، قرون اندس است. در
نسِل نیست بودِن آنـانب  .6چیز است:  و سنت باشندب زیرا مالس برترِی قرون ثالثه چند

عمل به دستورات دین و زندفی. شواهد تارییی  .7جهِت تحق  اهداف دینب  تالش در .8
کنـدب زیـرا بسـیاری از مشـکالت و  بودِن معیارها بـر تمـام صـحابه را باطـل می این جاری

از بـیِن ایـن « خـوارج»در ایـن عصـر تحقـ  یافتـه اسـت.  ،های فکـری و عملـی فرفتاری
کـه هنـوز قـرن اول تمـام نشـده اسـت،  حـالی وجـود آمدنـد و سـپس، در ثالثه بـه قرون

فیرِی مـذاهب  دوم قـرِن شـکل قـرن«. معتزلـه»دنباِل آنـان  وجود آمدند و به به« مجبره»
ز در ایـن دوران نیـ« مکفـره»و « مرجهـه»، «مقصـره»کالمی و تضارب آرای کالمـی بـود. 

صـفات الهـی را نفـی « جهمیـه»کنـد و  الهی را تأویـل می کالم« معتزله»وجود آمدند.  به
ه»کند و  می ثالثـه  تمـام اینـان در قـرون 2. شود و... نیز به ایمان به لسان قائل می« کرامی 
 بـودن بـرای ها، آیا شایستگِی مـالس و میـزان وجود آمدند. با این اختالفات و کوتاهی به

ثالثـه  تمییز بدعت از سنت را دارند یا خیر؟ همچنین تاریخ تکذیب کرده اسـت کـه قـرون
جمـل،  زیـرا قتـل عثمـان، جنـگ اندب بوده« القرون خیر»حیث صلح و برقرارِی آرامش  از

وجوِد   ، فاجعـۀ حـره و... بـرای عـدمسیدالشـهدا نهروان، شهادت صفین، جنگ جنگ
نشدِن عملی  تیمیه بر انجام بنابراین، استدالل ابن 9رد.ثالثه کفایت خواهد ک صلح در قرون

 بودِن عملی خاص باشد. تواند دلیل بر بدعت ثالثه، نمی در قرون
                                                 

 .55، صالبلعة و آثاربا الموتقة. سبحانی تبریزی، جعفر،  1

 .56. همان، ص 2
 .58. همان، ص 3
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رکیه  ب. سنت تا

طور  است. او فعلی را که به 0تیمیه در باب بدعت، قاعدۀ سنت َترکیه یکی دیگر از مبانِی ابن
زمینۀ تحق  آن وجود داشته ولی ترس  مداوم و مستمر انجام شود، و همچنین عملی را که

مقتضـی  خـدا بنابراین، هـر امـری کـه در زمـان رسـول 2دانسته است.« سنت»شده، 
سنت خواهد بـود  ،اند، این نوع از ترس حال حضرت آن عمل را انجام نداده این داشته و با

شود کـه وی  تیمیه استفاده می از این عبارِت ابن 9و بر هر عموم و قیاسی مقدم خواهد بود.
بودِن آن را مطرح کرده، به این ترس استناد کرده اسـت.  برای هر عملی که ادعای بدعت

اند، بـا اسـتناد بـه  تـرس شـده دلیل اینکـه در زمـان پیـامبر تیمیه تمام اعمال را بـه ابن
 ل را مطرح کرد:توان این دالی َترکیه بدعت دانسته است. در پاسخ می سنت

 است تیمیه تمام سعی خود را کرده ترکیه باطل است. ابن استناد او به سنت دلیل اول:
 َترکیه بیان شده که در سنترا استناد دهد و مالکی  در امور بدعی را به سنت َترکیه رستا ت

 َترکیـه ، در این موارد نیز اثبات کند. این در حالی است که بـین قاعـدۀ تـرس و سـنتاست
شود: افر عملی بدون هیچ قصدی ترس شود، بـه  این دو ففته می تفاوت است. در تعاریِف 

بــا قصــْد تــرس شــود،  شــودب امــا افــر قــولی یــا فعلــی از پیــامبر ففتــه می« تــرس»آن 
وجـود »های  نام مـالس وجـود دارد بـه َترکیـه دو شـود. در سـنت نامیده می« ترکیه سنت»

تیمیـه در مقـام  الس در قاعدۀ ترس وجـود ندارنـد. ابنم که این دو« مانع عدم»و « مقتضی
 است: کردهفونه استناد  بیان، این

انجـام مانع، بایـد  نزد صحابه و تابعان خیر بود، با وجـود مقتضـی و عـدم یافر عمل
ن و اصحابه و تابعـ ،بودند« برسول الله شد حباً أ»با اینکه صحابه  ب امافرفت می

                                                 
دلیل وجود مقتضی برای انجام آن عمـل و  ترس شودب به اکرم عبارت است از اینکه عملی از ناحیۀ پیامبر« سنت َترکیه. » 1

َترکیـه را  تیمیـه سـنت شود و باید از آن عمل تـرس شـود. ابن َترکیه نامیده می ین ترس حضرت سنتمانع از ترس آن عمل. ا عدم
«. و کل ما لم یشرع من العبادات مع قیام المقتضي لفعله من غیـر مـانع فإنـه مـن بـاب المنهـي عنـه»کند:  فونه تعریف می این

 (.873ص ،8، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن

 .638، ص87، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 2
، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة علی کل عموم و کـل ، و مع هذا لم یفعله رسول اللهکان ثابتا علی عهد رسول الله. » 3

 (.657، ص8، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. قیاس
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 0ترس کردند. ن این اعمال رااتابع ِن اتابع

بودِن مانع، صـحابه ایـن  تیمیه دال بر این است که با وجود مقتضی و مفقود کالم ابن
بـا  ،قصـْد انجـام نشـدهاز روی ین همان سنت ترکیه است که عمل عمل را انجام ندادند. ا

َترکیه  تیمیه در اکثر ادعاهای خود، به سنت اینکه مقدمات انجام آن فراهم بوده است. ابن
وجـود »مـالِس  َترکیـه بایـد بـا قصـد باشـد و دو کـه سـنت حـالی د کـرده اسـتب دراستنا

ها نیز به قراین زیادی بستگی دارد  را داشته باشد. اثبات این مالس« مانع عدم»و « مقتضی
مراسـم در َترکیه را اثبات کنـدب بلکـه آنچـه  تواند سنت و ِصرف بیان بدون ارائۀ قرینه، نمی

قابلیـت ، این است که آید دست می به 4ناو آثار صالح 9،ربان و فطراذان در عید ق 2،اعیاد
توانـد اقتضـای تحـریم را داشـته باشـد، نهـی و  بدعت را ندارد. آنچـه می استناد در حرمِت 

نهـی و حرمـت را « تـرس»یـب از علمـای اصـولی از قاعـدۀ  دهندۀ نهـی اسـت. هیچ افاده
کـه روشـن نیسـت  خـدا ده از رسـولها دربارۀ فعل صادرش اصولی 1اند. برداشت نکرده

نظر بـر وجـوب فعـل ندارنـد و  ایشان در مقام بیان بودند و قصد تقرب نمودند یا نـه، اتفـاق
چگونه دربارۀ ترس عملی بدون قصـد، ایـن پس  6بتوانند به وجوب آن فعل حکم کنند نمی
 دال بر حرمت باشد و از این ترس استفادۀ حرمت شود! رفتار

حکـم در آن احتمـال داده  تـرس مالزمـت تـام بـا حرمـت نـدارد. سـهمطلـ   دلیل دوم:
بنـابراین، بــا وجــود  7حرمــِت آن. .7بـودِن آنب  مکــروه .8بـودِن عمــلب  مبــاح .6شـود:  می

ای حکم به حرمت داد. آنچـه  توان بدون هیچ قرینه فانه در ترس عمل، نمی های سه احتمال
م و بدون هیچ قرینه که  طور بودِن آن عمل استب همان مباح ای ثابت است، در ترس، مسل 

 اصل در هر عملی اباحه است، مگر زمانی که دلیلی بر خالِف آن ذکر شود.

                                                 
 همان..  1

 .550تا  033، ص6. همان، ج2

 .658، ص8. همان، ج 3

 .73، ص6. همان، ج 4

 .655، صمفهو  البلعة. َعرفج، عبداالله بن حسین،  5

 .877تا  883، 6، جاإلحکا  في أصول األحکا . آمدی، علی بن محمد،  6

 .657، صمفهو  البلعة. َعرفج، عبداالله بن حسین،  7
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تیمیـه، اثبـات اینکـه  طـرف ابن َترکیـه از بر فرِض قبول اسـتناد بـه سـنت دلیل سوم:
مفقـود باشـد، امـری غیـرممکن اسـت و بـه  مقتضی در تمام امور بـدعی موجـود، و مـانْع 

 معتبر نیاز دارد و امری دشوار خواهد بود. یشواهد 
ترکیه در حرمت بدعت، امری بـاطلی   تیمیه به سنت بنابراین، روشن شد که استناِد ابن

و  کرده استترکیه را بیان کردهب اما در عمل به قاعدۀ ترس استناد  است. او در کالم، سنت
ها  کراهت و حرمت در تمام ترسفونه اقتضایی بر حرمت نداردب بلکه اباحه،  این قاعده هیچ

 رود. احتمال می
، «وجود اصلی شـرعی عدم»تیمیه در معیار دوِم بدعت، یعنی  تاکنون روشن شد که ابن

سبِب خطاکردِن او در بسیاری از موارد شده است.  دلیل تمسب کرده بود که این دو به دو
کار بـرده کـه مصـادی   ه، اصلی را ب«ترکیه سنت»و « ثالثه قرون»دلیِل  بر دو وی عالوه

 کند. بودِن آنان حکم می خارجی را با آن اصل سنجیده، و به بدعت

 . سد ذرایع3
توان داخل در معیار دوِم بدعت قرار داد. این بدان دلیل است کـه خـوِد  را نمی« سد ذرایع»

وجوِد اصـل بـود.  دوم، در بیـاِن عـدم کـه معیـار حـالی ذرایع اصلی مستقل اسـتب در سد
ذرایـع، بـه   استناِد او به سد 0کند. ذرایع ثابت می یمیه حرمت برخی امور را با اصل سدت ابن

 دالیلی باطل است:
رود و امور ظنی در این مبحـث بـه ایـن  شمار می از امور ظنی به 2ذرایع سد دلیل اول:

معناست که آن امور، از یقینیات و امور قطعی نباشدب زیـرا اجتهـاد، در امـور قطعـی جـایی 
نظر بین مجتهدان خواهـد  که به حرمت منجر شود یا خیر، محل اختالف امور ظنیدارد. ن

بود. بنابراین از مواردی است که اجتهـاد در آن راه دارد و در زمـانی کـه امکـان اجتهـاد در 

                                                 
و هذه أنواع ال یمکن ضبطها بیالف الزمان، فإنه محصور. و هـذا الضـرب أقـبح مـن الـذي قبلـه، فـإن هـذا یشـبه عبـاده . » 1

األوثان أو هو ذریعة إلیها، أو نوع من عبادة األوثان، إذ عباد األوثان کانوا یقصـدون بقعـة بعینهـا لتمثـال هنـاك أو غیـر تمثـال، 
تعالی، و کانت الطواغیت الکبار التي تشد إلیها الرحال ثالثة: الالت، و العـزی، و منـاة الثالثـة یعتقدون أن ذلك یقربهم إلی الله 

 (.657، ص8، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. األخری
 جلوی آن فرفته شود. به این معناست که افر انجام عملی به انجام حرامی منجر شود، باید«. بستن راه حرام»معنای  . به 2



 

 

78 

سال 
هفتم

 ،
زمستان 

1396
، شمارۀ 

28
 

بـودِن آن  امری وجود داشته باشد، بدعت در آن موردی ندارد و جایز نیست که بـه بـدعت
توان در این  مورد را بیان کرده است که می چهار البلعة معیارجیزانی در کتاب  0حکم داد.

تیمیه  ذرایع است. ابن اموِر مشتبه، اجتهاد را جایز دانست. اولین مورد، جواِز اجتهاد در سد
داند، اما این بیاِن جیزانی کـامال  سـین  ذرایع می با اینکه یکی از ادلۀ حرمِت بدعت را سد

تـوان  نمی، اجتهادپـذیر اسـت و بـودن ظنـیدلیل  ذرایع بـه سد کند که و ثابت میاو را رد، 
بـودِن دلیـل و  کرد. جیزانی در ضابطۀ دلیل اجتهـادی، ظنـی اثبات وسیلۀ آن به بدعت را

دلیل نبـوِد اصـل  نبودِن اجماع یا نص قاطع در آن را بیان کرده که در این موارد اجتهاد بـه
شود و  بودن، محل اجتهاد واقع می دلیل ظنی ذرایع به براین، سدبنا 2کلی جایز خواهد بود.

وجـود ایـن، هـر امـری کـه اصـلی در شـرع  تواند به ادلۀ خود استناد نماید و با مجتهد می
 9داشته باشد، بدعت نیواهد بود.

 سد ذرایع غالبا  در ذیل امر مطل  قرار داردب مانند احتفال بمولـد النبـی دلیال دوم:
قرار دارد، و امتثاِل امر مطل ، بدون تحصیِل معین ممکـن  اکرم که ذیل اکراِم پیامبر

الزم دارد که در زمان معین، مکان معین، حال معین و مقدار معین  نیست. اکراِم نبی
شـود و وجـودی در خـارج  دلیل اینکه در اذهـان تصـور نمی مطل  به انجام فیرد و این امر
معین صورت پـذیرد. بنـابراین، اصـل در  یوجود شود باید در قالب امر ندارد، افر بیواهد م

ای برای امتثـال  عبادات اطالق و توسعه است و تعیین، منافِی توسعه است و صرفا  وسیله
بـالعرض  بالذات نیست و بلکه مقصود مقصود این صورت، تعیین در عبادت مطل  است.

مان و مکان خاصـی میـتص فردیـد، ایـن بالذات شد و به ز استب اما افر عبادتی مقصود
جهت، تعیین  همین تعیین از قبیل تقیید است و این تقیید، منافِی معنای توسعه است. به

اول وسیله انجام مطل  است و تعیین دوم مقصد است و تعیین اول مجرد از قصد و نیـت، 
و دلیـل  خواهـد اول دلیل خـاص نمی و تعیین دوم متضمن نیت و قصد خواهد بود. تعیین

                                                 
 .656، صمعیار البلعة. جیزانی، محمد بن حسین،  1
 .663. همان، ص 2
 .873، ص6، جاإلعتصا بن موسی،  یم. شاطبی، ابراه 3
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صـورت  لـذا افـر به 0خواهـدب دوم دلیـل خـاص می کنـد و تعیـین کفایـت میبـرای آن عام 
« بـدعت»تواند در ذیل اصل کلی قرار بگیرد و  اول و مجرد از قصد و نیت باشد، می تعیین

شمار  تواند دلیل محکمی برای حرمِت بدعت به ذرایع نمی نامیده نیواهد شد. بنابراین سد
ذرایع در نسـبِت حرمـت دادن بـه برخـی اعمـال، صـحیح  تیمیه به سد ابنرود و استدالل 

 نیواهد بود.
کنـد،  عنوان امـور بـدعی معرفـی می تیمیـه بـه اکثر ایـن امـوری را کـه ابن دلیل سوم:

تنها ایـن امـر از  و نـه ،قـرار داد باشـد مبـاح یـا مسـتحبکـه کلـی  یتوان در داخل اصل می
ــدعی ــارج می ب ــودن خ ــه  ب ــود، بلک ــد ش ــودب مانن ــد ب ــز خواه ــر نی ــتحب و دارای اج مس
تـوان اینهـا را داخـل در اصـل کلـِی حـب  کـه می بیـت و اهل النبی بمولد احتفال

 القربی قرار داد. و مودت ذوی بیت حضرت و اهل

 نتیسه
تـوان بـرای بـدعت نـام بـرد کـه  معیـار می با تبیین مفاهیم کلی و مبانِی کلی بـدعت، سـه

اشاعۀ امر »و « وجود اصل شرعی بر امر بدعی عدم»، «ل امری در دینادخا»اند از:  عبارت
صـراحت اشـاره کـرده اسـت و  مـورد اول به تیمیـه بـه دو ابن«. بدعی و دعوت مردم بـه آن

سوِم بدعت از فحوای کـالم و  دست آوردب ولی معیار معیار را از کالم او به توان این دو می
اول دچـار  آیـد. وی در معیـار دست می ده است، بهمواردی که در بیان امور بدعی بیان کر 

خلط در مفهوم عبادت شده و بسیاری از اموری را که عبادت نیستند، عبادت تصور کرده و 
عنـوان را مـالس در  دوم، او دو بودِن آنها حکم نموده است. همچنین در معیـار به بدعت

و دومـین « ام و ترس عمـلبودِن سلف در انج میزان»بدعت قرار داده است. اولین عنوان 
است که در عمل، وی به قاعدۀ ترس استناد کرده و قاعدۀ تـرس نیـز « َترکیه سنت»عنوان 

تیمیـــه در بــدعت، تمـــام نیســـت و  اقتضــایی بـــر حرمــت نـــدارد. بنـــابراین، مبــانِی ابن
  های بسیاری به مردم در زمینۀ بدعت شده است. زنی دلیل، دچار اتهام  همین به

                                                 
 .653، صمعیار البلعة. جیزانی، محمد بن حسین،  1
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