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چکیده
بدعت حکمی است كه به دین افزوده و یا از آن كاسته شود ،بدون اینکه مستندی
از كتاب یا سنّت داشته باشد .خداوند متعال دین خود را كامل و بیهیچ گونه كاسـتی
به آدمیان هدیّه فرموده است و جایی برای افزودن یا كاستن در آن نگذاشـته اسـت و
اعالم فرموده كه دین خالص تنها از آنِ خداست و تنها همان را میپذیرد .با این همه،
همواره كسانی بوده اند كه آگاهانه یا ناآگاهانـه آنچـه را در دیـن نبـوده اسـت ،بـه آن
نسبت دادهاند و در دین بدعت گذاشتهاند .این مقاله ضمن معناشناسی بدعت به ابعـاد
مختلب آن مانند عوامل پیدایش بدعت ،مصادی بدعت و  ...با استفاده از روش تفسیر
موضوعی و تحلیل محتوای كیفی پرداخته است .حقیقت بدعت را سه مطلب تشـکیل
میدهد6 :ـ دستکاری در امور دینی ،اعمّ از اصول و فـروع بـا افـزودن و كاسـتن1 .ــ
گستردن آن در میان مردم8 .ـ نبود دلیل خاص یا عام بر كاری كـه بـه دیـن نسـبت
داده شده است .از این بیان روشن میشود كه هر گونه نوآوری كه در آن ،این عناصـر
سهگانه وجود داشته باشد ،بدعت است و در صورت نبود یک یا همگی آنهـا ،از قلمـرو
بدعت خارج است .برای مواجهه با بدعتها ،اوّلین گام آگاه ساختن مـردم از حقیقـت
دین ،دومین گام ،جلوگیری از تقلید كوركورانه و سومین گام ،برائـت از بدعتگـذاران
است .پیریزی نظام امر به معروف و نهی از منکر نیز كمک خواهد كـرد كـه بـدعتها
شناخته گردد و جلوی اجرای آن در جامعه گرفته شود.
واژگان کلیدی :بدعت دینی ،دین ،قرآن.
E-mail: ashrafi@atu.ac.ir
(نویسندة مسئول) E-mail: narcis19832004@yahoo.com
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مقدّمه
بدعت به عنوان یک عامل مخـرّب ایمـان ،مهمتـرین مسـئلة دینـی و اصـلیترین آسـیب
میباشد .لذا بررسی این موضوع اهمیّت زیادی دارد .اگر امّـت اسـالمی دچـار بـدعتها شـود،
امکان ندارد كه یکپارچه و یکسو شود و صفی منظّم را تشکیل دهد ،لذا ردّ بدعت و مبـارزه بـا
آن ،اركان اساسی دین را برای ما سالم و دستنخورده نگه میدارد .بدعت در اصطالی چنـدان
تفاوتی با معنی لغوی آن ندارد كه عبارت است از «انقطـاع و بریـدگی و ایجـاد چیـزی بـدون
نمونه پیشین» (ر .؛ ابنفارس6876 ،ق ،.ج 186 :6؛ فراهیدی6968،ق ،.ج  99 :1و طریحی،
 ،6879ج  ،)166 :9جــز اینکــه معنــی لغــوی ایــن واژه گســتردگی بیشــتری دارد و معنــی
اصطال حی آن مخصوص دین و شریعت است .بدعت در مذهب ،وارد كردن سـخنی اسـت كـه
گوینده و عملكنندهاش بر روش و سیرة صاحب شریعت ،كتاب ،سنّت و نیـز بـر طبـ اصـول
محکم و استوار و نمونههای به خیـر و صـالی دیـن نباشـد (ر .؛ راغـب اصـفهانی6961 ،ق:.
 .)666در حدیث نبوی آمده است« :مَن أَحدَثَ فِی أَمرِنَا هَذَا مَا لَیسَ مِنهُ فَهُوَ رَدّ» (عسـقالنی،
بیتا ،ج  .)198 :68بنابراین ،عالّمه مجلسی بدعت را چیزی دانسته اسـت كـه پـس از رسـول
خدا(ص) در شرع پدید آید و در آن ،دلیل ویژهای نباشد و یا مشمول ادلّة عام نگـردد یـا از آن،
به صورت خاص یا عام ،نهی شده باشد .پس چیزی كه زیرمجموعة ادلّة عام قرار گیرد ،بـدعت
نیست؛ مانند ساختن مدارس؛ زیرا داخل در عنوان عمومات «ایواء المؤمنین :سـرپناه دادن بـه
مؤمنان و كمک به آنها» است و نیز نگارش برخی از كتب علمی كه تـأثیری در علـوم دینـی
دارند و یا استفاده از لباسهای نو و غذاهای نو پدیدهای است كه در زمان رسول خدا(ص) نبـود
و بدعت شرعی نیست؛ زیرا همگی داخل در عمومات حلّت است (ر .؛ مجلسی ،بیتـا ،ج :79
181ـ .)188پیامبر اكرم(ص) میفرماید« :أَمَّا بَعد فَأَنَّ خَیـرَ الحَـدِیثِ كِتَـابُ اهللِ وَ خَیـرَ الهُـدَی
هُدَی مُحَمَّدٍ(ص) وَ شَرَّ األُمُورِ مُحدِثَاتُهَا وَ كُلُّ بِةعَةٍ ضاللةٌ» (النّووی الدّمشـقی6966 ،ق.)691 :.
بنابراین ،سیّد مرتضی میگوید« :بدعت عبارت است از زیاد كـردن یـا كـم كـردن از دیـن ،بـا
انتساب آن به دین» (الشّریب المرتضی6989 ،ق ،.ج  .)38 :8پس با توجّه به تعریبهـای یـاد
شده ،بدعت حُکمی است كه به دین افزوده و یا از آن كاسته شـود ،بـدون اینکـه مسـتندی از
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كتاب یا سنّت داشته باشد .بنابراین ،هرگاه قول یا فعلی كه سابقه نداشته است ،بـا اسـتناد بـه
دلیلی از كتاب یا سنّت اظهار گردد ،بدعت نخواهد بود.
پژوهش دربارة بدعت و ابعاد آن از چند نظر ضروری اسـت :الـب) پیراسـتن دیـن خـدا از
پیرایهها .ب) نمایاندن چهرة واقعی اسالم به كسانی كه بیطرفانه در پی اسالم ناب هستند .ج)
نمایاندن چهرة واقعی جریانهای منحرف و مکتبهای گمراهكننده كه در دامـن اسـالم پدیـد
آمده است و با حربة احیای دین و مبارزه با بدعت ،بدعتهـای بـیشـماری را در دیـن ایجـاد
كردهاند .پرسش اصلی مقاله این است كه بدعتهای دینی در قرآن چگونه مطری شده اسـت؟
در ضمن به پرسشهای فرعی زیر نیز پرداخته شـده اسـت6 :ــ عناصـر بـدعت كدامنـد؟ 1ــ
مصادی بدعت در قرآن كدامند؟ 8ـ عوامل پیدایش بدعت چیست؟ 9ـ آثار بدعت كدامند؟ 9ـ
روشهای برخورد با بدعت كدامند؟

پژوهشهای نسبتا معدودی در این زمینه انجام شده است؛ مثل كتـاب البةعةة ،مفهومهـا،
حدها ،آثارها و مواردها نوشتة آیتاهلل جعفر سبحانی و اإلعتصام نوشتة شاطبی ،ولی پژوهشـی
كه به بدعت دینی ،صرفا از نگاه قرآن پرداخته باشد ،صورت نگرفته است.

در این پژوهش با استفاده از روش تفسـیر موضـوعی ،جنبـههای مختلـب بـدعت از قـرآن
استخراج میشود .از آنجا كه این پژوهش با استفاده از قرآن و منابع تفسیری به تبیین بـدعت
میپردازد ،از نوع توصیفی میباشد و در تجزیه و تحلیل اطّالعات از روش واژهشناسی و تحلیل
محتوای كیفی استفاده نموده است.

1ـ واژۀ بدعت در قرآن
واژة بدعت تنها در یک بـار در آیـات قـرآن آمـده اسـت كـه در آن بـه بـدعت (رهبانیّـت
مسیحیان) اشاره شده است... :وَََهْبَانِیدة ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَهِ
فَمَا رَ عَوْهَا حَقَ رِعَایَتِهَا فَآتَیْنَا الَذِینَ آمَنُوا مِـنْهُمْ أَجْـرَهُمْ وَکَثِیـرٌ مِـنْهُمْ فَاسِـقُونَ :و
رهبانیّت را كه ابداع كرده بودند ،ما بر آنان مقرّر نداشـته بـودیم ،گرچـه هـدف ایشـان جلـب
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خشنودى خدا بود ،ول ح ّ آن را رعایت نکردند .از این رو ،ما بـه كسـان از آنهـا كـه ایمـان
آوردند ،پاداششان را دادیم و بسیارى از آنها فاس هستند! (الحدید.)17/
كلمة «ابتداع» به معنای این است كه انسان چیزی را جزو دین كند كه جزو دین نباشـد،
سنّت و یا عملی را باب كند كه در دین نبوده باشد .جملة مَا کَتَبْنَاهَا عَلَـیْهِمْ در معنـای
پاسخ از پرسشی تقدیری است .گویا كسی پرسیده است« :معنای بدعتگذاری چیست؟» و در
پاسخ فرموده است« :اینکه چیزی را جزو دین كند كه ما بر آنان ننوشتیم».
«رهبانیّت» یک خصلت و یک قسمت از عبادت است كه در آن معنای خوف و ترس ظاهر
میشود یا در كلیسا یا در حال انفراد و تنهایی یا از مردم یا غیر اینها از اموری كه در آن تعبّـد
صاحب آن ظاهر میشود (ر .؛ طبرسی ،6818 ،ج .)196 :19

9ـ عناصر و اقسام بدعت
سه عنصر اصلی موجب میشود كه به حُکمی بدعت اطالق شود.
الف) نسبت حُکم به خدا
مشركان روزی خدا را از پیش خود به دو قسم حالل و حـرام تقسـیم میكردنـد .خداونـد
آنان را چنین نکوهش میفرماید ... :قُ ْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَـ اللّـهِ تَفْتَـرُونَ :بگـو :آیـا
خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا م بندید (و از پیش خود ،حالل و حرام م كنید)؟!
(یونس .)96 /در آیه دیگر نیز چنین میفرماید :وَالَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا
حَالَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لّتَفْتَرُواْ عَلَ اللّهِ الْکَذِبَ :...به دلیل دروغ كه بر زبانتان جارى مـ شـود
(و چیزى را مجاز و چیزى را ممنوع م كنید )،نگویید :این حالل است و آن حرام ،تا بـر خـدا
افترا ببندید( ...النّحل )661 /آن چه را به دروغ وصب میكنید حالل و حرام نشمارید زیرا بـا
این كار به خدا دروغ میبندید.
مضمون هر دو آیه گواهی میدهد علّت نکوهش این است كه آنها تحلیـل و تحـریم را بـه
خدا نسبت میدادند و اگر از پیش خود (بـدون نسـبت بـه خـدا) روزی را بـه دو نـوع تقسـیم
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میكردند ،یک امر شخصی حساب میشد و جای نکوهش نداشت؛ زیرا هر فـردی حـ دارد از
غذایی بهره بگیرد و از غذای دیگر امسا

كند ،امّا نسبت دادن حکم حالل و حرام به شریعت،

امر دیگری است كه نیازمند دلیل میباشد (ر .؛ البیاتی.)77 :6837 ،

ب) اشاعه در میان مردم
هر گونه نوآوری در دین و تصرّف در آن ،در صورتی بدعت به شـمار مـیرود كـه آن را در
میان مردم گسترش دهد ،خواه از طری رفتار و گفتار ،یـا از طریـ نگـارش و رسـانهها و بـه
عبارت دیگر ،تا در میان مردم اشـاعه ندهـد« ،بـدعت» بـه معنـی «نـوآوری در دیـن» صـدق
نمیكند .به گو اه اینکه عمل مشركان در تحلیل و تحریم روزهای خداوند ،یک عمل شخصی و
در خفا و پنهان نبود ،بلکه مشـركان قـبال فکـر را میآفریدنـد و بعـدا مـردم را بـه آن دعـوت
می كردند و از این نظر ،مسـتح ّ نکـوهش و عـذاب الهـی شـدند .همچنـین راهبـان اندیشـه
دنیاگریزی را پدید میآوردند و بعد آن را به طرق مختلب در میان مردم گسترش میدادند.

ٍ) نبود دلی عام یا خاص
در احکام دینی هر نوآوری كه از دو مصدر كتاب و سنّت مایه نگیرد ،بـدعت اسـت .هرگـاه
فردی اندیشهای را به شریعت نسبت دهد كه اصال اثری از آن در شـریعت نیسـت؛ ماننـد روزة
عید فطر و یا خصوصیّتی را به شریعت نسبت دهد كه در آن نیست؛ مانند اینکه بگوید :روزه را
باید تا نیمهشب ادامه داد ،هر دوی اینها بدعت است .از این بیان روشـن میشـود جـواز ،بلکـه
وجوب تمرینهای نظامی و دستیابی به صنایع نوی دفاعی كه جنبة بازدارنـدگی دارد ،همگـی
داخل در سنّت و از بدعت بیرون هستند؛ زیرا هرچند این گونه نوآوریهـای ویـژه در كتـاب و
سنّت وارد نشده ،امّا ضابطة كلّی كـه در كتـاب خـدا هسـت ،گـواه بـر مشـروعیّت ایـن گونـه
نوآوریهاسـت (ر .؛ ســبحانی31 :6833 ،ــ ،)38آنجــا كــه میفرمایـد :وَأَعِـدُواْ لَهُــم مَــا
اسْتَطَعْتُم مِن قُرد ٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْ ِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ اللّهِ وَعَدُوَکُمْ :هـر نیرویـ در قـدرت
دارید ،براى مقابله با آنها = دشمنان] آماده سازید و (نیـز) اسـبهـاى ورزیـده (بـراى میـدان
نبرد) ،تا بهوسیلة آن ،دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! (األنفال.)18 /
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دو نوع تقسیم بندی مشهور برای بدعت است كه در اینجا به آنها پرداخته میشود.
الف) تقسیم بدعت بر اساس احکام پنجگانه
بدعت را میتوان بر اساس احکام پنجگانة فقهی تقسیم كرد .در میـان دانشـمندان شـیعه،
شهید اوّل این تقسیم را پذیرفته است و میگوید« :امور نوظهور پس از رحلت پیامبر بـه پـن
بخش تقسیم میشوند6 :ـ واجب؛ مانند گردآوری قرآن و سنّت پیامبر1 .ـ حرام؛ مانند شستن
پاها در وضو ،مسح بر غیر پـا و برگـزاری نوافـل بـا جماعـت8 .ــ مسـتحب؛ چیـزی كـه ادلّـة
مستحبّات را در بر میگیرد؛ مانند ساختن مدارس9 .ـ مکـروه؛ چیـزی كـه ادلّـة مکروهـات را
شامل میشود؛ مانند كم كردن تسبیحات حضرت زهرا(س)9 .ـ مبـای؛ چیـزی كـه داخـل ادلّـة
مباحات میباشد؛ مانند الک كردن آرد؛ زیرا رفاه در زندگی امری مبـای اسـت (ر .؛ العـاملی،
بیتا ،ج .)699 :1تقسیم بدعت بر اساس خمسة فقهی ،باطل است؛ زیرا بدعت فقط بـر چیـزی
میگویند كه حرام باشد ،چنانكه رسول خدا میفرمایـد« :وَ كُـلُّ بِةعَةةٍ ضةاللةٌ وَ كُـلُّ ضةاللةٍ
سَبِیلُهَا النَّارُ» (مجلسی ،6839 ،ج .)888 :1
ب) تقسیم بدعت به حسنه و سیّئه
برخی بدعت را به دو گونة پسندیده و ناپسند تقسیم كردهاند .ریشة ایـن تقسـیم از گفتـار
خلیفة دوم است؛ زیرا نماز تراویح قبال به صورت انفرادی خوانده میشد و بعدا بـه پیشـنهاد او
به صورت جماعت انجام شد و او وقتی مشاهده كرد كه همگان پشت سر یک امام نماز تـراویح
را انجام میدهند ،چنین گفت« :نِعمَ البِةعَةُ هَذِه :این بدعت نیکویی اسـت» (سـبحانی:6831 ،
.)173
قول به حسن برخی از بدعتها ،با ادلّة شرعی وارد شده در مذمّت همـة بـدعتها منافـات
دارد؛ زیرا روایاتی كه بدعت را مذمّت میكنند ،مطل و عام هستند و با اینکه زیاد و متنوّع هم
هستند ،امّا هیچ گونه اسـتثنایی ندارنـد و در آن روایـات ،چیـزی كـه مقتضـی نیـک بـودن و
مقبولیّت برخی از آنها نزد خداوند باشد ،وارد نشده است و روایتی بدین صـورت نیامـده اسـت
كه « هر بدعتی گمراهی است به جز فالن و فالن .حتّی چیزی به این معنا هم نیامـده اسـت و
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اگر در موارد بدعت ،مطلب جدیدی در باب نیکو و شرعی بودن بـدعت بـود ،بایـد در كتـاب و
سنّت ذكر میشد ،ولی چیزی كه منطوق و یا مفهوم آن بر این امر داللت كنـد ،وجـود نـدارد.
پس این داللت دارد كه ادلّة مذمّت بدعت همگی به همراه هـم چنـین بیـان میدارنـد كـه از
مقتضــای قاعــدة كلّــی مــذمّت بــدعت ،ممکــن نیســت كــه یکــی از افــراد خــارج شــود»
(شاطبی6918،ق ،.ج 661 :6ـ.)667
ادّعای نیکو بودن بعضی از بدعتها به معنای متّهم كردن دیـن بـه نقـص و كامـل نبـودن
است و اعتقاد به بدعت نیکو ،دین را فاسد میكند و فرصتی برای كسـانی ایجـاد میكنـد كـه
دین را بازیچهای بیش نمیدانند .در نتیجه ،هركس هرچه را كه بخواهد ،زیـر پوشـش بـدعت
نیکو انجام میدهد و در آن هنگام هوای نفس مردم ،عقلها و ذوقهای آنـان در امـور شـرعی
حاكم میشود و این برای گمراهی آشکار و گناه مردم كافی است (ر .؛ طبسی.)31 :6893 ،
چیزی كه میتواند محور این تقسیم باشد ،بدعت لغوی اسـت؛ زیـرا كارهـای نـو در طـول
زندگی ،یا آداب و عادات نو ،گاهی به سود مردم تمام میشود و گاهی به ضرر آنـان .اینجاسـت
كه می توان آن را زیبا و نازیبا خواند؛ مثال نخستین كاری كـه پـس از رحلـت رسـول خـدا در
زندگی صحابه پدید آمد ،غربـال كـردن آرد و جـداكردن پوسـتة گنـدم از آن بـود كـه نـوعی
رفاهطلبی نسبت به زندگی سخت عربهای آن زمان به حساب میآمد .از ایـن نظـر ،میتـوان
آن را بدعت حسنه توصیب كرد .از این بیان روشن میشود كه مقصود از حدیث معروف «مَـن
سَنَّ فِی اإلِسالَمِ سُنَةً حَسَنةً فَعَمِلَ بِهَا بِعِةَةٍ كُتِبَ لَهُ مِثـلُ اَجـرَ مَـن عَمِـلَ بِهَـا وَ الَیَـنقُصُ مِـن
أُجُورِهِم شَیءٌ وَ مَن سَنَّ سُنَةً سَیِئةً فَعَمِلَ بِهَا بِعِةَةٍ كُتِبَ لَهُ مِثلُ وِزرٍ مَن عَمِلَ بِهَـا» و مقصـود از
سنّت حقّه ،آن كارهای مبـاحی اسـت كـه برخـی آن را رواج دادهانـد؛ ماننـد ایجـاد مـدارس،
كتابخانهها و دیگر امور فرهنگی (ر .؛ سـبحانی37 :6833 ،ــ .)33از اینجـا تفـاوت بـدعت و
نوآوری مشخّص میشود .بدعت هرگاه چیزی را كه جزو دین نیست ،در دین وارد كنـیم و آن
را به عنوان دستور الهی بشمریم ،بدعت گذاشتهایم و این به دو گونه انجام میشود ،واجبـی را
حرام و حرامی را واجب ،ممنوعی را مبـای و مبـاحی را ممنـوع سـازیم .امّـا نـوآوری در امـور
صددرصد عرفی كه هیچ ارتباطی به مسائل شرع ندارد؛ مانند نوآوریهای مربـوط بـه صـنایع،
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اختراع ها و علوم طبیعی كه در زمان حیات و عصر پیامبر اسالم و دیگر پیشوایان معصـوم نیـز
بوده است (ر .؛ مکارم شیرازی.)667 :6831 ،

3ـ مصادیق بدعت
مصادیقی از بدعت كه در قرآن بدان اشاره شده است ،عبارتند از:

3ـ )1دینسازی
یکی از مصادی بدعت ،نسبت دادن چیـزی از طـرف و ناحیـة انسـان بـه خداونـد اسـت.
خداوند در آیة  76سورة بقره میفرماید :فَوَیْ ٌ لّلَـذِینَ یَکْتُبُـونَ الْکِتَـابَ بِأَیْـدِیهِمْ ثُـمَ
یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ :...پس واى بر آنها كه نوشتهاى با دست خود مـ نویسـند ،سـپس
م گویند :این از سوی خداست. ...

3ـ )9تحریم حالل
خداوند در آیة  37سورة مائده میفرماید :یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُواْ الَ تُحَرّمُـواْ طَیِبَـاتِ مَـا
أَحَ َ اللّهُ لَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَ اللّـهَ الَ یُحِـبُ الْمُعْتَـدِینَ :اى كسـان كـه ایمـان آوردهایـد!
چ یزهاى پاكیزه را كه خداوند براى شما حالل كرده است ،حرام نکنید و از حد تجاوز ننماییـد؛
زیرا خداوند متجاوزان را دوست نم دارد .
در این آیه ،خداوند از حرام دانستن غذاهای حالل ،آشامیدنیهای گوارا و هـر گونـه عمـل
مبای كه مناسب با طبع است ،اكیدا منع نموده است و ذكر كلمة مَا أَحَ َ اهللُ لَکُـم  ،بیـان
علّت منع است (ر .؛ زحیلی6911 ،ق ،.ج .)968 :6
خداوند برای هر چیزی حدّی قرار داده است كه نباید از آن تجـاوزكرد؛ مـثال محرّمـات را
بیان فرموده است كه نباید نزدیک رفت و امّا چیزهایی كه حالل كرده ،نباید حرام كـرد .بنـده
باید تسلیم امر مولی باشد ،خودتی از خود نشان ندهد .هر چه گفتـه «بکـن» ،بکنـد و هرچـه
گفته «نکن» ،نکند .واجب را واجب داند ،حرام را حرام ،مستحب را مستحب ،مکروه را مکـروه،
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مبای را مبای ،حالل را حالل ،به همین نحوی كه تحلیل حرام نباید كـرد ،تحـریم حـالل هـم
جایز نیست (ر .؛ طیّب ،6873 ،ج .)999 :9

خداوند در آیة  688سورة مائده در این باره میفرماید :مَا جَعَ َ اللّهُ مِن بَحِیّرَ ٍ وَالَ سَآئِبَةٍ
وَالَ وَصِیلَةٍ وَالَ حَام وَلَکِنَ الَذِینَ کَفَرُواْ یَفْتَرُونَ عَلَ اللّهِ الْکَـذِبَ وَأَکْثَـرُهُمْ الَ یَعْقِلُـونَ:
خداوند هیچ گونه «بحیره»« ،سائبه»« ،وصیله» و «حام» قرار نداده است اشاره به چهـار نـوع
از حیوانات اهل است كه در زمان جاهلیّت ،استفاده از آنها را به علل حرام مـ دانسـتند و در
اسالم این بدعت ممنوع شد] ،ول كسان كه كافر شدند ،بر خدا دروغ م بندند؛ و بیشتر آنهـا
نم فهمند! .

3ـ )3تقسیم دین به شاخهها و فرقههای مختلف
خداوند در آیة  696سورة انعام میفرماید :إِنَ الَذِینَ فَرَقُواْ دِینَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا لَسْـتَ
مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَ اللّهِ ثُمَ یُنَبِئُهُم بِمَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ :كسان كه آیـین خـود را
پراكنده ساختند و به دستههاى گوناگون (و مذاهب مختلـب) تقسـیم شـدند ،تـو هـیچ گونـه
رابطهاى با آنها ندارى! سر و كار آنها تنها با خداست .سپس خدا آنها را از آنچه انجام م دادند،
باخبر م كند  .محتوای آیه یک حکم عمومی دربارة تمام افراد تفرقهانداز است كـه بـا ایجـاد
انواع بدعتها ،بذر نفاق و اختالف میان بندگان خدا میپاشـند ،اعـمّ از آنهـا كـه در امّتهـای
پیشین بودند یا اینها كه در این امّت هستند.
اسالم آیین وحدت و یگانگی است و از هر گونه نفاق ،تفرقه و پراكندگی بیزار است .توحید
نه تنها یکی از اصول اسالم است ،بلکه تمام اصول و فروع اسالم و همة برنامههای آن بر محور
توحید دور می زند .در واقع ،توحید روحی است در كالبد همة تعلیمات اسالم و نیز جانی است
كه در پیکر اسالم دمیده شده است .در روایات اهل بیت و اهل تسنّن نقل شـده كـه ایـن آیـه
اشاره به گمراهان و تفرقهاندازان و بدعتگذاران این امّت اسـت (ر .؛ رازی6983 ،ق ،.ج :69
.)116
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3ـ )4شرک
هیچ مسلمانی ح ندارد اطاعت بیقید و شرط انسانی را بپـذیرد؛ زیـرا ایـن كـار مسـاوی
است با پرستش او .همة اطاعتها باید در چـارچوب اطاعـت خـدا درآیـد و پیـروی از دسـتور
انسانی تا آنجا مجاز است كه با قوانین خدا مخالفت نداشته باشد ،حال این انسـان هـر كـس و
هر مقامی میخواهد باشد .خداوند در آیـة  86سـورة توبـه میفرمایـد :اتَخَـذُواْ أَحْبَـارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِالَ لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا الَ إِلَـهَ
إِالَ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا یُشْرِکُونَ( :آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهای در برابر خـدا
قرار دادند و (نیز) مسیح فرزند مریم را ،در حال كه دستور نداشـتند جـز خداونـد یکتـای را
بپرستند كه معبودى جز او نیست؛ او پا

و منزّه است از آنچه همتایش قرار م دهند .

قانون گذاری مخصوص خداست و هیچ كس جز او ح ندارد چیزی را برای مردم حـالل و
حرام كند و قانونی بگذارد .تنها كاری كه انسـانها میتواننـد انجـام دهنـد ،كشـب قانونهـای
پروردگار و تطبی آن بر مصادی مورد نیاز است .بنابراین ،اگر كسی اقدام به قانونگذاری ضدّ
قوانین الهی كند و كسی آن را به رسمیّت بشناسد و بدون چون و چـرا بپـذیرد ،مقـام خـدا را
برای غیر ،قائل شده است (ر .؛ شاذلی6961 ،ق ،.ج  )6191 :8و این یک نوع شر

عملـی و

بُتپرستی و به تعبیر دیگر ،پرستش غیر خداست .از قرائن چنین بر میآید كه یهود و نصـاری
برای پیشوایان خود چنین اختیاری قائل بودند كه گاهی قوانین الهی را به صالی خـود تغییـر
دهند.
هیچ قانونی در برابـر قـانون الهـی رسـمیّت نـدارد و اصـوال حـ ّ قانونگـذاری مخصـوص
خداست .خال  ،مالک و مدبّر عالم هستی تنها اوست و به همین دلیل ،حـ ّ قانونگـذاری نیـز
مخصوص ذات پا

اوست و هیچ كس بدون اذن او نمیتواند در قلمرو تشریع او دخالت كنـد.

بنابراین ،در برابر تشریع او هر چه باشـد ،باطـل اسـت (ر .؛ كرمـی حـویزی6981 ،ق ،.ج :7
.)688
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4ـ عوام پیدایش بدعت
عواملی كه باعث به وجود آمدن بدعت میشود ،عبارت است از:

4ـ )1جه و ناداني مردم
خداوند در آیة  688سورة مائده میفرماید :مَا جَعَ َ اللّهُ مِن بَحِیّرَ ٍ وَالَ سَآئِبَةٍ وَالَ وَصِیلَةٍ
وَالَ حَام وَلَکِنَ الَذِینَ کَفَرُواْ یَفْتَرُونَ عَلَ اللّهِ الْکَذِبَ وَأَکْثَرُهُمْ الَ یَعْقِلُونَ :خداونـد هـیچ
گونه «بحیره»« ،سائبه» و «وصیله» و «حام» قرار نداده است ،ول كسان كه كافر شـدند ،بـر
خدا دروغ م بندند؛ و بیشتر آنها نم فهمند! .
بیشتر كسانی كه این احکام (جعلی) را به خدا نسبت میدهند ،نمیداننـد كـه ایـن عمـل
آنان افتراست .اكثر آنها در این باره كمترین فکر و اندیشهای نمیكردند و عقل خود را بـه كـار
نمیگرفتند (ر .؛ ثقفی همدانی6863 ،ق ،.ج .)136 :1

4ـ )9پیروی از هوی و هوس ،خودپرستي و بهرهمندی از مال دنیا
خداوند در آیة  76سورة بقره میفرمایـد :فَوَیْ ٌ لّلَذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْـدِیهِمْ ثُـمَ
یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِیَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیالً فَوَیْ ٌ لَهُم مِمَا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْ ٌ لَهُمْ
مِمَا یَکْسِبُونَ :پس واى بر آنها كه نوشتهاى با دست خود م نویسند ،سپس م گویند :این از
سوی خداست تا آن را به بهاى كم بفروشند .پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و
واى بر آنان از آنچه از این راه به دست م آورند! .
آورده اند كه علمای یهود مرسومی داشتند كه هر سال از یهودیان میگرفتند .هنگامی كـه
رسول

(ص)

مبعوث گشت ،ایشان دانستند كه او پیغمبـر آخرالزّمـان اسـت و چـون صـفت او را

مواف آن چیزی یافتند كه در تورات بود ،ترسیدند كه اگر افشای این معنـی كننـد ،یهودیـان
میل به دین اسالم كنند و مرسوم مقرّر را از ایشان مسدود سازند .پـس آن را تحریـب كردنـد
(ر .؛ كاشانی ،6881 ،ج .)111 :6
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4ـ )3کینهتوزی و تعصّب
سرچشمة اختالفها و كشمکشهای مذهبی ،معمـوال از جهـل و بیخبـری نیسـت ،بلکـه
بیشتر به دلیل بغی ،ظلم و انحراف از ح ّ و اعمال نظرهای شخصی است .اگـر مـردم ،بـهویژه
طبقة دانشمندان تعصّب ،كینهتوزی ،تنگنظریها ،منافع شخصی و تجـاوز از حـدود و حقـوق
خود را كنار بگذارند و یا واقعبینی و روی عدالتخواهی احکام خدا را بررسی نمایند ،جادّة ح
بسیار روشن خواهد بود و اختالفها به سـرعت حـل میشـود .خداونـد در آیـة  66آلعمـران
میفرمایـد :إِنَ الدِینَ عِندَ اللّهِ اإلِسْالَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ إِالَ مِن بَعْـدِ مَـا
جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَن یَکْفُرْ بِآیَاتِ اللّهِ فَإِنَ اللّهِ سَرِیعُ الْحِسَابِ :دیـن نـزد خـدا،
اسالم (و تسلیم بودن در برابر حـ ّ) اسـت و كسـان كـه كتـاب آسـمان بـه آنـان داده شـد،
اختالف (در آن) ایجاد نکردند ،مگر بعد از آگاه و علم ،آن هم به سبب ظلم و ستم در میـان
خود و هر كس به آیات خدا كفر ورزد( ،خدا به حساب او م رسد؛ زیرا) خداوند سریعالحسـاب
است .

4ـ )4تقلید کورکورانه
بزرگترین بدبختی انسان در عالم سیاست و دیـن ،تقلیـد كوركورانـه از صـاحبان قـدرت و
شهرت است .خداوند در آیة  81سورة اسراء میفرماید :وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِـهِ عِلْـمٌ إِنَ
السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَُْادَ کُ ُ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسُْْوالً :از آنچه به آن آگـاه نـدارى ،پیـروى
مکن ،چراكه گوش ،چشم و دل ،همه مسئول هستند .
این آیه از پیروی و متابعت هر چیزی كه بدان علم و یقین نـداریم ،نهـی میكنـد و چـون
مطل و بدون قید و شرط است ،پیروی و اعتقـاد غیرعلمـی و نیـز عمـل غیرعلمـی را شـامل
میگردد و معنای آن چنین می شود كه به چیزی كه علم به صحّت آن نداری ،معتقـد مشـو و
چیزی را كه نمی دانی ،مگو و كاری را كه علم بدان نداری ،مکـن؛ زیـرا همـة اینهـا پیـروی از
غیرعلم است؛ پیروی نکردن از چیزی كه بدان علم نداریم و نیـز پیـروی از علـم در حقیقـت،
حکمی است كه فطرت خود بشر آن را امضاء میكند (ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج .)611 :68
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4ـ )2تقدّس جاهالنه
افراد عالم و آگاه از حدود دیـن ،بـهویژه عبـادات ،میانـهروی را در امـور عبـادی و زنـدگی
رعایت میكنند و از حدودی كه خدا معیّن فرموده است ،پا فراتر نمینهند ،امّا افراد ناآزموده و
ناآگاه گاهی زیادهروی در عبادت را پیشة خود میسازند و تصوّر میكنند كه با این كار به خـدا
تقرّب میجویند .مؤمن واقعی كسـی اسـت كـه بـر خـدا و رسـول او پیشـی نگیـرد .خداونـد
میفرماید :یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَهِ وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ سَمِیعٌ
عَلِیمٌ :اى كسان كه ایمان آوردهاید! چیزى را بـر خـدا و رسـول او مقـدّم نشـمرید (و پیشـ
مگیرید) ،و تقواى اله پیشه كنید كه خداوند شنوا و داناست! (الحجرات.)6 /

2ـ آثار و نتای بدعت
در بررسی آیات بدعت ،دو دسته آثار و نتای مشهود است كه در ذیل آمده است:

2ـ )1آثار و نتای فردی بدعت
برخی آثار و نتای فردی بدعت عبارت است از:

2ـ1ـ )1خسران و زیان دیدن شخص بدعتگذار
خداوند در سورة كهب میفرماید :قُ ْ هَ ْ نُنَبِئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَاالً * الَـذِینَ ضَـ َ
سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَا ِ الدُنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا :بگو :آیا به شـما خبـر دهـیم
كه زیانکارترین (مردم) در كارها چه كسان هستند؟ * آنها كه تالشهایشـان در زنـدگ دنیـا
گم (و نابود) شده اسـت ،بـا ایـن حـال ،مـ پندارنـد كـار نیـک انجـام مـ دهنـد! (الکهـب/
688ـ.)689
زیان واقعی و خسران مضاعب آنجاست كه انسان سرمایههای مادّی و معنوی خویش را در
یک مسیر غلط و انحرافی از دست دهد و گمان كند كار خوبی كرده است.
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2ـ1ـ )9عذاب دردناک
خداوند در سورة شوری میفرمایـد :أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِینِ مَا لَمْ یَـأْذَن
بِهِ اللَهُ وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْ ِ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ وَإِنَ الظَالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ :آیا معبودان دارنـد
كه ب اذن خداوند آیین براى آنها ساختهاند؟! اگر مهلت معیّن براى آنهـا نبـود ،در میانشـان
داورى م شد (و دستور عـذاب صـادر مـ گشـت) و بـراى ظالمـان عـذاب دردنـاك اسـت!
(الشّوری.)16/
چون خدا شریکی ندارد تا در مقابل دین تشریع شدة خـدا و بـدون اذن او دینـی تشـریع
كند .پس هیچ دینی نیست ،مگر دین خدا و در آخرت هـیچ رزق حسـنی نیسـت ،مگـر بـرای
كسی كه به دین خدا ایمان آورده ،بر طب آن عمل كرده باشد.
جملة إِنَ الظَالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ تهدیدی برای كفّار اسـت بـه دلیـل ظلمـی كـه
كردند و نیز اشاره است به اینکه از قلم خدا نمیافتند و از عذاب او رهایی ندارند .حال اگر بین
آنها قضاء نراند و آنها را در دنیا عذاب نکند ،در آخرت عـذابی دردنـا

خواهنـد داشـت (ر .؛

طباطبائی ،6879 ،ج .)96 :63

2ـ )9آثار اجتماعي بدعت
آثار اجتماعی بدعت عبارتند از:

2ـ9ـ )1دور ساختن مردم از دین
خداوند در سورة مائده میفرماید :یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُواْ الَ تُحَرّمُواْ طَیِبَاتِ مَا أَحَ َ اللّـهُ
لَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَ اللّهَ الَ یُحِبُ الْمُعْتَدِینَ :اى كسان كه ایمان آوردهاید! چیزهاى پاكیزه را
كه خداوند براى شما حالل كرده است ،حـرام نکنیـد و از حـد تجـاوز ننماییـد؛ زیـرا خداونـد
متجاوزان را دوست نم دارد (المائده.)37 /
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بعضی از مقدّسمآبان و مدّعیان تبلیغ دین ،به نام دین با همه چیز به جنگ برمیخیزنـد،
شعارشان این است :اگر میخواهی دین داشته باشی ،پشت پا بزن به همـه چیـز ،گـرد مـال و
ثروت نگرد ،تر

حیثیّت و مقام كن ،زن و فرزند را رها كن ،از علـم بگریـز كـه حجـاب اكبـر

است و مایة گمراهی است ،شاد مباش و شادی نکن ،از خل بگریز و به انزوا پناه ببـر و امثـال
اینها .بنابراین ،اگر كسی بخواهد به غریزة دینی خود پاسخ مثبت بدهد ،باید بـا همـه چیـز در
حال جنگ باشد .بدیهی است وقتـی مفهـوم زهـد ،تـر

وسـایل و معـاش و تـر

موقعیّـت

اجتماعی و انزوا و اعراض از انسانهای دیگر باشد ،وقتی كه غریزة جنسی پلید شناخته شود و
منزّه ترین افراد كسی باشد كه در همة عمر مجرّد زیسته است ،وقتـی كـه علـم دشـمن دیـن
معرّفی شود و علما و دانشمندان به نام دین در آتش افکنده شوند و یا سرهایشان زیر گیـوتین
برود ،مسلّما و قطعا مردم به دین بدبین خواهند شد (ر .؛ مطهّری ،بیتا ،ج .)989 :8

3ـ روشهای مواجهه با بدعت
آنچه در بحث بدعت مهـمّ اسـت ،ایـن اسـت كـه چگونـه بـا آن روبـهرو شـویم .برخـی از
روشهای مواجهه با بدعت عبارتند از:

3ـ )1آگاه ساختن مردم از حقیقت
در موقع ظهور بدعت ،بر عالم واجب است كه آن را رد نماید .حضرت محمّد(ص) میفرماید:
«إِذَا ظَهَرُ البِدَعُ فِی أُمَّتِـی فَلیُظهِـرِ العَـالِمُ عِلْمَـهُ فـلِنْ لَـمْ یَفعَـل فَعَلَیـهِ لعْنةةُ اهللِ» (محمّـدی
ریشهری ،بیتا ،ج .)966 :6

3ـ )9جلوگیری از تقلید کورکورانه (پیروی از علم و دوری از شکّ و گمان)
خداوند در سورة اسراء در این باب میفرمایـد :وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفَُْادَ کُ ُ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسُْْوالً :از آنچه به آن آگـاه نـدارى ،پیـروى مکـن،
چراكه گوش ،چشم و دل ،همه مسؤول هستند (اإلسراء.)81 /
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انسانی كه سالمت فطرت را از دست نداده است و در اعتقاد خود پیرو آن چیزی است كـه
آن را ح ّ و واقع در خارج مییابد و در عمل خود هم آن عملی را انجام میدهد كه خود را در
تشخیص آن مُح ّ و مصیب میبیند ،چیزی كه هست ،در آنچه كه خودش قـادر بـر تحصـیل
علم هست ،علم خود را پیروی میكند و در آنچه كه خود قادر نیست ،ماننـد پـارهای از فـروع
اعتقادی نسبت به بعضی از مردم و غالب مردم از اهل خبـرة آن مسـائل تقلیـد میكنـد ،آری،
همان فطرت سالم او را به تقلید از علم عالم و متخصّص آن فـن وامـیدارد و علـم آن عـالم را
علم خود میداند و پیروی از او را در حقیقت پیروی از علم خود میشـمارد (ر .؛ طباطبـائی،
 ،6879ج .)617 :68

3ـ )3برائت از بدعتگذاران
بنا بر دستور پیشوایان دین ،باید با اهل بدعت همانند ظالمان ،بلکه بـدتر از آنهـا برخـورد
كرد و در برابرشان به صورت جدّی موضع گرفت ،بهویژه اندیشمندان و صـاحبنظران بـیش از
دیگران باید با این افراد مبارزه كنند و از راههای مختلـب عملـی و اجتمـاعی آنهـا را بـه انـزوا
بکشند؛ از جمله:
الف) تغییر چهره
ظاهر نمودار باطن است و رضایت قلبی در چهره ظاهر میشود .باید با اهل بدعت با چهـرة
گرفته و عبوس برخورد شود ،برخالف اهل ایمان كه بـا آنهـا بـا چهـرة بـاز و خوشـرویی بایـد
برخورد نمود .پیامبر اسالم(ص) میفرماید« :إِذَا رَأَیتُم صَاحِبَ بِةعَةٍ فَـاكفِرُوا فِـی وَجهِـهِ :هرگـاه
بدعتگذاری را دیدید ،به او رو ترش كنید» (المتّقی الهندی ،بیتا ،ج .)833 :6
ب) تهدید
تهدید راه دیگر تبرّی است .در صورت امکان و به مقتضای زمان باید اهل بدعت را مرعوب
ساخت .پیامبر اسالم(ص) میفرماید« :هر كسی كه بدعتگذاری را مرعوب سازد ،خداونـد قلـب
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او را از آرامش و ایمان آكنده مـیسـازد» (محمّـدی ریشـهری ،ج  919 :6و پاینـده:6839 ،
.)619
مقصود این است كه خداوند در مقابل تهدید و ارعاب شخص ،به او آرامش قلبـی میدهـد،
به حدّی كه از پیامدهای ناشی از تهدیدهای او نمیترسد.
ٍ) افشاگری
پرده برداشتن از چهرة كریه بدعتگذاران و لعن آنان ،سومین راه برائت است .از آنجـا كـه
بدعت در دین ،یک پدیدة فکری است ،باید آن را با سالی فکر دفع كـرد؛ یعنـی نقـاط ضـعب
اندیشة بدعتگذار را تبیین كرد و اهداف او را فاش ساخت تا مدار و محور انحرافهای فکـری
قرار نگیرد و عدّهای را به دور خود جمع نکند و از راه مستقیم منحرف نسازد (ر .؛ وفا ،بیتـا:
.)16
3ـ )4پيریزی نظام امر به معروف و نهي از منکر

خداوند در سورة آلعمران میفرماید :وَلْتَکُن مِنکُمْ أُمدةٌ یَدْعُونَ إِلَ الْخَیْـرِ وَیَـأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ :باید از میان شما ،جمع دعـوت بـه
نیک و امر به معروف و نه از منکر كنند؛ و آنها همان رستگارانند (آلعمران.)689 /
هرگاه بدعت ،از گناه كبیره باشد ،بر حکومت اسالمی الزم است سازمانی را پدید آورد كـه
این دو فریضة الهی را بر عهده گیرد (ر .؛ طیّب ،6873 ،ج .)999 :9

نتیجهگیری
خداوند متعال دین خود را كامل و بیهیچ گونه كاستی به آدمیان هدیّـه فرمـوده اسـت و
جایی برای افزودن یا كاستن و اظهار نظر دیگران در آن نگذاشته و اعالم فرموده است كه دین
خالص تنها از آنِ خداست و تنها همان را میپذیرد :أَلَا لِلَهِ الدِینُ الْخَـالِصُ (الزّمـر .)8/بـا
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وجود این ،همواره كسانی بودهاند كه آگاهانه یا ناآگاهانه آنچه را در دیـن نبـوده اسـت ،بـه آن
نسبت دادهاند و در دین بدعت گذاشتهاند.
حقیقت بدعت را سه مطلب تشکیل میدهد6 :ـ دستکاری در امور دینی ،اعـمّ از اصـول و
فروع با افزودن و كاستن1 .ـ گستردن آن در میان مردم8 .ـ نبود دلیل خاص یا عام بـر كـاری
كه به دین نسبت داده شده است .از این بیان روشن میشود كه هر گونـه نـوآوری كـه در آن،
این عناصر سهگانه وجود داشته باشد ،بدعت میباشد و در صورت نبود یک یا همگی ،از قلمرو
بدعت خارج است .همچنین تقسیم بدعت بر اساس احکام پنجگانه (واجـب ،حـرام ،مسـتحب،
مکروه و مبای) باطل است؛ زیرا بدعت در شـرع جـز یـک حکـم نمیتوانـد داشـته باشـد و آن
حرمت است؛ زیرا بدعت در شرع ،دستکاری در امور دین است و آن در اختیار خداونـد اسـت.
در باب تقسیم بدعت به حسنه و سیّئه نیز همین گونه است .از آنجا كه بدعت یعنی امـری در
تضاد با شارع ،یعنی كنار نهادن شرع و هر چیزی كه این طور باشد ،محال است كه به حسن و
قبیح تقسیم شود .ادّعای نیکو بودن بعضی بدعتها به معنای مـتّهم كـردن دیـن بـه نقـض و
كامل نبودن است و اعتقاد به آن دین را فاسد میكند و فرصتی برای كسانی ایجاد میكند كه
دین را بازیچهای بیش نمیدانند .در نتیجه ،هر كس هر چه بخواهد ،زیر پوشـش بـدعت نیکـو
انجام میدهد .نمونههایی از بدعت كه در قرآن ذكر شده است ،عبارتند از6 :ـ دینسـازی1 .ــ
كتمان كردن حقیقت8 .ـ تحریب كالم خداوند9 .ـ افترا بستن به خداوند9 .ـ غلو1 .ــ تحـریم
حالل7 .ـ تقسیم دین به شاخههای مختلب3 .ـ شر  .خداوند در آیات متعدّد به این نمونـهها
اشاره كرده است.
عواملی كه باعث به وجود آمدن بدعت میشود ،عبارتند از6 :ـ جهـل و نـادانی مـردم1 .ــ
پیروی از هوی و هوس8 .ـ از روی علم و آگاهی9 .ـ تقلید كوركورانه9 .ـ تقدّس جاهالنه .برای
مواجهه با بدعتها ،اوّلین گام ،آگاه كردن مردم از حقیقـت اسـت ،دومـین گـام ،جلـوگیری از
تقلید كوركورانه و سومین گام ،برائت از بدعتگذاران است تا آنان متوجّه اعمـال زشـت خـود
شوند و مردم از پیروی از آنان دست بکشند .پیریزی نظام امر به معروف و نهـی از منکـر نیـز
كمک خواهد كرد كه بدعتها شناخته و جلوی اجرای آن در جامعه گرفته شود.

بدعتهای دینی از نگاه قرآن /عبّاس اشرفی و نرجس جمال امیدی
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