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 چکيده

 و اديان ويژه  به فرهنگي  و فکري  جريان هاي  که مهمي آسيب هاي  و ازآفات يکي

 جريان هاي و بدعت  ساخته  روبرو مشکالت با  تاريخ طول در  را الهي  هاي شريعت

 مذهب نام به جديد مسائل سلسله يک ظهور موجب دين در بدعت.  است گذاربوده بدعت

 ، پديدارشده باطل وجريان هاي ها، فرقه نموده ترديد ايجاد مردم باورهاي در. گردد مي

 همواره  بيت اهل آسماني  مکتب  ويژه به  اسالم. مي گردد دين وگريزاز ناکارآمدي سبب

 عالمان جمله از جوزيه قيم ابن .است بوده مواجه گذاري  بدعت و بدعت با  تاريخ طول در

 به حراني، تيميه ابن استادش از بعد که است تکفيري هايانديشه گذار بنيان و گرا سلفي

 کافر و مشرک به حکم و است پرداخته عمل و نظر و انديشه در مسلمانان ديگر تکفير

بنابراين هدف از انجام اين پژوهش  .است داده آنها عرض و مال و خون اباحه و بودن

تحليلي و مبتني  -. روش تحقيق توصيفيبررسي و نقد بدعت از ديدگاه ابن قيم بوده است

بر مطالعات کتابخانه اي و مقاالت معتبر علمي پژوهشي بوده است. بررسي يافته هاي 

 و تکفيري هايانديشه گذارانبنيان و مفتيان از يکي جوزيه قيم تحقيق نشان داد، ابن

 نقش اآنه ترويج در هم و تکفيري افکار پيدايش در هم که است تشريکي و تبديعي

 است. داشته بسزايي

 .تبديعي هايجوزيه، وهابيان. انديشه قيم بدعت، ابن :يديکل واژگان
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 2، زهرا جهانی  1 ام البنين ذات نيکی
 .ايران زاهدان،دانشگاه  فلسفه گرايش کالم اسالمي، کارشناس ارشد 1
 .ايران زاهدان،دانشگاه  فلسفه گرايش کالم اسالمي، کارشناس ارشد 2

 
 نام نويسنده مسئول:
 ام البنين ذات نيکی

 بررسی و نقد بدعت از دیدگاه ابن قيم جوزیه
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 مقدمه
 زيادي اهميّت موضوع اين بررسي لذا. باشدمي آسيب تريناصلي و ديني مسئلة ترينمهم ايمان، مخرّب عامل يک عنوان به بدعت

 آن، با مبارزه و بدعت ردّ لذا دهد، تشکيل را منظّم صفي و شود يکسو و يکپارچه که ندارد امکان ،شود هابدعت دچار اسالمي امّت اگر. دارد

 از است عبارت که ندارد آن لغوي معني با تفاوتي چندان اصطالح در بدعت. داردمي نگه نخوردهدست و سالم ما براي را دين اساسي ارکان

 طريحي، و 41: 2 ج ،.ق1110فراهيدي، ؛202: 1 ج ،.ق1731 فارس،ابن ک؛.ر) «پيشين نمونه بدون چيزي ايجاد و بريدگي و انقطاع»

 در بدعت. است شريعت و دين مخصوص آن اصطالحي معني و دارد بيشتري گستردگي واژه اين لغوي معني اينکه جز ،(222: 1 ج ،1734

 و محکم اصول طبق بر نيز و سنّت کتاب، شريعت، صاحب سيرة و روش بر اشکنندهعمل و گوينده که است سخني کردن وارد مذهب،

 هَذَا أَمرِنَا فِي أَحدَثَ مَن: »است آمده نبوي حديث در(. 111.: ق1112 اصفهاني، راغب ک؛.ر) نباشد دين صالح و خير به هاينمونه و استوار

 شرع در( ص)خدا رسول از پس که است دانسته چيزي را بدعت يمجلس عالّمه بنابراين،(. 247: 17 ج تا،بي عسقالني،) «رَدًّ فَهُوَ مِنهُ لَيسَ مَا

 که چيزي پس. باشد شده نهي عام، يا خاص صورت به آن، از يا نگردد عام ادلّة مشمول يا و نباشد ايويژه دليل آن، در و آيد پديد

 و مؤمنان به دادن سرپناه: المؤمنين ايواء» ماتعمو عنوان در داخل زيرا مدارس؛ ساختن مانند نيست؛ بدعت گيرد، قرار عام ادلّة زيرمجموعة

 ايپديده نو غذاهاي و نو هايلباس از استفاده يا و دارند ديني علوم در تأثيري که علمي کتب از برخي نگارش نيز و است «هاآن به کمک

: 31 ج تا،بي مجلسي، ک؛.ر) است حلّت عمومات در داخل همگي زيرا نيست؛ شرعي بدعت و نبود( ص)خدا رسول زمان در که است

 کُلُّ وَ مُحدِثَاتُهَا األُمُورِ شَرَّ وَ( ص)مُحَمَّدٍ هُدَي الهُدَي خَيرَ وَ اهللِ کِتَابُ الحَدِيثِ خَيرَ فَأَنَّ بَعد أَمَّا: »فرمايدمي( ص)اکرم پيامبر(. 207ـ202

 با دين، از کردن کم يا کردن زياد از است عبارت بدعت: »گويدمي مرتضي سيّد بنابراين،(. 112.: ق1111 الدّمشقي، النّووي) «ضَالَلَةٌ بِدعَةٍ

 يا و افزوده دين به که است حُکمي بدعت شده، ياد هايتعريف به توجّه با پس(. 37: 7 ج ،.ق1104 المرتضي، الشّريف) «دين به آن انتساب

 دليلي به استناد با است، نداشته سابقه که فعلي يا قول هرگاه ابراين،بن. باشد داشته سنّت يا کتاب از مستندي اينکه بدون شود، کاسته آن از

 .بود نخواهد بدعت گردد، اظهار سنّت يا کتاب از

 

 بدعت در لغت و اصطالح
 صفي زَبيدي؛ مرتضي منظور؛ ابن فارس؛ ابن به کنيد رجوع) باشد نداشته پيشين نمونه که است چيزي معناي به لغت در بدعت،

 پيامبر درباره( 2: احقاف) «بِدْعاً» و خدا براي مُبدِع معناي به( 101: انعام ؛113: بقره) «بديع» قرآن، در«(.  ع د ب» ذيل معلوف، پوري؛

 معناي در( 23:حديد) «اِبْتَدَعوها» همچنين. است رفته کار به حضرت، آن رسالت نبودن سابقه بي مناسبت به وسلّم وآله عليه اللّه صلّي

 (.137 ص ،12 ج طباطبائي،) است آمده باشند نهاده بنياد شريعت به استناد بي و خود پيش از دين پيروان که يند امر در روشي

 در دو هر اين بسيار موارد در و آمده( 201 ص ،1 ج ،1103 حجرعسقالني، ابن) «سنّت» مقابل در «بدعت» شرعي، تعبيرات در

 روايتي، بنابه(. 14 ص ،1 ج دارمي، ؛36 ص ،1 ج ماجه، ابن ؛14 ص ،4 ج ترمذي، بعد؛ و 261 ص ،2 ج مجلسي،) اند شده جمع عبارتي

 آمد پديد حضرت آن از بعد که شود مي گفته اموري به بدعت و کرد گذاري پايه وسلّم وآله عليه اللّه صلّي پيامبر که است اموري سنّت

 است شده معرفي حسنه سنت برابر در سيّئه سنّت از اي نمونه ت،بدع ديگر، جاي در(. االخبار معاني از نقل به ،266 ص ،2 ج مجلسي،)

 مي احداث[ دين در] که است آنهايي چيزها بدترين: فرمود که است شده نقل وسلّم وآله عليه اللّه پيامبرصلّي از(. 101 ص ،31 ج همان،)

 اکرم رسول سخن السّالم، عليه صادق امام نقل نابرب(. 16 ص ،1 ج ماجه، ابن) است گمراهي بدعتي هر و است بدعت امور گونه اين شود؛

 مجلسي،) است شده ارائه نبوي سنّت و خدا کالم در رهنمودها ارزشمندترين که است بوده توضيح اين به مسبوق وسلّم وآله عليه اللّه صلّي

 روايت. است شده نکوهش باشد، داشته سابقه نبوي سنّت و قرآن در آنکه بي دين، نام به نوآوريي هر دهد مي نشان که ،(267 ص ،2 ج

 ما امر اين در کس هر: »فرمود که کند مي روايت وسلّم وآله عليه اللّه صلّي پيامبر از وي. است صريحتر زمينه اين در عايشه، از منقول

 ،6 ج حنبل، ابن ؛1717 ص ،2 ج حجاج، بن مسلم) شد نخواهد پذيرفته چيز آن کند احداث نيست آن جزو که جديدي چيز[ دين يعني]

 (.230 ص

 عنوان به وسلّم وآله عليه اللّه صلّي پيامبر از بعد آنچه: گويد مي بدعت تعريف در( 207ـ202 ص ،31 ج ،261 ص ،2 ج) مجلسي

 آنکه يا و نرود شمار به نيز کلّي حکم يک از مصداقي و باشد نرسيده خاصّي بيان آن مورد در که حالي در گردد، ارايه ديني عمل يا عقيده

 دارد لغوي معناي از محدودتر مفهومي شرعي بدعت اوالً که است نکته اين متضمّن تعريف اين. است بدعت باشد شده نهي صريحاً عمل آن

 که ،(23 ـ23 ص ،1 ج) االعتصام در( 320 متوفي) شاطبي. باشد ديني احکام تغيير يا دين نام به که نوآوريي از است عبارت بدعت ثانياً و

 است. کرده تأکيد نکته دو همين بر است، بدعت مسئلة جانبة همه بررسي آن ضوعمو
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 وهابيان منظر از بدعت
 که امري هر شامل را آن و داده توسعه را ”بدعت“ مفهوم تا اند برآمده درصدد دارند بسيط و متحجّرانه فکر که جهت آن از وهابيان

 شريعت محافظت بر حرص عنوان تحت را کار اين و بنمايند، نيز است نبوده( وسلّم وآله عليه اهلل صلّي) خدا رسول زمان در و شده حادث

 مي قرار بسياري مشکالت در را مردم و کرده خارج بودن آسان و سهل از را دين خود عملکرد اين با دانند نمي که حالي در دهند؛ مي انجام

 آنان.شود مي ”بدعت“ مفهوم در داخل وگرنه باشد، رسيده شارع جانب از خاص نصّي بايد شرعي امر هر براي که کنند مي گمان آنان.دهند

 با و بوده حادث مصاديق گوي پاسخ بتواند تا نيست کلي قوانين و عمومي ضوابط دربردارنده و بوده عقيم اسالمي شريعت که کنند مي گمان

 .باشد منطبق مکان و زمان شرايط

 نشاند، مسلمين بين در را اختالف و تفرقه تخم نظرانه تنگ ديدگاه اين با که شخصي.دارد قرار تيميه ابن تفکّر، و مکتب اين رأس در

 طبيعت و عرف به مربوط بشر عادت اينکه به است قائل خودش اينکه با.ساخت متّهم ها تهمت انواع به را موحّد مسلمانان طريق اين از و

 .است منع عدم و حلّيت آن در اصل لذا و است، آنان

 :گويد مي تيميه بنا

 .اهلل حظّره ما إالّ منها يحظر ال العادات في واألصل اهلل، شرّعه ما إالّ منها يشرع ال العبادات في فاألصل

 آنچه جز چيزي که است آن عادات در اصل و نباشد، مشروع کرده تشريع خداوند که آنچه جز به چيزي که است آن عبادات در اصل

 .نباشد ممنوع کرده، ممنوع و محظور خداوند که

 ديگر طوايف و برده ارث به تيميه ابن بزرگشان از را ديگران به اتهام يعني روش و عقيده اين عبدالوهاب، بن محمّد پيروان و وهابيان

 .ساختند متهم کفر و شرک و گذاري بدعت به اعمال، برخي جهت به را اسالمي

 :است آمده ”االسالمية المعارف دائرة“ در

 گروهي و کنند، مي برخورد آن با بسته طور به برخي: اند شده دسته دو آن مقابل در مردم و داشته پيشرفت( بدعت) کلمه مفهوم

 واجب مؤمني هر بر: گويند مي گروه اين.وهّابيانند امروزه آنان نماينده که باشند مي حنابله خاص طور به اول دسته پيروان.تجدّدند اهل نيز

 ) دائرة.اند کرده مختلف حاالت و محيط تسليم را خود دوم دسته و.بپرهيزد نوآوري هر از و کرده پيروي پيشينيان ردارک و رفتار از که است

 (.146 ص ،7 ج االسالمية، المعارف

 

 روایات و قرآن در بدعت
 آگاهانه يا جاهالنه و بندندىم دروغ خدا بر که را کسانى قرآن. دانندمى حرام را بدعت سنت و قرآن از پيروى به اسالمى فرق تمامى

 را خود هاي نوشته دست که آنان از. شماردمى افراد ستمکارترين از کنندمى گمراه را بندگانش و کج را خدا راه و پردازندمى مردم اضالل به

 دارند مردم کشاندن بيراهه در شتال که کتابى ازاهل کوشند؛مى عقائدشان از مردم برگرداندن راه در که کسانى از کنند؛مى قلمداد خدا دين

 .کندمى نکوهش... و مکتب در پراکنان ازاختالف دين؛ در افکنان تفرقه از

 تفسير دين در بدعت به روايات در اند، شده مذمت قرآن از آياتى در که... و افتراء حق، نفس،کتمان هواى از پيروى

 (.123، ص13اند)عاملى، جگرديده

 :فرمايدمي شريفه آيه اين در مثال. است شده استفاده آن مشتقات از بلکه نيامده صورت همين به تبدع واژه قرآن در البته

 (.33) مائده،«الْمُعْتَدِين يُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ لَکُمْ اللَّهُ أَحَلَّ ما طَيِّباتِ تُحَرِّمُوا ال آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا»

 که نکنيد تجاوز الهى حدود از و فرموده حالل شما بر خداوند طيبات از که آنچه نکنيد حرام خود بر ايدآورده انايم که کسانى اى

 .داردنمي دوست را متجاوزين خدا

 اسالم پيامبر دعوت از سرپيچى و پروردگار ساحت با دشمنى را احکام در تصرّف گونه هر و است دين در بدعت از منع درباره آيه اين

 نيز را مسلمانان تفرقه و تشتت است، خرد حکم از و مستقيم طريقه از انحراف و دين تشريح از غرض با منافى اينکه بر زياده و نموده رفىمع

 (.131: ص ،11: ج1734پناه،  )داور. دهدمى سوق خودپرستى و رهبانيت به را جامعه و داشت خواهد دربر

 و شده ملعون خوانده و گمراه بدعتگزار روز واپسين و دنيا در آن خطرهاى به اشاره و عمل اين شمارى زشت بر افزون سنت، در

 :اندفرموده حضرت آن که اندکرده نقل اسالم گرامى پيامبر از فريقين  .نيست پذيرفته نيز وى اعمال که گرديده تاکيد

 .«است آتش سوى به مسيرش گمراهى هر و گمراهى بدعتى هر»

 گمراهي مايه و گمراه خودش که است ستمگري رهبر خدا، نزد مردم بدترين: فرمايندمي( ع)علي لمومنيناميرا ديگر حديثي در

 . گرداند زنده را شده ترک بدعت و بميراند را پذيرفته سنت که است ديگران
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 ) بحاراالنوار.نيست يند ويرانگر هابدعت همچون چيزى ،(ع)امير حضرت فرموده به بدعت؟ از تر خطرناک دين پيکر بر ضربه کدام و

 (.34،ص22ج

 

 بدعت اقسام و عناصر
 .شود اطالق بدعت حُکمي به که شودمي موجب اصلي عنصر سه

 خدا به حُکم نسبت( الف

 آللّهُ قُلْ... ﴿: فرمايدمي نکوهش چنين را آنان خداوند. کردندمي تقسيم حرام و حالل قسم دو به خود پيش از را خدا روزي مشرکان

/ يونس) ﴾!؟(کنيدمى حرام و حالل خود، پيش از و) بنديدمى افترا خدا بر يا داده اجازه شما به خداوند آيا: بگو: تَفْتَرُونَ اللّهِ عَلَى أَمْ لَکُمْ أَذِنَ

 دروغى دليل به...: الْکَذِبَ اللّهِ عَلَى لِّتَفْتَرُواْ حَرَامٌ اوَهَذَ حَالَلٌ هَذَا الْکَذِبَ أَلْسِنَتُکُمُ تَصِفُ لِمَا تَقُولُواْ واَلَ﴿: فرمايدمي چنين نيز ديگر آيه در(. 42

 ﴾...ببنديد افترا خدا بر تا حرام، آن و است حالل اين: نگوييد( کنيد،مى ممنوع را چيزى و مجاز را چيزى و) شودمى جارى زبانتان بر که

 .بنديدمي دروغ خدا به کار اين با زيرا نشماريد حرام و حالل کنيدمي وصف دروغ به را چه آن( 116/ النّحل)

 خود پيش از اگر و دادندمي نسبت خدا به را تحريم و تحليل آنها که است اين نکوهش علّت دهدمي گواهي آيه دو هر مضمون

 از دارد حق فردي هر زيرا نداشت؛ نکوهش جاي و شدمي حساب شخصي امر يک کردند،مي تقسيم نوع دو به را روزي( خدا به نسبت بدون)

 باشدمي دليل نيازمند که است ديگري امر شريعت، به حرام و حالل حکم دادن نسبت امّا کند، امساک ديگر غذاي از و بگيرد بهره غذايي

 (.33: 1733 البياتي، ک؛.ر)

 

 مردم ميان در اشاعه( ب
 طريق از خواه دهد، گسترش مردم ميان در ار آن که رودمي شمار به بدعت صورتي در آن، در تصرّف و دين در نوآوري گونه هر

 صدق «دين در نوآوري» معني به «بدعت» ندهد، اشاعه مردم ميان در تا ديگر، عبارت به و هارسانه و نگارش طريق از يا گفتار، و رفتار

 فکر قبالً مشرکان بلکه نبود، پنهان و خفا در و شخصي عمل يک خداوند، روزهاي تحريم و تحليل در مشرکان عمل اينکه گواه به. کندنمي

 را دنياگريزي انديشه راهبان همچنين. شدند الهي عذاب و نکوهش مستحقّ نظر، اين از و کردندمي دعوت آن به را مردم بعداً و آفريدندمي را

 .دادندمي گسترش مردم ميان در مختلف طرق به را آن بعد و آوردندمي پديد

 

 خاص یا عام دليل نبود( ج

 دهد نسبت شريعت به را ايانديشه فردي هرگاه. است بدعت نگيرد، مايه سنّت و کتاب مصدر دو از که نوآوري هر ديني حکاما در

: بگويد اينکه مانند نيست؛ آن در که دهد نسبت شريعت به را خصوصيّتي يا و فطر عيد روزة مانند نيست؛ شريعت در آن از اثري اصالً که

 به دستيابي و نظامي هايتمرين وجوب بلکه جواز، شودمي روشن بيان اين از. است بدعت اينها دوي هر داد، ادامه شبنيمه تا بايد را روزه

 در ويژه هاينوآوري گونه اين هرچند زيرا هستند؛ بيرون بدعت از و سنّت در داخل همگي دارد، بازدارندگي جنبة که دفاعي نوي صنايع

: 1733 سبحاني، ک؛.ر) هاستنوآوري گونه اين مشروعيّت بر گواه هست، خدا کتاب در که کلّي طةضاب امّا نشده، وارد سنّت و کتاب

 براى يد،دار قدرت در نيرويى هر: وَعَدُوَّکُمْ اللّهِ عَدْوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِّبَاطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ﴿:فرمايدمي که آنجا ،(37ـ32

 ﴾!بترسانيد را خويش دشمن و خدا دشمن آن، وسيلةبه تا ،(نبرد ميدان براى) ورزيده هاىاسب( نيز) و سازيد آماده[ دشمنان]=  آنها با مقابله

 (.60/ األنفال)

 

  جوزیه قيم شرح حال ابن
خلکان، بي  ابن. )دارد شهرت جوزيه قيم ناب به که است حنبلي دمشقي زرعي حريز بن سعد بن ايوب بن بکر ابي بن محمد وي نام

 621 در قيم ابن( 1124رجب،  ابن. )اندخوانده قيم ابن است بوده جوزيه مدرسه( مسئول و مباشر) قيم که پدرش شغل اعتبار به را او( تا

 و تراجم کتب بيشتر در. نيست ستد در اطالعي چندان وي نوجواني و کودکي دوران از و( 1103قرشي،  کثير ابن) است آمده دنيا به. ق.ه

 و قيم ابن هاينوشته مجموع از آنچه. است شده اشاره فکري بلوغ و پختگي روزگار در او علمي و ديني شخصيت و هويت به معموالً طبقات

 در که شد تکميل و شکوفا آنگاه وي علمي هايآموخته و دانش که است اين شودمي حاصل او درباره ديگران بلند و کوتاه هايگفته از نيز

 پيوست او به آمد، باز دمشق به قاهره از تيميه ابن که. ق. ه 312 در او پيوست تيميه ابن شاگردان جمع به سالگي، 21 در يعني جواني، اوج

 فتاوايش، برخي دليل به بار دو قيم ابن مدت، اين طول در( حسيني، بي تا أثري. )بود او مالزم تيميه، ابن عمر آخر تا يعني سال، 16 مدت و
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 در تيميه ابن استادش با زمان هم دوم بار حتي. افتاد زندان به آن، غير و( السالم عليه) اهلل خليل قبر زيارت قصد به مسافرت رد جمله از

 (1120حنبل،  بن أحمد. )است رفته زندان به. ق.ه 326

 و شاگرد اعتقادات، و فقه در قيم ابن زيرا. آورد شمار به وي استاد گذارترينتأثير توانمي شک بدون را تيميه ابن وي اساتيد ميان از

 زير در و است خوانده وي نزد را تيميه ابن خود تصانيف اکثر و المحصل و االربعين کتاب از قسمتي و است بوده او هايانديشه تأثير تحت

 بزرگ علماي از يکي عرب ادبيات و فروعات و کالم و فقه اصول و حديث و تفسير در اينکه تا داد ادامه را خود هايکوشش و تالش او نظر

 (اميني، بي تا. )شد خود زمان و عصر

 او آراي و تيميه ابن به خود عمر پايان تا تيميه ابن استادش مرگ از پس حتي وي قيم، ابن خود آثار و تاريخي هايگزارش مطابق

 را او هميشه بلکه شد،نمي خارج او اقوال از که بود کرده غلبه او بر حدي تيميه ابن حب: »گويدمي عسقالني حجر ابن. است مانده وفادار

 گفته ديگري جاي در حجر ابن( 1101أندلسي، . )«کرد منتشر را او علوم و تهذيب، را تيميه ابن هايکتاب که بود او فقط و کردمي ياري

 و( 1111أنصاري، ) «کندمي کفايت او منزلت بزرگي بر همين قيم، ابن شاگردش جز به دباش نداشته منقبتي هيچ تيميه ابن اگر: »است

 (1122جعفى،  بخارى. )«استنداشته پيروي و خلف او چون تيميه ابن» است گفته نيز صفدي

 نماز او جنازه بر احجر مسجد و اموي جامع مسجد در و رفت دنيا از سالگي 60 در. ق. ه 341 رجب 17 در وي که برآنند منابع اکثر

 . شد دفن قبر مادرش کنار در الصغير باب در جنازه تشييع از بعد و شد خوانده

 

 سياسی دوران ابن قيم  شرایط
 بهجهان مغول لشکريان ويانگر هجوم قرن هفتم، قرن. زيست مي شام در هجري هشتم قرن اول نيمة و هفتم قرن اواخر در قيم ابن

 آخرين باهلل المستعصم کرد، سقوط هالکوخان دست به بغداد ق، 646 در يعني قيم، ابن تولد از پيش سال نجپ و سي درست. بود اسالم

 توسعة براي ق، 643 در مغول لشکر (.200: ص17، ج1127کثير ،  ابن ).يافت خاتمه عباسي سلسله ترتيب بدين و شد کشته عباسي خليفة

 براي باهلل المستنصر (. 220 ص ) همان،.خورد شکست مصر، سلطان قطز، المظفر مقاومت رابرب در اما کرد شام و مصر ديار عزم خود فتوحات

 اقتدار از گاه هيچ امام کرد ضرب نيز سکه خويش نام به و خواند خليفه را خود داد، تشکيل حکومتي کرد، قيام عباسي خالفت احياي

 قيم ابن تولد از پيش سال يک داشت، ادامه سال دويست که نيز صليبي هاي جنگ. نشد برخوردار کافي ديني مشروعيت ويژه، به و سياسي

 (.227 ص بود)همان، روزگار آن سياسي هاي ويژگي جمله از نيز ها آن حاکمان و اسالمي ممالک بين درگيري و نزاع. بود يافته خاتمه

 فقدان بيکاري، غذا، و قوت کمبود جارت،ت کسادي. داشت پي در ناگواري بسيار اجتماعي آثار ريخته هم به سياسي اوضاع اين

 آثار آن جملة از کشنده هاي بيماري و قحطي گراني، دزدي، خواري، رشوه شيوع مردم، و حاکم طبقات بين شديد طبقاتي فاصلة امنيت،

 آشفتگي و انحطاط قيم، ابن رروزگا مهم هاي ويژگي ديگر از. باشند تأثير بي قيم ابن براي توانست نمي القاعده علي که بود ناگوار اجتماعي

 سياسي انحطاط عامل را ديني و علمي انحطاط چه و بدانيم ديني و علمي انحطاط عامل را اجتماعي سياسي انحطاط چه. بود ديني و علمي

 نيز ديني و علمي نظر از دوره اين در اسالم جهان که است اين داشت، دور نظر از توان نمي را آنچه صورت، هر در آوريم، شمار به اجتماعي

 .(224 ،226 صص بود)همان، ديده آسيب شدت به

 و صوفيه جمله از آمد، مي حساب به مستقيم صراط در انحراف قيم ابن نگاه از عمدتا که ديني گوناگون مذاهب و ها فرقه پيدايش

 و اسالم جهان حملهبه در مغوالن) اسالم دشمنان با همکاري اتهام به يهود و نصارا به حمله و روافض کشتن رافضي، هاي گرايش

 فقدان دليل به عالمان آوارگي يا و شدن کشته ها، مغول وحشيگري آتش در ها خانه کتاب و منابع سوختن ، (صليبي جنگهاي مسيحياندر

 سالطين، و راام فساد شد، مي فصل و حل وقت حاکم سوي از اي نماينده حضور با بايد گاه که علما بين اختالف معيشت، سختي و امنيت

 بد زنا، شرعي، حيل شيوع موسيقي و غنا خوارگي، شراب خواري، رشوه شيوع: جمله از مردم ميان در اخالقي فسادهاي و محرمات شيوع

 به فراگير عقوبت نزول اسباب و عوامل برگترين از و است شرور و باليا همة ريشة قيم ابن نظر به که زنان تبرج و ومرد زن اختالط حجابي،

 مردم دامان تنها نه که بود گسترده قدري به انحراف اين. بود روزگار آن در ديني و اخالقي انحطاط هاي نشانه ترين مهم از رود، مي شمار

 .بود گرفته نيز را عالمان و حاکمان دامان بلکه عادي

 عامل سه. نهد بهبود به رو زيست مي آن در قيم ابن که محيطي يعني شام، علمي اوضاع تا داد هم دست به دست چند عواملي اما 

 به مغول حملة در بود، آمده گرد اسالم جهان دارالخالفة در که مهمي علمي آثار که آن نخست: اند دانسته مؤثر علمي شکوفايي اين در را

 شام و مصر اسالمي، ديگر هاي سرزمين عالمان که آن دوم. پرداختند رقابت و تالش به علمي ميراث احياي براي عالمان و رفت بين از بغداد

 ها آن از و زدند عالمان تشجيع و تشويق به دست حاکمان از برخي که آن سوم و کردند، کوچ ديار آن به و کردند احساس تر امن محلي را

 آنچه به هتوج با. است تحول اين براي خوبي نشانة عصر آن در و محيط آن در درس هاي حلقه و مدارس تأليفات، کثرت. کردند حمايت

 حکم پيشيني صورتي به توان مي برويم، وي آثار سراغ به که آن از پيش شد گفته قيم ابن روزگار ديني و اجتماعي سياسي، اوضاع دربارة
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 رآثا و باشد اعتنا بي بود مانده جاي بر که اي ديده آسيب ميراث و شرايط و اوضاع اين به نسبت توانست نمي القاعده علي قيم ابن که کرد

 آثار از بسياري او اتفاقاً که دهند مي نشان روشني به يعني کند، مي تأييد را مدعا اين نيز قيم ابن آثار مطالعة. باشد نگاشته خأل در را خود

 .است نگاشته خود روزگار ديني و اجتماعي سياسي، هاي بيماري بهبود منظور به و هوشيارانه را خود

 

 ابن قيمنمونه هایی از نقد بدعت از نظر 
 االهی اوصياي و انبيا به توسل

 حساب به شرک اقسام از يکي را غيرخدا دادن قرار واسطه و توسل کلي طور به زيرا. داندمي شرک و بدعت را غيرخدا به توسل او

 :گويدمي و آورده

 خدا به اهانت نه باشد االهي تعظيم مشرک شخص هدف و قصد اينکه از است عبارت آن و است وساطت شرک شرک، اقسام از يکي

قيام،  ابن. )نيستند بيش شفيعي و واسطه آنها و برسانند خدا به و سازند نزديک خدا به مرا تا کنممي عبادت را هاواسطه اين من بگويد و

 (122، ص1ج

 در. ندارند شفاعت و يتوال و وکالت حق مخلوقات، از خدا غير پيامبران، توحيد در: »گويدمي پيامبران توحيد تبيين در همچنين او

 (277، ص7قيم، ج ابن. )«ندارد وجود مخلوقات و خدا بين ايواسطه هيچ هاخواسته اجابت و هاگرفتاري شدن باز حوائج، رفع

 عمل زيرا. است عالم شرک اصل اين و آنهاست به کردن توجه و استغاثه و مردگان از حاجت طلب شرک، انواع از يکي: »گويدمي او

 طلب آنها از و کندمي استغاثه آنها به که کسي به رسد چه تا نيست خودش براي ضرري و نفع هيچ مالک او و است شده قطع ميت از

 (747 ص ،1 همان: ج. )«کندمي را هاحاجت شدن برآورده

 

 نقد و بررسی
 صالحان و پيامبران دعاي و مقام و ذات به لتوس جواز بر مسلمانان تمام اوالً، زيرا. است نامقبول ادعايي توسل دانستن بدعت و شرک

 (221، ص7آلوسي، ج حسيني. )اندکرده اقرار مطلب اين به نيز گرايان سلفي خود از برخي حتي. دارند نظر اتفاق آنها حيات حال در

 ايشان حيات حال در اسالم پيامبر دعاي و منزلت و مقام و مقدس ذات به توسل جواز نيز صحابه عملي سيره از متعددي موارد ثانياً،

 صلي) پيامبر. دهد شفا من به خدا کن دعا گفت و آمد پيامبر خدمت نابينايي گويدمي حنيف بن عثمان روايتي در چنانچه کند،مي اثبات را

 اين در کن، دعا خوان،ب را خدا گفت نابينا. است بهتر آن و کن صبر توانيمي اگر و کنممي دعا بخواهي اگر فرمود( سلم و آله و عليه اهلل

 به تو سوي به و کنممي مسئلت تو از من پروردگارا: کن دعا چنين آن از پس و بخوان نماز رکعت دو و بگير نيکو وضوي فرمود پيامبر موقع

 تا امآورده رو پروردگارم به تو وسيله به من! محمد اي. آورممي روي است رحمت پيامبر که( سلم و آله و عليه اهلل صلي) محمد پيامبرت

 اين که نکشيد طولي. بوديم خدا رسول محضر در ما گويدمي حنيف ابن بپذير، من حق در را او شفاعت! پروردگارا. کند برآورده را حاجتم

 سند ربارهد روايت اين نقل از بعد ترمزي و ماجه ابن( 130، ص23حنبل، ج بن احمد. )است نبوده نابينا اصالً گويي. شد وارد ما بر پيرمرد

 . «است صحيح حديث اين: »گويندمي حديث اين

 عموي عباس، به باران قحطي مواقع در خطاب بن عمر که است کرده روايت مالک بن انس از خود صحيح در بخاري همچنين

 بخاري. )«فَيسقَونَ: قَالَ فَاسقِنَا، نَبِينَا بِعَم إلَيک نَتَوَسَّل إِنَّا وَ فَتَسقِينَا، بَنَبِينَا إِلَيک نَتَوَسَّلُ کنّا إِنَّا اللَّهُمَّ: »گفتمي و کردمي توسل پيامبر،

 (22، ص2جعفي، ج

 مايه مردم ميان در او وجود که داندمي انساني ترينگرامي و ترينشريف را اسالم گرامي رسول قرآن، در متعال خداوند ثالثاً،

 چنانچه کند،نمي مجازات عذاب نزول با را آنها خدا است، مردم ميان در او که مادامي که کندمي تصريح و است االهي عذاب از آنها مصونيت

 داخ هستي آنها ميان در تو تا هرگز( 77 آيه انفال،سوره) ؛( يسْتَغْفِرُونَ وَهُمْ مُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کَانَ وَمَا فِيهِمْ وَأَنْتَ لِيعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کَانَ وَمَا: )فرمايدمي

 پيش در پيامبر قدسي مقام همين دليل به. کندنمي عذاب کنندمي آمرزش طلب که زماني تا را ايشان که همچنان کند،نمي مجازات را آنها

 آنها حق در که کنند درخواست او از و بروند پيامبر محضر به که شده داده دستور گنهکاران به لذا. شودنمي رد او دعاي که است خداوند گاه

 تَوَّابًا اللَّهَ لَوَجَدُوا الرَّسُولُ لَهُمُ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا جَاءُوکَ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا إِذْ أَنَّهُمْ وَلَوْ اللَّهِ بِإِذْنِ لِيطَاعَ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا: )کند استغفار

 آن مؤيد امروز به تا صحابه عصر از مسلمانان عملي سيره و ندارد خدا رسول حيات زمان به اختصاصي آيه اين( 61 آيه نساء، سوره) ؛( رَحِيمًا

 اللَّهِ رَسُولُ لَکُمْ يسْتَغْفِرْ تَعَالَوْا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا: )فرمايدمي و داندمي نفاق نشانه را پيامبر از استغفار طلب از خودداري حتي اين، از فراتر. است

 (4 آيه منافقون، سوره( . )مُسْتَکْبِرُونَ وَهُمْ يصُدُّونَ وَرَأَيتَهُمْ رُءُوسَهُمْ وْالَوَّ
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 االهی اولياي و انبيا آثار به جستن تبرک

 خدا رسول و خدا با جنگ حکم در و بدعت، االهي اولياي و انبيا قبور اطراف خاک و قبور به جستن تبرک جوزيه، قيم ابنديدگاه از

 کار اين باشد بارگاه آن از نماز وسيله به جستن تبرک قبور، کنار در خواندن نماز از انسان هدف اگر: »گويدمي باره اين در او. استخد دين و

 قيم، ابن. )«است نداده اذن آن به خداوند که است دين در نهادن بدعت و خداست دين با ورزيدن مخالفت و خدا رسول و خدا با جنگ عين

 (134 ص ،2 ج الشيطان، مصايد من اناللهف إغاثة

 :که است کرده نقل عقيل بن الوفاء ابي از قيم ابن

 و کنندمي حاجت طلب مردگان از و بوسندمي را آنها و کنندمي روشن چراغ قبور روي بر که قبور، کنندگان تکريم و تعظيم

. اندکرده اقتدا عزي و الت به و هستند کافر من نظر از غيره، و دارندرميب تبرک عنوان به را آنها قبر خاک و نويسندمي آنها براي هايينوشته

 (124 ص ،1 ج همان،)

 لَهُ وُلِدَ مَن» روايت مانند است، شده مطرح( سلم و آله و عليه اهلل صلي) اسالم پيامبر مقدس نام به تبرک آنها در که رواياتي درباره او

 . «هستند دروغ روايات اين همه: »گويدمي «الجَنَة فِي الوَلَدُا وَ هُوَ کانَ بِهِ کًاتَبَرُّ مَحَمَّدَا فَسَمَّاهُ مَولُودٌ

 

 نقد و بررسی
 آثار به جستن تبرک اوالً، که گفت بايد االهي اولياي و انبيا قبور و آثار به جستن تبرک درباره جوزيه قيم ابن هايديدگاه نقد در

 برخي قرآن در آنکه بر عالوه خداوند زيرا. است پسنديده بلکه جايز امري صحابه عملي سيره و تسن و قرآن ديدگاه از االهي انبياي

 بيت اهل و( 71 آيه مريم، سوره) عيسي،( 117 آيه صافات، سوره) اسحاق، فرزندش و ابراهيم( 13 آيه هود، سوره) نوح، جمله از اشخاصي،

 مقام( 26 آيه عمران، آل سوره) مکه، مانند هامکان و هازمان برخي از همچنين و است دهکر برکت به موصوف را( 37 آيه هود، سوره) پيامبر

 در است، فرموده ياد مبارک عنوان به( 7 آيه دخان، سوره) قدر، شب( 1 آيه اسراء، سوره) مسجداالقصي،( 124 آيه بقره، سوره) ابراهيم،

 يأْتِ أَبِي وَجْهِ عَلَى فَأَلْقُوهُ هَذَا بِقَمِيصِي اذْهَبُوا: )کندمي نقل چنين را حضرت آن کردن پيدا شفا و( السالم عليه) يوسف حضرت ماجراي

 اللَّهِ مِنَ أَعْلَمُ إِنِّي لَکُمْ أَقُلْ أَلَمْ قَالَ بَصِيرًا فَارْتَدَّ وَجْهِهِ عَلَى أَلْقَاهُ الْبَشِيرُ جَاءَ أَنْ فَلَمَّا( )27 آيه يوسف، سوره) ؛( أَجْمَعِينَ بِأَهْلِکُمْ وَأْتُونِي بَصِيرًا

 (26 آيه يوسف، سوره( . )تَعْلَمُونَ لَا مَا

 معرفي مبارک اشخاصي را محمد آل و محمد حضرت آنها در که شويممي مواجه روايات از وسيعي طيف با روايات به مراجعه با ثانياً؛

( سلم و آله و عليه اهلل صلي) خدا رسول نزد را خود فرزندان ائماًد صحابه: گويدمي عايشه نيز( 33ص ،3 ج جعفي، بخاري. )اندکرده

 کرده تصريح مطلب اين به هم قيم ابن خود حتي( 403 ص ،12 ج حنبل، بن احمد. )گرداند مبارک و بردارد را آنها کام پيامبر تا آوردندمي

 . است

 آن منبر و( 22) ظروف و کفش و  ايشان شريف موي و حضرت نآ وضوي آب به پيامبر صحابه که است شده وارد فراواني روايات در

 و آله و عليه اهلل صلي) اسالم پيامبر رحلت از بعد ابوبکر که است کرده تصريح قيم ابن خود. اندجستهمي تبرک ايشان رحلت از بعد حضرت

 .(112 ص ،2 ج م،قي ابن. )بوسيد را حضرت آن پيشاني و انداخت حضرت آن جنازه روي بر را خودش( سلم

 

 در نکوهش بدعت و بدعت سازان
هر کس در امر ما چيزي پديد آرد که در آن نيست، مردود »عايشه از پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( روايت مي کند که فرمود: 

 اين حديث را از چند طريق آورده اند. «. است

 «. هر کس از سنت من منحرف شود از من نيست»که فرمود:  عبداهلل بن عمر از پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( روايت مي کند

بن ساريه روايت است که روزي پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( پس از نماز صبح روي به ما کرد و موعظه بليغ فرمود،  1از عرباض

موعظتي يادگاري بود، اکنون عهد و وصيت آنچنانکه چشمها گريان و دلها لرزان گرديد. يکي پرسيد: يا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( اين 

شما را وصيت مي کنم به تقواي الهي، و حرف شنوي و فرمانبري )از حاکم( و لو از بنده اي حبشي باشد؛ و »تو بر ما چيست؟ فرمود: 

شدين هدايت يافته بدرستي که هر کس بعد از من بماند اختالف فراوان خواهد ديد؛ پس بر شما باد پيروي از سنت من و سنت خلفاي را

بعد از من. به آن سنت چنگ بزنيد و آن را محکم بگيريد. و بر شما باد دوري گزيدن از امور نو درآمد، که هر نو درآمدي بدعت است و هر 

 «. بدعتي گمراهي است

                                                           
سورهء توبـه،  [ ﴾وَال عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ مَا أَحْمِلُکُمْ عَلَيْهِ﴿زير درباره آنان نازل شد:  يهعرباض از مستضعفان اصحاب بود و ازجمله کساني است که آ 1

 مؤلف.  - .«نم، ندارم!و )نيز( ايرادى نيست بر آنها که وقتى نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبى )براى جهاد( سوار کنى، گفتى: مرکبى که شما را بر آن سوار ک. »]22آيهء 
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. آورده اند که طاوس «از دين، سنّت به سنّت مي کاهند همچنانکه ريسمان را قوّت به قوّت مي گسلند»عبداهلل بن محرز گويد: 

)يماني( با پسرش نشسته بود، يکي از معتزله آمد و شروع به سخن گفتن کرد. طاوس انگشت در گوش نهاد و خطاب به پسرش گفت: تو نيز 

انگشت در گوش کن که از گفتار او چيزي نشنوي، که اين دل ضعيف است. و مجدداً به تأکيد گفت: پسرکم، گوش خود را محکم بگير که 

 (.13: 1763نشنوي! و آن قدر حرف خود را تکرار نمود که آن متکلم برخاست و برفت)ابن جوزي، 

عيسي بن علي ضبي گويد: مردي بود که همراه ما نزد ابراهيم )نخعي( رفت و آمد مي کرد. به ابراهيم خبر رسيد که او داخل عقيدة 

 رنگرد!شده است . بدو گفت: از نزد ما که برخاستي ديگر ب« ارجاء»

 به مردم معرفيش کيند، و از خدا براي من عافيت بطلبيد. سخن مي گويد، گفت:« قدر» به سفيان بن عيينه گفتند که فالن کس در 

تو از سخن آغاز نمود. ابن سيرين گفت: « قدر» صالح مري گويد: من حاضر بودم که کسي نزد ابن سيرين آمد و در يکي از ابواب 

 ما برخيزيم؟ميان ما برخيزي يا 

به ايوب سختياني گفت: کلمه اي برايت بگويم؟ ايوب گفت: نصف کلمه هم نمي خواهم بگويي! هم از ايوب نقل  1«اهل اهواء»يکي از 

 است که گفت: صاحب بدعت هر چه در کوشش بيفزايد، از خدا دورتر مي شود. 

را معصيت قابل توبه است، و بدعت نيست. عبدالعزيز بن ابي سفيان ثوري گفته است: ابليس بدعت را بيش از معصيت دوست دارد، زي

بود، آورده اند که سفيان بر جنازة او گذشت و بر او نماز نخواند. هم از قول سفيان ثوري آورده اند که هر کس از « ارجاء»داود متهم به 

 ي مصافحه کرد يک رشته از اسالم را گسالنيد. بدعت سازي حديث شنيد از آن حديث )ولو راست باشد( سود نبرد، و هر کس با بدعت ساز

چرا مي گريي، آيا از ترس مرگ است؟ گفت: از مرگ نمي ترسم، از آن  سليمان تيمي در مرض موت بشدت مي گريست، پرسيدند:

 د.گذشتم و به او سالم دادم از آن بيم دارم که خدا حسابِ آن سالم را از من بکش« قدري»رو مي گريم که روزي بر يک 

حذر کنيد از کسي که با صاحب بدعتي نشسته است. هم از قول او آورده اند که: هر کس  از قول فضيل عياض آورده اند که گفت:

هر گاه بدعت »صاحب بدعتي را دوست بدارد، خداوند عملش را بي ارزش سازد و نور مسلماني از دلش بيرون ببَرَد. و نيز همو گفته است: 

خدا عمل صاحب بدعت را باال نمي برد، و هر کس صاحب بدعتي را ياري »و نيز گفته است: «. دي، راه خويش بگردانسازي را در راهي دي

 (.12. )همان: «کند در ويراني اسالم شرکت کرده است

هر کس دخترش را به صاحب  مردي نزد فضيل گفت که هر کس دختر خود را به تبهکاري بدهد، قطع رحم کرده فضيل گفت:

تي بدهد قطع رحم کرده؛ و هر کس با صاحب بدعت نشسته، حکمت نصيبش نشده؛ و چون خدا کسي را خصم بدعتگران يابد اميد آن بدع

 دارم که گناهان او را بيامرزد. 

ايماني( از او بردارد، و به نفس خود هر کس به گفتار صاحب بدعتي گوش سپارد خداوند عصمت )»محمد بن نضر حارثي گويد: 

 . «رش کندواگذا

از قول ليث بن سعد آورده اند که گفت: هر گاه صاحب بدعتي را ببينم که بر آب راه مي رود باز هم او را قبول ندارم. اين سخن به 

 شافعي رسيد، گفت: ليث کوتاه آمده است، من اگر صاحب بدعتي را ببينم که در هوا پرواز مي کند هم قبولش ندارم!

در بازار بودم خبر مرگِ بشر مريسي را شنيدم، و اگر جاي مناسب سجده بود، همان جا سجدة »ه گفت: از بشر بن حارث نقل است ک

 «.شکر به جا مي آوردم؛ حمد خداي را که جان مريسي را گرفت، شما نيز حمدِ خدا کنيد!

ر حديث مي گفتي بيشتر بوديم، شروع کرد عليه اهل بدعت حرف زدن؛ يکي گفت: اگ« قرباني»محمد بن سهل بخاري گويد: نزد 

 گفتار عليه اهل بدعت را از عبادت شصت ساله بيشتر دوست دارم. به خشم پاسخ داد: « قرباني»خوش داشتيم، 

اگر کسي بگويد که تو سنت را ستودي و بدعت را نکوهيدي، اما سنت چيست و بدعت کدام است؟ مگر نه اينکه هر بدعت سازي 

سنت در لغت به معني طريق است و شک نيست که اهل حديث پيروان آثار رسول اهلل )صلى اهلل عليه  وييم:خود را پيرو سنت مي پندارد؟ گ

وسلم( و صحابه اش اهل سنت راستين اند، چون بر طريق هستند که در آن چيز نو درآمدي پيدا نشده، زيرا چيزهاي نو در آمد بعد از 

از امري که نبود و نو پديد شد وغالب آن است که با شريعت برخوردِ مخالف دارد و در آن پيغمبر و صحابه او پيدا شد؛ و بدعت عبارت است 

مي افزايد يا از آن مي کاهد، و عموم پيشينيان، هر چيزِ نو پديد را ولو آنکه مخالف شريعت نبود يا در آن کم و زياد نمي نمود خوش 

از هر بدعت سازي بيزار بودند ولو آن بدعت جايز بود.  - عليه وسلم( استکه پيروي رسول )صلى اهلل -نداشتند و براي حفظ اصل اسالم 

چگونه به کاري مي پردازيد که پيغمبر چنانکه زيد بن ثابت در جواب ابوبکر و عمر که از او درخواستند به جمع آوري قرآن بپردازد، گفت: 

 )صلى اهلل عليه وسلم( نکرد؟

                                                           
 م.–در اينجا پيروان گرايشهاي کالمي و فرق غير اهل حديث است. « اهل اهواء»مقصود از  1
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ما در زمان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( . گفت: 1«لبيک ذا المعارج»کسي مي گويد: گويند: سعد بن مالک )صحابي( شنيد که 

چنين نمي گفتيم. به ابن مسعود گفته شد که عده اي بعد از نماز مغرب در مسجد مي نشينند و يکي از آن ميان مي گويد: فالن تعداد اهلل 

عدد الحمد هلل بگوييد. و عبد اهلل بن مسعود مردي بود تندخوي؛ به ميان آن جمع رفت اکبر بگوييد و فالن تعداد سبحان اهلل بگوييد و فالن 

فضيلت نهاده ايد، بر  به خدا که بدعت ظالمانه آورده ايد که خويش را به اصحاب محمد )صلى اهلل عليه وسلم(و خود را معرفي نمود و گفت: 

 چار مي شويد و از راه پُر دور مي افتيد. طريق مستقيم باشيد و چپ و راست نرويد که به گمراهي د

آورده اند که کسي نزد ابراهيم نخعي آمد و گفت: دعا کن خدا مرا شفا بدهد. راوي گويد: ديدم که ابراهيم را آن سخن خوش نيامد و 

بدان ترغيب نمود و از همه در چهره اش ناخشنودي از آن درخواست را مالحظه کردند. آن گاه ابراهيم از سنت سخن گفت و حاضران را 

 آنچه مردم از خودشان تازه در آودره اند ابراز کراهت کرد وعليه آن حرف زد.

من درباره اين چيزها سخن نمي  پرسيدند، گفت:« وساوس و خطرات»محمد بن ريان گويد: اصحاب حديث نزد ذوالنون آمده دربارة 

فرزند، اينها را از پا  موزة قرمز پوشيده بودم، ذوالنون به من گفت: مد بن ريان گويد:گويم، راجع به نماز و حديث از من سؤال کنيد! و نيز مح

 ، پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( اين گونه نمي پوشيد بلکه موزة سادة سياهرنگ مي پوشيد. 2است« شهرت»بيرون کن که 

تا امري را که سابقه نداشته است، پديد نياورده اباشند. گفتيم که صحابة رسول اهلل از هر بدعتي ولو بي اشکال بود حذر مي کردند 

ر البته چيزهايي تازه پديد آمد که با شريعت برخوردي نداشت وچيزي را کم و زياد نمي کرد، در انجام دادن آن اشکالي نديدند. مثال مردم د

چنين قرار داد که همه به ابي ابن کعب اقتدا کنند ماه رمضان نماز )مستحبي( فراوان مي خواندند و گاه به کسي اقتدا مي نمودند. عمر 

 وچون جماعت ايشان را مشاهده کرد، گفت: چه بدعت نيکي است اين! )چون اصل نماز جماعت مشروع است(.

يعني: نيک بدعتي است، «. نعمت البدعة، کم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة» گفته است: 7حسن )بصري( نيز دربارة قصص گويي

است که در آن دعاها مستجاب مي شود و برادران ديني يافت مي شوند که از ايشان بتوان استفاده کرد. و مي دانيم که اصلِ وعظ  اجتماعي

کردن مشروع است، و اگر امرِ نو در آمد بر اصل مشروعي مستند شود نکوهيده نباشد اما اگر بدعت همچون متمم شريعت جلوه نمايد در 

ناقص بودن شريعت خواهد بود و چنانچه ضد شريعت باشد که ديگر بدتر است. از آنچه گفتيم روشن شد که اهل  واقع مستلزم اعتقاد به

سنت پيروانِ سابقه اند و اهل بدعت پديد آوردندگان چيزهايي که نبوده و مستندي هم ندارد. لذا اهلِ بدعت روش و مذهب خويش را پنهان 

مايد در واقع مستلزم اعتقاد به ناقص بودن شريعت خواهد بود و چنانچه ضد شريعت باشد که مي دارند اما همچون متمم شريعت جلوه ن

ديگر بدتر است. از آنچه گفتيم روشن شد که اهل سنت پيروانِ سابقه اند و اهل بدعت پديد آرودندگان چيزهايي که نبوده و مستندي هم 

اما اهل سنت حرفشان آشکار است و مذهبشان واضح؛ و حسن عاقبت هم از آن  ندارد. لذا اهلِ بدعت روش و مذهب خويش را پنهان ميدارند

«. يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ الَ»ايشان است چنانکه از پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( روايت است: 

باشند تا امر خدا در رسد و ايشان ظاهر باشند. اين عده را به  ]آشکاره و غالب[امت من گروهي ظاهر  ]بخاري و مسلم[. يعني: پيوسته از

 تعبير کرده اند. « اهل حديث»

 

 در اقسام اهل بدعت
چنين يهود به هفتاد ويک يا هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند و هم»از ابوهريره روايت است که پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( فرمود: 

اين حديث چنانکه پيشتر دنبالة  ]ترمذي اين حديث را صحيح گفته است[. مؤلف گويد:«. نصارى؛ امت من نيز به هفتاد و سه فرقه شوند

طريقه اي که من »يا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( آن کدام است؟ فرمود: پرسيدند: «. همه آنها در آتش اند اال يکي»آورديم چنين است: 

بني اسرائيل به هفتاد و يک فرقه تقسيم » از انس بن مالک روايت است که پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( فرمود:«. اصحاب من بر آنيم و

شدند که همه هالک شدند بجز يک فرقه. و امت من به هفتاد و فرقه تقسيم خواهد شد که هفتاد و يک فرقه هالک مي شود و يکي خالص 

 (.22: 1763ابن جوزي، «.)جماعت»يا رسول اهلل، آن کدام فرقه است؟ فرمود:  مي يابد. پرسيدند:

مؤلف گويد: اگر پرسيده شود که آيا اين فرقه ها شناخته شده اند؟ در پاسخ گوييم: ما از اصلِ دسته دسته شدن و نيز دسته بنديهاي 

ند، هر چند ما بر اسامي و عقايدشان احاطه نداشته باشيم. آنچه اصلي اطالع داريم و خود اين دسته هاي اصلي به گروههاي فرعي تقسيم شد

                                                           
(. و آن صحابي از اين جهت احتيـاط مـي کـرده کـه اسـماء اهلل      7خداوند است. )رک: سورة معارج، آيه « ذو المعارج»به معني جايگاههاي عروج و صعود است، و « معارج» 1

 م.-است. قيفيتو
 م. –يد به باب دهم از همين کتاب. ، يعني پوششي که جلب توجه کند و انگشت نما و چشمگير باشد، نهي شده است. رجوع کن«لباس شهرت»  2
 م . -قُصّاص( گويند.قصص گويي به معني موعظه کردن، اخبار و حديث گفتن، نقل و روايت داستانهاي مذهبي، سخنوري و نقالي. قصص گوي را قاصّ و قَصّاص. )جمع:  7
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: حروريه، قدريه، جهميه، مرجئه، رافضه و جبريه. بعضي اهل علم گفته اند که اصل فرقه اي ضاله 1از اصل فرقه ها به ما رسيده شش تاست

 گروه شوند. همين شش تا هستند که هر يک به دوازده گروه تقسيم مي شوند که جمعاً هفتاد و دو

 عبارت است از:  ]= خوارج[اما دوازده گروه حروريه 

 ازرقيه: پيروان نافع بن ازرق که گفتند کسي را مؤمن نمي دانيم و غير از همکيشان خود بقية اهلِ قبله را کافر شمردند.  (1

 که همکيشان خود را مؤمن و جز آنان را منافق دانستند. -اباضيه: پيروان عبداهلل بن اباض (2

 که به قضا و قدر الهي قايل نبودند.  -ثعلبيه: منسوب به ثعلبه بن مشکان (7

 که گفتند نمي دانيم ايمان چيست، و همة خلق را معذور شمردند.  -حازميه: ياران حازم بن علي (1

 که گفتند هر زن يا مردي که ترک جهاد کند کافر است.  -خلفيه: ياران خلف خارجي (4

که گفتند جايز نيست کسي ديگري را لمس کند يا با او هم خوراک شود، چون پاک و  -هلل عجليمکرميه: پيروان مکرم بن عبدا (6

 نجس معلوم نيست مگر آنکه کسي توبه نمايد و غسل کند. 

به احدي بدهد چرا که بسا مستحق نباشد بلکه بايد در زمين  ]ظاهراً زکاتِ مالش را[کنزيه: گفتند جايز نيست کسي مالش را  (3

 . 2د تا صاحب حق پيدا شودگنجينه نه

 . 7شمراخيه: گفتند تماس زن بيگانه اشکالي ندارد چون زنان گل و سبزه اند (3

 .1گفتند به مرده بعد از مرگ ضرر و نفعي نمي رسد -اخنسيه: پيروان مردي به نام اخنس (2

 .4محکميّه: گفتند هر کس مخلوق را به داوري بپذيرد، کافر است(10

 . 6ه امر علي و معاويه بر ما مشتبه شد و از هر دو بيزار و برکناريممعتزله از حروريه: گفتند ک(11

 گفتند امام جز به رضايت دوستانِ ما )خوارج( تعيين نشود.  -پيروان ميمون بن خالد -ميمونيه(12

 

 اما دوازده گروه قدريه عبارتند از: 

 د باشند و خدا مانع از معصيت بندگان شود. که معتقد بودند شرط عدل خدا اين است که بندگان او مالکِ امور خو -احمريه (1

 بر اين پندار بودند که خير از خدا و شر از ابليس است.  -ثنويه (2

 . 3قايل به مخلوق بودن قرآن بودند و منکر امکان رؤيت خدا -معتزله (7

 ثواب رسند يا عقاب. نمي دانيم کارها از خداوند است يا بنده، و نمي دانيم که مردمان پس از مرگ به گفتند:  -3کيسانيه (1

 خدا شيطان را نيافريده است.  گفتند: - 2شيطانيه (4

 گناهان مقدر است اال کفر )که به اختيار است(. گفتند: همة -شريکيه (6

 گفتند: کردار و گفتار آدميان، و نيک و بد واقعيت ندارد.  - 10وهميه (3

 آنکه نسخ شده باشد يا نشده باشد.  گفتند: عمل به هر يک از کتابهاي آسماني حق است اعم از -11راونديه (3

 گفتند هر که معصيت کند و توبه نمايد توبه اش مقبول نيست.  -بتريه (2

                                                           
رد که به ترجمه آنچه نوشته  اکتفا شد و فقط به چند اشاره ضروري بسـنده کـرديم.   آنچه ابن الجوزي در تقسيم فرق نوشته با کتب ملل و نحل تفاوتهاي کلي و جزئي دا 1

 م.–
 م. –اماميه راجع به خُمس چنين عقيده اي داشته اند و مي گفتند: بايد سهم امام را دفن کرد تا خود حضرت بيايد و بيرون ببارد.  شيعهعدهء کمي از  2
 م.-وفه دانسته و گفته اند که به فسق و فجور منسوبند.در بعضي منابع متأخر، شمراخيه را از متص 7
رباره گذشتگان اظهار رأي ظاهراً مراد اين است که از لعنت يا رحمت فرستادن زندگان تغييري در وضع مردگان حاصل نمي شود. به نظر مي آيد که اين فرقه از خوارج د 1

 م.–نمي کرده اند. 
 م.-نامند.«  اولي مهءمحک»بايد دانست که خوارج نسختين را  4
 يعني با علي يا معاويه نجنگيدند )برخالف آنان که در نهروان گرد آمدند و با علي جنگيدند(. 6
 م. -اينان همان متکلمان معتزلي اند، پيروان واصل بن عطا. 3
 مأخذش معلوم نشد و به نظر درست نمي آيد.  مزبور را همان پيروان کيسان )موالي علي و شاگرد محمد حنيفه( دانسته که« کيسانيه»مصحح کتاب،  3
مصحح بدرسـتي  « بتريه»دانسته که باز معلوم نشد مأخذش چيست. درمورد « مؤمن الطاق»مقصودش محمد بن نعمان «  شيطان الطاق» فوق را پيروان « شيطانيه» و  -2

 م.-مذهب بوده اند.« قدريه»ان مترجم مي شود تصور کرد که اين دسته از زيديه توضيح داده که پيروان حسن بن صالح و کثير النوي مقلب به ابتر هستند، به گم
کالمي به نام وهميه بعينه وجود داشته است و گمان دارد که کساني بي آنکه داراي وابسـتگي يـا همبسـتگي فرقـه اي باشـند       -مترجم شک دارد که يک فرقة مذهبي 10

-(.171- 172ق. ص  1714را بتفصيل نوشته اند. )مثال رک؛ بستان السياحه، شيرواني، چـا   « وهميه»ي متأخرين، عقايد چنين انديشه هايي داشته اند. به  هر حال بعض

 م.  
 م.-ناميده باشند. و خدا داناتر است.« راونديه»عباسيه اند. البته مي شود تصور کرد که پيروان ابن راوندي معروف را هم  شيعهءاز غالت  -راونديه 11
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 بر آن بودند که هر کس بيعت پيغمبر )صلى اهلل عليه وسلم( را شکسته گناهي نکرده. -ناکثيه(10

 دنيا طلبي را بر زهدورزي برتري نهادند.  -قاسطيه(11

 بنامد کافر شده است. « شيء»ار نظام اند که گفت: هر کس خدا را پيروان ابراهيم بن سي -نظاميه(12

 

 عبارتند از: ]اتباع جهم بن صفوان[اما دوازده فرقة جهميه 

 گفتند که هر چه و هم انسان بر آن واقع شود مخلوق است، و هر کس مدعي شود که خدا ديدني است، کافر است.  -معطله (1

 ند: اکثر صفات خدا مخلوق است. گفت –پيروان بشر مريسي  –مريسيه  (2

 گفتند که خدا به ذات خود در هر مکان هست. -ملتزقه (7

 گفتند: هر کس پروردگارش را شناخت وارد آتش نمي شود، و هر کس وارد آتش شد بيرون شدن ندارد. –وارديه  (1

است که با حواس ادراک شود، پس اگر گفتند: هيچ کس نمي تواند براي خود پروردگاري اثبات نمايد، زيرا اثبات به اين  -زنادقه (4

 به حواس ادراک شود خدا نيست واگر به حواس ادراک نشود ثابت نيست. 

 گفتند کافر را آتش يک بار مي سوزاند از آن پس به حالت سوخته مي ماند بي آنکه گرماي آتش را حس کند.  –حرقيه  (6

 گفتند قرآن مخلوق است.  -مخلوقيه (3

 فنا شدني است و بعضي شان گفتند بهشت و دوزخ هنوز آفريده نشده است.  گفتند بهشت و دوزخ -فانيه (3

 راستگويي پيام آوران را انکار کردند و گفتند آنان فرمانروايان بوده اند.  -مغيريه (2

 گفتند ما نمي گوييم که قرآن مخلوق است و نمي گوييم مخلوق نيست.  -واقفيه(10

 عذاب قبر و شفاعت را منکرند.  -قبريه(11

 گفتند آنچه از قرآن تلفظ کنيم مخلوق است.  -لفظيه(12

 

 اما دوازده گروه مرجئه عبارتند از:

گفتند حقي که از خداوند بر بندگان فرض است ايمان است و بس؛ هر کس خدا را شناخت و ايمان آورد آزاد است که  -تارکيه (1

 هر کار خواست بکند. 

 ي خواهد بکنند. گفتند خداوند خلقش را رها کرده تا هر کار م -سائبيه (2

 گفتند مطيع را مطيع و عاصي را عاصي نمي ناميم زيرا نمي دانيم نزد خدا مقام و عمل هر يک چيست؟ -راجيه (7

 گفتند طاعت از ايمان محسوب نمي شود.  –شاکيه  (1

اسد کافر گفتند: ايمان يعني علم؛ هر کس حالل را از حرام و حق را از باطل نشن -منسوب به بيهس بن الهيصم - 1بيهسيه (4

 است. 

 گفتند ايمان کم و زياد نمي شود.  -منقوصيه (6

 را در ايمان نفي کردند.  ]اهلل گفتن= ان شاء [استثناء - 2مستثنيه  (3

 گويد: خدا را دستي است چون دست من و چشمي است چون چشم من.  –مشبهه  (3

 . همة احاديث را يکي دانند؛ و تارک نافله را چون تارک فريضه شمارند -حشويه (2

 قياس را نفي کرده اند.  –ظاهريه (10

 اولين گروهي اند که در اين امت بدعت پديد آوردند.  - 7بدعيه(11

 

 اما دوازده گروه رافضه عبارتند از:

 گفتند: جبريل را سوي علي فرستاده بودند، به خطا نزد محمد )صلى اهلل عليه وسلم( رفت.  –علويه  (1

 عليه وسلم( بود در امر رسالت. گفتند علي شريک محمد )صلى اهلل  –امريه  (2

 گفتند علي وصي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( و وليّ امر بعد از اوست، و امت در بيعت کردن با علي کافر شدند.  –شيعيه  (7

                                                           
 م.  -(.24رک: مفاتيح العلوم خوارزمي، چا   فان فلوتن، ص از فرق خوارجند منسوب به ابو بيهس بن جابر )بيهسيه  1
 م.  -«.از مرجئه اند و گويند: ما مؤمنيم ان شاء اهلل: »در بعضي منابع آمده است 2
بدعيه، از مرجئه اند و گويند هر مشکل نو که در جهان پيدا مـي شـود بـي     »( چنين آمده است:37، ص 2در تعليقات دبستان مذاهب گردآوري رحيم رضا زاده ملک ) ج  7

 م.–«. ارادهء خداي نيست، و هر پادشاه نو که پيدا مي شود فرمانبرداري او بايد کرد اگر چه گناه کردن فرمايد خواست و
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 است.  «نبي»گفتند رشتة نبوت تا قيامت پيوسته است و هر کس علم اهل بيت را بداند  –اسحاقيه  (1

 ل امت است و هر کس ديگري را بر او تفضيل دهد کافر است. گفتند علي افض –ناووسيه  (4

گفتند دنيا هرگز از امامي از نسل حسين خالي نباشد؛ امام را جبريل تعليم ميدهد؛ و پس از مرگ هر امامي يکي مثل  –اماميه  (6

 او جايش را گرفته است. 

هر جا يکي از اوالد حسين باشد، پيشنمازي ديگري جايز گفتند اوالد حسين بدکار يا نيکوکار باشند امام جماعت اند و  –يزديه  (3

 نيست. 

 عباسيه: گفتند عباس براي خالفت از ديگران اوليَْ بود.  (3

گفتند ارواح از بدني به بدن ديگر مي روند، هر کس نيکوکار بوده روحش داخل بدني شده که در آن سعادتمند  –متناسخه  (2

 ده در سختي بکشد. است وهر کس بدکار بوده، روحش داخل بدني ش

 گفتند علي و اصحابش به دنيا بر مي گردند و از دشمنان خود انتقام مي گيرند.  –رجعيه (10

 عثمان و طلحه و زبير و معاويه و ابوموسي اشعري و عايشه را لعنت مي کنند.  -العنيه(11

امت پنداشتند، و چون او مرد  اين« مهدي»در زي پارسايان مي زيستند و در هر دوره اي کسي را معين نموده  –متربصه (12

 ديگري را به جايش نهادند. 

 

 اما دوازده گروه جبريه عبارتند از: 

 گفتند آدمي را فعل نيست، همه از خداست.  –مضطريه  (1

 گفتند ما را فعل هست اما اختياري نيست؛ ما چون چارپايانيم که با افسار کشيده مي شوند.  -افعاليه (2

 فريده شده، اکنون چيزي آفريده نمي شود. گفتند همه چيز آ –مفروغيه  (7

 پنداشتند که خدا به فعل خويش مردم را عذاب مي کند نه به فعل ايشان.  -پيروان حسين بن محمد النجار -نجاريه (1

 گفتند ببين در دلت چه خطور مي کند، هر آنچه خير تشخيص ميدهي همان کار انجام بده. –متأنيه  (4

 ب يا عقاب کسبي نيست. گفتند بنده را از ثوا –کسبيه  (6

گفتند: هر که خواهد گو عمل کن و هر که خواهد گو عمل مکن که سعيد ازلي را گناه زيان نرساند و شقي را نيکي  –سابقيه  (3

 سودي نرساند. 

 گفتند هر کس جام محبت الهي را نوشيد، عبادت و تکليف از وي ساقط شد.  –حُبيّه  (3

 اوند است در نگنجد که از او بهراسد که دوست از دوست نترسد. گفتند هر کس را که دوستدار خد -خوفيه (2

 گفتند هر کس را دانش افزوده گردد به همان اندازه از تکليف عبادت کم شود.  –فکريه (10

 گفتند دنيا ميان آدميزادگان بي کم و زياد و برابر بايد تقسيم شود که ارث پدرشان آدم است.  1خسيه(11

 (. 71: 1763استطاعت بهر ماست)ابن جوزي،  گفتند فعل از ماست و –معيه (12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حبسيه از جريه اند و گويند قسمت نيست در مالها، »( مي خوانيم: 32، ص 2اين کلمه معلوم نشد چيست. در تعليقات دبستان مذاهب گردآوري رحيم رضا زاده ملک ) ج 1

 م.–به معني وقف است. « حبس»يعني ميراث نيست، 
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 گيري نتيجه
 پيدايش در هم که است تشريکي و تبديعي و تکفيري هايانديشه گذارانبنيان و مفتيان از يکي جوزيه قيم ابن اينکه سخن نتيجه

 او. است داده انجام بسياري هايتالش و نوشته عدديمت کتب زمينه اين در وي. است داشته بسزايي نقش آنها ترويج در هم و تکفيري افکار

 طلب قبور، روي بر چراغ کردن روشن ساختن، بارگاه و گنبد قبور، بر ساختن مسجد و بناء االهي، اولياي و انبيا قبور زيارت قصد به سفر

 و خدا با جنگ حکم در که داندمي بدعت و آميز شرک اعمالي را غيره و آنها براي قسم و نذر انبيا، قبور به جستن تبرک توسل، شفاعت،

 طلب قبور، زيارت مانند موارد برخي در پنداشته، کافر و مشرک و گذار بدعت را آنها مرتکبان و است( سلم و آله و عليه اهلل صلي) خدا رسول

 و قبور روي بر ساختن مسجد و کردن روشن چراغ قبور، روي بر کشيدن پارچه آنها، از جستن تبرک حاجت، طلب قبور، صاحبان از شفاعت

 قيم ابن تکفيري، هايانديشه همين دليل به بسا چه. است داده آنها فاعالن نواميس و اموال و دماء اباحه و تکفير به حکم صراحت با غيره،

 .است شده آنها اعتماد مورد بعمنا و هاکتاب عزيزترين از آنها نزد او هايکتاب و است گرفته «امام» لقب تکفيري، گرايان سلفي نزد جوزيه،
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