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تطوّرشناسی واژۀ بدعت
پژوهشی در تأثیر قرآن و حدیث بر تکوین معناشناختی واژهای از ادبیات دینی
امین مهربانی
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تاریخ دریافت19/5/52 :
تاریخ پذیرش19/7/92 :

چکیده

واژۀ بدعت در تاریخ زبان دینی و ادبیاا ناارر با باددیناان و

باایدینااان در فرهن ا

اساای،ی باای تاار واژهای بااا دالال و

تضمّنا نشان شناختی نکوهیده بوده است؛ حال آنکا ،عناای
لغوی و نیز کاربرد قرآنی ،شتقا ایا واژه با عکا

،عناای

اصطیحی و تاریخی اش دالالتی ستوده و ،ثبت داشات اسات.

در ای نگاشت چندوچون گذر از ،عاانی لغاوی و قرآنای واژۀ
بدعت ب ،عنای اصطیحی اش در نخستی ،راحل تکوی ایا

واژه هدف پژوه

است .بدی ،نظور نخست کااربرد قرآنای

واژۀ ،شااتقی از باادعت بررساای ساا

دالال و التزا،ااا

 .9پژوه گر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایرةالمعارف اسی،ی تهران ایران؛ mehrabaniam@gmail.com
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دیگرگونۀ ای واژه در گفتار پیا،بر اکرم (ص) واکااوی شاده

است .در پایان تأثیرا ای دو گونۀ کااربرد قرآنای و روایای

باار تقساای بناادیهااا و برداشااتهااای ،سااامانان از واژۀ باادعت

ب اختصار آ،ده است .بخ

نخست ،قال ک ب تفسیرپذیری و

ررفیت هر،نوتیکی آی ای قرآنی ،یپردازد نمونا ای اسات از
،طالعۀ ،وردی در باب سازوکار تأثیر ساختار دستور زباانی بار

اختیفنظرها و برداشتهای تفسیری.

کلیدواژه ها :بادعت ،بتاد ،زباان دینای ادبیاا باددینی
تطوّرشناسی زبانی تفسیر.

 .1مقدّمه

در تاریخ اسیم اصطیح بدعت از پربسا،دتری اصاطیحاتی باوده اسات کا گاروه هاای

،ختاف ،سامانان (از عاما ،تکاّمان فقها ،ورّخان فرق نگاران و سیاست،داران گرفتا تاا
عوام و ،ردم کوی و بازار) در ستای

و نکوه

رقیباان و ،خالفانشاان با کاار گرفتا اناد.

انتساب بدعت ب افراد ،مک بوده است عواقب عینی و ،حرو،یات هاای حقاوقی چنادی را
،توجّ آن ها کند .در احکا،ی چون ازدواج ارث شهاد و گواهی قضاییِ بدعت گذاران
،حدودیتها و ،حرو،یتهایی وجود داشت است (ر.ک :عبادالقاهر بغادادی -567 :5002

، .)561بتدعان گاه از کافران و ،شارکان بادتر دانسات شاده اناد (ر.ک :بحرالفوائاد :9232
 )225و گاه ،انند اهل ذ ّ،ب جزی ستاندن از آن ها حک داده شاده اسات (رک :بغادادی

 .)561 :5002در احادیث و گفت های بزرگاان دیا نیاز چناان کا خواهاد آ،اد بادعت و
بدعت گذاران بسیار نکوه
کمابی

شاده اناد .نسابت دادن بادعت با افاراد در ،ناقشاا الهیااتی

رایج بوده است؛ ب گفتۀ اب رشد ( )900 :9111هر گروه و فرق خود را اهل سانّت

و دیگران را بدعت گذار یا کافر ،یدانست .ب عقیدۀ ابوسعید دار،ی (« :)912 :9396البدعة
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أمرها شدید و المنسوب الیها سیّئ الحال بةی أظهةر المسةممی
تستیقنوا».

فة تعجمةوا بالبدعة حتّة

9

ب ای ترتیب اصطیح بدعت ب عنوان یکای از اصاطیحا ناارر با ادبیاا باددینی
عمدتاً حا،ل بار ارزشی ،نفی و شاا،ل دالال و تضامّناتی ،اوه باوده اسات؛ حاالآن کا
،عنای لغوی ای واژه بارخیف ،عناای اصاطیحی آن ناساتوده و ،اذ،وم نیسات .کااربرد
قرآنی ،شتقّا اصطیح بدعت نیز ب عقیدۀ بسیاری از ،فسّاران آنچناانکا گفتا خواهاد
شد ن تنها دالّ بر چنای ،عناای ناپساندی نیسات باکا با عکا

با ناوعی شاا،ل داللتای

پسندیده است .ای ک چگون چنی واژه ای با ،عنای لغوی و غالباً قرآنی ،ثبات در اشااره با
،فهو،ی ،ذ،وم ب کار گرفت شده است و ای ک چ عوا،ای در ایا تغییار کااربری ،عناایی
دخالت داشت پرس هایی است ک ای نگاشت در پی پاسخ بدانهاست.
افزون بر ای

نگاشتۀ حاضر را ،ی توان نمون ای از ،طالعۀ ،وردی در باب تأثیر تفسیرپذیری

و تعقید هر،نوتیکی ،ت ،قدّس در شکلدهی برداشتها یا رفتارهای فرهنگی باور،ندان با
آن ،ت ،قدّس دانست؛ تیش بر ای بوده است ک نشان داده شود چگون ررفیات تفسایری
آی ای ،ربوط ب بدعت (حدید، )57/یتوانست ذهنیتها و واکن هاای ،ختااف ،فسّاران و
،سامانان را نسبت ب بدعت و بدعتگذاران برانگیازد .بای تار کساانی کا درباارۀ بادعت
پژوه

کرده اند از تفسیرپذیری بسیار ای آی و تأثیر آن در شکل دهی برخی ذهنیت هاا در

سیر نشاان شاناختی واژۀ بادعت غافال باوده اناد .ازایا رو در بخا

نخسات ،قالا درباارۀ

اختیف نظرها در تفسیر ای آی با شرح و تفصیل بی تری سخ با ،یاان آ،اده و در ادا،ا
ب اختصار ب تطوّر واژهشناختی بدعت پرداخت شده است.

 .9بدعت ،سئا ای سخت و خش

و فرد ،نسوب ب آن در ،یان ،سامانان تیره روز و نا،راد است .ازای رو تا ز،اانی کا

ب بدعت کسی یقی حاصل نکردهاید ،بتدع

،خوانید.
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 .2آیۀ  22از سورۀ ( 72حدید)
 ،صدر «بدع » (از ریشۀ بَدَ )َ،در لغت ب ،عناای آغااز کاردن و ناو آوردن اسات (درباارۀ،عانی «بَدَ »،و ،شتقا آن ر.ک :اب فاارس 501/9 :9303؛ راغاب اصافهانی بای تاا -21 :
21؛ اب ،نظور ، .)6/1 :9393شتقّا ای واژه تنها در چهارآیۀ قرآنی با کاار رفتا اسات؛

ای آیا عبار اند از :بقره 9997/أنعام 5909/أحقاف 21/و حدید .357/در ای ،یان واژۀ
«إبتدعوا» در آیۀ  57از سورۀ حدید ب گون ای با ،عنای اصطیحی و تاریخی بدعت ،رباوط
است .از دیرباز در تفسیر ای آیا و با ویاژه تحایال نحاوی و سااختاری آن بای ،فسّاران و
اندیشمندان اختیفنظر فراوان بوده است .بخ
است ک پ

غالب آیا در ،اورد گروهای از ،سایحیان

از عیسی ( )،رس رَهبانیت را بدعت نهادند .بی تر ،فسّران بر آن بودهاند ک

در ،فاد آی نشاانی از نکاوه

ایا گاروه ،سایحی وجاود نادارد؛ زیارا اگرچا ایا رسا

سابق ای در شریعت عیسی نداشت ب دلیل آنک ب نیّت «إبتغاء رضةوا اهلل» (طااب رضاای
خدا) صور گرفت قابلنکوه

نیست .بسیاری دیگر از ،فسّران با خوان هاای دیگاری

از آی ،ضامون آن را شاا،ل نکاوه

گاروه ،سایحی یادشاده در آیا شامرده و بناابرای

«بدعت» ذکرشده را ناپسند دانست اند.
اهمّیت ،سئا و لزوم ذکر تفاسیر در آن است ک آیۀ یادشده تنها آی ای است کا در آن
واژۀ ،شتقّی از بدعت ب گون ای ذکر شده است ک ،ایتاوان از آن حکمای در بااب ،عناای
اصطیحی بدعت استخراج کرد .درواقع ساخ در ایا اسات کا آیاا بادعت (و از جماا
بدعت رهبانیت در آی ) با ،عناای ا،اری اسات کا ساابق ای در دیا نادارد و تحات هار

 « .1بَدِیعُالسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَ إِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ ُك فَیَكُو »
« .2بَدِیعُالسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنىَ یَكُو ُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُ لَّهُ صَاحِبَ ٌ وَ خَمَقَ كلُ شىَءٍ وَ هُوَ بِكلُ شىَءٍ عَمِیم»
« .3قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّ َالرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِى مَا یُفْعَلُ بىِ وَ لَا بِكمُ إِ ْ أَتَّبِعُ اال مَا یُوحَىالىّ وَ مَا أَنَا اال نَذِیرٌ مُّبِی »
« .4ثمُ قَفَّیْنَا عَمىَ ءَاثَارِهِم بِرُسُمِنَا وَ قَفَّیْنَا بِعِیسىَ ابْ ِ مَرْیَمَ وَ ءَاتَیْنَهُ االنجِیلَ وَ جَعَمْنَا فىِ قُمُوبِ الذِی َ اتَّبَعُوهُ رَأْفَ ً وَ رَحْمَ ً وَ
رَهْبَانِیَّ ً» ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَمَیْهِمْ اال ابْتِغَاءَ رِضْوَا ِ المَّهِ فم :ا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَاتَیْنَا الذِی َ ءَامَنُواْ مِنهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِیةرٌ
مِّنهُمْ فَاسِقُو »
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شاارایطی و ،طاقااً ،منااو ،و نکوهیااده اساات یااا ایا کا بااا قیااد و شاارطهااایی (نظیاار نیّاات
بدعتگذار و  )...پسندیده و رواست.

بیشینۀ اختیفنظرها در تفسیر آیۀ یادشده ،ربوط ب ،واضعی است ک در زیر باا عی،ات *
،شخّص کردهای :
ثمُ قَفَّیْنَةا عَمةىَ ءَاثَةارِهِم بِرُسُةمِنَا وَ قَفَّیْنَةا بِعِیسةىَ ابْة ِ مَةرْیَمَ وَ
ءَاتَیْنَهُ االنجِیلَ وَ جَعَمْنَا فىِ قُمُوبِ الذِی َ اتَّبَعُوهُ رَأْفَ ً وَ رَحْمَة ً وَ*
رَهْبَانِیَّ ً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَمَیْهِمْ اال*ابْتِغَةاءَ رِضْةوَا ِ المَّةهِ فمةا
رَعَوْهَا* حَقَّ رِعَایَتِهَا فاتَیْنَا الذِی َ ءَامَنُةواْ مِةنهمْ أَجْةرَهُمْ وَ كَثِیةرٌ
مِّنهمْ فَاسِقُو .
هر تفسیر و تحایای از ،واضع ،شخّصشده ،یتواند در برداشت کاّی از آی تأثیر گذارد و
پاسخ ب پرس

باال (ذمّ ،طاق یا ،قیّد بدعت) را ب گون ای ،تفاو کند.

 .3عطف یا استیناف واژۀ «رهبانیة»
در تفاسیر دربارۀ ای ک حرف «و» پی

از واژۀ «رهباانی » در آیا واو عطاف یاا اساتیناف

است اختیفنظر فراوان دیده ،ی شود؛ بسیاری از ،فسّران بر ای عقیاده باوده اناد کا واژۀ
«رهبانی » ،عطوف ب واژگان «رأف و رحم » پیشای اسات (ر.ک :ابا عطیا 570/2 :9355؛
فخر رازی 372/51 :9350؛ اب جُزی 231/5 :9396؛ ابوحیّان اندلسی  .)992/90 :9350بر
ای اساس «رهبانی » را ب همراه «رأف و رحم » ،فعول های فعل «جَعَانا» و ازای رو ،نصوب
پنداشت اند .در چنی قرائتی از آی «رهبانیة » (و در نتیجا «إبتادا »،آن) با هماراه «رأفة و
رحم » ب خداوند ،نتسب ،ی شود .بنابرای

«رهبانی » (و فعال «إبتادعوها» در ،قاام صافت و

نعت آن) همانند «رأف و رحم » ا،ری نیک فرض ،ی شود .بر اساس ای خوان

چناانکا

اب جُزی (همان جا) آورده است جماۀ «جَعَمْنَا فىِ قُمُوبِ الذِی َ اتَّبَعُوهُ رَأْفَ ً وَ رَحْمَ ً» ستای
گروه ،سایحی یادشاده را درباردارد و ازایا رو چناان چا بادعت رهبانیات در آیا ا،اری
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نکوهیده دانست شود عطف آن ب «رأف و رحم » خالی از تعارض و تنااق

نخواهاد باود

،گر آنک جمی دیگر آی ب گون ای از ای ،سئا رفع تعارض کند.
،سئاۀ ،عطوف بودن یا نبودن واژۀ «رهبانی » ب کاما پیشی

افزون بر ،باحثا نحاوی و

تفسیری گاه ب ،شاجره ای کی،ی انجا،یاده اسات .در تفاسایر از قاول اباوعای فارسای از
بزرگان نحویان و لغتشناسان سدۀ چهارم آوردهاند ک عطف «رهبانی » ب «رأف و رحمة »
،نتسب ب خداوند ازآنرو ک ب واسطۀ فعل «إبتدعوها» ب گروه ،سیحی ،نتساب ،ایشاود
تناق

آ،یز است .ب گفتۀ شاریف الهیجای (،« :)300- 211/3 :9272خفای نماناد کا شایخ

ابوعای فارسی ک رئی

عامای ادبی است گفت «الرهبانی ال یستقی حماها عاای جعاناا لِاأنّ

،ا یبتدعوه ال یجوز أن یکون ،جعوالً هلل» .حاصل کی،

ای است ک «هر گاه حق تعالی

فر،وده باشاد کا رهبانیات از جمااۀ بادعتهاای تاابعی عیسای اسات و ایشاان اختارا ،آن
کرده اند بدون آن ک ،ا فرض آن کرده باشی بر ایشان بناابرای جاایز نیسات کا رهبانیات
،نصوب ب «جعانا» سابق باشد تا ،جعول خدای تعالی شود».
فخر رازی ای نظر ابوعای فارسی را دالّ بر ،سئاۀ کی،ای «ا،تناا، ،قادور بای القاادری »
دانست و با لفظی تند صیحیت ابوعای را دربارۀ ارهارنظر در باب ،سائاۀ یادشاده رد کارده
است (ر.ک :فخر رازی  .)373/51 :9350شاریف الهیجای ( )300/3 :9272بار آن اسات
ک ،بنای کیم ابوعای بر تناق

نحوی جمی آی است و ن بر ا،تنا، ،قدور بی القاادری .

الهیجی از ای رو ایراد فخر رازی را نااوارد دانسات اسات) .برخای (نظیار ابوحیّاان اندلسای
 )992/90 :9350نظر ابوعای و پیاروان

،انناد ز،خشاری را برخاسات از دیادگاه ،عتزلای

آن ها دانست اند؛ چراک ب گفتۀ ابوحیّان ،عتزل آن چا ،خااو خداسات ،خااو بنادگان
نمی دانند (توضیح آنک بنابر ای دیدگاه نمیتوان «رهبانی » یادشده در آی را ه با واساطۀ
فعل «جعانا» ب خدا نسبت داد و ه ب واسطۀ فعل «إبتدعوها» ب بندگان) .فخر رازی (:9350
 )372/51همی آی را شاهدی بر نظریۀ کسب اشاعره آورده و کوشیده است باا ایا شارح
ک «رهبانی » (ب واسطۀ فعال «جعاناا») خااق خداوناد و (از طریاق فعال «إبتادعوها») کساب
بندگان است تعارض یادشده را رفع کند (نیز ر.ک :فخر رازی  961/1 :9307و ق  .نظار
،خالف قاضی عبدالجبّار در 633 :9161؛ همو .)295 - 299/1 :9162-9165
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در تفاسیر ب نکتۀ تعارض گوناۀ دیگاری نیاز در بااب ،عطاوف باودن واژۀ «رهباانیة » با
واژگان پیشی اشاره شده و آن ای است ک واژگان «رأف و رحم » ،ربوط ب ا،ور قابای و
جوانحی اناد و ازایا رو عطاف «رهباانیة » (کا از ا،اور جاوارحی اسات) با آن هاا ،وجّا
نمینماید .ب عبار دیگر رهبانی (برخیف رأف و رحم ) ا،ری نیست کا در قااب نهااده
شود .ازای رو گفت شده ک ای «حبّ» ب رهبانیت است ک خداوند آن را در قاوب گاروه
،سیحی نهاده بوده و ن خود آن (ر.ک، :کارم شیرازی  .)219/52 :9273اب عطی (:9355
 )570/2همی تفاو «رهبانیة » و «رأفة و رحمة » را عاّتای دانسات اسات بار ایا کا واژۀ
«رهبانی » با فعل توضیحی «إبتدعوها» وصف شود.
در برابر ای نظر ک «رهبانی » یادشده در آیا را ،عطاوف با واژگاان پیشای دانسات اسات
بسیاری از ،فسّران بر ای باور بوده اند ک جماۀ «رهبانی إبتدعوها» جما ای استینافی اسات و
بنابرای از نظر إعرابی ربطی ب جمی پیشی ندارد .بر ای اساس ،نصوب بودن «رهبانیة »
را ناشای از فعاای ،قادرر و ،ضامر دانسات اناد (ر.ک :سامرقندی 220/2 :9392؛ ابوالفتاوح
32 /91 :9301؛ ،یباادی 209/1 :9279؛ اباا جااوزی 521/3 :9355؛ عیءالاادی بغاادادی
522/3 :9392؛ ،اّااا فااتحاهلل 601/6 :9352؛ شااریف الهیجاای  .)300/3 :9272بنااابر ایاا
خوان

جماۀ «رهبانی إبتدعوها» ب اصطیح در اساوب اشتغال بیان شده و در تقادیر شاا،ل

فعای ،ضمر و ،ثیً چنی بوده است« :إبتدعوا رهبانی إبتدعوها» .با ای قرائت جماۀ «رهباانی
إبتدعوها» از کاما ،دح آ،یز رأف و رحم پیشی ک ،نتسب ب خداوندند ساوا ،ای شاود و
ازای رو ،مک است ب عنوان فعای از بندگان بار ،عنایی ،تفاو یا کا،یً ناپساندی بار آن
حمل شود.
 .4استثنای منقطع یا متّصل

دو،ی ،وضعی از آی ک در تفسیر آن اختیفنظر فراوان دیده ،ی شود جمااۀ «َ،اا کَتَبْنَاهَاا

عَاَیْهِ ْ االابْتِغَاءَ رِضْوَانِالاَّ » است .بی تر ،فسّران ای جما را دارای اساوب استثنا دانست اناد.
بسیاری از آنان عبار «إِلَّاابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الاَّ » را اساتثنایی ،نقطاع (،نفصال) فارض کارده اناد
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(ر.ک :بغاااوی 22/2 :9350؛ ز،خشاااری 315/3 :9307؛ طبرسااای  262/1 :9275و 266؛
بیضاااوی 910/2 :9391؛ کاشاافی ساابزواری 9552/9 :9261؛ ،اّاصاادرا 516/6 :9266؛
شااریف الهیجاای 300/3 :9272؛ فاای

کاشااانی 9570/5 :9391؛ عااا،ای 512/2 :9392؛
ترجمۀ پارسی جما چنی خواهد باود،« :اا آن

طباطبایی  .)972/91 :9397در ای صور

را بر ایشان فرض نکرده بودی اّ،ا ایشان آن را برای کسب خوشنودی خداوناد برسااختند».
،فسّران برای آنک جماۀ یادشده چنی ،عنا یا ،عناایی ،شااب را افااده کناد ناچاار باوده اناد
چندی واژه را در تقدیر فرض کنند؛ برای ،ثال طبرسی آورده ک تقدیر عبار و اصال آن
چنی بوده است« :و تقدیره و رهباانی ،اا کتبناهاا عاایه اال إنّها إتّبعوهاا إبتغااء رضاواناهلل»
(طبرسی  262/1 :9275و .)266چنانک ،شاهده ،ی شود طبرسی عبار «إنّها إتّبعوهاا» را
در تقدیر گرفت اسات .در نموناۀ دیگار ز،خشاری ( )315/3 :9307آورده اسات[« :تقادیر
جما چنی است] ،ا کتبناها عایه اال لیبتغوا بها رضواناهلل» ک واژۀ إبتغاء را در ،عنای فعاای
آورده و حرف «باِ» را نیز در تقدیر گرفت است ( بارای تفسایری ،شااب ر.ک :بغاوی :9350
.)22/2
در ای قرائت از آی رهبانیتی ک گروه ،سیحی برساخت اند از جن
بر آن ها فرض شده بوده است؛ ب بیان دیگر آن چ پ
جن

احکا،ی نیست ک پی

احکا،ی نیسات کا

از واژۀ «إلّا» در جما آ،ده اسات از

از آن آ،ده و راهراً ب همی دلیل است ک استثنای ،فاروض

را ،نقطع خوانده اند 9.بیشتر ،فسّران با فرض ،عنای باال و ای ک اساتثنای آیا ،نقطاع اسات
 .9بنا ب تعریاف اساتثنای ،نقطاع اساتثنایی اسات کا در آن ،ساتثنی از جان
فاعلهای جماۀ پی

از «إلّا» (،ا کتبناها) و جماۀ پ

،ساتثنی،نا نباشاد .در قرائات یادشاده

از آن ([ابتدعوها] ابتغااء رضاواناهلل) یکساان نیساتند .ایا ا،ار نیاز

،مک است باعث ،نقطع خواندن استثنای ،فروض در جما باشد.
گفتنی است ک تحویل و تبدیل جماۀ «َ،ا کَتَبْنَاهَا عَاَیْهِ ْ االابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الاَّ » ب گون ای ک ب شکل ،ثال های سادۀ کتاب
نحوی از اساوب استثنا درآید آسان نیست .اصوالً ب نظر ،ی رسد ک جماۀ یادشده با ای قرائت شاا،ل اسااوب اساتثنا
نیست چراک ب نظر با ای قرائت هیچ حک جزئی از حکمی کاّی استثنا نشده است؛ واژۀ «إلّا» در جماۀ یادشده بای
آنک همچون أدا استثنا باشد و حک کام یا جمااۀ پا

از خاود را از حکا جمااۀ پیشاین

از

جادا کناد با ،عناای

«ولی/لک /اّ،ا» نزدیک است .ب عیوه جمااۀ «َ،اا کَتَبْنَاهَاا عَاَایْهِ ْ» را ،ایتاوان در ،قاام صافت و توضایحی بارای واژۀ
«رهبانی » در نظر گرفت .در ای صور نیز واژۀ «إلّا» صرفاً ب ،عنای «لک /ولی/اّ،ا» خواهاد باود و اساتثنای واضاحی را
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عبار «إبتغاء رضوان اهلل» را ب ،عنای «برای/در راستای طاب رضوان خدا» گرفت اند .ب بیاان
دیگر ای عبار را ،فعولٌ ل (،فعولٌ لِأجا ) فعاای ،حاذوف پنداشات اناد کا عاّات اقادام
،سیحیان ،صدا آی را ب ابتدا ،رس رهبانیت ،ی رسااند .باا ایا تفسایر اگرچا رهبانیات
بدعتی دانست شده ک سابق ای در شریعت عیسوی نداشت دستک با عاّات قصاد و نیّات
برسازندگان آن نکوهیده نبوده است.
در برابر ای نظر بسیاری از ،فسّران دیگار در تفسایری ،وافاق رااهر جمااۀ «َ،اا کَتَبْنَاهَاا
عَاَیْهِ ْ االابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اهلل» را حاوی استثنایی ،تّصل دانست و آن را چنی ،عنا کرده اند،« :ا بر
ایشان جز کسب خوشنودی خداوند را فرض نکردی »؛ ب عبار دیگار «،اا بار ایشاان تنهاا
کسب خوشنودی خداوند را فرض کردی و ن ا،اور دیگار ،انناد رهبانیات را» (ر.ک :ابا
قتیب 219/9 :9359؛ سمرقندی همانجا؛ سورآبادی 5236/3 :9210؛ بیانالحق نیشاابوری
 .9 )102/5 :9392در ای صور

عبار «إِلَّاابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الاَّ » را ،ای تاوان ،فعاول فعال «،اا

کتبنا» و بدلی برای ضمیر ،فعولی «ها» در «،ا کتبناها» پنداشت .در چنی تفسیری غالباً نیّات
برسازندگان رس رهبانیت در برابر و ،خالف حک الهی (ک صرفاً طاب رضای خدا باوده)
دانست شده و بنابرای بدعت رهبانیت ا،ری ناپسند فرض شاده اسات؛ هرچناد کساانی نظیار
،اّاصدرا ( )516/6 :9266کوشیده اند با تفسیر عبارا و جمی دیگار آیا وجا اتّصاالی
استثنای آی را نیز پسندیده تفسیر کنند.

نمینماید .در کنار ای ها بیان سابی جماۀ پی

از «إلّا» («،ا کتبناهاا» با جاای «کتبناهاا») و وجاود ضامیر ،فعاولی«هاا»

در«،ا کتبناها» نیز بر پیچیدگی عبار و تفسیر آن افزوده است.
 .9بسیاری از تفاسیر نیز هر دو وج اتّصال یا انفصال استثنای آیا را ذکار کارده و بعضااً وجهای را بار دیگاری تارجیح
داده اند (برای نمون ر.ک :طوسی بی تا227/1 :؛ اب عطی 570/2 :9355؛ طبرسای 266/1 :9275؛ ابا جاوزی :9355
521 - 521/3؛ اب کثیر 69/ 1 :9391؛ ،اّا فتحاهلل 910/1 :9226؛ ،اّاصدرا .)517 - 516/6 :9266
گفتنی است برخی نظیر ابوالفتوح ( )33/91 :9301استثنای آی را ،نقطع دانست اناد اّ،اا رااهراً با اشاتباه آیا را با گوناۀ
استثنای ،تّصل ،عنا و تفسیر کرده اند .نیز رک :سبحانی (23 :9396؛ همو  )302 :9352ک استثنای ذکرشده را شاا،ل دو
وج ،نقطع و ،تّصل دانست اّ،ا در توضیح وج ،نقطع آن را همانند استثنای ،تّصال و آنگونا کا در بااال گفتای ،عناا
کرده است.
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در برخی تفاسیر نیز با در تقدیر گرفت بعضی از واژگان تفاو هاای پیچیاده و رریفای در

تشریح ،عنای جماۀ یادشده پدید آ،ده است؛ برای ،ثال در تفسیر نمون پا

از آنکا قاول

ب ،نقطع بودن استثنای آی درستتر دانسات شاده آ،اده اسات ...« :دیگار ایا کا اساتثنای

،تّصل بوده باشد و ،فهو،

ای است ک ،ا نوعی از رهبانیت را بر آن ها ،قرّر داشت باودی

ک هدف در آن جاب رضای خدا بود؛ اّ،ا آن ها رهبانیت را ب نو ،دیگری تحریف کردناد
ک بر خیف رضای حق بود» (،کارم شیرازی ، .)219/52 :9273یتوان گفت ک در ایا
تفسیر جما در تقدیر چنی دانست شده است،« :ا کتبناها عایه اال [رهبانیة ً ،طااوبة ً فیهاا]
ابتغاء رضوان اهلل» .شبی ب ایا ،ضامون را سابحانی ( )303/2 :9352از ،تّصال باودن اساتثنا
برداشت کرده و در توضیح وج دوم از استثنای آی – وج نخستی ک وی ،حتمال دانسات
اسااتثنای ،نقطااع باشااد -آورده اساات« :االسااتثناء ،تّصاال أی أنّ ا ساابحان قااد کتااب عااایه
اصل الرهبانی ألجل کسب رضوان اهلل و لکنّه ل یراعوا حقّها» .ب هرحال غالباً ،تّصل فارض
گرفت استثنای آی  -برخیف ،نقطع دانست آن، -عنایی نکوهیده از عمال و بادعت گاروه
،سیحی یادشده در آی را در برداشتهای ،فسّران در پی داشت است.
 .4فاعل و مفعول رَعَوها

چنانک از لح و راهر جماۀ «فما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» بر،ای آیاد و عماوم ،فسّاران نیاز با

تصریح یا تاویح بر آن بوده اند ای جما ،تضمّ توبیخ و نکوه

افرادی اسات .بناابرای

چنااانچا جماای و عبااارا «جَعَاْنَااا فا ِ قُاُااوبِالاذِی َ اتَّبَعُااوهُ رَأْفَة ً وَ رَحْمَة ً» و «إبْتِغَاااءَ
رِضْوَانِ الاَّ » را حاوی ،عنایی ستای آ،یز و ،ثبت بادانی در صاورتی کا ،صادا و گاروه
اشاره شده همان فاعل و ،صدا جماۀ «فما رَعَوْهَاا حَاقَّ رِعَایَتِهَاا» باشاد در رااهر ا،ار بای
داللت ستای

گونۀ آن دو با ،عنای نکوه

آ،یز ای جما تعارض ب چش ،ی آید؛ ب بیاان

دیگر چنان چ گروه اشاره شدۀ ای عبارا و جمای یکساان فارض شاود ایا گاروه در
بخشی از آی ،دح و در بخشی دیگار ذم شادهاناد ،گارآنکا گفتا شاود شارای ،نطقای
تناق

(نظیر وحد ،وضو ،و ،حمول و ز،ان و  )...بی طرفی و جمی عباارا برقارار

نیست، .فسّران نیز عمیً ب همی راه رفت اند؛ یعنای گااه فاعال فعال «رعوهاا» را ،تفااو از
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فاعل فعل «إبتدعوها» دانست اند و ب ای طریق ای جمی را در اشاره ب دو گاروه ،تفااو
گرفت اند و گاه ضمیر ،فعولی «هاا» در «رعوهاا» را ،تفااو از ضامیر «هاا» در افعاال پیشای
«کتبناها» و «إبتدعوها» فرض کردهاند و ب ای ترتیب دلیل ذمّ و ،دح در جمی یادشاده را
،تفاو پنداشت اند.
همان گون ک برداشت های ،ختاف از جمی و تعابیر پیشی آیا بار تفسایر جمااۀ «فماا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» اثرگذار است هر تفسیری از فاعال و ،فعاول ایا جماا نیاز در تفسایر
عبارا پیشی و برداشت کاّی از آی و ،عنای آن ،اثثّر خواهاد باود؛ بارای ،ثاال در اغااب
تفاسیر ،فعول فعل «رَعَوها» همان «رهبانیة » (،فعاول فعال «إبتادعوها») دانسات شاده اسات
(ر.ک :طوساای باایتااا227/1 :؛ طبرساای 525/3 :9277؛ همااو 266/1 :9275؛ جرجااانی
210/1 :9277؛ ،اّا فتحاهلل 919/1 :9226؛ شریف الهیجی 300/3 :9272؛ طباطبایی :9397
 .)972/91الز،ۀ ای یکسان پنداری آن است ک رهبانیت و ابتدا ،آن ا،ری نیک فرض شود
ک رعایت نکردن

،وجب ذم در جماۀ «فماا رَعَوْهَاا حَاقَّ رِعَایَتِهَاا» باشاد؛ درحاالی کا در

تفاسیر اندکی پ

از آن ک استثنای یادشده در آی را ،تّصل دانست اند ،رجع ضمیر ،فعولی

«ها» در «رَعَوها» را هماان ،رجاع ضامیر «هاا» در «کتبناهاا» فارض کارده اناد -بارای نمونا
ُ،قاتلب سایمان ( )536/3 :9352چنی نظری داشت اسات)؛ با عباار دیگار ،فعاول فعال
«رَعَوها» همان ،فعاول فعال «کتبناهاا» یعنای «إبتغااء رضاواناهلل» اسات کا بار اسااس چنای
خوانشی ،عنای جماۀ «فما رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» چنی ،یشود« :پ

ایشان طاب رضاای الهای

را آنچنانک بایست بود رعایت نکردند» .در ای تفسیر بادعت رهبانیات ،طاابق باا آنچا
دربارۀ استثنای ،تّصل آی گفت شد بیشتر ا،ری نکوهیده انگاشت ،یشود.
دربارۀ فاعل فعل «رَعَوها» نیز نظرها ،ختاف است .بست ب ای ک ،فعول فعل «رَعَوها» چا
باشد (چنان ک گفت شد ،رجع ضمیر ،فعولی «ها» در «رَعَوها» را عمدتاً «رهباانیة » یاا حکا
«إبتغاء رضواناهلل» گفت اناد) فاعال ایا فعال ،تغیّار دانسات شاده اسات؛ چناانچا اساتثنای
گفت شدۀ آی ،تّصل و ،فعول فعل «رَعَوها» نیز همان «إبتغاء رضاواناهلل» فارض شاود فاعال
آن گروهی خواهد بود ک حک «إبتغااء رضاوان اهلل» بار آنهاا واجاب باوده اسات .در ایا
صور

جماۀ «فما رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» در توبیخ کسانی است ک ای حک را آن چناانکا
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بایست بوده رعایت نکرده اند .ب عیوه ای گروه همان هایی بوده اناد کا رسا رهبانیات را
بدعت نهادهاند و بنابر ای خوان

آی از دو جهت در ذمّ ایشان است؛ نخسات آنکا رسا

رهبانیات را بادعت نهادناد و دیگاار آنکا حاقّ حکا «إبتغااء رضاواناهلل» را ادا نکردنااد -
اب کثیار در تفسایرش ( )69/1 :9391با همای ،طااب اشااره کارده و در توضایح اساتثنای
یادشده دو قول را آورده است .ب عقیدۀ وی چنانچ ای استثنا ،تّصل فرض شود ،ادلول
از آنجاا

آی از دو جهت گفت شده در ذم گروه ،سیحی ،صدا آی است -در ای خاوان
ک استثنای آی ،تّصل دانست شده بدعت رهبانیت ا،ری ،ذ،وم انگاشت ،یشود.

در سوی دیگر قول کسانی است ک ،رجع ضمیر ،فعولی «ها» در «رَعَوهاا» را «رهباانیة »
دانست اند .بر ای اساس رهبانیت ا،ر ستوده ای فرض شده کا رعایات نکاردن آن با گوناۀ
شایست باعث نکوه

بوده است .با ای فرض ،فسّران درباارۀ فاعال فعال «رَعَوهاا» اقاوال

،تفاوتی داشت اند ک ب طور کاّی ،ی توان آن ها را دو دست کرد :نخست قول کساانی اسات
ک گروه نکوهیده در جماۀ «فماا رَعَوهَاا حَاقَّ رِعَایَتِهَاا» را عادّه ای از هماان گاروه ،سایحی
،بتد ،رهبانیت دانست اند .ب عبار دیگر فاعل فعل «رَعَوها» جزئای از هماان فااعین فعال
«إبتدعوها» فرض شده است، .طابق ای تفسیر بدعت رهبانیت ا،ری نیک بوده ک گروهای
از ،سیحیان آوردند اّ،ا برخی از آن گروه آن را رعایت نکردند .در ای خوان

جماۀ «فماا

رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» در تقدیر چنی دانست شده است« :فما رَعَوهَا [جَمیعاً] حَاقَّ رِعَایَتِهَاا» (در
ای ا باااره باارای ،ثااال ر.ک :طبااری 921/57 :9395و 930؛ نظااامالاادی نیشااابوری :9396
562/6؛ ثعالبی  .)213/2 :9391دستۀ دیگر ،ربوط ب گفت های ،فسّارانی اسات کا لحا و
،ضمون توبیخی جماۀ «فما رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» را ،ربوط ب کسانی غیر از ،بتادعان نخساتی
رس رهبانیت پنداشت اند (ب بیان دیگر فاعل «رَعَوها» غیر از فاعال «إبتادعوها» دانسات شاده
است)؛ برای ،ثال گفت اند ک ،صدا «فما رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» کسانی بودهاناد کا تثایاث و
الحاد را ب رهبانیت ضمیم کردناد یاا آن را دسات،ایا ای بارای ،ناافع دنیاوی قارار دادناد
(ر.ک :بیضاوی 919/2 :9391؛ نظام الادی نیشاابوری 565/6 :9396؛ کاشافی سابزواری
9552/9 :9261؛ ،اّاا فااتحاهلل 601/6 :9352؛ ،اّاصادرا 516/6 :9266و  .517ایا گاروههااا
،عموالً اخیف ،بتدعان رهبانیت و کسانی دانسات شاده اناد کا پا

از برساازندگان اوّلیا
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آ،ده اند) و حتّی از قول اب عبّاس و دیگران نقل کرده اناد کا ،نظاور از آیا ،ااوکی باوده
است ک با گروه ،سیحی یادشده در آی با نازا ،پرداختا اناد (بارای ،ثاال ر.ک :ابوحیّاان
اندلسی  .)996/90 :9350در قول ،عروف دیگر «حقّ رعایت» رهبانیت را ایماان با پیاا،بر
اسیم و ،صدا جماۀ «فمارَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» را کسانی دانست اند ک در ز،ان رهور اسایم
از پذیرش دعو پیا،بر خودداری کارده اناد (ر.ک :طبرسای 525/3 :9277؛ هماو :9275
266/1؛ جرجاااانی 219/1 :9277؛ سااایوطی 977/6 :9303؛ ،اّاااا فاااتحاهلل 919/1 :9226؛
،اّاصدرا .)517/6 9266
در چنی تفاسیری ،صدا و فاعل جماۀ «فما رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» بادون قریناۀ آشاکاری
در آی و ب پشتوان هایی نظیر حدیث تعیی شده اند .پی فرض در تعیی چنی ،صدا هاایی
آن بوده است ک بدعت رهبانیت در اصل خود ا،ری ستوده بوده و ازایا رو ساعی شاده باا
چنی تفسیر و توضیحاتی رعایتنکردن حقّ آن تشریح شود.
در،جمو ،تأثیر تفاسیر ،ختااف از ،واضاع یادشاده در آیا را بار برداشات کاّای و ،عناای
ب دستآ،ده از بدعت رهبانیت در آی ،یتوان در جدولی ای چنی خیص کرد:

ثمُ قَفَّیْنَا عَمةىَ ءَاثَةارِهِم بِرُسُةمِنَا وَ قَفَّیْنَةا بِعِیسةىَابْة ِ مَةرْیَمَ وَ
ءَاتَیْنَهُ االنجِیلَ وَ جَعَمْنَا فىِ قُمُوبِ الذِی َ اتَّبَعُوهُ رَأْفَة ً وَ رَحْمَة ً وَ
رَهْبَانِیَّ ً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَمَیْهِمْ االابْتِغَةاءَ رِضْةوَا ِ المَّةهِ فمةا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فاتَیْنَا الذِی َ ءَامَنُواْ مِنهمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِیرٌ مِّنهمْ
فَاسِقُو .
،وضع ،ورد تفسیر

چگونگی تفسیر

،عنای غالب
ب دستآ،ده از بدعت

 )9واو پی

از

واو عطف ←

،مدوح
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«رَهبانیَ »
 )5واو پی

از

واو إستینافی ←

،ذ،وم

«رَهبانیَ »
 )2استثنا

،نقطع ←

،مدوح

 )3استثنا

،تّصل ←

،ذ،وم

، )2فعول «رَعَوها»

«رَهبانیَ » ←

،مدوح

، )6فعول «رَعَوها»

«إبتغاء رضواناهلل» ←

،ذ،وم

 )7فاعل «رَعَوها»

فاعل «إبتدعوها» ←

،مدوح

 )1فاعل «رَعَوها»

ه ،رجع ضمیر «ه » در

،ذ،وم

«عایه » ←

(استثنای ،تّصل فرض شود)
ردیفهای جدول باال ای چنی خوانده ،یشوند:
برای نمون ردیف  :)9واو پی

از «رهبانی » در آی چنانچ واو عطف فرض شود ،عنای

ب دستآ،ده از بدعت ،مدوح خواهد بود.
برای نمون ردیف ، :)6فعول فعل «رَعَوها» چنانچ «إبتغاء رضواناهلل» فرض شود ،عنای
ب دستآ،ده از بدعت ،ذ،وم خواهد بود.
در ،ورد جدول باال گفتنی است ک ،عنای بیان شده در هر ردیف تنها با در نظر گرفت
شرط (ستون چگونگی تفسیر) در آن ردیف و بدون فرض شروط سایر ردیفهاا با دسات
خواهد آ،د؛ ترکیب ،تفاوتی از شروط ردیف های ،ختاف ،عناهای ،تفاوتی را از بدعت در
آی ب دست خواهد داد .برای نمون ،مک است ،فسّری واو پی

از «رهبانیة » را اساتینافی

بداند (ردیف  )5اّ،ا استثنای آی را ،نقطع (ردیاف  )2فارض بگیارد و با ایا ترتیاب اثار
فرض ردیف  5را خنثی کند .آن چ در ای جا در ستون ،عنا آ،ده ،عناایی اسات کا بیشاتر
،فسّران با فرضهای یادشده در هر ردیف ب صراحت یا ضمنی بیان کردهاند.
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ترکیب های ،ختاف از ردیف های هشت گانۀ فو نتایج ،ختافی از ،عنای کاّی آیا و ذمّ
و ،دح بدعت یادشده در آن ب دست خواهد داد .بر همی اساس است ک ،فسّران ،ختااف
نتایج بسیار ،تفاو و گاه کا،یً ،تضادی از آی و ب ویژه بادعت یادشاده در آن گرفتا اناد.
ازای رو چنانک گفت شد هرچند بسیاری از ،فسّران ب ذمّ بدعت در آیا بااور داشات اناد
بی تر آنها بدعت یادشده را ،ذ،وم ندانست اند.
ب نظر ،ی رسد ،راجع ب سایر آیا قرآنی نیز از ابهام ،وجود در آیۀ یادشده نمیکاهاد؛

برای ،ثال ،ثلّف تفسیر نمون در توجی ستوده بودن رهبانیات یادشاده در آیا آورده اسات:
«تعبیر قرآن ب جماۀ «فما رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» (حق آن را رعایت نکردند) دلیل بر ای اسات

ک اگر حق آن ادا ،ی شد سنّت خوبی بود و تعبیر آیۀ ، 15ائده 9ک از «رهبان ها» و «عالمان»
،سیحیان راستی با نظر ،وافق و ،ثبت یاد ،ی کند نیز شاهد ای ،دّعاسات» (،کاارم شایرازی

 .)212 /52 :9273در ،قابل ای نظر ،ی توان از آیۀ  23ساورۀ توبا  5یااد کارد کا در آنهاا
برخی رهبان ،سایحی با نیکای ذکار نشادهاناد -بارای ،ثاال قرطبای در تفسایرش (:9263
 )562/91از آیۀ  57سورۀ حدید همی آیاۀ  23از ساورۀ توبا را دلیال بار انحاراف برخای

رهبان ،سیحی در عمل ب رهبانیت گرفت ؛ هرچند او نیاز ،انناد ،ثلّاف تفسایر نمونا بادعت
رهبانیت در آی را ستوده دانست است.

ابهااام ناشاای از تفساایرپذیری جماای یادشااده در آیا و دشااواری هماهنا

ساااخت همااۀ

پیچیدگیهای آن باعث شده ک گاه ،فسّران ب توجیها و توضیحا تااریخی بایقرینا و
دورازذه روی آورند؛ برای ،ثال در برخی از تفاسیر در اقوالی آورده اند ک رس رهبانیت
در ابتدا بر ،سیحیان فرض نبوده اّ،ا پ

از آنک ایشان آن را تطوّعاً و ب ندب و نفل بادعت

نهادند بر آنها واجب شده است (ر.ک :طوسی بیتا227/1 :؛ اب جاوزی 521/3 :9355؛

« .1لَتَجِدَ َّ أَشَدَّالنَّاسِ عَدَاوَةً لِّمَّذِی َ ءَامَنُواْالیَهُودَ وَالذِی َ أَشرَكُواْ وَ لَتَجِدَ َّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّمَّذِی َ ءَامَنُواْ الذِی َ قَالُواْ إِنَّا نَصَةارَى
ذَالِكَ بِأَ َّ مِنْهُمْ قِسِّیسِی َ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا یَسْتَكْبرِو »
« .2یَا أیهُّاالذِی َ ءَامَنُواْ إِ َّ كَثِیرًا مِّ َاألَحْبَارِ وَالرُّهْبَا ِ لَیَأْكمُو َ أَمْوَالَالنَّةاسِ بِالْباطِةلِ وَ یَصُةدُّو َ عَة سَةبِیلِالمَّةهِ وَالةذِی َ
یَكْنزِو َالذَّهَبَ وَالفِضَّ َ وَ لَا یُنفِقُونهَا فىِ سَبِیلِالمَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍالیم»
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نظام الدی نیشابوری 565/6 :9396؛ قا  .ابا العربای اندلسای  9732/3 :9175کا ،عتقاد
است چنی تفسیری از ،ضمون کیم برداشت نمیشود).
احتماال دیگری نیز در تفسیر آی و بدعت رهبانیت در آن داده شده است؛ برای نمون
در برداشتی ک بسیاری از ،فسّران داشت اند گفت شده ک رهبانیات رسامی باوده اسات کا
گروه ،سیحی ،صدا آی بر خود «نذر» کرده بودند و ازای رو همانگون ک ادای ناذر بار
ناذر واجب است ادای حق رهبانیت نیز بر ای گروه واجب بوده؛ چناانکا رعایاتنکاردن
آن نکوه

را درپی داشت است (ر.ک :ز،خشری 315/3 :9307؛ طبرسی 525/3 :9277؛

فخر رازی 373/51 :9350؛ نظام الدی نیشاابوری 565 - 569/6 :9396؛ جرجاانی :9277
210/1؛ ثعالبی 213/2 :9391؛ ،اّا فاتح اهلل 601/6 :9352؛ هماو  .)919 -910 /1 :9226در
چنی تفسیری نیز بدعت رهبانیت همچون نذر ا،ر ستودهای فرض شده است.
در ،جمو ،از گفت ها دربارۀ آیۀ  57از ساورۀ حدیاد بار ،ای آیاد کا سااختار نحاوی و
ا،کانااا زبااانی ایاا آیاا ررفیاات تفساایری بساایار باااالیی باا آن داده و ایاا آیاا را از
پراختیف تری آیا در بی ،فسّران ساخت است .ای تفسایرپذیری باعاث شاده اسات کا
بدعت یادشده در آی نیز ب اختیف روا یا ناروا و ستوده یا نکوهیده دانست شود .از ایا رو
برداشتهای ،فسّران از واژۀ ابتدا /،بدعت در قرآن هیچگاه ب طور ،طاق و همگا حااکی
از نکوهیدگی یا ستودگی بدعت نبوده است؛ چنان ک خواهد آ،د ای ررفیات تفسایری و
در پی آن اختیفنظر ،فسّران در برخی برداشتها از اصطیح بدعت ،ثثّر بوده است.
 .7معنای اصطالحی بدعت

برداشت و ،عنای رایج از بدعت نزد ،سامانان ب ویاژه پا

از دورۀ زنادگی تابعاان غالبااً

خیف ،عنایی است ک بسایاری از ،فسّاران از کااربرد بادعت در آن آیا ذکار کاردهاناد؛
،سامانان دورههای پسی

بدعت را بی ترحا،ل بار ،عنایی ،نفی دانست اند با گونا ای کا

ای واژه بعدها ب یکی از ب ،ای های ادبیا بددینی تبدیل شده است.
در یکی از رایجتری تعریفها بدعت در ،عنای اصطیحی ب «إدخاال ،اا لای

ِ،ا الادی

فیالدی » (آنچ جزو دی نیسات از دیا دانسات ) تعریاف شاده اسات (ر.ک :پااکتچی
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262/99 :9219؛ طار،ی  .)93/5 :9272ای تعریاف بای تار در کتاب عاماای شایع دیاده
،یشود (برای آگاهی از شاماری از تعااریف بادعت ر.ک :سابحانی  .)20-52 :9396در
ای ،عنا ن تنها افزودن ا،ر تازهای ب دی

باک کاست چیزی از آن نیز بادعت شامرده ،ای

شود؛ ،انند حذف جماۀ «حَیّ عای خیرالعمل» از اذان یا حاذف شاعیرهای واجاب در سانّت.
بنابرای

پدید آوردن هر ا،ر تازهای در دی  9برخیف سنّت چ از طریق افازای

طریق کاه

و چا از

بدعت خواهد بود.

در ای تعریف و ،وارد ،شاب آنچ دینی بودن ا،اری را ،شاخّص ،ایکناد «سانّت» اسات
(دربارۀ تقابل بدعت و سنّت ر.ک .)Lewis, 1953: 52 :ازایا رو در بسایاری از ،ناابع و
،تون اسی،ی «بدعت» ا،ری بوده است ک در برابر «سنّت» نهاده شده و «إبتدا( »،بدعت) در

برابر «إتّبا ( »،پیروی از سنّت) قرار گرفت اسات 5.در تقابال بای «سانّت» و «بادعت» سانّت

ا،ری است ک ،نشأ آن شر ،ب شمار ،یآید و سیرۀ زندگی پیا،بر اکرم (ص) بدناۀ اصاای
آن را تشکیل ،یدهد (بسیاری از فِر اسی،ی شیوۀ زندگی صحاب و تابعاان را نیاز از ،ناابع
تشکیلدهندۀ سنّت دانست اند .ر.ک :قاضی عیاض  .95/5 :9307در حالیک شیع با ردّ ای
نظر رفتار و گفتار ا،ا،ان ،عصوم ( )،را در کنار سیرۀ نبوی تنها ،نابع ،شرو ،و ،وجّ برای
تشخیص سنّت ،یداند)؛ حال آنک بدعت ازآنرو ک بنا ب تعریف ریش در شار ،نادارد
ناگزیر ا،ری فرض ،یشده ک حاصل هوای نف

انسانی است؛ ب بیان دیگر چاون وحیاانی

نبوده نفسانی دانسات شاده اسات .از همای روسات کا در کتاب فرقا نگااری و کی،ای در
بسیاری ،وارد اهل بِدَ ،اهل أهوا (ا،یال و هواها) گفت شدهاند و در ادبیا نارر با باددینی
اهل بدعت و هوا بودن صفاتی بودهاند ک در بسیاری ،وارد کنار ه آ،دهاند (برای نمونا
هااایی از ایا ،جاااور در ،تااون اساای،ی ر.ک :خرگوشای 292 :9269؛ ابااوبکر بیهقاای
 .9همی تازگی وج ،شترک ،عنای لغوی و اصطیحی بدعت اسات .ر.ک :طباری 303/9 :9395؛ شاریف ،رتضای
.215 :9399
 .5برای نمون هایی از کاربرد تقابل ،فهو،ی إتّبا ،و إبتدا ،در ،تون اسی،ی ر.ک :بسوی 211/2 :9119؛ طباری :9217
229/3؛ قاضی عبادالجبّار بایتاا279/2 :؛ ،یبادی  222/9 :9279کا از قاول ابا عبااس نقال شاده اسات« :إتّبعاوا و ال
تبتدعوا» .برای نمون های دیگر ر.ک :فخر رازی 979/9 :9350و 66/55؛ شاطبی .69 :9350
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211-211 :9397؛ سمعانی 932/2 :9215؛ اب جوزی  916 /95 :9115و 501؛ در ای بااره
نیاز ر.ک )Robson, 1986: 1/ 1199 :ایا ذهنیات از ارتبااط بادعتگاذاری و نفا

پرستی در نامگذاری برخی کتابهاا نیاز ،شااهده ،ایشاود؛ بارای ،ثاال التنبیا والاردّ عاای

أهلاألهواء والبِدَ ،اثر ،اطی یا الردّ عای أهالالبادَ ،واألهاواء اثار ابو،طیاع نسافی با تقابال

،فهو،ی إبتدا ،و إتّبا ،ب ویژگی دیگری در برداشت و فه رایج از بدعت اشااره ،ایکناد؛

در ای تقابل إتّبا ،یا ب عبار دیگر تقاید (از شر ،و سنّت) ا،ر پسندیدهای دانست شده ک
فرد ،ث ،در دستیابی ب حک الهی صرفاً باید بر ،بنای آن عمل کند .بادعت در ایا ،عناا
،عادل تفسیرب رأی گرفت شده است.
رأی و قیاس فارغ از شر ،و ب خودی خود ا،وریاند ک با گمراهای ،ایانجا،ناد .ایا
،عنا در ای جمی شهرستانی ب وضاوح نمایاان اسات« :إنّ اهالالعاال إنقساموا ،ا حیاث
المذاهبالی اهلالدیانا والی اهلاألهواء فننّاإلنسان إذ إعتقد عقاداً أو قاال قاوالً فنّ،اا أن
یکون فی ،ستفیداً  ِ،غیره أو ،ستبداً برأی  .فالمستفید  ِ،غیره ،سا ،طیع والدی هوالطاعة

والمسا المطیع فهوالمتدیّ والمستبد برأی ُ،حدِث ،بتد( 9»،شهرستانی  .20/9 :9263قا .

گفتۀ عای ( )،در نهجالبیغ -سیّد رضی  -590 :9393ک بنا ب آن ،رد،ان ،نحصاراً با دو

گروه ،تّبع شریعت و ،بتد ،بدعت تقسی شدهاند) .بدعت در همی ز،ین در برخای ،ناابع

در کنار تفسیر با رأی و قیااس آ،اده اسات؛ بارای نمونا کاینای در الکاافی ()23/9 :9265

فصای دارد با عنوان «بابالبِدَ ،والرأی والمقاایی » کا در آن احادیاث چنادی در ارتبااط
بدعت و تفسیرب رأی آورده است؛ ازجما [« :قال عای ( :])،ال تکون ّ ،بتدعاً  َ،نظَر برأیا
هاَک و  َ،ترَک اهل بیت نبیّ ص ضلّ و  ،ترَک کتاباهلل و قول نبیَ کفَر» (همانجا).
در احادیث ،نقول از پیا،بر اکرم (ص) نیز ،عنای اصطیحی بدعت نکوه

و نهای شاده

است .در بسیاری از کتب حدیثی ابوابی را با احادیاث و احکاام حااوی نکاوه

بادعت

، .9رد،ان جهان از نظر ،ذهب ب دو گروه پیروان ادیان و پیروان ا،یال دست ،ی شوند .ب ای ترتیب انسان هنگاا،ی کا
ب رأیی باور،ند یا ب سخنی قائل است آنها را از دیگری گرفت یا خودسران ب آنها رسیده است .پا

آنکا رأیا

را از غیر خود گرفت ،سامانی فر،ان بر است؛ چراک دی اساساً همان فر،اان باری اسات و از ایا رو ،ساامان فر،اان بار
دی دار است و آنک خودرأی است نوآورندهای بدعتگذار.
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اختصاااص دادهانااد (ر.ک« :کتااابالس ةنّ » از ساان ابااوداوود یااا بااابهااای هفاات و هشاات ِ
«ابوابالسنّ » از سن اب ،اج ) .گاه نهی و تحاذیرها نسابت با بادعت و بادعتگاذاران باا
الفاظ و احکام تندی همراه بوده است؛ برای ،ثال از قول ایشان نقل کردهاند ک توبۀ بادعت
گذار پذیرفت نیست (ر.ک :کاینی 23/9 :9265؛ صدو

 .)521 :9306گااه با سابّ اهال

ریب و بِدَ ،حک داده شده (ر.ک :کاینی 272/5 :9265؛ ،جاسی 9303ب353/90 :؛ 6/99
و  )10و گاه ب پرهیز از همنشینی با بادعتگاذاران سافارش شاده اسات (ر.ک :پااکتچی
)265/99 :9219ک احادیث ،ربوط با پرهیاز از ،جالسات باا ،بتادعان دارای اساناد ،نفارد
دانست شدهاند .با ای حال از نقل آنها ،یتوان ب روحی و ذهنیت بازگویندگانشاان نسابت
ب ،سئاۀ بدعت راه جست (برای آگااهی از شاماری از احادیاث ،رباوط با بادعت ر.ک.:
ونسینک و دیگران  929 /9 :9161-9126و .)925
در ،یان احادیث نبوی ،ربوط ب بدعت احادیث چندی وجاود دارناد کا عباار «کال
بدع ٍ ض ل ٌ» در آنها ،شترک است؛ برای نمونا در یکای از ،عاروفتاری ایا احادیاث
بدتری ا،ور آنهایی دانست شاده کا در دیا إحاداث ،ایشاوند ایا گونا ا،اور بادعت
انگاشت شده و هر بدعتی گمراهی (حدیث یادشده را شیع و سنّی ب طر ،ختااف روایات

کردهاند .ر.ک :ابو،حمّد دار،ی 551 :9350؛ اب ،اج 51/9 :9320و929؛ ابوداوود :9320
97/7؛ حرّاناای 929 :9303؛ ،فیااد 9392ب911 :و 599؛ طوساای 227 :9393؛ ،جاساای
9303الااف201 209 562 /5 :؛ 953/73و 922؛ دربااارۀ احادیااث ،شااابهی کاا در آنهااا
عبار «كلّ بدع ٍ ض ل » تکرار شاده اسات ر.ک :اباو،حمّاد دار،ای 511 :9350؛ ،ساا
215 :9395؛ اباا ،اجاا 20/9 :9320؛ کایناای 27 -26/9 :9265؛ صاادو

927/5 :9303؛

.)275/2
چنی احادیثی ک در آنها هر بدعتی ضیلت شمرده شده در کتب غیرحدیثی ب وفور نقال
شدهاند (ر.ک :بسوی 233/5 :9119؛ یعقوبی بی تا902/5 :؛ ابوالقاسا کاوفی 26 :9272
 .9برای ،ثال در سن اب ،اج حدیث چنی است ...« :إیّاكم و مُحدَثاتِ االمور فإ ّ شرَّ االمورِ مُحدَثاتُها و كةلّ مُحدَثة ٍ
بدع ٌ و كلّ بدع ٍ ض ل ٌ».
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503 919 973 77 75؛ ،فید 9392الف521 :؛ ابا حازم 967/2 :9396؛ اباوبکر بیهقای
 922 :9397و  .)511ب بحث دربارۀ ای احادیث بازخواهی گشت.
ب ای ترتیب بناابر ،عناای اصاطیحی بادعت در احادیاث و در فها عماو،ی و تااریخی
،سامانان ک ب اختصار ذکر شد اصطیح بدعت غالباً ب دالال و تضمّناتی باا باار ارزشای
،نفی اشاره ،یکرده است .در ای ،یان گاه اساتثناهایی با چشا ،ایآیاد؛ بارای نمونا در
تقسی بندیهایی ک از بدعت ارائ شده برخی از اقسام بدعت ستوده دانست شدهاناد .بارای

،ثال اب اثیر ( )907-906/9 :9267بدعت را ب دو ناو« ،بادعت هُادی» و «بادعت ضایل»

تقسی کرده است .در ،نابع تقسیما دوگان و چندگانۀ دیگری نیز از بدعت دیده ،یشود.
از رایجتری آنها تقسی بدعت ب دو ناو« ،بادعت سایّئ » و «بادعت حسان » اسات (ر.ک:
idem Robson؛ گذشت  .)221/99 :9219در تقسی بندی دیگر ک راهراً نخستی بار اب
عبدالسیم آن را عنوان کرده (ر.ک :طار،ی  )293/5 :9272بدعت بر اساس احکام خمسۀ
فقهی ب پنج نو ،حرام ،کروه ،باح ،ندوب و واجب تقسی شده است.
در تعایل و تحایل چنی تقسی بندی هایی نظرهایی ابراز شده است؛ بارای ،ثاال برخای ،نشاأ
ای تقسی بندی ها را قول خایفۀ دوم درباارۀ نمااز تاراویح دانسات اناد (سابحانی 67 :9396؛
همو  71 :9395و  .992ب عقیدۀ سبحانی ای تقسیما تاوجیهی در تصاحیح گفتاۀ خایفاۀ
دوم بودهاند؛ نیز ر.ک :طار،ی  .)292 - 293/5 :9272نقل شده اسات کا وی درباارۀ ایا
نماااز ،سااتحب کاا نخسااتی بااار خااود باا اقا،ااۀ جمعاای آن دسااتور داده گفتاا اساات:
«نع /نعمتالبدع هذه» (ر.ک، :الاکبا أنا

993/9 :9306؛ بخااری  .)60/5 :9300از

دیرباز نیز بر حسن دانست بدعت تراویح ب ویژه از ساوی شایعیان انتقادهاایی وجاود داشات
است (برای نمونۀ ،فصّای از انتقادهای قدی در ای باره ر.ک :ابوالقاس کاوفی -70 :9272
 .)75همچنی گفت اند ک برخی از ای تقسیما

حاصل خاا ،عناای لغاوی و اصاطیحی

بدعت بوده است (همو  .260/99 :9219در تفسیر اب کثیر ( )577/9 :9391نیاز بادعت بار
دو نو ،شرعی و لغوی تقسی شده اسات .ابا کثیار حادیث پیاا،بر (ص) را کا در آن هار
بدعتی ضیلت گفت شده از نو ،نخست و قول خایفۀ دوم در بااب نمااز تاراویح را از سانخ
دوم –بدعت لغوی -دانست است).
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 .6تطوّرشناسی

گفت شد ک کاربرد قرآنی واژۀ بدعت دستک ب عقیدۀ بسیاری از ،فسّران حا،ال ،عناایی

،ذ،وم نبوده است، .عنای لغوی «بدعت» (آغاز کردن خاق کاردن ناوآوری) نیاز ،عناایی
،ثبت بوده است .همی وج ،ثبت ،عنایی در واژۀ بادعت و ،شاتقا آن باعاث شاده اسات
ک در برخی ،نابع صفت «ُ،بتد »،در ،عنای «بدیع و خالق» برای خداوند ب کار رود (ر.ک:
طبری 625/1 :9217؛ ناصر لدی اهلل 92 :9302؛ «،بتاد،البرایاا»؛ ساید رضای 512 :9393؛
«،بتد ،الخیئق»؛ اب حزم 23/9 :9396؛ «،بتاد ،الخااق»؛ ابا جاوزی  .6/99 :9115عباار
«بدیعُالسماوا واألرض» در دو آیۀ قرآنی نیز شاهد دیگری است).
ا،اا چناانکا گفتا شاد بعادها «بادعت» در گااذر با ،عناای اصاطیحی با واژهای دارای
داللتهای ،ذ،وم بسیار بادل شاده اسات .با نظار ،ایرساد آنچا در ایا تغییار کااربری
بی تری سه را داشت استفادۀ دیگرسان واژۀ بدعت از سوی پیا،بر اکرم (ص) بوده است؛
آنگون ک گذشت در اقوال پیا،بر (ص) واژۀ بدعت عمدتاً برای اشااره با ا،اری در برابار
سنّت و در ،فهوم ،قابل آن ب کار رفت است .برای نمون گفت شد ک در حادیث ،عروفای
هر ا،ر تازهای (ک سابق ای در شریعت نادارد) بادعت و هار بادعتی ضایلت دانسات شاده
است .ب راهر ،عنای لغوی «بدعت» ک ،ترادف با « ُ،حدَث» و ا،ر جدید بوده اسات باعاث
چنی کاربردی در ای حدیث و بسیاری از نمون های دیگر شده است.
از سااوی دیگاار اگرچ ا خااود واژۀ باادعت و ،شااتقا آن در قاارآن داللت ای ناسااتوده
نداشت اند ب نظر ،یرسد در بسیاری از آیا قرآنی ک لفظ بدعت و ،شتقا آن را شاا،ل
نیستند (دربارۀ ای آیا

ر.ک :همو  )221/99 :9219عمل بدعت گذاری نکوه

و نهای

شده است 9.بر همی اساس است ک گفتاار نباوی نیاز إحاداث در دیا را ا،اری نکوهیاده
دانست و از آن نهی کرده است .در ای باره پیا،بر (ص) واژۀ بدعت را در اشاره ب ایا ا،ار
ناستوده ب کار گرفت است، .یتوان گفت رویکرد کاّی قرآنی ،بنی بار ذمّ بادعت (اگرچا
 .9ای نگاشت تنها ب بررسی و تطوّر زبانی و ب اصطیح ب باستان شناسی واژۀ بدعت پرداخت است .چناد و چاون نفْا
عمل بدعت گذاری و احکام ،ربوط ب آن در قرآن و حدیث و نیز در تاریخ اسایم از جنبا هاای بسایار دیگار شاایان
بررسی است و پژوه های ،فصّل دیگری ،یطابد.
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ای رویکرد از طریق ب کارگیری خود واژۀ بدعت نبوده است) آ،ادگی ذهنی الزم را بارای
پذیرش واژهای دالّ بر بدعتگذاری پدید آورده بود.
ازای رو تأثیرپذیری بسیار ،سامانان از گفتاار پیاا،بر (ص) کا ،ای تاوان آن را دو،ای
،رجع پ

از قرآن برای تولید و بازتولید واژگان و اصطیحا دینی دانست سبب شد کا

«بدعت» ناستوده در احادیث نبودی اصطیحی رایج در اشاره ب بادعتگاذاری و إحاداث
در دی شود .شاهد ،طاب آنک شکل و راهر احادیث حااوی نکاوه

بادعت و تعاابیر و

ترکیبا ب کاررفتا در آنهاا در چگاونگی کااربرد اصاطیح بادعت در ادبیاا ناارر با
بددینی در دورههای پسی نق

،ستقی داشت اند؛ برای نمون چنانک گذشت در برخای از

احادیث حاوی ذمّ بدعت عبار «کلّ بدع ضیل » ،شترک است .ای همراهی و ،جاور
اصطیحا «بدعت» و «ضیلت» در بسیاری از ،تون اسی،ی در دوره های بعدی تکرار شده
است و صفت «ضالّ» صفت رایجی بوده است ک در بسایاری از ،واضاع با دنباال «،بتاد»،
آ،ده است (برای ،ثال ر.ک :ابوحنیف 653 :9352؛ فضلب شاذان 20 :9262؛ ،ساعودی
922/2 :9301؛ عباادالقاهر بغاادادی 561 :5002؛ اباا أباایالحدیااد 532/2 :9212-9271؛
اب کثیر 222/90 :9307؛ ذهبی 905 /91 :9392؛ اب عماد  .921/3 : 9306در ،تون فارسی
گاه واژگان «گ راه» و «بیراه» ک ،عادل «ضالّ» عربایاناد در جاای صافت ،بتاد ،با کاار
رفت اند برای ،ثال ر.ک :قزوینی رازی  .211 291 521 :9221همچنی برای کاربرد ضال
و ،بتد ،در ای کتاب ر.ک.)319 272 901 55 :
افزون بر ای

بسا،د اندک اساتفاده از ،شاتقا بادعت در قارآن (چناانکا گفتا شاد

،شتقا بدعت تنها در چهار آی ب کار رفت اند) غالباً ناارر با ،عناای لغاوی ایا واژه باوده
است .در آیۀ  57از سورۀ حدید نیز آن گون ک بحث شد در باب ،مدوح یا ،اذ،وم باودن
،عنای اصطیحی ای واژه اختیف وجاود داشات اسات .ازایا رو اساتفادۀ ،ثبات قرآنای
نمی توانست است چندان از رواج ،عنای ،اذ،وم با کاررفتا در احادیاث پای

گیارد .تاأثیر

احادیث ،ربوط ب بدعت بیشتر از تأثیر کاربرد ،دح آ،یز قرآنی آن باوده اسات؛ بارای ،ثاال
شاااطبی ( )521 :9350در نمون ا ای ک ا ب ا وضااوح تااأثیر بیشااتر حاادیث را در شااکلدهاای
ذهنیت ها نسبت ب بدعت ،ی نماید در تفسیر آیۀ  57از ساورۀ حدیاد باا اساتناد با عباار
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«کلّ بدع ضیل » در حدیث نبوی جواز و ستودگی بدعت گفت شاده در آیا را رد کارده
است .ب عیوه در احادیث و شأننزولهایی ک بی تر ،فسرّان از پیاا،بر (ص) درباارۀ آیا
نقل کردهاند رهبانیت برای اهل اسیم نهی شده (هرچناد در ایا احادیاث با تااویح عمال
نصارای ،بتد ،رهبانیت ب دلیال شارای تااریخی ز،اان ایا نصااری ساتوده شاده اسات؛
چراک رهبانیتشان واکنشای باوده بارای کنااهگیاری و رهاایی از فشاار پادشااهان سات پیشاۀ
ز،انشان) و رهبانیت اّ،ت در اقا،ۀ شعایر اسی،ی نظیار حاجّ جهااد روزه و  ...دانسات شاده
است (در ای باره ر.ک :طبری  :9395ج921 57و 921؛ ابا ابایحاات -2230/90 :9391
2239؛ ثعابااای 531 -537/1 :9355؛ طبرسااای 266/1 :9275؛ ابااا کثیااار 69/1 :9391؛
جرجااانی 219 -210/1 :9277؛ ساایوطی 977/6 :9303؛ ،اّاصاادرا 511 -517/6 :9266؛
شریف الهیجی  .)300/3 :9272نهی رهبانیت برای اهل اسیم در ای احادیاث نیاز ،مکا
است در ذهنیتهایی ،ثثّر بوده باشد ک با تعمی بدعت آی را ،ذ،وم گرفت اند.
با ای حال گاه ،سامانان با استناد ب آیۀ سورۀ حدید و با استفاده از ا،کان تفسیری آن ب
،مدوح بودن برخی از بدعت ها قائل شادهاناد؛ بارای ،ثاال سامرقندی (هماانجاا) از قاول
بعضی از صحاب آورده ک برای ترغیب ب ،داو،ت در بدعت ساتودۀ تاراویح با ایا آیا
استناد کرده اند (از قول أبوأ،ا،ۀ باهای صحابی نیز آورده اند کا وی باا اساتناد با ایا آیا
،ردم را ب اقا،ۀ تراویح برانگیخت و آنان را برحذر داشت است از ایا کا ،انناد رهباانی کا
حق بدعت رهبانیت را رعایت نکردند ،ورد عتابالهای قارار بگیرناد .ر.ک :طباری :9395
930/57؛ اب العربی اندلسی 9732/3 :9175؛ شاطبی 521 :9350؛ سیوطی .)971/6 :9303
ب نظر ،یرسد گفتۀ خایفۀ دوم در باب ستوده خواندن بدعت تراویح نیاز در فضاایی بیاان
شده ک هنوز دالال ،ذ،وم در احادیث نبوی از واژۀ بدعت تثبیت نشده باود و هناوز واژۀ
بدعت همانند کاربرد لغوی و قرآنی آن وجوه ،عنایی ،ثبتی را نیز دربرداشت ب گون ای کا
ستوده خواندن بدعت غریب نمینماوده اسات؛ بعیاد اسات کا خایفاۀ دوم واژۀ ساتودهای
(فعل «نِع َ/نِعمَت») را در اشاره با ،فهاوم و واژه ای کا ،طاقااً نکوهیاده و ،اذ،وم انگاشات
،یشده (واژۀ «بدع » در «نِع /نِعمتالبد ع هذه») ب کار برده باشد با ویاژه آنکا ررفیات
تفسیری آی و برداشت های ،ثبت از آن ،ی توانست ساتوده باودن بادعت را با ذها ،تباادر
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کند .شمار ،صادیق بدعت در ای ز،ان و حساسیت های ناشی از آن ها نیز ب ،راتاب کا تار
از ادوار بعدی تاریخ اسیم بوده اسات؛ باا گذشات ز،اان گساترش فتوحاا و رویاارویی
،سامانان با اندیش های تازه ،فهاوم «سانّت» نیاز با عناوان نیاازی ضاروری رفتا رفتا قاوام
،ی یافت و تثبیت ،ی شد و ب همراه آن بر داللت های ،ذ،وم ،فهوم ،قابل آن یعنای بادعت
نیز افزوده ،ی گشت .ازایا رو در ز،اان خایفاۀ دوم (تااریخ قاول خایفاۀ دوم درباارۀ نمااز
تراویح را سال چهارده هجری گفت اند؛ برای ،ثاال نارک :سابحانی  )992 :9395دالال
،ذ،وم نشان شناختی واژۀ بدعت ب حدّ دورههای بعد نبوده است.
افزون بر ای

اگرچ بی

تر احادیث بر نکوهیدگی بدعت تصریح داشت اناد گااه در ،یاان

آن ها روایاتی ،شاهده ،ی شود ک ،مک بوده است ستودگی بدعت یا گروهی از بدعتهاا
را ب ذه برخی از ،ساامانان آورده باشاد؛ بارای ،ثاال در حادیث ،عروفای از قاول ایشاان
«سنّت» ب دو نو« ،حسن » و «سیّئ » تقسی شده است (ر.ک :اب حنبل 750/7 :9351و 759؛
،سا  702 :9395و 5021؛ اب ،اج 930/9 :9320؛ حدیث ،شاب دیگری وجاود دارد کا
سانّت را ،ربااوط با ا،ااور شاار نیااز دانساات اساات .ر.ک :ابا حنباال 111/3 :9351؛ 313/1؛
تر،ذی ، .)32/2 :9212فهوم «سنّت سیّئ » نیز ،انند «بدعت حسن » ،فهو،ی باوده اسات کا
بعدها در ،تون اسی،ی ب کار رفت است (برای ،ثال ر.ک :قاضای عبادالجبّار :9162-9165
377/95؛ فخر رازی 752/20 :9350؛ ،جاسی 9303الف299/3 :؛  .)229/67طبیعای اسات
هنگا،ی ک سنّت ب دو نو« ،سیّئ » و «حسن » تقسی پذیر بوده باشد ،فهوم ضد و ،قابال آن
یعنی بدعت نیز ،ی توانست چنی انگاشت شاود؛ بارای ،ثاال ُ،حیایالادی ابا عربای بادعت
رهبانیت یادشده در آی را ،عادل « سنّ حسن » در حدیث باال دانست است (ر.ک :الغاراب
93 :9392و  .)13اب اثیر نیز (همان جا) پ

از ذکر گفتۀ خایفۀ دوم در بااب نمااز تاراویح و

در تأیید آن ب همی حدیث پیا،بر ( َ،س ّ سنّ حسن  )...استناد کرده است.
بنابرای

ررفیت تفسیری آیۀ یادشده از سورۀ حدید و نیز احادیثی ،شاب آن چ در باال گفت

شد دست ک برای برخی از ،سامانان ُ،اه تفکیک بدعت ب دو ناو ،سایّئ و حسان باوده
است .ازای رو نمی توان ،نشأ تقسی بندی های دوگان یا چندگاناۀ بادعت و ذهنیات برخای
،سامانان را از ستوده بودن انواعی از بدعت لزو،اً توجیهاتی برای قول خایفۀ دوم دانست.
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 .2نتیجهگیری

چنانک گذشت کاربرد قرآنی ،شاتقا بادعت دساتکا با عقیادۀ بای تار ،فسّاران

دالال ،ذ،و،ی را در ای واژه نشان نمی دهد و ب عک

چنی ،ای نمایاد کا ایا کااربرد

حاوی تضمّنا ،عنایی ،ثبت و ستوده ای است .با ای حاال تفسایرپذیری و ا،کاناا زباانی
قرآنی باعث شده است ک گروه ک شمارتری از ،فسّاران و اندیشامندان ،وافاق باا ،عناای
اصااطیحی و تاااریخی واژۀ باادعت باادعت یادشااده در آیااۀ  57از سااورۀ حدیااد را دارای
داللت هایی ،ذ،وم بدانند .ای فرآیند در روایا و احادیث ،نسوب با پیاا،بر اکارم (ص)
کا،یً ب عک

است؛ ب ای بیان ک بی تر احادیث ،ربوط ب بدعت ای واژه را در ،عنایی

،نفی و ناستوده ب کار گرفت اند؛ اگرچ احادیثی نیاز وجاود دارناد کا ،مکا باوده اسات
برخی داللت های ،ثبت و ،مدوح را از بدعت در ذه بعضی ،سامانان ،تبادر کنناد .اساتناد
ب ای دو گونۀ کاربرد قرآنی و روایی ب عنوان ،راجعی بارای تولیاد واژگاان زباان دینای
گاه واژۀ بدعت را دارای کاربریهای ،تفاوتی کرده اسات؛ با ایا ،عناا کا گااه کااربرد
،ثبت ،عنایی در ادبیا قرآنی وگاه روایی و نیز ،عنای ،ثبت لغوی ،وجب شده است برخی
از ،سامانان انواعی از بدعتها را ساتوده فارض کنناد و با ایا ترتیاب تقسایماتی را بارای
،صادیق بدعت (نظیر تقسی بدعت ب دو نو ،حسن و سیّئ ) قایل شوند؛ در حاالی کا غالبااً
بدعت و ،صادیق آن با استناد ب احادیث چندی از پیا،بر (ص) -و در ،ورد شیع از ا،ا،اان
،عصوم (، - )،ذ،وم انگاشت شدهاند.
بسا،د اندک استفادۀ قرآنی از ،شتقا واژۀ بدعت (هرچناد ایا اساتفاده هاا غالبااً ساتوده
پنداشت شده) و شمار بی تر و کیفیت احادیث حاوی دالال ،اذ،وم بادعت باعاث شاده
است ک روایا پیا،بر (ص) ب عنوان ،فسّار و ،بایّ وحای در تکاوی نشاان شاناختی واژۀ
بدعت بُرد و ضریب نفوذ باالتری داشت باشند .ازای رو در ادبیا نارر ب بددینی و نیاز در
فه عمو،ی و تاریخی ،سامانان واژۀ بدعت بی
،ذ،وم یافت است.

از آن ک ،عنایی ،ثبات برسااند دالالتای
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منابع



نهجالبالغة تحقیق عزیزاهلل عطاردی ق ، :ثسّسۀ نهجالبیغ .


اب ابیالحدید عبدالحمیدبا هب اهلل ( )9212-9271شرر نهرجالبالغةة قا  :مكتبة

آیتاهلل المرعشی.

 اب ابیحات عبدالرحم ب ،حمّاد ( ) 9391تفسریرالقررآ العظری

تحقیاق اساعد

،حمّدالطیب ط .الثالث ریاض :مكتب نزار ،صطفیالباز.


اب اثیر عایب ،حمّد ( )9267النهایة فی غریبالحدیث چاپ چهارم ق ، :ثسّسۀ

،طبوعاتی اسماعیایان.

 اب عربی اندلسی ابوبکر ،حمّد ب عبداهلل (9175م) أحکام القرآ

ط .الثالث تحقیاق

عای ،حمّدالبجاوی قاهره :مطبع عیسی البابی الحابی.


اب بابوی ،حمّدب عاای ( ) 9303مَرن ال یحضرره الفقیره ط .الثانیة قا  :جا،عاۀ

،درّسی .


اب جُزی غرناطی ،حمّد ب احمد ( ) 9396التسهیل لعلوم التنزیرل تحقیاق عباداهلل

خالدی ط .االولی بیرو  :داراالرق ب ابیاالرق .


اب جوزی عبادالرحم با عاای ( .) 9355زاد المسریر فری علر التفسریر تحقیاق

عبدالرزّا المهدی ط .االولی بیرو  :دارالکتابالعربی.



________________ (9115م) .المنتظ فی تاریخ االم و الملوک تحقیاق
،حمّد عبدالقادر عطا و ،صطفی عبدالقادر عطا ط .االولی بیرو  :دارالکتب العامیۀ.



اب حزم عایب احمد اندلسی ( .) 9396الفصل فیالملل واالهواء والنحل تعایق

احمد شم الدی



ط .االولی بیرو  :دارالکتب عممی .

اب حنبل احمدب ،حمّد (5001/ 9351م) المُسند ،تحقیق ،حمّد عبادالقادر عطاا ط.
االولی بیرو  :دارالکتب عممی .

 اب رشد ،حمّدب احماد (9111م) الکشف عن مناهج األدلةة فری عقادرد الملةة
تحقیق ،حمّد عابدالجابری ط .االولی بیرو ، :رکز الدراسا الوحدة العربی .

 اب عطی عبدالحق ب غالب ( .) 9355المحرّرالوجیز فی تفسریرالکترا العزیرز
تحقیق عبدالسیم عبدالشافی ،حمّد ط .االولی بیرو  :دارالکتب العممی .
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 اب عماد حنبای شهاب الدی ابوالفیح (9116/ 9306م) شذرات الذهب فی أخبار
مَن ذهب تحقیق أرناؤوط ط .االولی د،شق-بیرو  :دار اب کثیر.



اب فارِس ابوالحسی احمد ( ) 9303مُعج مقاییساللغة تحقیاق عبدالسایم ،حمّاد
هارون ق ، :رکزالنشر،-کتب األعیم االسی،ی.

 اب قتیب دینوری عبداهللب ،ساا (5000/ 9359م) غریربالقررآ

تحقیاق اباراهی

،حمّد ر،ضان بیرو  :دار و مكتب الهیل.


اب کثیر اسماعیلب عمر (9116/ 9307م) البدایةوالنهایة بیرو  :دارالفکر.

 ) 9391( _________________ تفسیر القرآ العظی
شم الدی


تحقیق ،حمّد حسای

ط .االولی بیرو  :دارالکتب العممی ، -نشورا ،حمّد عای بیضون.

ابا ،اجا ،حمّادب یزیااد (5001/ 9320م) السُررنن ،تحقیاق أرنااثوط و دیگااران ط.
االولی د،شق :دارالرسال العالمی .

 اب ،نظور ،حمّدب ،کرم ( ) 9393لسا العر

تحقیق سیّدجمالالادی ،یردا،اادی

ط .الثالث بیرو  :دارالفکر -دار صادر.

 ابوالفتااوح رازی حس ای ب ا عا ای ( ) 9301روضالجنررا و رو الجنررا فرری
تفس ریرالقرررآ

تحقیااق ،حمّااد جعفاار یاااحقّی و ،حمّااد ،هاادی ناصااح ،شااهد :بنیاااد

پژوه های اسی،ی آستان قدس.


ابوالقاس کوفی عایب احمد ( )9272اإلساتغاث فای بِادَ،الثالثةة ط .االولای تهاران:



ابوحنیف نُعمانب ثابت ( ) 9352الفقهاالکبر (ضمیمۀ کتاب العقیادة و عاا الکایم)

،ثسّس االعامی.

تحقیق ،حمّد زاهد کوثری ط .االولی بیرو  :دارالکتبالعممی .

 ابوحیّان اندلسی ،حمّد ب یوساف ( ) 9350البحر المحری

فریالتفسریر تحقیاق

صدوقی ،حمّد جمیل بیرو  :دارالفکر.



ابوداوود سایمانب أشعث (5001/ 9320م) السُرنن تحقیاق أرناثوط و دیگاران ط.
االولی د،شق :دارالرسال العالمی .



بخاری ،حمّد ب اسماعیل ( ) 9300الجامع الصحیح تحقیق عبادالباقی و دیگاران
ط .االولی قاهره :المطبع السمفی و ،کتبتها.
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بَسوی یعقوبب سفیان (9119م) المعرفة والتاریخ تحقیاق اکارم ضایاءالعماری ط.
الثانی بیرو  :مؤسّس الرسال .

 بغدادی عبدالقاهرب طاهر (5002م) اصولاالیما

تحقیاق اباراهی ،حمّاد ر،ضاان

بیرو  :دار و مكتب الهیل.


بغدادی عای ب ،حمّد ( ) 9392لبا التأویل فی معرانی التنزیرل تحقیاق ،حمّاد

عای شاهی

ط .االولی بیرو  :دارالکتب العممی .

 بغوی حسای با ،ساعود ( ) 9350معرال التنزیرل فری تفسریر القررآ

تحقیاق

عبدالرزّا ،هدی ط .االولی بیرو  :دار إحیاء التراث العربی.

 بیان الحق نیشابوری ،حمود ب ابوالحس ( ) 9392ایجازالبیا عن معانیالقررآ
تحقیق حنیفب حس القاسمی ط .االولی بیرو  :دارالغرب االسی،ی.



بیضاوی عبداهللب عمر ( ) 9391انوارالتنزیرل و اسررارالتأویرل ،تحقیاق ،حمّاد
عبدالرحم المرعشای ط .االولی بیرو  :دار احیاء التراث العربی.



بیهقی احمد ب حسی ( ) 9397األسماء و الصفات تحقیاق عبادالرحم عمیاره ط.
االولی بیرو  :دارالجیل.

 پاکتچی احمد (« )9219بدعت؛ بررسی تاریخی» دائةة المعةار  برزر

اسرالمی

تهران، :رکز دائرةالمعارف بزرگ اسی،ی.



تر،ذی ،حمّد با عیسای (9172/ 9212م) السُرنن ،تحقیاق اباراهی عطاوه عاوض و
دیگران ط .الثانی مصر :مكتب و مطبع ،صطفیالبابی.

 ثعالبی عبدالرحم ب ،حمّد ( ) 9391جواهر الحسا فی تفسیر القررآ

تحقیاق

،عوّض و عبدالموجود ط .االولی بیرو  :دار إحیاءالتراثالعربی.

 ثعابی نیشابوری احمد ب ابراهی ( .) 9355الکشف و البیا عن تفسیر القررآ

ط.

االولی دار إحیاءالتراثالعربی.

 جرجانی ابوالمحاس حسی ب حس ( )9277جرالءاالذهرا و جرالءاالحرزا ،
تهران :انتشارا دانشگاه تهران.

 حرّانی اب شُعب حس ب عای ( ) 9303تُحَف العقول عنالرسول چاپ دوم ق :
نشر جا،ع ،درّسی .
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 خرگوشی ابوسعد عبدالماک با ابای عثماان ( )9269شررفالنبری تحقیاق ،حمّاد
روش

تهران :بابک.



دار،ی عثمان ب سعید ( ) 9396الردّ علیالجهمیة ،تحقیق بدر ب عبداهلل ط .الثانی



دار،ی عبداهلل ب عبدالرحم ( ) 9350السُرنن تحقیاق حسای ساای أساد الادارانی

کویت :دار اب االثیر.
ریاض :دارالمغنی.

 ذهب ای ،حمّاادب احمااد (9112/ 9392م) ترراریخاالسررالم و وفیرراتالمشرراهیر
واالعالم تحقیق عمر عبدالسیم تد،ری ط .الثانی بیرو  :دارالکتاب العربی.



راغب اصفهانی حسی ب ،حمّد (بی تا) المفرردات فری غریرب القررآ  ،تحقیاق

،حمّد سیّد کیینی بیرو  :دارالمعرف .

 ز،خشری ،حمود ب عمار ( ،) 9307الکشّراف عرن حقراد غروام
عیو األقاویل فی وجوهالتأویل ،بیرو  :دارالکتاب العربی.

التنزیرل و

 سبحانی جعفر ( ،) 9395فی ظاللالتوحید ط .االولی تهران :دار ،شعر.


_______ ( ) 9396البدعة :مفهومها ،حدّها و آثارها ط .االولی ق ، :اثسّسة



_______ ( ) 9352رسادل و مقاالت ط .الثانی ق ، :ثسّس اال،ام الصاد .

اال،ام الصاد .

 سمرقندی ابولیث نصرب ،حمّد (9112/ 9392م) بحرالعلوم تحقیق و تعایق ،عوّض
و دیگران ط .االولی بیرو  :دارالکتب العممی .

 سمعانی عبدالکری ب ،حمّد (9165/ 9215م) األنسا
المعامی الیمانی ط .االولی حیدرآباد، :جا



تحقیق عبدالرحم ب یحیای

دائرةالمعارفالعثمانی .

سورآبادی عتیقب ،حمّد ( )9210تفسریر سرورآبادی تصاحیح عاایاکبار ساعیدی
سیرجانی تهران :فرهن

نشر نو.

 سیوطی جیل الدی ( ) 9303الدرّالمنثور فیالتفسیر بالمرأثور (و بها،شا کتااب
تنویرالمقباس فی تفسیر اب عبّاس) ق  :کتابخانۀ آیتاهلل ،رعشی نجفی.



شاطبی ابواسحا ابراهی ب ،وسی ( ) 9350اإلعتصام ،تحقیق ،حمود طعم بیرو :
دارالمعرف .
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شااریف الهیجاای ،حمّاادب عااای ( )9272تفسرریر شررریف الهیجرری تحقیااق
،یرجیلالدی حسینی ار،وی تهران :دفتر نشر داد.



شریف ،رتضی عا الهدی عایب حسی ( ) 9399الذخیر فی عل الکالم تحقیاق

سیّد احمد حسینی ق ، :ثسّس النشر االسی،ی.


شهرستانی ،حمّدب عبادالکری ( )9263الملل والنحرل تحقیاق ،حمّاد بادران ط.

الثالث ق ، :نشورا الشریف الرضی.



______________ ( ) 9306ثوا االعمال و عقا االعمال ق  :دارالرضی.

طار،ی حس (« )9272بادعت» دانشنامه جها اسرالم چااپ دوم تهاران :بنیااد

دایرةالمعارف اسی،ی.

 طباطبایی سیّد ،حمّد حسی ( ) 9397المیزا فی تفسیرالقرآ

چاپ پانج قا :

دفتر انتشارا اسی،ی جا،عۀ ،درّسی حوزۀ عامیۀ ق .

 طبرسی فضلب حس ( )9275مجمعالبیا فی تفسیرالقرآ

چاپ ساوم تهاران:

ناصر خسرو.



____________ ( )9277جوامررعالجررامع ،تصااحیح ابوالقاسا گرجای تهااران:
انتشارا دانشگاه تهران و ،دیریت حوزۀ عامیۀ ق .



طبری ،حمّد ب جریر ( ) 9395جامعالبیا فی تفسیرالقرآ  ،ط .االولی بیرو :
دارالمعرف .



_____________ (9167/ 9217م) ترراریخاالم ر والملرروک تحقیااق ،حمّااد
ابوالفضل ابراهی ط .الثانیۀ بیرو  :دارالتراث.



طوسی ،حمّدب حس ( ) 9393األمالی ط .االولی ق  :دارالثقاف .

( _______________ بیتاا) التبیا فی تفسریرالقررآ

تحقیاق احماد قصایر

عا،ای بیرو  :دار احیاء التراث العربی.

 عا،ای عایب حسی ( ) 9392الوجیز فی تفسریرالقررآ العزیرز تحقیاق ،الاک
،حمودی ط .االولی ق  :دارالقرآن الکری .

 الغراب ،حمود ،حماود (9112/ 9392م) الفقه عندالشریخ االکبرر مُحریالردین
ابنالعربی ط .الثانی د،شق :مطبع نضر.
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 فخرالدی رازی ابوعبداهلل ،حمّدب عمر ( ) 9307المطالبالعالیۀ منالعل االلهی
تحقیق احمد حجازی السقا ط .االولی بیرو  :دارالکتاب العربی.



______________ ( ) 9350مفاتیحالغیب ط .الثالث بیرو  :دار احیاء التراث
العربی.

 فی

کاشانی ،اّا ،حس ( ) 9391االصفی فی تفسیرالقرآ

تحقیق ،حمّد حسای

درایتی و ،حمّدرضا نعمتی چاپ اول ق ، :رکز انتشارا دفتر تبایغا اسی،ی.

 قاضی عبدالجبّار ابوالحس عبدالجبَارب احمد الهمذانی (9162-9165م) المغنی فری
ابوا التوحید والعدل تحقیق جورج قنواتی قاهره :الدارالمصری .

 قاضی عبدالجبّار ابوالحس عبادالجبَاربا احمادالهماذانی (9161م) متشرابهالقررآ ،
تحقیق عدنان زرزور قاهره :دارالتراث العربی.



______________ (بیتا) تثبیت دالدلالنبوّ قاهره :دارالمصطفی.

 قاضی عیاض ابوالفضل عیاض ب ،وسی ( ) 9307الشفا بتعریف حقوق المصطفی،
ط .الثانی عمان (اردن) :دارالفیحاء.

 قرطبی ،حمّدب احمد ( )9263الجامع ألحکامالقرآ
 قزوینی رازی عبادالجایل ( )9221النق
نق

بع

فضادحالرواف

معروف به بع

تهران :نشر ناصرخسرو.

مثالبالنواصرب فری

 ،تصحیح جیلالدی حسینی ار،وی تهران :انجم آثاار

،اّی.

 کاشفی سبزواری حسی ب عای ( )9261مواهب علّیه تحقیق سیّد ،حمّدرضا جیلی
نائینی تهران :ساز،ان چاپ و انتشارا اقبال.

 کاینی ،حمّدب یعقوب ( )9265الکافی چاپ دوم تهران :انتشارا اسی،ی .

 گذشت ناصر (« )9219بدعت؛ ،قدّ ،تعریف ها و تقسی ها» دادر المعارف برزر
اسالمی تهران، :رکز دائرةالمعارف بزرگ اسی،ی.

، الکب أن

(9112/ 9306م) الموطّأ تحقیاق ،حمّاد فاثاد عبادالباقی بیارو  :دار

إحیاء التراث العربی.

، جاسی ،حمّد باقر (9303ب) مرآ العقول تحقیق ساید هاشا رساولی چااپ دوم
تهران :دارالکتب االسیمی .
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__________ (9303الف) بحاراالنوارالجامعة لدرر اخباراالئمةاالطهار تصحیح

،حمَدباقر بهبودی و دیگران بیرو ، :ثسّسۀالوفاء.

، رتضی داعی حسنی ( )9263تبصر العوام فیمعةفة مقاالتاالنام تصاحیح عبّااس
اقبال چاپ دوم تهران :اساطیر.

، سعودی ابوالحس عایب الحسای ( ) 9301مروجالرذهب و معراد الجروهر،
تحقیق اسعد داغر ط .الثانی ق  :دارالهجرة.

، سا ابوالحسی ،سا ب الحجّاج (9119/ 9395م) صحیح مسل

تحقیق ،حمّد فثاد

عبدالباقی ط .االولی بیرو  :دار إحیاء الکتب العربی .

، فید ابوعبداهلل ،حمّد ب ،حمّد (9392ب) األمالی ق  :کنگرۀ شیخ ،فید.


_______________ (9392الف) اإلختصاص ق  :کنگرۀ شیخ ،فید.

ُ، قاتل ب سایمان باخای ( ) 9352تفسیر مقاتل بن سرلیما  ،تحقیاق عباداهلل ،حماود
شحات ط .االولی بیرو  :دار إحیاء التراث.

، کارم شیرازی ناصر ( )9273تفسیر نمونه تهران :دارالکتب االسیمی .

، اّا فتح اهلل کاشانی ( )9226منهجالصادقین فیالزام المخالفین تهران :کتابفروشی
،حمّد حس عامی.


__________ ( ) 9352زبد التفاسیر ،ق  :بنیاد ،عارف اسی،ی.

، اّاصدرا ،حمّدب ابراهی ( )9266تفسیر القرآ الکری

تحقیاق ،حمّاد خواجاوی

ط .الثانی ق  :نشر بیدار.

، یبدی رشیدالدی احمدب ابیساعد ( )9279کشفاألسرار و عدّ األبررار تصاحیح
عای اصغر حکمت چاپ پنج تهران :ا،یرکبیر.


ناشناس ( )9232بحرالفوادد تصحیح ،حمّد تقی دان پاژوه تهاران :بنگااه ترجما و
نشر کتاب.

 ناصرلدی اهلل احمدب یحیی (،) 9302النجا لِمَن إتّبعالهدی و إجتنربالرردی
ویسبادن :دارالنشر فرانز شتاینر.

 نظامالدی نیشابوری حس ب ،حمّاد ( ) 9396غرادبالقرآ و رغادربالفرقرا
تحقیق زکریا عمیرا

ط .االولی بیرو  :دارالکتب العممی .
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نیشابوری فضل ب شاذان (بی تا) االیضا  ،تصحیح سایّد جایل الادی ار،اوی تهاران:
انتشارا دانشگاه تهران.

 ونسینک و دیگران (9161-9126م ) المعج المفهرس أللفاظالحردیث النبروی
لیدن :بریل.



یعقوبی احمدب ابییعقوب (بیتا) تاریخالیعقوبی بیرو  :دار صادر.
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