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 چکیده

های انحرافی به نام دین، به باور  بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه
 در از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که. تمامی مذاهب اسالمی دارای حرمت است

آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه 
. کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به

پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، 
بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای انگاری بدعت و وضع مجازات برای  جرم

علمای مذاهب اسالمی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این 
که عدم تعرض به حدود مشروع  اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن

 .آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است
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 مقدمه. ١
حرمت بدعت در شریعت اسالمی امری انکارناپذیر و مورد اتفاق تمامی مذاهب اسالمی 

در آثار اندیشمندان مسلمان، همواره این موضوع مورد توجه قرار داشته و بر محور . است
و به آن مباحثی شکل گرفته که بخش زیادی از آنها، پیرامون تشخیص مصادیق بدعت 

با وجود اتفاق نظر در اصل مسأله، در این جهت . طور عمده با رویکردهای کالمی است
اما در سایر جهاتی که پیرامون بدعت مطرح است، . شود اختالفاتی عمیق دیده می

 .های کمتری صورت گرفته است بحث
معه از جمله این موارد، نحوه رویارویی با بدعت، به عنوان یک پدیده اجتماعی در جا

تبیین این امر، نیاز به . کارگیری اقدامات کیفری نسبت به بدعتگذاران است دینی و به
انگاری  پژوهش در ابعاد مختلفی همچون مشروعیت کیفر بدعتگذاران و امکان جرم

. شیوه دادرسی دارد های متناسب و  تعیین مجازات انگاری،  سازوکارهای جرم بدعت، 
با پدیده مخرب بدعت به منظور دفع آثار زیانبار آن از روشن است که مواجهه هدفمند 

جامعه، مستلزم کشف دیدگاه شریعت در موارد یادشده است و از اینجا ضرورت بحث در 
 ١.شود که تحقیقی نیز در زمینه مذکور دیده نمی گردد، به ویژه آن باره آشکار می این

پردازد و این پرسش  گاری بدعت میان رو، از میان ابعاد مذکور، به مسأله جرم نوشتار پیش
کند که آیا از دیدگاه مذاهب اسالمی، وضع مجازات برای بدعتگذاران مشروعیت  را طرح می

دارد یا نه؟ بر این اساس، با رویکردی تطبیقی، منابع و مدارک فقهی و آرای علمای مذاهب 
 .کند ال میرا مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده، پاسخ به پرسش موردنظر را دنب

 
 شناسی بدعت مفهوم. ٢

 امر یک در بودن آغازگر و نوآوری معنای متضمن و "بدع" ریشه از لغت در بدعت واژه
 ].٥٤ص ،٢ج ،٧٠: نکـ [ 2شود می اطالق سابقه بی و نوپیدا نوظهور، پدیده هر به و است

 ودوج اسالمی اندیشمندان میان بدعت تعریف در کلی دیدگاه دو شرعی، اصطالح در
                                                                                                                                                                             

 مصوّب قانون صورت به ١٣٩٢سال  در که اسالمی مجازات پیشنهادی الیحه شود که در یادآور می. ١
 انگاری جرم غیرجامع و مبهم شکلی به بدعت ایران، قانونگذاری تاریخ در بار نخستین برای درآمد،
 .گردید حذف کلی طور به نهایت در که بود شده

با این حال در برخی کاربردهای واژه بدعت، معنای مصدری . بدعت بنا بر این معنا، اسم مصدر است. ٢
 معنای ،مواردبیشتر راد از بدعت در در این نوشتار نیز م. گیرد مورد نظر قرار می) گذاردن بدعت(آن 

 .ست امصدری آن
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 دیدگاه و کند می تقسیم غیرمذموم و مذموم قسم دو به را بدعت دیدگاه، یک: دارد
 گروهی سوی از دیدگاه نخست. داند می ناپسند و مذموم امری در منحصر را بدعت دیگر،

 خمسه احکام با است و در این میان، برخی بدعت را مطابق شده مطرح سنّت اهل عالمان از
، ٢٠؛ ٢٠٤، ص٢، ج١٣؛ ٥٦٠، ص١، ج١٢؛ ١٧، ص٥: نکـ [ اند کرده تقسیم قسم پنج به
 علمای از دیگری گروه دیدگاه دوم، نظر]. ٢٢، ص٣، ج٩٢؛ ٢١٧، ص٤، ج٧١؛ ٢٣ـ٢٢ص
 و] ؛٣٤٤، ص١، ج٦٠؛ ٥٧ـ٥٠، ص١، ج٥٦؛ ٩٨، ص٤٥؛ ١٢٧، ص٢، ج٩: نکـ [ سنّت اهل

، ٦٦؛ ٢٦٤ ص،٢، ج٥٢؛ ١٢١، ص٢، ج٣٨: نکـ [است  امامیه قاطبه علمای نظر همچنین
 .]٣٢٥ص ،٨٨؛ ٢٠٣ـ٢٠٢ص ،٧٤ج ،٧٩ ؛١٩٣ص ،١ج ،٧٨؛ ١٤٥ـ١٤٤، ص٢ج

 به معتبر، احادیث اساس بر دوم آمده است، کالم معتقدین به نظریه در که گونه همان
 بدعت تقسیم ،]٥٩٢، ص٢، ج٩٣؛ ١٤٤و١٤٢ص ،١ج ،٧٥ [»ضاللة بدعة کلّ «روایت ویژه
 غیرمذموم امری بر بدعت که مواردی و تنیس صحیح حسَن، یا غیرمذموم و مذموم به

 .گردد می سابقه بی و نوظهور ای پدیده یعنی آن، لغوی معنای بر حمل است، شده اطالق
 جایی در بدعت که گفت توان می چنین تعاریف، مجموع مالحظه با و مبنا این بر
 رعیش امری عنوان به تغییر، آن حاصل و شود ایجاد دین در تغییری که شود می محقق
 خاص طور که به شرعی مبنای و دلیل که حالی در شود، داده نسبت شرع به و   قلمداد

، ٢، ج٣٨؛ ١٢٧، ص٢، ج٩: نکـ [نداشته باشد  وجود کند، آن مشروعیت بر داللت عام، یا
 ].٣٢٥ص ،٨٨؛ ١٩٣ص ،١ج ،٧٨؛ ٥١، ص١، ج٥٦؛ ٢٦٤، ص٢، ج٥٢؛ ١٢١ص

 
 انگاری بدعت مستندات و ادلّه جرم. ٣

کارگیری مجازات و تدابیر کیفری در مقابله   تبیین دیدگاه شریعت اسالمی درباره بهبرای
ای که بر خصوص مجازات  ادلّه: توان استناد کرد با بدعت، به دو دسته از ادلّه می

 . به طور عامّ استامر مذکور،ای که داللت آنها بر  بدعتگذاران داللت دارند؛ و ادلّه
 
 ادلّه خاص. ٣ .١

بدعتگذاران به میان نیامده است و فقط مجازات دنیوی و کیفر ن کریم، سخنی از در قرآ
 بیان علل و آثار و عواقب آن و لزوم  ومضامینی همچون مذمت بدعتگذاری در دین

؛ انعام، ٧٩بقره، : نکـ [ند ا واقع شدهاعراض از اهل بدعت، در شماری از آیات مورد تأکید 
 ].١١٦؛ نحل، ١٥٩ و ١٥٣ و ٦٨
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راهکارهای مهمی برای   نیز)ع(بیت اهلو ائمه ) ص( اسالم پیامبرر روایات منقول از د
رویارویی با بدعت ذکر شده که دارای جنبه کیفری نیستند، مانند لزوم هجر بدعتگذاران 

ـ ١٥٥، ص١، ج٧٦؛ ٣٧٥، ص٢، ج٧٥؛ ٩٥، ص١٩[و ترک همنشینی و مصاحبت با آنان 
، خودداری از تعظیم و تکریم آنها ]٣٧٥، ص٢، ج٧٥[، اظهار برائت از اهل بدعت ]١٥٦

، و روشنگری و اظهار علم از سوی عالمان هنگام پدید ]٢٦٨، ص١٦، ج٣٤؛ ٩٧، ص١٩[
این ]. ٥٤، ص١، ج٧٥؛ ٣٢١، ص١، ج٤٤؛ ٢٥٦٢و٢٤٩٧، ص٥، ج٢٤[ها  آمدن بدعت

 با جههموا در مسلمانان وظیفه، منکر از نهی و معروف به امرتدابیر غیرکیفری از باب 
 .شوند شمرده می بدعتگذاران و بدعت

در  بدعت خصوص عنواندرباره وضع مجازات بر گذشته از موارد یادشده، مطلبی 
هایی از اقدامات  ، گزارشوجود دارد باره ندر ایتنها چیزی که . شود روایات دیده نمی

ل بدعت نسبت به برخی سرکردگان و بزرگان اه) ع( کیفری و تجویز مجازات توسط ائمه
این . در سیره خلفای اسالمی نیز قضایای مشهوری در زمینه مذکور نقل شده است. است

موارد در ادامه به بررسی گذاشته شده، امکان استناد به آنها در اثبات مشروعیت 
 .گیرد انگاری بدعت مورد ارزیابی قرار می جرم

 
 ذارانسیره امامان شیعه در مواجهه کیفری با برخی بدعتگ. ٣ .١ .١

 و عبداللّه بن سبأ) ع(امام علی ) الف
 هجری نام یکم در قرن "عبداللّه بن سبأ"های تاریخی، از شخصیتی به نام  در گزارش

بوده ) ع(هایی انحرافی و اهل غلوّ نسبت به امیرالمؤمنین علی  برده شده که دارای اندیشه
 .]١٠٦ص، ٧٤؛ ٣٤٠، ص٤، ج٦١؛ ١٧٤، ص١ج، ٥٨؛ ٢٢٣ص، ٢٧: نکـ [است 

ت داشت و نقل شده است که عبداللّه بن سبأ ادعای نبوّ) ع( از امام باقر رجال کشّیدر 
آن . به این قضیه اقرار کرد) ع(که در حضور علی  پنداشت، تا این را خدا می) ع(امیرالمؤمنین 

. حضرت پس از توبیخ وی، از او خواست تا از این باور شیطانی توبه کند، ولی او امتناع کرد
اما باز هم . او را به حبس انداخت و تا سه روز برای توبه کردن مهلتش داد) ع(سپس علی

 .]١٠٧ـ١٠٦ص ،٧٤[او را در آتش سوزانید ) ع(گاه امیرالمؤمنین  توبه نکرد و آن
عبداللّه بن سبأ را نکشت و او را به مدائن تبعید ) ع(ها، امام علی  برابر برخی نقل

، قومی را به عقیده خود )ع(پس از اظهار غلوّ نسبت به علی به گفته بغدادی، وی . کرد
 د، اماهایی بسوزانن  دستور دادند تا گروهی از آنان را در حفرهحضرت رو از این. فراخواند
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 را سبأ عبداللّه بن و پوشیدند چشم سایرین سوزاندن خاطر بیم از برخی پیامدها، از به
 .]١٧٤، ص١ج، ٥٨: ؛ نکـ ٢٢٤ـ٢٢٣، ص٢٧[کردند  تبعید مدائن ساباط به

شود که با  طبق آنچه نقل شد، ابن سبأ از بدعتگذاران شاخص محسوب می: ارزیابی
ترویج اعتقادات فاسد خود در جامعه اسالمی، شمار زیادی از مردم را به گمراهی کشانده 

یکی اصل وجود شخصیت عبداللّه ابن : در این ماجرا، دو مسأله قابل بررسی است. است
 .به شیوه اِحراق) ع(أ، و دیگری، مجازات او توسط علی سب

 است و تاریخ طبری اولین منبع تاریخی که از عبداللّه بن سبأ نام برده، :مسأله نخست
باره تنها از  طبری نیز در این. اند سایر منابع، به طور مستقیم یا با واسطه، از آن نقل کرده

بسیاری ]. ٦٤ـ٦٣، ص١، ج٦٧[کند  ایت می رو"سیف بن عمر تمیمی کوفی"شخصی به نام 
از عالمان اهل سنّت، راوی نامبرده را غیر قابل اعتماد دانسته، حدیثش را ضعیف و غیر قابل 

 ].٢٩٢، ص١، ج٤٦؛ ٢٩٦ـ٢٩٥، ص٤، ج٧: نکـ [اند  قبول به شمار آورده
آمده است  روایاتی درباره عبداللّه بن سبأ رجال کشّیدر منابع شیعی نیز نخستین بار در 

، ٦٧[و آنچه در سایر کتب شیعه در موضوع مذکور روایت شده، به نقل از همین کتاب است 
یک جهت مربوط به : این روایات از دو جهت عمده با اشکال روبرو هستند]. ٦١٣، ص٣ج

اصل کتاب کشّی است که به اعتقاد صاحبنظران دارای اشتباهاتی فراوان است چنانکه به 
توان بر آنها اعتماد کرد  ای بر صحت مطالب آن نباشد، نمی نگامی که قرینهگفته برخی، تا ه

و جهت دیگر، عدم ذکر این روایات در کتب اربعه ] ٣٧٢، ص٨٦؛ ٦١ـ٥٨، ص١، ج٥٧: نکـ [
که صاحبان کتب اربعه، که معاصر کشّی یا نزدیک به  ای است بر آن این امر قرینه. شیعه است
 .اند ه روایات مذکور نداشتهاند، اعتمادی ب عصر او بوده

 :هایی وارد است  صرف نظر از مسأله پیشین، بر قضیه احراق نیز خدشه:مسأله دوم
. اند که هیچکدام از فقهای مذاهب اسالمی بر مبنای این قضیه حکم نداده نخست آن

سبأ بدعتگذاری با اعتقادات کفرآمیز نظیر عقیده به  ها، ابن گفته شد که مطابق نقل
با . بوده است، بنابراین مجازات او را باید از باب مجازات ارتداد دانست) ع(ت علی الوهیّ

این حال، هیچ فقیهی در بیان مجازات ارتداد، سخن از احراق و سوزاندن مرتدین به 
 . است١میان نیاورده است و این حاکی از عدم اعتنای به روایات موجود در قضیه یادشده

نگاران مـشهوری همچـون    دعتگذاران و مرتدین، در کتب تاریخکه قضیه احراق ب  دیگر آن 
خلدون ذکر نـشده اسـت، در         کثیر و ابن    اثیر، ابن   خیاط، یعقوبی، طبری، مسعودی، ابن      ابن

                                                                                                                                                                             
، ٤ج، ٢٦: نکـ  [شده استنقل ) ع( نیز درباره سوزاندن برخی مرتدین توسط امام علی روایات دیگری. ١

 ].٦٣١ـ٦٢١، ص٣، ج٦٧؛ ٦٢ـ٦١ص
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حالی که اگر این قضیه حقیقت داشت، با توجه به اهمیت آن بعید بود کـه بـر مـورخین              
 ].٦٤٤ـ٦٤٣، ص٣، ج٦٧[پوشیده بماند 

شد، امکان استناد به ماجرای عبداللّه بن سبأ و مجازات او توسط امام بنابر آنچه ذکر 
، به ویژه در مسائل فقهی، وجود ندارد، زیرا در اصلِ وجود شخصیت مذکور )ع(علی 

ه مجازات او به دست رو قضایای منسوب به وی، از جمل تردید است و از این
افزون بر این .  ـ قابل تأیید نیستـ چه با سوزاندن و چه با تبعید کردن) ع(امیرالمؤمنین

 .که مسأله احراق نیز پایه صحیحی ندارد
 
 و محمد بن بشیر) ع(امام کاظم ) ب
 که به غلوّ گراییده ] ٣٤٤، ص٦٢[بوده است ) ع( از اصحاب امام کاظم "محمد بن بشیر"

]. ٢٩، ص٢٧، ج٧٩[و قائل به الوهیت آن حضرت و نبوّت خود از جانب ایشان شده است 
ها و انحرافـات بـسیاری در دیـن بـوده اسـت و شـمار                  گذار بدعت   شخصیت نامبرده، پایه  

 و  ٦٣ــ ٦٢، ص ٢٢: نکــ   [زیادی از مردم را همراه خود کرده و به گمراهی کشانده اسـت              
 ]. ٨٤ـ٨٣ ، ص٩٠؛ ٤٨١ـ٤٧٨ ، ص٧٤؛ ٩٢ـ٩١

برابر اند و  موضعگیری سختی در برابر او داشته) ع(بدین سبب، امام موسی بن جعفر 
قل شده است که شخصی از امام ن. اند ها، خون وی را مباح دانسته برخی گزارش

درباره عقیده محمد بن بشیر سؤال کرد و پس از شنیدن پاسخ امام، از جواز ) ع(کاظم
بله، به خدا سوگند که «: آن حضرت در پاسخ فرمودند. کشتن او به دست خود پرسید

و در ادامه، محمد بن »  را از او بشنود حالل استخونش برای تو و برای هرکه آن سخن
شمردند و گفته ) ع(و خود و پدران بزرگوارشان ) ص(بشیر را سبّ کننده خدا و پیامبر 

 ].٣١٣ـ٣١٢، ص٢٥، ج٧٩؛ ٤٨٢، ص٧٤[او را باالترین سبّ دانستند 
که مستفاد از روایت مذکور این است که امام، قتل محمد بن بشیر را بر هر : ارزیابی

گرچه بنا به ظاهر خبر، علت مباح شمردن خون آن . اند قدرت بر آن دارد، واجب کرده
رسد که این امر، علت  است، به نظر می) ع(و ائمه ) ص(شخص، سبّ خدا و پیامبر 

طور که اشاره شد، وی عقاید انحرافی  انحصاری مهدورالدّم بودن او نبوده است، زیرا همان
بنابراین افزون بر سابّ بودن ابن بشیر، او . دین وارد کرده استو کفرآلود بسیاری را در 

 .را باید بدعتگذاری دانست که محکوم به ارتداد بوده است
 آمده و رجال کشّیاین روایت که تنها در . روایت یادشده دارای اشکال سندی است

 "ائنیعلی بن حدید مد"مجلسی نیز در بحاراألنوار از آنجا نقل کرده است، از طریق 
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گذشته از اشکال وارد بر اصل کتاب کشّی که قبالً بیان شد، راوی . گزارش شده است
 ].٣٣١ـ٣٣٠، ص١٢، ج٤٢[مذکور مورد تضعیف شیخ طوسی قرار گرفته است 

 
 الزرقاء و أبوالسَّمهَری و ابن أبی) ع(امام جواد ) ج

دو شخص به ) ع(ام جواد  که کشّی آن را نقل کرده است، ام"اسحاق انباری"برابر روایتی از 
 و دستور به قتل آنان  اند  را مهدورالدّم دانسته"الزرقاء ابن أبی" و "أبوالسمهریّ"های  نام
او بر ما ! باد) ابوالسمهری(لعنت خداوند بر او «: اند حضرت طبق این روایت فرموده. دهند می

به درستی که ...  سوی ما هستندپندارند که دعوتگران به الزرقاء می بندد، او و ابن ابی دروغ می
 ؛»...مرا از شر آن دو راحت کن! ای اسحاق. اند گرانی ملعون آنها فتنه

آنها «: فرمایند سپس امام در پاسخ به پرسش راوی در مورد جواز قتل آن دو می
کنند و کارهای خود را به گردن  گرانی هستند که مردم را به فتنه و فساد دچار می فتنه

 ].٥٢٩، ص٧٤[» اندازند، پس خون آن دو برای مسلمین هدر است م میمن و یاران
در مورد دو شخص نامبرده اطالعات زیادی در دست نیست، ولی طبق مفاد : ارزیابی

آید که باید آنها را مصداق بدعتگذار به شمار آورد، زیرا بر اساس  روایت به نظر می
ا خود را مبلّغان آن حضرت در جامعه اند، آنه از آن دو کرده) ع(توصیفی که امام جواد 

های باطل و منحرف خود را به نام  کردند و با انتساب خود به ایشان، اندیشه معرفی می
 .داشتند دین به مردم عرضه می

وارد شده و دارای ضعف رجال کشّی این روایت نیز همانند موارد پیشین، تنها در 
هول است و مدح یا ذمّی در موردش سندی است، چرا که راوی آن، اسحاق انباری، مج

 ].١٩٢ـ١٩١، ص٣، ج٤٢: نکـ [ذکر نشده است 
 

 و چند بدعتگذار) ع(امام هادی ) د
 ـ فارِس بن حاتم یک

که به فساد و ] ٣٩٠، ص٦٢[بوده ) ع( از اصحاب امام هادی "فارس بن حاتم قزوینی"
، غالی و فاسد المذهب در منابع رجالی از او به عنوان فردی کذّاب. انحراف گراییده است

، ٦٢؛ ٨٥، ص١٥[شود  یاد شده که احادیث او متروک است و اعتنایی به آنها نمی
فارس بن حاتم را بدعتگذاری ) ع(النقی مطابق روایتی، امام علی]. ٥٢٣، ص٧٤؛ ٣٩٠ص

او از جانب من ! لعنت خدا بر فارس باد« : دهند اند و دستور به قتل او می داعی دانسته
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گر و بدعتگذاری است که مردم را به بدعت خود فرا  کند، در حالی که فتنه یفعالیت م
 ].٥٢٤، ص٧٤[» خواند، خون او برای هر کس که به قتلش رساند هدر است می

شخصی به نام جنید را مأمور به قتل ) ع(ایتی دیگر، حضرت هادی وهمچنین بنا به ر
. دهند تا برای کشتن او سالحی بخرد ای در اختیار او قرار می گردانند و هزینه فارس می

 ].٥٢٤، ص٧٤[رساند  کند و وی را به قتل می جنید نیز چنین می
دو روایتی را که در مورد قتل فارس بن حاتم به آنها اشاره شد، کشّی در : ارزیابی

کتاب خود آورده است و روایت دوم را، که بیانگر مأموریت جنید است، عالوه بر کشّی، ابن 
در سند این دو روایت ضعف . ١]٥١٩، ص٣، ج١١[ ذکر کرده است مناقب نیز در شهرآشوب

 در سند آمده که مجهول است "حسین بن حسن بن بُندار"وجود دارد، زیرا شخصی به نام 
 ].٢٣٣، ص٦، ج٤٢: نکـ [شود  و مدح یا ذمّی در کتب رجالی از او دیده نمی

ـ گذشته از جزئیات ) ع(اصحاب ائمه با وجود این، اصل قضیه قتل فارس توسط یکی از 
، ٣٦؛ ٨٥، ص١٥: نکـ [آن ـ در دیگر کتب رجالی و حدیثی نیز مورد اشاره قرار گرفته است 

رسد اصل ماجرای یادشده که  بنابراین به نظر می]. ٥٢٤، ص١، ج٧٥؛ ٢٤٧، ص٣٩؛ ٤٩٢ص
 .بوده است، مورد تأیید علمای شیعه باشد) ع(منشأ آن دستور امام هادی 

 
 دوـ علی بن حَسَکه و حسن بن محمّد بن بابا

است که ) ع( از بزرگان غالت و از کذّابین مشهور در عصر امام هادی "علی بن حسکه"
وی مدعی بابیّت و نبوّت بوده ]. ٥١٩ـ٥١٨، ص٧٤[مورد لعن آن حضرت واقع شده است 

، ٧٤[داده است  و افکار فاسد بسیاری داشته که آنها را میان مردم ترویج می
، در پرسش و پاسخ مکتوبی که "سهل بن زیاد آدمیّ"برابر روایتی از ]. ٥١٩ـ٥١٦ص

و یکی از اصحابشان درباره ابن حسکه صورت گرفته است، امام ) ع(میان حضرت هادی 
در پایان کالم خویش بر لزوم مقابله شیعیان با ابن حسکه و امثال او تأکید کرده، 

ـ و در تنگنا قرارشان دهید، ! ن شوید ـ خدا لعنتشان کنداز آنان رویگردا«: فرمایند می
 ].٥١٩ـ٥١٨، ص٧٤[» !"سرش را با سنگ بشکنید"اگر بر کسی از آنها دست یافتید، 

حسن بن محمد "مشابه عبارت اخیر امام، در روایت دیگری نسبت به شخصی با نام 
او . اند  مشهور دانستهابن بابای قمی را از کذّابین.  نیز گزارش شده است"بن بابای قمی

بدعتگذاری بوده که همچون علی بن حسکه ادعای بابیّت و نبوّت داشته و مشمول لعن 
 ].٥٢٠، ص٧٤[قرار گرفته است ) ع(امام علیّ النقی 

                                                                                                                                                                             
 . به جای جنید، أبوجنید آمده استمناقبدر . ١
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نقل شده است که ) ع(چنانکه بیان شد، در دو روایت گذشته از امام هادی : ارزیابی
این تعبیر گرچه به صراحت . اند ان دادهآن حضرت دستور به شکستن سر آن بدعتگذار

 .آید کنایه از مهدورالدّم بودن آنان باشد رساند، ولی به نظر می جواز قتل را نمی
در .  است و در سند هر دوی آنها اشکال وجود داردرجال کشّیمنبع این دو روایت، 

زیاد سند روایت نخست، عالوه بر حسین بن حسن بن بُندار که مجهول است، سهل بن 
وی مورد اختالف رجالیون است و کسانی همچون نجاشی، شیخ طوسی . آدمیّ قرار دارد

همچنین راوی ]. ٣٥٦ـ٣٥٤، ص٩، ج٤٢: نکـ [اند  و ابن غضائری، او را ضعیف دانسته
، ٢٤، ج٤٢: نکـ [ است "محمد بن عیسی بن عبید" یا همان "عبیدی"روایت دوم، 

د دارد و شیخ طوسی او را تضعیف کرده است که درباره وی نیز اختالف وجو] ١٤٠ص
 ].١٤١ـ١٤٠، ص٦٤؛ ٣٩١، ص٦٢: نکـ [

 
 بندی جمع

قضایایی که در مورد قتل برخی افراد بدعتگذار و حکم به مهدورالدم بودن آنان از سوی 
تنها . اند و از اعتبار الزم برخوردار نیستند گزارش شده، دارای اشکال سندی) ع(ائمه 

دعتگذار عصر امام ین موارد که درباره فارس بن حاتم قزوینی، بنسبت به یکی از ا
توان گفت که اصل ماجرای قتل نامبرده مورد تأیید صاحبنظران  است، می) ع(هادی

 .است و امکان استناد به آن وجود دارد
گذشته از جنبه سندی این روایات، مضمون تمامی آنها در خصوص بدعتگذارانی 

های خود و فریب  نخست، به دنبال ترویج و نشر بدعت: اند است که دارای دو ویژگی
ها و باورهای انحرافی آنها همچون غلوّ نسبت به ائمه،  دوم، بدعت. اند دادن مردم بوده

بنابراین . موجب کفر و ارتداد بوده است... دروغ بستن بر آنها، ادعای بابیت و امامت و
اد به قضیه فارس، وجود دو ویژگی انگاری بدعت با استن برای اثبات مشروعیت جرم

 .یادشده در بدعتگذار ضروری است
 

 سیره خلفای مسلمین در تعزیر برخی بدعتگذاران. ٣ .١ .٢
 تعزیر صَبیغ عراقی) الف

های تاریخی، ماجرایی مشهور درباره برخورد خلیفه دوم مسلمین با شخصی  در گزارش
صبیغ عراقی در بین لشکریان اسالم، برابر روایت نافع، .  نقل شده است"صبیغ"به نام 
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 را که به مصر آمد و عمروعاص او داد تا این مسائلی از قرآن را پیوسته مورد سؤال قرار می
گاه عمر ـ به شرح مذکور در روایت ـ در چند نوبت وی را  آن. بن خطاب فرستاد نزد عمر

 )عراق(خود  ینسرزم که به داد صبیغ اذن به  پس از آن١.مورد ضرب شدید قرار داد
با او  مسلمانان از کس هیچ که مکاتبه کرد) والی بصره( اشعری ابوموسی با و بازگردد

ابوموسی خبر از توبه او به  که سخت آمد تا این این امر بر صبیغ بسیار .مجالست نکند
  ].٢٥٤، ص١، ج٤٣[عمر داد و عمر در جواب، مجالست با وی را اجازه داد 

خت عمر بن خطاب با او، از طریق راویان متعددی نقل شده قصه صبیغ و برخورد س
، ١٤؛ ٣٧٢ـ٣٧٠، ص٣، ج٦: نکـ [شود  هایی نیز در جزئیات آن دیده می است و اختالف

ای مشهور است که از  با این حال، قضیه]. ١٥٣ـ١٥٢، ص٢، ج٥٤؛ ٤١٣ـ٤٠٨، ص٢٣ج
، ٢٨، ج٣: نکـ [باب تعزیر بدعتگذار به دست خلیفه مسلمین قلمداد شده است 

به گفته قرافی، تعزیر صبیغ توسط هیچکدام از صحابه ]. ٧٠٢، ص١، ج٦٨؛ ١٠٩ـ١٠٨ص
 ].١٢١، ص١٢، ج٧٢[آید   به شمار می"اجماعی"مورد انکار قرار نگرفته، بنابراین امری 

به دلیل وجود ابهام در صدق عنوان بدعت بر عمل صبیغ، شماری از عالمان : ارزیابی
بر . اند ه نامشروع بودن عمل وی و مشروعیت مجازات او ارائه دادهسنّی نظراتی در توجی

او . ها، عمل صبیغ، پرسشی عادی با هدف فهم معنای قرآن نبوده است اساس این دیدگاه
های  پرسیده که غور در آنها زمینه تشکیک در آموزه پیوسته درباره مسائلی سؤال می
ها، وی در  که مطابق برخی نقل ه ویژه اینکرده است، ب دین و انحراف از حق را فراهم می

بنابراین او را همچون . ساخته است های خود را مطرح می بین مردم نیز پرسش
اند که خطر ایجاد انحراف و بدعت در دین از سویش  بدعتگذاری اهل دعوت دانسته

 ٢].٥٣٦، ص٢، ج٥٦؛ ٤٨٥ـ٤٨٨، ص١، ج٢٤؛ ٤١٤، ص٧، ج١٧: نکـ [وجود داشته است 
وجه، اجتهاد عمر بن خطاب در این مسأله، بنا بر دیدگاه اهل سنّت، دلیل و به هر 

شود، زیرا چنانکه از قرافی نقل شد، مجازات صبیغ توسط  حجت شرعی محسوب می
رود و قول صحابی، در آنجا که اتفاق بر آن  ای اجماعی به شمار می خلیفه دوم، مسأله

 تمامی عالمان اهل سنّت از حجیت شرعی باشد یا مخالفی نسبت به آن دیده نشود، نزد
اما مطابق با مبانی امامیه، روشن است که حجیتی ]. ٢٦١، ص٤٩: نکـ [برخوردار است 

 .در عمل خلیفه دوم وجود ندارد
                                                                                                                                                                             

 ].١١٢ص، ١٩: نکـ [ او را به زندان افکند خلیفه پس از ضرب، آمده است که ها برخی نقلدر . ١
اند، نامشروع بودن عمل صبیغ را مورد تردید  برخی علمای امامیه که به مسأله مورد بحث پرداخته. ٢

 ].٢٩٢، ص٦، ج٢٣: نکـ [اند  قرار داده
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 قتل غَیالن قَدَری) ب
، معروف به غیالن قدری، از نویسندگان و سخنوران "ابومروان غیالن بن مسلم دمشقی"

غیالن ]. ١٢٤، ص٥، ج٤٨[ منتسب به اوست "غیالنیه"ه فرقه قرن یکم هجری است ک
اند که درباره قدر سخن گفته و به  را از پیشوایان قدَریه و جزء نخستین کسانی شمرده

  ١].١٩٢، ص٤٨، ج١٤؛ ٢٢٦، ص١٠، ج٧: نکـ [نشر و ترویج این عقیده پرداخته است 
 با عقیده غیالن مخالفت ها، خلیفه اموی عمر بن عبدالعزیز، به شدت برابر گزارش

کرده و در همین راستا، مکاتبات و گفتگوهای متعددی میان او و خلیفه صورت  می
اند که وی به دست عمر بن عبدالعزیز از عقیده خود توبه کرد، اما پس  گفته. گرفته است

از فوت او و در زمان خالفت هشام بن عبدالملک، عقیده پیشین خود را دوباره آشکار 
ای بین او و اوزاعی، عالم  بر این اساس، خلیفه، غیالن را فراخواند و مناظره. یدگردان

بعد از سخنانی که میان آن دو گذشت، اوزاعی حکم به کفر وی . نامدار آن دوره برپا کرد
گونه شد که با دستور هشام، دست و پاهای غیالن را قطع کردند، گردنش را  داد و این

 ].٢١٠ـ٢٠٤ و ١٩٥ ، ص٤٨، ج١٤[دمشق به دار آویختند زدند و او را بر دروازه 
کرده است و  اند که به بدعت خود دعوت می غیالن دمشقی را بدعتگذاری دانسته

بنابراین، با پافشاری وی بر عقیده باطل خود، پس از اتمام حجت بر او، به منظور جلوگیری 
 ].١٧٣ـ١٧٢، ص٧، ج٤: نکـ [رسد  از ایراد ضرر و مفسده بر مسلمانان به قتل می

آجرّی، فقیه و محدّث شافعی قرن چهارم هجری، قضیه مذکور را چنین : ارزیابی
غیالن با قول به قدر، اصرار بر کفر داشت و هنگامی که به حضور عمر بن : کند تحلیل می

اما در زمان هشام، . عبدالعزیز رسید، نفاق پیشه ساخت و عقیده خود در قدر را انکار کرد
علما نیز این کار هشام .  قدر سخن گفت و بدین جهت، خلیفه او را مجازات کرددر مورد

 ].٩٢٨، ص٢، ج٢٤[را ستودند 
مردود واقع شده است و ایشان با ) تفویض(نیز اندیشه قدر ) ع(بیت  در دیدگاه اهل

 تبیین "أمر بین األمرین"نفی جبر و تفویض، نظریه صحیح را در قالب نظریه اعتدالی 
بر این اساس، با توجه به آنچه درباره غیالن نقل شده است که از داعیان عقیده . دان کرده

اند، وی را باید بدعتگذار  شده قدر بوده و پیروانی داشته که به نام غیالنیه شناخته می
البته برخی اندیشمندان امامیه معتقدند که غیالن، طرفدار . اهل دعوت به حساب آورد

نبوده، بلکه تنها به آزادی انسان اعتقاد داشته است ) فویض باطلبه معنای ت(عقیده قدر 

                                                                                                                                                                             
 ].١٤٣، ص١ج، ٥٨؛ ١٩٤ص، ٢٧ ؛١١٨ـ١١٧، ص١ج، ٢١: نکـ [برای مالحظه اعتقادات وی . ١
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و انتساب عقیده مذکور به وی، دستاویزی برای برخورد حکومت اموی با او به اتهام 
 ].١٣٩ـ١١٢، ص٣، ج٥٠: نکـ [بدعت و کفر بوده است 

در هر صورت، در دیدگاه گروهی از علمای مسلمان، غیالن، بدعتگذاری است که 
با این حال، نه در نظر این گروه از . ی مجازات توسط خلیفه را داشته استشایستگ

اند،  علمای مسلمان، و نه از نظر سایر علمایی که شخص مورد بحث را بدعتگذار ندانسته
ای  رو قضیه یادشده، صرفاً نمونه از این. عمل خلیفه اموی از حجیتی برخوردار نیست

 .رود مار میتاریخی از مجازات بدعتگذاران به ش
 

 قاعده ثبوت تعزیر در ارتکاب معاصی: دلیل عامّ. ٣ .٢
 تبیین قاعده. ٣ .٢ .١

دیدگاه مورد اتفاق در فقه مذاهب اسالمی بر این است که نسبت به ارتکاب هر معصیتی 
که کیفری برای آن در شریعت مشخص نشده است، امکان مجازات تعزیری وجود دارد و 

، ٤١؛ ١٥٥، ص٤، ج٤٠؛ ٣٤٩، ص٥، ج٣٢: نکـ [ اسالمی است این امر در اختیار حاکم
بنابراین طبق قاعده مذکور، هر معصیتی قابل ]. ٥٦٠٠، ص٧، ج٤٧؛ ٤٠٧، ص١ج

 .  وجود دارد١انگاری در مورد تمامی محرّمات مجازات است و به بیان دیگر، امکان جرم
 به همـه معاصـی را       در مقابل این دیدگاه غالب، برخی فقهای امامیه شمول تعزیر نسبت          

نخـست،  : تـوان جـای داد      نظرات این فقها را در ضمن دو دیدگاه عمده مـی          . اند  نپذیرفته
، ٨٥: نکــ   [دیدگاهی که جواز تعزیر را اختصاص به معاصی و گناهان کبیـره داده اسـت                

و دیگر، دیدگاهی که از سخنان برخی فقهای معاصـر          ] ٤٤٨، ص ٤١، ج ٨٧؛  ٤٧٧، ص ٢ج
مطابق با آن، مشروعیت تعزیر تنها در جایی متیقن است که مداخلـه             شود و     برداشت می 

حکومت برای حفظ نظام ضرورت پیدا کند، همچون موارد اضرار به غیر و تجاوز به مردم                
 ].١٣٩ـ١٣٨، ص٥٩؛ ٢٧١ـ٢٧١، ص٣١: نکـ [و ایجاد فساد و تضعیف امنیت 

 
 انگاری بدعت استناد به قاعده در جرم. ٣ .٢ .٢

یدگاه غالب در فقه مذاهب اسالمی که تعزیر را نسبت به تمامی معاصی اساس دچه بر

                                                                                                                                                                             
به . های شیعیّ و سنّی، در غیر محرّمات نیز در صورت ترتب مفسده، امکان تعزیر وجود داردبه نظر فق. ١

اند گرچه عصیانی هم در بین نباشد  اند که تعزیرات بر خالف حدود، تابع مفسده همین جهت گفته
 ].١٨٠، ص٤ج، ٧١؛١٤٣، ص٢ج، ٦٦: نکـ [
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های دیگری که مخالف فراگیر بودن تعزیر هستند،  داند، و چه بر اساس دیدگاه روا می
آید و این به  انگاری بدعت و وضع کیفر تعزیری برای آن، امری مشروع به حساب می جرم

بدعت، عالوه بر اصل حرمت، مشتمل بر هایی است که  ها و مالک دلیل وجود ویژگی
 :شوند ها بررسی می ترین این ویژگی در ادامه، مهم. آنهاست

 
 بدعت؛ معصیت کبیره) الف

ترین  یکی از مهم. برای تشخیص معاصی کبیره، ضوابطی از سوی علما بیان شده است
این ضوابط آنست که در کتاب یا سنّت، وعده آتش یا عقاب برای گناه ذکر شده باشد 

بر این اساس، بدعت را ]. ٨٠٠، ص١، ج٩٤؛ ٢٢٢، ص١١، ج٩١؛ ٢٧٤، ص١، ج٨٥: نکـ [
رد، زیرا آنچه در کتاب و سنّت به طور صریح یا باید در زمره گناهان کبیره به شمار آو

ضمنی درباره بدعت وارد شده است، دربردارنده مضامینی همچون مذمت شدید 
 به همین جهت در کالم ١. آتش و عذاب برای آنهاست بدعتگذاران، تحذیر از آنان و وعده

سّمه همچون مرجئه، خوارج و مج هایی  های گروه شهید اول، به کبیره بودن بدعت
 ].٢٢٦، ص١، ج٦٦[تصریح شده است 

 
 بدعت؛ سبب اضرار و ایجاد فساد و فتنه) ب  

قاعده یادشده، مبنای بسیاری از . یکی از قواعد مسلّم در شریعت اسالمی، نفی ضرر است
اند در وضع  چنانکه گفته. رود های شرعی به شمار می احکام فقهی، از جمله مجازات
]. ٨٤، ص٥٣: نکـ [ جامعه مورد توجه واقع شده است مجازات، دفع ضرر از شخص یا

انگاری  های حقوقی دنیا نیز به عنوان مبنای جرم  در نظام٢)اصل صدمه(اصل ضرر 
شود و به موجب آن، مداخله حقوق کیفری در جایی که به هدف جلوگیری  شناخته می

 .یابد از ایراد ضرر و آسیب به دیگران باشد، مشروعیت می
بل نفع و مفهومی عرفی است که همه آنچه در نگاه عرف، ضرر به شمار ضرر، در مقا

گیرد، نسبت به مال باشد یا نفس یا عرض یا هر شأنی از شئون آدمی  رود را در بر می می
]. ٤١٣، ص٦، ج٨٣؛ ٣١٥، ص١، ج٨١؛ ٢١٤، ص١، ج٢٥؛ ٥١٧ـ٥١٥، ص١، ج٨: نکـ [

پردازد، بدون تردید  بدعت خود میبرابر این مفهوم، بدعتگذاری که به تبلیغ و ترویج 
                                                                                                                                                                             

 را ]١٨٨، ص٣ج، ٨٩؛ ٥٧، ص١ج، ٧٥[» نّارکلّ بدعة ضاللة و کلّ ضاللة فی ال«برای نمونه حدیث . ١
 .توان نام برد می

2. Harm Principle 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٣٤

که گمراه شدن مردم در اثر ارائه  شود، چه آن عامل اضرار به سایرین محسوب می
های غیردینی به آنان به نام دین، زیانی بس بزرگ است که جبران کردن آن،  آموزه

شوند، به سادگی  برخالف بسیاری از ضررهایی که بر مال یا جسم آدمی وارد می
، آن حضرت )ص(به همین سبب است که برابر روایتی از پیامبر اسالم . ر نیستپذی امکان

اند و آنان را مورد لعن قرار  بدعتگذاران را اهل غشّ و فریب و خیانت به مسلمانان دانسته
 ].٤٨٢، ص٢، ج٢[اند  داده

 و التقاطی های از سوی دیگر، بدعت را باید نمونه روشن فساد دانست، زیرا اندیشه
 فراهم مختلف های عرصه در را فراوانی های کجروی گیری شکل زمینه انحرافی، هایباور
 در تاریخ طول در که ای سیاسی و اجتماعی مخرّب های جریان که ای گونه به کنند، می

 و آمده وجود به منحرف های اندیشه همین بستر در عمدتاً اند، آمده پدید اسالمی جامعه
 ها، فتنه آمدن پدید آغاز«: اند باره فرموده در این) ع( علی  امیرالمؤمنین.اند کرده رشد

» شوند می گذارده بدعت که است احکامی و گردند می پیروی که است ای نفسانی هواهای
در  عقیدتی ایجاد فتنه و تزلزل سبب بدعتگذار در صورتی که عمل]. ٥٤، ص١، ج٧٥[

امکان صدق عنوان افساد گردد،  جامعه نظام در اختالل منشأ سطحی گسترده شده،
 .االرض بر آن وجود خواهد داشت فی

 
 بدعت؛ سبب تجاوز به ساحت دین) ج

وارد  بشر مصلحت تأمین منظور به اسالمی شریعت که باورند این بر مسلمان علمای
اند  گردیده وضع مفاسد و مصالح پایه بر همگی شرعی نواهی و اوامر و احکام و شده است

 خلق، از شریعت مقصود«: گوید  غزالی می.]٢١٨، ص١، ج٦٦؛ ١٢-٩، ص٢، ج٥٥: نکـ [
 حفظ متضمن که هرچه پس ها؛ انسان مال و نسل عقل، نفس، دین، حفظ: است امر پنج

 ].١٧٤، ص١، ج٦٩[» ...است مصلحت باشد پنجگانه اصول این از حمایت و
آنها، راهکارهایی اندیشیده شده است که یکی از  مقاصد شریعت، از حمایت برای

 بر .گردند به اصول مذکور می زدن آسیب موجب است که وضع مجازات برای اقداماتی
 نسبت و دین از حمایت جهت در ها مجازات از بخشی نظام کیفری اسالم در اساس، این
جایگاه خطیر این دسته از جرایم و . شوند تجاوز به دین شمرده می که است جرایمی به

 آنها، از اینجاست که دین در نگرش اسالمی، اساس مصالح های مربوط به اهمیت مجازات
 ].٥٨، ص٢٩[گردد  و مقدم بر همه آنها محسوب می
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شک بدعت، با توجه به ماهیت آن که ذاتاً مستلزم ایجاد تغییر و انحراف در دین  بی
) ع(روست که امام علی  رود و از این است، از مصادیق برجسته جرایم یادشده به شمار می

بر همین ]. ٩٢، ص٧٨، ج٧٩[» کند نمی ویران را دین بدعت مانند چیزی«: اند دهفرمو
 مرتبه پنجگانه، در اصول این حفظ«: نویسد مبنا، غزالی در ادامه عبارت پیشین می

 مبتدعی مجازات" ...آن نمونه و است، مصالح در مرتبه باالترین که دارد قرار ضرورات
» گردد می مردم دین رفتن بین از سبب او که ،"کند می دعوت خود بدعت به که است

 ].١٧٤، ص١، ج٦٩[
بنابراین، جایگاه مهم دین در مقاصد شریعت و لزوم حمایت از آن، مقتضی 

برابر کالم غزالی، این مجازات در باالترین . انگاری بدعت و مجازات بدعتگذاران است جرم
یف مهم حاکم مسلمانان را، بر همین اساس، از جمله وظا. گیرد مرتبه مصالح قرار می

، ٥١: نکـ [اند  ها و برخورد با بدعتگذاران به شمار آورده جلوگیری از پدید آمدن بدعت
 .]٢٤ـ٢١، ص٢، ج٨٤؛ ٤٠، ص٧٧؛ ١٩٢ص

 
 مواجهه کیفری با بدعتگذاران در گفتار علمای اسالم. ٤
 علمای امامیه. ٤ .١

در سایر  و  تعزیر ذکر نشده استدر آثار فقهی امامیه، بدعت در عناوین موجب حدّ یا
 درباره مجازات بدعت دیده یمباحث فقهی یا غیر فقهی نیز، به جز مواردی معدود، بحث

ای   اشارهکهدست یافته شد تن از اندیشمندان امامیه در این میان به کالم دو . شود نمی
 :اند به موضوع مورد نظر داشته

 
  شیخ مفید)الف

 بر این امر اتفاق نظر دارند که اصحاب بدع، همگی کافرند و امامیه« :گوید وی چنین می
شان  امام باید در فرض تمکن، پس از دعوت آنها و اقامه دالیل روشن برای آنان، توبه

رهایشان [های خود توبه کنند و به راه راست درآیند  در صورتی که از بدعت. دهد 
 ].١٥ص، ٨٢[» رساند  به قتل می، و گرنه آنها را به دلیل ارتداد از ایمان،]کند می
 
 کاشف الغطاء) ب

چنانچه انکار ضروری دین و مانند آن، ناشی از گفته است که شیخ جعفر کاشف الغطاء 
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دهند و اگر  شود، بلکه شخص را توبه می شبهه باشد، حکم به کفر و ارتداد فطری نمی
. گردد  محکوم به قتل می و در مرتبه چهارم،کنند تعزیر میاو را توبه نکرد تا سه مرتبه 

 فریباما در صورتی که امکان این امر نباشد و از سوی دیگر، وجود آن شخص موجب 
عام و در حضور  گردد و در مأل مردم و فساد باورها باشد، از سرزمین خود اخراج می

 .شود همگان، از او اعالم برائت می
که موجب گمراهی   در فروع دینبه گفته وی همین حکم نسبت به بدعتگذاران

 ].٣٥٦، ص٢، ج٧٣[ یابد جریان میگردند نیز  جاهالن می
 

 مذاهب اربعهعلمای . ٤ .٢
اند که  علما و فقهای عامه، در موارد متعددی از مجازات بدعتگذار سخن به میان آورده

 :گردند برخی ذکر می
 
 حنفیه. ٤ .٢ .١
 عدم توبه در صورت حکم آن موجب کفر،  بدعتِکند که  چنین نقل میبن عابدینا

اما در بدعتی که موجب کفر نیست، تعزیر به هر وجهی که سبب . بدعتگذار قتل است
شمشیر جز با بازدارندگی گردد و هنگامی که  منع و بازداشتن بدعتگذار شود، الزم می

. گردد حاصل نشود، در صورتی که بدعتگذار دارای جایگاه رهبری باشد، قتلش جایز می
 وی مردم را به بدعت خود فراخواند و بیم نشر آن بدعت توسط ،مبتدعنچه چنابنابراین 

اندیشی  تواند از باب مصلحت وجود داشته باشد، حتی اگر محکوم به کفر نشود، حاکم می
و بازدارندگی او را به قتل رساند، زیرا فسادش تأثیر بر دین دارد و دارای گستردگی و 

 .]٢٤٣، ص٤، ج١٢[اهمیت بسیار است 
 
 مالکیه. ٤ .٢ .٢

دعوت خویش کسی که به بدعت : کرده استدیدگاه مالکیه را چنین بیان  ابن فرحون
رسد   به قتل میدر صورت عدم توبهافکند،  کند و میان جماعت مسلمین تفرقه می می

 .]٢٩٧، ص٢ج، ١٦[
قتل ک، به گفته آنان مال. اند مالکیان جواز قتل را تنها از جهت ارتداد بدعتگذار ندانسته

 .]٣٤٦، ص٢٨ج، ٣ [، نه به سبب ارتداده استقدَریّه را به سبب فساد در زمین تجویز کرد
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داند،  ، در مقابل دیدگاهی که قتل بدعتگذار غیرداعی را مطلقاً جایز نمیابن رشد
 .]٢٤٢ـ٢٤١، ص٤ج، ١٠[حکم به جواز قتل او در صورت توبه نکردن داده است 

 مالحظه و بدعتگذار و بدعت وضعیت به دعتگذاران راب با مقابله  نیز شیوه شاطبی
 یا دعوت آن، استتار یا بدعت کردن آشکار دین، در بدعت مفسده میزان همچون مواردی

 داند و از وابسته می... و داشتن جمعی پشتوانه و گروه بر اتکای بدعت، به دعوت عدم
 :کند می استخراج ذارانراهکارهای ذیل را برای مواجهه با بدعتگ علما، سخنان مجموع
: سه جهتاز (قتل مبتدع،  بدعت افشای زندان، تبعید، رویگردانی، و هجر تعلیم، و ارشاد

بدعتگذاری که بدعتش را آشکار کرده قتل  ،جهت دشمنی با مسلمین و خروج بر آنهااز 
بدون توبه دادن، نسبت به بدعتگذاری از جهت نفاق و قتل ، و توبهعدم است در صورت 

 و بدعتگذاران از نبردن ، تکفیر، ارث) بدعتش موجب کفر است و آن را مستور داشتهکه
 دفن و آنان بر نخواندن نماز آنها، میّت ندادن غسل خود،  ورثه از آنها نبردن ارث

 شهادت ردّ و تجریح بدعتگذار، با نکردن ازدواج به امر مسلمانان، های مقبره در نکردنشان
 از عیادت دارد، ترک عدالت به نیاز که مناصبی در آنها نگرفتن رقرا بدعت، اهل روایت و

 .]٢٢٧ـ٢٢٦ص ،١ج ،٥٦[ شان، و ضرب جنازه تشییع در حضور آنها و ترک بیماران
 
 شافعیه. ٤ .٢ .٣

چنین حکم کرده ) اصحاب کالم( در مورد برخی بدعتگذاران شافعینقل شده است که 
رند، سپس آنها را بر شتر سوار کنند و در که با شاخه درخت خرما مورد ضرب قرار گی

این مجازات کسی است که کتاب و سنّت را : میان طوائف و قبائل بگردانند و بگویند
 ].٢١٨، ص١ج، ٢٨[ترک کرده و به کالم روی آورده است 

های مخالف کتاب و سنّت  گروهی از پیروان شافعی قتل بدعتگذارانی را که به بدعت
 ].٣٤٦، ص٢٨ج، ٣[ اند شمردهکنند، جایز  دعوت می

نحوه برخورد با اهل بدعت را در صورتی که جماعتی کثیر ) امام الحرمین(جوینی 
خواند و چنانچه  کند که نخست امام آنها را به حق فرامی باشند، چنین بیان می

اما در صورتی که همچنان بر . دهد نپذیرفتند، آنان را از اظهار بدعت مورد نهی قرار می
، ٣٣[شود  ود اصرار ورزند، به عنوان قتال با اهل بغی، به نبرد با آنها وارد میراه خ

وی همچنین حکم به تعزیر داعیان ضالل، پس از نهی و تهدید آنها داده است ]. ٢١٥ص
و در جایی که با وجود اقدامات امام، همچنان بیم از فتنه آنان باشد، حصر و حبس 

 ].٢٢٩ـ٢٢٧، ص٣٣[است طوالنی آن افراد را جایز دانسته 
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 حنبلیه. ٤ .٢ .٤
گردد تا زمانی  احمد بن حنبل تصریح بر این کرده که بدعتگذار اهل دعوت، حبس می

اند که وی حکم به  با این حال نقل کرده]. ١٢٦، ص٦ج، ٣٠[که از بدعت خود بازگردد 
ه عدم تعرض نسبت به گروهی از اهل بدعت داده و از حبس کردن آنها کراهت ورزید

ـ ١٧٧، ص١٠ج، ١٨[است، با این استدالل که افراد مذکور دارای مادر و خواهر هستند 
همچنین طبق نقلی، داعیان جَهمیّه را به منظور دفع شر آنان، محکوم به قتل ]. ١٧٨

 ].١٢٦، ص٦ج، ٣٠[دانسته است 
ست، به اعتقاد ابن تیمیه قتل داعیان به بدعت، همواره به خاطر کفر و ارتداد آنها نی
گردند  بلکه گاهی به منظور جلوگیری از ضرر آنان نسبت به مردم، محکوم به قتل می

هنگامی که حق روشن است و مردم آن را : گوید  می همچنین وی].٣٥٠، ص٢٣، ج٣[
 دانند، چنانچه بدعتگذاری بخواهد دعوت به بدعت کند، باید او را از این کار بازداشت می
 .]١٧٣ـ١٧٢، ص٧ج، ٤[ یا با قتل اوگیرد،  زیر او صورت می یا با هجر و تع، این امرو

 
  و ارزیابی آرای علمابندی جمع
اشکال این .  مطابق کالم شیخ مفید، هر بدعتگذاری محکوم به کفر و ارتداد است)الف

اند  فقهای امامیه عنوان بدعت را در شمار موجبات کفر و ارتداد نیاوردهسخن آنست که 
مانند غالت و مشبّهه و مجسِّمه را در زمره کفار مبتدعین دیق و تنها برخی از مصا

، ٧ جو١٤، ص١ج، ٦٣ ؛٤٥، ص١ج، ٤٠ ؛١٥٨، ص١، ج٣٧: نکـ [اند  محسوب کرده
ه کای  مطابق ضابطههمچنین ]. ؛٥٥ـ٤٦، ص٦ج، ٨٧ ؛٤٩ـ٤١، ص٢ج، ٦٥ ؛٢٨٢ص

 ضروری دین ، بدعت فقط در فرضی که دربردارنده انکاراند بیان کردهبرخی علمای شیعه 
، ١٠ج ،٨٠ ؛٢٣٢، ص١١، ج٧٨ [باشد یا در اصول دین صورت گیرد، موجب کفر است

رسد کالم مفید را باید حمل بر  بر این اساس، به نظر می. ]٥٥ـ٤٦، ص٦ج ،٨٧ ؛٤٦٠ص
 .مواردی کرد که ضابطه یادشده بر بدعت منطبق باشد

ر فروع دین، محکوم به شود که بدعتگذاران د از عبارت کاشف الغطاء نیز برداشت می
این دسته از بدعتگذاران به شرطی قابل تعزیرند که اهل دعوت باشند و . کفر نیستند

 .وجودشان فسادبرانگیز و موجب ضاللت باشد
های  در بدعت.  منجر به کفر، موجب قتل است بدعتِهم از نظر فقهای عامه )ب

شود، ولی تعزیری که به   میغیرکفری، بدعتگذار چه اهل دعوت باشد و چه نباشد تعزیر
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در میان  شده است و هحد قتل برسد، به طور معمول اختصاص به اهل دعوت داد
 .آمده استقتل غیرداعی در کالم ابن رشد، جواز تنها عباراتی که مالحظه شد، 

. های مذکور برای بدعتگذاران، جهات مختلفی مورد نظر قرار گرفته است در مجازات
گیرد، و   میبغی قرارکیفر عنوان تحت ت کفر و ارتداد است، گاهی از جهگاهی مجازات 

 بنابراین در آنجا که عنوان .گردیده استالزم و فساد آنها گاه از باب دفع ضرر مبتدعین 
 در  ومستقلی همچون ارتداد یا بغی مطرح است، احکام ویژه همان عناوین جاری است

 این .گردد میتعیین حدید حاکم اسالمی تعزیری است که به صالمجازات، سایر موارد، 
ای از کیفرهای تعزیری، از احکام خفیفی مانند ارشاد و  ها به جز قتل، مجموعه مجازات

 ١.شوند انذار تا احکام شدیدتری همچون ضرب و حبس، را شامل می
توان ادعا کرد که در بین فقهای اهل سنّت،  با مالحظه مجموع عبارات علما، می )ج

عیت تعزیر و مجازات بدعتگذار، امری مورد اتفاق است، هرچند که در اصل مشرو
 چنین اتفاق نظری دیده فقهای امامیهاما در بین . جزئیات آن اختالفاتی وجود دارد

 و تنها از کالم برخی، اند شدهنمسأله مذکور شود، زیرا بیشتر آنان متعرض  نمی
 .مشروعیت امر یادشده قابل استفاده است

 
 ٢انگاری بدعت و مجازات بدعتگذاران ظاتی در باب جرممالح. ٥

انگاری بدعت و کیفر بدعتگذاران هرگز نباید حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را  جرم
بدین جهت . های صحیح در دین شود ورزی ای برای سرکوب اندیشه مخدوش کند و بهانه

رسیدگی به آن ضروری انگاری بدعت و نیز در مراحل  رعایت مسائلی در فرایند جرم
 :است برخوردار باالیی اهمیت از نکته، دو به در این بین، توجه و است

که مطابق با قواعد مسلّم فقه و حقوق جزا، در تبیین ماهیت و عناصر  نخست آن
دهنده بدعت، به عنوان عملی مجرمانه، به قدر متیقن اکتفا شود و موارد مبهم و  تشکیل

توجه به این امر در مرحله اثبات . ائت باقی گذارده شودمشکوک، تحت شمول اصل بر
 .جرم نیز الزم است

مالحظه این نکته در مورد بدعت، ضرورتی مضاعف نسبت به بسیاری از جرایم دارد، 

                                                                                                                                                                             
 و مباحث پیرامون آن، پژوهشی جداگانه برای بدعتگذارانهای متناسب  سخن از تعیین مجازات. ١

 .طلبد و از گنجایش این مقاله خارج است می
 .شود ای اجمالی به آن می میت آن، اشارهاین مبحث نیز به پژوهشی مستقل نیاز دارد و تنها به دلیل اه. ٢
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شود، اختالفی عمیق در شمول  نظرهایی که در ماهیت بدعت دیده می زیرا به جز اختالف
 .ان صاحبنظران وجود داردبدعت نسبت به شمار زیادی از مصادیق می

که در مراحل دادرسی و اثبات جرم بدعت، از قضات آگاه به جوانب  نکته دیگر آن
، زیرا تشخیص ١موضوع و در صورت لزوم از عالمان و کارشناسان خبره بهره گرفته شود

و احراز برخی قیود و عناصر بدعت، کاری بسیار دشوار است که تنها از عهده متخصصین 
البته در شیوه سنّتی قضای اسالمی که شخص فقیه، خود کلیه مراحل را . آید میدینی بر

 .رساند، نکته اخیر موضوعیت پیدا نخواهد کرد به انجام می
 
 گیری نتیجه

، مجازاتی برای عنوان بدعت )ع(و ائمه ) ص(ـ در قرآن کریم و روایات منقول از پیامبر ١
دام کیفری نسبت به برخی سرکردگان اهل قضایایی در مورد تجویز اق. ذکر نشده است

اند و تنها در  گزارش شده است که همگی دارای اشکال سندی) ع(بدعت از سوی ائمه 
بوده، مورد ) ع(یکی از آن موارد، اصل ماجرای قتل بدعتگذار که ناشی از دستور امام 

 . اند اهل دعوتهمه این موارد، مربوط به بدعتگذاران مرتدّ و . تأیید و قابل استناد است
ـ مواردی از تعزیر بدعتگذاران توسط خلفای اسالمی نقل شده است که برخی از آنها بر ٢

 .رود پایه مبانی فقهی اهل سنّت، دلیل معتبر برای مشروعیت تعزیر بدعتگذار به شمار می
. اند ـ فقهای اهل سنّت، در مواردی متعدد به تعزیر و کیفر اهل بدعت حکم کرده٣

اما فقهای امامیه غالباً . وعیت تعزیر بدعتگذاران مورد اتفاق این فقهاستاصل مشر
اند و تنها از کالم برخی، مشروعیت مجازات بدعتگذارانِ داعی  متعرض این مسأله نشده

 .قابل برداشت است
ـ بر مبنای قاعده جواز تعزیر در ارتکاب معاصی، که مورد پذیرش تمامی مذاهب ٤

انگاری بدعت قابل اثبات است، چه دیدگاه مشهور در  جرماسالمی است، مشروعیت 
هایی که مخالف فراگیر بودن تعزیر  قاعده یادشده مورد نظر قرار گیرد و چه دیگر دیدگاه

 .اند نسبت به همه معاصی
 

                                                                                                                                                                             
صی اجرا  امروزی، در قالب تشکیل محاکم تخصّهای دادرسی در سیستممراد، همان راهکاری است که . ١

 .شود می
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 .، قاهره، دارالمعارفالفتنة الکبری، )؟(حسین، طه ]. ٣٥[
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 .الحیدریة ، نجف، المطبعة)األقوال خالصة ( العلّامة   رجال، )ق١٣٨١(ــــــــــ ]. ٣٩[
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 .، مؤسسة النشراإلسالمی و النحل بحوث فی الملل، )؟(سبحانی، جعفر ]. ٥٠[
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