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چکیده
اهلمعرفت بهجهت برخی از مصالح و برای ادارۀ مریدان و تربیت بهتر آنان ،به وضع مقررات
و آداب و رسوم ویژهای دست زدند که به «مستحسنات» مشهور شد .برخی از ناقـدان عرفـان،
جعل اینها را از مصادیق «بدعت» در دین و طبق برخی از احادیث ،بدعت را حرام و فاعل آن
را معاقب میدانند .ما در این مقاله بهروش نقلی ـ تحلیلی ،با اسـتناد بـه تعـاریف بـدعت نـزد
اندیشمندان علوم اسالمی و تحلیل برخی از آیات و روایات به این نتیجه رسـیدیم کـه اگرچـه
طبق روایت نبوی ،ایجاد بدعت در دین حرام و فاعل آن عقاب میشود ،بدعتی که تصـرف در
احکام دین نباشد و بهگونۀ عموم بتوان برای آن مستند شرعی پیدا کرد ،از نوع بدعت ممـدو
یا هدایت است ،نه بدعت مذموم یا ضاللت .بدعت ممدو نه تنها حرام نیست ،بلکه در برخـی
موارد طبق روایت نبوی ،اگر سنت حسنهای باشد ،جایز بلکه برای حفظ مسلمانان و دین اسالم
واجب میشود؛ برایناساس ،مستحسنات عرفانی ازآنجاکه برپایـه مصـالح سـلوکیاند ،بـدعت
ممدو اند ،نه بدعت مذموم .البته سوءاستفاده ها و افراطوتفریطهایی که گاهی ازسـوی برخـی
صوفیان منحرف و جاهل درقبال برخی مستحسنات انجام میشود ،به جهت عروض عوارض و
افراط یا تفریطهای پیشآمده محکوم اند ،نه اینکه ازاساس در شمار مصادیق بدعت مذموم قرار
گیرند و نامشروع خوانده شوند.
کلیدواژهها :مستحسنات ،بدعت هدایت ،بدعت ضاللت ،اهلمعرفت ،صوفیان جاهل.

ـــــــــــــــــــــــــــ
* استاد سطح عالی حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)h.ramzani89@gmail.com( .
تاریخ دریافت۷۱/۵۱/۵۰ :؛ تاریخ پذیرش.۷۱/۵۰/۱۱ :

مقدمه
اهلمعرفت در راستای رسیدن به اهداف سلوکی خود ،برخی کارهایی را که بـدیع
ِ
مسلمانان پیشین سابقهای نداشته؛ ازقبیل پوشیدن
بوده و در تاریخ صدر اسالم و سنت
خرقــه ،بنــای خانقــاه ،چلهنشــینی ،اســماع و  ...جعــل و اختیــار کــرده و اصــطال
حسنات» را ناظر به آنها وضع کردهاند .عزالدین محمود کاشانی در ابتـدای بـاب
« ُمستا ا
حسـنات اختصـا ،یافتـه
پنجم ِ کتاب مصبا الهدایة و مفتا الکفایة ،که بـه بیـان ُمستا ا
است ،در توضیح معنای «استحسان» از دیدگاه اهلمعرفت میگوید:
«مراد از استحسان ،استحباب امرى و اختیار رسمی است که متصوفه آن را به اجتهاد خود
وضع کردهاند ،ازجهت صال حال طالبان ،بیآنك دلیلی واضح و برهانی الیح از سنت بر
آن شاهد بود؛ مانند الباس خرقه و بناى خانقاه و اجتماع از بهر سماع و نشستن در چله و
غیر آن ،هرچند آن اختیار از تشبث و تمسک بسنتی خالی نبود( ».کاشانی ،بیتا)641 :

ِ
ناقدان عرفان ،که به عرفان و آموزههـایش باتردیـد و انکـار مینگرنـد،
مخالفان و
اعمال و افعال یادشده را مصداق بدعت میدانند و بهموجب سخن رسول خدا صلی هال
علیه و آله «هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش اسـت» (کلینـی)71 /6 :6441 ،
این اعمال را سبب ورود به جهنم میدانند.
آیا واقعا اهلمعرفت در جعل اعمال مذکور مرتکب بدعت شده و کارشان مردود و
محکوم است یا ساحت بزرگان آنان از این اتهامهـا و ایرادهـا بـهدور اسـت هرچنـد
ممکن است برخی از افراد پاییندست و مدعی در اعتقاد و انجـام دادن برخـی از ایـن
آموزهها سوءاستفادههایی کنند یا کرده باشند.
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مقالۀ حاضر در مقام پاسخگویی به این پرسش است .نگارنده نخسـت تعـاریف و
معانی بدعت را از دیدگاه اندیشمندان علوم اسالمی تحلیل و سپس بـا تقسـیم مطلـق
بدعت به دو ِ
نوع ممدو و مذموم ،جایگاه مستحسنات عرفانی و علت وضع آنهـا را
بررسی کرده است.

بررسی تعاریف بدعت از نگاه اندیشمندان اسالم
نخست تعریفهای دانشمندان اسالمی را از «بدعت» ،گذرا بررسی میکنیم:
 .6سیدمرتضی در رسائل خویش میگوید« :بدعت زیادت یا نقصان در دین
با قصد وارد کردن در دین است( ».سیدمرتضی)214 /2 :6447 ،
 .2طریحی در تعریف بدعت میگوید« :بدعت چیز جدیدی است که در دین
بهوجود آمده و در کتاب و سنت اصلی نداشته باشـد( ».طریحـی:6717 ،
)299-292 /4
 .7صاحب جواهرالکالم بدعت را اینگونه تعریف میکند« :بدعت آن اسـت
که چیزی را که جزء آموزههای دینی نیست ،در دین داخل کنند( ».نجفی،
)212 /2 :6462
 .4میرزایقمی میگوید« :بدعت آن است که چیزی را کـه جـزء آموزههـای
دینی نیست ،بهقصد آموزههای دین در دین داخل کنند( ».میـزرای قمـی،
 .7ابننجیم مصرى میگوید« :بدعت غالبا دربارۀ ایجاد زیادت یـا نقصـی در
دین بهکار میرود( ».ابننجیم)714 /6 :6462 ،

 .6فیروز آبادی در القاموس المحیط می نویسد« :بدعت چیزی استت هت
پس از همال یافتن دین ،آن را در دیتن دالتک هددتد( ».فیروزآبتادی،
بیتا)5 /3 :
 .7ابنحجر عسقالنی در هتاب فتحالباری میگویتد« :محتداا

بت فتتح
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)211 /6 :6712

دال ،جمع محداة است و مراد از آن چیزی است ه ازنو ایجاد شتد
و در دین ریش ای نداشت باشد و این را در عرف اهتکشتر بتدعت
مینامدد( ».عسقالنی ،بیتا)353 /33 :
از تمام این تعریفها ،که بهرغم تعابیر مختلف تقریبا به یك معنـی بـازمیگردنـد،
نتیجه میگیریم بدعت بهمعنای مطلق اختراع و ابداع چیزی نیست که نوسـت و هـی
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سابقهای ندارد ،بلکه خصو ،ابداع و ایجاد چیز تازه و بیسابقهای اسـت کـه بـدون
هی مستند شرعی ،آن را همهون چیزی شرعی و دینـی در دیـن داخـل کننـد؛ خـواه
بهگونۀ اثبات باشد یا نفی؛ بنابراین بدعت دو رکن اساسی دارد:
 .6تصرف در دین؛ یعنی چیزی را نفیا یا اثباتا بـه نـام دیـن وارد آموزههـای
دینی کنند؛
 .2نداشتن ریشه در کتاب و سنت؛ یعنی بههی وجه نه بهگونۀ خصو ،و نه
عموم نتوان برای آن مستند شرعی پیدا کرد.
پس برای مثال ،اگر کسی نمازهای نافله و مستحبی را که نهتنها پیامبر صلی هال علیه
و آله و نه ائمۀ معصوم علیهمالسالم هی گاه آنها را بهجماعت نخواندنـد ،بلکـه از آن
نهی هم کردند ،بهجماعت بخواند یا بر تعداد رکعتهای نماز مغـرب بیفزایـد و آن را
مانند نماز عشا چهار رکعت بخواند یا از رکعتهای نماز عشا بکاهد و آن را مانند نماز
(أشه ُد أن اعلیا اول ِ ُّی هال) را که در اصـل جـزء
مغرب سه رکعت بخواند یا شهادت ثالثه ا
فصول اذان و اقامه نیست ،جزء فصول آن دو قرار دهد و این شهادت را بـههمیننیـت
بگوید و تمام این کارها را به نام دین و همهون واجب یا مستحب دینی و شـرعی در
دین وارد کند ،بیتردید بر همۀ اینها عنوان بدعت صدق میکنـد و ازایـنرو همگـی
مردود و محکوماند؛ زیرا هردو رکن یادشده در تمامی این موارد موجود است.
اما اگر کسی یا گروهی بدونآنکه قصد تشریع داشته باشد یا بخواهد چیـزی را بـر
مجموعۀ دین بیفزاید یا کم کند ،کار بیسابقهای را ابداع و جعل کند که برحسب برخی
اعتبارات و نیازها ،م ِ
فید نوعی یا شخصی است و همهنـین بـهجهت نوظهـور بـودن،
شریعت نیز درقبال آن ساکت و بهگونۀ خا ،نه به آن امر و نه از آن نهی کـرده اسـت،
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بیشک در چنین فرضی ،عنوان بـدعت بـر عمـل مـذکور صـدق نمیکنـد؛ ازایـنرو
ِ
بـودن
نمیتوان آن عمل را بهصرف بیسابقه بودن ،از مصادیق بدعت و بـهدلیل حـرام
بدعت ،آن را نیز حرام دانست و مرتکبش را به فسـق محکـوم کـرد ،بلکـه بـرعکـس
باتوجهبه منافع و مصالحی که بنـابر فـرض مزبـور در آن فعـل وجـود دارد ،میتـوان

بهاقتضای سخن رسول خدا صلی هال علیه و آله «هرکس سنت نیکویی را بنیان نهد کـه
تاکنون سابقه نداشته است ،تا روز قیامت پاداش آن سنت و نیز پاداش هرکسی که پس
از شخص مبدع به آن سنت پایبند باشدِ ،
ازآن اوست» (کلینی ،)64 /7 :6441 ،آن را نیز
از مصادیق عمل نیک دانست.
انواع بدعت (ممدوح و مذموم)
براساس آنهه تاکنون گفتیم ،بدعت به دو نوع ممدو و مذموم یا بدعت هدایت و
گمراهی تقسیم میشود .بررسی تعاریف اندیشمندان علوم اسالمی حاکی از ایـن بـود
که آن بدعتی که در روایت نبوی از آن نهی شده ،بدعت مذموم یا گمراهـی اسـت ،نـه
بدعت ممدو یا هدایت .طُ اریحی در مجمعالبحرین بهنقل از برخی شارحان احادیـث

میگوید:

«بدعت بر دو گونه است :بدعت هدایت و بدعت ضاللت و گمراهی؛ پس آنهه برخالف
دستور خدا و رسول باشد ،مذموم و سزاوار انکار است و آنهه در عموم کارهایی داخل است

مصادیق کارهای ممدو است؛ پس جایز نیست آن را نامشروع و برخالف شرع بدانیم؛ زیرا
پیامبر صلی هال علیه و آله آنجا که فرمود "هرکس سنت نیکویی را بنیان نهد که تاکنون سابقه
نداشته است ،پاداش آن سنت و نیز پاداش هرکسی که در بعد به آن سنت پایبند باشدِ ،
ازآن
اوست" برای چنین امری پاداش مقرر کرده است( ».طریحی)299 /4 :6717 ،

برایناساس نمیتوان هر کار جدید و بیسابقهای را بهسبب جدید بودن و نداشـتن
سابقه بدعت خوا ند و آن را به ضـاللت محکـوم کـرد؛ بـرای مثـال ،اگـر مسـلمانان و
دولتهای اسالمی برای آمادگیهای رزمی و دفاعی و دفع دشـمنان دیـن خـدا ،تهیـۀ
امکانات نظامی مدرن همانند توپ ،تانک ،مسلسل ،بمب و هواپیماهای بمبافکن و ...
را در دستور کار خود قرار دهند که در زمان رسول اکرم (صلی هال علیه و آله و سلم) و
همهنین زمان صحابه و تابعین وجود نداشته است و نیز در جنگهای دفاعی و رزمی،
بهجای تجهیزات زمان رسول هال صلی هال علیه و آله از تجهیزات نظامی مدرن اسـتفاده
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که خدا و رسول مردم را به آنها فراخوانده و ترغیب کردهاند ،ممدو و قابلپیروی است؛
ِ
بنابراین ،کار ِ
جدید بیسابقهای مانند نوعی از جود و بخشش که تاکنون سابقه نداشته ،از
نیک
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ِ
بودن آنها هی گاه بر اینگونه کارها عنـوان بـدعت
کنند ،بهرغم نداشتن سابقه و بدیع
صدق نمیکند .بلکه بهاعتراف همۀ صاحبنظران استفاده از تمامی این ابزار و وسـایل
برای دفاع از مسلمانان و دین خدا همهون تکلیف شرعی ،نهتنها جایز بلکه در برخـی
موارد واجب است؛ زیرا تهیۀ ادوات جنگی مدرن و استفاده از آنها اگرچه بدیع است
و بهگونۀ مشخص در دین سابقهای ندارد ،بهگونۀ عام و مطلق سابقه دارد و میتوان از
عموم آیۀ  14سوره انفال« ،تا میتوانید خود را به انواع نیروهای دفاعی و رزمی مجهـز
کنید تا با آن تجهیزات ،دشمنان خـود و نیـز دشـمنان خـدا را بترسـانید» حکـم آن را
بهدست آورد.
همهنین تأسیس سازمانها ،انجمنها ،تکیهها ،حسینیهها ،مجتمعهـا ،شـرکتهای
خصوصی و عمومی و سایر چیزهای بیسابقهای که براساس منافع و مصالح خاصه یا
عامه وضع شده یا خواهند شد و برایشان آیه یا روایتی وارد نشده و همهنـین آیـه یـا
روایتی از خصو ،آنها منع نکرده است ،میتوانند به همان مـال یادشـده مشـروع
ِ
بدعت ضاللت و گمراهی به خود بگیرند.
باشند؛ بدونآنکه عنوان
مستحسنات :بدعت هدایت یا ضاللت؟
ِ
حسـنات» در
باتوجهبه آنهه در تعریف و مال بدعت مذموم گفتیم ،بیشک « ُمستا ا
عرفان و تصوف اصیل اسالمی ،بهخودیخود بدعت مذموم نیستند و نمیتوان آنها را
بهکلی غیرشرعی دانست؛ زیرا  )6هی یک از بزر ِ
گان اهلمعرفت این اعمال را بهقصـد
تشریع و تصرف (زیاد یا کم کردن چیـزی) در دیـن خـدا وضـع نکردهانـد؛  )2بـرای
ِ
روایات معتبر ،نهـی شـرعی وجـود نـدارد؛ )7
هی یک از این اعمال ،در آیات قرآن و

ِ
ِ
روایات معتبر ،دستور شرعی
خصو ،هی یک از مستحسنات در آیات قرآن و
اگرچه
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وجود ندارد ،باتوجهبه منافع و مصالح هریک میتوان آنها را در عموم کارهایی داخل
کرد که خدا و رسول به آنها فراخواندهاند؛ پس تا آفات نفسانی و شیطانی به آنهـا راه
نیابد ،از مصادیق عمل صالح و سزاوار ثواباند.
حسنات رویآورده؛ مثل آنهه در زمـان حـال
بهجهت عوارضی که به برخی ُمستا ا

برای مراسم اسماع پیشآمده و افراطوتفریط هایی که در بعضی موارد رخ داده؛ مانند
آنهه در برخی ریاضتها و چلهنشینی های ناموجه به وجود آمده است ،می توان این
اعمال را همانند هر عمل دیگری محکوم کرد؛ حتی عمل مشـروعی همهـون بنـای
مسجد که به پایگاه نفاق تبدیل شود؛ البته فقط بهجهت عروض عوارض و افراط یـا
تفریطهای پیشآمده ،نه ا ینکه ازاساس در شمار مصادیق بدعت مذموم قرار گیرند و
نامشروع خوانده شوند؛ چنانکه متأسفانه دیده یا شنیدهایم برخی بدونآنکه قضایا را
تفکیک کنند ،اینگونه عمل می کنند .درست و معقول آن است که اصل مسـئله را از
مسائل جنبی و حاشیه ای جدا و منصفانه برای هرکـدام حکـم کنـیم؛ همانگونهکـه
خداوند تبار و تعال ی ،مانند این کار را برای ارزیابی رهبانیت خودسـاختۀ راهبـان
مسیحی کرده است:
«و ما رهبانیت خودساختۀ راهبان مسیحی را بر آنان واجب نساختیم ،جز برای جلب رضایت
و خشنودی خدا؛ ولی آنها حق رهبانیت را آنگونه که باید مراعات نکردند؛ پس ما پاداش
نکردند] زشتکارند( ».حدید)21 /

از این آیه چند نکته بهدست میآید:
 .۱خداوند رهبانیت را بر راهبان مسیحی واجب نساخته بود ،بلکه خود آنان
بودند که آن را بر خود واجب ساخته بودند؛
 .۱هدف از این رهبانیت خودساخته ،جلب رضایت و خوشنودی خدا بـوده
است؛
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مؤمنانشان را [که حق رهبانیت را ادا کردند] دادیم و بسیاری از آنها [که حق رهبانیت را ادا

 .۵درمیان راهبان مسیحی کسانی بودند که حق رهبانیت را آنگونهکه باید ادا
نکردند؛
 .۰خداوند راهبان مؤمنی را میستاید که حق رهبانیت را آنگونهکـه بایـد ادا
کردند و تأکید میکند پاداش آنها را داده است؛
 .۷خداوند راهبانی را سرزنش میکند و آنـان را فاسـق میخوانـد کـه حـق

00

رهبانیت را آنگونهکه باید ادا نکردند.
حال باتوجهبه برداشتهای پنج گانه از آیه ،اگرچه خداوند رهبانیت را بر راهبان
مسیحی واجب نکرده بود ،این طور هم نبود که به کلی از آن ناخوشنود باشد؛ زیرا اگر
چنین بود ،آنان را برای اصل ابتداع رهبانیت سرزنش می کرد ،نه برای رعایت نکردن
حق آن.
حضرت آیت هالجوادی آملی دام ظله دراینباره میفرمایند:
«خدای سبحان دربارۀ رهبانیت و انعزال و انزوای ابتداعی و اختراعی مسیحیان میفرماید" :ثم
قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم آتیناه اإلنجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه
رأفة ورحمة ورهبانیة ابتدعوها ما کاتابناها علیهم إال ابتغاء رضوان هال فما رعوها حق رعایتها"
این تعبیر امضای ضمنی رهبانیت است؛ یعنی چنانهه حق رهبانیت را درست رعایت
میکردند ،مذموم نبودند؛ یعنی جزء سنت حسنهای بود که ابتکار آن محمود است؛ نه مذموم؛
ولی آنها اصول ،احکام و آداب صحیح آن را رعایت نکردند و بهعنوان بدعت و سنت سیئه به
آن مبتال گشتند( ».تفسیر تسنیم ج  )۵۱۹ ، ۵نیز (ج )۱۱۵ ، ۱۷

بههرحال ،سرزنش نکردن اصل رهبانیت و سرزنش رعایت نکردن آن شاهد خوبی
ِ
مستحسنات عارفان ،که اگرچـه بهدسـتور خـدا
است بر پسندیده بودن کارهایی مانند
واجب نشده و در نصو ،دینی بهگونۀ خا ،از آنها سـخنی بـهمیان نیامـده اسـت،
اینچنین نیست که بهکلی مردود باشند .مستحسـنات نیـز هماننـد رهبانیـت ازجملـه
کارهایی هستند که مشایخ اهلمعرفت آنها را که هریک براسـاس ِحکاـم و مصـالحی
شخصی یا نوعی استوار است ،برای جلب رضـایت خـدا ،ابتـداع و جعـل کـردهانـد؛
ازاینرو اگر کسی حق آنها را آنگونهکه باید ادا کند و به اقتضائاتشـان پایبنـد باشـد،
بیشک همگی مقبولاند و براساس قاعده ،حضرت حق آنها را میسـتاید و بـه آنـان
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پاداش میدهد.
حسـنات
جناب عزالدین محمود کاشانی دربارۀ منظور اهـلمعرفـت از وضـع ُمستا ا
میگوید:
«و نظر ایشان در تقیید ظاهر مریدان و مسترشدان بمراعات آن رسوم و محافظت بر آداب

آن همگی بر تحصیل اجتماع بواطن و منع آفات و حفظ اوقات و تأکید رابطۀ محبت و
الفت ایشان مقصور ،و تکلف و ریا و طلب شهرت و سمعت و امتیاز و اختصا ،از
دیگران در این قصد ،بل در جملۀ مقاصد از ایشان دور( ».کاشانی ،بیتا)641 /

او به کسانی که این کارها را بدعت مذموم میخوانند ،چنین پاسخ میدهد:
«و طایفهای پریشان که برایشان انکار دارند ،گمان برند که مراد این طایفه در وضع این
رسوم و اختیار این اوضاع جز مجرد اسمی و مطلق رسمی نیست و بر عقل رکیکشان و
طبع کثیفشان صورت حال ایشان قبیح و مستهجن نماید و باشد که زبان طعن و وقیعت در
ایشان دراز کنند و گویند این طریقه بدعت است و بدعت عین ضاللت ،و تمسک بدین
حدیث که "شر االمور محدثاتها و کل محدثة بدعة و کل بدعة ضاللة" و امثال آن کنند .و
جواب آنست که مراد از بدعت مذموم آنست که مزاحم سنتی بود و اما هر بدعت که
مزاحم و منافی سنتی نبود و متضمن مصلحتی باشد ،مذموم نبود ،بلکه محمود باشد؛ مانند
قیام کردن بجهت داخل؛ چه این عادت در روزگار رسول علیه الصالة و السالم سنت نبوده
است تاحدىکه پیش رسول علیه الصالة و السالم و التحیة قیام نکردهاند و بعد از آن عادتی
مستمر گشته میان اهلاسالم و مراد ایشان از آن حصول استیناس و دفع استیحاش بوده ،و
درس علوم مستنبطه در عهد رسالت سنت نبوده است و بعد از امتداد زمان ،علماى اسالم
چندین کتب در علوم اسالمی تألیف کردهاند و بعضی علوم از خود استخراج و استنباط
نموده؛ مانند اصول فقه و اصول کالم و مسائل اجتهادى در فقه .و هی شك نیست در آنك
احداث و ابداع این علوم پسندیده است؛ چه حفظ سنت و علم احکام و استحکام قواعد
دین اسالم بدان منوط و مربوط است؛ پس اگر هر بدعتی ضاللت بودى ،بایستی که احداث
این امور همه ضاللت بودى و چون حال چنین بود ،چرا نشاید که این طایفه نیز رسومی
چند احداث کنند و مرادشان از آن تزکیۀ نفوس طالبان و تصفیۀ قلوب راغبان طریق
حقیقت و استجالب انوار یقین و حفظ قواعد دین بود ،بل که مستحب و مستحسن باشد».
(همان)۱۰۵-۱۰۱ /

در پایان تأکید میکنیم در مستحس ِ
نات صوفیه ،ممکـن اسـت صـو ِ
فیان منحـرف و
ُ ا ا
جاهل سوءاستفادههایی کردهاند یا ممکن است بکنند .بر جویای حقیقت الزم است بـا
درنظر گرفتن این نکته ،مدعی دروغین را از راستین جدا کند و مجاز را از حقیقت ،در
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این معنی عین مصلحت است و مصلحت در شرع معتبر و متبع .و نیز تصنیف کتب و
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ه
عبدال انصاری در رسالۀ کنزالسالکین بابی با عنوان
هر لباس و قامتی بازشناسد .خواجه
«در حق درویشان مجازی و حقیقی» دارد و میگوید:
«اکنون جمعی درویشان پیدا شدهاند که ایشان را رنگی و ینگی بیش نیست ،خانه و نامی ،دانه
و دامی ،شمعی و قندیلی زرقی و زنبیلی و ترنم بم و زیرى ،توغی و چوگانی ،سرایی و دکانی،
سفره و سماعی حجره و اجتماعی ،صومعه و خانقاهی ،ایوانی و بارگاهی ،قومی بیتهجدى
گروهی بیتشهدى ،بعضی صوف پوشیده ،گروهی موى تراشیده و دل هزار کس خراشیده.
آستین کوتاه چون اهلراز کرده و دست به مناهی دراز کرده ،روز تا شب کرامات گفته و شب
تا روز بهغفلت خفته ،از سوز سر به نام قانع و از دین با ایشان هزار مانع ،کلمات همه از
مشاهده و فرسنگها دور از مجاهده ،در ظاهر زراقند و در باطن بینی براقاند .ایشان را نه در
خانۀ دل هوایی و نه در خوان فقر نوایی و نه سوى شهر شهود رایی .هریك را شکل و
سیمایی .پارسایان در نظر مردم و گوساله نفس در دم ،تو پندارى صوفیاناند ،نی نی عنید و
الفیاناند ،بهصورت شمع عشاقاند و بهسیرت جمع فساقاند ،اندیشۀ ایشان انباشتن شکم و
پیشۀ ایشان بگداشتن حکم.

جــاهلـی چنـد از پـی رنـگـی شـده

صـوف پوش شیوه و شنگی شـده

هـریـکـی از ظاهـرش معمور لیــک

باطنش ویـران و دل سنـگی شده

خوابوخور را کرده عادت همچو گاو

وز ره طـاعـت خــر لنـگـی شـده

مـرد بـاید در ریـاضت روز و شـب

استخوان و پوست چون چنگی شده

ای سالک روشنجبین ،اهلصفه را چنین مبین .این جنـگ بـا فرقـهای اسـت کـه
ناموس ایشان خرقهای است .کبودپوشان سبزخوارند ،زردرویان سیاهکارند .در رقـص
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برآرند آستین ،و از صد یکی نه راسـتین .شـجرۀ خبیثـی خورنـد ،قـوم لـوط و امـت
محمدند .چون زاهدی دیدند صوفیاناند ،و چون شاهدی دیدند ،همـه لوطیانانـد .بـا
اینهمه غفلت و غی" ،یحبون انهم علی شـیء" [ ]...طریـق درویشـان ذکـر اسـت و
خدمت و طاع ت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسـلیم و تحمـل ،هرکـه بـدین

صفتها موصوف است به حقیقت درویش است؛ اگرچه در قباست .اما هـرزهگـردی
بینماز ،هواپرست ،هوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در
خواب غفلت ،و بخورد هرچه درمیان آید ،و بگوید هرچه بـر زبـان آمـد ،رنـد اسـت
اگرچه در عباست( ».انصاری)۷۹۱-۷۹۵ /۱ :۱۵۵۵ ،

نتیجهگیری
 .۱اگرچه طبق روایت نبوی ،ایجاد بدعت در دین حرام و فاعل آن عقاب میشـود،
با بررسی کالم بزرگان در معنای بدعت و بررسی آیات و روایات بهدست آوردیم کـه
بدعتی که تصرف در احکام دین نباشد و بهگونۀ عموم بتوان بـرای آن مسـتند شـرعی
پیدا کرد ،از نوع بدعت ممدو یا هدایت است ،نه بدعت مذموم یا ضاللت.
 .۱بدعت ممدو نهتنها حرام نیست ،بلکه در برخی موارد طبق روایت نبـوی اگـر
سنت حسنهای باشد ،جایز و برای حفظ مسلمانان و دین اسالم واجب میشود.
 .۵مستحســنات عرفــانی ازآنجاکــه برپایــۀ مصــالح ســلوکی بنــا شــدهاند ،بــدعت
 .۰سوءاستفادهها و افراطوتفریطهای برخی صوفیان منحرف و جاهل درقبال برخی
مستحسنات بهجهت عروض عوارض و افراط یا تفریطهای پیشآمده محکومانـد ،نـه
اینکه این اعمال ازاساس در شمار مصادیق بدعت مذموم قرار گیرند و نامشروع باشند.
متأسفانه دیده یا شنیدهایم برخی بدونآنکـه قضـایا را تفکیـک کننـد ،اینگونـه عمـل
میکنند .درست و معقول آن است که اصل مسئله را از مسائل جنبی و حاشیهای جدا و
منصفانه برای هرکدام حکوم کنیم؛ همانگونهکه خداوند تبار و تعالی نظیر این کار را
در مقام ارزیابی رهبانیت خودساختۀ راهبان مسیحی در آیۀ  ۱۱سوره انفال کرده است.
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ممدو اند ،نه مذموم.
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