
 

 

 

 

 

  بدعت ضاللت؟ یا یت: بدعت هدایمستحسنات عرفان
حسن رمضانی
* 

 چکیده 
بهتر آنان، به وضع مقررات  یتو ترب یدانمر ۀادار یاز مصالح و برا یجهت برخمعرفت بهاهل    

از ناقـدان عرفـان،  یمشهور شد. برخ« مستحسنات»دست زدند که به  اییژهوم وو آداب و رس
بدعت را حرام و فاعل آن  یث،از احاد یو طبق برخ یندر د« بدعت» یقرا از مصاد هاینجعل ا

بـدعت نـزد  یفبا اسـتناد بـه تعـار یلی،تحل ـ یروش نقلمقاله به ین. ما در ادانندمیرا معاقب 
کـه اگرچـه  یدیمرسـ یجهنت ینبه ا یاتو روا یاتاز آ یبرخ یلو تحل یالمعلوم اس یشمنداناند

که تصـرف در  یبدعت شود،یحرام و فاعل آن عقاب م ینبدعت در د یجادا ی،نبو یتطبق روا
کرد، از نوع بدعت ممـدو   یداپ یآن مستند شرع یعموم بتوان برا گونۀهنباشد و ب یناحکام د

 یبلکه در برخـ یست،تنها حرام نضاللت. بدعت ممدو  نه ایاست، نه بدعت مذموم  یتهدا یا
اسالم  ینحفظ مسلمانان و د یبلکه برا یزباشد، جا یااگر سنت حسنه ی،نبو یتموارد طبق روا

بـدعت  اند،یمصـالح سـلوک یـهازآنجاکه برپا یعرفان ستحسناتم اساس،ینبرا شود؛یواجب م
 یبرخـ یازسـو یکه گاه هایییطوتفرها و افراطهاند، نه بدعت مذموم. البته سوءاستفادممدو 
جهت عروض عوارض و به شود،یمستحسنات انجام م یمنحرف و جاهل درقبال برخ یانصوف
بدعت مذموم قرار  یقازاساس در شمار مصاد اینکهاند، نه محکوم آمدهیشپ هاییطتفر یاافراط 

 و نامشروع خوانده شوند. یرندگ
 

   جاهل. یانمعرفت، صوفبدعت ضاللت، اهل یت،ت، بدعت هدامستحسنا ها:کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (h.ramzani89@gmail.com). یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یعلم یئتحوزه و عضو ه یاستاد سطح عال *

  . ۱۱/۵۰/۷۱؛ تاریخ پذیرش: ۵۰/۵۱/۷۱تاریخ دریافت: 
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 مقدمه 

 را که بـدیع ییهابرخی کار، معرفت در راستای رسیدن به اهداف سلوکی خوداهل

وشیدن قبیل پ؛ ازای نداشتهسابقه بوده و در تاریخ صدر اسالم و سنت مسلماناِن پیشین

ــاه، چ ــای خانق ــه، بن ــماع هلخرق ــلو ... نشــینی، سا ــرده و و  جع ــار ک اصــطال  اختی

نات» الدین محمود کاشانی در ابتـدای بـاب اند. عز  دهها وضع کررا ناظر به آن« ُمستاحسا

ـناتیةالکفامفتا و  الهدایةمصبا پنجمِ کتاب   اختصـا، یافتـه ، که بـه بیـان ُمستاحسا

 گوید:معرفت میاهل از دیدگاه« استحسان»در توضیح معنای است، 

 خود به اجتهاد را آن متصوفه که است رسمی اریاخت و امرى استحباب، ساناستح از مراد»

 بر تسن از حیال برهانی و واضح لییدل آنكبی، طالبان حال صال  ازجهت، اندکرده وضع

 و چل ه در نشستن و سماع بهر از اجتماع و خانقاه بناى و خرقه الباس مانند ؛بود شاهد آن

 (641تا: )کاشانی، بی.« نبود خالی بسن تی تمسک و ثشبت از اریاخت آن ، هرچندآن ریغ

، نگرنـدتردیـد و انکـار میش باهـایبه عرفان و آموزهالفان و ناقداِن عرفان، که مخ

صل ی ال ه سخن رسول خدا  موجببهدانند و می بدعتیادشده را مصداق اعمال و افعال 

( 71/ 6: 6441)کلینـی، « گمراهی و هر گمراهی در آتش اسـت هر بدعتی» علیه و آله

 . داننداین اعمال را سبب ورود به جهنم می

ارشان مردود و کمرتکب بدعت شده و  مذکور معرفت در جعل اعمالاهل آیا واقعا  

هرچنـد  اسـت  دوربـه هـا و ایرادهـااتهام محکوم است یا ساحت بزرگان آنان از این

برخـی از ایـن  دادن د و انجـامعی در اعتقادست و مدیینپاممکن است برخی از افراد 

 یی کنند یا کرده باشند.هاسوءاستفادهها آموزه

ی به این پرسش است. نگارنده نخسـت تعـاریف و گویپاسخ مقالۀ حاضر در مقام

معانی بدعت را از دیدگاه اندیشمندان علوم اسالمی تحلیل و سپس بـا تقسـیم مطلـق 

هـا را نات عرفانی و علت وضع آنبدعت به دو نوِع ممدو  و مذموم، جایگاه مستحس

 بررسی کرده است. 
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 بررسی تعاریف بدعت از نگاه اندیشمندان اسالم

 کنیم:گذرا بررسی می، «بدعت»را از دانشمندان اسالمی  هاینخست تعریف

 نید در نقصان ای ادتیز بدعت  »گوید: رسائل خویش میدر  یمرتضدیس .6

 ( 214/ 2: 6447، مرتضی)سید.« است نید در کردن وارد قصد با

ن یدی است که در دیز جدیبدعت چ»گوید: میدر تعریف بدعت  یحیطر .2

: 6717)طریحـی، .« نداشته باشـد یوجود آمده و در کتاب و سنت اصلبه

4 /292-299) 

بدعت آن اسـت »کند: گونه تعریف میبدعت را این جواهرالکالمصاحب  .7

)نجفی،  .«داخل کنند در دین، های دینی نیستکه چیزی را که جزء آموزه

6462 :2 /212 ) 

هـای بدعت آن است که چیزی را کـه جـزء آموزه»گوید: میقمی میرزای .4

)میـزرای قمـی،  .«های دین در دین داخل کنندآموزه قصدبه، دینی نیست

6712 :6 /211 ) 

ایجاد زیادت یـا نقصـی در  بدعت غالبا  دربارۀ»گوید: مصرى می مینجابن .7

 (714/ 6: 6462نجیم، )ابن .«ودرکار میدین به

بدعت چیزی استت هت    : »نویسدمی المحیط قاموسالآبادی در فیروز .6
)فیروزآبتادی،   .«آن را در دیتن دالتک هددتد   ، پس از همال یافتن دین

 (  5/ 3تا: بی

محتداا  بت  فتتح    »گویتد:  می الباریفتحدر هتاب  یحجر عسقالنابن .7
جاد شتد   ینو ااست ه  از یاست و مراد از آن چیزجمع محداة ، دال

شتر  بتدعت   اهتک  ن را در عرفینداشت  باشد و ا یاش ین ریو در د
 ( 353/ 33تا: )عسقالنی، بی.« نامددیم

گردنـد، میبـاز معنـی كی تعابیر مختلف تقریبا  به رغمبهکه ، هافیتعر نیا از تمام

که نوسـت و هـی   نیست مطلق اختراع و ابداع چیزی یمعنابه گیریم بدعتمینتیجه 
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ای اسـت کـه بـدون سابقهخصو، ابداع و ایجاد چیز تازه و بی ای ندارد، بلکهسابقه

دینـی در دیـن داخـل کننـد؛ خـواه  شرعی و همهون چیزیآن را ، هی  مستند شرعی

 دو رکن اساسی دارد:  تبدعگونۀ اثبات باشد یا نفی؛ بنابراین به

هـای آموزهوارد  نیـباتا  بـه نـام درا نفیا  یا اث یزیچیعنی ن؛ یتصرف در د .6

 ی کنند؛نید

خصو، و نه  گونۀوجه نه بهی هبهشه در کتاب و سنت؛ یعنی یداشتن رن .2

 عموم نتوان برای آن مستند شرعی پیدا کرد.

تنها پیامبر صل ی ال ه علیه ی را که نهمستحبهای نافله و اگر کسی نمازپس برای مثال، 

جماعت نخواندنـد، بلکـه از آن ها را بهگاه آنالسالم هی یهمعلۀ معصوم ائم و آله و نه

آن را و  یفزایـدبهای نماز مغـرب بر تعداد رکعتا یجماعت بخواند نهی هم کردند، به

مانند نماز  بکاهد و آن را های نماز عشامانند نماز عشا چهار رکعت بخواند یا از رکعت

ُد شهادت ثالثه  یامغرب سه رکعت بخواند  ( )أشها لِیُّ ال ه لی ا  وا اصـل جـزء که در را أن  عا

نیـت نهمیفصول اذان و اقامه نیست، جزء فصول آن دو قرار دهد و این شهادت را بـه

دینی و شـرعی در  مستحبواجب یا  ها را به نام دین و همهونو تمام این کار بگوید

رو همگـی ایـنازو  کنـدها عنوان بدعت صدق میاین تردید بر همۀدین وارد کند، بی

 در تمامی این موارد موجود است.  یادشدهدو رکن اند؛ زیرا هرمردود و محکوم

شد یا بخواهد چیـزی را بـر قصد تشریع داشته با آنکهاما اگر کسی یا گروهی بدون

برخی  برحسبای را ابداع و جعل کند که سابقهکار بی، یا کم کند یفزایدبدین  مجموعۀ

، نوظهـور بـودن جهتبـهنوعی یا شخصی است و همهنـین  فیدِ م، هااعتبارات و نیاز

مر و نه از آن نهی کـرده اسـت، نه به آن ا خا،گونۀ درقبال آن ساکت و به شریعت نیز

رو ازایـنکنـد؛ رضی، عنوان بـدعت بـر عمـل مـذکور صـدق نمیدر چنین ف شکبی

لیل حـرام بـودِن دسابقه بودن، از مصادیق بدعت و بـهبی صرفبهتوان آن عمل را نمی

عکـس بدعت، آن را نیز حرام دانست و مرتکبش را به فسـق محکـوم کـرد، بلکـه بـر

تـوان ، میوجـود دارد به منافع و مصالحی که بنـابر فـرض مزبـور در آن فعـلتوجهبا
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هرکس سنت نیکویی را بنیان نهد کـه »و آله صل ی ال ه علیه اقتضای سخن رسول خدا به

ست، تا روز قیامت پاداش آن سنت و نیز پاداش هرکسی که پس ا کنون سابقه نداشتهتا

نیز را  آن(، 64/ 7: 6441)کلینی، « ، ازآِن اوستت پایبند باشداز شخص مبدع به آن سن

 . مصادیق عمل نیک دانستاز 

 انواع بدعت )ممدوح و مذموم(

 آنهه تاکنون گفتیم، بدعت به دو نوع ممدو  و مذموم یا بدعت هدایت و براساس

شود. بررسی تعاریف اندیشمندان علوم اسالمی حاکی از ایـن بـود گمراهی تقسیم می

که آن بدعتی که در روایت نبوی از آن نهی شده، بدعت مذموم یا گمراهـی اسـت، نـه 

یحی در بدعت ممدو  یا هدایت.   یـثاحادشارحان نقل از برخی به البحرینمجمعُطرا

 گوید: می

 برخالف آنههگمراهی؛ پس  ضاللت و بدعتهدایت و  تبدعبدعت بر دو گونه است: »

ست هایی داخل ادر عموم کار آنههاست و  انکار، مذموم و سزاوار دستور خدا و رسول باشد

پیروی است؛ ، ممدو  و قابلاندها فراخوانده و ترغیب کردهکه خدا و رسول  مردم را به آن

خشش که تاکنون سابقه نداشته، از عی از جود و بای مانند نوسابقهبنابراین، کار نیِک جدیِد بی

 زیرا مصادیق کارهای ممدو  است؛ پس جایز نیست آن را نامشروع و برخالف شرع بدانیم؛

یی را بنیان نهد که تاکنون سابقه نیکو هرکس سنت" که فرمود آنجا پیامبر صل ی ال ه علیه و آله

، ازآِن ت پایبند باشددر بعد به آن سننداشته است، پاداش آن سنت و نیز پاداش هرکسی که 

 (299/ 4: 6717)طریحی،  «نین امری پاداش مقرر کرده است.برای چ "اوست

جدید بودن و نداشـتن  سبببهای را سابقهتوان هر کار جدید و بیاساس نمیبراین

ند و آن را به ضـاللت محکـوم کـرد؛ بـرای مثـال، اگـر مسـلمانان و خوا بدعت سابقه

دا، تهیـۀ های رزمی و دفاعی و دفع دشـمنان دیـن خـمادگیاسالمی برای آهای دولت

...  و افکنبمب یماهایبمب و هواپمدرن همانند توپ، تانک، مسلسل،  یامکانات نظام

ه و آله و سلم( و یال ه عل یکه در زمان رسول اکرم )صلکار خود قرار دهند  در دستوررا 

های دفاعی و رزمی، ته است و نیز در جنگزمان صحابه و تابعین وجود نداشهمهنین 

از تجهیزات نظامی مدرن اسـتفاده  صلی ال ه علیه و آله ال ه رسولجای تجهیزات زمان به
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عت بـدگونه کارها عنـوان یناگاه بر ها هی بودِن آننداشتن سابقه و بدیع  رغمبه، کنند

مامی این ابزار و وسـایل استفاده از ت راننظاعتراف همۀ صاحبکند. بلکه بهصدق نمی

یز بلکه در برخـی جاتنها ، نهیف شرعیتکل برای دفاع از مسلمانان و دین خدا همهون

چه بدیع است گرا هامدرن و استفاده از آن یادوات جنگ ۀیموارد واجب است؛ زیرا ته

از توان گونۀ عام و مطلق سابقه دارد و میهبای ندارد، گونۀ مشخص در دین سابقهو به

نیروهای دفاعی و رزمی مجهـز  د خود را به انواعیتوانیتا م»، سوره انفال 14عموم آیۀ 

حکـم آن را  «ود و نیـز دشـمنان خـدا را بترسـانیددشمنان خـ، تا با آن تجهیزات دیکن

 .دست آوردبه

های هـا، شـرکتها، مجتمعینیهحسها، ها، تکیهها، انجمنهمهنین تأسیس سازمان

یا  خاصهمنافع و مصالح  براساسکه  ایسابقهیب سایر چیزهایخصوصی و عمومی و 

همهنـین آیـه یـا آیه یا روایتی وارد نشده و  یا خواهند شد و برایشانه وضع شده عام

مشـروع  یادشـدهتوانند به همان مـال  ها منع نکرده است، میروایتی از خصو، آن

  .بگیرندعنوان بدعِت ضاللت و گمراهی به خود  آنکه؛ بدونباشند

 مستحسنات: بدعت هدایت یا ضاللت؟

ـنات» شکدر تعریف و مالِ  بدعت مذموم گفتیم، بی آنهه بهباتوجه در « ُمستاحسا

ها را توان آنخود بدعت مذموم نیستند و نمییخودبهرفان و تصوف اصیل اسالمی، ع

 قصـدبهرا  معرفت این اعمالگاِن اهلاز بزر یکی ه( 6 یرشرعی دانست؛ زیراغ یکلبه

بـرای  (2 انـد؛ن چیـزی( در دیـن خـدا وضـع نکردهیا کم کرد تشریع و تصرف )زیاد

( 7وجـود نـدارد؛  نهـی شـرعییک از این اعمال، در آیات قرآن و روایاِت معتبر، ی ه

و روایاِت معتبر، دستور شرعی  قرآنآیات در  از مستحسنات یکی هخصوِ،  اگرچه

 هایی داخلدر عموم کار ها راتوان آنو مصالح هریک میفع به مناوجود ندارد، باتوجه

هـا راه آفات نفسانی و شیطانی به آنتا اند؛ پس فراخواندهها ل به آنکه خدا و رسوکرد 

  د.ان، از مصادیق عمل صالح و سزاوار ثوابنیابد

نات روی جهتبه در زمـان حـال  آنههآورده؛ مثل عوارضی که به برخی ُمستاحسا
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ماع برای مر هایی که در بعضی موارد رخ داده؛ مانند وتفریطآمده و افراطیشپاسم سا

توان این یموجود آمده است، های ناموجه بهنشینیها و چلهدر برخی ریاضت آنهه

اعمال را همانند هر عمل دیگری محکوم کرد؛ حتی عمل مشـروعی همهـون بنـای 

عروض عوارض و افراط یـا  جهتبهمسجد که به پایگاه نفاق تبدیل شود؛ البته فقط 

و ینکه ازاساس در شمار مصادیق بدعت مذموم قرار گیرند اآمده، نه یشپهای تفریط

قضایا را  آنکهایم برخی بدوندیده یا شنیده متأسفانه کهچنانخوانده شوند؛  نامشروع

 را از مسـئلهکنند. درست و معقول آن است که اصل گونه عمل میتفکیک کنند، این

کـه گونهحکـم کنـیم؛ همان هرکـدامای جدا و منصفانه برای جنبی و حاشیه مسائل

ۀ راهبـان خودسـاختیت رهبانی، مانند این کار را برای ارزیابی تعال و تبار خداوند 

 مسیحی کرده است: 

جلب رضایت جز برای ، راهبان مسیحی را بر آنان واجب نساختیم ۀخودساخت یترهبانو ما »

باید مراعات نکردند؛ پس ما پاداش گونه که یت را آنرهبان ها حقا؛ ولی آنو خشنودی خد

یت را ادا رهبان ها ]که حقادا کردند[ دادیم و بسیاری از آنرهبانیت را  مؤمنانشان را ]که حق

 (21)حدید/ .« کارندزشتنکردند[ 

 آید: دست میاز این آیه چند نکته به

خود آنان حی واجب نساخته بود، بلکه مسی خداوند رهبانیت را بر راهبان .۱

 واجب ساخته بودند؛ بر خودبودند که آن را 

لب رضایت و خوشنودی خدا بـوده ج، خودساخته یترهبانهدف از این  .۱

 است؛

که باید ادا گونهیت را آنرهبانانی بودند که حق راهبان مسیحی کس یاندرم .۵

 نکردند؛

کـه بایـد ادا گونهیت را آننرهبا ستاید که حقخداوند راهبان مؤمنی را می .۰

 ها را داده است؛کند پاداش آنکردند و تأکید می

خوانـد کـه حـق یو آنـان را فاسـق م کندمیسرزنش اهبانی را خداوند ر .۷
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 که باید ادا نکردند. گونهیت را آنرهبان

یت را بر راهبان رهبانگانه از آیه، اگرچه خداوند های پنجبه برداشتحال باتوجه 

کلی از آن ناخوشنود باشد؛ زیرا اگر طور هم نبود که بهواجب نکرده بود، این مسیحی

کرد، نه برای رعایت نکردن یت سرزنش میرهبانچنین بود، آنان را برای اصل ابتداع 

 حق آن. 

  فرمایند:یمباره یندرا جوادی آملی دام ظل هال ه یتآحضرت 

 ثم  ": دیفرمایم انیحیمس یاختراع و یابتداع یواانز و انعزال و تیرهبان دربارۀ خدای سبحان»

 اتبعوه نیالذ قلوب یف وجعلنا لیاإلنج ناهیآت میمر ابن یسیبع نایوقف   برسلنا آثارهم یعل نایقف  

 "تهایرعا حق رعوها فما ال ه  رضوان ابتغاء إال   همیعل کاتاب ناها ما ابتدعوها ةیورهبان ورحمة رأفة

 تیرعا درست را تیرهبان حق چنانهه یعنی است؛ تیانرهب یضمن یامضا ریتعب نیا

 مذموم؛ نه است؛ محمود آن ابتکار که بود یاحسنه تسن جزء یعنی نبودند؛ مذموم، کردندیم

 به یئهس تسن و بدعت عنوانبه و نکردند تیرعا را آن حیصح آداب و احکام، اصول هاآن یول

 (۱۱۵،  ۱۷ز )ج نی (۵۱۹ ، ۵تسنیم ج  )تفسیر «گشتند. مبتال آن

د خوبی شاهیت و سرزنش رعایت نکردن آن رهبان، سرزنش نکردن اصل هرحالبه

خـدا  دسـتوراگرچـه بهکه ، عارفان است بر پسندیده بودن کارهایی مانند مستحسناتِ 

یان نیامـده اسـت، مبـهها سـخنی گونۀ خا، از آناجب نشده و در نصو، دینی بهو

 ازجملـه یـترهبانهماننـد  باشند. مستحسـنات نیـز ی مردودکلچنین نیست که بهینا

م و مصـالحی  براسـاسیک ها را که هرمعرفت آنکارهایی هستند که مشایخ اهل ِحکـا

؛ انـدو جعـل کـرده ابتـداعاستوار است، برای جلب رضـایت خـدا، یا نوعی شخصی 

بنـد باشـد، تشـان پایو به اقتضائا که باید ادا کندگونهها را آنرو اگر کسی حق آنازاین

و بـه آنـان  سـتایدمی ها راآن حضرت حققاعده،  براساساند و شک همگی مقبولبی

 دهد.پاداش می

ـنات معرفـت از وضـع اهـل منظورالدین محمود کاشانی دربارۀ جناب عز   ُمستاحسا

 گوید:می

 آداب بر محافظت و رسوم آن بمراعات مسترشدان و دانیمر ظاهر دییتق در شانیا نظر و»
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 و تمحب ۀرابط دیتأک و اوقات حفظ و آفات منع و بواطن اجتماع لیتحص بر همگی آن

 از اختصا، و ازیامت و سمعت و شهرت طلب و ایر و فتکل و، مقصور شانیا الفت

 (641تا/ )کاشانی، بی« ر.دو شانیا از مقاصد ۀجمل در بل، قصد نیا در گرانید

 دهد:خوانند، چنین پاسخ میاو به کسانی که این کارها را بدعت مذموم می

 نیا وضع در فهیطا نیا مراد که برند گمان، دارند انکار شانیبرا که شانیپر اییفهطا و»

 و کشانیرک عقل بر و ستین رسمی مطلق و اسمی دمجر جز اوضاع نیا اریاخت و رسوم

 رد عتیوق و طعن زبان که باشد و دینما مستهجن و حیقب شانیا حال صورت فشانیکث طبع

 نیبد تمسک و، ضاللت نیع بدعت و است بدعت قهیطر نیا ندیگو و کنند دراز شانیا

 و .کنند آن امثال و "ضاللة بدعة کل   وة بدع محدثة کل   و محدثاتها االمور شر  " که ثیحد

 که بدعت هر اام و بود تیسن مزاحم که آنست مذموم بدعت از مراد که آنست جواب

 مانند ؛باشد محمود بلکه، نبود مذموم، باشد مصلحتی نمتضم و نبود تیسن منافی و مزاحم

الة هیعل رسول روزگار در عادت نیا چه ؛داخل بجهت کردن امیق الم و الص   نبوده تسن الس 

الة هیعل رسول شیپ کهىحدتا است الم و الص   عادتی آن از بعد و اندنکرده امیق ةی  الت ح و الس 

 و، بوده حاشیاست دفع و ناسیاست حصول آن از شانیا مراد و اسالماهل انیم گشته مستمر

 و کتب فیتصن زین و .مت بع و معتبر شرع در مصلحت و است مصلحت نیع معنی نیا

 اسالم علماى، زمان امتداد از بعد و است نبوده تسن رسالت عهد در مستنبطه علوم درس

 استنباط و استخراج خود از علوم بعضی و اندکرده فیتأل اسالمی علوم در کتب نیچند

 آنك در ستین شك  یه و. هفق در اجتهادى مسائل و کالم اصول و فقه اصول مانند ؛نموده

 قواعد استحکام و احکام علم و تسن حفظ چه ؛است دهیپسند علوم نیا ابداع و احداث

 احداث که ستییبا، بودى ضاللت بدعتی هر اگر پس؛ است مربوط و منوط بدان اسالم نید

 رسومی زین فهیطا نیا که دینشا چرا، بود نیچن حال چون و بودى ضاللت همه ورام نیا

 قیطر راغبان قلوب ۀیتصف و طالبان نفوس ۀیتزک آن از مرادشان و کنند احداث چند

.« باشد مستحسن و مستحب که بل، بود نید قواعد حفظ و نیقی انوار استجالب و قتیحق

 (۱۰۵-۱۰۱)همان/ 

ناِت صوفیه، ممکـن اسـتنیم کمیکید پایان تأدر  فیاِن منحـرف و صـو در ُمستاحسا

اند یا ممکن است بکنند. بر جویای حقیقت الزم است بـا یی کردههاسوءاستفادهجاهل 

از حقیقت، در و مجاز را جدا کند راستین ، مدعی دروغین را از نکتهگرفتن این  درنظر
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عنوان  بابی با السالکینکنزرسالۀ عبدال ه انصاری در هر لباس و قامتی بازشناسد. خواجه

 گوید:دارد و می« یقیدرویشان مجازی و حق حق در»

 دانه، نامی و خانه، ستین شیب نگیی و رنگی را شانیا که اندشده دایپ شانیدرو جمعی اکنون»

، دک انی و ییسرا، چوگانی و توغی، رىیز و بم ترنم و لییزنب و زرقی لییقند و شمعی، دامی و

 دىتهجبی قومی، بارگاهی و وانییا، خانقاهی و صومعه، اجتماعی و حجره ماعیس و سفره

 .دهیخراش کس هزار دل و دهیتراش موى گروهی، دهیپوش صوف بعضی، دىتشهبی گروهی

 شب و گفته کرامات شب تا روز، کرده دراز مناهی به دست و کرده رازاهل چون کوتاه نیآست

 از همه کلمات، مانع هزار شانیا با نید از و قانع نام به سر   سوز از، خفته غفلتبه روز تا

اقند ظاهر در، مجاهده از دور هافرسنگ و مشاهده اق نییب باطن در و زر   در نه را شانیا .اندبر 

 و شکل را كیهر. ییرا شهود شهر سوى نه و یینوا فقر خوان در نه و ییهوا دل خانۀ

 و دیعن نی نی، اندانیصوف پندارى تو، دم در نفس لهگوسا و مردم نظر در انیپارسا. ییمایس

اق جمع رتیسبه و اندعشاق شمع صورتبه، اندانیالف  و شکم انباشتن شانیا شۀی، اندندافس 

 .حکم بگداشتن شانیا شۀیپ

 دهـوف پوش شیوه و شنگی شـص          دهـی شـگـی رنـد از پـی چنـاهلــج

 گی شدهـران و دل سنـباطنش وی          کــرش معمور لیـاز ظاه یـکـیرـه

 دهـی شـگـر لنــت خـاعـره ط وز         گاو وخور را کرده عادت همچوخواب

 استخوان و پوست چون چنگی شده         بـاضت روز و شـری راید دـرد بـم

ای اسـت کـه این جنـگ بـا فرقـه .صفه را چنین مبین، اهلجبینای سالک روشن

. در رقـص کارنداهیسرویان زرد، ای است. کبودپوشان سبزخوارندقهناموس ایشان خر

ت شـجرۀ خبیثـی خورنـد، قـوم لـوط و امـ و از صد یکی نه راسـتین.، برآرند آستین

 بـا .نـدالوطیان همـه، و چون شاهدی دیدند، نداصوفیان ددیدنمحمدند. چون زاهدی 

درویشـان ذکـر اسـت و طریـق  ]...[ "شـیء علی ان هم یحب ون"، غفلت و غی همهنیا

هرکـه بـدین ، لت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسـلیم و تحمـخدمت و طاع
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گـردی اما هـرزه .قباستاگرچه در  ؛ها موصوف است به حقیقت درویش استصفت

روز کند در  هاشبهوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و ، هواپرستنماز، بی

رنـد اسـت ، و بگوید هرچه بـر زبـان آمـد، آید انیدرمو بخورد هرچه ، خواب غفلت

 (۷۹۱-۷۹۵/ ۱: ۱۵۵۵)انصاری، « .اگرچه در عباست

 گیرینتیجه

، شـودایجاد بدعت در دین حرام و فاعل آن عقاب می، گرچه طبق روایت نبویا .۱

آوردیم کـه  دستبهبا بررسی کالم بزرگان در معنای بدعت و بررسی آیات و روایات 

عی عموم بتوان بـرای آن مسـتند شـر گونۀف در احکام دین نباشد و بهکه تصربدعتی 

 پیدا کرد، از نوع بدعت ممدو  یا هدایت است، نه بدعت مذموم یا ضاللت.

تنها حرام نیست، بلکه در برخی موارد طبق روایت نبـوی اگـر . بدعت ممدو  نه۱

 شود.ب میای باشد، جایز و برای حفظ مسلمانان و دین اسالم واجسنت حسنه

اند، بــدعت اکــه برپایــۀ مصــالح ســلوکی بنــا شــدهازآنج. مستحســنات عرفــانی ۵

 اند، نه مذموم.ممدو 

های برخی صوفیان منحرف و جاهل درقبال برخی وتفریطو افراط هاسوءاستفاده. ۰

انـد، نـه آمده محکومیشپهای عروض عوارض و افراط یا تفریط جهتبهمستحسنات 

باشند.  و نامشروعقرار گیرند مذموم  ازاساس در شمار مصادیق بدعت ینکه این اعمالا

گونـه عمـل قضـایا را تفکیـک کننـد، این آنکـهایم برخی بدوندیده یا شنیده متأسفانه

ای جدا و جنبی و حاشیه مسائلرا از  مسئلهدرست و معقول آن است که اصل د. کننمی

نظیر این کار را  یتعال و تبار ه خداوند کگونهحکوم کنیم؛ همان هرکدامبرای منصفانه 

  است. کرده سوره انفال ۱۱در آیۀ  راهبان مسیحی ۀخودساخت یترهباندر مقام ارزیابی 
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