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چکیده
برهانالدّین محقق ترمذی یکی از شخصیتهای برجستۀ عرفاان االایمی االات هاد ج جایاحی ر ایج
بهاءولد بلخی جا جک هر و ج الایۀ عنایت او بد ججات واالی عرفاحی الات یافاتس الایّد اا

از مار

بهاءالدیّن ،اجشا و هدایت میالحا جیلالدّین جا بد عهده گرفت و او جا آحگیحد بد وا ی طریقت هدایت هر و
بد مقام فنا جالاحد هد تیاحست مصاربت شاه معشیقان  -شم

تبریایی -جا برتابادس تمماد ج هتااع معااج

برهانالدّین آشکاج میهند هد او احدیشدهای واالیی ج عرصۀ طریقت اج و این احدیشدها تحیّلی شگر

ج

تفکّر بیجگاحی چین میلیی و اللطانولد بد وجی آوج ه االتس وی از زمره عرفایی االت هد وردت هستی جا
جک هر ه ،هثرات جا امیجی اعتباجی می احدس برهانالدّین همچنین والیت جا معرفتی قلبی می احد هد بد والیلۀ
آن میتیان همد چیی جا مسخر رق احستس عیوه براین ،الیّد الر ان ج مایج جیاتات ،رهار و چلادحشاینی
تیتیحاتی ا ه االت هد لیلی آشکاج بر اختگی او ج وا ی عرفان االتس
ج این جستاج ا

از برجالی اجمالی الیر زحدگاحی برهانالدّین ،مهمترین احدیشدهای عرفاحی او تحلید و

برجالی خیاهد شدس
هلید واژهها:
برهانالدّین محقق ،وردت وجی  ،والیت ،جیاتت ،رهر ،چلدحشینیس

 -1اژوهشگر اسا هتری زبان و ا بیات فاجالی احشگاه یی  ،یی  ،ایرانس حییسنده مسئیلd.vaseqhi@gmail.com :

 -2االتا تمام زبان و ا بیات فاجالی احشگاه یی  ،یی  ،ایرانس
 -3احشیاج زبان و ا بیات فاجالی احشگاه یی  ،یی  ،ایرانس

پیشگفتار
برهانالدیّن محقق ترمذی (متیفی836هسق) از الا ات رسینی ترمذ بی و ج عالم عرفاان مقاامی
ب

جفیع اشتس الپهساالج او جا «تاج االولیا و المحققین» و «زبدة االزهیا و العااجفین» حامیاده االاتس

(الپهساالج )101 :1361 ،اهد طریقت برهانالدّین جا بد لید اینکد بر خیاطر احسانهاا و امایج ییبای
یگر اشرا

اشت «الیّد الر ان» میحامیدحدس بد تعبیر افیهی« :ر رت الیّد جا ج ملا

خراالاان و

ترمذ و بخاجا و ییره مشهیج الیّد الر ان مىگفتند و ائم از تمایر جون و مغیبات الافلى و علای
مىگفت»س (افیهی ،1382 ،ج)68 :1
الیّد ج وجان جیاحی بد بلخ آمد و چین عشق و شیج جون اللطانالعلماا بهااءالادّین بلخای جا
مشاهده هر و الرالپر ة او شدس صارب مناقبالعاجفین ج خصیص علّت مرید شدن محقق ترماذی
آوج ه االت« :گییند البب مرید شدن ر رت الیّد برهانالدّین محقاق ترماد  -جتاى ا عناد -
همان خیاع بی ه االت هد علما بلخ ج خیاع یدحد هد مصطفى -صلى ا علید و اللم -اشااجت
فرمی هد همگان او جا اللطان علماء گییند و او جا بهتر و مهتر خی احند»س (همان)33 :
اللطانالعلما هد از جهروان مکتب عرفان محسیع میشد و ج این وا ی بد مقاماات و هرامااتی
الت ایدا هر ه بی تیاحست چشمهای الیّد جا بر امیج فراما ی بگشاید و با هرشمۀ عنایت خای و
بال معنیی بد او بخشد تا بد هم

آحها بتیاحد ج عالم حیستی الیران هند و بد اصد خییش بازگر و

جمال جاحان جا بدون رجاع ج آینۀ قلب خی بد تماشا بنشیندس باجی ،برهانالدّین ج هنف رمایات
و هدایت این ایر فرزاحد از هدوجتهای ما ی و احجاس جسماحی گذشت و الیر فای ا جا باد اایاان
بر ه ،فنای الهی جا تجربد هر و بد ریاتی جاو احد جالید:
گشااات الااایّد مریاااد
ج مریااادی جالاااید خااای

از ل و جاااان
باااد مااارا

تااااااا جوان جا هنااااااد ز شاااااایخ جوان
زاحکاااد شااایخش عطاااای بااایراااد ا

چشاااامهای وجا گشاااای چاااای باااااز

تاااا الااایی شااااه خاااییش آیاااد باااازسسس

حیساات شااد از خاای و بااد رااق اییالاات

جوح گشااات و زبناااد جسااام برالااات

مُااار اااایش از ازل ،بااادل شاااد راااال

زحاااده گشااات از جلیاااد جااادّ جااایل
(سلطانولد 131 :1339 ،ـ )137

برهانالدّین هنگام مهاجرت ایر خی  ،اللطانالعلما ،بد ترمذ بازگشات و ج آحجاا باد الالیک جاه
معرفت ار اخت و مر م جا بد جاه رق عیت میهر (افیهی ،1382 ،ج)68 :1؛ ولی اا

از چنادی

پژوهشی در اندیشههای برهانالدّین محقق ترمذی 13 /

آتش عشق شیخ بهاءالدّین وجی

جا آتش ز س او ا

از مدّتی جستجی و آواجگی خبار یافات هاد

شیخش ج جوم االت؛ امّا زماحی هد بد قیحید جالید ،مطّلع شد هد اللطانالعلما باد یااج بااقی شاتافتد
االتس (اللطانولد )112 :1361 ،الپهساالج میگیید هد الیّد الر ان ا
ی

الال بد خاهستر احدوه میحشیند و ا

از آگاه شدن از مر

بهاءولد

از آن اللطانالعلما جا شبی ج واقعد میبیند ج راالی هاد

او جا بد الیی میالحا جیلالدّین هدایت میهند« :چین خبر هاید وفات شیخش االتماع هر  ،بار الار
خاهستر بد ماتم حشست و مدت ی

الال تمام ج فراق آن ر رت چین شمع میگداختند تاا شابی

ج واقعد بهاءولد جا ید -جتی ا عند -هد از الر ردّت تمام میفرمای هاد برهاانالادّین چگیحاد
محمّد جا تنها گذاشتی و ج محافظت او تقصیر میهنی؟ از هیبت آن رال چین بیداج شد از آن اا باد
قیحید آمد و بد خداوحدگاج اییالت»س (الپهساالج)102 :1361 ،
ا

از آگاهی الیّد برهان از مار

بهاءالادّین ،مصااربت میالحاا جایلالادّین و هادایت او از

یدیدهای اصلی وی محسیع میشدس او هد از اوان هی هی جایلالادّین ،اتاابکیا
اشت با آزمی ن مرید خییش ،علیجیم تمیید علم ظاهری ،وجی

جا باد عهاده

جا از عشق و رال معنیی خالی

ید و خطاع بد او گفت« :بد علم و عمد واجث ادج شدی اال ادجت جا ییار از ایان ارایال ظااهر،
اریال یگر بی و آن آمدحی االت حد آمیختنی ،برجالتد االت ،حد بر بستد ،و آن ارایال از ر ارتش
بد من جالیده االتس آن جا حیی از من هسب هن تا ج همد چیی ظاهراً و باطناً واجث ادج گر ی و عاین
او شیی»س (اللطانولد)111 :1361 ،
جالاحدن میلیی بد ججۀ عرفاحی اللطانالعلما از مهمترین اهدا

محقق ترمذی محسیع میشدس

الیّد جهتاع معاج  ،علیّ ججات معنیی میلیی جا اینگیحد از خداوحد تمنا میهند« :خدای ا تعالی ا
تی جا بد ججۀ ادج جالاحا س ججۀ هسی از آن زیا ت حیستس اگر حد عا هر می هی خدا

جگاذجان،

امّا منتهی آن االتس از آن زیا ت جا جاه حیستسسس»س (محقق ترمذی)23 :1311 ،
بدین ترتیب محقق ترمذی ،میلیی جا باد وا ی طریقات هادایت مایهناد و عااج

بلخای باا

الرالپاجی بد او بد مرتبۀ فنای فی ا میجالد:
شاااد مریاااد

ز جاااان و الااار بنهاااا

همچاااای ماااار ه بااااد ااااایش او افتااااا

هااار

هااار

اااایش او چاااین بمااار زحاااده

گریااادا

بااار و هاااان خناااده

(سلطانولد)193 :1339 ،

میالحا ج مدّت مصاربت با الیّد الر ان بد مقام فنا جالید و ا

از مر

او با اللیک ج طریقات

این ایر جبّاحی بد هرامات بسیاجی الت یافت و اگر میبینایم هاد هاماد تبریایی تحایّلی االاالای ج
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وجی او ایجا میهند بد لید خامی و جاهحرفتگی او ج عرصۀ طریقت حیست بلکد هاج شم
ا ن میالحا از مرتبۀ عاشقی بد مقام معشیقی ج هیی والیت االت هد این ججدای بسیاج بیج

عبایج
بی ه

و هر هسی جا یاجای قدم حها ن بر آالتان آن حیساتس الالطانولاد ایان و مرتباد جا اینگیحاد تیتای
می هد« :عاشقان رق جا الد مرتبد االت و معشیقان جا الد مرتبد :اول و میاحد و آخرس منصیج ریج ا
جرمۀ ا

ا ج مقام عاشقی از مررلۀ اول بی س میاحۀ آن عظیم االت و آخرین عظیمترس اریال و اقیال

این الد مرتبد بر عالمیان ظاهر شد و ج هتب مسطیج االتس امّا آن الد مرتبۀ معشیقان از هماد انهاان
االتس از مرتبۀ اولین آن ،عاشقان هامد واصد تنها حامی شنیدحد و ج تمناای یاداج
میاحین حام و حشان حیی بد ه
باجی ،جو

شم

مایباشاندس از

حرالیدس از آخرین خی هیچ حشنیدحد»س (همان)216 :

ج هدایت افرا بد گیحدای بی هد بد هیچ وجد خاماان طریقات و هسااحی جا

هد ج عرصۀ علم رال حتاختداحد بد مصاربت حمیاذیرفت« :من مرید حگیرمس من شایخ مایگیارم ،آن
هم حد هر شیخ؛ شیخ هامد»س (شم

تبرییی ،1311 ،ج  )228 :1ا

بی تا جفتاج و اعمال احساحی چین شم
بد هر جوی ،الیّد الر ان ا

احسان بالیدهای چین میالحا الزم

تبرییی جا جک هندس

از حد الال اجشا و جهبری میالحا خرقد تهی هر و جیلالدّین اا

از او با مجاهدت و جیاتت و اللیک ج طریقت الالی ایر بد احساحی آجماحی تبدید شدس (اللطانولاد،
)113 :1361
میلیی ج مثنیی معنیی ،برهانالدّین جا احساحی اختد شده ج مسیر عشق معرفی میهند و معتقاد
االت اگر احسان بتیاحد وجد بشری خی جا حابی هند میتیاحد بد ججۀ این ایر جبّاحی برالد:
اختااااد گاااار و از تغیاااار وج شاااای

جو چاااای برهااااان محقااااق حاااایج شاااای

چااین ز خاای جالااتی همااد برهااان شاادی

چین هاد بناده حیسات شاد الالطان شادی
(مولوی ،1393 ،دفتردوم)313 :

اینکد بع ی محققان انداشتداحد هد برهانالدّین محقق ترمذی صارب علم قال بی ه و ج عرصاۀ
علم رال حتاختد( ،شمیسا ،)236 :1311 ،بنا بر منابع طریقۀ میلیید مستند بد لیلی قاطع حیستس یایج
و تممد ج معاج

الیّد الر ان راهی از این االت هد میلایی ج بسایاجی از اصایل و مبااحی اصالی

عرفان ماحند وردت وجی  ،والیت ،فنا و بقا ،عیلت وسسس از مرشد خی تمثیر اذیرفتد االاتس فروزاحفار
گیید« :برهانالدّین عیوه بر همال اخیقى و الیر و اللیک صیفیان و طى مقامات معنی  ،احشمند
هامد و فاتلى مطلع بی و اییالتد هتب و االراج متقدمان جا مطالعد ماىهار و خلاق جا باد طریقات
جاالتان و مر ان جاالتین هدایت مىحمی و این معنى مسلم االت هد او مر

هامد و بد گفتاۀ میالحاا
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حیج شده و بد ظیاهر اشت اا ز ه و مست تجلّیات الهى بی ه االات»س (فروزاحفار )36 :1388 ،محقاق
ترمذی معنییت خی جا اینگیحد وصف میهند« :اهنین رق -تعالى -جمال ییالفى ا ه االات (مارا)
هد بىهیچ طاعتى با هیاج معصیت حیج جویم بیرون مىزحد و ایشان جا چنان زحگى آفریاده االات هاد
هرچند (هد) خی جا مىآجایند زشتترحد»س (محقق ترمذی )21 :1311 ،وی همچنین خای جا محارم
ر رت جبیبیت و همۀ عالم می احد چرا هد شهیات حفساحی جا و اع هر ه و بد ریاات طیباد جالایده
االت« :جمال ر رت جبیبیت جا محرم باشمس تی خی جا انهان هنى از من هاد حاامحرمىس مارا خاا م
هر ه االت و همد شهیات فروبریده ،آحگاه ج ررم خی م آوج ه مخدوم و محرم هماد عاالم هار ه»س
(همان)32 :
عیوه بر میلیی ،اللطانولد حیی ر یج این ایر جوشن تمیر جا جک هر ه و از جیای بخششها
و هرامات او بهرهها بر ه االتس (جسک :واثقی و همکاجان )163 -163 :1313 ،او ،الایّد جا مرشادی از
اجباع رال تیصیف میهند و معتقد االت هد این ایر برگییده گفتاجی بسیاج حغی و بلندااید اشتد هاد
هر ه

جا یاجای جک آن حبی ه االتس وی همچنین برهانالدّین جا صارب علم لدحّی و معدن االاراج

رق ا تعالی ا می احد و او جا بر اولیای گذشتد برتری می هدس (اللطانولد116 :1361 ،ا )111
باجی ،برهانالدّین محقق شخصیتی بی هد تیاحست میلایی جا از بناد خای ی برهاحاد و ارایال
عرفاحی جا ج وجی او متمکّن الاز س میالحا اگر چد از ر یج ادجی صارب رال چین اللطانالعلماا
بهره بر و ج مصاربت او احدوختۀ علمی بسیاجی راصد هر امّا فرصت حیافت هد ج عرصۀ اریال
عرفاحی با او همراه شده ،همۀ هماالت ادج جا هسب هند و این امر مهم بد والیلۀ الیّد الار ان تحقاق
یافت هد خی زمیندای مناالب جا برای شاه معشیقان ررم خداوحدی ا شم
با یمیة الارراحدا

تبرییی ا فراهم هر تا

میلیی جا بد هماالت عالی عروج هدس اگر چد آتش عشق شم

تیاحست تامثیر

بیجگاحی چین برهانالدّین جا بر میلیی همرحگ جلیه هد امّا ا همانگیحد هد قبیً اشاجه شاد ا تمماد
و تدبّر ج آثاج میلیی حشان می هد هد الالی ایر الهم بسیاجی ج تشکید منظیمۀ فکری خداوحادگاج
اشتد االتس
 -0پیشینۀ پژوهش
حگاجحدگان تا آحجا هد اژوهیدهاحد تحقیق جامعی هد مهمترین افکاج و احدیشادهاای برهاانالادّین
محقق ترمذی جا بد صیجت تحلیلی برجالی هند احجام حشده االت و تنها محققاحی ماحند فراحکلین ین
لیئی

ج هتاع « میالحاا یاروز تاا اماروز ،شارق تاا یارع»( یان لایئی  126 :1310 ،ا  )133و

ییمحسین ابراهیمی یناحی ج مقالۀ «عقد و عشق ج حظر محقق ترمذی»(ابراهیمای ینااحی:1361 ،
 23ا  )33احدهی ازعقاید عرفاحی او جا تشری هر هاحدس البتد بیجگاحی ماحند بادیعالیّماان فروزاحفار ج
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هتاع «زحدگاحی میالحا»( ،)1388عبدالباقی گیلپیناجلی ج هتاع «میالحا جیلالادّین ،زحادگی ،فلسافد،
آثاج و گییدهای از آحها»( )1363و عبدالحسین زجینهیع ج هتاع «الد الد تا میقاات خادا»()1310
مطالب اجزحدهای جا ج خصیص زحدگاحی الیّد الر ان و حقش او ج طریقۀ میلیید بیان حمی هاحدس
 -3اندیشههای برهانالدّین محقق ترمذی
 .1-3وحدت وجود
وردت وجی از االاالیترین مسائد ج عرفان و تصیّ

االتس ج حظرگاه اهثار اهاد عرفاان « ج

عالم ،ی

وجی و میجی بیش حیست هد فقط از جهت تقیّد و تعیّن بد قیی اعتباجید ،متکثر باد حظار

مىآیدس ا

هرچد هست اوالت هد خدایش مىگییند و آحچد هثارت و ییریات باد حظار ماىجالاد

اعتباج و میهیم االت و چنین هثرتى با وردت منافات حداج »س (ابن عربی )13 :1316 ،باد عبااجت
یگر؛ هستی ،رقیقی وارد االت و الرتا الر مراتب آن ظهیج و ارتی وجای راق ا تعاالی ا االاتس
طرفداجان این حظرید هثرات جا مطلقاً حفی حمیهنند بلکد معتقدحد هد آحهاا عکا

و ارتایی از وجای

رقیقی هستند هد ج جامۀ االماء و صفات تجلّی هر هاحد و با وجی هستی رقیقی ر رت خداوحد،
حام هستی بر آحها جوا حیستس
شیخ اهبر محییالدّین ابن عربی گیید« :فسبحان من اظهار االشایاء و های عینهاا» (همای:1310 ،
 ،)26هد این الخن از طر

بسیاجی از افرا میج طعن و اعتراض قراج گرفت ج راالی هاد منظایج

شیخ این االت هد ج عالم چییی جی وجی ر رت باجی ا تعالی ا وجی حداج و هار چاد هسات
همد اوالت و هثرات امیجی ظلی و اعتباجی هستند هد ج واقع مظهار شامحی از شائیحات خداوحاد و
تجلّی آن یگاحۀ عالم هستی محسیع میشیحدس ا

بد هر الیی بنگریم جی هستی خالق یکتا چیایی

حمیبینیم و رسن آن شاهد ازلی جا از همۀ آحها ا جاک میهنیمس باجی ،هثرت تعینات لیاد بار هثارت
وجی حیستس ج لمعات عراقی آمده االت« :هثرت و اختی
مسما جا من هد وجیه متعد حکندس جیا حف

صیج امایاج بحار جا متکثار حگر احادس

زحد بخاج گییندس متراهم شی ابر خیاحندس فارو چکیادن

گیر باجان حام حهندس جمع شی و بد جیا اییحد همان جیا خیاحند هد بی »س (عراقی )61 :1383 ،ایان
هثرت از آحجا برخاالتد هد ارتی خیجشیدِ جوی الاقی ازل بر جوزحدها و شیشدهای جحگاجحگ تابیاده و
ج حتیجد اَشکال و جحگهای مختلفی ادید آمده االت هد ج ظاهر متکثر میحماید:
اعیااان همااد شیشاادهااای گیحاااگین باای

هافتاااا ج او ارتااای خیجشاااید وجااای

هاار شیشااد هااد الاار باای یااا زج و هباای

خیجشااید ج او بااد آحچااد او باای حماای
(جامی)137 :1333 ،
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وردت وجی همچنین یکی از ایچیدهترین و یامضتارین مباراع عرفاان و رکمات متعالیاد
االت(صائنالدّین علی بن ترهد)63 :1380 ،؛ این حظرید اگر چد ج احدیشۀ عاجفان قبد از ابان عربای
حیی یده میشی امّا شیخ اهبر با حبیغ الرشاج خی تیاحست آن جا بد شکلی هامد و الاختاجمند مطارح
حمایدس
اگر چد گروهی از تمثیراذیری مکتب وردت وجی از ییحان و هند باالتان و همچنین حظریات و
یدگاههای فلیطین و سسس الاخن گفتاداحاد(جسک :طیابحیاا ،)111 -186 :1313 ،امّاا اهاد عرفاان ج
تعابیرشان از حظریۀ وردت وجی بیشتر تحت تمثیر مکاشفات و مباحی مخصیص خی بی هاحاد و از
تعالیم متین مقدس و مسائد هیمی ا فلسفی ج هیفیت تعبیر ایان تجرباد بهاره بار هاحادس (هاهاایی،
)111 :1313
تممد ج احدیشدهای الیّد الر ان حشان می هد هد وردتگرایی از اصیل عقاید این عاج

ژج -

حگر االتس او وجی هر هثرتی جا ج برابر وجی رقیقی خدای ا تعالی ا حفی میهند و معتقاد االات
هد با وجی آن معشیق ازلی ،اظهاج وجی باعع حفی تیرید رقیقی االتس ج هتاع معااج

باد ایان

بیت االتشها شده االت:
تااای هسااات و خااادای هسااات ،زحهااااج

زیااان گیحاااد الاااخن حگااایی هشاااداج
(محقق ترمذی)13 :1377 ،

وی بر این باوج االت هد« :ییر او(خداوحد) هر چد هست هیچ االتس» (همان )30 :ابن عربی حیای
هر چییی جی خداوحد جا عدم میانداج و معتقد االت وجی ییر ر رت رق وابستۀ بد اوالات هاد
ج رقیقت عدم محسیع میگر « :و قد ثبت عند المحققین ،أحد ما فی الیجی إال ا س و ححان و إن
هنا میجی ین ،فإحما هان وجی حا بدس و من هان وجی ه بغیاره ،فهای فای رکام العادم»س (ابان عربای،
1113م ،ج)283 :3
الیّد الر ان معنای رقیقی «ال الد اال ا » جا حفی ییر رق می احد« :این االت تحقیق معنى «ال إلاد
اال ا » هرچند هد ییر جا ال هنى اثبات راصدتر شی چناح

طاعت و معصایت ج والاع و قادجت

آ می االتس (محقق ترمذی )103 :1311 ،وی با حفی خی ی و فاحی شدن ج هستی رق ،ریاتی الهی
یافتد االت و ج اوج هستی رقیقی با ر رت رق بد اتحا شمحی و حیجی جالایده و احامالحق گییاان
هر وجی ی جی وجی هبریایی معشیق برین جا حفی میهند« :ال الد اال ا  ،ال الد اال احاس تا چند گاییم:
«احت (تا چند گییم) احت» چندان گفتم هد چنان شد هد احا احت و احت احا ،تیرید راصد شاد میراد
شدمس این

حماز من چنینها هر س من حماز چنین هر مس هر هد مارا حشناالاد شاقیّ مطلاق االات هایچ
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شبهدای حیستس ایشان میگییند :تی الجی حمیهنیس من مایگاییم :ای خداوحاد ایشاان مارا الاجی
حمیهنند االّ ابلی

ابی (طد )13/آح

مسجی بی  ،الاجد حبی »س( 1هماان )61 :باد یگار الاخن باین

محقق ترمذی و ر رت خداوحد مباینتی وجی حداج « :اهنین من از هان
جالیدهامس میان رق و محقق ی

گذشتدام باد هاان ا لاد

می حماحده االتس اگر ج میاان هساى گنجیاد (یاا ملا

مقارع

گنجید ) هى حیج مطلقند یا حبى مرالد هد مستان ر رتاحدس چین این و فریق حمىگنجد گر چاد
جگنجدس اهنین من حیج بخشم حد حیجگیر مد چهاج ه حیج حگیر و لیکن حیج بخشد»س (همان)26-21 :
الیّد ج تبیین تیرید رقیقی (وردت وجی ) ،تمثید زیبایی جا باد هااج بار ه االات« :تیریاد آن
االت هد صد ه

ج جیا افتا هاحد جیا ایشان جا میگر احد و بر میج میآوج و فرو میآوج و چپ

میبر و جاالت میبر و وقتی گر میگر احد این ررهات صد ه
االت و چین بیرون بی حد هر ی

ی

چیای مایهناد و آن واراد

جا گر احندهای جدا بی س گر حاده جا صاد گر احناده بای »س (محقاق

ترمذی )68 :1311 ،بنابراین ،ج یدة اجباع شهی و فاحیان طریقت عشق هیچ ماثثری جای خداوحاد
وجی حداج و همۀ مظاهر ج جنب او فاحیاحد و وجی ی مجازی اجحد امّا هساحی هد یدهای ظاهری
اجحد و ج جیای وردت الهی ییطد وج حشدهاحد هثرات جا اعتباج حها ه ،وجی شان جا رقیقای مای-
احندس
 .0-3والیت و سلوک عرفانی
ج مکتب اهد عرفان مبحع والیت اهمیت بسیاجی اج ؛ بد تعبیری« :جهن ثاحى عرفان بر والیات
االتیاج االت و جهن اول آن بر تیرید و وردت رقیقت اصد وجی س بد این معناى هاد اولاین جلایة
رق از مقام ییب بد مقام ظهیج ،تعین ج مظهر احسان ختمى محمّد بد اعتباج مقام والیت اوالت هد
اولیا محمّدیین بد اعتباج والیات باا آن ر ارت متحدحاد»س (آشاتیاحی36 :1310،؛ جسک :هجاییری،
)311 :1361
الالکان طریقت باید برای جالیدن بد الرچشمۀ وصال معشیق الت طلاب ج ایشاگاه مرشادی
صارب والیت جاز هنند تا بلکد با التگیری و همت او بتیاحند بایا ی و مهالا

عرصاۀ الالیک جا

«اگر طالب جا شیخی مرشد ،صارب بصیرتِ واصد ،ممرون از طر

رق باد عایتسسس

طیهنندس ا

الت هد بر وی با هد الت از امنش حداج و خی جا بد هلی بد وی الپاج و تا او باد صااربدلی
او گیاهی حدهد و بد الفر و مفاجقت اشاجت حفرمایدس البتّد مفاجقت خدمتش حکند هرچند ج خی آثاج

 -1محقق ترمذی ج خصیص عبا ت قبد از میت اجا ی و بعد از آن گیید« :تا میت قبد المیت حیسات عباا ت حایعى
یگرالت (و بعد تمام المجاهدت حیعى یگرالت) و اعبد جب رتى یمتی الیقین»س (محقق ترمذی)11 :1311 ،
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جشد و اماجت فت مشاهده هند»س (فریاحی)160 :1311 ،
باجی ،جاه اللیک جاهی االت مشحین از خطرات و لغیشگاهها هاد مایتیاحاد الاال
تیلت و گمراهی الرگر ان الاز س جاه اللیک عرصۀ مباجزة الال

جا ج تیاد

با حف

االت و مبااجزه باا مکایاد

این شمن جوحی هاج آالاحی حیست و اگر همت صاربدلی بد یاجی الال

حشتابد و قادجت صاارب

هرامتی الت او جا حگیر جاه بد جایی حخیاهد بر س بنابراین ،الرالپاجی بد اولیاا از مهامتارین اصایل
طریقت محسیع میشی و الال
ج مسل

با تی

خی بد جایی حخیاهد جالیدس

اجباع قلیع ،اولیاء فرزحدان جان و ل احبیاء و مظهر آحها محسیع میشیحدس صاارب

هتاع قدالید گیید« :ولی ج رقیقت مظهر تصر
اوالت مر حبی جا ،و متصر

حبی االات و عیمات صاحت راال وی متابعات

ج رقیقت جی یکی حیست»س (ااجالا)80 :1363 ،

حظریۀ والیت برگرفتد از قرآن هریم و ارا یع معصایمان (ع) االاتس طباق آیاات قارآن هاریم،
والیت اگر چد راتاً متعلق بد ر رت خداوحد االت امّا ایامبر (ص) و ائمد (ع) حیی میتیاحند باد طایج
تبعی از والیت برخیج اج شیحد« :إِحَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّدُ وَجَالُیلُدُ وَالَّذِینَ آمَنُیاْ الَّذِینَ یُقِیمُینَ الصَّیَةَ وَیُثْتُاینَ
الیَّهَاةَ وَهُمْ جَاهِعُینَ» (مائده)66/س عیوه بر این ،ایامبر (ص) ج جوز یدیر خم بد والیت میلیالعاجفین
علی (ع) تصری حمی هاحد« :مَنْ هُنْتُ مَیْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَیْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَا ِ مَنْ عَاا َاهُ»س (الحااهم
النیسابیجی 1311 ،هسق ،ج  )116 :3وی همچنین ج ردیثی یگر خلقت مقدس خای و مایال علای
(ع) جا از حیج وارد می احد« :خُلِقْتُ أَحَا وَ عَلِیٌّ مِنْ حُیجٍ وَارِدٍ»س (ابن بابیید ،بیتا ،ج )31 :1میال علای
(ع) حیی اتحا خی با ر رت جالیل (ص) جا اینگیحد بیان میهند« :وَ أحَا مِنْ جَالُیلِ اللَّدِ هَال َّیْءِ مِانَ
ال َّیء وَالذِّجَاعِ مِنَ الْعَ ُدِ»س (حهجالبیید)666 :
مبحع والیت ج عرفان االیمی اگر چد ج بین صایفیان حخساتین حیای مطارح بای ه االات امّاا
حخستین هسی هد هتابی مستقد ج خصیص والیت و مبارع ایراماین آن ار اخات رکایم ترماذی
(متیفی  266یا  320هسق) مثال

طریقۀ رکیمید بی (حیکلسین)111 :1366،؛ ا

از رکیم ترماذی،

اهد عرفان هر هدام از یدگاه خی بد ییج و برجالی ج خصیص والیت ار اختداحد هد ج این میاان
شیخ اهبر محییالدّین ابان عربای و شااگر احش جایگااهی ویاژه اجحاد و تیاحساتند ایان حظریاد جا
الازماحدهی هنندس عیوه بر ابن عربی و شاگر احش ،مبحع والیت ج یگر آثاج یگر بیجگاان عرفاان
حیی وجی اج هد برهانالدّین محقق ترمذی از زمرة آحهاالتس
 .1-0-3معنای والیت در معارف برهانالدّین
اهد عرفان ج آثاج خی تعاجیف مختلفی جا ج خصیص والیت بیان هر هاحدس صدجالدّین قیحایی
معتقد االت« :والیت آن حیجی االت هد ج صحرای عالم ملکیت از وا ی ایمن بر جان هسی اشاراق
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هند هد بد متابعت مصطفی (ص) آینۀ عقد جا از تصاعد ظلمات ابخرة طبیعت ااک هار ه باشاد و از
یشاوة وهم و خیال بد ج آمده»(قیحیی)81 :1361 ،؛
والیت مقامی ب

جفیع االت هد تنها البکباجان و قلندجالیرتان مکتب رقیقت میتیاحناد باد ایان

مرتبۀ جوراحی الت یابند حد الخرگان هیای حف

و خیاالت واهیس بایساتۀ گفاتن االات هاد بحاع

ایرامین والیت جابطدای عمیق و حاگسستنی با حظریۀ احسان هامد اج س ج احدیشد عرفا ،احساان جاامع
همۀ مراتب هستی و آینۀ تمامحمای االماء و صفات الهی االت البتد این رقیقت بد صیجت حهفتاد ج
همۀ احساحها وجی اج و هر احسان بد طیج بالقیه تمام هماالت جا اجاالتس لیکن تنها اهد معرفات و
والیت این هماالت جا بد صیجت بالفعد و بد ححی اتم اجا هستندس والیت از ویژگیهای احسان هاماد
محسیع میشی و یا بد بیاحی یگر از اخص خیاص اوالت هد یگر صفات او وامداج ایان ویژگای
االتس (هیاشمشکی)121 :1316 ،
صارب مشرع االجواح مقام والیت جا شایستۀ هساحی می احد هد با ا جاک معرفت رق باد مرتباۀ
مشاهده جالیده و از مررلۀ تلیین گذشتد و اای ج مررلۀ تمکین حها ه و ج جیای تفرید و تجریاد
ییطدوج شدهاحدس (بقلی شیرازی 1328 ،هسق)13 :
الیّد الر ان حیی والیت جا معرفت عمیقی می احد هد بد والیلۀ آن میتیان هماد چیای جا از راق و
مسخر او احست و چین ولی بد این مقام برالد همۀ امیج مسخر او میشی و الببها هنااج مایجو :
«این والیت هدام االت قیت حظر االت هد همد چیی جا از رق ببیند چناحکد ابراهیم قدم ج آتش حها
و چین میالی قدم بر جیا حها و چین اللیمان رکم بر آفتاع هند و چین حیح رکم بر طیفان هناد
و چین او آهن خمیر هند و هیه جا مغنّی الاختن گیر و چین محمّد طبقات آالمان جا باد معاراج
جیدن گیر وگذشتن سسسچین همد جا مممیج و بندة رق احستند و آمر هد رق جا یدحد هماد مساخّر
ایشان بی حد و ایشان مسخّر رق»س (محقق ترمذی 18 :1311 ،ا  )11باجی ،عاج

با جالایدن باد ایان

مرتبد هفت گر ون جا مسخر خی می احد:
بااد رکاام ماالاات گاار ان هفاات گاار ون

شی اختد از این اا

هار چاد خاام االات
(سلطانولد)70 :1393 ،

 .0-0-3پیروی از اولیا
همانگیحد هد قبیً اشاجه شد اولیا ترجمان خداوحد و فرزحدان جان و ل احبیا هستند هد الرالپاجی
بد آحها یکی از مهمترین اجهان اللیک محسیع میشی س
برهانالدّین محقق از الالکان جاه رق میخیاهد هد ج زیر الایۀ ولیّ خدا ا هد ج رقیقات ظاد
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طیباالت ا بنشینند و از وجی آالتان او ارهیی هنناد چارا هاد باا وجی از ر ایج ولایّ واصاد باد
خسراحی ابدی چاج خیاهند شدس « ج الایۀ شیخ بنشین هد ظد طیبی االت هد طیبی لمن رلت حفساد
تا از آفتاع حیا خیص یابی تا ج زیر این جختی ایمنی چین از زیر این جخت بیرون آیی جمااحی
و اگر بیایند و گییند هد جی این جخت طیبی یگر االت وال تقربا هاذه الشاجرة تاا ُم آن جخات
یگر حرو تا از جخت طیبی محروم حماحی»س (محقق ترمذی)31 :1311 ،
بنابراین الال

باید خی جا ج برابر ولیّ مرشد چین مر های بیاختیاج تصایج هناد و باا تیاتاع

تمام همیشد او جا ج برابر خی راتر احد تا میج عنایتش قراج گیر « :شیخ جا راتار ان باد هماۀ
رالها هد هستی و تعظیم او حگاه اج با تعظیم تی شیخ جا تعظیم بی و اگر حد افسیس بای »س (هماان:
)38
بد اعتقا الیّد برهانالدّین الت ز ن ج امن اولیا ،تمسّ
جا بد الرمنیل مقصی میجالاحد« :هر ه

جستن بد هشتی حیح االت هد احساان

الت ج این شاا زحاد برالااحد س مگار هشاتی حایح از

چیع چنین جختی الاختداحد از بهر قرع رقس مثد اوال ی همثد الفیند حیح من تمس

بهاا حجاا و

من تخلف عنها یرقس 1هر هد بد این ربد الت ج زحد خیص یابد و اعتصمیا بحباد ا »س (هماان:
 )26اللطانولد حیی صحبت اولیا و مشایخ جا چیحان هشتی حیح احستد االت:
طیفان چین جیا جالد و این خلق جا یرقاد هناد

شینید ج هشتی یان باا حایح ای یااجان ماا

طیفان ما اج خبار از باا حظار وز بای حظار

هست او عدوی هفرتان ماهی ج او ایمان ما
(سلطانولد)33 :1393 ،

 .3-0-3شناخت اولیا
اگر چد ایروی از اولیای الهی میتیاحد الالکان جا از مهالا

طریقات برهاحاد امّاا جک هار ن و

شناختن این عیییان جگاه اردیت آالان حیست هد «اولیائی تحت قبابی ال یعرفهم ییاری»(فروزاحفار،
)62 :1381؛ ج معاج

اللطانالعلما آمده االت« :عجب ج جاه آخرت چد بیجگاحند هد هرگای ارایال

ایشان جا بیجگان حیا حداحند و ازیشان خبر حداجحد و آن بیجگان حیی فاجیند از بیجگان حیاا و از ارایال
ایشان یا جع تا ایشان چد شاهاحند و چد الالطاحاحند هاد حاام ایشاان ج آن جهاان خیاهاد برآمادن»س
(اللطانالعلما)38-36 :1362 ،
بنابراین خداوحد اولیا جا هد بد منیلۀ عروالان و ار گیان ررم او هستند(قشایری )331 :1363 ،از

1ا ایرامین این ردیع جس ک ( :یلمی ،1318 ،ج 68 :2؛ صدجالدّین شیرازی ،1363،ج )611 :2س
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حامحرمان مستیج می اج تا جمال هبریایی آحها چشمی ة اهد ظاهر حشی « :این طایفۀ خیاص جا ها
حشناالد مگر خدای ا تعالی ا و خدا ایشان جا ج بع ی اریال از خی خبر هاد»س (محقاق ترماذی،
 22 :1311ا )23
 .4-0-3صفات و ویژگیهای اولیا
اهد عرفان برای اولیای الهی صفات مختلفی جا برمیشماجحد و معتقدحد اگر فر آجاالاتد باد ایان
صفات حباشد شایستۀ ایشیایی حیستس جهتاع طبقاتاالولیا آمده االت« :عیمۀ الایلى أجبعاۀ :صایاحۀ
الره فیما بیند و بین اللّد ،و رفظ جیاجرد فیما بیند و بین أمره ،و ارتمال األر فیما بیند و بین خلقد،
و مداجاتد للخلق على تفاوت عقیلهم»س (ابن الملقن1321 ،هسق)12 :
عیییالدّین حسفی حیی ایرامین خصیصیات مر ان خدا آوج ه االت« :بدان هد احسان هامد آن االات
هد او جا چهاج چیی بد همال باشد :اقیال حی

و افعال حی

و اخیق حی

و معاج »س (حسافی:1382 ،

)3
تممد ج معاج

برهانالدّین محقق ترمذی حشان می هد هد او برای اولیا صفات مختلفی جا بیاان

هر ه االت هد عباجتند از:
 .1-4-0-3علم لدنّی یا معرفت حق و شناخت اسماء او
علم لدحّی بد علمی گفتد میشی هد « بنده از خدای ا تعالی ا بدون واالاطۀ میئکاد یاا حبای ،باد
مشاهده یا مشافهد فرا گیر »س (گیهرین ،1362 ،ج  )206 :6هنگامی هد جوح ولی با متابعت از خااتم
ایامبران قیت گیر و آینۀ قلب او از زحگاجها و هدوجتهای ما ی ااک شی باطنش آینۀ تماامحماای
علیم الهی میگر س این احسان هامد بد ججدای از شایستگی جوراحی میجالد هد میتیاحد علیم الهی
جا بدون واالطد از ر رت رق جیافت هند و واجث علم لدحّی احبیا شی س برهانالدّین ،عااج
جا هسی می احد هد جاحش الرّ جباحی و منبع علم ر رت خداوحد االت« :عاج

هاماد

آن االت هد جاان او

الرّ جبّاحی االت و برجالتد االت و حقد ا االت و منبع علم ا االاتس ربیاب ا االات و یرقاۀ آع
زحدگاحی االت»س (محقق ترمذی )10 :1311 ،ج ل مر ان خدا احشی حیجاحی وجی اج هد از طریق
علم ظاهری بد الت حیامده االتس ج رقیقت این قیم فتر علم ظاهر جا شستداحد و الیند صیقد می-
هند تا آیندای بدون زحگاج از آن بسازحد و با این تمهید جمال جلیههاای ییبای جا ج آن باد تماشاا
بنشینند:
احااااش آن جا الااااتاحد جااااان ز جااااان

حاااااد ز جاه فتااااار و حاااااد از عیاااااان
(مولوی ،1393 ،ج)97 :3
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بنابراین ،اولیا با اتّکا بد این علم االت هد میتیاحند حقی

ییبی جا مشاهده هنند و با بینا شدن باد

حیج خدایی از هند امیج واقف گر حد وگر حد علایم ظااهری از جالااحدن احساان باد معاراج الاعا ت
حاتیاحندس ا

بر الالکان طریقت االت هد ج همۀ اریال شیخ جا راتر احند و از مخالفات باا اوامار

الهی او بپرهییحد تا بتیاحند از حظر رقاحی او بهره ببرحد« :حظر شیخ حماحده االات ،آن حظار راق االاتس
اهنین شیخ جا بد خی راتر ان هر هجا هد هستی تا شیخ شناس باشیس اگر شیخ جا از خای یایاب
احی بد وقت ییبت ،ا

شیخ حشناختد باشی هد حظر او حماحده االتس حظر رق االتس ینظار بنایجا »س

(محقق ترمذی)38 :1311 ،
وی با تموید ردیع حیجاحی«إِحِّی قَدْ تَرَهْتُ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ ،أَرَدُهُمَا أَهْبَرُ مِانَ الْاِخِرِ ،هِتَااعَ اللَّادِ ،وَ
ی
رتَّااى یَاا ِر َا َعلَاا َّ
ن َی َت َف َّرقَااا َ
خ ُلفُاایحِی فِی ِهمَاااَ ،ف ِإ َّح ُهمَااا لَاا ْ
ف َت ْ
د َب ْیتِاای ،فَااا ْح ُظرُوا َهیْاا َ
عِتْرَتِاای َأهْاا َ
الْحَیْض»(حسایی1311،هسق،ج36 :6؛ترمذی1311،هسق،ج ،)316 :6منظیج از هتاع ا جا معنی حهفتد ج
جون شیخ و عترت جا جسم و ظاهر او احستد االت« :هتاع ا احدجون شیخ االت و عترتاى بیارون
شیخس هتاع آن معنى االت هد جو انهان هر هاحد و عترت جسم شیخ االتس تی جا چین اهلیت هتااع
خیاحدن حیست ،عترت با تی بگیید الرّ آن هتاع جا»(محقق ترمذی)22 :1311 ،؛ بنابراین ولیّ واصاد
قرآن حاطق محسیع میگر و با تکید بر علم الهی خی میتیاحد جیاحب معنایی هیم ا جا آشاکاج
الاز س
الیّد الر ان با جالیدن بد این ججد از علم ا یعنای علام ر ایجی ا خای جا اینگیحاد تیصایف
میهند« :من از همال علم حاشی شدهامس از آحکد بد معلیم جالیدهام و اگر چد مرا خارج شای علام ،از
یایت همال علم االت هد مرا علم حیست»س (همان)28 :
 .0-4-0-3فنای فی اهلل و بقای باهلل
یکی از االاالیترین شرایط متصف شدن بد صفت والیت ،جالیدن بد مرتبۀ فناای فای ا االاتس
بنابراین ،شرط والیت آن االت هد الال

از همۀ تیرگیها و هدوجتهای صافات بشاری و حفسااحی

ااک شده باشد و با قدم حها ن ج وا ی فنا ،مقام بقا و زحدگی رقیقی ج ایشگاه ر رت والات جا
تجربد هندس
اهد عرفان ،ولی جا هسی می احند هد از اریال بشری و صفات امکاحی جالتد و بد اوصاا

الهای

زحده شده االت« :الیلیّ هی فاحی فی رالد و الباقی فی مشاهده الحق ،و لم یکن لد من حفسد اختیااج و
ال لد مع ارد ،ییر ا قراج»س (جییحی 1326 ،هسق)16 :
برهانالدّین محقق حیی فاحی بی ن جا از اهم شرایط ولیّ مرشد می احد و معتقاد االات هسای هاد
هدایت مریدان جا بر عهده اج باید با فنا ج ایشگاه الهی بد صفات جبّاحی آجاالتد شده باشد« :اجشاا
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هاج هر الرگین احی حیستس جاحی باید از خی و هاج خی فاجغ شده ،هاج احبیاالتس هاج محمّاد االات
هد اجشا هند بد خدا؛ زیرا هد جبّاحی االت»س (محقق ترمذی)10 :1311 ،
الیّد از الالکان میخیاهد هد وجی بشری خی جا ترک هنند تاا بلکاد بتیاحناد باد ریااتی طیباد
برالند« :اهنین گر قلعۀ وجی برآ و جنگ هن و هیچ محابا حکن ج خرابی او ،چاین شاهر یگاران
االتس هر جوازه هد االتیاجتر االت بسیزان و چین قلعد از آن تای شاد و ملا
عماجت میهن ،آحگاه هر هسی جا بد جای خییش بنشاحی و هیچ ه

مسالم گار آحگااه

جا حگاذاجی هاد از رادّ خای

جگذج »س (همان)31 :
باجی ،هنگامی هد الال

تعینات ما ی و صفات حفساحی جا ج وجی خای قلاع و قماع هار باا

محبیع خی بد یگاحگی میجالد و بد الارت الهی جاه ماییاباد و زحادگی واقعای ج قارع آالاتان
هد زحده بد اوالت زحده االتس خی

ر رت جاحان جا تجربد میهند« :آن ه

االتس ابدی االت سسس»س

(همان)66 :
الیّد برهانالدّین معتقد االت الال

ا

از جحیج یدن وا یهای حف  ،بد فنای افعالی میجالد و

چیحان ابیاجی بیاختیاج ج الت قدجت خداوحد قراج میگیر و مجاهده و تی
«هل

او اایان میااذیر :

جا تا حتراشی و حشکافی و الر حیحی هاتب آن جا ج الت حگیر س مجاهده بد منیل آن االت هاد

اهنین چین تمام هر و الر قلم بی الیق الت بیر شد و ما االرسان اال باالتمامس مجاهده چین تمام
شی بین اصبعین من اصابع الرّرمن گر تا هر چد ازآحجا برون میآید گفتۀ بیر بی س بیار آن قلام
ر رت االت»س (همان)33 :
 .3-4-0-3شفقت و مهربانی
احبیا و واجثاحشان ا یعنی اولیای الهی ا از مشفقترین مر م محسیع میشیحدس این گاروه هرچناد
از طر

اهد ظاهر میج آزاج قراج گیرحد امّا حهایت تی

خی جا برای هدایت آحها احجام می هند تاا

بلکد بتیاحند ار ة وهم و گمان جا از یدگان آحها هناج بیحند و چشمشان جا بر جوی رقاایق بگشاایندس
ا

بر الال

طریقت واجب االت هد االراج جوحشان جا برای این فاحیان مشفق بیان هنند هد آحهاا ج

رقیقت جرمت خداوحد بر بندگاحندس
برهانالدّین با تموید آیۀ مباجهۀ «وْلی أَحیَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَدٍ لَّرَأَیْتَدُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْایَۀِ
اللَّدِ وَتِلْ َ الْمَمْثَالُ حَ ْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ»(الحشر ،)21/معتقد االت هد اگر رسن خُلق احبیاا و
اولیا بد هیهها برالد الختیشان بد حرمی تبدید میشی و از آحها چشمدهای شفقت و مهربااحی جااجی
میگر س بد تعبیر یگر« :اگر لطف اخیق احبیا و اولیا هد ج قرآن شرح هر یم بد هیهها برالاد از ل
ما جان مشفق جریمتر شی س آن هیهها حد بخراشند چییی جا و حد بشکندس گیشات و ایالات والات
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شی س جو جشتی حماحدس گراحی حماحد ،بیگاحگی حماحد از یایت لطف اخیق احبیاا و جیشاش جرمات
ایشان و شفقت بیعلّت ایشان از اجیای النگ و هیه شیر شفقت برجیشاد و جرمات ایادا شای و
جشتی و بیجرمتی و بیگاحگی از هیه برو »س (محقق ترمذی )2 :1311 ،لطف احسان هامد باد رادی
االت هد رتی هفاج حیی از فیض صحبت او بهره میبرحد و از چشمۀ جرمت و بخششش الیراع می-
گر حد:
بااار هماااد هفااااج ماااا جا جرمااات االااات

گاار چااد جااان جملااد هااافر حعماات االاات

باار الااگاحم جرماات و بخشااایش االاات

هاااد چااارا از النگهاشاااان ماااالش االااات

آن الاااگی هاااد مااایگااای گاااییم عاااا

هاااد از ایااان خااای واجهااااحش ای خااادا
(مولوی ،1393 ،ج)043 :1

الیّد الر ان معتقد االت هد الالکان باید هنگام گریای از بیهاا باد احدیشاد و خار جیئای خای
اطمینان حکنند و بد رصن امن این ها یان الهی بگرییحد و از جیای مهر و شفقت آحها بهرهمند شیحد:
«چین از بی بگریی بد رصن و رصاج احدیشۀ خی حگریی بلکد باد رصان و رصااج الاایۀ اولیاای
گریی تا ج این اخد شی هد إن تنصروا ا ینصرهم و یثبت اقدامکم»س (همان)60 :
 .4-4-0-3قدرت و استیال
اولیا بد لید حیست شدن از هستی مجازی و زحده شدن از هستی ر رت رق ،بد اتحا شامحی و
حیجی با خداوحد جالیدهاحدس این اتحا و یکپاجچگی با ر رت رق ،قدجت معنیی خاصی جا ج آحهاا
بد وجی آوج ه هد میتیاحند علد و االباع ما ی جا هناج بگذاجحد و از ماوجای آحهاا ج امایج خاد و
تصر

هنندس این قدجت خاجق العا ة اولیا رتی ج هدایت الالکان حیی مثثر االتس ج معاج

برهان-

الدّین محقق آمده االت« :جوی بد هر چد هد آجیم او جوی از همۀ جهان بگر احد مگر هاد جوی باا او
حیاجیم و ما عیمد رل

قال التّجافی 1گیهر اجیم ج احدجون بد هر هد جوی آن با او هنیم هاج او جفت

از همد یاجان و والتان بیگاحد شد»س (همان)82 :
ا

هساحی هد از ر یج اولیا بهرهمند حمیشیحد و م

وجی خی جا با حظر هیمیا ماحند آحهاا باد

طی مبدل حمیالازحدس ج رقیقت از هرشمۀ عنایت رق محرومند چین اگر اولیا هد مظهر رقند احدک
التفاتی بد آحها هنند ج تید تیلت باقی حمیماحند و بد الراار ة قرع الهی جاه مییابندس
1ا اشاجت االت بد ردیع حیجاحی ایامبر (ص)« :إرا خد النیج القلب احفس فذل شارح الصادج فقیاد أ فلاذل عیماۀ
یعر بها قال حعام انحاباۀ إلاى اج الخلای و التجاافی عان اج الغاروج و االالاتعدا للمایت قباد حیولاد»س (ابان أبای-
الحدید1303،هسق ،ج)232 :8
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 .3-3ریاضت و مجاهده با نفس
جیاتت ج لغت بد معنای تربیت التیج و التیجباحى االت امّا ج اصطیح اهد تصیّ

«بدل هر ن

صفات بد بد صفات حی  ،عملى الخت هد برا اصیح باطن بد التیج مرشد بر عهده گیرحد ،خایاه
از جن
خی

عبا ت و یا خدمت باشد از قبید جاجو هر ن خاحقاه و تعهد مساافر و بیمااج و یاا هار چاد
حف

و آجزو باشد»س (فروزاحفر ،1381 ،ج )121 :1

اهد عرفان بر این اعتقا حد هد برای صیقد ا ن قلب و تبلیج حیج ایمان و صداقت ج آن باید باد
تمام تماییت و عییق حفساحی اشت اا ز و این امر االاالی جی ج الایۀ جیاتت حف
گر «ا

واجب هند حف

میسار حمای-

جا شمن اشتن ،و میافقت رق جا بد حظر مهر و محبّت بی حنگرالاتن،

و ج معرهۀ مجاهدت بد تیغ جیاتت قهر و هر ن ،و یدة مرا و بد حااوک تفریاد و تجریاد بار
وختن»س (میبدی ،1311 ،ج )80 :3
حفسی هد جیاتت هر ه باشد مطاع و منقا امر خدای یکتاالتس ولی حفسی هاد قایای ریایاحی و
شهیاحی آن با رربۀ جیاتت الرهیع حشده باشد بر خدای خاروج مایهناد و صاارب آن حفا

باد

مقامات عرفاحی جاه ایدا حخیاهد هر س بنابراین بر الالکان و طالبان جگاه الارمدی واجاب االات هاد
برای حجات از عیاقب ایروی از طاییت حف

و مثبد شدن ج آتش وز  ،لگام حف

جا مهاج هننادس

بد تعبیر صارب جوح االجواح « گر خیاهى هاد فار ا ج آن احجمان عظایم اایماال حشای اماروز از
گیشمال این خصم بىمحابا یافد مگر س بدن جا مرهبواج ج هاج آج ،لگام تقی بر الر

هن ،زیان

جیاتت بر حد ،ریام ریم بر او بند ،بد الیط عیمش ج میا ین ین بر الی صاراط مساتقیم باداج»س
(المعاحی)116 :1363 ،
ج منظر الیّد الر ان ،مغی عبا ات ،گداختن حف

االت و یگر اعمال عبا ی ج برابار آن چیحاان

چنداحی حداج س باجی ،جحج حف

از شرایط االاالی عبا ت خالصاحد االات« :مغای

ایالت و قشر اجز
عبا ت گداز حف

االت و باقی همد ایالت عبا ت االتس صایم و عباا تی هاد ج وی گاداز حفا

حیست آن عبا ت حیستس عبا ت هد ج او جحج حف

هسات آن حیای شارط عباا ت االات»س (محقاق

ترمذی 11 :1311 ،ا)20
وی جوزه جا بیج ترین جهن جیاتت می احد و معتقد االت هد جیاتتهاای یگار ج برابار آن
بازیچدای بیش محسیع حمیشیحد« :جهن بیج تارین ج بااع جیاتات ،جوزه االاتس جوزه از هماد
بیج تر االت ،باقی جیاتتها حسبت بد این بازیچاد االات»س (هماان )20:محقاق ترماذی همچناین
مریدان جا بد وام جوزه تحریض میهند و بر آن االت هد هایچ طااعتی از آن بهتار حیسات چارا هاد
چشمدهای علم و رکمت جا ج قلب الال

جاجی میالاز « :اییالتد ر رت الیّد یااجان جا وصایت
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مىفرمی هد اگر هیچ طاعتى و عبا تى حتیاحید هر ن ،ا ا جوزه جا مهمد مگیرید و هماجه بد تجایع
شکم و تیجع الم رریص باشید هد بهتر از جوزه اشتن طاعتى حیسات و خای شاکم هلناد یناابیع
رکم االت؛ چد از باطن فاطن احبیاء و اولیاء ینابیع رکم از برهت جیع و جوزه بد جی
اما بد تدجیج باید؛ و مر الال

حاال

آمده االات

جا بد منیل مقصی میصادتار از مرهاب جوزه هایچ حیسات و

عیات اهد جوزه مستجاع و مقبیل االت و ج ر رت عیت اثرهاا عظایم اج و هلیاد خایائن
رکمت االت»س (افیهی،1382 ،ج)88 :1
خی

حف

جاهی االت برای تقرّع بد آالتان الهی و میافقت باا آن میجباات بعاد و یربات از

جمال جاحان جا فراهم میهند« :هر چد خی

حف

االت مبعّد االتس اهنین آن الرجشتۀ مخالفت حف

االت آن حی ی

گر احد و هر چاد میافاق حفا

جا االاتیاج مای اج و از ر ارت خداوحاد ا جادّ

جیلد ا قیّت میخیاه هد قیت جی او حیابی هد ال ریل و ال قیّه الّا با اگر چد خصم با قیت االات،
امّا چین قیّت جبّاحی باشد قیّت او اثر حکند»(محقق ترمذی)60 :1311 ،؛ ا
حییی اگر چد گاو حف

جا اروج

لذایذ ما ی و تمتعاات

می هند لیکن عیسای جوح جا ج بناد حگاد مای اجحاد و االاباع

شقاوت اخروی احسان جا فراهم میهنندس باجی ،صبر بر ج حیش مصائب جیاتت بهتر االت از الخرة
حف

امّاجه شدن ،اگر چد جاه جیاتت جاهی االت مشحین از مکاجه« :آخرالت و آخُر هار گااو یکای

آخُری باشد احکد از بهر هاج قصاع االت و هر گاوی هد گر ون هشد ایمن باشادس اگار آن گااو جا
معلیم شدی هد از آخُر او جا چد خیاهد جالیدن ،گر ون هشایدن او جا الاخت حیامادی و یایغ آن جا
جارت جان شدیس اهنین هر علف هد ج آخُر گاو جییحد آن چربش یگ االت حاد ارساان ج راق
گاو»س (همان)31 :
ج تفکّر برهانالدّین ،تن الپر ن بد جیاتت جاهی االت برای جالتگاجی ابدی و جالیدن بد بهشت
میعی  « :ج تی و ج االت ،یکی الیی وز  ،یکی الیی بهشتس اهنین جیاتت آن االات هاد بای-
راجت ج وز مگشا ،چین ایمان شهرالت قیی حگد باید اشت تا تی جا از شهر ایماان حبار و ج
شهر هفر و معصیت حکند هد عین مخنثی باشد و حنگ باشادس امّاا اگار وز چناین لرباا و خای
حبی ی چندین هیاج خلق خییشتن جا از بهشت مخلّاد محاروم حکار ی»(هماان 16 :ا )11؛ اا

ج

رقیقت اعمال حیا حعد باژگیحد االت اگر حعمت و جارتی بد احسان جوی آوج ج آخر آتش حصیب او
میشی و اگر تلخیها و الختیهای حیا بد احسان جوی آوج حد تنها گیهرهای اجیلای وجای
آشکاج میهند بلکد عاقبتی حی

جا

جا برای او جقم میزحدس بد تعبیر اللطانالعلما« :چین بی ج این عاالم

البب حعمت آن جهاحی االت و حعمت این جهاحى البب بی آن جهاحی االت این اج ابتی از بهار آن
االت هد بی ج این عالم چین اتکى االت هد گیهر آشکاجا مىهند تا آهن چند جوز ج هان آهنگار
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جیاتت حیابد گیهر بر صفحد و ظاهر حشی و باقیمت حگر »س (اللطانالعلما ،1362 ،ج )213 :1
 .4-3ذکر
رهر یکی از بنیا یترین اعمالی االت هد ج مکتب اهد عرفان اهمیتی بسیاج اج س بد تعبیر یگار،
رهر بیج ترین جهن جیاتت االت و میجبات قرع بنده با ر رت خداوحد جا باد وجای مایآوج :
«الذهر هی اعظم اجهان الریاتد و اهبر قربد تقرع بها العبد من جبد»س (االکندجی 1323 ،هسق)130 :
مشایخ عرفا ج تعریف رهر آوج هاحد« :رهر وج هر ن یفلات االاتس چاین یفلات از الار بناده
برخاالت راهر باشد رق جا اگرچد بد زبان خامی

باشد»س (مستملی بخاجی ،1383 ،ج )1330 :3

رهر رق صیقد هندة قلیع الالکان االت و هسی هد با اخیص تمام ج ایشاگاه خداوحاد رهار
گیید زحگاج ما یت از قلب او ز و ه میشی و آجامشای تایأم باا جأفات و مهربااحی ج لایح قلابش
متمکن میگر « :چین شراع رهر بد ل فرو جو قساوت از او برخیی و لین و جقت ادید آیاد هاد
«تلین جلی هم و قلیبهم الی رهرا » و اللطان رهر الاهن والیت ل گر س ل با رهر اطمینان و اح
گیر و با هر چد جی اوالت ورشت ظاهر گر »س (حجم جازی)81 :1368 ،
برهان الدّین محقق رهر جا خروج از میدان یفلت و تمکن ج مشاهدة رق تیأمان با یلبۀ خای
و شدت عشق می احد« :الذهر خروج من میدان الغفلد الی الفناء المشاهده علی یلبد الخای

و شاده

الحب»س (محقق ترمذی)88 :1311 ،
وی همچنین رهر جا بد و حیع زباحی و قلبی تقسیم میهند« :الذهر علی حیعین :رهر اللسان و رهر
القلب»س (هماحجا)
ج احدیشۀ او رهر زباحی مقدمدای االت برای رهر قلبی «و بذهر اللسان یصد العبد الی رهر القلب»
باید رهر جا از عمق جان برآوج ج رالی هد ماالیی ا جا فرامی

هر ه باشد:

(هماحجا)؛ ا

الال

«رهر جا از حا

بر مد آج از میان جان برآج بیتی از میان جان بر آج»س (هماان )82 :ج رقیقات اهماال

رهر رق حفی ییر و یگاحد بی ن ج عشق اوالت« :رهر جع آحگاه هامد شی هد حسیان ییار او راصاد
شی و ارهر جبّ

ارا حسیت» (همان )28 :و این الخن الیّد الر ان گفتاج شیخ حجمالدّین جازی جا فارا

یا میآوج « :اهد رهر آحهااحد هد چندان جعایت رق «فارهروحی» هر هاحد هد بر صحیفۀ ل حقش یا
حقطد از ایرة رهر میجی ات بنگذاشتداحد تا جمال آفتاع رهر رقیقی از مشرق حسیان وجی مجاازی
«ورهر جبّ

ارا حسیت» جوی حمی ه االت»س (حجم جازی)66 :1368 ،

 .1-3چلهنشینی و خلوت
بیجگان طریقت گاه الالکان جا بد عیلت از خلق تشییق میهنند و معتقدحد چلدحشینی و خلایت،
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خیاطر حفساحی و احدیشدهای شیطاحی جا از الالکان وج میهند و باعع تیهیاۀ حفا

و صافای جون

آحها میشی و با این تمهید آحها جا بد «محد منیف مقاماات و منصاب شاریف ارایال» (الاهروج ی،
 )11 :1316میجالاحدس الالکان ج چلدای هد از طر

شیخ بد احجام آن میار ازحد باد رهار و تسابی

مشغیل میشیحد و با حفی ماالیی ا از تمیر خی و خرق رجب ظلمااحی ،مقادمات الزم جا بارای
باج یافتن ج مح ر ر رت جاحان فراهم میهنند و الیمای معشیق برین جا ج آینۀ قلاب خای باد
تماشا میحشینندس
برهانالدّین محقق ترمذی ،چلدحشینی بد معنای مرالیم صیفید جا حمیاذیر و معتقد االت« :یکای
جا ج خاحدای چهد جوز باید جفت تا او خیالی بیند او آ می باشد؟ یا او جا هسی گییند؟ یان محمّاد
چد تعلق اج بدان»س (محقق ترمذی )80 :1311 ،او رتی از هدایت منکران و طاعنان خی حیی یافاد
حبی ه و با آحها مصاربت میهر ه و از جفایشان هراالی حداشتد االت« :ار االت از خاییش ،مان او جا
چد هنم؟ از خی تهى حمىهند خی جا؛ خلعت بر الت حها م محمّدواج ایش جفتم هاد خلعات راق
آوج هام ،و التىام بی  ،وج هر هى حخیاهمس حخیاهى تی مخیاه من خی هر هام این تلخاى هشایدن
ایش آتش باز جوم تف هنم ال جهباحیۀ فى االالیم»س (همان )83 :احسان هار چقادج باا خلاق جآمیای
تجرید

قییتر میشی بد شرط آحکد هر چد جا جی ر رت رق االت ج ل جاه حدهاد« :هرچناد

با خلق اختیط هند تجرید او قی تر شی س یاج تی رق االت ج گماان مشایس چاین از یااجان هماال
ید و آن جمال ید ی باج یگر هرچد جآید آن جاهین تی باشد ،خیاه حف

و خیاه شیطان این

باشدس هرچد بینى جی خدا آن بت بی جهم شکن»س (هماحجا)
میالحا جیلالدّین حییا چین مرشد خی ا جخصیص چلدحشینی حظر مساعدی حداج بد گیحادای
هد وقتی فرزحد

اللطانولد ج اوان جیاحی از او خیاالت هد بد چلد بنشیند ،حپذیرفت و خطاع باد

او گفت« :بهاءالدّین محمّدیان جا خلیت و چلد حیست و ج ین ماا بادعت االاتس امّاا ج شاریعت
میالی و عیسی ا علیهما السیم ا ایشان جا بی ه االت و این همد مجاهدت برای آزمایش فرزحادان و
یاجان االت هیچ خلیت راجت حیستس زرمتی مکش و وجی مبااجک خای جا حرحجاان»س (افیهای،
 ،1382ج )113 :2هرچند اللطانولد با اصراج و ابرام میالحا جا مجبیج بد ااذیرفتن جخیاالات خای
هر س

1

1ا ج معاج اللطانولد ایرامین چلد حشینی آمده االت« :چلد جاه احبیا حبی ه االت ،بدعت االت ،آجی عیلات حیا
چین یاجان بد باشند ،اما از یاجان حی عیلت جهد باشد هد "الجماعد جرمد"»س (اللطانولد)218 :1311 ،

االات
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نتیجهگیری:
از آحچد گذشت میتیان حتیجد گرفت هد برهانالدّین محقق ترمذی بد عنیان یکی از الرالپر گان
مکتب اللطانالعلما ،حقش مهمّی ج تکامد جوراحی میالحا اشتد االتس الیّد الر ان هاد خای ارایال
جوراحی و معنیی جا ج مح ر بهاءولد هسب هر ه بی ا

از مر

مرشد

میالحا جا ج الایۀ رمایت خی قراج ا س او هد از اوان هی هیِ میالحا ،اتابکیا
ا

چیحان ادجی مهرباان،
جا باد عهاده اشات

از آزمی ن مرید خی  ،احست هد او ج وا ی اریال جوراحی حتاختد ،هر چند ج علم ظاهری باد
ججۀ ادج خی اللطانالعلما جالیده االاتس بناابراین ،میلایی جا باد هایی طریقات هادایت هار و

خداوحدگاج تیاحست ج مصاربت با او مقام فنا جا جک هند و ا

از آن بد مرتبۀ عاشاقی ج عرصاۀ

والیت برالدس باجی ،مصاربت با الیّد چنان ظرفیتی جا ج میالحا ایجا هر هد تیاحست شاه معشایقان
ا شم

تبرییی ا جا جک هندس

ییج و تممد ج احدیشدهای الیّد الر ان حشان می هد هد او از زمره عاجفان وردت وجی ی االت
هد این مسملد جا از طریق اریال عرفاحی جک هر ه االتس او حد تنها فقط هساتی خداوحاد جا رقیقای
می احد بلکد بحع اتحا ظاهر و مظهر جا -هد از متفرعات یدگاه وردت وجی محسیع میشای -
مطرح هر ه االتس ج احدیشۀ برهانالدّین والیت معرفت عمیقی االت هد بد والیلۀ آن میتایان هماد
امیج جا مسخر رق احست و وقتی عاج

بد این مرتبد برالد همد چیی مساخر اوالاتس وی همچناین

وجی اولیا جا برای هدایت خلق تروجی احستد االت و خصیصیاتی جا برای آحها برشمر ه االتس ج
منظر الیّد الر ان مغی عبا ات ،گداختن حف

االت و ج رقیقت با جیاتت و قهار حفا

احسان قابلیت قرع بد جگاه الهی جا هسب میهندس بنابراین الال
جهن جیاتت االت ا از بند حف

االات هاد

باید با جوزه اجی ا هد بیج تارین

آزا شی س

وی همچنین رهر جا خروج از میدان یفلت و تمکن ج مشاهدة راق تیأماان باا یلباۀ خای
شدت عشق می احد و معتقد االت رهر زباحی مقدمدای االت برای رهر قلبی؛ ا
از تد ل برآوج ج رالی هد ماالیی ا جا فرامی

الال

و

باید رهار جا

هر ه االتس ج احدیشۀ الیّد برهان چلد حشینی باد

معنای مرالیم صیفید اذیرفتد شده حیست و او معتقد االت این مسائد ج ین االیم جایگاهی حداج س
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Abstract
Borhanoddin Mohaeghegh Termezi is one of the salient
features in Islamic mystics and who comprehended the presence of
Baha valade balkhi in his youth. He reached the higher degrees of
mystics under his support. After the death of Bahaodin, Seyyed took
the responsibility of guiding Molana Jalaledin and he guided him to
mystic path and the destruction level in a way that he could tolerate
the companionship of the king of lovers- Shams Tabrizi.
Deep thinking in his education book reveals that he has great
thoughts in mystic path and these thoughts made a huge
improvement in the thoughts of great men like Molavi and Soltan
valad. He is one of the mystics who understand the unity of existence
and the regards multiplicity as invalid. Borhanoddin also knows
sanctity as heart recognition with which everything can be a sign of
God. Beside this, Seyyed Serdan explains about mortification,
invocation of God and observing forty days seclusion which is an
obvious reason for his maturity in mystics.
In this study, after having a short look at the Borhanoddin’s
life path, his most important mystic thoughts will be analyzed.
Key words:
Borhanoddin Mohaghegh, unity of existence, sanctity, mortification,
invocation of God, observe forty days seclusion.
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