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Abstract  
The present article examines the concept of "Wilayat" in the works of Iraqi and al-Nabulsi, as one of 

the important elements of Islamic mysticism and Sufism, and the purpose of comparing their votes 

is to express their similarities and differences. The result of this comparative study is the concept of 

Wilayat in Iraqi and Nablusi’s works, which has been done by descriptive-analytical method, 

expresses this main resemblance that in Iraqi’s and Nablusi’s thought, "Wali/Vali" means two real 

"al-Insān al-Kāmil" and "Pir" who have attained the rank of Fana, the status of a lover and intuition. 

From this point of view, it can be said that in Nablusi’s and Iraqi’s thought, the Wilayat is more 

focused on the ideas of ibn Arabi and this intellectual commonality of theirs is, above all, the result 

of the description of Ibn Arabi's works, especially Fusus al-Hakam by them. But the most important 

difference between the two mentioned, and their dynasty in the concept in question is that in the Iraqi 

and Suhrawardi works, the wilayat is "Wahhabi" by God, and in Nablusi's and Naqshbandi's thought, 

it has an "acquired" aspect. From this perspective, Iraqi and Suhrawardiyeh believe that for the 

Wilayat, divine care must be taken; also it will be from the charter of Khatam al-Anbiya. But in 

Nablusi's and Naqshbandiyya's thought, first of all, anyone can reach the position of Wilayat, and 

secondly, special Wilayat is the result of the immediate manifestation of the God's Wilayat after the 

realization of individual annihilation. 
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 ماما المللیبین دانشججگاه فارسججی، ادبیات و زبان دکتری دانشجججوی

 ایران قزوین، ،(ره)خمینی
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 ایران قزوین، ،(ره)خمینی
  

  چهرقانی رضا
 امام المللیبین دانشججگاه فارسججی، ادبیات و زبان گروه اد،اسججت 

 ایران قزوین، ،(ره)خمینی

 
 چکیده

در آ ار فخرالدین عراقي و عبدالغني النابلساي به عنوان یکي از عناصر  « والیت»ملالة حاضر به بررسي مفهوم 
پردازد و هادف از تطبيق آراي آنان، بيان ميزان  هااي مهم و مطروِ عرفاان و تصاااوف اساااالمي مي   فاه و مؤل
ه اساات. نتيجة این بررسااي تطبيلي مفهوم والیت در آ ار عراقي و نابلسااي که به  هاي آنها و تفاوتشااباهت

به « وليّ»سي، و نابلتحليلي انجام شاده، بيانگر این شباهت اصلي است که در اندیشة عراقي   -رور توصايفي 
است.  است که به مرتبة فنا، ملام عاشلي و شهود دست یافته« پير و شيخي»حليلي و « انسان کامل»دو معناي 

الدین هاي محييتوان گفت که والیت در اندیشاااة نابلساااي و عراقي بيشاااتر بر مدار اندیشاااه از این نظر، مي
الحکم او ویژه فصوصعربي بهواند حاصال شرو آ ار ابن تگردد و این اشاتراک فکري آنان مي عربي ميابن

هاي دو نامبرده و سالسالة طریلتي آنان در مفهوم مورد بحث این است   ترین تفاوتبه وسايلة آنان باشاد. مهم  
ندیه، است، اما در نابلسي و نلشب تعالياز سوي حق« گزینشي و وهبي»که والیت در آ ار عراقي و سهروردیه، 

دارد. از این نظر، عراقي و سااهروردیه معتلدند که براي والیت باید عنایت الهي شااامل حال « ابياکتساا»جنبة 
األنبياء و انسان کامل خواهد بود، اما در اندیشة نابلسي و نلشبندیه، اوالً فرد شاود و نيز والیت از منشور خاتم 

  از واسطة والیت حق پل تجلي بيتواند به ملام والیت دست یابد و  انياً والیت خاصه، حاصهر کساي مي 
 تحلق فناي بنده است.

  .عرفان اسالمی، سهروردیه، نقشبندیه، عراقی، نابلسی، والیت ها:کلیدواژه
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 مقدمه
باحث و تا امروز م انگيزترین مسائل در طول تاریخ از صدر اسالم بودهوالیت یکي از بحث

هاي مختلب به بيان ،اهب و فرقهاي که مبه گونه اسااات؛ زیادي را به خود اختصااااص داده
اند و هر یک از اهل شيعه، سنت، متکلّمان، ریشة این واژه و معاني مختلب براي آن پرداخته

اند. از آغاز شااکوفایي عرفان و تصااوف در اي بدان اشاااره کردهصااوفيان و عارفان به گونه
خالفت مطرو بود، ماهيت نبوت، والیت و  هاي سوم و چهارم(، بحثادب فارسي )در قرن

رفتن گویژه با شااکلبه ؛تر شااداین بحث داغ هاي شااشاام و هفتم( وغ آن )یعني قرناما با بل
و  هایي چون خالفت، امامتچراکه بحث، هاي تصاوف، گرماي آن بيشاتر و بيشتر شد  فرقه

والیات کاه زماني در ميان متکلّمان مطرو بود از حوزۀ کالمي به حوزۀ تصاااوف و عرفاني   
د و صوفيان و عرفا نيز همچون متکلمان به این بحث دامن زدند و براي خود خليفه و وارد ش

 وليّ تعيين کردند. 
مطالب زیادي در قالب کتاب، رساله یا فصل « والیت»تاکنون صوفيه و عرفا دربارۀ واژۀ 

. ، قشاايري )ماألولياءختم( در کتاب 8اند؛ مثل حکيم ترم،ي )م. قرن و بابي از کتاب نوشااته
( و... . در واقع، با ورود صااوفيان و عرفا، این 86)باب  قشاايریه رسااالةدر هجري قمري( 519

واژه رناگ دیگري و باه نوعي، صااابغاة الهي به خود گرفت و از حوزۀ روایات و احادیث    
ان و به حوزۀ عرف« انسان کامل»منلول به حيطة کشاب و شاهود کشيده شد. با ورود تعریب   

تنهاا یاک فرد نبود کاه بر ساااَرِ او به سااابب جانشااايني     « خليفاه »و « وليّ»تصاااوف، دیگر 
اد الهي نهفته در عداست هایي الهي بودند که هر کسي بنا بهنزاع باشد، بلکه ملام« األنبياءخاتم»

گفت  تواناي که ميه گونهب ؛توانسات بدان جایگاه دست یابد رات خود یا عنایت الهي مي
يز با ها و نها و دگرگوني آنبا غور در تعریب -یث بودندویژه آنان که اهل حدبه- صوفيان

تمسااّک به برخي احادیث و روایات به نوعي خود را جانشااين نبي و به عنوان وليّ و خليفة  
ود هایي بدانستند و ابزار آنان در این تمسک، تأویلعصار، یا همان آخرین انساان کامل مي  
 کردند. که از آیات، احادیث و روایات مي

هم به یاري صااوفيان آمد تا آنان خود را آن موعود « موعود»عضااي موضااوعات مانند  ب
و  اساات رساايده« تنبو»ها کمتر به مرتبة فات تأویلعصاار یا اعصااار بخوانند. از این ميان، آ

ژۀ . اما به طور کلّي، صااوفيه براي وااساات فادۀ صااوفيه شاادهاساات بيشااتر دسااتخور« والیت»
اند و به انواع عام/ خاص و الهي/ زميني، عيساااوي/ قاائل شاااده انواع و اقساااامي « والیات »
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ه هاي صوفياي که یکي از مباحث داغ در تمام ساالسلهبه گونه ؛اندمحمدي و... اشااره کرده 
 شد. 

ر آن که همة مشایخ صوفيه د است بنيان تصوف و معرفت« والیت»اساساً از نظر صوفيه، 
بدان »د: گویکه هجویري مياند؛ چنانآن پرداختهموافق و هر یاک باا عبارتي دیگر به بيان   

ة که جمل اساات ف و معرفت جمله، بر والیت و ا بات آنکه قاعده و اساااس طریلت تصااو
اَند، اما هر کسااي به عبارتي دیگرگون اندر حُکم ا بات آن موافق -اهلل عنهمرضااي-مشااایخ 

 (. 867: 6836)هجویري، « اند...بيان آن ظاهر کرده
 از آنِ خداوند رکر شاااده قرآن کریمدر « وليّ»که ملام  اسااات والیت تا بدانج اهميت
دانند األنبياء ميیا به واسطة خاتم -تعالي–و صوفيه این ملام را براي خود مأخور از او  اسات 

 -تعالي-و از نظر آنان، هر ساااالکي باید در ساااایة والیت پيري که این ملام خود را از حق  
چراکه در عرفان و  ،وگرنه ساالوک او  مري نخواهد داشاات  کندکسااب کرده، ساالوک  

آید و ساالوک و باطن نبوت به شاامار مي اساات تصااوف اسااالمي، والیت از آنِ خداوند 
ها در آ ار عربي، وي از این بحثوالیت، پيوندي با نبوت و ولي مطلق ندارد. با ظهور ابنبي

د و هاي مختلب به او و آ ار او تمسک جستنفاده کرد و پيروان او نيز در فرقهاست خود بسيار
اي که کساااني چون حکيم ترم،ي، بایزید بسااطامي و... از والیت داشااتند، آن تعریبِ مرده

ا ، والیت رقرآنتر شاااد و او اوالً بر اسااااس برخي از آیات جان دوباره گرفت و اتفاقاً قوي
(،  انياً 889 :5، ج تابي عربي،)ابن «اهللُ وَهُ ةِقَيقِالحَیلَعَ یَّلِن الوَإِفَ»داند: مطلق از آنِ خادا مي 

 -يتعال-والیت چون از صاافات باري  اما، اساات پ،یرگوید نبوت، امري الهي و پایاناو مي
بندي  الثاً تلسيم (.583: 6879: قيصري، ک پ،یرد )ر.و هرگز پایان نمي اسات  ، ابدياسات 
ده، روو دیگري به این موضوع در همة سالسل کر« خاصه و عامه»عربي از والیت به که ابن

 .6تصوف پ  از او دميد

                                                            
 والیت بر دو قِسم است: والیت مطلله یا عامه و والیت خاصه.. 6

 والیت مطلله و عامه همة مؤمنان را شامل است و... خاتم این قِسم والیت، عيسى)ع( است.
محمد و  الفرائض است که... این قِسم والیت، مختصاللّه و صاحبان قربوالیت خاصه، مخصوص اهل دل، اهل

 محمدیين است و بر دو نوع است: مطلله و مليده.
مطلله، عارى از جميع حدود و قيود، جامع ظهور جميع اسماء و صفات حق و واجد انحاى تجليات رات او باشد. مليده، 
و  به اسمى از اسماء و حدّى از حدود و نحوى از تجليات محدود باشد. هر یک از این دو نوع را خاتمى موجود است.
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دو فرقة سهروردیه و نلشبندیه نيز از این فِرَق صوفيه، مستثني نيستند و بنا به شواهد کتب 
 ؛ندعربي داشااتت،کره و شاارو احوال، هر دو فرقه اهتمام فراواني در قرائت و مطالعة آ ار ابن

ه به یادگار عربي، از بزرگان این فرقابن الحِکَمفصوصبسياري از ویژه نلشبندیه که شروو به
بسااايار اظهارنظر « والیت». از این رو، زعما و پيروان دو فرقه نيز در زمينة اسااات رساااياده 
روردیه عراقي از سه فخرالدینتوان در آ ار آنان پيگيري کرد. از ميان اینان، اند که ميکرده

ر آ ار مسلک هستند که دیه، دو تن از شعراي عارف و صوفيو عبدالغني نابلساي از نلشابند  
هاي فراواني دربارۀ ملولة والیت مشاهده کرد. بنابراین، نویسندگان ملالة توان بحثآنان مي

را در آ ار دو نامبرده پيگيري کنند و براي این « والیت»حاضاار درصاادد هسااتند تا موضااوع 
له نلشبندیه و ارتباط عراقي و نابلسي با دو سلس هاي سهروردیه وکار، نخست به معرفي فرقه

« والیت»ة لأشود و آنگاه با رکر شواهد به تحليل مسو نيز خط مشاي صوفيانة آنان اشاره مي 
در آ ار آنان و نلاط اشتراک و افتراق دو فرقه در این موضوع، و به تبع آن، عراقي و نابلسي 

 خواهيم پرداخت.
گيري از عراقي و عبدالغني نابلسي در بهره فخرالدیناشاتراک  این ملاله با توجه به نلطة 

را در آ ار دو نامبرده « والیات »تحليلي، بحاث   -عربي باه شااايوۀ توصااايفي  هااي ابن آموزه
و در نتيجة بحث، شاااهد اشااتراکات و افتراقات فکري و   کرده اسااتجو و تحليل وجساات

نتخاب این موضااوع، اشااتراک  اندیشااگاني آنان در حوزۀ مورد نظر هسااتيم. علت اصاالي ا 
ا که همين امر خود نویسندگان ر است عربيها به ابنمضاامين عرفاني دو سلسله و اتصال آن 

 برانگيخت تا عنوان م،کور را انتخاب و دربارۀ آن پژوهش کنند.

 پیشینۀ پژوهش. 2
در  که تاس نامه و ملاله انجام شاادههاي زیادي در قالب پایانتاکنون دربارۀ عراقي پژوهش
 .شودها رکر ميها، همراه وجه تمایز ملالة حاضر با آناینجا به برخي از این پژوهش

                                                            
طالب و مهدى موعود است و والیت مطلله به این معنى، از والیت مطللة عامه بن أبىخاتم والیت مطللة محمدى، علىّ

 .از خاتم آن، یعنى عيسى)ع( افضل است -عليهماالسالم  -و خاتم آن، یعنى على و مهدى موعود  به معناى اول برتر
دى موعود است. ملصود اینکه خاتميت این نوع والیت، گاهى به طالب و مهبن أبىخاتم والیت مطللة محمدى، علىّ

یابد. والیت مطلله به این معنى، از والیت مطللة بن ابى طالب و گاهى نيز به صورت مهدى موعود ظهور مىصورت علىّ
ست ى)ع( افضل ااز خاتم آن، یعنى عيس -عليهماالسّالم  -عامه به معناى اول برتر و خاتم آن، یعنى على و مهدى موعود 

 (.576: 6879ر. ک: جهانگيري، )
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تبيين مشااارب عرفاني عراقي با توجه به آ ار او )لمعات و »نااماة   در پاایاان  ( 6833)رحيمي 
وت، نب»دربارۀ مباحث عرفان عملي و نظري در آ ار عراقي ساااخن گفته، اما دربارۀ « دیوان(
 مطلبي ارائه نداده است.« والیتو  خالفت
م فخرالدین ابراهيهاي عرفاني بازتاب اندیشه»نامة خود با عنوان در پایان (6868) اسادي 

اسااات. در بخشاااي از این  هاي عرفاني عراقي پرداختهبه تجلي اندیشاااه« عراقي در آ ار وي
  اررهاي عراقي در آهتحليل اندیش، اما به جاي به موضوع نبوت و والیت پرداخته نامهپایان
هار شاهد مثال از کل و در مجموع این ا ر، چ هاي تئوري در این زمينه بسانده کرده به بحث
ن، بحث . افزون بر ایاست و آن نيز شاتابزده و بدون هيچ گونه تحليلي رکر شده  آ ار عراقي

ي در آ ارر لسهاي ناباز سنجش تطبيلي آن با اندیشه شدهم،کور فلط در آ ار عراقي دنبال 
 است. خالي

حه یک صف« شرو و تفسير غزليات عراقي»نامة خود با عنوان در پایان( 6865)اسکندري 
و به تجزیه و تحليل دو مطلب دیگر  عراقي اختصااااص داده« مداريوالیت»را به موضاااوع 

 و است مداري نيز به والیت به صورت کلّي نگریسته شدههرچند در والیت است؛ نپرداخته
ه شرو ب است. البته نویسندگان در این ملاله مؤلب در پي تحليل والیت در آ ار عراقي نبوده

 .است اند که در جاي خود بدان اشاره شدهایشان نيز نظر داشته
نامة فوق با عنوان در ملاالاة مشاااترکي مساااتخرج از پایان    (6861) نيّري و اساااکنادري 

هاي صوفيانة بيشتر به رکر مؤلفه« ي در غزليات ويابراهيم عراق فخرالدینهاي فکري مؤلفه»
اند و یک صااافحه نيز به بحث والیت با یک بيت شااااهد از  مطرو در آ اار عراقي پرداخته 

نسان ا»اند که شاأن نزول آن بيت شااهد نيز طبق ارعان نویسااندگان،   غزليات او اشااره کرده 
 است. «کامل

به مباحث عرفان عملي و احوال « یوان عراقيعرفان در د»نامة در پایان( 6861)عبدالّهي 
 هاي عراقي وارد نشدهو به وادي عرفان نظري در اندیشه و ملامات در دیوان عراقي پرداخته

ة حاضااار در و از این رو، اظهاارنظري نيز دربارۀ عنوان مورد نظر نویساااندگان ملال  اسااات
 نامة م،کور نيست.پایان

هاي بررساااي تطبيلي اندیشاااه»ر کتابي با عنوان د (6869) نژاد کاخ و بصااايريحسااايني
از نام  کهاند و چنانپرداخته« والیت»و « تنبو»به دو موضااوع « خرالدین عراقيعربي و فابن

جود و با و اندکردهعربي و عراقي ملایسااه هاي ابن، این بحث را در اندیشااهاسااتکتاب پيد
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توان وجه امتياز عنوان ملاله را رد، مياینکه در بخش عراقي با عنوان ملالة حاضر مشابهت دا
است.  سنجش موضوع در عبدالغني نابلسي دانست که در کتاب م،کور به آن پرداخته نشده

ه عالوه بر اینک اسااات. البته در بخش عراقي نيز مطالب به صاااورت مبهم و غلط رکر شاااده
اند و کرده بسنده ي بحث والیتکل اند و به رکرنویساندگان برخي از نکات را مت،کر نشده 

 .است اقيهاي عراشاره شده که تکية مطالب نيز بر اندیشه« األولياءخاتم»بيشتر به بحث 
عربي و شناسي از منظر ابنهساتي »اي با عنوان در ملاله (6868) حسايني و صارفي  غریب
شناسي در آ ار دو نامبرده از قبيل شناخت حضرات خم  به مسائل هستي« عراقي فخرالدین

 . اندگانة نبوت، والیت و خالفت نپرداختهاند، اما به مباحث سهو تعيّنات خللي اشاره کرده
، اما به دليل اسااات عراقي انجام شاااده فخرالدینهااي دیگري نيز درباارۀ آ ار   پژوهش

 پوشي و به تحليلاتي کهها چشام نداشاتن وجه اشاتراک با موضاوع ملالة حاضار از رکر آن    
 شود با این توضيح که شمار تأليبابلساي و آ ارر انجام شااده، اشاره مي دربارۀ عبدالغني ن

 است. کتاب دربارۀ نابلسي بيش از ملاله
مِنهَج »در رساااالة دکتري خود با عنوان  هجري قمري( 6586)خالد بن ساااليمان الخطيب

ر د« الیتو»دربارۀ  در بخش چهام از فصل هشتم «عبدالغنی النابلسای فی العقيد  و التصوفف 
متأسفانه با  و کرده استعربي رکر آ ار عبدالغني مطالبي کلّي از صاوفيان قرن چهارم تا ابن 

هاي او دربارۀ به هيچ یک از آراء و اندیشااه« درایة آراء النابلساای فی الوالیة»وجود عنوانِ 
 است!. والیت اشاره نکرده

ه دارد که در س« شعره العارف عبدالغنی نابلسای، حياته و »ا ري با عنوان  (2885) طلوب
باب و سااه فصاال به زندگي و آ ار عبدالغني و در فصاال سااوم، به تصااوف او و برخي از     

 .شودکه موضوع ملالة حاضر را شامل نمي است مضامين عرفان نظري پرداخته
اندیشاااة وحدت وجود در آ ار »اي با عنوان در ملاله( 6861)باک بيمسااابوق و قادري 
والیت در  ةمسألاند و به ه موضوع وحدت وجود در آ ار نابلسي پرداختهب «عبدالغني نابلساي 

 . اندآ ار او نظري نداشته
 به انواع« در دیوان عبدالغني نابلساااي قرآنتجلي »در ملالة ( 6868ملدم متلي و یاوري )

ه اند کدر آ ارر اشااااره کرده قرآن کریمهاي واژگاني و معنوي نابلساااي از تاأ يرپا،یري  
 . با موضوع ملالة حاضر نداردپيوندي 
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ه اند، اما تا جایي کهر یاک از این آ اار به بُعدي از ابعاد آ ار عراقي و نابلساااي پرداخته  
 ها به صااورتت بسااياري از آنبا وجود نلاط قو اندجو و تحليق کردهونگارندگان جساات

ه این جنبه نيز ب . از این رو، ملالة حاضراست تطبيلي بين دو نامبرده پژوهشي صورت نگرفته
آ ار  در« والیت»ترین موضوعات عرفان نظري یعني و به یکي از مهم است توجه نشان داده
 .است آنان پرداخته

 بحث و بررسي. 7
 . سهروردیه7-2

. سرسلسلة این گروه را گاهي ابوالنجيب سهروردي است اي در قرن ششمسهروردیه، سلسله
ابوحفص عمربن محمد  الدینار، شااايخ شاااهابزاده( و گاهي برادر28: 6839)سااامناني، 

(. برخي نيز بر این نظرند که 3: 6898دانند )شااميم، ( ميمريقهجري  182سااهروردي )م. 
ه ها و قوانين آن را تکميل کرد. البتابوالنجيب این ساالسااله را تأسااي  و شاايخ شااهاب آموزه

یگري مثل پيرجماليه نيز به هاي دشااود که عالوه بر سااهروردیه، ظاهراً ساالساالهیادآوري مي
عب هاي منششود، اما جریان اصلي سهروردیه و سلسلهابوالنجيب ساهروردي نسبت داده مي 

(. به هر حال، 89: 6، ج 6838اردستاني، ر. ک: ) است بوده الدیناز آن از طریق شيخ شهاب
در آنجا رونق شاااد به هند مهاجرت کردند و پ  از آنکاه طریلاة ساااهروردیه در ایران بي  

 پيروان بسياري پيدا کردند. 
 الدینترین شخصي که در بغداد به خدمت شيخ شهابترین و شااید بزرگ یکي از مهم

مؤساا  ( »هجري قمري 111-919اي مولتاني )زکری الدینسااهروردي رساايد، شاايخ بهاء  
( بود که پ  از کسب منزلت و ملام از 972: 8، ج6816)صفا، « سالسالة سهروردیان مولتان  

( و نيز یافتن عنوان خالفت از سوي شيخ شهاب براي تبليغ 938م.: 6393انه )جامي، آسات  نآ
ایمان، )این طریله به زادگاه خود بازگشات، اما با مخالفت بزرگان آن مرز و بوم مواجه شد  

( و در آنجا به تبليغ تعاليم طریلت 26-28. از این رو، رهسااپار هند شااد )همان: (659: 6831
رداخت و مبلغان بسااياري تربيت کرد و آنان را براي تبليغ به دیار مختلفي چون سااهروردیه پ

اي صوفيه در هترین سلسلهگونه، سهروردیه یکي از بزرگدهلي و افغانساتان فرساتاد. بدین  
 قارۀ هند شد. شبه
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بة از مشایخ بزرگ و شاعران بلندمرت« »عراقي فخرالدین»یکي از شاگردان شيخ مولتاني، 
( بود که ابتدا خلعت مریدي او را بر تن 913: 8، ج6816)صاافا، « در قرن هفتم هجريایران 

(، سااپ  افتخار 975همان: ر. ک: کرد و جزو مشااایخ ساالساالسااة سااهروردیه در هند شااد ) 
ر. ک: ساااال در خدمت شااايخ خود بود )  29. عراقي حدود کردداماادي او را از آنِ خود  

کساااب ملام خالفتش، او نيز گرفتار ناساااازي   ( و پ  از مرگ مرادر و7: 6818عراقي، 
(. بنابراین، راهي حج شااد و از آنجا در 782: ميالدي6393مشااایخ آن شااهر شااد )جامي،   

رسيد و  هجري قمري( 178قونوي )م.  الدیننهایت به سوي قونيه رفت و خدمت شيخ صدر
 يعربي شرکت جست و پ  از شاگردابن الحکمفصاوص در مجال  تدری  او در شارو  

پ  از  و او به سااوي مصاار و سااپ  شااام حرکت کرد و تا پایان عمر در آنجا ساااکن بود  
)جامي،  عربي به خاک ساااپرده شاااد ابن الدیندر جوار و قفااي مرقد شااايخ محيي  مرگش
جاي او ا ري ظاهر نيست. از او یک دیوان اشعار، (، هرچند امروز از آرام785: ميالدي6393
 .است یادگار مانده نامه بهشاقنامه یا علمعات و دَهکتاب 

 . نقشبندیه7-7
 هجري قمري( 766-763نلشبند ) محمدشاه الدینظهور نلشبندیه از قرن هشتم و با بهاء
البته برخي نيز آن را دنبالة طریلة  .(968: 6816مؤس  این سلسله آغاز شد )شيرواني، 

هجري  989-558مداني )هاي خواجه یوسب هدانند که پيرو دو تن به نامخواجگان مي
را خليفة  الدینهستند و بهاءهجري قمري(  979و خواجه عبدالخالق غَجدواني )د. قمري( 

 (. 167 :6838دانند )حليلت، خواجه غَجدواني مي
نامگ،اري این سلسله را مولد  دانند و علتاي در بخارا ميرا نام قریه« نلشبند»برخي 

کر که ر است در این واژه، نلش و ا ري« نلش»دیگر، دانند و به نظر بعضي مؤس  آن مي
ال »گوید: و مي است ( که خود نابلسي نيز بر این عليده968: 6816نهد )شيرواني، بر دل مي

قی أی ربط النّقش و هو صور  الکمال الحقي ( محمد )المعروف بنقشبند(،دینالاستاذ )الکبير بهاء
هاي دیگري در تاریخ پيوند . این سلسله، با نام(96: هجري قمري 6526)النابلسي، « فی القلب

دارد؛ مثل: اَحراریّه )منتسب به خواجه عبيداهلل اَحرار(، صدّیليّه )منتسب به خليفة اول اهل 
(. پراکنش 15-6: 6895سنّت( و خواجگانيه )منتسب به طریلة خواجگان( )پارساي بخارائي، 

 ستا در سراسر قارۀ آسيا، بالد شام، ترکيه و...جغرافيایي این طریق در ترکستان و بعدها 
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(. ظاهراً آساني سلوک و ارتباط با امرا و حاکمان از جمله عواملي بود 167: 6838)حليلت، 
عربي نهاي ابها تأ ير گ،اشت. افزون بر این، آنان با آموزهکه بر گسترر جغرافيایي آن

عيان و مانند شاف را هب فلهي اهل سنّتم،هب بودند، بسياري از م،اتوانستند خود که حنفي
 (. 82: 6877بخاري، ر. ک: شيعيان کنار بزنند )

نلشبندیه در ادب و عرفان نيز یدِ طوالیي داشتند و بسياري از اهل ادب و عرفان سرسپردۀ 
خواجه محمد پارسا ، هجري قمري( 681-355نوایي )این طریق هستند؛ مثالً امير عليشير 

در ادب فارسي و هجري قمري(  376-768حمن جامي )عبدالر، ري(هجري قم 719-322)
رزاق سيد عبدال»بن اسماعيل نابلسي از ادب عربي. نابلسي طریلة قادري را از  عبدالغني

يخ سعيد ش»)از اعلاب شيخ عبداللادر گيالني( و طریلة نلشبندیه را از « الحَمَوي الگيالني
(. وي بنا بر توصية مشایخ خود، 86: 8، جقمري هجري 6583)المرادي،  است گرفته« بلخي

لمساني( توجه ت الدینعربي )و نيز عفيبعربي پرداخت و بسيار به ابنهاي ابنبه تعليم آموزه
ارۀ عربي و دربکرد و بر بسياري از کتب ابنداشت و هفت سال آ ار آنان را تدری  مي

)مطلوب،  مات الفصوصجواهرالنصوص فی حلّ کلعرفان او شرو نوشت؛ از جمله 
(. افزون بر این، دربارۀ بسياري از مسائل عرفان نظري نيز شرو و تفسير 59-55: يالديم2885

ي به هایوي پ  از تدری  به سفر پرداخت و نامه«(. المقصود فی وحد الوجود»نوشت )مثل 
هجري  6658سال زندگي، در سال  68نوشت و سرانجام، پ  از  استبزرگان دین و سي

 (.217م.: 6667مري دار فاني را وداع گفت )الجبرتي، ق

 انتخاب موضوع پژوهش  ت عل. 7-2
آن دو  هاي زیر را ميانتوان اشتراکاز آنچه دربارۀ شخصيت عراقي و نابلسي گفته شد، مي

 رکر کرد:
و  که بر آ ار او شرو است عربي و آ ار او آشانا بودند و این آشنایي به حدي هر دو با ابن -
 کردند.اند و نيز آ ار او را تدری  ميليله هم نوشتهتع
هاي هتوان رد پاي عميق اندیشااو مي اساات آ ار خود آنان نيز از این آشاانایي تأ ير پ،یرفته -
 عربي را در آ ار ایشان مشاهده کرد.ابن
حمن جامي بر آ ار عراقي که از طریلة سااهروردیه از بزرگان نلشابندیه، مثل عبدالر  برخي -

 .است اند که شرو لمعات جامي مشهوربود، شرو نوشته
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ها باعث شااد که نویسااندگان، عنوان پژوهش خود را انتخاب کنند و به  همين اشااتراک
 تحليق دربارۀ عنوان م،کور در آ ار دو نامبرده بپردازند.

 . والیت در نقشبندیه و آثار نابلسي7-0
ز صااي به والیت داشااتند و بسياري انلشابندیه به عنوان یکي از ساالساال تصااوف، توجه خا  

 کاشااغري الدینخواندند )مانند: مولي عبيداهلل اَحرار، مولي سااعدمي« مولي»مشااایخ خود را 
ترین نلشبند و از مهم الدین)در مناقب شاايخ بهاء الساالکين الطالبين و عُدف انيسو...(. مؤلب 

 -ق که از مشرق عنایت ح است بدان که والیت، عبارت از نوري»گوید: منابع نلشبندیه( مي
بر دل بنده طلوع کند و انشاراو صادر و انفساو قلب، او را حاصل آید و اسالم    -جلّ و عال

، والیت (. باا این تعریب 62: 6833)بخااري،  « نماایاد  حليلي در لبااس نور یلين جماال مي  
ولَی وَ است») شودها مستولي ميکند و به والیت خود بر دلواساطه از حق بر دل ظهور مي بي

که به  است (( و زماني فرد یليناً مسالمان 686: ميالدي6669)النابلساي،  « عَلَی قُلُوبِهِم بِوالَیَتِه
 والیت را زیرمجموعةکه خود در جاي دیگر،  است مرتبة والیت رسيده باشد. این در حالي

)بخاري، « يستتر از والیت خاصه نبعد از سعادت مرتبة نبوّت، مرتبة شریب»داند: نبوت مي
اطن حليلت والیت که باند: گفته»گوید: نيز مي رسااالة قدساايهکه مؤلب (. همچنان3: 6833

و  اساات حليلت، مَظهرِ تصاارف نبيدر خلق به حق، و وليِّ به اساات ، تصاارفنبوت اساات
 (.96: 6895)پارساي بخارائي، « عالمت صحت حال وي، متابعت اوست مر نبي را

ملام  تواند به اینن از نظر بخاري، هر کسااي بنا به اسااتعدادر ميبا توجه به این دو سااخ
 تلدیر بر قامت هر کسااي بهاما قساامت این خلعت معرفت از کارخانة صاانع و »دساات یابد: 

(. از یک ساااو، وي براي وليّ 3: 6833)بخاري، « اسااات حساااب قاابليات او... ظهور یافته  
زۀ نبيّ اوسااات که از برکت متابعت حليلت کرامتِ ولي، معجبه»قائل اسااات و « کرامات »

(. از سااوي دیگر، خواجة او )بهاءالدین( بر 6)همان: « حضاارت او، از آن ولي به ظهور آید
ه ک -قدّس روحه  -از انفاس شریفة حضرت خواجة م است »نهد: کرامات چندان وقعي نمي

 «تِ ساانّتبر ظهور خوارق عادات و کرامات، اعتمادي نيساات؛ کار اسااتلامت دارد و متابع 
گرایش دل بدو، »اسااات:  (. همچنين بهاءالدین ساااه عالمت براي وليّ برشااامرده65)همان: 
(. والیت از نظر او، 68)ر. ک: همان:  «ها به سخن، و عدم ظهور حرکات بَد از اوربودن دل

( و والیت هر پيغمبر از نبوتِ او افضل است )همان: 61اولين مرتبه از مراتب سلوک )همان: 
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اهلل( نلشاابندیه، والیت خاصااه را تجلي رات )نهایتِ سااير  لي  نکتة درخور رکر اینکه  (.69
 (.32: 6895)پارساي بخارائي،  شوددانند که با رکر خفيه حاصل ميمي

، در دسااتِ وليّ مرشااد»به همين ترتيب، عبدالغني نابلسااي نلشاابندي نيز معتلد اساات که 
( و 693: هجري قمري 6526)النابلسااي، « سااتو خداوند، فعالِ مایشاااء ا قدرتِ الهي اساات

کند. وي هم معتلد است که شيخ بعد از تحلق هرگونه بخواهد، در وليِّ مرشاد، تصرف مي 
، اهلل و باهلل برایش محلق خواهد شااد و در واقعاهلل(، سااير عناهلل( و بلا )سااير فيفنا )سااير  لي

و این ملام،  شااودآنان روانه مي پ  از رساايدن به ملام والیت، براي دعوت خَلق، به سااوي
ملام تنزّل از حليّت به خلليّت و از آنِ خواص انبياء و مرساالين است. در این ملام، هر امري 

دهناد و از اوليااء در این ملاامِ تنزّل، همچون انبيااء، متاابعت      ارجااع مي  -تعاالي -را باه حق  
ایشااان را از ارواقِ طَور نبوّت ایشااانند از اولياي عشاارت، و  »شااود )در اعتلاد و عمل(: مي

(. 92و همان:  16: 6895)پارساي بخارائي، « نصايبي هست برحسب مراتب و درجات ایشان 
ست است. در همين ملام ا« الشيخُ کالنَّبی فی أمفتهِ»اساتدالل نابلسي در این مشابهت، حدیث  

ه در این مرتبه زۀ شيخي کشرط اجاتوانند به تربيتِ مرید بپردازند، البته به که شيخ و وليّ مي
(. سااالکان نيز در ملامات خود 677-679: هجري قمري 6526)ر. ک: النابلسااي،  ملام دارد

وليّ باید به مرتبة تکميل ناقصان و تصرّف در خلق رسيده باشد و نيازمند وليّ زمان هستند و 
ا قدرت ابر بامر به جنبة روحانيت پير و مرشاااد بساااتگي ندارد و قدرت والیتِ ولي، بر  این

و « والیت»(. نابلسي در دیوان خود، 16-18: 6891)ر. ک: کاشفي،  تصارف در خلق است 
طه واسیعني بيداند؛ و در مرتبة بعد، از آنِ خود مي -تعالي-را نخست از آنِ حق « شهادت»

 :است گرفته -تعالي-از حق 

 و الااوالیااة کااانااتااا  إنّ الشاااهاااد»
 

 «یلالحقّ حت  صااااارتااا بااالحقّ ل  
 

 (528 :هجري قمري 6526)النابلسي، 
بود و از او  -تعالي-ملام شااهادت )گواهي دادن/ شااهود( و والیت هر دو از آنِ حق »یعني: 
 «.است حق به من رسيدهبه

دهد که سالک با رسيدن به ملام والیت، در واقع به ملام شهادت )در این بيت نشاان مي 
 ونددر پي« صدق»که این ملام با  است وي معتلد همچنينیابد. همة امور عالم( نيز دسات مي 

ا والی دق یو فی الصف»رساد که در مرتبة صدق باشد:  و زماني وليّ به مرتبة والیت مي اسات 
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تواند به ملام والیت در نلشبندیه اشاره داشته (. این مطلب خود مي187)همان: « أنلنی والیة
 (.899: 2تا/ شيرازي، بير. ک: رسانند )مي« دوم خليفة»باشد که برخي شاخة نلشبندي را به 

 اياز نظر نابلسي نيز والیت، باطنِ نبوّت است و دایرۀ وسط و دوم از دوایر چهارگانه
مرتبة  -2مرتبة ایمان و اسالم )دایرۀ کبري و محيط بر بلية دوایر(.  -6»است که عبارتند از: 
، هجري قمري ب6526النابلسي، « )رسالت مرتبة -5مرتبة نبوت.  -8والیت )دایرۀ وسط(. 

هيچ نبيّ یا رسولي نخواهد (. بنابراین، طورِ والیت، کشب در حضرات الهي است و 98/ 6ج
نبيّ، فلط وليِّ مؤمن است، اما وليّ، فلط مؤمن است ( و 698)همان:  بود، جز اینکه وليّ باشد
یت است و این والیت، همان علمي . وجه اشتراک وليّ و نبي نيز در والو نبيّ و رسول نيست

)ر. ک:  6﴾أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَيْنا﴿فرماید: که مياست که ميراث انبياء است؛ چنان
(. همچنين به سبب اینکه والیت، مرتبة دوم پ  از ایمان است، آن را ماهيتاً بر سه 96همان: 
ه از نظر کند. آنچتلسيم مي« ي، نبوّتي و رسالتيایمان»، و «ایماني و نبوّتي»، «ایماني»قِسمِ 

( 653همان: ) پ،یردبرخالف نبوت، والیت هرگز تا قيامت پایان نمينابلسي مهم است اینکه 
هر ( و نيز غير از خاتم اولياء، 698و والیت ایماني در هر زماني وجود خواهد داشت )همان: 

باطن و کسب شرایط والیت به این ملام  تواند با مجاهدۀ عملي و علمي در ظاهر وکسي مي
( و Akkach, 2010: 83و در این صورت، زبده و ملدّس روزگار خواهد بود )دست یابد 

األولياء، امري تحصيلي و اکتسابي است، نه دهد که والیت براي غير خاتماین خود نشان مي
ي به طریق تجلي اله تواند(. کسي هم که به ملام والیت رسيده باشد، مي697وهبي )همان: 

اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ ﴿و به ملدار استعداد در همة امور، اِخبار و انباء دهد و بنا بر آیة 
خداوند آنان را از ظلمات اشياء فاني به سوي نور وجودِ خود خارج ؛ 2﴾مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ  النُّورِ

حدودِ خود خارج و به علم نامحدودِ خویش وارد و آشنا کند؛ یعني آنان را از علم ممي
 (.685هجري قمري:  6525سازد )النابلسي، مي

 . والیت در سهروردیه و آثار عراقي7-5
تأکيد دارند و نياز به چنين کسي را بيش از « وليّ»سهرودیه نيز در سلوک خود بر وجود 
وَد به شخصي که نبي بُوَد و وليّ پ  حاجت بُ»دانند: وجود مژۀ چشم و موي ابرو و... مي

                                                            
 82سورۀ فاطر، آیة  .6

 297سورۀ بلره، آیة  .2
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 «بُوَد... . به وجود چنين شخصي، حاجت بيش از آن بُوَد که به وجود مژۀ چشم و موي ابرو...
والیت در درجة نخست از آنِ حق (. در آ ار شيخ سهروردي، 595: 8، ج6872)سهروردي، 

: 6ب، ج6879)همان، « حقّهنالک الوالیة هللِ ال: »رسداست و از او به دیگران مي -تعالي-
و ميان  است کار بردهرا تلریباً به یک معنا به« ولي»و « قطب»، «متألّه»، «امام»، «نبي»(. وي 68
(. با وجود 666و  661: 6835تفاوت خاصي قائل نيست )ر. ک: پوربهرامي، « اولياء»و « انبياء»

یعني مأموریت از عالم اعلي شمارد که جز یک مورد، برمي« نبي»این، وي شرایطي را براي 
ي نبي را شرایط است: یک»داند: براي اداي رسالت، بلية شرایط را مشترکِ نبيّ و ولي مي

آنکه مأمور باشد از عالم اعلي به اداي رسالت، و این شرط خاص است به انبياء، و باقي چون 
 اولياء را و بزرگان استاد، نيز شاید که خرق عادت و ان،ار از مغيبات و اطالع بر علوم بي

(. دربارۀ افضليت نبوت بر والیت نيز وي 79: 8، ج6872)سهروردي، « حليلت را باشد
: 6835است )ر. ک: پوربهرامي،  داند که به ملام نبوّت رسيدهترین افراد را کسي ميفاضل
(. هرچند با وجود این افضليت انبياء، سهروردي گاهي انبياء را محتاج محللان 628
 و حاجت موسي به خضر)ع( ظاهر حال»داند: )ع(( ميروان )= اوليائي چون خضرنروش

اجت روان حگواهي دهد که شاید که پيغامبر را، بلکه شارع را به بعضي از محللان روشن
و « پير»، المعارفعوارف(. عالوه بر این، شيخ اشراق در 71: 8، ج6872)سهروردي، « افتد
یة در چنين باد»است:  قائل شده« والیت»و براي او  است کار بردهبه« وليّ»را معادل « شيخ»

پرتو نورِ ، قطع منازل و مراحل نتوان کرد و بىپيرى مربّى و دليلى مرشدبدرقة خونخوار، بى
« يطَانُمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شيْخٌ فَشيخُهُ الشَّ، تميز طریق رشاد و سبيل فساد دست ندهد؛ که: والیتش
باید که او را نگرانى نباشد به »گوید: نيز مي آداب مریدین(. یا مؤلب 6، الب/ 7968)همان، 

(. همچنين سهروردي 619)همان: « به اندرون او تواند رسيد والیت شيخشيخى دیگر. تا ا ر 
، عالَم را هرگز از حکمت و شخص قائم به آن و صاحب حجت و اإلشراقحکمةدر ملدمة 

بل العالَم ماخال قطّ عن الحکمة و عن شخص قائم بها عنده الحجج »داند: بيّنات خالي نمي
انسان کامل( در « )= ولي»(. این عليدۀ وي شبيه اعتلاد به 66: 2، ج6872)همان، « والبيات

والعالَمُ »ید: گومي الحکمفصوصکه قيصري در شرو عربي است؛ چنانهاي مکتب ابناندیشه
توان (. به نوعي مي711: 6879)قيصري، « ، عَلَ  سبيل تجدفد األفرادباقياً هذا اإلنسان باقٍ مادام
اندیشة  در« ولي»و « انسان کامل»در اندیشة سهروردي با « خليفه»و « حکيم متألّه»گفت که 
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سهروردي نيز به وجود حجت و ولي در عربي و پيروانش مانند قيصري شباهت دارد و این
 . هر عصري اعتلاد دارد

نيز بر آن است که صالو عالَم فلط به واسطة وجود  قاإلشراکمةحاز شارحان  شَهرَزَوري
(. البته 25: 6835شود )ر. ک: شَهرَزَوري، متألهي است که باعث عنایت الهي بر عالَم مي

در نزد شيعه نزدیک  «عصر)عج(ولي « »قطب زمان»این سخن را به اندیشة  6هانري کربن
را در اندیشة « وليّ»( و برخي نيز اندیشة 62-66: 2، ج6872داند )ر. ک: سهروردي، مي

قائلند بر  اند وو راهنمایان روحاني نزدیک دانسته« فيلسوف افالطوني»سهروردي، بيشتر به 
و  ستا وليّ، نلطة اوجي است که انسان به خاطر او آفریده شده»اینکه به نظر سهروردیان، 

)امين « یابدار به اسرار الهي وقوف ميميانجيبي از طریق جبرئيل و به واسطة علم مستليم و
 (.625: 6837رضوي، 

تي والیو به معناي  اسااات فارقليط، فارقِ حق و باطل»افزون بر این، از نظر ساااهروردي، 
از قول  األن نفحات(. جاامي در  697تاا:  )نوربخش، بي« اسااات اسااات کاه در بااطن نبوت  
 ما معتلدیم که اولياي امت»گوید: مي باب التّق عقيد  أر و أعالم الهدىسهروردي در کتاب 

صااحب کرامات و اجابات هستند و همچنين در دورۀ هر رسولي، اَتباعي دارند   )ص(محمد
زند و کرامات اولياء جزء تتمة معجزات انبياء که کرامات و خوارق عادات از آنان سااار مي

 کرامت درصاحب« وليِّ»يز به (. بدین ترتيب، سهروردیه ن26: يالديم6393)جامي، « هستند
 سلوک خود اعتلاد راسخ دارند.

« توالی»و « وليّ»عراقي نيز از همين سلسلة سهروردیه، در آ ار خود به وجود  فخرالدین
 تأکيد دارد و در نظر او:

 فرماید:که در نعتِ او)ص( ميچنان ،است اوالً نبوت بر پيامبر)ص( ختم شده

 یاانناالاال کاان از وبااالِ کاافاار بااه د »
 خاااتاام انااباايااا، رساااااولِ هاادي      

 

 مصااااطاافااي را دلااياال مااطاالااق بااياان   
 «صاااااحااب جااباارئااياال، امين خاادا  

 

 (888: 6818)عراقي،                     

 اند:و همة انبياء نور خود را از ضياي او گرفته است  انياً نبوّت در آن حضرت به کمال

                                                            
1. Corbin, H. 



 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 700

 

 نهمباار فاارقِ کااائاانااات چرا پااا نمي»
 لکماآن کااملي کاه رتبتش از غاایتِ    

 از من کمااال یااافات نبوّت کااه خاااتمم 
 

 آخاار نااه خاااکِ پاااي عزیزِ پيمبرم؟! 
 گوید منم که عينِ کمالسااات منظرم...
 «بر من تمام گشاات والیت که ساارورم

 

 (33-37)همان: 

 گوهر بحر اجتباء، مهر سااپهر اصاافياء »
 

 «یافته نور انبياء، روشاااني از ضاااياي او 
 

 (66)همان:                                      
 :است  الثاً والیت نيز بر آن حضرت تمام شده

 نهمباار فاارقِ کااائاانااات چرا پااا نمي»
 آن کااملي کاه رتبتش از غاایتِ کمال   
 از من کمااال یااافات نبوّت کااه خاااتمم 

 

 آخاار نااه خاااکِ پاااي عزیزِ پيمبرم؟! 
 گوید منم که عينِ کمالسااات منظرم...
 «بر من تمام گشاات والیت که ساارورم

 

 (33-37: )همان

: یکي والیت عام که اسااات در اندیشاااة عراقي، نظریة والیت داراي دو بخش»همچنين 
 ص()اهللو تنها مظهر آن را حضرت رسول است وي آن را با حليلت محمدي یکسان دانسته

 األولياء توجهداند و دیگري والیت خاص... در بخش والیت خاص، وي به الگوي خاتممي
ترین . در اندیشة وي، والیت در این مرتبه به معناي نزدیکاست کردهو آن را تصدیق کرده 

 (.683: 6869حسيني کاخ و بصيري، )غریب« است موجود به حق
 که براي شاايخداند؛ چنانمي« ولي»را معادل و« شاايخ»و « پير»از سااوي دیگر، عراقي  نيز 

و او را ولي خدا  اساات در ضاامن مدحش نيز والیت قائل الدین زکریاي مولتاني(خود )بهاء
ي و مراتبي )یعني ولي از ولو به نوعي، والیتِ شيخ خود را به صورت، سلسله اسات  دانساته 

 پندارد:دیدۀ مصطفي را به وجود شيخ خود، روشن مي و داندنهایتاً( از ملام نبوت مي

 اى گاارفااتااه والیاات از تااو نااظااام    »
 مصاااااطاافااى بااه تااو روشااااان   ۀدیااد

 قاادمه هاام تااو مااطاابااوع اولاايااا باا     
 

 مصاااطفى شااااده تااام ه چاون نبوت باا  
 شاااااادمااان از تااو اناابااياااى کاارام     

 «ماالااامه هاام تااو ماابااعااوث انااباايااا باا   
 

 (667: 6818 عراقي،)                                
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خواند که در نظر او، این ملام مي« خاتم اولياء»در جاي دیگر نيز شاايخِ خود را  همچنين
« صاااحب حق»و « ندیم رحمان»فراد حيران، ا« مرشاادِ»، «امام زمان»، «قطب»، «غوث دین»با 

 :است یکسان

 خود صاااریح کنيم ،چانااد اشااااارات  »
 ؟اساااات ماطاالااع ناور روالااجااالل کااج  

 خااااتااام اولاااياااا، اماااام زماااان،     
 صاااااحااب حاق، باهاااى عااالم قاادس،   

 گور جااان همااهه چااه عاجااب گر باا 
 اسااات کين دم آن سااارور شااامااا بااا م 

 

 چرخ ایمااان کو؟ غااوث دیاان، قااطاابِ 
 مشااارق قاادس فاايااض سااابااحااان کو؟ 

 شااااد صااااد هاازار حاايااران کااو؟   ماار
 زکاااریاااا، نااادیااام رحاااماااان کاااو؟ 

 :غاايااب ایاان کاالاامااه    آیااد از سااااارّ
 «اساااات زانکااه امروز دساااات او بااال 

 جج

 (667)همان:                                 

و برخالف نظر  اسااات اي خاصاألولياء بودن در نظر عراقي، منحصااار به دورهخاتماین 
شاايخ او نيز در عهد « والیتِ»که چنان مرار ندارد؛اساات سااهروردیه، این والیت در همة ازمنه

 که در بيت پایاني ابيات؛ چناناساات و پ  از او، والیت به دیگري رساايده اساات خود بوده
ه ، این ندا از عالَم غيب بشده زکریاي مولتاني ساروده  الدینفوق که گویا پ  از مرگ بهاء

مان خود(، اکنون در عالم دیگر به سر رساد که شيخ مولتاني )خاتم اولياي ز گور جان مي
. مؤید این معنا، ابيات زیر اساات برد و دیگر در عالَم دنيا نيساات و بهاي عالَم قدس شاادهمي

ه افعالِ کند کخطاب مي« نگين خاتم اولياء»و او را  است دربارۀ شيخ روزبهان بللي شيرازي
باشد و در این ملام، عالَم جان و تواند خود بيانگر شيخ عهد خویش بودن روزبهان مي« بود»

 آمد:جان و رووِ دميده در عالم بود و سرور همة واصالن به شمار مي

 پااياار شااااايااراز، شااااايااخ روزبااهااان   »
 اولاااياااا را ناااگااايااان خااااتااام باااود 
 شااااااه عشااااااق و عااارفااان بااود او  

 جج

 جهااان صاااادق و صااافااا فریاادِ ه آن باا 
 م بااودعااالااَ  جااان و جااانِ  مِعااالااَ 

 «سااااارور جااملااه واصاااااالن بااود او  
 

 (811)همان:                                 

در اندیشاة عراقي که پيش از این نيز بدان اشاره شد  « والیت»و « ولي»نکتة دیگر دربارۀ 
باشد. همچنين از در اندیشاة او، همان انسان کاملي است که یگانة دوران خود مي « وليّ»که 



 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 709

 

 کند که به مرتبة کمالِرا براي ساااالکي تعریب مي« چشااام نرگ »این ساااخن که عراقي، 
، «انسان»است و به ملام والیت دست یافته، باید توجه داشت که یکي از معاني  احوال رسيده

: 6831)زمخشري، « جمع أَنَاسِیُ؛ مردم چشم، مردمک چشم :الْعَيْنِ إِنْسَانُ»، «مردمک چشم»
احوال و کماالت و علوّ  چشم نرگ : سرّ»گوید: است. عراقي مي« چشم»و مجازاً خودِ  (89

مرتبة سااالک را گویند؛ چه از خود که مردم دانند که وليّ اساات و او خود نداند و چه خود 
(. 526: 6818)عراقي، « والیت داند، وليکن او را ندانند و این دو قدم از یک جن  اسااات

هدیه: : »اساات «هدیه»در اندیشااة عراقي، نوعي « نبوت»همچون « والیت»همچنين، این ملام 
( و هرک  که به 528)همان: « نبوت و والیت را گویند و هر نوع که باشد از اصطفا و اجتبا
 است و از قدیم اصطفا و اجتبا والیت یا نبوت دسات یافته، عنایت ازلي شاامل حال او شاده   

 ىاصْطَفَ اللّهَ  ِنَّ﴿است:  آمده قرآن کریمکه در حق آدم و دیگر انبياء در اسات؛ چنان  شاده 
 و ابراهيم آل و نوو و آدم خداوند، ؛6﴾الْعَالَمِينَ عَلَى عِمْرَانَ وَآلَ  ِبْرَاهِيمَ وَآلَ وَنُوحًا آدَمَ
عراقي بر وهبي و عنایت الهي بودن والیت . این سااخن «داد برترى جهانيان بر را عمران آل

و  کنندمي مدادتواند داشاته باشاد، برخالف نظر نلشبندیان که والیت را کسبي قل  اشااره مي 
 تواند باشد.این نلطة افتراقي بين دو فرقه هم مي
 شاهد شدنیکي و فنا عنوان با لَمعات در والیت مبحث»نکتة آخر اینکه از یک ساو،  

ابيات بسااياري در دیوان  ( و681: 6865)اسااکندري، « اساات شااده مطرو بساايار مشااهود و
ه، مطابق و این اندیش است« والیت»مرتبة  که خود ملدمة رسيدن به است «فنا»عراقي، بيانگر 
داند امي ميملزمينة ملام والیت انسان کامل یا ملام بيکه فنا را پيش است عربينظریات ابن
 ( و کساي هم که به ملام والیت رسايده، طبق اندیشاة عراقي، عاشلي   213: 6839)کاکایي، 
 :است عالم« قطب»و  است که مدار چرخ است

 ر شااابي شااانوي از فاالااک آن کااه ه»
 ناااَفاااَ ِ عااااشااااالاااان او بااااشاااااد  

 

 نااااالااااة بااااياااادالن زار بااااُوَد     
 «آنااک از او چاارخ را ماادار بااُوَد   

 

 (667: 6818)عراقي،                    

                                                            
 8عمران، آیة سورۀ آل .6
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داند، منظور از عاشاااق، همان ملامِ مي« عاشاااق»را از آنِ « فنا»نيز ملام  لمعاتاینکاه در  
از وجود. قدم در عدم از بهر آن  است عاشاق را طلبِ شاهود بهرِ فن  »تواند باشاد:  مي« وليّ»

در  همچنين(. 587)همان: « زند که در حال عدم آسااوده بود؛ هم شاااهد بود و هم مشااهود  
و  است سانیک -تعالي-با مرتبة آیينگي براي حق « انسان کامل»شاناسي عراقي، ملام  هساتي 

 :است حق، حُسن خود را در او دیده، عالم را به خاطر و واسطة او آفریده

 نااگاااه کردم و در خود همااه ترا دیاادم»
 

 «نظر چنين نکند آن که او به خود بين است 
 

 (657)همان:                                      

 به من نگر که به من ظاهرست حسُن رُخَت»
 

 «شاااعااع خور ننماایاد، اگر نبااشاااد خاک     
 

 (228)همان:                                     

 گیرینتیجه وبحث 
قة و دو فر است ة والیت یکي از مسائل مهم در همة ادوار تاریخ تصوّف و عرفان بودهمساأل 

 فخرالدینو  اندنلشبندیه و سهروردیه نيز از جمله ِفرَقي هستند که بدین موضوع توجه داشته
شاااره ا ه در آ ار خودمسااألعراقي از سااهروردیه و عبدالغني نابلسااي از نلشاابندیه نيز به این  

اند، اما با توجه به آنچه رکر شااد، اشااتراک و افتراق آنان و نتایج حاصاال از پژوهش   کرده
 هاي زیر فهرست کرد:حاضر را در جدول

 نقشبندیه  سهروردیه

ولیّ همچون نبی، برگزیدة عالم اعلی، و نشانة 
 عنایت الهی بر عالَم است.

 
ولیّ خاص، تجلی ذات الهی است که با ذکر حاصل 

شود )والیت عنایت الهی بر دل بنده است؛ یعنی یم
 واسطه و کشفی(.بی

والیت معادل خالفت الهی در زمين است و برخی 
 توانند به ایناز حکماي متأله یا متوغل در بحث می

 مقام برسند.
 

تواند دوخته خلعت والیت بر قامت هر کسی می
 شود.

عالم هرگز از ولیّ خالی نيست و والیت مستمر 
است و او همان خليفة خد است و در هر دوري، 

 یک ولیّ/ خليفه حضور دارد.
 ولی در هر دوره به اجازة ولیّ دیگري نياز دارد. 

والیت در باطن نبوت است و نبوّت افضل مراتب 
ترین افراد، کسی است که به مقام است و فاضل

 است. نبوت رسيده
 

ت نبوّ والیت خاصه بعد از مرتبة نبوّت، اما باطن
 است. همچنين، والیت از نبوّت افضل است.
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***** 
 نابلسی  عراقی

 انسپپان»صپپدور نبوتا انبياو و والیتا اولياو از مقام 
اي ، بعد از تحقق فن)ص(األنبياویا خاتم« کامل حقيقی

 بنده.

صدور والیت خاصه از تجلّی ذات حق )و پس از  
 ت.اس -تعالی-تحقق فناي بنده(، مستقيم از حق

 والیت، باطن نبوّت است.  نبوت و والیتا نبی، باطنِ والیتا شيخ است.
هرکس به کمال و مرتبة انسپان کامل دسپت یافت،   

اسپپت و والیت نوعی  به مرتبة والیت دسپپت یافته
 هدیه و وهبی است، نه اکتسابی.

توانپد بپا مجپاهپده بپه مقام والیت      هر کسپپپی می 
 ن، والیت، امري)زُبدگی یا تقدّس( برسپپپد. بنابرای

 تحصيلی و اکتسابی با مجاهده است.
األولياو در هر دوره مبعوثا اولياي پيشپپپين تا خاتم

 مقام نبوّت است.
األوليپپاو، وهبی از حق، و والیپپت والیپپتا خپپاتم 

 دیگران، اکتسابی است.
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. تحليق و تصحيحِ حسين عليزاده و مهدي عليزاده. اللطائبمنتخب(. 6831علي خان. )ایمان، رحم
 . تهران: طهوري.6چ 

. تحليق و تصحيح نجيب مایل م،کر احباب (.6877األشراف. )بخاري، سيد حسن خواجه نليب
 . تهران: نشر مرکز.هروي

 .الحقيقةمکتبةانبول: است .الطالبين و عدف السالکينأنيس(. 6833بن مبارک. )بخاري، صالو
. ملدمه و نلشاابند(  الدینقدساايه )کلمات بهاء (. 6895پارساااي بخارائي، خواجه محمدبن محمد. )
 بخانة طهوري.تعليق از احمد طاهري عراقي. تهران: کتا

نشریة دانشکدۀ ادبيات و ها. مرار والیت در تمام زماناست (. ساهروردي و 6835پوربهرامي، اصاغر. ) 
 .688-668 (،665)53، علوم انساني دانشگاه تبریز

وليام ناسولي ، مولوى غالم عيسى . تحليق و تصحيح األن نفحاتم.(. 6393جامي، عبدالرحمن. )
 : مطبعة ليسي.کلکتهو مولوى عبدالحميد. 
. تهران: 5 چ .عرفان اساااالمى ةبرجسااات ۀچهر ،عربىابن دینالمحيى (.6879. )جهانگيرى، محسااان

 .انتشارات دانشگاه تهران
 .کومش . تهران:عارفان بزرگ ایراني (.6838. )حليلت، عبدالرفيع
ليق عبدالرحيم . تحاآل ار في التراجم و األخبارعجائبم.(. 6667بن الحسااان. )الجبرتي، عبدالرحمن

 .المصریة: دار الکتب القاهر حيم. حمن عبدالرّعبدالرّ

والتصااوف  العقيد منهج عبدالغني النابلسااي في . هجري قمري( 6586الخطيب، خالدبن سااليمان. )

: دیةالسعو المملکةاهلل. الشيخ و علي الدخيل فضايلة الدکتوراه.  شاراف:   رسالة. ودراساة عرض 

 .اإلسالميةد اإلمام محمدبن سعو جامعة
به  .تبيين مشااارب عرفاني عراقي با توجه به آ ار )لمعات و دیوان( (.6833ساااادات. )رحيمي، آزاده

 فرد. اصفهان: دانشگاه اصفهان.ياصغر ميرباقرراهنمایي سيد علي
ین کيواني. چ ترجمة مجدالد هجري قمري سهروردي و مکتب اشرا(. 6837رضاوي، مهدي امين. ) 

 مرکز.. تهران: نشر 5
. تهران: 2. تحليق و تصحيح عبدالرّفيع حليلت. چخمخانة وحدت(. 6839سمناني، عالءالدّوله. )

 کومش.
 . تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.2 . چالمعارفعوارفالب(. 6879. )الدینسهروردي، شهاب

تحليق و تصحيح هانري  هجري قمري رسائل شيخ اشراب(. 6879).  __________________
 ربن، سيد حسن نصر و نجفللي حبيبي. تهران: مؤسسة مطالعات و تحليلات فرهنگي.ک
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تصحيح هنري کربين.  هجري قمري مجموعة مصنفات شيخ اشرا(. 6872).  __________________
 . تهران: مؤسسة مطالعات و تحليلات فرهنگي.8 ج

پاکستان: انتشارات مرکز . احوال و آ ار شيخ بهاءالدین زکریا(. 6898شميم، محمود زیدي. )
 تحليلات ایران و پاکستان.

تصحيح، تحليق و ملدمة  هجری قمری شرح حکمةاإلشرا(. 6835الدین محمد. )شهرزوري، شم 
 . تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.2 حسين ضيائي تربتي. چ

: 2مدجعفر محجوب. جتصحيح مح هجري قمري الحلائطرائقتا(. معصوم. )بيشيرازي، محمد
 تهران: سنایي.
 . تهران: سعدي.6. چالسياحهبستان(. 6816العابدین. )شيرواني، زین
 . تهران: فردوس.8 . جتاریخ ادبيات در ایران(. 6816اهلل. )صفا، ربيح

. به راهنمایي ناصاار عليزاده. تبریز: دانشااگاه شااهيد عرفان در دیوان عراقي(. 6861عبدالّهي، هاجر. )
 ي آرربایجان.مدن
 . تهران: سنایي.5 . ملدمة سعيد نفيسي. چکليات اشعار(. 6818. )فخرالدینعراقي، 

بررساااي تطبيلي (. 6869) هجري قمري نژاد کاخ، زهرا و بصااايري، محمدصااااد غریب حسااايني
 . تهران: آواي نور.عراقي فخرالدینعربي و هاي ابناندیشه
 فخرالدینعربي و شااناسااي از منظر ابن(. هسااتي6868حساايني، زهرا و صاارفي، محمدرضااا. )غریب

 .635-656 (،5)2 ،ادبيات تطبيليعراقي. 
ین آشااتياني. تهران: الد. تحليق و تصااحيح جاللالحکمشاارو فصااوص (. 6879قيصااري، داوود. )

 شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
 و النقشبندیة یقةالطرفي مناقب مشاایخ   الحيا عينرشاحات  م.(.  2883الکاشافي، محمدبن حساين. )  

 .لعلميةا. تحليق عاصم  براهيم الکيالي. بيروت: دار الکتب الربفانيةو أسرارهم  النبویةآدابهم 
 . تهران: هرم .8 . چعربي و اکهارتوحدت وجود به روایت ابن(. 6839کاکایي، قاسم. )

. 8 . چ8 . جلعشاارالدّرر في أعيان اللرن الثاني اساالک. هجري قمري( 6583المرادي، محمدخليل. )
 .اإلسالميةائر صدار الب -لبنان: دار ابن حزم -بيروت

(. اندیشاااة وحدت وجود در آ ار عبدالغني 6861باک، مهري. )بي مسااابوق، سااايدمهدي و قادري 
 .651-686 (،96)68، عرفان اسالمينابلسي. 

 .: دارالغرب اإلسالمي. بيروتالعارف، عبدالغني النابلسي؛ حياته و شعرهم.(. 2885مطلوب، احمد. )
نفر. الزمان فروزا. تصيحيح نيکلسون. ملدمة بدیعوي معنويمثن(. 6873محمد. ) الدینمولوي، جالل

 تهران: مستعان.
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و  . تحليقمفتاح المعية ف  دستور الطریقة النقشبندیة. هجري قمري( 6526النابلسي، عبدالغني. )

 .الجودیة. قاهره: دار اللادر نصارمحمد ابواليزید المهدى و محمد عبد جود تصحيح 

. جواهر النصوص فى شرح الفصوص. ب. هجري قمري( 6526).  __________________________

 .العلميةدار الکتب بيروت: تحليق و تصحيح عاصم ابراهيم الکيالى. 
دار الکتب . بيروت: 2 چ .کتاب الوجود. هجري قمري( 6525).  __________________________

 .لعلميةا
هجري  دیوان الحلائق و مجموع الرقائ. هجري قمري( 6526).  __________________________

 .العلميةدار الکتب بيروت:  قمري
تحليق  هجري قمري الصدالوجودالحق و خطابم.(. 6669. ) __________________________

 .العربيةالفرنسي للدراسات ین. دمشق: معهد العلمي بکري عالءالد
. با ملدمة غالمحسين ابراهيمي دیناني و نور در حکمت ساهروردي تا(. نوربخش، سايماساادات. )بي  

 حسين ضيائي. تهران: نشر هرم .
ین ابراهيم عراقي در هاي فکري فخرالد(. مؤلفه6861) نيّري، محمد یوسااب و اسااکندري، مژگان. 

 .88-68 ،(69)65، عرفان اسالميغزليات وي. 
مه، تصااحيح و تعليلات محمود عابدي. . ملدالمحجوبکشااب(. 6836هجویري، أبوالحساان علي. )

 تهران: سرور.
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