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Abs tract:

Treatise of Jamalieh or Hawraieh is one of the indisputable works of 
MawlanaYaqubCharkhi which is in fact a commentary on a quatrain 
attributed to Sheikh Abu Sa’idAbū’l-Khayr (357-440 AH). Charkhi 
himself says that he wrote this treatise because a close friend who was an 
hones t dervish reques ted that, and because in this quatrain the attributes 
of god such as love and wrath is mentioned. The treatise is also called 
“Jamalieh”. Three other commentators have written commentaries on 
this quatrain before Charkhi: Shams Maghrebi (749-809 AH), Shah 
NimatullahWali(731-834 AH), Qasem-e Anvar(757-837 AH). This treatise 
is short, but it has reflected the view of Naqshbandi Sufi order in this regard 
quite comprehensively. In this treatise, Charkhi interprets this quatrain as 
a reference to the attribute of God and considers it as an interpretation of 
the sura of Al-Fatiha. He believes that it is based on the verses of the sura 
of Al-Fatiha and the hadiths of Our Prophet Mohammad. This treatise is of 
a great importance to unders tand Naqshbandi Sufi order. So in this article 
the treatise of Howraieh by MawlanaYaqub al-Charkhi is considered and 
other treatises with the same title are also introduced.
The main hypothesis and ques tion of this research is to consider the 
contribution of Iranians to the development, compilation and writing of 
the Persian treatises on theoretical mys ticism and on the intellectual foun-
dations of mys tics.

RisalahJamaliyya(Treatise of Jamaliyah or 
Hawraieh )by MawlanaYaqub al-Charkhiwho 

Died in 851 AH.
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And also ques tions such as:
What was their role in the advancement of the mys ticism or Islamic 
mys ticism?
How many scientis ts have written in Persian in this field After the death of 
Khwaja Abdullah Ansari(as the firs t writer of the mys tic treatises)?
This research is a library based research and also a field research. 
Books and sources are collected from libraries in Iran, Tajikis tan, 
Afghanis tan and Pakis tan.
This research reveals that the treatise of Jamalieh or Hawraieh is one 
of the mos t important treatises in the field of theoretical mys ticism 
that is dedicated to the interpretation of a quatrain attributed to Sheikh 
Abu Sa’idAbū’l-Khayr. This commentary is considered as the oldes t 
commentary on thisquatrain (except the commentaries of Shams Maghrebi, 
Shah NimatullahWali, Qasem-e Anvar).
This treatise shows the viewpoint of Charkhi as a Naqshbandi Sufi.
Next Naqshbandi Sufis such as khajehObaid’allahAhrar, one of his pupils, 
has also written a commentary on this quatrain.

Keywords: RisalahJamaliyya, MawlanaYaqub al-Charkhi, Interpretation 
of the sura of Al-Fatiha, Mys tical Literature, Persian Texts
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 نادر کریمیان1

چکیده
»رسـاله جمالیـه« یـا »رسـاله حورائیـه« از آثـار موالنـا یعقوب چرخی در شـرح رباعی شـیخ ابوسـعید 
ابوالخیـر )۳57-۴۴0 ق( بـا مطلـع »حـورا بـه نظـاره نگارم صف زد« اسـت. بـه گفته خـود چرخی، او 
ایـن رسـاله را بـه خواهـش درویشـی صـادق و دوسـتی موافـق و بـا توجـه به اشـارات ایـن رباعی به 
صفـت جمـال و جـالل حـق )تعالـی( نوشـت. پیـش از چرخی، شـمس مغربـی )7۴9-809 ق(، شـاه 
نعمـت هلل ولـی )7۳1-8۳۴ ق( و شـاه قاسـم انـوار )757-8۳7 ق( نیـز بـه شـرح این رباعی ابوسـعید 
پرداخته انـد، امـا ایـن رسـاله کـه نـام دیگـرش »جمالیه« اسـت، به رغـم اختصـارش، دیـدگاه عارفی 
نقشـبندی را دراین بـاره بـه نیکـی بازمی تابـد. چرخی در این رسـاله بـا تأویل این رباعی کـه به صفت 
جمـال وجـالل حـق اشـارت می کند، آن را به معنای سـوره فاتحه ُمشـیر می دانـد و از همین روی، آن 
را بـر پایـه آیـات مبارکـه سـوره فاتحة الکتـاب و احادیث نبوی تفسـیر و تأویـل می کند. ایـن مقاله با 
توجـه بـه اهمیت این رسـاله در فهـم چارچوب های فکری عرفای نقشـبندی، به شناسـایی و بررسـی 

رسـاله حورائیـه موالنـا یعقوب چرخـی و دیگـر رسـاله های هم نام آن می پـردازد.

کلیدواژگان
فارسی، رساله  زبان  ادبیات عرفانی، متون  فاتحه،  تفسیر سوره  یعقوب چرخی،  رساله حورائیه، موالنا 

جمالیه

»رساله جاملیه« موالنا یعقوب چرخی )م 851 ق(
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مقدمه
یعقوب  »موالنا  به  معروف  سررزی  چرخی  غزنوی  بی محمود  بی محمد  بی محمود  بی عثمان  یعقوب 
چرخی« از عارفان و پیشوایان طریقت نقشبندیه است که تاریخ تولد وی شناخته نیست، اما به تصریح 
خودش در تفسیر قرآن، 782 قمری در بخارا خوابی دیده که بر پایه داستان آن خواب، هنگام سفر به 
بخارا به قصد علم آموزی دست کم بیست ساله بوده است و بنابراین، سال تولد او را زمانی میان 760 تا 

770 قمری می توان گمان زد )چرخی، 1۳۳1: 77(. 
او در روستای چرخ متولد شد که امروز در والیت لوگر افغانستان است )جامی، 1۳۳6: ۳98؛ کاشفی، 
1۳56: 1: 116(. او را سررزی نیز خوانده اند که نَسبی مرتبط با روستای نزدیک چرخ و مسکن پدران 
و نیاکان چرخی است و خودش در رساله نائیه به آن اشاره می کند )چرخی، 1۳52: 1۳9(. پدر چرخی، 
موالنا عثمان چرخی از عالمان و عارفان و مردی پارسا و اهل سلوک بود که چرخی روایاتی را نیز درباره 
زهد او آورده )چرخی، 97:1۳52( و در آثارش چند جا از پدرش و رباعی او و دعایی از او، یاد کرده است 
)چرخی، 1۳۳1: 115، 212، 2۴0، ۳۳2(. مزار موالنا عثمان چرخی در مسجدی با همین نام در شهر 

استروشن )اوراتپه( تاجیکستان است )کریمیان سردشتی، 1۳81: 1۴6(.
چرخی، علوم مقدماتی را در زادگاهش )چرخ( از پدرش فراگرفت و از آن جا به انگیزه تحصیل به 
هرات و بخارا رفت، نخست در جامع شهر هرات به تحصیل پرداخت )کاشفی، 1۳56: 1: 119-120(؛ 
سپس از هرات به بخارا کوچید )782 ق( )چرخی، 1۳۳1: 1۴8( و در بخارا نزد اکابر و علمای آن جا علم 
آموخت و از آنان »اجازة اِفتا« گرفت )کاشفی، 1۳56: ج 1، 116(. چرخی در بخارا سرانجام مرید رسمی 
خواجه بهاءالدین نقشبند )م 791 ق( پیشوای طریقت نوبنیاد نقشبندیه شد )چرخی، 1۳62: 12؛ کاشفی؛ 
1۳56: 1، 116-118( و زمانی در خدمت آن خواجه نقشبند ماند و به سیر و سلوک پرداخت تا اجازه 

ارشاد و تعلیم اصول طریقت خواجگان را دریافت  )کاشفی، 1۳56: 1: 119؛ چرخی، 1۳62: ۳8-12(.
آثار و نوشته های فارسی فراوانی از چرخی بر جای مانده است. بنابراین، او را از مرّوجان زبان و 
ادبیات فارسِی دورة تیموریان )سده هشتم و نهم هجری( می توان برشمرد. فهرست آثار وی افزون بر 

تفسیر قرآن بدین شرح عرضه می شود:
1. رسالة نائیه )نی نامه(؛

2. رسالة ابدالیه؛
۳. رسالة انسیه؛

۴. شرح اسماء الحسنی؛
5. رساله حورائیه؛

6. طریقه ختم احزاب؛ 
7. مخارج الحروف؛ 

8. اسامی المشایخ الکرام؛ 
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9. رساله در علم فرایض )ارث( و حساب؛
10. رساله درباره اسباب و عالمات قیامت؛ 

11. رساله عرفان و تصوف؛ 
12. مجموعة السیر در سلوک.

انتساب برخی از این آثار به چرخی مشکوک است، اما همین فهرست بر پرنویسی و »کثیر التألیف« 
بودن او داللت می کند. هم چنین کلمات و سخنان و وصایایی عرفانی )عارفانه ها( از موالنا چرخی در 
کتاب ها و متون تاریخی ـ عرفانی و تذکره ها نقل کرده اند که دیدگاه ها عرفانی و نفوذ شخصیت معنوی 
-۳98  :1۳۳6 جامی،  566-567،669؛   ،26۴  ،192-191  :1۳80 نیشابوری،  )ر.ک:  بازمی تابند  را  او 

۳99؛ کاشفی، 1۳56: 1، 116-121(. چرخی در طریقت نقشبندی شاگردان بسیاری همچون خلیفه و 
جانشینش خواجه عبیداهلل احرار تربیت کرد و پس از عمری دراز و پربار درگذشت )شنبه 5 صفر 851 / 

22 آوریل 1۴۴7( )الهوری، 1۳12: 1، 566-567؛ چرخی، 1۳52: 99(. 
کاشفی گزارش کرده است که مزار او در هلفتو از روستاهای حصار است و نوربخش توکلی در 
تذکرة مشایخ نقشبندیه همین روایت را تأیید می کند )کاشفی، 1۳56: 1: 116؛ توکلی، 1976 : 1۳2(. 
اکنون آرام گاه وی پنج کیلومتری دوشنبه )پایتخت تاجیکستان( و به »حضرت موالنا« معروف است و 

از مقدس ترین و برترین زیارت گاه های آن کشور به شمار می رود.

رساله حورائیه
رساله های عرفانی به ویژه در حوزه عرفان نظری، از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردارند. این رساله ها 
فکری  مبانی  پیدایی  در  بعد  به  میالدی(  )نهم  قمری  سوم  سده  از  موضوعی شان  محور  به  توجه  با 
سلسله های عرفانی تأثیرگذار بوده اند که یکی از برجسته ترین و ارزش مندترین آنها در زمینه عرفان 
نظری، »رساله حورائیه« یعقوب چرخی )سده نهم قمری / پانزدهم تا شانزدهم میالدی( است. این 
عرفان  مباحث  تاریخ  در  و  می شود  شمرده  نقشبندیه  عرفانی  ادبیات  گران بهای  یادگارهای  از  رساله 
نظری جایگاه برجسته ای دارد. شناسایی و شناساندن منابع اصلی سیر تحوالت تاریخ عرفان نظری، از 
بزرگ ترین هدف های این گونه از پژوهش هاست که از طریق آنها می توان به شیوه های رایج چگونگی 
طرح دیدگاه های عرفانی عارفان دست یافت. تبیین این رساله ها در برهه ای از تاریخ عرفان و تصوف 
نقشبندیه در  این پژوهش است؛ چنان که بیش تر مشاهیر  از دیگر هدف های  نیز  )قرن نهم هجری( 

تدوین و تألیف رساله های عرفانی در این  زمینه، مؤثر بوده اند.
رساله های  تألیف  و  تدوین  و  در گسترش  ایرانیان  که  است  این  پژوهش  اصلی  و سؤال  فرضیه 
فارسی ناظر به عرفان نظری و مبانی فکری عارفان تا چه اندازه سهیَمند و در پیش برد علوم عرفانی و 
عرفان اسالمی چه اندازه تأثیر گذارده اند و آثار علمی آنان در برهه ای از زمان چه رتبه ای داشته است و 
دانش مندان دارای مسلک و مشرب عرفانی پس از خواجه عبداهلل انصاری )پیش کسوت و متقدم زبانِی 
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تدوین رساله های عرفانی(، چه اندازه به زبان و ادبیات فارسی اهتمام کرده اند؟
این ُجستار برای یافتن پاسخی مناسب و علمی به این پرسش ها و به انگیزه شناساندن یکی از 
این مواریث ارزش مند در این زمینه، به روش های کتاب خانه ای و میدانی کوشیده است داده ها )مواد و 
منابع( را از کتاب خانه های ایران و کشورهای تاجیکستان و افغانستان و پاکستان گرد بیاورد و افزون بر 
نسخه های خطی پاکستان، از منابع کتاب خانه ای بهره برده است. نخستین بار محمد نذیر رانجها رساله 
حورائیه را در مجموعه ای چاپ و منتشر کرد )1977 م( و آن را نخستین شناخت نامه رساله حورائیه 

می توان خواند.

شناخت نامه حورائیه چرخی
ابوسعید ابوالخیر عارف نام دار سده چهارم و پنجم قمری رباعیاتی دارد که تنها همین رباعی معروف به 
»حورائیه« از میان رباعیات منسوب به او، شهرتی یافته است و بسیاری از عارفان به آن توجه کرده و 

درباره اش بسی بحث کرده اند:
حورا به نظارة نگارم صف زد * رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد

یک خال سیه بر آن ُرخان مطرف زد * ابدال ز بیم، چنگ در مصحف زد
بیـش از دوازده رسـاله مسـتقل دربـاره این رباعی نوشـته اند و نویسـنده اسـرار التوحیـد درباره آن 

است: نوشـته  چنین 
آورده انـد کـه اسـتاد بوصالـح را که ُمقری شـیخ ما بـود، رنجی پدیـد آمد؛ چنان کـه صاحب فراش 
گشـت. شـیخ مـا خواجـه ابوبکر مـودب را که ادیـب فرزندان شـیخ بود، بخوانـد و بفرمود کـه دوات و 
قلـم بیـاورد. شـیخ مـا فرمـود کـه بنویس: »حـورا به نظـارة نـگارم صـف زد * رضـوان ز تعجب کف 

خـود بـر کـف زد /  یـک خال سـیه بـر آن ُرخان مطـرف زد * ابـدال ز بیم، چنـگ در مصحف زد«.
خواجـه بوبکـر مـؤدب بنوشـت؛ بـه نزدیـک اسـتاد بوصالـح بردنـد و بـر وی بسـتند، در حـال اثر 
صّحـت پدیـد آمـد و هـم در آن روز بیـرون آمد و آن عارضه از او زائل گشـت )محمـد بن منور، 1۳61: 

.)288-287

چرخـی در شـرح ایـن رباعی منسـوب به ابوسـعید ابوالخیـر می گوید: این رسـاله را بـه »خواهش 
درویشـی صـادق و دوسـتی موافـق و اینکـه در ایـن رباعـی اشـارت بـه صفـت جمـال و جـالل حق 
تعالـی کـرده شـده، نگاشـته« )رانجها، 1۳6۴: 12( و رسـاله بـه نام »جمالّیـه« نامیده شـده  و این نام 
در نسـخه ای خطـی در کتابخانـه گنج بخـش آمـده اسـت )شـماره ۴۴8۴(. سـه تن پیـش از چرخی بر 
رباعـی ابوسـعید شـرح نوشـته اند: 1. شـیرین مغربـی )809-7۴9 ق(؛ 2. شـاه نعمـت اهلل ولـی )8۳۴-

7۳1 ق(؛ ۳. شـاه قاسـم انـوار )8۳7-757 ق( )منـزوی، 2، بخش اول، 11۳۳-11۳6؛ شـفیعی کدکنی، 
27۴-275(. محمـد نذیـر رانجهـا ایـن رسـاله را نخسـت در مجلـه دانـش )بهـار 1۳6۴ / 1۴05 ق( 
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فصل نامـه رایزنـی فرهنگـی ایـران در اسـالم آباد )شـماره 1، ۳۴-۳9( هـم راه بـا شـرح »اسـماء اهلل 
الحسـنی« منتشـر کرد.

نسخه های خطی حورائیه یا جمالیّه چرخی
چند نسخه خطی از رسالة حورائّیه یا جمالّیه تا کنون به دست رسیده است:

1. نسـخه کتاب خانـه گنج بخـش )اسـالم آباد(، مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و پاکسـتان، ذیـِل 
مجموعـه شـماره ۴۴8۴، شـامل چهـارده رسـاله بـه خـط نسـتعلیق پختـه کـه کمابیـش 1100 
قمـری نوشـته شـده )15۴-161( و در کلفـون بـه خامـة نویسـنده »رسـاله جمالّیه« نامیده شـده 

اسـت )منـزوی، 1۳86: ۳: 1626(.
2. نسـخه کتابخانـه جنـاب نذرصابـری )در اطـک( بـدون تاریـخ ثبـت در مجموعـه کـه »حورائیـه« 
خواجـه عبیـداهلل احـرار را بـه نام »جاللیـه و جمالّیه« گـزارش کرده اسـت )تسـبیحی، 1۳55: 1: 

.)115
۳. بـه گفتـه تسـبیحی نسـخه ای از رسـاله جاللیـه و جمالیـه چرخـی در کتاب خانـه نـذر صابـری 
)کتـاب دار دانش کـده دولتـی کیمبل پـور( در »مجموعـه رسـائل عرفانـی« )شـماره 7( هسـت1 

.)115  :1  :1۳55 1۳97 ق/  )تسـبیحی، 
۴. نسـخه کتابخانـه گنج بخـش در »ُجنگ« شـماره 8۳/8 از سـده 12 قمری )فهرسـت گنج بخش: 5، 

2518؛ منزوی، 1۳86، 10، 8۳1(؛
5. نسخه کتاب خانه آرشیو ملّی پاکستان )فهرست آرشیو ملی پاکستان، 189(؛

6. نسخه کتاب خانه دانش گاه پنجاب )فهرست نسخ خطی دانش گاه پنجاب، شماره 1015(؛
7. نسـخه کتاب خانـه هاشـمی نوشـهر گوجرانوالـه شـیخوپوره کـه جمـال الحسـن جغتائـی آن را بـه 

نسـتعلیق پختـه در 129۳ قمـری کتابـت کـرده اسـت )منـزوی، 1۳86: ۳: 1۴2۳(.

ترجمه و چاپ رساله حورائیه چرخی
ایـن رسـاله را نخسـتین بـار محمـد نذیـر رانجهـا هم راه بـا دو رسـاله دیگر چرخـی بـه اردو ترجمه و 
بـا عنـوان »سـه رسـاله از حضرت موالنـا یعقوب چرخی قدس سـره العزیـز« )52-62( چاپ و منتشـر 
کـرد )1977 م( )رانجهـا، 1۳6۴: 1۳7(، امـا پیش تـر بـه همـت او در مجلـه دانـش )فصل نامـه رایزنی 
فرهنگـی ایـران در اسـالم آباد( )1۳6۴ ش / 1۴05 ق( چـاپ و منتشـر شـده بـود. ایـن رسـاله بر پایه 
نسـخه خطـی کتاب خانه گنج بخش )شـماره ۴۴8۴، با عنـوان جمالیه، مکتـوب در 1100 ق(، بازنگری 
و بازنویسـی و تصحیـح شـده و ایـن پژوهش بر پایه نسـخه عکسـی این نسـخه سـامان یافته اسـت. 
نسـخه چـاپ دوم آن را نیـز محمدنذیـر رانجهـا دوباره همـراه با ترجمـه اردوی آن به کوشـش خانقاه 
سـراجیه نقشـبندیه مجددّیـه منتشـر کـرد )1۴20 ق/2009 م( )181-186(. نـام رسـاله در نسـخه 

1. نام دیگر رساله ها به ترتیب 
چنین است: 1. اسرار الفقر، تألیف 

شیخ عبداالحد؛ ۲. ده قاعده و رساله 
درویشی از سیدعلی همدانی؛ ۳. 

واردات؛ ۴. منهاج العارفین؛ ۵. ارشاد 
المریدین از شیخ حسین خوارزمی 
مرید حاجی خواجه محمد صدیق؛ 
 ۶. رساله لباب االلباب از ابوسعید 

الکالیش البغدادی؛ ۷. جاللیه و جمالیه 
از موالنا یعقوب چرخی غزنوی؛ 

 ۸. جمالیه و جاللیه از شیخ عبداهلل 
بن محمود الشامی.
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کتاب خانـه گنج بخـش »جمالّیـه« ثبت شـده اسـت.

آغاز و انجام رساله حورائیه
رساله حورائیه چنین آغاز شده است. این پاره از آغاز رساله سبب تألیف و انگیزه نوشتن آن را در بردارد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ حمد بی حد و ثناِی فوق العّد مر واجب الوجودی را که قلوب انبیاء و اولیاء 
را مظاهر صفات جاللّیه و جمالیه گردانید ... و بعد، می گوید بنده راجی للعفو الرجی، یعقوب بن عثمان 
َرُه اهلُل تعالی بعیوب نفسه( که درویشی صادق و دوستی موافق التماس کرد که  الغزنوی ثم الچرخی )بَصَّ
بیان کرده شود معنی رباعی که منسوب به حضرت قطب االقطاب، قدوة اولی االلباب، مرشد الخالیق 
الی الحقایق، مظهر الّصفات الربّانّیه، کاشف االسرار االلوهّیه، ابی سعید بن ابی الخیر )قّدس اهلُل تعالی سّرُه 
العزیز(. التماس او را قبول کرده شد و این چند سطر نوشته شد بر سبیل ایجاز )چرخی، 1۳۳1 ق: 181(.

انجام رساله نیز چنین است. او سه بیت را از دیوان حکیم سنایی شاهد آورده و به شرح رباعی 
ابوسعید پایان داده است:

... هم چنین باد؛ یعنی آنچه خواستیم بده و بر آن ثابت قدم دار تا برسیم به چنان تربیت و رحمت در 
قیامت و توفیق عبادت و استقامت و وجدان هدایت و استقامت بر آن و حذر کردن از غضب و ضاللت 
و خذالن جز از حضرت صمدّیت تو میّسر نشود؛ زیرا که همه از توست. ما را مطلوب ما بده! بواطن 
ما و از برکت ذکر »ال اله اال اهلُل« هواجس نفسانّیه و وساوس شیطانّیه را دور گردان که مطلوب همه 
عارفان این است. حکیم سنایی عزنوی فرماید ... تَّمِت الّرسالَُة الجمالیة بعون اهلل تعالی ذی الَفْضِل و 

الَعَظَمِة )چرخی،1۳۳1 ق.: 186(.

شرح این رباعی به واقع تفسیر سوره فاتحه )حمد( از منظر عرفانی است.

نتیجه
رسـاله حوارئیـه یـا جمالیـه از رسـاله های کلیـدی در زمینـه عرفـان نظـری اسـت کـه بـر پایه شـرح 
رباعـی منسـوب بـه ابو سـعید ابوالخیـر، سـوره حمـد را از منظـر عرفانـی تفسـیر می کنـد. ایـن شـرح 
افـزون بـر چندیـن شـرح دیگـر ناظر بـه ایـن رباعـی، از کهن ترین شـرح های رباعی شـهیر ابوسـعید 
ابی الخیـر بـه شـمار مـی رود. شـرح شـمس مغربـی و شـاه نعمـت اهلل ولـی و شـاه قاسـم انـوار نیـز از 
شـرح های همیـن رباعی انـد. شـرح چرخـی درباره ایـن رباعـی، دیدگاه های او را از چشـم انداز مشـایخ 
نقشـبندیه بـه خوبـی نمایـان می کند. مشـایخ بعدی نقشـبندیه همچون خواجـه عبیداهلل احرار شـاگرد 

چرخـی، بـه پیـروی از او دربـاره ایـن رباعی شـرح نوشـته اند.
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