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رسائل خواجۀ احرار )فقرات، والدیّه و حورائیّه(، خواجه عبیدالله 

احرار )806-895 هـ(، با تصحیح و مقدمه: دکتر عارف نوشاهی، 

ناشر: انتشارات احراری )هرات، افغانستان(، نوبت چاپ: اول 

)آگست 2015م(، تیراژ: 500 جلد، 240 صفحه

خواجهناصرالدینعبیداللهبنمحمودچاچی،معروفبه

خواجۀاحرار،عارفوصوفیپرآوازۀقرننهمهجریستکه

آوازۀبزرگیوعظمتمقامعرفانیاشاقصینقاطعالمرا

دربرگرفتهاستوبسیاریازشخصیتهایعلمیوعرفانی

وپادشاهانومتنفذینزمانویوپسازویسرنیازبر

آستانشفروآوردهاندوربقۀارادتویدرگردننهادهاندکه

عبدالرحمنجامی نورالدین موالنا میتوان آنان برترین از

هروی)817-898هـ(رانامبرد.

درتصوف،طریقتخواجۀاحرارطریقۀنقشبندیهاست

وجایگاهویدرسلسلۀمشایخاینطریقتبسبلنداست

تصوف در وی کردهاند. یاد قطبالطریقه لقب با را او و

نوآوریبسشگرفنمودهاست؛یعنیجمعفقروپادشاهی.

همچونمشایخدیگرگوشهنشینیاختیارنکرده،بلکهتمام

هدایت و مسلمانان به رساندن خیر جهت در را هّمتش

حاکمانوپادشاهانودراماننگهداشتنمردمازجورآنان

بهکاربردهوثروتعظیمشراصرفاینراهنمودهاستو

اینمصروفیتدراموردنیوینهتنهامزاحمشغلباطنیاش

بلکه نساخته، وارد حقیقیاش فقر به صدمهای و نشده

تقویتکنندۀآننیزبودهاست.اوبااینسیرتوشیوۀسلوک

خویش،راهنویدرپیشپایسالکانطریقتنهادهاست.

جامیمیفرماید:

زدبهجهــاننوبتشاهنشهـی

هی
ّ
کوکبـــۀفقـــــرعبیدالل

آنکـهزحریتفقـــرآگهست

هست
ّ
خواجـــۀاحرارعبیدالل

آنطورکهازبررسیآثارخواجۀاحراروآثارکسانیکهاز

ویبهنحوییادکردهاند،یاسخنیازوینقلنمودهاند-

همچونجامیوکاشفیومیرعبداالّولنیشابوری-برمیآید،

و معارف معتقد و پیرو همه از بیش عرفان در خواجه

حضرت و العربی محییالدینابن اکبر، شیخ مکاشفات

موالنایروماستوکمترسخنیازوینقلشدهکهدرآناز

معارفابنعربیوابیاتشورانگیزموالنایرومدیدهنشود.

آثاربهاثباترسیدهازخواجۀاحرارسه رسالۀ فقرات،

والدیهوحورائیهاست.بحثدرتحلیلمطالباینرسائل

مفصلاست،امارئوسمطالبرسالۀفقراتشرحوبسط

اصطالحاتعرفانی-بخصوصمکتبابنعربی-،شرح

مقاماتتصوفازرویمکاشفاتخویشومعارفموالناو

ابنعربی،بیانوشرحاصولطریقتنقشبندیه،مراحلسیر

وسلوکالیالله،شرحعرفانیآیاتواحادیث،ویژگیهای

پیرومریدوارشاداتیبرایمریدانوفرزنداناست.رسالۀ

فقراتازمیانآثاراحراربیشترازهمهموردتوجهپیروانوی

درطریقتنقشبندیهوسایرطریقههاقرارگرفتهومنبعاکثر

آثارتألیفشدۀنقشبندیانبعدازویقرارگرفتهاست.جامی

درنفحات االنسازآناستفادههاکردهوامامرّبانی،مجدد

الفثانی،درمکتوباتخودازآنبهرههابردهاست.رسالۀ 

والدیّه را-همانطورکهازنامآنپیداست-خواجۀاحراربه

خواهشپدربزرگوارشدربیانمعارفوسخناناهلالله

جهتوصولبهمقاماتعلیّهوحصولعلومحقیقیهتألیف

شیخ اسرارآمیز رباعی شرح وی، حورائیۀ و است کرده

ابوسعیدابوالخیراستکهدرتکمیلشرحسایرشارحانآن

همچونمیرقاسمانواروموالنایعقوبچرخینگاشتهشده

است.

تتبعدرآثارواحوالخواجۀاحرارسابقهایدیرینهدارد

بهچاپ آثارویراتصحیحو نقاط، ازسایر ومحققانی

رساندهاند.امادراینچنددهۀاخیردکترسیدعارفنوشاهی،

دربارۀ رسائل خواجۀ احرار

فرهاد احراری  

)هرات،افغانستان(
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فقراتووالدیهانجامشدهاست.ایننسخهبهخطمخفی

بنعبدالجلیلدرچندماهقبلازرحلتخواجۀاحراردر

سال895هـدرسمرقندکتابتشدهاستوهماکنوندر

نگهداری استانبول سلیمانیه کتابخانه ایاصوفیای بخش

میشود.تصحیحرسالۀوالدیهوحورائیهبراساسنسخهای

گرفته وجامیصورت احرار آثارخواجه شاملمجموعه

است.اینمجموعهدرسالهای877و878هـکتابتشده

مریدان از یکی توسط مجموعه این والدیۀ رسالۀ است.

خواجۀاحراردرمدرسهایشاندرسمرقندکتابتشدهوبه

احتمالزیادازنظرخواجهگذشتهاست.اینمجموعههم

اکنوندربخشحمیدیۀکتابخانۀسلیمانیۀاستانبولنگهداری

میشود.

مجموعهرسائلاحرارباچاپوصحافتیدرخوردرماه

آگست2015توسطانتشاراتاحراریدرشهرهرات-که

پیوستهتاریخوفرهنگوعرفاناینشهرمتأثرازخواجه

احراربودهاست-بهزیورچاپدرآمدهاست.

محققونسخهشناسوکتابشناسپاکستانوشبهقارهدر

اینزمینهازدیگرانگویسبقتربودهاستوسالهاییاز

عمرشراصرفشناساییومعرفیآثارخواجۀاحراروشرح

احوالوینمودهاستوآثارارزشمندیبهصورتکتابو

مقالهبهیادگارگذاشتهاست.ایناثراخیر)مجموعهرسایل

کارهای ادامۀ در و گرفته شکل وی هّمت به نیز احرار(

و قبلی کارهای بر جنبه چند از و میگیرد قرار قبلیاش

کارهایسایرمحققانیکهآثاراحراررابهچاپرساندهاند

برتریآشکاردارد.مهمترینبرتری،منابعاستفادهشدهدر

یایاستکهاساستصحیحوچاپ
ّ
ایناثریعنینسخخط

اینمجموعهرسایلقرارگرفتهاست.محققانقبلازوی

بیشترازنسخکتابتشدهدریکقرنیاچندقرنبعداز

خواجۀاحراربهرهبردهاند،ولیایناثربراساسقدیمیترین

نسخموجوداززمانحیاتخواجهکهتاکنونکمترکسیاز

وجودآنهاخبرداشته،استواراست.

تصحیحرسالۀ فقراتبراساسنسخۀ158برگیشامل
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