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و شميره   ٨تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٥/٠٤/٢٠١٠                          انيرسول پو
 

  )خواجه عبداهللا انصاری(رهرات يپ
  

کاو  ت آن به کند ويای متنوع شخصيرهرات نظاره نموده و در زوايت پي شخصۀنييفرصتی دست داد تا چندگاهی بر آ
ارتگاه خاص يوای باستان مدفون است و آستانش زيف هريخواجه عبداهللا انصاری همانی که در کازرگاه شر. بپردازم

که درگهش پناگاه قلندران، ييخواجه . رهراتش خوانند و به نام و نشانش افتخار کننديوگان پيآنی که هر. باشدو عام می 
. ث می دادير و حديدانش را درس تفسي نشست  و مریس ميمرشدی که برکرسی تدر. شان و مفلسان استيدرو

ی کرد و مناجات نامه اش مرحمی از مين و نثر مسجع با حضرت حق راز و نيبای آهنگيعارفی که باواژگان ز
گر کتاب و خلق را امر بمعروف و نهی از يکدست دّره داشت و به دستی ديشارعی که به .  گذاردیش ميبردلهای ر

ت يکه با نسب عربی و تربييد؛ عجوبه يزيان سرکش می ستيمان، فالسفه و صوفيمنکر می کرد؛ با متکلمان، حک
ت چند ين شخصي اۀن نوشتار فشرده در باريدرا. »ت عربی از حفظ داشتير بث و هفتاد هزايصد هزار حديس«هروی 

 ی هروی بود، به بحث مۀاالنيری عربی؛ ذوق هنری خراسانی و طبع نازکخيبعدی که مملو از تعصب و ستختگ
  .پردازم

  : نام و نسب خواجه
صور از اوالد مت انصاری بود و ل خواجه عبداهللا االنصاری ولد ابومنصور محمداالنصاری است و ابومنيابواسمع«

ه وسلم، و مت در زمان خالفت عثمان ذوالنون يوب رضی اهللا عنه صاحب رحل رسول اهللا صلی عليمت پسر ابوا
والدت خواجه عبداهللا .  هرات ساکن گشتۀ فاخرۀس بخراسان شتافته در بلديرضی اهللا عنه در مصاحبت احنف بن ق
  )١(»  هجری بقهندز مصرخ روی نمود٣٩٦ ۀدرآخر روز جمعه دوم ماه شعبان بسن

وب همان يابوا.  رسدی هـ ق صحابی معروف م٥٢د انصاری متوفای يزيوب خالد بن ينسب خواجه عبداهللا به ابوا
) ٢(» مادر خواجه از مردمان بلخ بود«. نه در خانه اش فرود آمديهنگام هجرت از مکه به مد) ص(امبر ياست که پ
  . هـ ق به سن هشتاد و پنج سالگی رخداد٤٨١ ذی الحجه سال ٢٢عه ر هری در روز جميوفات پ

  : عصر زندگی خواجه
ت يس مدنيمود و گوهرهای نفي پی زندگانی خواجه عبداهللا خراسان دوران اعتالی فرهنگی و تمدنی خود را مۀدر دور

خاندان «:  نگاردینعمانی معالمه شبلی .  دادیاسالمی جالی افزون م_شه دارش را در پرتو تمدن مختلط خراسانیير
نکه سلسله نسب خاندان ينظر به ا. عی برداشتيج زبان فارسی قدمهای وسيسامانی اول خاندانی است که در ترو

وی باور دارد که در عهد ) ٣(» .شان را زنده کنندگان نام جم و کسری دانستيد ايد باي رسین ميمزبور به بهرام چوب
  .ان بودي سامانۀقت تداوم بخش دوريان در حقيد و سلطنت غزنويأ و اعتالء رسان شعر و ادب به اوج ارتقيغزنو
ی ظـهور علما و شعـرای بزرگ يمه اول قرن پنجم عصـر طاليقرن چهارم و ن«ن نظر است که يح اهللا صفا هم به ايذب

ات ي حۀا بعرصتهای علمی، ادبی و عرفانی بزرگی پين دوران شخصيدر) ٤(»  شمار استین کتـب بيف و تديو تال
نا، يام، انوری، ابن سيی، عمرخيقی بلخی، عنصری، فردوسی، فرخی، سناي توان از رودکی، دقینهادند که م

  .اد کرديره ير، خواجه عبداهللا انصاری و غيد ابوالخيحان، ناصرخسرو، ابوالحسن خرقانی، ابوسعيابور
ر صعودی گرفت و با شعر، هنر و ادب يز سيف نی عرفان و تصويحه سرايام در پهلوی شعر درباری و مدين ايدر ا

ق محمود ي که خراسان به سبب تشویدرسال هائ«:  نگاردین باب مين کوب درياستاد زر. داکرديزش پيدری آم
ب يق و ترغيز بازار خود را به تشويد، تصوف ني دی میحه سرائيکسره مشغول مديغزنوی شاعران و اهل ادب را 

ب انوری و يشگری عنصری و فرخی نصيراث ستايوقتی م. افتير در اوج ميد ابوالخيابوالحسن خرقانی و ابوسع
د و اصحاب او را در روزگار يدر حالی که ابوسع. ديری و غزالی رسيد به قشيراث خرقانی و ابوسعيمعزی شد، م

 روزگار ملکشاه دادند، علماء بزرگ نشابور و طوس دريسلطان محمود علما و فقهاء نشابور به کفر و زندقه نسبت م
  ) ٥(» دندييبه تصوف گرا) سلجوقی(و سنجر 

                                            
  ٣١٤ ص ، جلد دوم، تاريخ حبيب السير- ١
   ص الف، مقدمه، طبقات صوفيه- ٢
  . ترجمه سيد محمد تقی فحرداعی گيالنی، شعرالعجم- ٣
  ١٩٧ ص ، جلد اول، تاريخ ادبيات ايران- ٤
   ٥٦ ص ،تصوف ايران جستجو در - ٥



 
 

 
و شميره   ٨تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

افت که توانست يتی يثيل عهد سلجوقی تصوف بمرور زمان چونان حين نظر است که در اواين کوب همچنان به ايزر
ری جگرسوز و آتشگرفته صوفی مشرب بسازد که سوز مناجاتش بر دلهای ير هرات پيک شارع حنبلی سختگياز 

  . افکندیه ممشتاقان زلزل
ن وقت به يسالط. داکرده نتوانستيدر عهد زندگی خواجه علم کالم، فلسفه و علوم عقلی فرصت رشد و انکشاف پ

ر به علوم عقلی مخالفت می کردند ؛ چنانکه سلطان محمود غزنوی ين متحّجر و برخی متصوفان سختگيارشاد شارع
  .وختکتابهای فلسفه و نجوم و کتابهای معتزله را درآتش بس

سپس محود غزنوی بر خراسان . ان بوديت سامانير حاکميدرآستانه تولد خواجه عبداهللا خراسان و ماوراءالنهر در ز
ان صاحب تاج و تخت خراسان يبعد از مسعود سلجوق. دي کوتاه پسرش مسعود رسۀافت و بعد ازآن نوبت به دوريتسلط 
پس از الب ارسالن پسرش . ده شديمعروف بوزارت برگزدر عهد الب ارسالن سلجوقی خواجه نظام الملک . شدند

خواجه عبداهللا . د و به کمک خواجه نظام الملک قلمرو خود را خوب اداره کرديملک شاه سلجوقی به پادشاهی رس
 شد با خواجه نظام الملک و پادشاهان ادب پرور ی اوج شهرت او محسوب مۀانصاری در اواخر عمر که دور

  .هم عصر بود)  و ملکشاهالب ارسالن(سلجوقی 
  

  : استادان، شاگردان و سفرهای خواجه
. تهای علمی و عرفانی عصر خود مالقات نموديض کرد و با شخصيادی کسب فيعبداهللا انصاری از نزد استادان ز

ا د تيراز به هرات آمد و تالش ورزيستانی از شيبانی سيحی بن عمارالشي. شتر مذهب شافعی داشتنديد خواجه بياسات
ی داشت و خواجه از يد طواليث، شعر و ادب ير، حديوی در تفس. عت دمساز سازديقت را با شري اهل طرۀويش

  .ار کردي بسۀمحضر او استفاد
ان هرات يه و محدث و امام شافعيوی اصول و فروع مذهب شافعی را از محضر قاضی ابومنصور ازدی فق

. ک بوديار نزديه داشت و با سلطان محمود غزنوی بسيکابومنصور حدود سی سال در مسند قضاوت ت. فراگرفت
  .دربار غزنه به او اعتماد داشت

 هـ ق به ٤٢٣در سال . شابور سفرکردي سالگی برای کسب علم و معرفت به ن٢١ هـ ق در ٤١٧خواجه در سال 
.  هـ ق بهره برد٤٣٩د تا از نزد ابوخالل بغدادی متوفای يدر بغداد مدتی اقامت گز. اب شدي خدا شرف ۀارت خانيز

 دل را جال ۀني هـ ق شتافت و در مجلس وی آئ٤٢٥دار ابوالحسن خرقانی متوفای يوی هنگام بازگشت از سفر به د
  ) ٦(» قت را نمی شناختميدم حقياگر خرقانی را نمی د«: دين باب خود خواجه می گويداد؛ چنانکه در ا

: ف کرده استين طور توصين مسجع ايداشت و آنرا با نثر آهنگادی يعبداهللا انصاری به ابوالحسن خرقانی ارادت ز
د آب زندگانی که يد به ابوالحسن خرقانی، چندان کشي رفت بطلب آب زندگانی، ناگاه رسیابانی، ميعبداهللا مردی بود ب«

  )٧(» نه عبداهللا ماند و نه خرقانی
با . زها آموختيد بزرگوار چيرد و از نزد اساتشابور که درآن وقت مهد ادب و عرفان بود،  سفرکيخواجه بارها به ن

. ر مقتدر و دانشمند ملکشاه سلجوقی بوی ارادت داشتين طوسی وزيخواجه نظام الد. ر مالقات کرديد ابی الخيابوسع
خ طاقی، شبری سکزی، جراحی، محمد باشانی، احمد الحاجی، يخ عمو، شيعبداهللا با ذکاوت و حوصله مندی از نزد ش

ند که در اعتقاد، استاد يگو. ل باس و ابوحضض کورتی بسی آموختير، بارودی، ابوعلی بوته گر، اسماعابوعلی زرگ
  .ی داشتيدطوالير و فقه يث، تفسير هرات در علم حديپ. خواجه ابوعبداهللا طاقی بوده است

عمر به آن تداوم  داد و تا آخر یف و وعظ مير قرآن شريشتر درس تفسيدان و شاگردانش بيعبداهللا انصاری به مر
  )٨(» ر خواجه درس معرفت و درس ذوق و حال بوديمجالس تفس«: ن کوبيبقول استاد زر. ديبخش

دالنی، ابوجعفر ي توان از عبداالول سگزی، ابوالفتح عبدالملک کروخی، ابو جعفر محمد صیاز شاگردان خواجه م
ن يدالدين الکتبی، احمد قالنسی و ابوالفضل رشي، حسنی، عبدالصبور بن عبدالسالميحنبل بن علی البخاری، ابوالفخر قا

  .بدی نام گرفتيالم
. ديان خواجه در اثر پافشاری مخالفان مجبور به ترک هرات شد و چند ماهی از زادگاهش دور گرديل سلجوقيدر اوا

  .د شدي تبع وی به اصرار اشاعره و به اشارت خواجه نظام الملک برای مدتی از هرات به بلخ٤٥٨همچنان در سنه 
  

  : مذهب عبداهللا انصاری
بقول . ز در آن زندگی می کردنديه نيتعدادی شافعی و کرام. فی مذهب بودنديت مردم هرات حنيدر زمان خواجه اکثر

وه شافعی سلوک می يشتر به شيد خواجه بياسات) ٩(» ستندي زیز ميان خوارج نيدر کروخ و استرب«سرژبورکوی 

                                            
  ١٧٢ ص ، جلد دوم، تذکرت االوليای عطار- ٦
  مقدمه ،بقات صوفيه ط- ٧
  ٧٥ ص ، جستجو در تصوف ايران- ٨
  ٢٩ ص ، سرگذشت پيرهرات- ٩



 
 

 
و شميره   ٨تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

که خواجه عبداهللا در اصول «دان آمده است که يدر صد م. ديد که وی به مذهب حنبلی گرائيئرزمانی نپايکن ديکردند؛ ل
  )١٠(»  نمودیروی مياز مذهب امام احمد بن حنبل و در فروع از امام شافعی پ

 ان مخالفت با علم کالم، فلسفه و علوم نقلیيدر عهد غزنو. نقل کنند که خواجه در مذهب حنبلی تعصب تمام داشته است
ر ين خبر آوردند اميچن«: زی آمده استيخ گرديدر تار.  کردین امر افراط ميبسی مروج بود و سلطان محمود در

ار اند و بفرمود تا کسانی که بدان مذهب يمحمود را که اندر شهر ری و نواحی آن مردمان باطنی مذهب و قرامطه بس
اهل آن مذهب بکشت و بعضی را به بست و سوی ار کس را از يز کردند و بسيمتهم بودند حاضر کردند و سنگر

د که کتب حکمت و ستاره شناسی را بسوختند ين خبر بهرات رسي هجری ا٤٢٠چون در سال ) ١١. (»خراسان فرستاد
  )١٢(» دن آن خرسند شديعبداهللا از شن« 

. است بکار برنداس را که با عقل و حکمت خراسانی سازگار يان عجم رای و قيشوای خراسانيفه پيدر مذهب ابوحن
روی يان به پيمالک. خته است، اعتماد کننديث که با سنت و کلچر عرب آميان در فقه به حديشوای حجازيمذهب مالکی پ

ث که ير مکتب اهل حديدر عرصه فقه و تفس. اس و اجتهاد بدور اندياز احمد بن حنبل که از محدثان بزرگ بود از ق
 دو روش ۀانيقت ميمکتب شافعی در حق. ان عجمی دارد، مشهور بوده استيناس که بي عربی دارد و مکتب اهل قۀشير

  . باال را متجلی سازد
 امور ۀل است و در عوض فقه حنبلی دربارير مکاتب فقهی برای عقل و ادراک آدمی ارزش قايش از سايفی بيفقه حن

د را بشدت از کتابهای رای، منطق روان خويابن حنبل پ. ث و سنت عرب اتکاء کندير می باشد و به حديار سختگيبس
ان سخت يز و با معتزلياز عقل و حکمت پره.  نمودی کرد و از مناظره با اهل کالم خود داری میو جدل نهی م
  .مخالف بود

  
  : عرفان خواجه

لسوفانه و يعت مطرح بود و از پروازهای هنری عارفانه و آزاد منشی فيعرفان عبداهللا انصاری در چنبره شر
 کرد؛ یعت جستجو ميق شريقت را از طريدن به حقيراه رس.  گذشتیامی و حالج وشانه بسی دور مي خۀدانداشنمن

عت يعت است؛ و شريقت بر شريعت، و بنای حقيقت همه شريقت است و حقيعت همه حقيشر«: دين باب گويچنانکه در
  )١٣(» کار استين دو بيکار، و کار کنندگان جز ازيعت بيقت بی شريکار است، حقيقت بيبی حق

ن تعصب داشت؛ هماره امر بمعروف و نهی از منکر می کرد؛ عمل به ينقل کنند که خواجه نسبت به اصول و فروع د
 ین را مهمل ميانی که اوامر دي دانست و با صوفیر و سلوک ميه اصلی سيعت را شرط اساسی و پاياحکام شر

وانگی است؛ کرامات يمعرفت را فاش کردن د: دين گوي چنبای مسجعيوی با نثر ز. گذاشتند به سختی مبارزه داشت
. دن خری است؛ راستی کردن رستگاری است؛ تصرف در تصوف کافری استيفروختن سبکی است؛ کرامات خر

)١٤(  
رم و يمن حال وی نپذ: دين می گويخواجه با شور و حال حالج موافق نبود و در مورد آن عارف آزاد مشرب چن

  ). ١٥. ( کشتن وی را کرامت ننهم و اما رد نکنمرت او نپسندم و آنيس
  

  :دين سراي ارادتمندانه و کالم ارزنده در باب غوغای منصور حالج چنۀحافظ با نظار
  

  ـار کــزو گـشت ســـردار بلنـديآن 
  دا می کردين بود که اسرار هويجرمش ا

  
  :اد نموده استيع دارد يرفان مقام بس رفن بلخی هم از اناالحق منصور با واژه نور که در عيموالنا جالل الد

  
  بود اناالحق در لب منصور نور           بود انااهللا در لب فرعون زور

  
ل و کالم اعتماد نداشت و قرآن را يقت به دلي جست و برای اثبات حقیخواجه در تصوف از عقل و برهان دوری م

در امور تصوف و . هللا انصاری مدرس نظری نبودبقول سرژبورکوی عبدا.  دانستیل و مرشد مومن ميگانه دلي

                                            
  ٨ ص ، صد ميدان- ١٠
  ٤١٨ ص ، تاريخ گرديزی- ١١
   ٨١ ص ، سرکذشت پيرهرات- ١٢
  ١٧ ص ، صد ميدان- ١٣
  ١١ ص ، صد ميدان- ١٤
  ١٧ ص ،گذشت پيرهرات سر- ١٥
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در تصوف و .  شمردیدر مناظره نص را معتبرتر از جدال م. ار حذر می کرديخداشناسی از عقل و تعقل ادبی بس
  )١٦. ( دادیح ميسلوک اشارات را بر عبارات ترج
ی خوی گرفته بود که در  هروۀاالني انصار چنان با آداب، ذوق و عواطف نازکخۀعرب تبار هراتی مشرب، خواج

ت و سختگری يادی از عصبيفرهنگ خراسانی هرات تا حدود ز. ديمناجاتش سوز و درد عارفانه را به اوج رسان
 یانه مي صوفۀاالنيط نازکخيد و او را در محي کاهیانه ميخ انصار در هنگام سوز و جذبه های صوفي شۀانيحنبلی گرا

  : دين گويالبت وی چنری و صين کوب در باب سختگيزر. ديکشان
خ االسالم حنبلی يک شيش هست خشونت و صالبت يی که در کالم او خاصه مناجاتهايانه يبا وجود درد و سوز صوف«

د خشم و تعصب او ي هجری که سن وی به هشتاد و دو می رس٤٧٨چنانکه در سال . هرگز در وجودش فروکش نکرد
می يده بود فتنه عظيخ در کالم او بوی فلسفه شنيود و شک واعظ که در ماه رمضان به هرات آمده بيبرضد 
دند و خانه ين واعظ شوريخ، عامه بر ايک شين تحريکند در اثر ايت ميچنانکه الجوزی در المنتظم روا. ختيبرانگ

  )١٧(» اش را آتش زدند
گر به دربار يو باردکبار خواجه را بدربار سلطان مسعود ين سبب يخواجه را مخالفانش به تجسم متهم می کردند، بد

ده نظرات تجسمی او در کتاب يچک. ديدند که در هر دو مرتبه وی تبرئه شد و آزاری به او نرسيآلپ ازسالن کشان
  .د در مذهب حنبلی سراغ کرديشه های آنرا بايد آمده است که ريل التوحين فی دالياالربع

  
  : نش خواجهيت و طرز بيشخص

. افته استيت و آثار او تجلی ي آن در شخصۀق قبل اشاراتی شد که عصارنش خواجه در اورايدر مورد طرز ب
ای يعت بعضی از اوصاف، محاسن و سجايخته باشريری آميت عربی و سختگيرهرات با مذهب حنبلی، عصبيپ

 علمی و ۀری در مناظريالی، استعداد شعری، شوق علمی، لطافت طبع، سختگيت، نازکخيحساس: (ان را مثليهرات
دن ين درخشيث عرب نژاد هراتی آداب در عرصه هنر و عرفان خراسان زميرا کسب کرده بود و بح) رهيغنی و يد

  .گرفت
ات و اشعار عربی يث، آيدر حفظ و از برکردن احاد. ادی داشتي زۀوی استعداد سرشار، ذکاوت خوب و قوه حافظ

  : مده استر آيب السيخ حبين باب از قول خود وی در تاريدر. ی بوديدطواليدارای 
اد شدی يهنوز خرد بودم که شعر می گفتم، حق سبحانه و تعالی مرا حفظی داده بود که هرچه برقلم من بگذشتی مرا «

اددارم از اشعار يت ياس کردم که چند بياد دارم و فرمود که من وقتی قيث با هزار هزار اسناد يصد هزار حديو من س
 از وی منقولست که گفت هر بامداد بگاه بمقری می شدم بقرآن خواندن و اد داشتم و همياده بر هفتاد هزار يعرب ز

  )١٨(» ب رفته همه روز بنوشتن مشغولی می کردميچون باز می آمدم بدرس نزد اد
. شه ور و کاسب بود و در تقوا و خوی عرفانی شهرت داشتيابومنصور محمد بن علی انصاری پدر خواجه عبداهللا پ

خواجه دوران خردسالی را در فقر و . ه دارفانی را وداع گفت و عبداهللا را تنها گذاشتوی درزمان خردسالی خواج
اه يار بگيتی مجلس کرده ام و بسي عارۀار با جاميمن بس: ديچنانچه در مورد خودش می گو. تنگدستی سپری کرد

ی که يائی بود که بروی بخفتی و نمد پاره يدر همه خانه ما بور. ر سر نهاده اميار خشت زيخوردن بسر برده ام و بس
  )١٩.(دیيبرخود پوش

رستان زنی يخ االسالم گفت که اول مرا در دبيش«: ت خواجه آمده استيهمچنان در نفحات االنس در باره شخص
ز نی کردند، و چون نه ساله شدم امالء می نوشتم ايرستان ماليان دارد، چون چهارساله شدم مرا در دبيکردند گفتند ز

رستان ادب خرد بودم که يقاضی ابومنصور و از جاروذی و چهارده ساله بودم که مرا به مجلس بنشاندند، و من در دب
  )٢٠(» گران را برمن حسد می آمديگفتم چنانکه ديشعر م

علم شابور با يچنان بود که در ن. ر و قاطع بود و بامخالفان خود به سختی مقابله می کرديگيعبداهللا انصاری مردی پ
ه علم کالم ي آمد به مخالفت برخاست و کتابی علیعت عربی، اعتقاد حنبلی و ذوق هنری او جور در نميکالم، که با طب

ف فالسفه و يوی متکلمان را در رد. شابور اخراج شدين خاطر بفرمان خواجه نظام الملک طوسی از نيبه ا. نبشت
  .ر خالف اجداد خود رفته اند سرزنش می کردنکه بي شمرد و آنها را به سبب ایزنادقه اهل بدعت م

ری يگر در شکلگي استادان خواجه از طرف دۀرانيد سختگيکطرف و عقايط ضد فلسفی و علوم عقلی آن زمان از يمح
د خواجه قاضی ابومنصور ازدی بود که با متکلمان و يکی از اساتي. ادی بجا گذاشتير زيرهرات تأثيت پيشخص

  .ان بر عبداهللا جوان سخت اثر نهاده بودين قاضی عهد غزنويری ايتعصب و سختگ. ديرز ویمعتزله سخت مخالفت م
                                            

  ١٥ ص ، سرگذشت پيرهرات- ١٦
  ٧٣ ص ، جستجو در تصوف ايران ١٧
  ٣١٥ ص ، جلد دوم، تاريخ حبيب السير- ١٨
  ١١٠ ص ، نفحات االنس- ١٩
   ٣٣٣  ص، نفحات االنس- ٢٠
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او دانشمندی بزرگ بود و .  گفتندیل ميب اسماعيست که او را ادي زیبی ميلسوف و طبيدر آن زمان در هرات ف
ان او يهرات. ديات بَخشي و ح قلبی کرده بود و آنرا نا دانسته غسل و کفن کرده بودند، معالجهۀکبار قصابی را که سکتي

 ین باب مينظامی عروضی در.  کردین مرد دانشمند مخالفت ميعبداهللا انصاری با ا. را بسی احترام می کردند
  :نگارد

ن يل تعصب کردی و بارها قصد او کرد و کتب او بسوخت و اين خواجه اسمعيخ االسالم عبداهللا انصاری با ايش«
مار شد و خواجه يخ االسالم بيکند، مگر شيو اعتقاد کرده بودند که او مرده را زنده مان درينی که هرويتعصبی بود د

  )٢١(» د سوختيد آموخت و کتاب نبايعلم ببا: ل او را معالجت فرمود و برای وی گفتياسماع
  

  : هنر خواجه
ن نثر ي شعر در بوی آوردن. ن سجع ساز دری نامنديد و او را نخستيعبداهللا انصاری در نثرمسجع بسی خوش درخش

کی از پژوهشگران يهرمان اته . ديرازی آنرا به اوج کمال رسانيرا به مناسبت موضوع باب کرد که سپس سعدی ش
جی شعر يگر به اتحاد تدريش از ديافته او، بير ينثر مخلوطی با غزل و رباعی تحر«: دين مورد می گويخارجی در

  )٢٢(» ا به سنائی بزرگ باز نمودقت راه ريات خدمت کرد و در حقيانه و پنديصوف
چنانکه صاحب قابوسنامه در حدود . د کرده استيوه را از فرهنک عرب تقلين شي رسد که خواجه ایدر ظاهر بنظر م

کن در نامه پارسی سجع يد، ليکو و خوش آيدر نامه تازی سجع هنر است و سخت ن:  نگاردین مي هـ ق چن٤٧٥
  : کندین طور ابراز نظر ميهمچنان محمدتقی بهار ا. ديناخوش آ

ست مزدوج و مرصع و مسّجع ينه هائيشتر قريرا عبارات او بياشجاعی که خواجه آورده است نوعی است از شعر، ز
م خود از يه دار عهد ساسانی سه لختی که عرب در ارجوزه های قديد ترانه های هشت هجائی و قافيکه گاهی به تقل

د بن مفّرغ و ترانه کودکان بلخ در ذم اسد بن مسلم سردار يزي) ذ استيآبست و نب(انه  آن ترۀد می کرده و نمونيآنها تقل
  )٢٣.(عرب است که طبری نقل کرده

وه مجلس يسبک خواجه در واقع همان ش:  نگاردین ميه چنين آهی در باره سبک خواجه در مقدمه طبقات صوفيحس
 توان برشمرد که نوعی وزن و حالتی از یثر مصنوع م نثر مرسل و نۀان صوفی و اهل منبر است و آن را واسطيگو

ن نثر موزون را با آوردن قوافی به يشتر موارد ايده است تا در بياگرچه خواجه کوش. شعر درآن احساس می شود
ده است و يه چشم پوشيار اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از آوردن سجع و قافيکتر سازد، بسيشعر نزد

  . ماندیه دار ميز کالم او به اشعار هجائی قافيی نگاه
 توان از روی یدر باره شعر او تنها م. ستيکن از وی اشعار منظمی در دست ني سرود؛ لیخواجه عبداهللا شعر هم م

. د وجود دارديز تردين اشعار نيند که در اصل اين مورد هم بعضی ها گويدرا. اشعار مناجات وی قضاوت کرد
ن باره رضاقلی يدر. ش شعر داشته استيد از دوران کودکی شوق و استعداد سرايه چنانکه خود گوبهرحال خواج

ه است که در بعضی انصاری و در پاره يه و فارسياشعار عرب) خواجه عبداهللا(را يو: دين گوياض العارفيت در ريهدا
  .ديرهری تخلص نمايای پ

  
 توان ی او مۀست؛ اما از روی اشعار پراکندير منظمی در دست نهرچند از خواجه اشعا:  کالم خواجه عبداهللاۀنمون

خته با اشعارش مشهور ير و شکر آميخواجه از نگاه هنری با نثر مسجع و نثر ش.  شعرش به تعمق نشستۀدر بار
 يۀدر شعر هرچند بپا. ث تبارز داشته استيت اصلی او در علوم منقول خاصه حديث علمی شخصياست و از ح
ادآوری يهمچنان قابل . کن در اشعارش سوز و گداز پرشوری نهفته استي رسد ؛ لیگ روزگارش نمشاعران بزر

د يند که برخی ازآن شايد وجود دارد؛ گويکه به خواجه نسبت داده شده است تردياست که در مورد بعضی شعرهائ
  :دي کالمش در نثر و نظم توجه کنۀنجا به نمونيدر. گران سروده شده باشديتوسط د

  
  :نثرموزون و مسّجع

  

 .د ما بی آب مکنيد ما خراب مکن و باغ امياد توحيالهی بن •
 .ميم و جانی ده که کار آن جهان سازيالهی دلی ده که در شکر تو جان باز •
 .الهی جمال توراست باقی زشتند و زاهدان مزدوران بهشتند •
 .دا شدمي پدا شدم نهان بودميق جدا شدم در جهان شيالهی باتو آشنا شدم از خال •

                                            
  ١٢٦ ص ، چهار مقاله عروضی- ٢١
  ١٢ ص ، به نقل از صد ميدان،١٥٠ ص ، تاريخ ادبيات فارسی- ٢٢
   ٢٤٠ ص ، جلد اول، شناسی سبک- ٢٣
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 )٢٤. (ل هر گم گشتهيبم ای دليبم دردم را دواکن که توئی طبيبان توئی و من غريالهی نوازنده غر •
 .زميزم و از بودن کجا گريالهی از بخت خود چون پره •
 .ن خسته دلم مرهم نهیيد بهی، چه بود اگر از فضل خود بر ايالهی آمدم با دو دست تهی، بسوختم بر ام •
 .ز استيز است، نه جای آرام و نه روی گرين تي که چنغ استين تيالهی ا •
  .ر که گرم افتادميمهربانا اکنون که در غرقابم، دستم گ •
  

  : اتيرباع
  مناجات اشعاۀنمون

  
  بازآ بازآ هــرآنچـــه هسـتی بازآ            گرکافر و گبر و بت پرستی بازآ

   توبه شکستی بازآست            صـد بار اگـريدی نين درگه ما درگه نوميا
  

  ه سودا همه تويای در دل من اصل تمنا همه تو              وی در سرمن ما
  هـرچنــد بروزگار درمـی نگـرم             امروز همه توهـی و فـردا همه تو

  
  
  
  ان ما رايشان ما را          هرچند که هست جرم و عصيارب مکـن از لطف پري

  ـر خــود مگــردان مارايم          محتــاج بغي همه محتاجذات تو غنـی و ما
    )٢٥(  

  :اتيغزل
  بوی درمان

  اد تو مرعـاشـقان را مـونـس جـان آمدهي   ای ز درت خـستـگان را بــوی درمــان آمده
  ان آمدهيـدار جـويرب ارنی گـو شــده د  یيصد هزاران همچو موسی مست در هرگوشه 

  ان آمدهيبـرســـر کــوی غـمـت اهللا گــو   دينـم پر اميرگشتـه بصـد هـزاران عاشـق سـ
  ان آمدهينـم زدرد عشـق گــريـده هـا بيد   ان شـدهينـم زسـوز هـجـرتـو برينـه ها بيس

  برسـر کــوی مـالمـت پای کــوبان آمده    الفـقر فخـری مـی زنـنـدۀعاشـقانـت نعــر
  )٢٦(ران آمده يهمچومجنون گرد عالم مست و ح  یيـر انصـار از شـراب شـوق خـورده جرعه يپ
  
  :ل محموده آمده استيازدهم فضاين، مقاالت عقل و عشق در موعظه ير در رساله کنزالسالکيات زياب
  

 عشق خدا
  ـر او نظـر به محبت چرا کنیيدر غ   ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی

  و آشنا کنیخواهی که دل بحضرت ا  گانه شـو اگريـر تـو بياز جستجوی غ
  ـم خـدا ربنـا کنیيآنگـه کـه تـو زب   حقا که شور و ولوله در آسمـان فتـد

  نوا کنیيک بيخـود را فـدای خـاطر   ملک بهشت از تو شود گر زروی عجز
 خود را بعجز بر در سلطان گدا کنی  ا چو روز شـوی روشن ارشبیيانصار

  

ريآه فق  
  هزار همچـو تو از خاندان براندازد   ری شبی برون تازد         يمکن که آه فق

  ـری که ناوک اندازديه پيزسوز س  می مـگر نمی ترسـی           يتيـر آه يزت
  که گر بکوه زند روزنی در آن سازد  حـذر نمای از آن ناله سـحرگاهی         

  فغـان و ناله بعرش و مالئک اندازد   د ای اهللا         يمه شبی گر بگويبوقت ن
  ری چــو موم بگدازدي ز آه گـرم فق   جوشن فوالد اگر بپوشی تو          هزار

  ـام برسـرت تازديکـه دسـت فتنه ا  متاز بر سر مظلوم ساکن ای ظالم         
  جزا دهـنـده تـرا در جهنـم اندازد       ـده          ياگر بحل نکنـد سائل ستمـد

                                            
  ١٨-٦ ، مناجات و مقاالت خواجه عبداهللا انصاری- ٢٤
   ٢٨-٢٤ ، مناجات و مقاالت خواجه عبداهللا انصاری- ٢٥
  ٥ ص ، مناجات و مقاالت خواجه عبداهللا انصاری- ٢٦
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  )٢٧(سی بزند کردگار بنـوازد که گر خ   مان منـال عبـداهللايزبار جــور لئ
  

  مه شبينجوای ن
  مه شبيگوهر فشان محنت و غمهای ن  مه شبيــای نيست گـوهــر دريما را دلـ

  مه شبيما را بس است ذوق تماشای ن  گـو خواجـه صبحـدم به تماشـای گل برو
  مه شبيچون سر نهاد نقش تو برپای ن  ـان ســدره بپـای تـو ســر نهنـديروحـان

  مه شبيهرشب روان زمسجد اقصـای ن  ر تو باشد بسوی عرشيلتی که سخوش دو
  مه شبيتـا وا شـود زبهـر تـو درهــای ن  ک صبحـدم چـو صبـح برآورد مـی زدلي

  مه شبيکشم جـام غــم افــزای نيدرم  ن بس است تفاخر که هر شبیيما را هم
  مه شبيو نجــوای نتـا وام مـاسـت نالـه   ـمي خریـک جــو نميمـروز بيما مـلک ن
  )٢٨(مه شب يواقـف بسّر صبـح و معمـای ن   شودیـغ کـه هـرکـس نميـا دريانصـار

  
  آثار خواجه عبداهللا انصاری

شتر به سبب مناجات اوست که به نثر دلکش مسّجع به زبان دری يسندگی بي خواجه در عرصه هنر و نوۀنام و آوزا
 هجری بزبان عربی ٤٧٥ ۀن است که در سنيصوف کتاب منازل السائرن اثر وی در باب تيمهمتر. افته استينگارش 

 هجری به زبان دری ٤٤٨دان که در سال ي صد مۀرسال. ان شده استير بينوشته شده و منازل صد گانه در آن به تفس
  .دين بشمار آيده در واقع طرح مقدماتی منازل السائريابينگارش 

ن مقابله با يان است و خواجه حيشده برضد علم کالم و افکار معتزله و اشعرده يذم الکالم واهله که بزبان عربی نگار
ت خواجه با علوم معقول، فلسفه و علم کالم يند که به سبب ضديگو. ديشابور به نگارش آن مبادرت ورزيآنان در ن

  .ار روبرو شديند؛ با مخالفت علما و دانشمندان آن ديشابور اقامت گزيادی در نينتوانست مدت ز
ن اثر در سال يا. ازده برگ استير شده و يق الحق به زبان دری تحرين الطريه و السالکيمختصرفی آداب الصوف

. مناقب االمام احمد حنبل به زبان عربی است. ورکوی در قاهره طبع و نشر شده استيالدی به کوشش سرژ ي م١٩٦٠
 ۀواردات جزو. ر و سلوک استي محبت نامه در سايالمعارف .  کوشک بغداد موجود می باشدۀند که در کتابخانيگو

  .فی المناجات که در عنوانهای گوناگون است. رالی اهللا مطالبی دارديان مراتب سيکوتاهی است که در ب
ن، قلندرنامه، ين، کنزالسالکيح، زادالعارفيمناجات نامه، نصا: ل منسوب به خواجه عبداهللا انصاری عبارت اند ازيرسا

خته می يح، موعظه ها، اندرزها که با اشعاری نغز آميمقاالت خواجه مشتمل است بر نصا. ت حصارمحبت نامه و هف
  .باشد

نی و ادبی آن يس دينه های نفيکی از گنجير خواجه عبداهللا انصاری يکشف االسرار و عّدت االبرار معروف به تفس
ن ابی يدالديد رشينه ای بوده بنام امام السعکن مولف اصلی آن دانشمند فرزايدوره است که به خواجه منسوب کنند؛ ل

بقول مولف کار . ف کرده استي هجری تأل٥٢٠بدی که آنرا در سال يد احمد بن محمد بن محمود اليالفضل بن ابی سع
جاز بحد اعجاز يدر اختصار و ا« انصار بوده است و آنرا ۀ مختصر خواجۀر بر اساس نسخين تفسيوی در نگارش ا

  .»ده استيد
ن نسخ معلوم شد که کتاب مذکور خزانه ياز مطالعه و تصفح در ا«:  نگاردیر مين تفسياصغر حکمت در باب اعلی 

ن عامه، و محتوای بر قرائات و اختالف يف به سبک مفسرير قرآن شريست آگنده به لئالی و جواهر، مشتمل بر تفسيا
ه عظام که جابجا با قوالی چند يفانی به سبک صوفالت عريه، و تأويات، و بحث در احکام فقهيآنها، و شأن و نزول آ
دارد يم ميخی را بپارسی زبانان تقديده علمی، ادبی و لغوی و تارياز لحاظ ادبی هزار فا. ن استياز خواجه انصار مز

نه ين گنجيات فارسی بوده است در اي اوج ادبۀو  صدها لغات و اصطالحات رائج در قرن پنجم و ششم هجری که دور
  )٢٩(» داردوجود 

ه سلمی به زبان دری هروی است که در مجالس درس و بحث يگر خواجه امالء طبقات الصوفيکی از کارهای دي
از . دي هروی مشهور گرديۀخ به طبقات الصوفين کرد و درتاريکی از شاگردانش آن اوراق را تدويانجام شده و سپس 

  .نثر آن روزگار آشنا شد توان به واژگان هروی رائج آن زمان و ین کتاب ميروی ا
  

  کتابنامه
 .١٣٦٢ران، ير، جلد دوم، چاپ ايب السيخ حبير، تاريخواند ام .١
 .١٣٦٢ران، يبی، چاپ ايح و حواشی عبدالحی حبيه، به تصحيطبقات الصوف .٢

                                            
  . اين غزل در رساله انوارالحق در موعظه پنجم نيز آمده است- ٢٧
   ٩٦ ص ، اشکها و شاديها- ٢٨
 . به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، مقدمه کشف االسرار- ٢٩
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 .راني، چاپ ا)قرن نهم هجری(نفحات االنس، عبدالرحمن جامی  .٣
 .رانيوم، چاپ انی، جلد سيح عالمه قزويا عطار، به تصحيتذکرت االول .٤
 .١٣٧٠ران يح اهللا صفا، جلد اول، چاپ ايران، دکتر ذبيات ايخ ادبيتار .٥
 .١٣٦٦ران، سال ينده، چاپ اي ابوالقاسم پاۀم حسن، ترجميف دکتر حسن ابراهياسی اسالم، تأليخ سيتار .٦
 .١٣٦٣ران، سال ين کوب، چاپ اين زريران، دکتر عبدالحسيجستجو در تصوف ا .٧
 .١٣٦٠ران، سال ي دکتر روان فرهادی، چاپ اۀورکوی، ترجميرژ رهرات، سيسرگذشت پ .٨
 .١٣٦٨ران، سال ينی، چاپ ايچهار مقاله احمد نظامی عروضی سمرقندی، به اهتمام عالمه محمد قزو .٩
 .١٣٦٢ران، يف محمد رئوف توکلی، چاپ ايچهار امام اهل سنت و جماعت، تأل .١٠
 .١٣٦٨ن، رايدان، به اهتمام دکتر قاسم انصاری، چاپ ايصد م .١١
 .١٣٦٩ ران،يسبک شناسی، محمد تقی بهار، جلد اول، چاپ ا .١٢
 .راني دکتر رضا زاده شفق، چاپ اۀف هرمان رته، ترجميات فارسی، تأليخ ادبيتار .١٣
 .رانيمناجات و مقاالت خواجه عبداهللا انصاری، بکوشش حامد ربانی، چاپ ا .١٤
 .رانين، چاپ ايد جمال الديها، افتخارزاده سياشکها و شاد .١٥
 .١٣٧٠ران، سال يشف االسرار، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، چاپ اک .١٦

  
  بااحترام

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


