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خواجه عبدهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيخ االسالم ابواسماعيل عبدهللا فرزند محمد انصاری هروی معروف به پير
هرات « خواجه انصاری » دانشمند وعارف ( متولد هرات  396هـ.ق1006 / .
م  .ـ فوت هرات  481هـ.ق 1088 / .م . ) .مادرش از مردم بلخ بود  .او از
کودکی زبان گویا وطبعی توانا داشت .چنانکه شعر فارسی و تازی را خوب
ميسرود .
چهره خيالی خواجه عبدهللا

وز جملــــه ای خلــق بـــر گـــزیدن خــود را
عيـــب است بــزرگ بــر کشيــدن خــود را ()1
****
عبدهللا انصاری دارای حافظۀ خيلی قوی بود  .و در جوانی در علوم ادبی ودینی
و حفظ اشعار عرب مشهور بود .هرنظم و نثر مغلق و پيچيده را بعد از باری
خواندن از حفظ داشت .هفتاد هزارشعر عربی را حفظ نموده بود .وخودش
نيزهزار بيت در آن زبان سروده بود .وی یکی از بزرگان بی بدیل زبان و ادب
فارسی سرزمين ایران شرقی یا خزاسان بشمار می رود .وکارکرد های
فرهنگی و ادبی او به زبان و ادبيات فارسی غنامندی و بالندگی ویژه بخشيد.
پيرهرات باستان در فقه روش احمد حنبل (*) را پيروی ميکرد  .وی در تصوف
ازشيخ ابوالحسن خرقانی تعليم گرفته وجانشين اوبودوعالوه
براوازمشاهيرمتصوفه عهد خود مانند شيخ ابوسعيد ابی الخيرفایده ها برگرفت.
چنانچه بسياری از رباعيات ایکه به عمرخيام منسوب است  ،بقول اغلب
کارشناسان شعر و ادب فارسی از خود او نيست  ،بل ســـــــــروده های استادان
ابی سعيد ابوالخير و خواجه عبدهللا انصاری و دیگران می باشد.
انصاری شعر ميسرود وبسياری از اشعار خود را در رساالت خود آورده است.

از اشعار اوست :
در عشق تو گه مست و گــهی پست شــــوم
وزیاد تــــو گه نيست و گـهی هست شــــوم
در پستی و مستی ار نگـــيری دســـــــــــتم
یکبـــارگی ای نگــــــــار از دست شـــــوم
دی آمـــــدم و نيامــــــد از مـــــن کــــاری
امـــــروز ز مـــــن گــــرم نشـــــد بازاری
فــــــــردا بــــروم بی خـــبر از اســـراری
نا آمـــده بـــه بــــودی از ایــن اســــراری
هــردل که طــواف کـــرد گـــرد در عشق
هــــــم خسته شود در آخـر از خنجر عشق
این نکته نـوشـــــته ایم بر دفـــــترعشــــق
ســـــردوست ندارد آنکه دارد سرعشــــق
ای هــــرچـــه تــــرا مـــراد آن باید کـرد
دیــــدار ترا نـــثار جـــان بـــاید کـــــــرد
گــــر کـــــار بَ َر ّ
غـــم پاسبان باید کــــــرد
جــــان درسـرکــــار دوستان باید کرد()2
****
مناجاتها و مجالس او به سبب دربرداشتن نثر مسجع لطيف و پر معنا از اهميت
خاص ادبی برخوردار است  .او به زبان عربی و فارسی آثار منظوم و منثور
دارد و از آن جمله از آثار اوست :
 1ـ کتاب طبقات الصوفيۀ  ،که یکی از آثار بسيار معتبر فارسی و از کتب
مشهورخواجه عبدهللا انصاری است [ .طوریکه معلوم است کتاب طبقات
الصوفيه را اصالً ابو عبدالرحمان محمد فرزند حسين سلمی نيشابوری ( متولد
 412هـ.ق ) .بزبان عربی تأليف کرده است ] .
ولی عبدهللا انصاری این اثر باارزش را به فارسی لهجه هروی برگردانده است .
 2ـ تفسيری که برقرآن نوشته وآن همان است که اساس کار « ابوالفضل
رشيدالدین ميبدی » در تأليف کتاب « کشف االسرار »  ،معروف به تفسير
خواجه عبدهللا انصاری قرار گرفته .
 3ـ کتاب اسرار که آن نيز بزبان فارسی و منتخباتی از آن باقيست.
پير هرات این خردمند خراسان بزرگ بزبان عربی و فارسی تصانيف
بسيارداشته مگر آنچه بالفعل موجود است یکی « ذم الکالم » است که به عربی
است و در موزیم بریتانيا موجود می باشد و دیگری « منازل السائيرین الی
اسحق المبين » که آن نيز به عربی و نسخ متعدده از آن در کتابخانه های اروپا
موجود است.
ازرسایل منثور او که بنشر مسجع نوشته عبارت اند از :
 1ـ مناجات نامه  ،بزبان فارسی است .
 2ـ نصایح،

( )3

3ـ زادالعارفين  ،بزبان فارسی و در موزه بریتانيا ميباشد.
 4ـ کنزالساکنين ،
 5ـ قلندر نامه ،
 6ـ محبت نامه،
 7ـ هفت حصار ،
 8ـ رسالۀ دل و جان،
 9ـ رسالۀ واردات ،
 10ـ الهی نامه  ،ورباعيات  ،قطعات وقصاید فارسی .
چندی از سخنان خردمندانه این دانشمند و ادیب سرزمين خراسان واسالم را
بخوانش می گيریم :
 1ـ دنيا را به سگی ده که پایت را نگيرد و یا به کسی ده که دستت را بگيرد .
 2ـ ا گر مردی عيب پوش باش نه عيب فاش  ،خدا می بيند و می پوشد و
همسایه نمی بيند و می خروشد.
 3ـ ا گر در آب روی خسی باشی و اگر در هوا روی مگسی با شی  ،دل
بدست آور تاکسی باشی .
او مراتب خواستن حق را با دید معنویت اخالقی خویش درقالب منظوم زیر،
اینطور شرح ميدهد:.
نه هـــــر طالب تــــواند اشــــــک ریزی
نه هــــــرعاشـــــــــق تواند صبح خـيزی
تــــرا آن به که چـــو ن مردان سر مست
شبــــی از خـــود بســوی حـــق گــریزی
****
چند نمونۀ از مناجات دلنشين پير طریقت و ابرمرد تصو ف سرزمين نياکان :
 1ـ الهی از آنچه نخواستی چه آیــــد؟
و آنرا که نخواندی کی آیــد؟
تا کشته را از آب چيست؟
و نا بایسته را جواب چيست؟
تلخ را چه سود اگر آب خوش در جوار است؟
و خار را چه از آن کش بوی گل در کنار است )4(.
 2ـ الهی کدام زبان به ستايش تو رسد ؟
کدام خرد صفت تو را بر تابد ،
کدام ُ
ش ّکر با نيکوئی تو برابر آيد ،
کدام بنده به گزاردن عبادت تو رسد.
 3ـ الهی نسيمی دميد از باغ دوستی دل را فـــدا کردیم ،
بویی یافتيم از خزینه دوستی به پادشاهی بر سر عالم ندا کردیم ،
برقی تافت از مشرق حقيقت آب و گل کم انگاشتيم و دو گيتی بگذاشتيم ،
یک نظر بسوختيم و بگداختيم بيفزای نظری و این سوخته را مـــرهم ساز
وغرق شده را دریاب که می زده راهم بمی دارد و مرهـــــم بود .
 4ـ الهی تودوستان را به خصمان می نمایی  ،درویشان را به غم و اندوهان
ميدهی بيمار کنی و خود بيمارستان کنی  ،درمانده کنی و خود درمان کنی از
خاک آدم کنی و با وی احسان کنی سعادتش بر سر دیوان کنی و به فردوس او را

مهمان کنی مجلسش روضه رضوان کنی نا خوردن گندم با وی پيمان کنی و
خوردن آن در علم غيب پنهان کنی آنگه او را بزندان کنی و سال ها گریان کنی
جباری تو کار جباران کنی خداوندی کار خداوندان کنی تو عتاب و جنگ همه با
دوستان کنی .
 5ـ الهی بود من بر من تاوان است  ،تو یک بار بود خود بر من تابان  ،مصيبت
من برمن گران است  ،تو آب خود بر من باران .
 6ـ الهی چون با خود نگرم و کردار خود بينم گويم از من زار تر کيست ؟
بندگی تو بينم گويم از من بزرگوار تر کيست ؟
گـاهی که به طينت خــــود افــتد نظـــرم
گـــويم کــــه من از هــر چه در عالم بترم
چــــون از صفت خويشتن انـدر گـــذرم
هـی به خــويشتن در نگـرم()5
ازعـــرش ِ
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