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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

چون مناجات و پندها و گفتارهاي خواجه عبداهللا انصاري نزد همـه کـس بـه    
اران عرفان و دانشمندان پسندیده و مطلوب است و با آنکـه  تـا کنـون    ویژه دوستد

ده نسـخ آن کمیـاب و در   چندین بار به اقسام متعدد و به طریق نـاقص بچـاپ رسـی   
بعضـی از دوسـتان علـم و عرفـان ایـن اوقـات درصـدد چـاپ آن          دسترس نیسـت، 

تـب ابتـدا   کـه در انتشـار ایـن قبیـل ک     اند و چنانکه مرسوم ایـن دوره اسـت،   برآمده
شود و بسیار هم پسندیده است در ابتـداي   می حاالت نویسنده در این موقع ضمیمه

لـف بزرگـوار اشـاره شـود تـا خواننـده بـه        ؤه نیز الزم بود که بـه حالـت م  الاین رس
مسلک و حال و شخصیت و تاریخ زندگانی او بینا گردد و بهتر به مقاصد ادبـی او  

به طور اختصار مطابق مدارکی که  ابنده گناباديبنده سلطانحسین تپی برد لذا  این 
  .نماید می لف اشارهؤفعالَ در دسترس است به حال م

  
  خواجه عبداهللا انصاري

نامش عبداهللا وکنیتش ابواسمعیل و ملقب به شیخ االسـالم پـدرش ابومنصـور    
و نسبت به او به ابی ایوب انصاري صاحب رحـل رسـول   . محمد االنصاري الهروي

   : از این قرار. رسد می )ص(اهللا 
بـن جعفـر    ،بن علی ،بن احمد یعل ،محمد بن ابی معاذ عبداهللا بن ابی منصور،

االنصاري از فرزندان ابی ایوب انصاري است و مـت در زمـان    1ابی منصور بن مت

                                                
  .بفتح میم و با تاي دو نقطه - 1
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با احنف بـن قـیس    3و به قولی در خالفت عمر بن خطاب 2خالفت عثمان ابن عفان
به امر عبداهللا ابن عامر مامور فتح هرات شد او نیز به به خراسان آمد و چون احنف 

  . همراهی احنف به هرات آمده در آنجا ساکن گردید
شـیخ االسـالم گفـت کـه پـدر مـن        ،نویسـد  مـی  جامی در نفحات االنـس 

وقتی زنی بـه شـریف گفـت کـه      ،بوده می ابومنصور در بلخ با شریف حمزه عقیلی
پدر من گفت من هرگز زن نخواهم و آن را  ،ندمنصور را بگو مرا بزنی اختیار کابو

رد کرد شریف گفت آخر زن خواهی و تو را پسري آید و چـه  پسـري و او را بـه    
منصور به هـرات آمـد و زن   سپس چون ابو ، تولد فرزندي نامی و صالح بشارت داد

منصـور مـا را در   ابو شیخ االسالم متولد شد و شریف در بلـخ گفـت کـه    ،خواست
گویـد ایـن کلمـه     می شیخ االسالم. که جامع مقامات) هن(آمده چنان  هري پسري

  . ها در ضمن آن است آفرین است که همه نیکی
وقـت غـروب    ،بنا به آنچه در نفحات از خودش نقل شـده  خواجه عبداهللا

در فصل بهار کـه خورشـید در    ،هجري 4آفتاب در روز جمعه سیصد و نود و شش
و  ،متولـد گردیـد    ،5باهللا عباسـی  القادرخالفـت  هفدهم درجه ثور بود در زمان 

محل والدتـش قهنـدز    ، گفته است هرگاه آفتاب بدان جا رسد سال من تمام گردد
  .است که معنی کهنه حصار است زو این کلمه معرب کهن د از محال طوس بوده

                                                
  است کرده ذکر را قول این االنس نفحات در جامی - 2
  هند چاپ الهوري هندي صاحب رسرو غالم تالیف ءاالصفیا ةينخز کتب به شود رجوع - 3

 همین نیز العارفین ریاض در و شده نقل خواجه خود از هند چاپ االنس اتحنف در قول این - 4
  .است شده ذکر قول

  .نمود خالفت 476 تا 376 سنه از - 5
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که در قهنـدز مصـر متولـد شـده ولـی       :نویسد می صاحب روضات الجنات
بعضی هم تولدش را در سیصدو نـود  . ا تحریف نویسنده استکلمه مصر اشتباه و ی

  .نیز ذکر شده است 7و در سیصد و نود و پنج اند گفته  6و هفت
آثار بزرگـی از کـوچکی در ناصـیه او هویـدا و هـوش و زیرکـی فراوانـی از        

خودش گفته است من چهار ساله بودم که پدرم مرا به  .کردار و گفتار او پیدا بود 
گفتم به طوریکه همگنـان   سالگی رسیدم شعر خوب می 9د و چون به مکتب فرستا

در دبیرستان ما پسري بود در نهایت وجاهت و جمال که . بردند می من بر من حسد
گـویی مـن    به من گفتند که آیا درباره این پسر چیزي نمی. گفتند می احمدابو او را

  :با لبداهه این شعر را گفتم
  شعر

  زال رشق القلب سهامهغوله لحظ   لیل غالمهالبی احد وجه قمر ال
ن عصر آو علوم متداوله . در سن چهاره سالگی علوم مرسومه را تکمیل نمود

فت ریر و حدیث فقه و کمال و فلسفه فرا گسرا از قبیل ادبیات زبان عربی و علم تف
  .و هر یک از آنها را به طور کامل تحصیل نمود
کـرد و در اوان   مـی  حفـظ  شـنید  مـی  خواجه حافظه غرائی داشت که هـر چـه  

کـه خـودش    بطوریکـه کـرد   می واسطه حافظه خود به زودي پیشرفتتحصیل هم ب

                                                
  . نموده ذکر را قول این ءاالصفیا ةينزخ کتاب صاحب - 6
 شده چاپ به خطا و وعظ بنگاه طرف از که ایران ادبیات تاریخ در فروزانفر آقاي را قول این - 7

  .اند نکرده ذکر را او نام ولی اند داده نسبت ةبگویند
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شدمی به قران خواندن چون باز آمدمی شش روي ورق  8بمقريب گفته بامداد پگاه
بنوشتمی و از بر کردمی چون از درس فارق گشتمی چاشتکاه بـه ادیـب شـدمی و    

و نیـز از  . خش کرده بودم که فراغـت نداشـتم  برا  وشتمی روزگار خودنهمه روز ب
خودش نقـل شـده کـه مـن داراي قـوه حفظـی هسـتم کـه هـیچ چیـز بـر قلـم مـن              

کنم و خـودش گفتـه اسـت وقتـی کـه قیـاس        می گذرد مگر آنکه آن را حفظ  ینم
وقت دیگـر  . کردم که چند بیت یاد دارم از اشعار عرب هفتاد هزار پیش یاد داشتم

هزار بیت از شعراي عرب یاد دارم و دربـاره علـم حـدیث گفتـه      گفته بود من صد
حـدیث نقـل    9بعضی سـه هـزار حـدیث   . ماست که من سیصد هزار حدیث یاد دار

  .ولی قول اول معتبرتر است. اند کرده
یر ســخواجــه در علــم کــالم شــاگرد ابــوبکر حیــري در نیشــابور بــوده و در تف

و خود گفتـه اسـت اگـر مـن ویـرا       شاگردي خواجه امام یحیی عمار شیبانی نموده
 عبـداهللا طـایی  ابو شـیخ یعنـی در تفسـیر قـرآن و    . ندیدمی دهان باز ندانسـتمی کـرد  

مالقـات نمـوده و از سیصـد     10محمد بن فضل بن محمد را نیز که از بزرگـان بـوده  
  .کس حدیث شنیده

ولـی   ، ام و خودش نیز فرموده است که من خدمت بسـیاري از مشـایخ رسـیده   
لوم صوري بمقصود حقیقـی نرسـید در رشـته تصـوف وارد گردیـد و از      چون از ع

از جمله . مشایخ رسید بسیاري از حضور بزرگان عرفان کسب فیض کرد و خدمت
                                                

 مـذکور  مقـابر  لفظ کلمه این جاي به الجنات روضات در و شده ذکر مقري کلمه نفحات در - 8
  .است

بـره  تذکر شده ولی در نفحات و ریاض السیاحه و سایر کتـب مع  ءقول دوم در خزینه االصفیا - 9
  .قول اول مذکور است

  هجري 409 سال صفر غره در متوفی - 10



6 
 

لخیر را مالقات نموده ولی ارادت به شیخ بزرگوار ابوالحسـن  اابو 11سلطان ابوسعید
مـن در   مشـایخ  کـه داشته و از او خرقـه پوشـیده اسـت و خـودش گفتـه       12خرقانی

اما پیر من در تصوف و حقیقـت شـیخ ابوالحسـن     اند حدیث و علم و شریعت بسیار
 .ی کجا حقیقت دانستمیمخرقانی است و اگر او را ندید

  :الس العشاقجاز م -در تذکره هفت اقلیم امین احمد رازي
خـودش   است کند که خواجه عبداهللا مرید شیخ ابوالحسن خرقانی بودهنقل می

عبـداهللا مـردي بـود بیابـانی در طلـب آب زنـدگانی ناگـاه رسـید بـا           نیز فرموده که
و نیز . ابوالحسن خرقانی چندان کشید آب زندگانی که نه عبداهللا ماند و نه خرقانی

کند که چون به خدمت شـیخ رسـیدم از صـباح تـا      می در آن کتاب از خواجه نقل
ت برداشـتی امـر   اگر تا شـب صـحب  . پیشین اقتباس نور از مشکوه جمعیت او نمودم

ولی البته مقصود خواجـه در اینجـا اظهـار    . منعکس گشتی و او از من فیض گرفتی
تفوق مقام او بر شیخ نیست بلکـه فنـاي تـام خـود را در شـیخ اراده کـرده چنانچـه        

 تنكُ :فرمود چنانچه فرمود می نسبت به مقام نبوت کلماتی) ع(گاهی حضرت امیر 
مكُ عل ناًريب س و مص(حممد  ع (و اًرس یعنی من با هر پیمبري در پنهان بودم و  هراًج

  .با محمد در پنهان و آشکار
و رشـته  . خواجه عبداهللا بر اثر تکمیل نفس از جانشینان شیخ ابوالحسن گردید

رسـد از ایـن قـرار کـه وي      مـی  13شیخ الطایفه جنید بغداديباجازه او بچهار واسطه 

                                                
  .بوده گرگانی ابوالقاسم شیخ مشایخ از سعیدابو شیخ - 11
  هجري 425 سال در متوفی خرقانی جفر ابن علی الحسنابو - 12

و برخـی در   298، بعضـی وفـاتش را در   وفات یافت 297ابوالقاسم جنید در روز جمعه سال  - 13
  .اند گفته 299
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 و او یخ ابوالعبـاس قصـاب آملـی   مرید شیخ ابوالحسن خرقانی و آنجنـاب مریـد شـ   
 او محمـد حریـري و  ابو او مرید شیخ مرید شیخ محمد بن عبداهللا نظیري یا طبري و

  . از مشایخ جنید است
نویسد که خواجـه ارادت بـه پـدر خـود     می ءصفیااال ةينصاحب کتاب خز

زیر او خدمت بسـیاري از بزرگـان   . داشته ولی این نیز منافاتی با قول دیگران ندارد
  . وایت و کبار درایت رسیده استر

 القـائم خالفـت  خواجه در سال چهارصـد و هشـتاد و یـک هجـري در زمـان      
در هـرات وفـات یافـت و در محـل معـروف بـه گازرگـاه مـدفون          14بامرهللا عباسی

و زیارتگاه نزدیک و دور اسـت و مـردم بـدو     رگردید و مزارش در آن بالد مشهو
  .عقیده کامل دارد

عبـداهللا  شـیخ ابو  ،عبداهللا طائییخ ابوشعبارت بودند از  :مشایخ معاصرین او
شـیخ ابوالحسـن بشـري و شـریف      ،القصـر بسـتی  و کاکـا ابو . ابونصر ترشیزي ،باکو

و شیخ ابوالحفض فحاوردانی و شیخ خضري  ،حمزه عقیلی و خواجه احمد چشتی
ي و شـیخ  رزو شـیخ احمـد جـامی و شـیح ابوسـلمه یـادردي و شـیخ ابوالحسـن طـ         

علی بوتـه و  علی زرگـر و ابـو  شیخ ابـوعلی کیـال و شـیخ ابـو     و .عبداهللا رودباريابو
شـیخ عمـو ابوالعبـاس    سعید معلـم و  ابوعاصم و شیخ اسمعیل نصر آبادي و شیخ ابو

سـعید ابـوالخیر و شـیخ ابوذرعـه اردبیلـی و      شیخ ابونهاوندي و شیخ احمد کوفائی 
شان کسب فیض نموده اسـت و  رسیده و از حضوران خواجه خدمت بسیاري از آن

قطب سلسه معروفیه در زمان او شیخ ابوالقاسم گرگانی و سـپس شـیخ ابـوبکر ابـن     
اند اج بودهعبداهللا طوسی نس.  

                                                
  .یافت وفات 482 سال در نمود خالفت سال 44 مدت و شد خلیفه باهللا القادر از پس - 14
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شیخ محمد بن احمد بن ابـی نصـر  الحـازم اسـت و سلسـله       :خلیفه خواجه
از  لاسـت و ایـن رشـته بنـا بـه بعضـی اقـوا       ) پیر حاجـاتی (مشهور به سلسله  هخواج
ولی جمعی برآنند که به شیخ محمدبن  ،یابد جه تا شیخ عبداهللا یافعی امتداد میخوا

  .شود می احمد ختم
خواجه عبدااله در فروغ دیانت تابعه مذهب احمد حنبل بوده و از اهـل سـنت   

  .است ولی این نکته نا گفته نماند که حقیقت تصوف عین تشیع است
تکمال و صعود بـه مقامـات   زیرا یکی از اصول عقاید تصوف آن است که اس

ربی و معلم ممکن نیست و در امـور بـاطنی و اصـالح نفـس و     معالیه روحی بدون 
بـه سـرور    ولی الزم است و اتصال رشته اجازه را مضبوطاًه اتصال ب .تهذیب اخالق

 15اجازه آن حضرت را نیز تمـام سالسـل فقـر و تصـوف    . اولیا علی مرتضی رسانند
و اجازه آن حضرت را  .علی مرتضی رسانند اءاولی رسرو به مضبوطاًرشته اجازه را 

پـس در معنـی و   . نیز تمام سالسل تشیع و تسنن بالفاصله از حضـرت رسـول داننـد   
ولـی در ظـواهر شـرع بـر حسـب       انـد  شـیعه بـوده   ءحقیقت و اعتقاد قلبی تمام عرفا

 بیکـی از مـذاهب چهـار گانـه اهـل سـنت عمـل        اًمحل و محیط خـود غالبـ   ءاقتضا
اما مسئله لعن و سب که بعضی عوام شیعه معمول دارنـد و مـورد ایـراد     اند کرده می

 کـه  ءیـز پسـندیده نیسـت ویـژه نـزد عرفـا      ناهل سنت است نزد بزرگان خود شـیعه  
اوسـت لعـن    ترین دشـمنان  گویند انسان باید همیشه نفس سرکش را که دشمن می

از . باو نرسـد  ةفایدوسب کند و در اصالح خود بکوشد چه از لعن و سب دیگران 

                                                
 بقاسم او از و صادق حضرت به را اجازه سلسله که هستند جمعی تسنّ اهل فهمتصو میان در - 15
 رسـول  حضـرت  بـه  او از و بکر بابی او از و بسلیمان او از و رشدپب او از و بکر یاب بن محمد بن
  .نیست قبول مورد سنت اهل حتی تصوف اهل همگی نزد عقیده این ولی دنرسان می
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این رو بطور کلی لعن و سب نزد عرفا و همچنین ائمه اثنی عشر بـر حسـب ظـواهر    
اخبار مطلوب نیست مگر در مواردي که شقاوت صاحبان آن معلوم است و بـدین  
لحاظ بزرگان همیشه به مسئله توال و اظهار آن بیشـتر از اظهـار تبـرا اهمیـت داده و     

ازاین موهومات است که بعضـی عـوام الزمـه تشـیع      میدهند پس حقیقت تشیع غیر
  .اند گمان کرده

نیز مانند بیشتر عرفاء از قبیل مولوي و عطار در احکام شـریعت   خواجه عبداهللا
و مانند مردم هرات درآن زمان بـر طریقـه    بوده ذاهب متداولهمو فروع دیانت تابع 

متعصب بوده و چـون در   اًو بلکه به مالحظه مقتضیات صورت هنمود می حنبلی عمل
در جبـر و تفـویض از    حقیقیت اعتقادات قلبی و اصـول قلبیـه تشـیع را داشـته مـثالً     

توانیم استفاده کنیم که مذهب امر بـین االمـرین داشـته از ایـن رو بـا       می کلمات او
  .نموده و اقوال و عقائد آنها را منکر بوده است می مین و حکماء مخالفتلمتک

کـه حشـوي و قائـل     انـد  حنبلی داشته بعضی گمان برده و چون صورتاَ مذهب
ست زیرا چـون مطالـب معـارف حقـه را     اولی این نسبت خط .به تجسم و تشبه بوده

جز به تشبیه و مثال نمی توان ادا کرد بدین جهت عرفاء بـه پیـروي آیـات و اخبـار     
 انـد  همیـده و مردم چون حقیقت آنهـا را نف  اند این قبیل مطالب را به مثال ادا فرموده

بعضی از ظاهربینـان  . اند هبر ظاهر حمل کرده و تصورات باطل درباره بزرگان نمود
هم که نظري جز بدنیا نداشته و در هر زمان نسبت باولیـا و دانشـمندان دیـن حسـد     

ورزیده آتش این فتنه را دامن زده و در باب خواجـه عبـداهللا و امثـال او کـه در      می
ببرخـی اظهـارات   نها را در بعضـی مواقـع   ودند و تقیه آسنن متعصبانه واقع بمحیط ت
و البته تامل در کلمـات خـود خواجـه بکلـی      اند کرده خیاالت باطل نمودهوادار می

  . نماید می رفع این شبهه را
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خواجه در فـروع مـذهب و رعایـت آنهـا نیـز تعصـب زیـاد داشـته و بـامر بـه           
 رداختـه و گـاهی خمخانـه   معروف و نهی از منکر که الزمه شیخ االسالمی اسـت پ 

ورزیـده   می را هم رنجانیده و با آنها مخالفتشکسته و علماي اشعري و دیگر آن می
زیرا خودش به ظاهر از متعزله بوده و آنان نیز چنـد مرتبـه وسـیله آزار او را فـراهم     

بلکـه   ,ل موثر نشـده و از عظمـت و اهمیـت خواجـه نکاسـته     ئساختند ولی آن وسا
  .روز افزون بودعظمت او نزد مردم 

واهر ظـ کرد بلکـه بـا صـوفیایی کـه      می خواجه نه  تنها با علماي ظاهر ظرفیت
گفتند عبادت میت باحکام شریعت نمیدادند و میگذاشتند و اه می شریعت را مهمل

تا موقع وصول است و براي واصالن عبادتی نیست مخـالف داشـت و ایشـانرا اهـل     
 صیر رعایت ظواهر شریعت امـر و تحـر  گفت و پیروان خود را همیشه ب می بدعت
 کــرد و عــالوه بــر رعایــت جنبــه معنــی و بــاطن رعایــت صــورت را نیــز الزم   مــی
  :دانشت چنانچه شیخ شبستري هم فرموده می

  عبارات شریعت را نگهدار    اال تا با خوردي زنهار زنهار
  :و نیز فرموده
  )گر حفظ مراتب نکنی زندیقی(   حکمی دارد وجودهر مرتبه از 

البته باید همینطور باشد زیرا شریعت حکم پوست برونی را دارد و طریقـت   و
  :پوست درونی و حقیقت چون مغز است چنانچه شبستري فرماید

  ن باشد طریقتآمیان این و    مد حقیقتشریعت پوست مغزآ
و . و بقاي مغز بدون پوسـت نشـود اگـر پوسـت نباشـد مغـز نیـز فاسـد گـردد         

طولی هستند که در یکدیگر مندرج و از هم جدا نیسـتند  نها مراتب ایبعبارت دیگر 
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و از بین بردن هر یک از آنها موجب فساد دیگري گردد پس بین آنها تالزم بلکـه  
  .یگانگی است و رعایت ظواهر احکام نیز الزم است

کلمات خواجه عبداهللا غالباَ مسجع و مختصر است و او بحسب ظـاهر تـواریخ   
این رویه را در نثر پـیش گرفتـه ولـی بسـیاري از آنهـا      و آثار اولین کسی است که 

یک قـرن بعـد از او بـوده نثرهـاي      اًداراي تکلف و تصنع است اما سعدي که تقریب
مسجع او کم تکلف است هر چند در بسیاري از موارد از خواجه اقتبـاس نمـوده و   
کلمات خواجه در نثر او تاثیر زیـادي داشـته و بعضـی عبـارت سـعدي از کلمـات       

در روزگار جـوانی چنانچـه   (ه سعدي در گلستان عبارت کچنان هخواجه گرفته شد
چنـین گویـد پیـر بـازاري     : (را از کالم خواجه گرفته که فرموده اسـت ) افتد ودانی

ت دیگري نیـز از  او همچنین عبار) عبداهللا انصاري در روزگار جوانی چنانچه دانی
  .ه استخواجه گرفته شد و مختصر تغییري در آن داده شد

یکی از ابتکارات خواجه مخلوط کـردن شـعر بنثـر و مربـوط نمـودن ایـن دو       
منتهـا همـانطور کـه     اند بیکدیگر است که سعدي و سایر متاخرین از او تقلید نموده

و تمام علوم و صنایع و همچنین علوم ادبی در ترقی و تکامل است این رویـه نیـز ر  
الفضـل  رسـانید ولـی بـه مضـمون      وج کمـال به تکامل داشت و سعدي آن را  به ا

فضیلت ابتکار آن مخصوص خواجه است و البته کلمات سـعدي از حیـث    للمتقدم
فصاحت از کلمات خواجه باالتر است زیرا در زمان خواجه ایـن طـرز هنـوز دوره    
سیر تکاملی خود را نپیموده و به مرحله فصاحت دوره سعدي نرسیده بوده مثالَ در 

شـود لـیکن ایـن قبیـل مکـررات در       مـی  بط جمل تکـرار کلمات خواجه گاهی روا
فعـل بـر فاعـل مقـدم      اًکالم سعدي خیلی کم است همچنین درکلمات خواجه غالب
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استعمال شده ولی سعدي سهولت بیان را به کار بـرده و غالبـاَ مطـابق دسـتور زبـان      
  .فارسی سخن گفته است

زرگـی  کالم خواجه داراي سوز و شور مخصوصی است که کلمـات کمتـر ب  
 در مقام مناجات بزبان ساده بـا حـال نیازمنـدي بعجـز و     اًآن اثر را دارد و مخصوص

کند حتی بعضـی از آنهـا بواسـطه     می زاري پرداخته و خواننده را نیز متاثر و منقلب
اگر کاسـنی  «تکلف و شور و شوق حکم امثال در زبانها پیدا کرده چنانچه عبارت 

ضرب المثـل   »اهللا مجرم است از دوستان استتلخ است از بوستان است و اگر عبد
  .شده است

رشـور و  باشعار خواجه نیز همان لطافت و شـور نثـر او را دارد و اغلـب آنهـا     
کنـد و مراحـل معنـوي را     مـی  شوق و جذب گوینده نسبت به مقام حقیقیت داللت

  .اند دارا است و بسیاري از عرفا از کلمات او اقتباس نموده
واجه عبداهللا زیاد است ولی آنچه در کتب به نام او ذکر لفات خؤرساالت و م

در دسترس نیست و نسـخه آنهـا نایـاب اسـت ماننـد بیشـتر        نها فعالًآشده بعضی از 
کتب دیگر بزرگان که در زمانهاي پیشین بواسطه قدر ندانستن و اهمیت نـدادن بـا   

بطبع رسد  ثمن بخس و بهاي کم بخارجه رفته اسباب چاپ هم نبوده که تمام آنها
نـد از ایـن رو بسـیاري از    دداآنها اهمیتی نمیعلما و دانشمندان دو سه قرن اخیر هم ب

کتب نفیسه عرفاء و بزرگان ایران فعالَ در موزه هاي خارجه محفوظ است یا آنکه 
  .بکلی از بین رفته

در  بسیاري از آنها فعالً و.کتب خواجه نیز دستخوش همین تحوالت گردیده 
از جملـه کتـب خواجـه کتـاب کنـز      . فقط بعضی در دسترس اسـت دست نیست و 

السالکین و اغلب آن مناظره است دیگر منازل السـایرین الـی الحـق المبـین کـه بـه       
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در آفـرینش   ۀدیگر رسـال . عربی است و مال عبد الرزاق کاشی شرحی بر آن نوشته
بـوده و   عبـداهللا سـلمی  ابو آدم و برگزیدن او و دیگر طبقات الصـوفیه کـه از شـیخ   

نموده و کتاب ذم الکالم که بـه عربـی اسـت و زاد العـارفین و      ءخواجه آن را امال
این دو کتاب در موزه بریتانیا موجود است و انوار التحقیق در مناجات و مقاالت و 

ظ و مناجات نامه و رساله المقاالت فی المقاالت مشهور بمحبت نامه و هفـت  عموا
هاي کوچک دیگر هم به نـام او ذکـر شـده     الهسو ر نامهحصار در مناجات و قلندر

  .است
چون کلمات خواجه مطبوع طبع همه کس بوده تا کنون مناجاتها و نصـایح و  

سـلیقه  کلمات متفرقه آنجناب بترتیبهاي مختلف از کتب انتخاب شده و هر کـس ب 
کتب در جمع آوري آنها کوشیده و طبـع نمـوده اسـت    ازه دسترسی باند خود و به
ن آنکه نام انتخاب کننـده  وبد هضی از آنها هم به نام مخصوصی نامیده شدحتی بع

  .معلوم باشد مانند واردات
ی نسخه مناجات و نصایح خواجـه  بدر این اوقات بعضی دوستان بواسطه کمیا

درصدد طبع آن برآمده و نسخ متعدده خطی و چاپی پیدا کردند که با یکدیگر در 
بود بلکه بعضی زیـادتر از بعضـی دیگـر داشـت     ت داراي تفاوت هاي زیادي اعبار

  .پس نسخه جامعی از همه آنها تهیه گردید که چاپ بشود
در  1035و  1028خطـوط مختلـف در بـین    اً نیز کتاب خطی بزرگی کـه ب بعد

جنـاب اقـاي هـادي حـائري مـدیر کـل و        مامقدهند نوشته شده در کتابخانه فاضل 
سخ مهمـه از کتـب عرفـاء بـه طـور      بازرس سیار وزارت فرهنگ بدست آمده که ن

جنگ مانند در آن نوشته شده و این کتاب چون نسبت به سایر کتب قـدیمی تـر و   
نمود تصمیم گرفتند که همان را اصالح و تصحیح نمـوده طبـع کننـد و     می معتبرتر
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لی تقریباَ صد سال پیش نوشته عاین کتاب با کتاب خطی دیگر که با خط و کاغذ ا
قاي وحید دستگردي است مقابله و در تصحیح آن حتی االمکان شده و متعلق به آ

کوشش شد و فضالء اصالح و تصحیح نمودند و به نظـر نگارنـده ایـن نسـخه کـه      
ان دارد و امیـد اسـت کـه مطلـوب طبـع      حـ اکنون طبع شده بر تمام نسخ چـاپی رج 
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