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  حديِث سعدي در مجالس و سخناِن عرفاي هند

  

   در مجالس و سخناِن عرفاي هندحديِث سعدي
  ∗شريف حسين قاسمي

 هاي مردم عارف مزار ماست در سينه بعد از وفات، تربت ما در زمين مجوي
در اين مقاله . قيقت استعين ح) ه ٦٩٠ :م ( شيرازيمفهوم اين بيت سعدي
، سعدي و شعر سعدي را تا حدي دوست شود كه عرفاي هند توضيح مختصري داده مي

شد و هم  داشتند كه در هر مجلس عرفاني شعر اين شاعر بزرگ فارسي، خوانده مي مي
خواندند و  لحن مخصوصي مي آواز خوانان در مجالِس سماِع عرفا غزلياِت سعدي را به

رساندند  اثبات مي اين طريق به چنانچه به. آوردند وجد و حال مي حضار مجلس را به
هاي عرفا را بكاود كه در آنجا  كه اگر كسي جوياي تربت سعدي است، بايد سينه

  .غزلياِت پرشور خود هميشه زنده است سعدي با
و ايراني بايد يادآور شد كه از ديرباز ارتباط تفكيك ناپذيري ميان صوفياِن هندي 

، ، عطّار، سناييهمچنين آثار منظوم شعراي ايراني مانند عراقي. ١وجود داشته است

                                                
  . استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
تبادالت فكري ميان «عنوان  مقالة نگارنده به:  براي گزارش مفصّلي دربارة اين موضوع رك- 1
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 و بعضي از شاعراِن ديگر در مجالس سماِع عرفاي هندي خوانده ، حافظسعدي
  .ساختند  و وجد شنونده را افزون مياين آثار، آگاهي معنوي. شدند مي

) ١٣٢٥/ ٧٢٥: م (الهي محبوب  ملقّب بهالدين اوليا عارف نامدار هندي خواجه نظام
ت كه براي جمله عرفاي سلسلة چشتي اس  از١شكر خليفة ارشد شيخ فريدالدين گنج

ايشان . آورد عمل اي را به ترويج و گسترش مكتب عرفان خود تالشهاي خالصانه
ها   فرستادند كه خانقاهگوشه و كنار هند مريدان و خلفايي را تربيت كردند و آنها را به

  .تبليغ و ارشاد بپردازند را احداث نمايند و به
 عالقة  شيرازييژه شعر سعديو شعر فارسي به اين عارف معروف چشتي به

شماري را از شعراي فارسي حفظ  اين عارِف شعر دوست ابيات بي. خاصّي داشت
او . جست داشت و حيِن گفتگو براي تصديق و تاييد نظر خود از اين ابيات استمداد مي

، جامي ، احمد٢رالخي د ابيآيد، ابياتي از شيخ ابوسعي چنانكه از سخنان وي بدست مي
، خواجه شيرازي ، سعدي، اوحدالدين كرماني، عراقي، سنايي همدانيةالقضا عين

هاي گوناگون عرفان  غيره را در زمان اظهار نظر خود دربارة جنبه  وكازرونيابواسحاق 
چيني از كالم شعراي مختلف فارسي چنان حسِب حال بوده كه گويا  گل. كرد نقل مي

جمله سخناِن مشايخ  از. اين ابيات فارسي فقط براي استفادة ايشان سروده شده بودند

                                                
است كه خليفة سرسلسلة عرفاي ) ه ٦٣٤ :م(الدين بختيار كاكي   ايشان خليفة خواجه قطب- 1

ايالت (آرامگاهش در اجمير .  سجزي استحسنين الد  خواجه معينچشتي در هند
  .تاكنون محل توجه خاليق است) راجستان

صراحت گفته شده كه ايشان  به) رالخي سخنان ابوسعيد ابي (اسرارالتّوحيد در حالي كه در - 2
ند و آنها را حين گفتگو سرودند و فقط ابياتي از شعراي ديگر را حفظ داشت شعر نمي

  .كردند مي نقل
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مشايخ » عمل اليحة« را ١فوائدالفواد  موسوم بهالدين اوليا ، ملفوظاِت خواجه نظامهند
طور يقين اولين اثري است كه در آن سخناِن عارِف  ، بهفوائدالفواد. ٢خوانند چشتي مي
شاعر معروف ) ٧٣٧/١٣٣٦ :م (دهلوي سجزي حسن. آوري شده است هندي جمع

قول خود او تا  كرده و به  را جمعفوائدالفواد، الدين اوليا فارسي و مريد خواجه نظام
مروري در . حدي كه امكان داشت، در اين تالِش خود، زباِن او را حفظ نموده است

 داراي ذوق اعالي ادبي الدين اوليا رساند كه خواجه نظام  اين نتيجه را ميدالفوادفوائ
عالوه قرائني  به. خواند  مي٣»لطيف چيزي«داشت و آن را  شعر را دوست مي. بوده

 ولي بنابر ٤ر بسرايدفارسي شع توانست به  خودش هم ميالهي وجود دارد كه محبوب
سرودِن شعر توجة  گرفتاريهاي ديگر در زمينة عبادت و رياضت و تبليغ و ارشاد به

باري دوراِن گفتگو دربارة نظم و نثر، ايشان شعر را بر نثر ترجيح . الزمي را مبذول نكرد
  :دادند و فرمودند

معني كه  آيد و هر آيينه ذوقي حاصل مي شود، هر هر سخِن خوب كه شنيده مي”
افتد، ذوقي بيشتر است  شود، همان سخن اگر نظم كرده سماع مي نثر شنيده مي به

                                                
تصحيح محمد لطيف ملك از  صورت چاپ سنگي و اخيراً به  اين كتاب چند بار به- 1

چاپ اخير در تأليف . چاپ رسيده است به .ش . ه ١٣٧٧انتشارات روزنه، تهران در سال 
  .اين مقاله مورِد استفاده قرار گرفته است

، )ترجمة اردو (اهللا دهلوي يز محدث دهلوي فرزند شاه وليملفوظات شاه عبدالعز : رك- 2
  .م ١٩٦٠كراچي، 

  .٢١٦، ص فوائدالفواد - 3
  :ا ترديدي نيستالدين اولي خواجه نظام  به در انتساب اين رباعي در توصيف امير خسرو- 4

  رو راستاز ملك سخنوري، شهي خس
  

  شاعري، نظيرش كم خاست خسرو كه به
  اين خسرو ماست، ناصر خسرو نيست  

  
  زيرا كه خداي، ناصر خسرو ماست

  .٣٤٠ م، ص ١٩٧٢، لكهنو، مفتي غالم سرور الهوري، مطبع ثمر هند؛ )١ ج (االصفيا ينةخز :رك  
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شود، هر آيينه در  سخِن خوب كه شنيده مي هر. و لحِن خوب همين حكم دارد
شنيدِن آن ذوقي حاصل آيد، اما اگر همان سخن در لحن بشنوند، ذوقي بيشتر 

  .١“است
 را زياد  ظن دربارة شعر داشت، شعر سعدياين عارِف هندي كه چنين حسِن

خواند و همچنين  سعدي را در مجالِس عرفاني خود مي او بارها ابياِت. دوست داشت
وجد و حال  غزلياِت سعدي حضار را به ، باالدين اوليا در مجالس سماع خواجه نظام

  .آوردند مي
باري خود .  دوبار برده شده است اسِم سعديالدين اوليا نان خواجه نظامدر سخ

 سجزي دومين بار حسن. نمايد برد و بيتي از او نقل مي خواجة مذكور اسم سعدي را مي
الدين بيتي از سعدي  و تاييد اظهاِر نظر خواجه نظام جامع اين سخنان در تصديق دهلوي
  .كند خواند و حضرت خواجه از آن ستايش مي را مي

سخن كه از بزرگي و صاحب نعمتي ” در اين ضمن كه الدين اوليا خواجه نظام
، چندان اگر همان سخن از ديگري شنيده آيد. شود، آن را لذِّت ديگر است شنيده مي
نور معرفت آراسته  آيد، آن به پس گويي از مقامي كه آن سخن برمي. دهد ذوق نمي

  :كند كه حكايتي را نقل مي. “است
بعد از نماز . در مسجدي امامت كردي. مردي بود صالح و صاحِب نعمت”

مستعمان را راحتي . سخني چند از كلمات مشايخ و احوال ايشان بگفتي
آن كلمات  او نيز به). نابينا(العين  عت مردي بود محجوباز آن جما. آمدي پيدا

موذّن بر جاي او نشست و همچنان . لذّت گرفتي تا روزي آن امام غايب بود
. حكاياِت مشايخ و حاالت ايشان چنانكه از آن امام شنيده بود، گفتن گرفت

چون سخن اين موذّن در گوش آن محجوب افتاد، پرسيد كه اين سخن مشايخ و 

                                                
  .٤٠٠، ص فوائدالفواد - 1



٦٣

  حديِث سعدي در مجالس و سخناِن عرفاي هند

  

امروز امام غايب است، موذّن بر جاي او : گويد؟ گفتند ايات ايشان كه ميحك
ما اين كلمات از هر : محجوب گفت. گويد اين حكايتها او مي. نشسته است

  .١“تردامني نخواهيم شنيد
  : را خواندحضرت خواجه اين حكايت را بازگو كرد و سپس اين بيت از سعدي

  زباِن هر كه جز من برود حديِث عشقت به
 

  ٢آشنا نباشدچو معامله ندارد، سخن 
الدين  نظر خواجه نظام  ازاين حقيقت الزم است كه اگر اين بيت سعدي اشاره به 

شود، خود اين حكايت و استنباط مفهومي مطابق حكايت از اين بيت،   تصديق مياوليا
رساند كه آنچه سعدي گفته، محض نظري نيست بلكه جنبة عملي هم دارد  اثبات مي به

  .و سعدي چكيدة مشاهده و احساِس حقيقي خود را در اين بيت گنجانيده بود
 كه خودش شاعري  سجزي دهلوي حسنفوائدالفوادآن رفت، در  چنانكه اشاره به

 را در مجلِس خواجه  بيتي از سعديفوائدالفواد ذوق و قريحة خاصّي بود، در صاحب
قول او روزي چنان اتّفاق افتاد كه در مجلس خواجه  به. خواند  ميالدين اوليا نظام
  :الدين اوليا نظام
د؛ بنده عرضداشت كرد، نعمت رؤيت كه مر مؤمنان را سخن در رؤيت افتا”

: آري، آنگاه بنده گفت: وعده است، آن نعمت فرداي قيامت خواهد بود؟ فرمود
نعمتهاي ديگر نبينند؟ فرمود كه  بعد از آن كه مؤمنان چنين نعمت بينند، باز به

. چون آن نعمت مشاهده كنند، چندين هزار سال در حيرت بمانند: آمده است
چيزي ديگر  سخت كوته نظري باشد كه بعده، به: آنگاه بر لفظ مبارك راند

  : را بيتي است و آن اينستبنده عرضداشت كرد كه شيخ سعدي. نگرند

                                                
  .٩٤-٥، ص فوائدالفواد - 1
 مصرع اول اين بيت در ـ .ش . ه ١٣٦٥، محمد علي فروغي، اميركبير، سعدي كليات در - 2

  .»دگري همين حكايت بكند كه من و ليكن«:  چنين آمده است٤٨٢ ص
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  افسوس بر آن ديده كه روي تو نديده است
 

  ١رويي نگرديده است يا ديده و بعد از تو به
  .٢“ بر اين استحسان فرمود و گفت كه نيكو گفته استخواجه ذكراهللا بالخير

 تشكيل شده بود، در ٧١١/١٣١١ كه در سال الدين اوليا مجلس عرفاني خواجه نظام
هجري  ٦٩٦ يا ٦٩٠قول معروف در سال   خوانده شد، سعدي بهآن اولين بيت سعدي

معني آن اين است كه تنها پانزده يا بيست سال بعد از وفاِت سعدي، ابياتش . درگذشت
 الفوطي همچنين معلوم است كه ابن.  طنين انداز بوددر مجالس عرفاي مشايخ هند

. داده بود يب را بعد از سي و پنج ساِل رحلِت اين شاعر ترتاولين نسخة ديواِن سعدي
كنند ولي ابياتش در مجالس  ديگر اين كه سعدي را اساساً شاعر عرفاني حساب نمي

شد و اين عرفا مفاهيم عرفاني را از ابيات سعدي استنباط  عرفاني هندي خوانده مي
  .آوردند شمار مي كردند و او را ترجمان و مفسر انديشة عرفاني به مي

 و مشايخ ديگر چشتي در الدين اوليا ، احوال و آثاِر خواجه نظامفوائدالفوادبعد از 
همة افراِد خانوادة سيد محمد بن مبارك . تفصيل آمده است  هم نسبتاً بهسيراالوليا
مؤلّف اين تذكرة معتبر عرفاي ) ٧٧٠/١٣٦٨ :م (د كرمانيامير خور  معروف بهعلوي

الدين  جمله مريدان خواجه نظام سلسلة چشتي بودند و خود مؤلّف از چشتي مربوط به
ها بيت او صد. العاده شعر دوست بود خورد كرماني خودش شاعر و فوق امير.  بوداوليا

از شعراي فارسي را در البالي اين تأليف خود حسب حال نقل كرده است و تعداِد 
سعدي و  مندي فراواِن نويسنده با  هستند كه ترجماِن عالقهزيادي از آنها ابياِت سعدي

  .شعر اوست

                                                
  .٤٣٤، ص كليات سعدي - 1
 تأليف امير خورد سيراالولياا در الدين اولي ؛ اين نظر خواجه نظام٢٩٤ ، صفوائدالفواد - 2

  . هم بيان شده است٥٠١م، ص  ١٩٧٨، چاپ مؤسسة انتشارات اسالمي، الهور، كرماني
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نامدار فارسي  دو شاعر در اينجا بايد عرض شود كه عالوه بر امير خورد كرماني
 مريد خواجه  سجزي دهلويحسن  دهلوي و ميرخسرو  اميرهند ديگر، طوطِي

د و حتّي كردن  پيروي ميسعدي هر دو ايشان از سبك.  بودندالدين اوليا نظام
طور يقين اين پيروي از سبك سعدي،  به. خوانند مي» هند سعدي« را سجزي حسِن

مناسب نيست اگر  بي. شعر سعدي است يكي از علل آن تعلّق خاطر پير و مرشد آنها با
توجه بودند كه اين دو  و حسِن دهلوي ماين امر گردد كه معاصراِن خسرو اشاره به
: م ( چراغ دهليقول شيخ نصيرالدين خواهند از سعدي تقليد نمايند ولي به شاعر مي

يار ، بسحسن خسرو و امير امير”، الدين اوليا خليفة ارشد خواجه نظام) ٧٥٧/١٥٥٦
  .١“طريق خواجة سعدي بگويند، ميسر نشد خواستند كه به
 را هم  در پيروي از سعدي و حسن علّت اين عدم موفقيت خسروچراغ دهلي

 را شاعري  سعديدهلي خاطر نشان ساخته است و آن حايز اهميت است زيرا كه چراغ
خواجه آنچه گفته از سر حال ”: او گفته است. دانست صاحب ذوق عرفاني و حال مي

  .٢“گفت
 را در خالل مطالب مختلف در  حداقل هشتاد بيت سعديامير خورد كرماني

 را هم در اين اثر خود نگلستا گنجانيده و عالوه بر اين حتّي حكايتي از سيراالوليا
او خواه احوال مشايخ چشتي را بنويسند خواه فضايل و تعليمات و عقايد . آورده است
رشتة نگارش آورد، ابياِت مناسب حال از سعدي نثر اين اثرش را زيب و  آنها را به

سبك و سياق مطالب  ابيات سعدي چنان با. زينت و جنب و جوشي بخشيده است
اند كه گويا سعدي از پيش براي تصديق نظرهاي اين مؤلّف   مناسب افتادهيراالولياس

                                                
ق احمد نظامي، دانشگاه اسالمي ترتيب و تحشية خلي ، موالنا حميد قلندر، بهخيرالمجالس - 1

  .١٤٣م، ص  ١٩٥٩عليگره، 
  .١٤٣، ص خيرالمجالس - 2
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دانست، از آنها گلچيني  شعر سروده بود و امير خورد كرماني هر وقت كه الزم مي
  .كرد مي

الدين   نقل شده كه ترجماِن عالقة زياد خواجه نظامسيراالولياآمدهايي چند در  پيش
 نوشته است كه روزي در منزل پدر او امير خورد كرماني.  است با شعر سعدييااول

رگاِن  و بزالدين اوليا خواجه نظام.  برگزار گرديدخسرو مراسم پذيرايي از طرف امير
. اين مناسبت مجلس سماع هم برگزار گرديد به. ديگر در اين مراسم شركت نمودند

سپس .  را خواندجامع فوائدالفواد  سجزي دهلوينام بهلول غزلي از امير حسن قوالي به
او فقط مطلع غزل . خواندِن غزلي از خود پرداخت دهلوي به خسرو  اميرطوطي هند

 را شروع كرد كه زودي غزلي از سعدي شيرازي خود را خوانده بود كه متوقف شد و به
  :اش اينست مطلع

  معلّمت همه شوخي و دلبري آموخت
 

  جفا و ناز و عتاب و ستمگري آموخت
  .آميزي خواند لحن رقّت  اين غزل را به، خسروقوِل امير خورد كرماني به 

خواست غزل خود را بخواند ولي تنها مطلع آن را تقديم نموده بود  ، اول ميخسرو
ل علّتش چه بود؟ از خود خسرو سؤا.  پرداخت شيرازيخواندِن غزلي از سعدي كه به

چندان معني : خسرو پاسخ داد. “شوي خواني، بسته مي هر بار غزل خود مي”كردند كه 
  .١شوم آورد كه در ضبط آن حيران مي هجوم مي

توان   را نپذيريم ولي باز هم اين مسئله را ميعلّتي وجود ندارد كه اين پاسخ خسرو
شود، خواجه   سماع برگزار ميتصور بفرماييد كه مجلس. از زاوية ديگري بررسي كرد

خواهد  بزرگان ديگر در اين مجلس حضور دارند، خسرو مي  همراه باالدين اوليا نظام
اين . الدين بر گردن خسرو حد و حسابي ندارند شماِر احسانات شيخ نظام. غزلي بخواند
حتّي در .  را رنگ خاصّي بخشيده استالدين اولياست كه زندگي خسرو حضرت نظام
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  تنها مطلع آن غزل سعديامير خورد كرماني. ١زمينة شعر هم از او راهنمايي گرفته است
خوانيم، انتخاب اين غزل   نقل كرده است ولي چون اين غزل كامل را ميسيراالوليارا در 

خسرو حتماً احساس كرده بود كه چه بهتر از اين كه او . ايش قرار دهيمرا بايد مورِد ست
او مبذول   بهالدين اوليا احساسات تشكّر و امتنان خود را براي لطفهايي كه خواجه نظام

وِل تح. الدين است، اظهار كند زبان شاعري كه مورِد پسند خواجه نظام داشته است، به
كرده بود، و نعمتهايي كه  اين مرشد در زندگيش ايجاد بزرگي كه نعمت وابستگي با

اين سابقه، بعضي  نظر به. دسِت طلب او بخشيده بود، آنها را بشمرد چشم كرم مرشد به
  :خوانيم ابيات اين غزِل سعدي را مي

  معلّمت همه شوخي و دلبري آموخت
  هزار بلبل دستان سراي عاشق را
  برفت رونق بازار آفتاب و قمر

  شاعري آموخت روزگار آن گه  بهمرا 
  بالي عشق تو بنياد زهد و بيخ ورع

  ياد وطن  دگرنه عزم سياحت كند نه
 چنين شكل و قد و خوي و روش من آدمي به

  جفا و ناز و عتاب و ستمگري آموخت
  ببايد از تو سخن گفتن دري آموخت

  دكاِن تو مشتري آموخت  آن كه ره بهاز
  كه چشم مسِت تو ديدم كه ساحري آموخت
  چنان بكند كه صوفي قلندري آموخت
  كسي كه بر سركويت مجاوري آموخت

 ام مگر اين شيوه از پري آموخت نديده
  چنين بگريم ازين پس كه مرد بتواند

  ٢ شناوري آموختدر آب ديدة سعدي  

                                                
سرودن شعر   چون بهخسرو نويسد كه امير مي) ٣١١ص  (سيراالوليا در  امير خورد كرماني- 1

المشايخ گذرانيدي تا روزي حضرت  خدمت سلطان ت، هر نظمي كه گفتي بهپرداخ
از آن . آميز انگيز و زلف و خال طرز صفاهانيان بگوي، يعني عشق: المشايخ فرمود سلطان

 در زلف و خال بتان پيچيد و آن صفات دل آويز را محةالر  عليهخسرو روز باز كه امير
  .نهايت رسانيد به
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مندي   بازگو كرده است كه نشانگر عالقهآمد ديگري را هم  پيشامير خورد كرماني
  :نويسد او مي.  و تأثير خوشگوار آن بر طبع خواجه استشعر سعدي  باالدين اوليا خواجه نظام

اراحتي كه داشت، روي  بنابر نالدين اوليا مجلس سماع برگزار شد، خواجه نظام
، اين ١صورت و سيرِت صوفيان بود  پيهدي قوال كه بهحسِن. تخت خواب نشسته بود

  : را خواندمقطع غزل سعدي
   تو كيستي كه در آيي درين كمندسعدي

 
  ٢اند كه ما صيد الغريم چندان فتاده

مجرد آنكه آغاز  عجب قوالي بود كه به ”رمانيقول امير خورد ك اين آواز خوان به
دلهاي عاشقان در زدي و سنگدالن را از جاي بجنبانيدي، چون آسيا  كردي، آتش به

  .٣“بگردانيدي
كه گريه  قرار گرفت  چنان تحت تأثير اين مقطِع سعديالدين اوليا خواجه نظام

ها  او از پارچة نازكي تكّه. اقبال خادم خاص خواجه در پهلوي ايشان ايستاده بود. سرداد
كرد و آنها را  ها خشك مي اين تكّه او اشكهاي خود را با. داد خواجه مي دريد و به را مي
 طاري الدين اوليا سماِع اين غزل بر خواجه نظام كيفيتي كه با. انداخت سوي قوال مي به

  : در توضيح آن هم از اين قطعة سعدي استمداد جسته استشد، امير خورد كرماني
  ناوداِن چشم رنجوراِن عشق

  
  جوي ريزند، خون آيد به گر فرو

  شاد باش اي مجلسِ روحانيان  
 

  ٤بوي تا خورند اين مي كه من مستم به

                                                
  .٥١٨، ص سيراالوليا - 1
  :كه در آنجا مصرع اول چنين آمده است) ٥٧٣ص  ( كليات سعدي- 2

  .» تو كيستي كه درين حلقة كمندسعدي«
  .٥١٨، ص سيراالوليا - 3
اين  اين شامل قطعات نيست بلكه دو بيت از غزلي است به) ٦٤٦ ص (يسعد كليات در - 4

  ور به چوگانم زند هيچش مگوي  خواهم اندر پايش افتادن چو گوي  :مطلع
  .»تا كه خورد اين مي كه من مستم به بوي؟«: همچنين مصرع دوم بيت دوم بدين قرار است



٦٩

  حديِث سعدي در مجالس و سخناِن عرفاي هند

  

  ابيات زيادي از اشعار سعديالدين اوليا آن شد، خواجه نظام هچنانكه قبالً اشاره ب
معمول چنان بود كه . كرد را حفظ داشت و حين گفتگو از آنها حسب حال استفاده مي

باري هوا . برد مي تشريف مسجد كيلوكهري حضرت خواجه براي اداي نماز جمعه به
ي خليفة ارشد دهل  چراِغقول شيخ نصيرالدين گرم بود و در فصل تابستان در دهلي به

  :الدين اوليا خواجه نظام
  “١كند بارد، زمان زمان تشنگي اثر مي آتش مي”
بنابر شدت گرما و . رفت و روزه هم گرفته بود  ميهمين مسجد حضرت خواجه به

در اين احوال ايشان تصور . ايشان در دكاني نشستند. روزه، حال خواجه خراب شد
اين تصور و توقّع . ٢رفتم مسجد مي داشتم، سواِر آن شده به كردند كه اگر مركبي مي

 آن وقت خواجه در. رضاي الهي و قناعت تصوف است منافي اصوِل اساسِي راضي به
  : را زمزمه كرداين بيت سعدي

  ٣اقدام رفت جايي نبرد هر كه به راه به  ما قدم از سر كنيم در طلب دوستان
 عالقة خاصّي داشت و بنابر شعر سعدي  باالدين اوليا خالصه اين كه خواجه نظام

اش را  شعر سعدي، چنانكه در روايتي آمده كه چون جنازه خاطرش باهمين تعلّق 
  :خواند كه مطلعش اينست بردند، قوال غزلي از سعدي را مي گورستان مي به

  ٤روي ما مي نيك بدعهدي كه بي  روي صحرا مي  سر و سيمينا به
 شعر سعدي اين روايت بايد معتبر باشد، زيرا عارفي كه سراسر عمر خود را با

شناس او، جسد  آمد، بعد از وفاتش، حاميان و پيرواِن مزاج وجد بسربرد و از آن به
  .آغوِش خاك سپردند طنين مترنّم غزلي از سعدي به خاكي او را به
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عارِف ديگر معروف چشتي و خليفة شيخ ) ٨٢٦/١٤٢٢ :م (سيد محمد گيسودراز
ارث  شعر فارسي را از بزرگان خود به مندي به ايشان عالقه.  بوددهلي  چراِغديننصيرال

 است بايد عرض شود كه سيد محمد گيسودراز اولين عارِف چشتي در هند. برده بود
او در بيشتر .  گذاشتجاي تأليف و تصنيف پرداخت و آثار متعدد عرفاني را به كه به

از سخنان او . اين آثار براي توضيح نظر خود ابياتي از شعراي فارسي استفاده كرده است
 يكي از شعراي فارسي بود كه غزلهايش در مجالِس سماِع بريم كه سعدي مي هم پي

اوت او براي توضيح اين مطلب كه ذوق اهل سماع از يكديگر متف. شد عرفا خوانده مي
كند كه روزي هفت نفر عارف كه پدرش هم يكي از آنها  آمدي را بيان مي است، پيش

در اين مجالس سماع هفت بيت از . سماع پرداختند ن بهالدي بود، در خانقاِه موالنا برهان
ا پسنديد و تحت غزل سعدي خوانده شد و هر يك از اين عرفا بيتي از اين هفت بيت ر

  :آن هفت بيت عبارتند از. تأثير آن قرار گرفت و براي تكرار آن تاكيد كرد
  جان دارد هر كه جانانيش نيست

  ه را با ماه رويي سرخوشستهر ك
  هر كه را صورت نبندد سر عشق

  دلبندي بده گر دلي داري به
ا  عارفان درويشِ صاحب درد ر

  تنگ عيش است آنكه بستانيش نيست
  دولتي دارد كه پايانيش نيست
  صورتي دارد ولي جانيش نيست
  ضايع آن كشور كه سلطانيش نيست
نند گر نانيش نيست  بادشاه خوا

  ١خانه زندان است و تنهايي مالل
   گلستانيش نيستهر كه چون سعدي

هفتمين بيت از يادم رفت  اين شش بيت را خواند و گفت كه حضرت گيسودراز  
 بجز اين شش بيت، چهار بيت ديگر هم دارد كه بدين قراراند و اين غزل سعدي. است

                                                
عنوان نسخة بدل  جاي مالل ولي مالل هم در پاورقي به ؛ ضالل به٤٥٥ ، صسعدي كليات - 1

  .داده شده است
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دانيم كه آن كدامين بيت است كه در اين مجلس سماع خوانده شد و از ياد حضرت  نمي
  :گيسودراز رفته بود

  كامران آن دل كه محبوبيش هست
  چشم نابينا زمين و آسمان

  عشق ماجراي عقل پرسيدم ز
 درد عشق از تندرستي خوشترست

  نيكبخت آن سر كه سامانيش نيست
   نيستبيند كه انسانيش زان نمي

  گفت معزولست و فرمانيش نيست
 گرچه بيش از صبر درمانيش نيست

  :لع زير را خواندمط  به غزلي ديگر از سعديباري حضرت گيسودراز
  نرفت تا تو برفتي، خيالت از نظرم

 
  ١بيدلي خبرم برفت در همه عالم ز

 بعضي از ابيات اين غزل را تجزيه و تحليل نمود و حتّي براي حضرت گيسودراز 
جه داشت در اينجا بايد تو. ديگري را پيشنهاد كرد مفهوم بهتري در بعضي ابيات لغاِت
بيان، توضيح و تشريح ابياِت متعددي از شعراي  كه عرفاي هندي در مجالس خود به

اين توضيحات مهم هستند و اهميت آنها بدين خاطر است كه . پرداختند ايراني مي
اي قرار  نظر مقام عرفاني در درجه توضيح دهندگان آنها خود نيز صوفي بودند و لذا از

  . و فهم معني و احساس حقيقي و پنهان اين اشعار بودنددرك داشتند كه قادر به
 هم بعضي از ابياِت اين غزل را تجزيه و تحليل نمود و حتّي براي مفهوم گيسودراز

مثالً گفت در مصرع دوم اين مطلع . بهتر در بعضي ابيات لغاِت ديگري را پيشنهاد كرد
  :يعني

  بيدلي خبرم  ه عالم زبرفت در هم
  :يعني مصرع بايد چنين باشد. بود رفت، بهتر مي بكار مي» از«، »در«جاي  اگر به

  بيدلي خبرم برفت از همه عالم ز
خبر است و اگر مصرع  حاال مفهوم اين مصرع اين است كه سراسر عالم از بيدلي من بي

عالم براي  ن است كه من در همه ساخته است، معني آن ايطور باشد كه سعدي همان
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چون ايشان بيت زير همين غزل را خواندند، از آن ستايش كردند . دلي معروف هستم بي
  :و گفتند كه اين بيت در نهايت بليغ است

  هجر نشناسي  اگر مرا تو ببيني ز
 

  ١ترم كه هرچه درنظر آيد ازان ضعيف
  :دنددير زمزمه كر ذوق خاصّي تا به و اين مقطع غزل را با

  ٢كند بترم خيال روي تو هر روز مي   چرا پريشانيمرا مگوي كه سعدي
  : بيت زير از همين غزل را خواندسپس گيسودراز

  تواند گفت نشاِن پيكر خوبت كه مي
 

  ٣شود بصرم كه در تأمل آن خيره مي
گفت كه تأمل صفت دل . الب توجه را ارائه داددربارة دومين مصرع اين بيت نظر ج

بصارت  رفت كه با اگر لغتي بكار مي. اي ندارد اين عالقه است و تاريك شدِن نظر با
  .٤بود داشت، آن هنگام تاريك شدِن نظر مناسب مي نظر مناسبتي مي

اقبه و ذكر مشغولي ظاهر و باطن و مر« در ضمن بحثي دربارة امير خورد كرماني
 در الدين اوليا خواجه نظام.  را آورده استسعدي گلستاِنهم حكايتي مختصر از » خفي

اي كه ظاهر ايشان آراسته باشد و باطن خراب، آن  اين باره توضيح دادند كه طايفه
اي كه باطن ايشان   دل ايشان مشغول دنيا باشد و طايفهمتعبدانند كه طاعت بسيار كنند و

حق مشغول باشد و در  اند كه درون ايشان با آراسته باشد و ظاهر خراب، آن مجانين
اند و  اي كه ظاهر و باطن ايشان خراب باشد، آن عوام طايفه. ظاهر سروساماني نباشد

                                                
  .»تو نيز اگر نشناسي مرا عجب نبود«: مصرع اول بدين قرار است ،سعدي كليات در - 1
  .»يكدگرم  كند به خيال روي تو برمي«:  چنين آمده استسعدي كليات مصرع دوم در - 2
  : اين بيت بدين قرار استسعدي كليات در - 3

  شود بصرم كه در تأمل او خيره مي  توانم داد نشان پيكر خوبت نمي
ملفوظات ( الكلم جوامع از شيخ سعدي  بامندي حضرت گيسودراز  اطالعاتي دربارة عالقه- 4

  .مأخوذ است) حضرت گيسودراز
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بعد از اين امير خورد . ندا اي كه ظاهر و باطن ايشان آراسته باشد، آن مشايخ طايفه
  :كند  را نقل ميگلستاٍن سعديكرماني حكايت زير از 

اي  از اين پيش طايفه: گفت. يكي از مشايخ شام را پرسيدند كه حقيقت چيست”
ظاهر  اند به اكنون خلقي. معني جمع صورت پراگنده و به در جهان بودند به

  :ان كه در اين معني گويدچن. باطن پراگنده جمع و به
  چو هر ساعت از تو بجايي رود دل

  
  تنهايي اندر صفايي نبيني به
  گرت مال و جاهست و زرع و تجارت  

 
  ١چو دل با خدايست خلوت نشيني

مناسب نيست اگر در اينجا يادآور شويم كه عرفاي هندي در ترويج و گسترش  بي
اينها در مجالس خود كه در آنجا . دان زبان و ادبيات فارسي سهمي قابل مالحظه داشته

گفتند و دوران گفتگو احوال و  فارسي سخن مي داشتند، به عموم مردم حضور مي
ابياتي از شعراي ايراني را نقل . دادند حكاياتي و تعليمات عرفاي ايراني را ارائه مي

. گرفت  قرار ميكردند و در اثر آن زبان و ادبياِت فارسي مورد توجه عموم مردم هند مي
 گزارش اساسي در اين مورِد فراهم فوائدالفواد عاليي سجزي دهلوي در امير حسن

  :نموده است كه
المشايخ را در سماع ذوق دادي،  در آن ايام هر بيتي و صوتي كه حضرت سلطان”

خورد و بزرگ و وضيع و . شديمياِن خلق مشهور  آن صورت و آن بيت مدتي مديد در
ها از صدقة حضرت  ها ذوق ها و كوچه ها و محفل ها و محلّت شريف در مجمع

  .٢“گرفتند و كار محبت و عشق را روز بازاري در جهان پيدا آمدي المشايخ مي سلطان

                                                
تفاوت  با) ٨٤ ، صسعدي كلياتشامل  (گلستان؛ اين حكايت در ٤٥٧ ، صسيراالوليا - 1

  .جزيي لغات آمده است
  .٥٢٠ ، صفوائدالفواد - 2



٧٤  
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