
  العارفين ذکرِ سعدي در انفاس  ١٤٩

  العارفين سعدي در انفاس ذکرِ

  نويسد: عرفا و سخنانشان چنين مي االولياي خود راجع بهةشيخ فريدالدين عطّار در تذکر
سخن باالي سخن مشايخ طريقت نيست،  بعد از قرآن و احاديث نبوي هيچ”

اهللا عليهم، که سخن ايشان نتيجة کارها و حال است نه ثمرة حفظ و قال  رحمهم
نه از بيان و از اسرار است نه از تکرار و از جوشيدن است نه از  و از عيان است

است نه از جهان  ١کوشيدن و از علم لدنّي است نه از علم کسبي و از علم ادبني
  “.٣که ايشان ورثة انبياءاند ٢علمني ابي

و شاه ولي اهللا دهلوي در » االنس نفحات«آمدهاي زير را که جامي در  پيش
اذعان و ايمان  اند با الدين سعدي شيرازي نقل نموده ربارة شيخ مصلحد» العارفين انفاس«
  داد. توان مورد بررسي قرار اظهارات شيخ فريدالدين عطّار مي به

  دربارة شيخ سعدي آورده است:» االنس نفحات«جامي در 
يکي از مشايخ منکر وي بود. شبي در واقعه چنان ديد که درهاي آسمان گشاده شد ”

طبقهاي نور نازل شدند. پرسيد که اين چيست گفتند براي سعدي  با و ماليکه
  شيرازي است که بيتي گفته که قبول حق سبحانه افتاده است و آن بيت اين است:

  ست معرفـت کردگـار   هر ورقي دفتري  بــرگ درختــان ســبز در نظــر هوشــيار
ه وي در زاويه شيخ سعدي رفت ک هآن عزيز چون از واقعه درآمد هم در شب ب

کند. چون گوش  خود زمزمه مي را بشارت دهد. ديد که چراغي افروخته و با

                                                   
 نحو عالي ادب کرد. را ادب کرد و بهم؛ يعني خدا ي فاحسن تأدييببربين ادحديث رسول:   .١

 من آموخت. علمني ابي. يعني پدرم به  .٢

 .۵ ف، مرتّب دکتر محمد استعالمي انتشارات زوار، تهران، صاالوليا، ديباچة مؤلّةتذکر  .٣



  ١٥٠  قند پارسي

  

  .١“خواند کشيد همين بيت مي
آمد جالب و مهمي را  پيش العارفين انفاسهمچنين شاه ولي اهللا محدث دهلوي در 

توان سراپاي سعدي را نيز تا حدي  کند که از آن حتّي مي دربارة شيخ سعدي نقل مي
ذکرِ واقعات حضرت «آمد, طي فصلي تحت عنوان  ت. عالوه بر اين پيشمجسم ساخ

ايشان و کشف ارواح و آنچه بدان ماند, آورده که در آن توضيح داده شده که ارواح 
جسم خودشان برگردند و در دنيا ظاهر  توانند به اشخاص مقرب و برگزيدة خدا مي

  نويسد: ي ميشوند. شاه ولي اهللا دهلوي دربارة شيخ سعدي شيراز
فرمودند در اکبرآباد اثناء مراجعت از درس ميرزا محمد زاهد, کوچة دراز  مي”

  کردم: خواندم و ذوقي مي آمد ابيات شيخ سعدي در آن حالت مي پيش
  بطالت اسـت  ٢جز سر عشق هرچه بخواني  جز ياد دوست هرچه کني عمر ضايع است

  ٤ره بحق ننمايـد جهالـت اسـت   علمي که   ٣غيـر حـق   سعدي بشوي لوح دل از نقشِ
مصراع چهارم از خاطرم برفت و در من قلقي و اضطرابي ازين سبب پيدا شد. ناگاه 

علمي که ره ”مردي دو موي فقير وضعي مليح روي از جانب يمن من برآمد و گفت: 
گفتم جزاک اهللا خيرالجزاء چه قدر قلق و اضطراب از دل “ بحق ننمايد جهالت است

را برآورده پيش آن عزيز بردم, تبسم کرد و  ٥ي آنگاه دو دسته تنبولمن زايل نمود
  خورم. گفت: اين اجر باز رهانيدن است. گفتم: نه و ليکن شکرانه است. گفت: من نمي

                                                   
  .۵۴۲ ص ،مطبع نولکشور ،االنس نفحات  .١
٢.  بگويي: غزليدآقاي  ،سعدي ات۳۲ ص ،بروخيم تهران ةکتابفروشي و چاپخان ،علي فروغي محم.  
٣.  او: غزليسعدي. ات 

٤.  ۳۲ص  ،ات سعديغزلي. 

گويند و  را پان هم مي خورند و آن گچ و چيزهاي ديگر مي با ندرا در ه برگ درختي است که آن  .٥
  کند: پان چنين تعريف مي ايشود, امير خسرو دهلوي از تنبول  خورد دهنش قرمز مي اگر کسي پان مي

  تــرين نعمــت هندوســتان خــوب  نــادره برگــي چــو گــل بوســتان
  خونش چو حيوان بدر آيد ز تـن   طرفه نباتي که چو شد در دهـن 

  سستي دندان همه محکـم کنـد    ردن آن بوي دهن کـم کنـد  خو
  گرســنه را گرســنگي کــم شــود  ه در دم شـود نسير خـورد گرسـ  

ــزام  ــه   تيـــزي او آلـــت قطـــع جـ ــه علي ــالم قــول نبــي رفت الس  
 



  العارفين ذکرِ سعدي در انفاس  ١٥١

بيان فرمائيد  ١نمائيد يا از جهت طريقت و آيا ما کان گفتم: از جهت شرع احتراز مي
خورم. آنگاه گفت: مرا  نيست و ليکن نمي تا من هم احتراز نمايم. گفت: ازينها چيزي
خواهم. پس قدم  تر مي روم, گفت: شتاب زود بايد رفت. گفتم: من هم بشتاب مي

برداشت و آخر کوچه نهاد. دانستم که روح مجسم است. ندا کردم که بر نام خود هم 
  .٢خوانده باشم. گفت: سعدي همين فقير است اطّالع دهيد تا فاتحه مي

در باال نقل گرديد دال بر اين  العارفين انفاسه دربارة شيخ سعدي از آمدي ک پيش
 ف و علم و فضل هندي مقام و حيثيتاست که سعدي شيرازي در نظر اهل تصو

ها و علماي هندي شعرهاي سعدي را در آثار و ملفوظات  خصوصي دارد. بيشتر صوفي
و يا عالم برجستة  شود که صوفي صافي کنند. بعضي اوقات ديده مي خود نقل مي

نمايد و در حمايت از اين نظر و عقيدة خود شعري يا  مذهبي عقيدة خود را مطرح مي
آورد. خالصه اينکه تأثير افکار و عقايد سعدي در جامعة عرفا  اي از شيخ اجل مي قطعه

  توان آن را ناديده انگاشت. حدي است که هرگز نمي و علماي هند به
آيد مبين اين واقعيت است  ولي اهللا محدث دهلوي برمي آنچه که از اظهارات شاه

يک مرد حقيقت آگاه و اهلِ معرفت و بندة مقربِ  ،که سعدي در هند يک شيخ کامل
حيث شيخ کامل, کشف و  توان استنباط کرد که آنچه سعدي به خدا است. در نتيجه مي

  منثور خود بيان کرده است.تمامي آنها را در تصنيفات و تأليفات منظوم و  درک نموده به
و گردآورنده و ترتيب  العارفين انفاسبيجا نيست اگر کلماتي چند دربارة کتاب 

  دهندة آن نيز بنويسيم.
باشد که آن را پسرش   مي ٣حاوي ملفوظات موالنا عبدالرحيم دهلوي العارفين انفاس
را چنين معرفي  العارفين انفاساهللا گردآورده و ترتيب داده است. شاه ولي اهللا  شاه ولي

  نمايد: مي
اهللا عفي عنه اين کلمة چند است از اقوال و احوال و واقعات  گويد فقير ولي مي”

                                                   
 کان: و يا علت ديگري هست. ما و ايا  .١

 .۵۴، ص م ۱۸۹۷ه/ ۱۳۱۵ ،دهلي ،اپ مطبع احمديچ ،العارفين انفاس  .٢

 .هجري ۱۱۳۱فر صفي: دوازدهم متو  .٣



  ١٥٢  قند پارسي

  

موالنا الشيخ  …الواصلينةزبد ،العارفينةبزرگوار قدو دو تصرفات حضرت وال
  “.١العزيز عبدالرحيم قدس اهللا سره

ء و فضال و مشايخ قرن هيجدهم ميالدي در ترين علما ولي اهللا يکي از برجسته ٢شاه
جامع فنون عقلي و  ،نقشبندي مشرب ،آيد. موالنا شاه عبدالرحيم دهلوي شمار مي هند به

. تمام خانوادة موالنا ٣آورِ هند بود نقلي، حاوي علوم اصلي و فرعي و محدث نام
م ديني منشأ ها و اشخاص ديگر در پيشبرد علو عبدالرحيم دهلوي يعني پسرها و نوه

اهللا پسر موالنا شاه عبدالرحيم قرآن الحکيم را  اند. شاه ولي خدمات شاياني بوده
اهللا آثار متعددي در زمينه  پسرِ بزرگ شاه ولي ٤فارسي ترجمه کرد. شاه عبدالعزيز به

اهللا  , پسرهاي ديگر شاه ولي٥الدين گذاشت. شاه عبدالقادر و شاه رفيع يعلوم ديني بجا
شاگرد و خويش شاه  ٦زبان اردو ترجمه کردند. شاه عبدالحي ن الحکيم را بههم قرآ

القرآن) را ترتيب داد. موالنا محمد اسحاق نوة شاه  عبدالعزيز فرهنگ قرآن (لغات
زبان اردو برگرداند. خالصه اينکه شاه عبدالعزيز ماهر علوم نقلي  را به ةعبدالعزيز مشکٰو
مسائلِ عقلي يد طواليي داشت و شاه عبدالقادر در مسائل و الدين در حلّ  بود. شاه رفيع

  امور کشفي از همگنان خود گوي سبقت ربود. مختصر اينکه: اين خانه تمام آفتاب است.
که در قرن نوزدهم » مدرسة رحيميه«اي بود بنام  عالوه بر اين در دهلي مدرسه

بود. دانشجويان از سراسر ميالدي مرکز بزرگ ترويج و آموزش علوم ديني در تمام آسيا 
آمدند و علوم ديني را يادگرفته آماده خدمت صميمي  هند و خارج از هند اينجا مي

دانيم قرن نوزدهم ميالدي از لحاظ سياسي و  شدند. چنانکه مي مذهب و ملّت مي به
زوال  شود. سلطنت تيموريان رو به اقتصادي و اجتماعي دورة انحطاط در هند شناخته مي

خواستند  استفاده نموده مي ءدست و پايي تيموريان سو ها از بي بود و انگليسيه گرائيد

                                                   
 .۳ ص ،العارفين انفاس  .١

 .هجري ۱۱۷۶متوفي:   .٢

 .۱۱۹ص  ،هند يتذکرة علما  .٣

٤.  هجري ۱۲۳۹ال متوفي: هفتم شو. 

 .هجري ۱۲۴۹متوفي:   .٥

 .هجري ۱۲۴۳متوفي:   .٦



  العارفين ذکرِ سعدي در انفاس  ١٥٣

اللّهي از  بر تمام هند مسلّط شوند. در اين چنين دورة هرج و مرج افراد خانوادة ولي
تنها نگهداري کردند بلکه در ترويج و گسترش و پيشرفت  نه  وقار و عظمت علوم ديني

ني را بخرج دادند. اينها سعي کردند احساس درست و آن مساعي قابل مالحظه و شايا
طور  خود به يها و در اين گونه تالش نمايند واقعي مذهبي را در عموم مردم ايجاد

  .گسترده موفق شدند
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