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فصل اول
مقدمه
در طول عمر خود نگارندۀ این سطور در پنج ساحۀ علم زیاده تر از علوم دیگر
در تماس بودم که یکی از آنها عبارت از تصوف و چهار دیگر هنر ،تاریخ،
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ادبیات و تعلیم و تربیه بود و در هر چهار ساحه و مسلک اخیر الذکر بسویۀ

داکتری و تخصص کار کرده و کتابهای زیادی برشتۀ تحریر در آوردم و
(ج)

خداوند

را شکر گذارم که همۀ آن کتب مورد پذیرش و استفادۀ عالقمندان

گردیده است.
اما تصوف را چنان میخواندم و چنان عالقه میگرفتم که گویی خود صوفی
هستم و بفرمان جاذبۀ بیخودی قرار گرفته ام ،چه کتابهایی نبوده که در بارۀ
تصوف باشد و من آنرا نخوانده باشم ،در صنف یازده هم دارالمعلمین کابل
بمدت یک سال نامم را استاد سالم خان استاد کیمیا «صوفی» میگفت و از آن
بسی دوستان و رفیقان به تقلید صوفی خطابم میکردند.
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در صنف اول فاکولتۀ تعلیم و تربیه بسال ( 1692مسیحی) بعد از خواندن
مکمل کتاب «موالنا و پدرش» خواب های عجیبی دیدم و از آن در وحشت
افتادم و چنان حالت برایم پیدا شد که نعوذ باهلل دنیا بفرمان من است ،بناً سالها از
خواندن کتاب های بسیار دینی دوری میجستم.
تصوف یا این مسلک پنجم خود را باید بگویم که هرچه خواندم و هر چند
تکرار کردم با وجود داشتن لطف حضرت حق سبحانه و تعالی که حافظۀ خوب
داشتم چیزهایی را در خصوص تصوف و عرفان میخواندم چندان بیادم نمی ماند.
ولی دو باری که حضرت سیدالمرسلین را یکی در خورد سالی و دیگر در جوانی
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در خواب دیدم ،دایم بیادم می آید و فراموش نمی شود.

در خورد سالی که در هر گوشه و کنار آواز صوفیان و مرشدهای آنان بگوشم

میرسید ،سخت زیر تأثیر میرفتم و مردم عوام که اصالً بمعنی طریقت نمیدانستند
ایشان هم دست پیر میگرفتند و خودها را صوفی میگفتند ،چونکه در کنار نام شان
کلمۀ «صوفی» بر آنان شخصیت میداد.
یکی از صوفیان آن وقت حضرت مبارک سید ابراهیم خان که از جرم
بدخشان بودند و برادران خورد شان عبارت از سید میرزا خان شهید ،سید جالل
خان ،سید اعظم جان ،سید اکرم خان و سید عظیم خان هستند ،همه بصورت
عموم گرچه صوفی گفته نمیشدند ولی در تصوف و مسایل دینی عالقۀ خاص
داشتند و سید اعظم همدورۀ مان در دورۀ تحصیل بود ،در قرآن خوانی صدای

عارفان و سالکان 3 .................................................................................................................

زیبا داشت که همه اورا دوست داشتند و گفتند که وی در تصادم موتر بدار بقا
شتافته است ،خدایش بیامرزد.

من راقم این سطور هر گاهیکه استاد سید ابراهیم خان را زیارت میکردم
حس میکردم که او صاحب کرامات است ،لذا عقیدۀ من بر او روز بروز
زیاد شده میرفت.
بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدم و گرمی ها و سردی های دنیا را دیدم،
گاهگاهی با آن بزرگوار روبرو میشدم ،ای که چه انسانی بود ،او جنتی
جنتیان بود ،با آنکه با مردم سخن میگفت ذکر خدا را هم میکرد ،اولیاءاهلل
بود ،خود را صوفی نمیدانست ،در بیست و چهار ساعت با خدا بود ،عصبانی
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نمیشد ،خنده هم نمی کرد ،سخنانش آهسته آهسته از زبانش می برآمد ،در
مال و متاع دنیا بی عالقه گی داشت ،عایدات زنده گییش معاش ماهوار بود
که به اثر زحمت تدریس بدست می آورد.
استاد سید ابراهیم خان معلم اخالق بود ،تهذیب داشت ،پرهیزگار و به
کسی ضرر نمیرسانید ،اطوار و کردار او به فرشته های آسمانی میماند ،او
سخنانی میگفت که من حیران می ماندم ،صحنه های نادیده و نا شنیده را
تمثیل میکرد ،نمیدانم چطور از عالم ناشنیده گی و نادیده گی سخن میگفت
و بیشک او صاحب کرامات و عارف و متصوف بشمار میرفت.
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ا گر در زنده گی من مرید کسی می بودم و به مرشد ضرورت میداشتم به هیچ
مرشدی بجز او عقیده نمیداشتم ،هر دقیقه و هر ثانیه چهرۀ مبارک ،نورانی ،زیبا و
دلکش و چشمان و نگاهای معصومانه آن عالیجناب بیادم می آید و او بر من
حقوق پدر معنوی را داشت و در هر مالقات برایم تعلیم اخالق و انسانیت میداد و
او سید و از اوالدۀ پیغمبر اسالم بود و نام اسالم ،نام سادات و نام انسانیت را بوجه
احسن نگاه میداشت و او نمونۀ از یک مسلمان واقعی بود.

آن سید اعلی و آن مرد مؤمن و متعهد به اسالم از خود نمایی ،خود
ستایی ،کبر و غرور بدور میزیست ،تواضع آن مرد مبارک و روش انسانی
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آن فرشته صفات ورد زبانها و نقل مجالس بود.

روانشاد استاد سید ابراهیم خان
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مرحوم صوفی نور محمد خان ،یکی از دوستان صمیمی استاد سید ابراهیم خان
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در بدخشان صوفیان زیاد بودند ،چندان با آنان ارتباط نداشتم ،میگفتند که

یک پیر در دهکدۀ حافظ مغول ارگو وجود داشت و مریدان زیاد داشت و اورا به
قطب زمان نسبت میداند.
طوریکه در باال گفته شد هر چند که تصوف را خواندم چیزی از آن بدستم
نیامد و خوانده گی های خود را نیز نتوانستم هضم نمایم ،چونکه در هر حالت
سواالت زیاد بخاطرم خطور میکرد ،ولی تعقیب شریعت راه اولی و اساسی یک
مؤمن و مسلمان است که من بدان اعتقاد کامل دارم.
حضرت شیخ سعدی میفرماید:
عبادت بجز خدمت خلـق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست
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و اما در بارۀ این کتاب:
طوریکه گفته آمد این راقم ارتباط زیاد با تصوف و عرفان داشت ،عالوه
از اینکه صدها ساعت بخواندن آن صرف گردید ،بلکه مقاالت متعدد نیز
برشتۀ تحریر آورده شد.
مقاالتیکه درین کتاب زیر عنوان (عارفان و سالکان) گنجانیده شده در
سالهای مختلف در امریکا تهیه گردیده است.
در بارۀ مال شاه بدخشی دانشمند گرانقدر فضل الرحمن فاضل زمانیکه
عضو سفارت کبرای افغانستان در دهلی بودند و جریدۀ «میزان» را نیز به پیش

میبردند ،رسالۀ دکتور ظهورالدین احمد را در بارۀ مال شاه بدخشی ترجمه و
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تکثیر نمودند و یکی از کارهای ارزنده بود و این جانب تبصرۀ کوچکی را
در جریدۀ «امید» در آن باره بنشر سپردم.
چون مال شاه بدخشی یکی از پیران بزرگ طریقت و عرفای نامی وقت
میباشد و در افغانستان در باره وی کمتر نوشته شده است لذا ترجمۀ آقای
فاضل عیناً درین کتاب درج گردید.
همچنان نوشتۀ دانشمند گرامی عمرانی زیر عنوان «عرفان کشف
المحجوب ،تعالی حکمت و عرفان» که رابطۀ مستقیم به متن این مجموعه
داشت با تحریر مقدمۀ کوتاه داخل این کتاب گردید.
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کسانیکه درین کتاب معرفی و ذکر خیرشان صورت گرفته است
شخصیت های صاحب سلوک ،عارف و متقی میباشند.
بزرگانی چون موالنای بلخی ،سنایی غزنوی ،موالنا عبدالرحمن جامی،
امیر حسینی سادات غوری ،امیر خسرو بلخی ،ابوالمعانی میرزا عبدالقادر
بیدل (همه دل) را همه میشناسند ،درینجا بیش و کم بمعرفی گرفته شده اند.
بهرام سقاء و نورالعین واقف الهوری که یکی از اهل تورکستان و
دیگری الهوری می باشد ،بهرام سقاء را ابواالسفار محمد علی بلخی از بلخ
دانسته ،همچنان واقف الهوری در کابل تشریف داشته و در باره آن

دانشمندان افغانی تحقیق و پژوهش آثاریرا آفریده اند ،لذا آوردن هردو
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درین کتاب خارج از بحث ما نبوده است.
حاجی غالم سرور دهقان کابلی و مرید با صفایش الحاج محمد یوسف
نظری ،صوفی عشقری ،حیدری وجودی ،قندی آغا ،حافظ محمد کریم
کابلی ،حافظ نور محمد کهگدای ،سردار عبدالعزیز حیرت و راز محمد
زارع که همعصر می باشند آوردن شرح حال و کارنامه های شان خالی از
کیفیت و اثر نیک در این اثر نخواهد بود.
دو بزرگمرد موسیقی و متصوف چون استاد سخی احمد خاتم و استاد
غالم نبی نتو که از جمع خراباتیان و متقیان می باشند درین مجموعه جایگاه
خاص دارند.
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چون همه نوشته های این کتاب را در طول سالها تهیه و نشر نموده بودم،
الزم دیدم تا همه را بشمول دو نوشته دانشمندان گرامی فاضل و عمرانی در
یک کتاب بیاورم تا عالقمندان از آن مستفید گردند و امید است از کوتاهی
ها و تقصیرات مرا عفو دارند.
با احترام
عنایت اهلل شهرانی
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عارفان و سالکان
یکی از شیرینترین و دلچسپترین مباحث دینی تصوف می باشد که دین و
دنیا و آخرت ،عشق و عالیق ،جذبه ها و نامها مختلف ورد زبان و قلم نویسنده
گان گشته است ،سالک ،پارسا ،زاهد ،ملنگ ،درویش ،قلندر ،خلوت نشین،
گوشه گیر ،ترک دنیا ،معرفت ،عابد ،متقی ،ریاضت کیش ،صاحب اسرار ،فقیر،
فتوت ،عیاری ،عزلت گزین ،قطب ،ابدال ،ترسا ،پرهیزگار ،پیر خرابات ،عارف،
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صوفی ،خراباتی ،خرقه پوش ،صاحب طریقت و دها واژه که رابطه به تصوف و

عرفان دارد در قضایا و مسایل عرفانی و تصوفی خوانده و دیده میشود.
از اتفاقات نیک این نگارنده شش سال مکتب ابتدائیه را در مکتبی تحصیل
کردم که آن مکتب بنام یکی از مرشدان و پیران بلند مرتبت «خواجه
عبدالمعروف کرخی» گذاشته شده بود و میگفتند آنرا «مکتب معروف خاش» و
این خواجه بزرگوار که مرقد مطهرش در شهر فیض آباد بدخشان قرار دارد
زیارتگاه عام و خاص است.
اگــر مرد خــدا آن مرد چرخیست
یقین دان کاسیا معروف کرخیست
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ولی در تاریخ ما به عین نام معروف کرخی دو پیر را می شناسیم یکی از آن
ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی و دیگر آن همان است که در سطور باال
ذکر گردید ،غالباً کرخی اول با فتح اول و تشدید «را» و دیگر با فتح و سکون
تلفظ میگردد .تصوف ساحۀ وسیع دارد هر مرشد ویا پیر از خود طریقه های
بخصوص دارد و کتابهایی زیادی را در این باره نوشته اند.
در بین سالهای ( 1651م) و اندک زمان بعد از آن یک حرکت سریع در
خصوص انابت و به اصطالح عوام دست پیر گرفتن در بدخشان مرکزی دیده
میشد ،یک تعداد معلمان ،گروه های از عوام و نیمچه مال ها هر یک بخود پیری
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را انتخاب و مرید او میشدند.

در آوان بسیار خوردسالی من ،پدر مغفورم مسجدی شخصی را در کنار خانۀ

مان ساخته بودند که بعضی اوقات حلقه های صوفیان در آن مسجد تشکیل
میگردید ،در حلقه ها بعضی کسان سخن ها میگفتند و عموماً هرکسی با تسبیح
خود ذکر خدا را بجا می آوردند ،بعضی از آنان با آنکه به بسیار آهستگی ذکر
میکردند یکدم به آواز بلند صدا میکشیدند و سپس خاموش می شدند ،بعدها
دانستم که میگفتند که آن شخص را جذبه غالب شده و از حالت عادی خارج
گردیده بعد از جهر بی حال میشدند ،در آن سالها پیری از قریۀ حافظ مغول ارگو
از شهرت زیاد برخوردار و صاحب مریدان زیاد گردیده بود.
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تصوف چیست؟
عالمه صالح الدین سلجوقی تصوف را به کلمۀ یونانی «تیاسوفی (خدا
دوستی)» ارتباط میدهد و میگوید که تصوف از آن مآخوذ گردیده است ولی
شرقیان اکثراً تصوف را به کلمۀ عربی ارتباط داده و به پشمینه پوش نسبت
میدهند.
بهر صورت تصوف پشمینه پوشیدن ،پاک شدن از خواهشات نفسانی ،چون
مردمیکه صوف میپوشند و اعمال نیکو از ایشان سر میزد ،آنان را صوفی میگفتند.
«در زمان سابق صاحبان صفات مذکوره صوف می پوشیدند ،لهذا مجازاً اعمال و
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افعال ایشان را تصوف نامیدند و میتواند که تصوف مآخوذ باشد از صوف بالفتح

بمعنی یکسو شدن و روگردانیدن است ،چون واصالن حق از ما سوی اهلل یکسو

میشوند و رو میگردانند ،لهذا کار ایشان را تصوف گفتند»( .غیاث)
عرفان را نیز صاحب غیاث اللغات بمعنی شناختن و معرفت حق تعالی آورده
است ،عارف بمعنی دانا و عرفان شناختن ،خدا شناسی ویا شناختن اهلل سبحانه
وتعالی می باشد.
البیرونی صوف را به سوف نسبت میدهد و میگوید که حکمت و سوفی ها
بعدها به صوفی مبدل شده است و ما اکنون به کلمات سوفسطا و سوفسطایی در
کتب فلسفه و تصوف روبرو می شویم ،در کتاب احوال عارفان آمده« :صوفی
واژۀ غیر قرآنی است ،یعنی در قرآن مجید نیامده»( .ص )39
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در میان مردم «صوفی» کسی را گویند که نفس خود را بکشد و دارای اطوار و
خاصیت و خوی خوب بوده و از خوی بد بپرهیزد.
در حقیقت کلمۀ «صوف» که بگفته یکتعداد بزرگان از «سوف» گرفته شده
کلمات صوفی ،تصوف و متصوف از آن اشتقاق گردیده است و طوریکه ذکر
گردید به پشمینه پوشان اطالق گردید ،به زاهدان و پرهیزگاران نسبت میدادند،
اما حافظ میفرماید:
شــرم مان باد ز پشمینۀ آلــودۀ خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامت ببریم

www.enayatshahrani.com
کلمۀ «صفا» کلمۀ دیگری است که شاید صوفی از آن گرفته شده باشد ،آدم

صفا بمعنی شخص بیغش و بی کدورت باشد.

در غیاث اللغات آمده« :صفا نام کوه بچه در مکه معظمه و کوه بچۀ دیگر که
مروه نام دارد نیز در آنجاست و حاجیان در میان صفا و مروه که تخمیناً دوصد
قدم مسافت دارد ،می دوند و این دویدن یکی از ارکان حج است( .منتخب و کشف)

« تصوف اسالمی اگرچه از بسیاری جهات شبیه و نظیر عرفان هندی و زهد
مسیحی و گوشه گیری موسوی و برخی ادیان دیگر است ،مایۀ اصلی خود دیانت
اسالم به ویژه رفتار اصحاب صفه و یاران رسول و خلفای راشدین و زاهدان آغاز
آن دین است»( .ص  ،48احوال عارفان)
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شریعت و طریقت:
شیخ محمود شبستری مؤلف مثنوی «گلشن راز» که بجواب هموطن بزرگ و
صوفی عالیمقام مان امیر حسینی سادات غوری نوشته است ،چنین میفرماید:
شریعت پوست ،مغز آمد حقیقت
میــان ایـن و آن باشــــد طریقت
به همین شکل مال شاه بدخشی برای سالک سه منزل را قایل است:
شریعت ،طریقت و حقیقت و صوفی را بنامهای مختلف چون طالب و سالک
و ناسوت وغیره یاد مینماید ،مال شاه بدخشی سه راه طالب را که شریعت ،طریقت
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و حقیقت قایل شده به این عقیده است که سالک در هر حالتیکه باشد باید

شریعت را تعقیب و مراعات نماید.
افصح المتکلمین شیخ سعدی عابد و عالم را که ظاهراً مردم فکر میکنند عابد
بمعنی صوفی و عالم بمفهوم عارف است فرق میدهد ،وی مفرماید:
صاحبــــــــدلی بمــدرسه آمد ز خانقاه
بشکست عهـــــد صحبت اهل طـریق را
گفتم میــان عالم و عابـد چــه فرق بود؟
تا اختیار کـــــردی از آن ایـــن فریق را
گفت آن گلیم خویش بدر میبرد ز موج
وین جهد می کند کــــه بگیرد غریق را

عارفان و سالکان 14 .................................................................................................................

شیخ اجل سعدی به وضاحت فرق عالم و عابد ویا صوفی و عارف را توضیح
میدهد و عالم را میگوید که بلی او عبادت میکند ولی عالم از اینکه خود متوجه
دین خود میباشد دیگران را نیز در راه علم و شریعت رهنمایی میکند.
یکی از بزرگان در خصوص پشم پوشان که ظاهراً آنان را عابد و صوفی
میدانند انتقاد بزرگ کرده است:
اگر با پشم کس درویش بودی
رئیس پشم پوشـان میش بودی
یک عده به عوض «رئیس پشم پوشان» رئیس خرقه پوشان را می آورند ،در
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حالیکه حقیقت «رئیس پشم پوشان» است ،چونکه «خرقه پوشان» زیاده تر بمفهوم

ریاضت کیشان استعمال میگردد .ولی در بارۀ خرقه پوش و پشم پوش بیت زیر
نیز آمده است:
زاهدی در پالس پوشـی نیست
زاهد پاک باش و اطلس پوش

بعضی ها بخاطر شهرت خودرا در لباس صوفی می زنند ،تا مردم به آنها
احترام نمایند و پیروان و مریدانشان از کارکردها و لباسیکه آنان می پوشند
افسانه ها می سازند و مبالغه ها می آفرینند و میخواهند خودرا بلند آوازه و
مهم جلوه دهند.
واعظان کین جلـوه بر محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
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مگر بعضی اوقات انسانها آنچه که فکر میکنند و می اندیشند به همان شکل
رفتار مینمایند ،گویا بفکر شهرت کاذب ویا خود ستایی نمی باشند.
داستان های خیرالتابعین اویس قرنی را بارها خوانده و دانسته ایم ،در بارۀ او
آورده اند زمانیکه پیش قصه گویان زاهد می نشسته سخنان آنان بر سرش تأثیر
بسزا می نموده و به گریه می افتاده ،ولی از اصل دل او آگاه نبودند و برایش طعنۀ
دیوانه گی میدادند.
اویس قرنی از اشخاص کمیاب و منحصر بفرد خودش در جهان اسالم است و
با شهرت سر و کاری نداشته است.
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مـــن آن را آدمــــی دانم که دارد سیـــرت نیکـــو
مرا چه مصلحت با آن که این گبر است و آن ترسا؟

بسی بزرگان اهل طریقت از عشق زیاد در جذبه می آیند و حیات مؤقتی دنیا
را بی اهمیت دانسته در فکر پیوستن به حضرت خداوند سبحانه و تعالی میشوند و
از آنست که حاالت آنها را مردم غیر عادی دانسته و به دیوانه نسبت میدهند.

نکاتی چند در خصوص عارف و صوفی:
مردم گاهی میگویند که آن شخص صوفی است و عارف نیست ،لیکن در
کنار آن میگویند که تصوف جنبۀ عملی عرفانست و عرفان و تصوف اصالً چنان
با هم گره خورده اند که تفکیک از همدیگر بسیار مشکل می باشد و تنها به
آسانی این حکم را میتوان کرد که بگوئیم یک جنبۀ عملی دیگری است.
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همچنان آمده است که «تصوف ابتدای سلوک است ،یعنی شریعت و طریقت
که در آن سالک در راه است و مسافر و عرفان انتهای آن»)...( .
و باز آمده که صوفی گری در آغاز حال بود ،پس از آن قال شد ،آنگاه حال
و قال هردو از میان رفت و احتیال بر جای ماند ،کان تصوف حاالً ،قصار قاالً ،ثم
ذهب الحال و القال و بقی االحتیال.
در قاموس عارفان مال اندوزی وجود ندارد و عارف اسیر نفس سرکش نیست.
آنکس از دزد بترسد کــه متاعی دارد
عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست
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در قسمت تصوف گفته اند که اساس آن کشتن نفس است و نیز تصوف را به

این شکل گفته اند که« :روش علمی است که با اکسیر عشق ،وجود انسان را از
پستی و رذالت به قلۀ بلندی و فضیلت می کشاند و ماهیت اورا دگرگون می

سازد»( .ص  24احوال عارفان)
همان قسمیکه هر انسان با انسان دیگر تفاوت دارد (خلق االنسان من تفاوت)
در همه مسایل نیز تفاوت های بمشاهده میرسد ،بناءً هر متصوف و صوفی راه
خود را دارد و باید هر کدام بصورت علیحده مطالعه شوند.
بصورت مثال در بارۀ بایزید بسطامی دو نکته را به عرض میرسانیم و البته که
هر زاهد و صوفی و عارف دیگر از این قصه ها زیاد دارند.
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بایزید گفت« :مردی پیشم آمده و پرسید کجا میروی ،گفتم :به حج ،گفت:
چه داری ،گفتم :دو ویست درهم ،گفت :بر من ده و هفت بار گرد من بگرد که
حج تو اینست ،چنان کردم و باز گشتم»( .ص  ،15احوال عارفان)
از بایزید پرسیدند که بایزید کجاست ،گفت من خود بیست سال است که در
طلب بایزیدم.

طریقه های مختلف:
در جهان اسالم و نصارا و یهود و هندو و غیره ادیان طریقه های مختلف وجود
دارد و هر کدام راه های مختلف رسیدن بخداوند را از نگاه و روش خود تعقیب
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می نمایند و اینست بطور مختصر در بارۀ بعضی از طرق صوفیۀ اسالمی که در

داخل افغانستان نامهای شان بسیار ذکر میشود.
نقشبندیه:
طریقۀ نقشبندیه که بطریقۀ خواجگان نیز معروف می باشد برای بار اول از
طرف حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند ( 761 -718هـ) که از شمار عارفان نامی
است اساس گذاشته میشود ،بهاءالدین نقشبند در میان مردم بنام پیر بال گردان نیز
معروف میباشد.
خواجـه محمد پارسـا ،مـوالنا یعقوب چـرخی ،موالنا عبـدالرحمن جـامی،
نظام الدین علیشیر نوایی ،خواجه باقی اهلل ،مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی و
دیگران پیروان حضرت نقشبند بشمار می آیند.
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حضرت موالنا جامی از زبان پیر نقشبند می آورد که « :طریقۀ ما صحبت است
زیرا در خلوت شهرت است و در شهرت آفت ،عافیت در جمعیت و جمعیت در
صحبت است»( .ص  ،22مجلۀ پیمان نوشتۀ ب .نامق)

اساس طریقۀ خواجگان ویا نقشبندیه چنین است ،هشدار دم ،نظر بر قدم ،سفر
در وطن ،خلوت در انجمن ،یاد کرد ،بازگشت ،نگاهداشت و خود داشت که
جمعاً هشت اصل می باشد.
در میان کردان عراق ،ایران و تورکیه طریقۀ نقشبندیه مروج است و در
هندوستان ابوالعالنیه تقریباً یک شعیۀ نقشبندیۀ مستقل به اسلوب خود را تمرین
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نموده و پیروان زیاد داشته است.

احراریه که به خواجه ناصرالدین عبیداهلل احرار نسبت داده میشود و پیروان وی

در تورکستان و هندوستان میباشند.
مجددیه که به حضرت مجدد الف ثانی عارف ربانی شیخ احمد بن شیخ
عبداالحد فاروقی سرهندی نسبت داده شده است ،اصالً طریقۀ شریفۀ نقشبندیه بار
اول به اثر کوشش و فعالیت های خواجه محمد باقی باهلل در هند مروج گردیده
است.
قابل یاد آوری میباشد که در اول خواجه احمد یسوی که اورا پیر تورکستان
هم گویند و به تعقیب او خواجه عبدالخالق غجدوانی اساس طریقه را گذاشته اند
و به برکت خواجه بهاءالدین بحد اعلی گسترش یافته و البته توسط خواجه
بزرگوار عبیداهلل احرار این طریقۀ نقشبندیه قوت زیاد و انکشاف داده شد،

عارفان و سالکان 16 .................................................................................................................

طوریکه ذکر گردید که طریقۀ نقشبندیه را طریقۀ خواجگان هم گفته اند که در
تورکستان بنام یسویه هم یاد میشود.
پیروان نقشبندیه در تمام تورکستان و تورکستان شرقی و ساحات افغانستان تا
هنوز موجود می باشند.
چشتیه:
معین الد ین محمد چشتی پایه گذار طریقۀ چشتیه می باشد وی در سفرهای
زیاد به بغداد وغیره که انجام داد با بزرگان چون نجم الدین کبری ،شهاب الدین
عمر سهروردی و اوحدالدین کرمانی دیدار و مالقت میکند.
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چشتی بعداً عازم دهلی و سپس به اجمیر تشریف می برد ،وی طریقۀ خود را

در آن جا به پیش برد و پیروان زیاد پیدا کرد وفاتش نیز در اجمیر صورت یافته

است ،گویند جالل الدین اکبر امپراتور بزرگ تیموری پای پیاده بزیارت او
می رفت و معتقد چشتیه بود ،چنانچه که حضرت سلیم چشتی از احترام خاصی آن
امپراتور برخوردار بود و عقیده و احترام او به حدی بود که فرزندش نورالدین
جهانگیر را بنام «سلیم» نام گذاشته بودند و اطرافیان نیز ویرا شهزاده سلیم میگفتند.
خواجه معین الدین چشتی به علی هجویری داتا گنج بخش ارادت خاص
داشته و گویند که بیت ذیل را در بارۀ داتا گنج او سروده است:
گنج بخش فیض عالم مظهـر نور خدا
ناقصان را پیر کامل ،کامالن را راهنما
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پیروان نامی چشتی این کسان می باشند :شیخ فریدالدین دهلوی مشهور به
«شکر گنج » ،شیخ نظام الدین اولیاء ،پیر امیر خسرو بلخی دهلوی وغیره و گفته
اند که دو سلسله «صابریه» و «نظامیه» از شاخۀ چشتیه محسوب میشود.
یکی از اهداف عالی طریقۀ چشتیه عبارت از ترویج بهتر دین اسالم در قارۀ
هند است و از آنست که «کشف المحجوب» حضرت علی هجویری مورد
استفادۀ شایان چشتیان بود.
قادریه:
مؤسس این طریقه شیخ عبدالقادر گیالنی غوث االعظم پیر پیران میباشد ،میرزا
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عبدالقادر بیدل ،امپراطور شاه جهان ،دارا شکوه قادری ،جهان آرا بیگم دختر شاه

جهان پیروان قادریه و نیز مریدان مال شاه بدخشی بودند ،در افغانستان پیروان این

طریقه کم و بیش وجود دارد بویژه در کابل ،و این طریقه در مناطق دیگر پیروان
نیز دارد.
سهروردیه:
ضیاءالدین ابوالحبیب محمد بن عمویه سهروردی یکی از فقهیان مذهب
شافعیه بود که از جمع مشایع صوفیه و مبلغان و واعظان بشمار می آمد و او عم
شیخ شهاب الدین عمر سهروردی می باشد.
شهاب الدین عمر سهروردی پایه گذار طریقۀ سهروردی است ،نظر سهروردی
چنین است که میگوید« :معرفتی که با رفتار های اخالقی درست دنبال گردد
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عمده تری ن مشخصۀ حیات صوفیانه است ،چنین معرفتی را او فقه می نامد ،ولی نه
در معنی اصطالحی مرسوم ،بلکه به معنی بصیرت روحانی به نحوی که در قرآن
بکار رفته است»( .ص  ،484احوال عارفان)

این طریقۀ از طریق بهاءالدین زکریای ملتانی در سند و پنجاب گسترش پیدا
کرد و تا هرات ،بخ ارا و همدان وغیره جایها ریشه دوانیده است ،طریقۀ
سهروردیه یکی از طریقه های مشهور طبقات صوفیه میباشد.
صفویه:
این طریقه توسط شیخ صفی الدین اردبیلی پایه گذاری شده است ،همچنان
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شاه صفی الدین ولی اساس خاندان مشهور صفویه است که سالها در ایران

پادشاهی کردند ،وی از دودمان تورکان آذر بوده و خودش یک سنی مذهب
شافعی بود ،بعد از مدت ها اوالدۀ او یا به اثر سیاست بازی ویا تبلیغات بیرونی
های ضد خالفت اسالمی تورکیه به مذهب شیعه داخل شدند و بانی شیعۀ صفوی
نامیده شدند.

از دکتر علی اصغر حلبی در کتاب (مبانی عرفان و احوال عارفان) در قسمت
زیبـا رویی شـیخ صفـی الدین اردبیلـی این کلمـات و اوصـاف را میخوانیـم:
« صفی الدین در جوانی از بابت زیبایی و حسن صورت چنان بود که اورا «یوسف
ثانی» لقب داده بودند ...و بسن بلوغ نارسیده زنان در عشق او دست ها می بریدند»
ولی «دل مبارک او از ایشان می رمید» و این حسن صورت در دوران بلوغ به
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مرتبۀ بود که اولیاءاهلل ویرا «پیر ترک خواندندی» و جماعت طالبان اورا «زرین
محاسن» میگفتند( .ص )941
قزلباشان از دربار شاهان صفی برخاسته اندک ه تاریخچه قزلباش را در
افغانستان و وجه تسمیه شان را این قلم در مجموعۀ کتاب «پژوهشهای ایران
شناسی» منتشرۀ سازمان محمود افشار نوشته و بچاپ رسانیده است.
سه طریقه در تورکیه:
 - 1قونویه :مؤسس آن صدرالدین قونوی میباشد؛
 - 2مولویه :مؤسس و پایه گذار آن موالنا جالل الدین بلخی رومی است؛
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 - 3بکتاشیه :بانی آن حاجی محمد بکتاش است و این طریقه در اناطولیه و

بالکان وجود دارد ،مردم اناطولیه بصورت اکثر سنیان ،خاصتاً حنفی مذهب

میباشند ،اما در کتاب «احوال عارفان» آمده که «در هر حال درویشان بکتاشی
عقاید شیعی دارند».
محی الدین ابن عربی:
محی الدین محمد بن علی بن عربی حاتمی طایی از تبار حاتم طایی و از
اندلس است ،ولی از مشهور ترین صوفیان جهان اسالم میباشد ،او عارف بزرگ و
شهیر و صاحب طریقه و روش مذهب وحدت الوجود است ،اورا نه تنها پیروانش
بلکه بزرگان تصوف و عرفان بنام «شیخ االکبر» می خوانند ،در کتاب «حجاب
هستی» چنین میخوانیم« :شیخ و استاد ،سرور رئیس روزگارش و یگانۀ زمانش
شیخ راه و پیشوای تحقیق ،ابو عبداهلل محمد بن علی بن محمد بن احمد مشهور به
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ابن عربی حاتمی طایی اندلسی که روانش را خدا پاک گرداند و بارگاهش را
روشن سازد و شراب شامگاهی ویرا از شراب خالص مهر شده قرار دهد گفت،
خداوند احدیتی است که واحد را در وحدانیتش ستود ،وحدانیتی است که احد
را در احدیتش حمد کرد ،یگانه یی است که یگانه را در یگانگیش ستایش نمود،
یکتایی است که فرد را در فردیتش حمد نمود ،خداوند بزرگ است که بیننده با
نظر دریافت و دهند را در هنگامی که در دریای موج خیز و خطرناک حاضر
شده توفیق داد و( .»...ص )24
محی الدین عربی کتاب های زیادی نوشت و سر دفتر عرفای اسالم شناخته
شده است.
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حالجیه:

طریقه یی است که عموماً از منصور حالج پیروی مینمایند ،وی را گفته اند

که دودمانش آتش پرست بودند وا ز آنست که ایرانیان بفکر آن اند که وی
ایرانی می باشد و شاید هم نباشد.
حافظ و صدها شاعر دیگر در اشعار خود منصور را در اشعار شان آورده و فدا
کارییش را در ذکر خدا ستوده اند ،حافظ گوید:
منصور بر سر دار این نکته خوش سراید
از شـافعـی نپرســند امثـال این مســـایل
شاذلیه نیز از روشهای مشهوری می باشد و خصوصاً در مصر پیروان زیاد دارد.
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بعضی کلمات دیگر در خصوص تصوف:
گفتیم که طریقت و شریعت چه مفهومی دارد ،در زبان عربی «طریقت» بمعنی
«راه فرعی» آورده میشود که در زبان انگلیسی را « »Subwayمیگویند اما شریعت
و شارع بمعنی «راه عام» و در انگلیسی آنرا « »Highwayمیگویند.
در سطور گذشته هچنان گفته آمد علم شریعت نسبت به طریقت ترجیح داده
شده و طریقت راه تصوف و صوفی گری و علم بمعنی عرفان آمده است گویا
اینکه هر صوفی می تواند عارف شود ،ولی جمله عرفا صوفی شمرده نمیشوند.
در میان صوفیان ،صوفیانی هستند که علم ندارند ولی پرهیزگار و متقی و زاهد
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میباشند اما کسانی اند که به تحلیل و تعقل و منطق و دلیل ارتباط داشته می باشند.

مثال خوب ما میتواند خاتم الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی باشد که وی

در آغاز شخصیت صوفی و پیرو طریقۀ نقشبندیه بود ،اما میبینیم که در رساالت
«لوامع» و «لوایح» چنان در تصوف و عمق آن در تحلیل می پیچد که شاید در
تحلیل و تحقیق افکار و نظریات ابن عربی شخص اول بشمار بیاید.
البته جامی را میتوانیم عارف بگوئیم ولی تعریف عارف ویا عرفان و تصوف را
بصورت معین و مشخص نمیتوانیم بیان نمائیم ،زیرا در هر دورۀ تاریخی عرفان را
تعریف بخصوص کرده اند.
مثالً افالطون را که عرفانش بنام «مشاهد» عرفان هندی را «نفس کشی» و
عرفان اسالمی را «ذوق عرفانی» میگویند و اینکه جامی شرح کرده است ،آنرا
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«عرفان ابن عربی» میگوئیم و طوریکه بیان داشتیم که نام وی در میان عرفا عارف
کبیر ،مربی عارفان و غیره آمده است.
کلماتیکه به صوفیان چون عابد ،زاهد ،سالک ،متقی و صوفی نسبت داده
میشود عموماً به مفهوم تعقیب راه تصوف است که شخص در آن راه روان است
و در خصوص سالکان دو مشرب وجود دارد ،مثال در بیت ذیل:
قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست
قومی دگر حـــواله بـــــه تقدیر می کنند
در مصرع اول سالک در مرحلۀ اول و مجذوب بعد از آن است ولی در مصرع
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دوم مرحلۀ اولی مجذوب و بعدی سالک می باشد ،گویا اینکه شخص را خداوند

هدایت میکند و بدون تکلیف طی طریق مقام میدهد ،یعنی اینکه اوالً جذب
میشود و بعد از آن سلوک مینماید اما در مصرع اولی نخست در سلوک داخل

میشود و بعداً مجذوب میگردد.
تصوف و معرفت همچنانکه در اسالم موجود است در آئین های غربی نیز
وجود دارد ،چنانچه یکی از نویسنده گان فرانسوی گفته بود که «فلسفۀ اسالمی
در واقع همان فلسفۀ یونانی است که بزبان عربی در آمده و به حرف تازی نوشته
شده.»...
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لیکن تفاوت هایی وجود دارد به اینکه صوفی در میان مسلمانان عالوه از زهد
و تقوی به داشتن خانواده و کارهای حیاتی مصروفیت دارد و عروج وی حقیقی
است و حتی در ادبیات اسالمی مشرب وحدت الوجودی مخروج شده است.
اما در مسیحیت صوفی به خلوت نشین عالقمند بوده و از کارهای دنیوی
گوشه گیری مینماید و این گروه مردم عروج نمی نمایند ،این گروه مردم به
کسانی میمانند که به تنهایی در میدان بایسکتبال ،توپ بازی کنند که برد و باختی
از آن متصور نمی باشد.
طوریکه گفتیم در ادبیات ما مشرب وحدت الوجودی و وحدت الشهودی
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محزوج گشته است و در این زمینه مثال های چون موالنا جامی ،موالنای بلخی،
شمس تبریزی ،حافظ ،شیخ عطار ،سنایی غزنوی وغیره را داریم.

در مسیحیت چون نیکولسن ،لویی ماس نیون ،هاندی بریکسون ،ویلیم جیمز،
جان هیگ و یا کسان دیگر که هر یک به تحلیل و تجارب دینی دست زده اند،
نیکولسن و یک تعداد شرق در تحلیل تصوف اسالمی نیز کارهای نهایت
ارجمندی را انجام داده اند.
مثالً تجاربی را که ویلیم جیمز در کتاب «انواع تجربۀ دینی» و هنری بریکسون
در کتاب «دو سرچشمۀ اخالق و دین» تحلیل کرده اند ،برای فهم تجربۀ دینی از
نگاه عرفان و تصوف راهکشای بیشتر متفکرین اروپا میباشد.
یکی از شاگردان زیگموند فروید بنام یونگ که مطابق افکار استادش همه
اعمال انسانی را به عشق ارتباط میدهد در حقیقت در همه بنی بشر قابل تطبیق می
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باشد که در آن صورت پیروان آئین های هندی ،بودیزم ،یهودی ،مسیحیت و
اسالم وغیره را در بر میگیرد.
یونگ و نوشته های او در قضایا و تیوری های روانی یکی از با ارزش ترین
مسایل تحقیقی می باشد که در حقیقت نبوض حاالت روانی را که در اعمال
روان انسانی ریشه دارد همه را برمال ساخته است ،از جمله محققان و دانشمندان
یکی هم ارواح شاد پروفیسور دکتور سید بهاءالدین مجروج کتاب «اژدهای
خودی» را با استفاده از نظریات یونگ نوشته است ،که یکی از کتب ارزنده
بشمار می آید و طوریکه شنیده شده کتاب استاد مجروح بزبان فرانسوی ترجمه
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شده است.

شهزاده دارا شکوه تیموری فرزند ارشد شاه جهان که بعضاً اورا به نسبت اینکه

پیرو طریقۀ قادریه بود «قادری» میگویند ،فلسفۀ آئین هندوها را با اسالم مقایسه
کرد و چون زبان هندی را بخوبی میدانست با ارتباط بزرگان و فالسفۀ هند بعد از
بحث ها و تبادل افکار کتابی را به عنوان «مجمع البحرین» نوشت که در بارۀ آن
چنین میفرماید:
«بعد از دریافت حقیقۀالحقایق و تحقیق رموز دقایق مذهب در حق صوفیه و
فایز گشتن به این عطیه عظمی ،در صدد آن شد که درک کند مشرب هند و
محققان این قوم قدیم نماید ،با بعضی از کامالن ایشان که به نهایت ریاضت و
ادراک و فهمیده گی و غایت تصوف و خدایابی و سنجیده گی رسیده بودند
مکرر صحبت داشته و گفتگو نمود و جز اختالف لفظی دریافت و شناخت

عارفان و سالکان 28 .................................................................................................................

تفاوتی ندید ،از این جهت سخنان فریقین را تطبیق داد و بعضی از سخنان که
طالب حق را دانستن آن ناگزیر و سودمند است فراهم آورده ،رسالۀ ترتیب داد و
چون مجمع حقایق و معارف دو طائفۀ حق شناس بود در «مجمع البحرین» مرسوم
گردانیده».
دارا شکوه یکی از بانیان مسلم عرفان تطبیقی شناخته شده است ،متذکر باید
شد آئین بودایی اگرچه ظاهراً جایش را به اسالم گذاشته است ولی اثرات روانی
آن تا کنون همه بر مردم خراسان و مناطق دیگر احساس میگردد.
حبــذا هنــد ،کعبـــۀ حاجات

خاصـــۀ یاران عافیت جــو را
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هرکه شد مستطیع فضل و هنر

رفتــن هند واجب است او را
«فیاض»

دارا شکوه همانندی و همگونی هایی را در میان عرفان مسلمانان و هندوان در
کتاب های اوپنی شادهه در یافته است.
اگرچه مردم خراسان و تورکستان با مردم هند ارتباطات زیاد از طریق
همزیستیها ،تأثیرات مذهبی و روانی داشتند ،ولی در سدۀ شانزده هم میالدی دورۀ
جالل الدین اکبر نواسه بابرشاه را دورۀ طالیی هند در فرهنگ هند ،تورکستان و
خراسان د انسته اند و در پنجاه سال حکومت او بسی رویدادهای عرفانی و فلسفی
رخ داده و نیز اکبر در اتحاد آئین ها سخت کوشید و با مشورۀ علمای بزرگ
دورۀ خود نام آنرا «دین الهی» گذاشت که مردم هند در نهایت درجه آنرا تقدیر
و ستوده اند.
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در دوران حکومت جهانگیر «شهزاده سلیم» امپراتور هند در مورد عرفان
اسالمی و هنـدی پیشرفتهای خـوبی صورت گـرفت و طوریـکه گفته آمد
جال ل الدین اکبر به پیر سلیم چشتی ارادت داشت و بعد از آن فرزندش شهزاده
سلیم عقیدت خاص به آن پیر داشتند.
در همین دوران تیموریان هند بود که هر صاحبدلی در هر گوشۀ که بود به
هند رفت و در آنجا مسکن گزید و از فرهنگ و دانش و آئین آن دیار مستفید
گردید ،در آن دوره امتزاج آئین ها به میان آمد و افکار هندی و اسالمی بسی
مسایل را از حالت تعصب به حالت حسن تفاهم آورد ،در آن زمان بود شاه جهان
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با فرزندانش دارا شکوه و جهان آرا بیگم پیرو طریقۀ قادریه بودند و با مال شاه

بدخشی رابطه پیری و مریدی داشتند.

در قسمت شهزاده دارا شکوه که نامش دایم ورد زبان اهل دانش و عرفاء
میباشد دانشمندی به اسم داریوش شایگان چنین آورده است.
«دارا شکوه بفراست دریافت که تفکر پیچیدۀ هند به رغم اساطیر آن و بت
پرستی ظاهرییش تفکری است بغایت عرفانی و در نهایت توحیدی و چون اسالم
به وحدت الوجود اعتقاد دارد ،بنابرین در کفه میان این دو راه حقیقت اختالفی
نیست و اگر هم افتراقی باشد ناشی از الفاظ و برداشت ویژه یی است که هر یک
از این دو دیانت از مبداء دارند»( .ص  ،167ایران نامه ،سال هشتم ش )2
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طبعاً واضح است که اساسات دین اسالم از نگاه عقیدۀ اسالمی با اساسات
هندی و بودایی فرق های اساسی دارد و منظور جناب آقای شایگان همگونی
های فلسفی ،عرفانی و نهایت کارهای بشری می باشد.

مراحل طریقت:
یکی از مراحل مخصوص مرحلۀ اول داخل شدن در طریقت را «کشف القبور»
میگویند و آن طوری است که صاحب طریقت وقتیکه با قبری روبرو میشود از
حاالت شخصیکه در قبر خفته است باخبر میشود:
یکـــی بینـندۀ معــــــروف بودی

که ارواحش همه مکشوف بودی

www.enayatshahrani.com
دمی بر ســــــــر گوری رسیدی

در آن گور آنچـه میرفتی بدیدی
«عطار»

در یکی از طریقه ها این مراحل باید مراعات شود:
خــــــواهی که شود دل تـــــو چو آئینه
ده چــــــــیز برون کن ز درون ســـــینه
حرص و غضب و بغض و دروغ و غیبت
بخـــــــل و حســــد و کبر و ریا و کینه
یکتعداد طریقت پیشه گان مراحل ذیل را به رسیدن مقام وحدت الزم میدانند:
 - 1تخلیه:

اینکه سالک خودرا از مشاغل دنیایی فارغ می سازد؛

 - 2تحلیه:

حالوت ایمان و علم برایش پیدا میشود و به معرفت می پیوندد،

گویا اینکه در زیر لباس زهد قرار میگیرد؛
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 - 3تجلیه:

که مرحلۀ سوم میباشد درجۀ تجلی فنا فی اهلل ،وحدت الوجود و

مقام وحدت الشهودی و از نظر ابن عربی تجلی ذات ،تجلی صفات و تجلی افعال
آمده است.
در باال مراحل تخلیه ،تحلیه و تجلیه ذکر گردید ،اصالً در تصوف اول زهد،
در وسط معرفت و در اخیر فنا می باشد که اساساً از اصحاب صفه منشاء گرفته
است ،این اصحاب صفه بشمول ابو هریره که صاحب زهد و تقوی و ریاضت بود
از روز جزا می ترسیدند و از آن است که در ریاضت کشی مصروف بودند.
در مرحلۀ ثانوی ویا دومی بعد از شهادت حضرت امام حسین(رض) که شهادت
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آن حضرت یک فتنۀ بزرگ بود صوفیان به اوج رسیدن این فاجعه و فتنه را

دیدند ،تصوف را اوج دادند و ترس و واهمه بر صوفیان غلبه کرد ،درین وقت

چون موضوع تصوف اوج گرفت این وضع جانب مصر سرایت نمود و از اینکه
مردم مصر از نگاه فرهنگ سابقۀ زیاد داشتند بناً آنان از مراحل ریاضت و
صوفیگری به مرحلۀ عرفان و معرفت رسیدند و به تعقیب آن طریقۀ مشهوری
راکه ذکرش پیشتر رفته بود بنام «صوفیۀ شاذلیه» بمیان آوردند.
زمانیکه از دو دورۀ تصوف یعنی دورۀ اصحاب صفه و شهادت حضرت امام
(رض)

حسین

و نفوذ تصوف در مصر ،تصوف و عرفان تا جائیکه امکان داشت

تکوین پیدا کرد ،بعد از آن تصوف در سرزمین های خراسان و تورکستان
گسترش پیدا کرد و بقا و انکشاف آن بصورت طبیعی رشد و مراحل زهد و
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معرفت و بقا به شکل منظم پیش رفت و در حقیقت تصوف از عربستان به مصر و
بعداً به خراسان و تورکستان راه یافت که جنبۀ جغرافیایی را بخود گرفت.
از اینکه در سرزمین های خراسان و محالت دیگر تصوف پیشرفت نمود ،دلیل
آن بود که اوالً مردم آن سرزمین ها پیش از اسالم ارتباط و پیوستگی خاص به
آئین هندویزم و بودیزم داشتند ،و در قسمت فلسفه های مذهبی و تصوفی
هندیان ،مردم زیر تأثیر آنان قرار داشتند ،چنانچه اگر در بارۀ صوفیزم و عرفان
مردم هند توجه شود و به تاریخ آن دقت گردد راه پیمایی های عرفا و صوفیان
اگر چندیکه مختلف باشد در مقام وحدت الوجودی بگفته داراشکوه با اسالم
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یکی میشود و بگفتۀ قاآنی باالخره همه از راه های مختلف به مکه میروند:
به سوی کعبه راه بسیـار است
من ز دریا شدم تو از خشکی
«قاآنی»

در صفحات گذشته ترقی و پیشرفت تصوف را در خاک هند گفتیم ،همچنان
در بارۀ آن مردم که تمرینات دینی شان از طریق موسیقی اجرا میشود آگاهی
داریم ،از آن سبب است که طرق مختلف متصوفین در آن دیار پیشرفت های
زیادی کرده است ،چونکه در وجود هر یک هندو ویا بودایی تأثیرات روانی
ادیان سرزمین هند وجود دارد و حقیقت هم همان است که تأثیرات روانی در هر
منطقه در هر دین و آئین احساس میگردد و از آنست که بعضی متصوفین
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نمیتوانند خود را مقید به یک منطقه و حتی بیک آئین بدانند ،چنانکه موالنای
بلخی میفرماید:
چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم
نه ترسا و یهـــودم من نه گبــــــرم نه مسلمانم
نه شرقی ام ،نه غربی ام ،نه بـری ام نه بحری ام
نه از کان طبیعی ام ،نــــــه از افـالک گردانم
نه از هند و نه از چینـم ،نـــه از بلغار و سقسینم
نـه از ملک عراقینم نــه از خاک خراســـــانم
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مکانم ال مکان باشــــــد ،نشانم بی نشـان باشد
نه تن باشم نه جان باشم ،که من از جان جانانم

چند اصطالح در تصوف و عرفان:
در تصوف و عرفان اصطالحات زیاد است ،این چند اصطالح فقط بصورت
نمونه و مثال آورده شده است.
 -ابدال:

بر جماعتی که صفات ناپسند را به صفات پسندیده تبدیل میکنند،

چهل نفر ابدال ویا هفت ابدال در جهان وجود دارد ،ابد و ابدیت از صفات
خداوند است؛
 -اتصال:

بنده از دیگران جدا شود و تنها خداوند را ستایش کند؛

 -ازل:

آنچه که ابتدا ندارد؛
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 استغراق :عبارت از آنست که عارف به حالت فنا قرار داشته باشد؛ اسم اعظم :یعنی اهلل است و اسم اعظم در اصطالح معنی دیگر دارد که هرکه آنرا بداند همه چیز را بدست می آورد و شاید هم همان وحدت الوجود باشد؛
 -پارسا:

دور از خواهشات نفسانی؛

 پیر مغان :شیخ راهنما؛گــر پیر مغان مرشد ما شـــد چــــه تفاوت
در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
«حافظ»

-

تجلی :نور مکاشفه که بر دل عارفان و مقبالن شایسته متجلی میشود،
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بگونۀ که حق را با دیدۀ بصیرت می بینند؛ (معجم)...
-

ترسا:

تجرید و قطع عالیق و رسوم و عادات و تقلیدات؛ (شرح گلشن راز)

 -تسلیم:

مطیع امر الهی بودن؛

 -تناسخ:

تعلق روح بعد از نابودی بدن اول به بدن دیگر؛

 -جابلسا:

عالم مثال و عالم برزخ است که ارواح بعد از مفارقت نشاۀ دنیا

بدانجا میروند و در آنجا صور جمیع اعمال و اخالق و افعال حسنه و سیه یی که
در دنیا کسب کرده اند خواهد بود؛ (شرح گلشن راز)
 -جابلقا:

مرتبۀ الهیه که برزخ میان غیب و شهادت است و مشتمل است بر

صور عالم؛ (شرح گلشن راز)

سنایی گوید:
سخن کز روی دین گویی چه عبرانی چه ترسایی
مکان کـز بهر حـــق جویی چه جابلقا چه جابلسا
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بعضی اشعار دل انگیز و صوفیانه:
از فخرالدین مشهور به عراقی:

نخستیـن باده کانـدر جــام کردند

ز چشــم مست ســاقی وام کردند

چو تا خود یافتـند اهــل طرب را

شراب بیخــودی در جــام کردند

ز بهـر صیـد دلـهای جــــــهانی

کمـند زلف خــوبان دام کــردند

به گیتی هـــــر کجا درد دلی بود

به هم کردند و عشقش نام کردند

جمال خـــویشتن را جلــوه دادند

به یک جلوه دو عالــم رام کردند

نهان بــــا محرمی رازی بگفتـــند

جهــانی را از آن اعــــالم کردند
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چو خود کردند راز خویشتن فاش
«عراقی» را چـــرا بدنام کــردند؟

موالنا گوید:

عشق چـــو شد بحر را مانند ریگ

عشق ســـــاید کوه را مانند ریگ

عشق بکشاید فلک را صد شکاف

عشـــــق لرزاند زمین را از گزاف

حافظ نیز در بارۀ عشق آورد:
در ازل پرتو حسنت ز تجـــلی ســـــــــر زد
عشق پیدا شـــــد و آتش به همــــه عالم زد
جلوه یی کرد رخت دید مَلَک عشق نداشت
عین آتش شـــــد از این غیرت و بر آدم زد
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آب دریا را اگــــــــر نتوان کشید
هم بقدر تشـــــــــنگی باید چشید
مولوی گوید:
هر کــــه را اسرار حق آموختند

مهـر کردند و دهانـــش دوختند

عارفان که جام حــق نوشیده اند

رازها دانســــــــته و پوشیده اند

بر لبش قفل است و بر دل رازها

لب خموش و دل پـر از آواز ها

هرچه گویم عشق از آن باالتر است
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از محیط فهم انســــــان باالتر است
پرسید یکی کـــه عاشقی چیست؟
گفتم که چــــو ما شــــوی بدانی
از هزاران اندکی زیــن صوفی اند
باقیــــــان در دولــت او می زیند
«مولوی»

روی به محراب نهادن چه سود

دل به بخــارا و بتـــــــان تراز

ایزد ما وسـوســـــــــۀ عاشقی

از تـــــــــو پذیرد نپذیرد نماز
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به تعلیـــم و تعلم هیچکس عاشق نمیگردد
بلی در عشق شاگردی و استادی نمی باشد
«واقف الهوری»

مولوی گوید:
هرچــــــه گویم عشـــق را شرح و بیان
چون به عشـــــق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفســـــــیر زبان روشنــگر است
لیک عشــــــق بی زبان روشن تر است
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خــود قلـــم اندر نوشــــتن می شتافت

چون به عشق آمد قلم بر خـود شناخت
علت عاشـــــــق ز علت هـــا جداست
عشــــــق اصطرالب اســــرار خداست
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشــــق و عاشقی هم عشق گفت
آفتاب آمـــــــــــد دلیـــــــــل آفتاب
گــــــــر دلیلت بایـــد از وی رو متاب
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بگفته فروید عشق منشاء و مبداء اعمال انسانیست ،عشق بر انسان می آید و
آموختنی نیست ،نگارندۀ این سطور کتابی را به عنوان «زیب النساء بیگم و مفهوم
عشق در اشعار او» تهیه داشتم ،دیوان وی بسیار ضخیم نمی باشد ،هر صفحه یی را
که برگردانیده به صفحۀ دیگر میرفتم کلمۀ عشق را در آن میدیدم ،باالخره به این
فکر شدم که هر بیت را که کلمۀ عشق در آن آمده باشد بیرون نویس نمایم و آن
را انجام دادم ،چون آن ابیات را بر شمردم چهار صد و پنجاه و سه بار کلمۀ عشق
در دیوان کوچک او ذکر شده بود .اما صدها کلمۀ دیگر نیز در دیوان مخفی به
مفهوم عشق آمده بود که جمع آن همه مشکل تمام میشد.
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مخفی گوید:

نازم به سر همت پروانه کـــــــه در عشق
جان داده و پر سوخته و گرم سماع است

مـزن فرهاد تیشـــــــــــــــه بر دل کـوه
کـه آتش ها نهان در سنگ عشــق است

چندین سخن عشق که گفتند و گذشتند
در مذهب عشاق یک افسانۀ عشـق است
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عشق دامنگیر آدمیان است و هر انسان در حیات خود عاشق میشود و عشق
دارد ولی عشق به اشکار مختلف مشاهده میگردد.
عشق زنان هندو بر شوهرهایشان بحدی است که در وقت مرگ شوهر خود ها
را با او می سوزانند ،بابرشاه بعد از فتح دهلی یکی از آن واقعات را در بابرنامه
ذکر کرده و خود شاهد آن بوده است ،امیر خسرو بلخی دهلوی از نوابغ موسیقی
و از صوفیان بزرگ طریقۀ چشتیه در آن باره میگوید:
«خسروا» در عشق بازی کم ز هندو زن مباش
کز برای مــرده سـوزد زنده جـان خویش را

www.enayatshahrani.com

عارفان و سالکان 41 .................................................................................................................

فصل دوم
موالنا جالل الدین محمد بلخی
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پدر موالنا جالل الدین محمد بلخی ثم رومی سلطان العلماء لقب داشت و او
از ابتدا تا انتها صاحب شریعت بود و شرع شریف محمدی را ترویج مینمود،
فرزن د او جالل الدین بعد از وفاتش مقام مدرسی پدر را در قونیه بدست آورد و
بعدها در عشق شمس سوخت و از قال به حال شتافت که میگفت:
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
خــام بدم ،پختـــــه شدم ،سوختم
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دانشمند گرامی سراج الدین وهاج در مقالۀ «جنبش طالبان در ترازوی انصاف»
در بارۀ موالنا از افالکی می آورد که «حکمای پیشین رباب را به موالنا نسبت
میدهند و عالقۀ موالنا جالل الدین بلخی به هنر زیبای موسیقی به حدی بود که
وقتی یکی از اقارب وی چشم از جهان پوشید جنازۀ اورا با ساز سروده حمل
کردند ،متعصبان تنگ نظر که در هر زمان ظهور کرده اند با قهر و غضب به
موالنا گفتنـد :پیـشاپیش جـنازه ها قبل برین مقربان و مؤذنان می رفتند و آیات
کالم اهلل را میخواندند ،حاال این نوازنده گان چه معنی دارد؟ موالنا فرمود :مؤذنان
و حفاظ پیش جنـازه از آن میـروند تا گـواهی دهنـد که مـرده مسلمان بود اما
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نوازنده گان گواهی میدهند که میت عالوه بر آنکه مسلمان عاشق هم بود».

(مناقب العارفین -افالکی)

موالنا چون عاشق و عاشق خداوند و در مقام وحدت الشهود و وحدت الوجود
راه رسیدن به عشق پاک را از طریق شمس تبریزی تصور میکرد دایم از طریق
ساز موسیقی بروش یک عده متصوفین دیگر در ذکر خداوند مشغول بود.
مولوی در دیوان های مثنوی معنوی و شمس تبریزی اسماء اسباب و آالت
موسیقی را ورد زبان میسازد و نیز طریق ذکر را که راه رسیدن بخدا است از
طریق سماع میداند ،یعنی موالنا ذکر خداوند را آمیخته با موسیقی انجام میداده و
اینست چند نمونۀ اشعارش که به موسیقی اشاره مینماید و نامهای آالت را در
شعر می گنجاند:
بشنو از نی چون حکایت میکند

وز جــــداییها شـکایت میکند

کز نیســــــتان تا مرا ببـریده اند

وز نفیـرم مرد و زن نالـــیده اند
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این اشعار را میر فخرالدین آواز خوان تصوفی در محافل و رادیو و غیره با
لحن و روش صوفیانه میخواند .شادروان استاد خلیل اهلل خلیلی کتابی را بنام «نی
نامه» نوشته و تفسیر بیت را بیان داشته است و باالخره در داستان نتیجه را به جایی
نسبت میدهد که محمد(ص) به علی(کرم اهلل وجهه) اسراری را هویدا میسازد تا بکسی
نگوید و آنست که علی(کرم اهلل وجهه) به چاه راز میگوید و نی که در آن چاه سبز
میشود از طریق صدا بدل ها تأثیر می اندازد.
در اشعار دیگر موالنا بوفرت از اسباب موسیقی ذکر شده است:
لیک بــــــود مقصودش از بانگ رباب
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همچو مشتاقان خیـــــــــال آن خطاب

نالـــــــــــۀ سُرنا و تهــــــدید دهــــل
انـدکی مانـــد بــــدان ناقــــــوس کل
بانگ گردشهای چرخ است اینکه خلق
مینوازندش بـــــــــه تنبور و بــــه حلق
شمس تبریزی بــــــه روحـم چنگ زد
الجرم در عشــــــــق گشــــتم ارغنون
تارهــــــای چـنگ را مانیـــــــــــم ما
چونکه در ســـــاز هـــم زیر و بم زنیم
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چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم
کس نداند حالت من نالـــۀ من رو کند
و البته این یک واقعیت است موسیقی یکی از راه های افشای عقاید و خواسته
های درونی انسان میباشد که پیوسته با شنیدن و یا کشیدن صدا و نغمه ها به روان
آرامش و تسکین ببار می آورد چنانچه که:
متین سلجوقی در کتاب دانش نامۀ خود در بارۀ موالنا می آورد« :موالنا روزی
در مجلس بزرگ گفت مردان خدا را حالتی و ضرورتی است که شبیه مخمصه و
استقامت و رفع آن جز بسماع و رقص و تواجد و اصوات آغاز نشود و در بارۀ
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رباب میفرماید:

هیـــچ میدانی چــــه میگوید رباب

زاشک چشم و از جگر های کباب

پوستی ام دور مـانده مـن ز گوشت

چون ننالــم در فــراق و در عذاب

چوب هم گوید بدم مـن شـاخ سبز

زین مـن بشکست و بدرید آن رکاب

بانگ مـا همچـو جرس در کاروان

یا چـو رعدی وقـت سیران سحاب

تُرک و رومی و عرب گـر عاشقند
هم زبـان اوست ایــن بانگ رباب»
(ص  183 ،182دانشنامه)

حضرت موالنای روم مقام موسیقی را چنین گفته:
مرا تــــــا محرم آن رازکردند

بگوش من ز غیب آواز کردند

نفس در قالب انسان نمی رفت

درون سینۀ او ســـــــاز کردند
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امیر حسینی سادات غوری هروی

(رح)

(وفات  817ق)
در بارۀ این شیخ اعظم ،کان ادب و عرفان غوری یا هموطن بسیار عالیمقام ما
تحقیق و نوشته کمتر شده و مردم ما حتی یکتعداد دانشمندان در بارۀ او معلومات
(ج)

ندارند ،خداوند

روح استاد مولوی عبدالروف فکری سلجوقی را شاد داشته

باشد که در طول عمر کوتاه و پر بار خود به احیاء و غنای فرهنگی سرزمین
فرهنگ زای هرات باستان دست زد و در جملۀ مشایخ و بزرگان و امامان بزرگ
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هرات از امیر حسینی سادات هروی نیز یاد کرد.

شیخ کبیر امیر حسینی سادات یا این عارف دانا که حضرت شیخ محمد
شبستری را با سواالت عرفانی و تصوفی و فلسفی خویش بشور آورد و این شور
در حلقه های عرفانی و خراباتیان چنان هنگامه بر انگیخت که لذت هردو یعنی
سواالت امیر حسینی و جوابات شیخ شبستری تا هنوز از گرم ترین مباحث بوده و
دوام دارد.
در سوانح و شرح حال هر شیخ و هر بزرگ میخوانیم که به اثر بعضی وقایع
ویا الهامات آسمانی در وجود شان تغییرات می آید سپس آنان با اوصاف عالیۀ
شان مشهور میگردند ،چنانچه حکیم ناصر خسرو را میخوانیم که اورا در خواب
براه راست رهنمایی میکنند وغیره ،و درین مختصر دلیل تنبه و تغییر حال سه مرد
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تاریخ را به آهو نسبت میدهند که خیلی ها دلچسپ است و آهو را همه میدانند
که یک حیوان معصوم و بی آزار است و در زیبایی او شعراء هزاران بیت را
نثارش کرده اند و چه عاشقی نبوده که به معشوقه خویش کلمات وحشی ،چشم
آهو وغیره را نسبت نداده باشند از جمله:
ز فطرت جلـــوۀ دارد جمـالش سـاده چـــون آهو
نه زلفش شانه میخواهد نه چشمش سرمه در صحرا
در بارۀ آهو درین مختصر سه داستان آورده میشود که دو حکایه باهم مشابه و
یکی مجزا از آنهاست ،حکایت اول در بارۀ امیر سبکتگین و حکایات دیگر به
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ابراهیم ادهم و امیر حسینی تعلق میگیرند.

حکایت اول را در تاریخ بیهقی در بارۀ سبکتگین میخوانیم که« :پیشتر از آنکه

من به غزنین افتادم یک روز بر نشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم
ببلخ و همان یک اسپ داشتم و سخت تیز تک و دونده بود ،چنانکه هر صید که
پیش می آمدی باز نرفتی آهوی دیدم ماده و بچه یی با وی ،اسپ را بر انگیختم و
نیک نیرو شمردم و بچه از مادر جدا شد و غمی (در اصطالح خالص تاجیکی
مانده و ذله و خسته) شد ،بگرفتمش و بر زین نهادم و باز گشتم و روز نزدیک
شام رسیده بود چون لختی براندم آوازی بگوش آمد باز نگرستم مادر بچه بود که
بر اثر من می آمد و غریوی و خواهشکی میکرد ،اسپ گردانیدم بطمع آنکه مگر
وی را نیز گرفته آید و بتاختم چون باد از پیش من برفت باز گشتم و دو سه بار
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هم چنین می افتاد و این بیچاره گک می آمد و می نالید تا نزدیک شهر رسیدم
مادرش همچنان ناالن -ناالن می آمد دلم بسوخت و با خود گفتم از این آهو بره
چه خواهد آمد بر این مادر مهربان رحم باید کرد ،بچه را به صحرا انداختم سوی
مادر بدوید و غریو کردند و هردو برفتند سوی دشت و من بخانه رسیدم شب
تاریک شده بود و اسپم بی جو مانده سخت تنگ دل شدم و چون غمناک در
وثاق بخفتم بخو اب دیدم پیر مردی را سخت فرهمند که نزدیک من می آمد و
مرا میگفت یا سبکتگین که آن بخشایش که بر آن آهوی ماده کردی و بچه
گک بدو باز دادی و اسپ خود را بی جو یله کردی ما شهری را که آنرا غزنین
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گویند و زاولستان بر تو و فرزندان بخشیدیم و من رسول آفریدگارم جل جالله و

تقدست اسما و اال اله غیره».

در شرح حال ابراهیم ادهم(رح) که او فرزند دو عاشق و معشوق است ،بعد از
مرگ مادرش چون پسری از او نمانده بود بر تخت پادشاهی ام البالد بلخ نشسته و
حکم میراند ،روزی از روزها ابراهیم ادهم به عزم شکار میرود و در جایی با
آهویی مقابل شده و بفکر شکار او می افتد ،آهو بقدرت الهی بزبان آمده به
ابراهیم میگوید که یا ابراهیم این کاریکه تو میکنی تو به آن آفریده نشده یی ،برو
کاری را تعقیب کن که خدا بتو ارزانی کرده و از آنست که ابراهیم یکدم از همه
نعمات دنیایی و دربار خود را کنار گرفته یا هو یا من هو گفته در پی «او» میرود و
خود را فنا بر آن میسازد ،شادروان عبدالحی حبیبی در کتاب «فضایل بلخ» که
تعلیق بسته اند ابراهیم ادهم را یکی از مشایخ هفتاد گانۀ بلخ شامل کرده است.
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حکایت سومی را از کتاب «نفحات االنس» جامی که امیر حسینی با آهوی
مقابل میشود می آوریم که مشابهت زیاد دارد بواقعۀ ابراهیم ادهم «گویند سبب
توبۀ وی آن بود که روزی به شکار بیرون رفته بود آهویی پیش وی رسید
خواست تأثیری بر وی افگند آهو به وی نگریست و گفت حسینی تیر بر ما میزنی
خدای تعالی ترا برای معرفت و بندگی خود آفریده است نه از برای این و غائب
شد ،آتش طلب از نهاد وی شعله بر آورد از هرچه داشت بیرون آمد و با جماعتی
جوالقیان همراه شد و بمولتان رفت شیخ رکن الدین آن جماعت را ضیافت کرد
و چون شب شد حضرت رسالت صلی اهلل علیه و آله وسلم را بخواب دید که
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گفت فرزند مرا از میان این جماعت بیرون آور و به کار مشغول کن روز دیگر
شیخ رکن الدین با ایشان گفت که در میان شما سید کیست؟ اشارت به امیر

حسینی کردند وی را از میان ایشان بیرون آورد و تربیت کرد»( .ص  ،545نفحات
االنس ،چاپ لکنهو)

در بارۀ امیر حسینی سادات غوری طوریکه گفت شد معلومات زیاد نوشته
نشده درمقدمۀ گلشن راز «الهیجی» معلومات از نفحات االنس جامی اخذ شده
ولیکن شادروان استاد فکری سلجوقی در کتاب «مزارات هرات» راجع به شیخ
امیر حسینی چنین معلومات میدهد« :قطب ربانی و محقق صمدانی سیدالکبیر
حسین بن عالم بن ابی الحسین المشهور به امیر حسینی سادات علوی عالم ،عارف
و محقق موحد اصلش از (کریوه) نواحی غور بوده از مریدان شیخ رکن الدین
ابوالفتح و او مرید پدر خود شیخ صدرالدین و او مرید پدر خویش شیخ
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بهاءالدین زکریای ملتانی است ،وی مشایخ بسیار دیده و خدمت این طایفه بسیار
کرده ،مصنفات میر حسینی معروف و معرف حال اوست چون نزهۀ االرواح و
طرب المجالس و صراط المستقیم و گنج نامۀ الهی و زادالمسافرین و کنزالرموز و
دیگر رسایل نفیسه»( .ص  44 ،43مزارات هرات)

تاریخ وفات وی را «سادس عشر شوال سنۀ ثمان عشر و سبع مایه» یعنی در
شانزده هم شوال ( 718ق) گفته اند و سال وفاتش را درین دو بیت نیز میتوان
دریافت:
ده و شش از مۀ شوال و هفتصد و هجده
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نمـــــود واقعـــــــــۀ افتـخار آل محمد

روان سیـــد سادات عصــــر میر حسینی
شد از سراچۀ دنیـــــــا بدار ملک مخلد

در قسمت موقعیت قبر امیر حسینی در نفحات االنس چاپ هند و چاپ ایران و
مزارات هرات متفق القول در «مصرخ» هرات گفته شده و استاد فکری بصورت
مشخص تر چنین می آورد« :قبرش در مصرخ است ،در خلف قبر و گنبد سید
عبداهلل بن معاویه بن عبداهلل بن جعفر طیار(رض) و فیض از مرقد مطهرش میبارد:
فرد:
هر کس که ز ملک آشنائیست
داند کـــه مطاع ما کجائیست»
(ص  ،44مزارات)...
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استاد فکری سلجوقی که محقق توانا و دانشمند عالیمقام است در پاورقی
بخش امیر حسینی بعضی معلومات را توضیح مینماید واز تحقیقاتش چنین بر می
آید که نام امیر حسینی به اشکال مختلف آمده مثالً میگوید پدر کالن امیر
حسینی در نسخۀ اصلی (ابی الحسین) آمده و استاد فکری اورا (سید علوی)
آورده ولی در پاورقی می نویسد که در «اصل» و چاپ هرات (سید حسینی) و در
چاپ الهور (سید میر حسینی) و در نسخۀ ناقص (امیر حسینی سادات).
معلوم است که استاد فکری سلجوقی نسخه یی را بنام «اصل» یاد میکند و بعداً
از چاپ های هرات و الهور و نسخۀ «ناقص» نام میبرد و این فصل گواه بر آن
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است که شادروان استاد فکری همۀ این نسخ را بدست داشته و نتیجه یی هم

استخراج نموده است ،من نگارنده یک کاپی نفحات االنس چاپ لکنهو را

بدست الحاج اسیری هروی دیدم و معلوم است که چاپ دیگر بقول استاد فکری
در الهور صورت یافته است .و چون استاد فکری نام کتاب را که در الهور چاپ
شده مشخص نمی نویسد از آن سبب شاید کتاب دیگری باشد که در بارۀ امیر
حسینی استفاده کرده باشد.
در قسمت جای تولد امیر حسینی در نفحات االنس چاپ لکهنو و چاپ ایران
نام قریه را «زگزیو» آورده اند ولی استاد فکری «کریوه» آورده است که در
پاورقی دلیل آنرا چنین مینویسد:
«نسخۀ ناقص (کریوه) و آن ناحیهییست در غور که اکنون آنرا (کرو) میگویند
و کرو واسفور دو قریه ایست متصل هم و میگویند قبر امیر عالم الحسینی پدر امیر
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حسینی تا کنون آنجا برجاست و باغچۀ میر حسینی تا اکنون مشهور و در آن
باغچه درخت جوز کهن سالیست که میگویند خود امیر حسینی آنرا غرس نموده
و جوز (گردگان) آنرا به تبرک می برند ،نگارنده (فکری) هنگام سفر غور از
پهلوی آن عبور نموده و از دو سواد آنرا دیده ام ،بسال ( 1322هـ ش) اما فرصت
زیارت مزار سید عالم دستم نداد»( .ص  ،43مزارات هرات)

از نوشتۀ استاد فکری سلجوقی فهمیده میشود که اصل نسخۀ دستنویس
«کنزالرموز» تألیف امیر حسینی بدسترس شان قرار داشته چنانچه میگویند که از
مثنوی کنزالرموز میر حسینی چنان بر می آید که وی بال فصل مرید شیخ
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بهاءالدین زکریای ملتانی بوده و چنانکه میفرماید:
شیــــــخ هفت اقلیـــم قطب اولیاء

واصــــــل حضرت ندیــــم کبریا

مفخـــر ملت بهاء شــــــرع و دین

جان پاکش منبـع صـــــدق و یقین

از وجـــــود او بــــــه نزد دوستان

جنت المأوا شــــــده هندوســـتان

منکه روی از نیــک و از بــد تافتم

این ســــعادت از قبـــولش یافتــم

رخت هستی چون برون کرد از جهان

کز پروازی همایش ز آشــــیان

آن بلنـــد آوازۀ عالـــــــم پنــاه

ســــرور عصــــر افتخار صدرگاه

صدر دین و دولت آن مقبـول حق
نه فلک بر خوان جودش یک طبق
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استاد فکری در ختم گفتار فوق چنین می آورد« :کنزالرموز نسخۀ دستنویس
نگارنده» و در قسمت کتاب «گنجنامۀ الهی» امیر حسینی چنین می آورد« :در همه
نسخ چاپی و خطی (گنجنامه) و در اصل (گنجنامۀ الهی) و ظاهراً همین اثر
گنجنامه یا کنز السالکین که به پیر هرات منسوب است و بعضی عقیده دارند که
آنرا امیر حسینی از مقوالت خواجۀ انصار فراهم نموده و کتابی

آراسته»( .ص ،44

مزارات) و در بارۀ موجودیت کتاب های دیگر امیر حسینی استاد فکری می نویسد:
« در اصل دیگر رسایل بسیار گفته و متن مطابق نسخۀ ناقص فراهم شد ،مصنفات
امیر حسینی اغلب در دست است و از آنجمله نسخۀ نفیس کهن سالی از «روح
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االرواح» او در موزۀ کابل موجود است و نسخۀ نفیس و کمیاب مثنوی «عشقنامه»
او نزد نگارنده موجود که انشاهلل هردوی این کتاب بطبع خواهد رسید».

(ص ،44

مزارات)

چون استاد مولوی عبدالروف فکری سلجوقی در جوانی وفات یافت و همه
کارهای علمی ،عرفانی و تحقیقاتی اش در صحنه عمل پیاده نشد ،ولی بازهم
همینکه در هر مسئله روشنی خاص انداخته غنیمت بزرگی بشمار میرود ،من در
قسمت آثار یاد شدۀ باال با فرزندان آن دانشمند گرامی در تماس شدم ،هیچ یک
ذره یی معلومات در زمینۀ کتب آن شادروان ندارند ،میگویند مثنوی «عشقنامه»
ن زد شان بوده و حاال از آن درکی نیست و یا اینکه نسخۀ دستنویس «کنز الرموز»
وغیره.
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در بارۀ پیر بزرگ غوری هروی یا امیر حسینی نمیتوانم زیاده تر معلومات ارائه
نمائیم و دست آوردۀ ما بیش از آن نیست که در باال آوردیم ،چون امیر حسینی
یا این شیخ بزرگ خراسان بعد از تحصیل از سرزمین مولتان به هرات تشریف
آورد ،بگفتۀ موالنا جامی «همه اهل هرات مرید و معتقد وی بودند» تا اینکه در
هرات وفات نمود.
دانشمند فرزانۀ هرات جناب عبدالعلی نور احراری معلومات دیگر دربارۀ امیر
(رح)

حسینی سادات که سلف شان باشد فرموده اند« :در قسمت امیر حسینی سادات

بیش از این معلومات در دست نخواهد باشد و بقرار شنیده گی خواهر مرحوم
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(حکمت) در مورد امیر حسینی سادات تیزس دوکتورای خود را نوشته که

بدسترس ما قرار ندارد» .این نگارنده بعد از اطالع اینکه اقامت داکتر فروغ
حکمت را در شهر بلومینگتن اندیانای امریکا شنیدم و مراجعه کردم ،دریافتم که
چند روز پیشتر وفات کرده بودند و دختر شان نسرین حکمت گفتند که پنج جلد
کتاب امیر حسینی سادات و اوراق زیادی از یادداشت های مادرش داکتر فروغ
حکمت در ایران مانده کسی نیست که آن کتاب ها را به امریکا بیاورد .البته یک
موضوع قابل اعتماد و اطمینان میباشد که تیزس دوکتورای روانشاد حکمت در
دانشگاهیکه دوکتورا گرفته یقیناً باید وجود داشته باشد و از ارتباطات استاد
فکری و مرحوم حکمت و خواهرش روانشاد فروغ حکمت دریافتیم که همه
مآخذ توسط ارواح شاد استاد فکری به آنها داده شده است و شاید اصل نسخ هم

در جملۀ کتب فروغ حکمت در ایران باشند.

عارفان و سالکان 53 .................................................................................................................

دانشمند گرامی استاد علی اصغر حکمت در مورد نوشتۀ خواهرش در کتاب
«تاریخ ادبی ایران» به تأیید جناب عبدالعلی نور احراری چنین می آورد« :خانم
دکتر فروغ حکمت همشیرۀ این بنده رسالۀ پایان نامۀ (تیزس» دکترای خود را در
دانشکدۀ ادبیات طهران بسال ( 1327هـ ش) در شرح احوال و آثار این عارف
بزرگ (امیر حسینی) مخصوص ساخته در تحقیق مطالب و مطالعۀ منابع و تجزیۀ
کلمات او سعی بسیار کرده و رنج فراوان برده و رسالۀ جامعی برشتۀ تألیف
آورده است»( .ص  ،186تاریخ ادبی ایران)
استاد علی اصغر حکمت «تاریخ ادبی ایران» تألیف پروفیسور ادوارد براون را
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ترجمه نموده در بارۀ نظریات استاد فکری سلجوقی میفرماید« :آقای فکری

سلجوقی هروی که از جملۀ دانشمندان و فضالی معاصر افغانستان و از دوستان

صاحب قدر نویسندۀ این سطور است بر حسب استدعای این بنده تحقیقاتی از
مقبرۀ میر حس ینی فرموده و یادداشتهای مفیدی برای من نوشته اند از آنجمه
میگویند :در جوار صریح سید عبداهلل بن معاویه قبر امیر حسینی سادات قرار دارد
و روی سنگ کوچکی این قطعه را کتیبه کرده و باالی سر قبر عموداً نصب
فرموده اند ،قطعۀ مذکور که مطلع آن (ده و شش از مۀ شوال و هفتصد و هجده)
است در سطور پیش ذکر گردیده است .در سال ( 1339هـ) با حبیب اهلل خان امیر
افغانستان مزار سید را ترسیم و گچ کاری کرده اند ،لوحۀ قدیمی قبر او با کمال
تأسف از میان رفته و بجای آن لوحۀ جدیدی مشتمل بر قطعۀ مغلوطی نصب
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شده ،این بندۀ مترجم در سال ( 1329هـ ش 1647 ،م) توفیق زیارت مزار کثیر
االنوار آن سید بزرگوار را در مصرخ حاصل کرد»( .ص  ،188تاریخ ادبی ایران)

و اما در بارۀ پانزده سوال امیر حسینی سادات غوری رحمت اهلل علیه ،امیر
حسینی پانزده سوال دینی ،روانی و فلسفی را چنین آغاز میکند:
«نخست از فکر خویشـــم در تحیر
چه چیز است آنکه گویندش تفکر»
این سوال و سواالت دیگر آن رحمت اهلل علیه جهانی را بر شور و غوغا آورد
و صدها و هزاران عارف و صوفی و فیلسوف را بوجد و جذبه وادار گردانید و از
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آن است که حضرت شیخ محمود شبستری پانزده سوال را جواب داد و کتابش را

بنام «گلشن راز» گذاشت وقتیکه امیر تیمور اردبیل را تصرف کرد از مردم پرسید
که مرقد مطهر شیخ شبستر کجاست ،گفتند فالن جای ،وی بخاطر اینکه «گلشن

راز» اورا خوانده بود به سر مرقدش رفت و پول هنگفتی را بغرض اعمار آرامگاه
او داد و هم اهل قریه را از مالیه معاف گردانید و این کار را امیر تیمور در
آرامگاه ابوالقاسم فردوسی یا پیغمبر سخن دری نیز در سفر پیشتر خود اجرا کرده
بود.
(رح)

یکی از معاصرین حضرت جامی

بنام محمد الهیجی گلشن راز شیخ

محمود را شرح و بسط داد و نامش را «مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز»
گذاشت که کیوان سمیعی بر آن مقدمۀ طوالنی نوشته است ،زمانیکه الهیجی

عارفان و سالکان 55 .................................................................................................................

شرح کتاب گلشن راز را به حضرت جامی فرستاد و نظر خواهی نمود ،جامی
چنین نوشت:
ای فقــــر تو نور بخش ارباب نیاز
خــــرم ز بهار خاطرت گلشن راز
یک ره نظــــری برمس قلم انداز
شاید که برم ره به حقیقت ز مجاز
عالمه صالح الدین سلجوقی خلف الصدق امیر حسینی در کتاب «افکار شاعر»
که این نگارنده به آن تعلیق بسته است جوابهای امیر حسینی را تحریر داشته،

www.enayatshahrani.com
همچنان عالمه محمد اقبال الهوری جواب های امیر حسینی سادات غوری را

اینطور می آغازد:

درون سیــــــــــــنۀ آدم چــه نور است
چه نور است اینکه غیب او حضور است
من اورا ثابت ســـــــــــــــیار دیــــدم
من اورا نـــــــــــــــور دیــدم نار دیدم
«از کلیات فارسی اقبال»

برای اینکه سواالت شیخ کبیر امیر حسینی غوری هروی جهانی را به شور
آورده است بهتر است هر پانزده سوال اورا در اینجا آورده و گفتار خود را در
بارۀ او بپایان برسانیم:
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سوال اول:

نخست از فکــر خـــویشم در تحیــر
چه چیز است آنکه گوینــدش تفکر؟

سوال دوم:

کدامین فکــــر مارا شــرط راه است
چرا گه طاعت و گاهی گنــاه است؟

سوال سوم:

کـــه باشم من؟ مرا از من خبـــر کن
چه معنی دارد« :اندر خود سفر کن»؟

سوال چهارم:

مسافر چــون بود ،رهرو کـدام است
کرا گویم که او مـرد تمــــام است؟

www.enayatshahrani.com
سوال پنجم:

که شد بر سر وحــدت واقف آخر؟

شناســـــایی چه آمد عــارف آخر؟
سوال ششم:

اگر معــروف و عارف ذات پاک است
چه سودا در سر این مشت خاک است؟

سوال هفتم:

کدامین نقطـــــه را نطق است «انالحق»
چه گویی هرزه بود آن قــــول مطلق؟

سوال هشتم:

چـــــــرا مخلــــوق را گــویند واصل
سلوک و سیـر او چون گشت حاصل؟
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سوال نهم:

وصـــال ممکن و واجب بهـــــم چیست
حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟

سوال دهم:

()1

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد

ز قعر او چــــــــه گوهر حاصل آمد؟
سوال یازده هم:

چه جزو است آنکه او از کل فزون است
طریق جســـتن آن جـــــزو چون است؟

سوال دوازده هم:

قدیم و محدث از هـــــم چون جدا شد
که این «عالم» شد آن دیگر «خدا» شد؟
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سوال سیزده هم:

چه خواهـــــــد مرد معنـی زان عبارت

که دارد سوی چشــــم و لب اشارت؟
سوال چهارده هم :شراب و شمع و شاهد را چه معنی است
خراباتی شدن ،آخر چــه دعوی است؟
سوال پانزده هم:

بت و زنار و ترســــــــائی درین کوی
همه کفر است اگر نه چیست بر گوی؟

-

در کتاب اقبال عوض نطقش ،علمش آمده.
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سنایی غزنوی
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در دهۀ اخیر نوزده صد عیسوی در ایالت ورجینیا ،از طرف اکادمی علوم
مهاجرین افغانستان مجلسی را در بارۀ بزرگداشت شمس العارفین ابوالمجد
مجدود بن آدم سنایی غزنوی برپا کرده بودند و رئیس دانشمند گرامی جناب
محمد صدیق راشد سلجوقی برای این کمینه وظیفه داد تا دربارۀ شیخ بزرگ
غزنی حضرت سنایی چیزی بنویسم.
عنوان مقاله را «غزنی و سنایی» انتخاب کردم و آن مقاله در سه بخش در مجلۀ
«درد دل افغان» بمدیریت سراج وهاج بچاپ رسید.
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چون کتاب هذا زیاده تر جنبه های حیاتی عرفاء و سالکان را حکایه مینماید
لذ ا قسمت تاریخ غزنه را برداشته در بارۀ شیخ بزرگ غزنه سنایی کلماتی چند که
تحریر یافته بود با عالوه و حذف چند جمله و مفهوم آورده شد.
در خصوص زنده گینامۀ حضرت ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی می
توان گفت که تحلیل مراحل مختلفۀ روانی و محیط اجتماعی سنایی و جامعۀ آن
وقت از عهدۀ هر شخص خاصتاً این راقم به آسانی نمیتواند تصریح و تحلیل و
توضیح شود.
همچنان کسیکه در بارۀ سنایی میخواهد چیزی بنویسد الزم است که او خود
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صوفی صاحبدل ویا عالم ادبیات آمیخته با عرفان باشد که بتواند در باره وی چند

کلمه را ارائه دارد.

آنچه را که به آسانی در بارۀ سنایی(رح) میتوان گفت آنست که سنایی بارها در
بارۀ سالله های تگینیان کابل شاهان اعم از تورکی شاهان و هندو شاهان ورود
اسالم در ساحۀ غزنی و کابل و قندهار وغیره را شنیده و خوب میدانسته که دربار
شهنشاء بزرگ و ساالر مجاهدین سلطان محمود غزنوی ماالمال از شکوه و دبدبه
در علم و دانش ،مسایل دینی و ادبیات دری بود.
طوریکه در بحث غزنی و غزنویان و صوفیان و عارفان گفته شد که غزنی یا
آن محیط باصفا و زیبا علماء و عرفای زیادی را در دامان خود پرورده است،
چنانچه که سنایی شعرای بزرگ چون دقیقی ،رودکی ،رابعۀ بلخی ،شهید بلخی،
عنصری ،عسجدی ،فردوسی ،فرخی و حیات ادبی عبدالواسع جبلی را که در
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زمان امیر ارسالن و بهرام شاه میزیسته وغیره همه را می شناخته .همچنان سنایی از
لیاقت و مقام ادبی مسعود سعد سلمان بخوبی واقف بود که به بهرام شاه گفته بود:
تویی ز گوهر محمود و گوهر داوود
کدام شـــــــــــاه از چنیـن دو نـژاد
وی از شهکارهای ابوالمعالی نصراهلل یا نصر بن عبدالحمید بخوبی میدانست ،بناً
سنایی بمانند شعرای دیگر بدربار بهرام شاه غزنوی یا به هدف کنجکاوی ویا
مدیحه سرایی مراجعه مینماید.
سنایی در دربار بهرام شاه در آغاز به سبک عنصری و فرخی شعر سرود و
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عالیق او نسبت به سبک و سجع کالم فرخی زیاد بود.

در دیوان سنایی قصیده یی در مدح سلطان سنجر بدین گونه دیده میشود:
آفتاب داد و دین سـنجر کـــه اورا هر زمان
اول القاب نوشیـروان ثانی آمـــــــده است
چون بـــه سلطانی نشسـتی تهنیت گویم ترا
ای که اسالف ترا سلطان نشانی آمده است
بیت ذیل توسط سنایی بدوران مداحی سروده شده است:
حسب آز آنکـــه دیو آز مرا

داشت یک چنــد در نیاز مرا

شاه خرسندیم جـــمال نـمود

جمع منـع و طمع محال نمود
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دهخدا در فرهنگ خود سنایی را چنین گوید« :در دورۀ جوانی بلخ ،سرخس،
هرات و نیشاپور و در وقتیکه در بلخ بود راه کعبه اختیار نمود و شعر ذیل را
سرود:
گاه آن آمد که با مردان ســـوی میدان شویم
یک ره از ایوان برون آئیم و در کیوان رویم
بعد از مدتی که سنایی بمانند هم عصرانش مدیحه سرایی میکند یکباره راه
خود را جانب دیگر انتخاب میکند ،چونکه در دل وی انقالبی پدید می آید و آن
راه را تا آخر حیاتش دوام میدهد.
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بعضی از نویسنده گان سنایی را میگویند که با دیدن یکی از مجاذیب غزنی

بنام خواجه محمود الیخوار یکباره مسیرش تغییر می یابد و این مفهوم در بسی

تذکره ها بمشاهده میرسد و شاید هم قرین حقیقت باشد ،دیگر اینکه در سطور
باال گفته آمد انقالب فکری و درونی به سنایی بوقت اقامتش در بلخ صورت یافته
است.
از طرف دیگر در محیطیکه حضرت سنایی میزیسته عروس البالد غزنی بود و
در غزنی صوفیان ،عرفا ،سالکان ،پیران طریقت ،علماء ،ادباء تشریف داشتند از
جانب دیگر شهر زیبای غزنی یک شهر عسکری بشمار می آمد و ده ها هزار
سپهساالران ،منصبداران لشکری ،عساکر و نظامیان در آن حیات بسر می بردند.
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از آن رو بی گمان می توان گفت که انقالبات فکری در افکار حضرت سنایی
که نابغۀ وقت خود بود و همه را احساس میکرد پدید آمده است و چه جائیکه پیر
الیخوار بر او اثری دیگر گذاشته باشد.
در وجود سنایی با تغییر دادن حال آتش عشق فروزان میگردد و تا اخیر عمر
در خلوت نشینی چون درویشان بسر میبرد و کارهای بزرگ ادبی و عرفانی را به
پیش می برد و نام جاودانگی را بخود کمایی میکند.
تاریخ تولد حضرت سنایی بصورت واضح بدست نیامده گفته شده که در
اواسط ویا اوایل نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری می باشد.
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نام اصلی اورا «حسن» آورده اند ،خود آن بزبان خود دربارۀ نامش میگوید:
حسـن اندر حسن انــــــدر حسنم

تو حسن خلق و حسن بندۀ حسنم

هرکــه او گشته طالب مجد است

شفی اورا ز لفـظ بوالمجــد است

شعر را بـــــه لفـظ مقصــــــودم

زین قبــــــل نام گشـت مقصودم

زانکه جد را به تن شـــــدم بنیت

کـرد مجـــــدود مــا ضیم کنیت

در وفات حضرت سنایی اختالف وجود دارد ،برخی ( 525هـ ) عده یی
(518هـ) و بقول تقی الدین کاشی ( 545هـ) مرحوم قزوینی نیز سال وفات اورا در
( 545هـ) درست دانسته( .ص .ن ،دیوان سنایی)
سنایی در چند جای از شصت سالگی و پیری خود سخن رانده است:
چــــون هالل دوتا شــدم باریک

گشت عالم به چشــم من تاریک

روزگار حســـــــود بـــی بــاکم

از دل شـــوخ و جـــــان غمناکم
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کرد پشـــتم کمان و کام چـو تیر

کرد رویم چو قیر و موی چو شیر

پای بر پای آمـــدم از غم شصت

الجــــرم دست میــزنم بـر دست

آرامگاه حضرت سنایی متفق القول در غزنی قرار دارد و خانقای زیبا و با
شکوهی است که زیارتگاه عام و خاص است و در سابق ارادتمندان او قبل از
وفاتشان وصیت میکردند تا قبرشان را در اطراف گور سنایی بکاوند.
سنایی از نظر بزرگان تصوف و ادبیات مقام بس ارجمند و بزرگی دارد و ما
فقط بخاطر جلوگیری از طوالت موضوع شعر موالنای بلخی را در وصف سنایی
بسنده میدانیم:
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عطار روح بود و سنایی دو چشم او
ما از پی سنایی و عطار آمـــده ایم

ترجمه و تفسیر این شعر خیلی عمیق و وسیع است و ما باید در بارۀ جسم و روح و
چشم و ارتباط آنها تشریحات دهیم که متأسفانه درین مقاله گنجایش ندارد.

آثار حضرت سنایی بقرار ذیل است:
- 1کلیات دیوان؛
- 2حدیقه الحقیقه؛
- 3طریق التحقیق؛
- 4مثنوی سیرالعباد الی المعاد؛
- 5مثنوی کارنامۀ بلخ با مطایبه نامه؛

عارفان و سالکان 94 .................................................................................................................

- 9عقلنامه؛
- 7عشقنامه؛
- 8سنایی آباد (که نام آنرا کسی در جملۀ آثار او نیاورده ،لیکن بعضی اسناد
معتبر نشان میدهد که از سنایی است)؛
- 6تحریر القلم یا تجربه العلم؛
 - 11رسالۀ مقدمۀ نثری.
حضرت سنایی در اشعار خود نمونه های مختلف شعر را گنجانیده است از
قبیل مدایح ،زهدیات ،قلندریات ،ترکیب بند ،ترجیح بند ،غزلیات ،قطعات و
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رباعیات و تعداد اشعارش بالغ بر ( )13781بیت میرسد( .کلیات دیوان)

سنایی را در شعر از جملۀ پیشوایان غزلسرایی میشمارند و چنانچه زهرا خانلری

در کتاب «نمونۀ غزل فارسی» میگوید که« :سنایی را در واقع باید پیشوای
غزلسرایان دانست تا زمان سنایی غزل با عرفان رابطه یی نداشت ،در آثار دورۀ
اول سخنوری او نیز مضامین فلسفی و عرفانی موجود نیست و از عشق جز همان
لذت مادی و با می و معشوق بسر بردن و ایام حیات را با کامرانی گذرانیدن،
منظوری نداشته است ،اما گاهی که مانند فرخی مردمان را به احتراز از عشق
موعظه میکند می داند که عاشقی اختیاری نیست و پرهیز از آن مسیر نمی شود».
(ص  ،3نمونۀ غزل فارسی)

وی عالوه میدارد که «در واقع سنایی را باید (پدر غزل) نامید که او ابداع کرد
بعدها غزل شیوۀ خاص شد و هر کس درین شیوه زبان گشوده از او پیروی کرده
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است .غزلیات سنایی سرچشمه ییست که همۀ آثار غزلسرایان ایران از آن منشعب
است»( .ص  ،2نمونه غزل فارسی)

اشعار عرفانی سنایی قابل هر نوع ستایش است او با مشایخ و صوفیان و عرفا
مالقات ها نموده و کتب زیادی را درین رشته خوانده بناً مانند سایر عرفا روش
حیاتی خود را شکل قلندری بخشیده و درویش صفتانه تا اخیر حیات بسر برده و
اشعار عرفانی سروده و از اشعارش دانسته میشود که ترک عالیق مادی و عشق
مجازی نموده است.
اوزان اشعار اورا زهرا خانلری در کتاب خود آورده و هر کدام را با اشعار
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خود سنایی وفق و توازن بخشیده است:

(مفعول ،مفاعلن ،فعولن)( ،مفعول ،مفاعیل ،فعولن یا مفاعیل)( ،مفعول،

مفاعیل ،مفاعیل ،مفاعیل یا فعولن)( ،مفعول ،مفاعیل ،مفاعیل ،فعولن)( ،مفتعلن،
فاعالت ،مفتعلن ،فع)( ،مفعول ،مفاعیل ،فعولن یا مفاعیل)( ،فاعالتن ،فاعالتن،
فاعالتن ،فاعلن) ،بغرض مزید معلومات و تطبیق بیشتر رجوع کنید به همان کتاب.
نمونه های کالم سنایی:
صورت نثر« :سپاس و ستایش مبدعی راست ،که سخن پاک و سخندان و
سخنگوی را ابداع کرد و حمد و مدح مخترعی راست که به پرتو نور این دو
شریف صورت و مایه را اختراع کرد (نگارگر وجود را) و آن طبیعت کلی
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بواسطۀ این صورت و مایه بجنبانید ،نگار پذیر وجود را و آن جسم اعظم (بود)
در سه بعد طول و عرض و عمق جلوه گر کرد و( .»...ص اول دیوان سنایی)

شعر:
کالم سنایی در مدح بهرام شاه بن مسعود غزنوی:
نه از اینـجا نـــه از آنجــــا دل من برد مهی
زین گهـر خنده نگاری و شکـر بوسه شهی
زین جهــان ســاز ظریفی و جهان سوز بتی
زین جگـــــر خوار شگرفی و دالویز مهی
مه که باشد که همی هرشب و هر روز کند
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آفتابـش رهی و کـــــولب ســـــیاره خهی
دیده رضــوان بخرابیش ز یکروز چو گنج
به عجب گفت همی کینت نکــو جایگهی
( )...الخ( ،ص  ،712دیوان سنایی)

می بر کف گیـر و هردو عالم بفروش
بیهوده مدار هـــــــردو عالم بخروش
گر هردو عالم نباشــــــدت در فرمان
در دوزخ مست به که در خلد بهوش
(دیوان سنایی)
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ای گشته دل و جان من از عشق تو الش
افگنده مـــــــرا بگفتگـــــــوی او باش
یک شهر خبر که زاهـــــدی شد قالش
چون پرده دریده شد کنــــون مارا باش
(دیوان سنایی)

مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن واال
قدم زین هردو بیـــرون نه ،نه اینجـــــــا باش نه آنجا
عروس حضــرت قرآن نقاب آنگـــــــه بــــر اندازد
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که دارالملک اعیـــــــان را مجـــــــرد بیند از غوغا
(دانشنامه ،ص )317

ای دل ارّ موالی عشــــــق یاد سـلطانی مکن
در رۀ آزادگان بســـیار ویـــــــرانی مکن
همرۀ موسی و هارون باش در میـــدان عشق
فرش فرعـونی مســـــاز و فعـل هامانی مکن
بی جمـال خوب الف از یوسف مصری مزن
بی فــــراق و درد یار پیـــــــر کنعنانی مکن
در خراباتی که این گوید که «فاسق شو» بشو
وندران مجلس که آن گوید «مسلمانی» مکن
( )...الخ( ،غزلهای دلنشین ،ص )161
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امیر خسرو بلخی دهلوی
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امیر خسرو بلخی که وی را دهلوی نیز میگویند یکی از نوابغ زمان و نوادر
دوران است ،با آنکه امیر خسرو از افغانستان است ،درباره شرح احوال و آثار او
نویسنده گان افغانی کمتر نوشته اند.
در تاریخ ادبیات دری و عرفان اسالمی امیر خسرو یکی از تابناکترین ستاره
هایی می باشد که نظیرش را تا بحال کمتر در آسمان هنر و ادبیات دری سراغ
داریم ،در سرزمین های هندوستان و ایران در باره شرح زنده گانی خسرو آثار و
تألیفاتی را می یابیم که از نبوغ ،زیبانویسی ،تصوف ،زیاد نویسی ،موسیقی و مقام
ادبی او نوشته شده است و چون امیر خسرو در شبه قاره بدنیا آمده از آنست که
اورا بزرگان ادب و عرفان «سعدی هند» و «طوطی هند» لقب داده اند ،چنانچه که
خود گوید:
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ترک هندوستانی ام من هندویی گویم جواب
شکر مصری را ندارم کز عرب گـــویم سخن
دو خسروی را که ما می شناسیم یعنی ناصر خسرو و امیر خسرو ،یکتعداد در
شناخت آنان مغشوش میشوند ،حکیم ناصر خسرو علوی یکی از داهیان و داعیان
بزر گ فرقۀ اسمعیلیه می باشد حضرت امیر خسرو دهلوی از اهل سنة و الجماعة

و حنفی می باشد که هردو در روش های حیاتی از هم تفاوت های زیادی دارند،
شیخ نظام الدین اولیاء تفاوت هردو را با دو بیت چنین توضیح میدهد:
خسرو که به نظم و نثر مثلش کم خواست
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ملـکیت ملـــک سخــن خســــرو راست
آن خسرو مـــاست ناصـــر خسـرو نیست
زیرا که خدای نــــــاصر خسرو مـــاست
دودمان امیر خسرو:
امیر سیف الدین محمود پدر امیر خسرو از عشیره تورکان افغانستان یعنی از
الچین یا نارین قطغن است که آنرا بشکل نادرست نهرین می نویسند و نارین هم
از قبایل تورک است ،در زمان صاعقه چنگیزخان مغول به هندوستان هجرت
نمودو در پتیالۀ آن دیار مستقر گردید( ،)1عماد الملک از امرای دهلی وی را
بدربار پذیرفته و دختر خود را نیز به زنی امیر سیف الدین داد و از همین دختر
 و شعر معروف:«رو به هند آوردن صاحبدالن از بهر چیست
روزگار آییـــنه را محتــاج خاکســــــتر کند»
در این ارتباط گفته شده است.
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عمادالملک و سیف الدین امیر خسرو در ( 951هـ ق) در قصبۀ مؤمن آباد پتیاله
که از مربوطات سنبهل می باشد بدنیا آمد.
امیر احمد اشرفی گوید« :پدر امیر خسرو امیر محمود معروف به امیر الچین
بود ،آبای امیر خسرو به روزگار سلطان شمس الدین محمد مرتبه امارت داشته
اندو پدر امیر خسرو مهتر و مقدم آن مردم بوده و در عهد سلطان محمد تغلقشاه
والی دهلی درجات عالی یافته و مورد عنایت بوده است و چنانکه مذکور است او
باالخره در غزای کفار شهید شده و امیر خسرو قایم مقام پدر گردیده»( .ص 9
خمسه امیر خسرو).

اشرفی درینجا پدر امیر خسرو را امیر الچین آورده اند که شاید منظور شان از
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امیر سیف الدین پدر امیر خسرو باشد و امیر الچین در حقیقت پدر کالن امیر

خسرو گفته شده است.
چون بلـخ و توابع و مضافات آنرا با قطغن قبـالً باسم تـورکستان میگفتند و بلخ
یـا ام البالد که از شهرهایی بود که شهرۀ آفاق بود از آنرو امیر خسرو را «بلخی»
گویند و ما امروز در منطقۀ «نهرین» والیت بغالن و پلخمری که جزو پیکر والیت
قطغن بود از مردمان الچین زیاد داریم که از مردمان بومی آندیار بشمار میروند و
محرز است که زبان خود را به تاجیکی مبدل کرده اند.
سعید نفیسی می آورد« :امیر خسرو ...پسر امیر سیف الدین دهلوی از تورکان
ساکن دهلی بود ،الچین پدر سیف الدین از تورکان ختای بود و در استیالی
مغول به هند گریخته و در دهلی ساکن شده بود» (ص  ،6دیوان کامل).
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اما دانسته میشود که پدر امیر سیف الدین بنام محمود و امیر الچین بود و
الچین از اقوام بسیار قدیمی ختای بوده است .فامیل امیر خسرو در خاک
افغانستان ثم به ثم امراء بودند و از آن سبب چون قوم شان الچین بود بناً امیر قوم
را «امیر الچین» یعنی بکسر راء می آورند.
چون امیر سیف الدین از شخصیت های نامی و جنگاور بود در هندوستان
بدربـار سـالطین مقامـات عالیـه را دریافت نمـود ،خصـوصاً بدربـار ســلطان
شمس الدین ای لتتمش کارهای بزرگی را انجام داد تا اینکه در یکی از غزوات
درسن هشتاد و پنج ساله گی بتاریخ ( 958هـ ش) جام شهادت مینوشد.
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امیر خسرو:

ابوالحسن امیر ناصر الدین خسرو زمانیکه در قصبۀ مؤمن آباد در ( 951هـ ق)

تولد یافت بنابر روایت شیخ عبدالحق محدث دهلوی در اخبار االخبار ( )66بنقل
از سیر االولیاء پدرش خسرو را در جامه یی پیچیده نزد مجذوبی برد ،مجذوب
گفت« :آوردی کسی را که از خاقانی هم دو قدم پیشتر میرود» (ص  31شعرای بلخ)

و همانطور هم شد که امیر خسرو از سلفش خاقانی پیشی گزید اگر چه امیر
خسرو در جهات مختلف از خاقانی تفاوت دارد ولی هر کدام جای خود را دارند
و بمشکل می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
چون امیر خسرو در وقت شهادت پدرش خوردسال بود و تحت سرپرستی
خال خود قرار گرفت بآنهم اورا بدربار دهلی به احترام خدمات و شهرت پدرش
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راه دادند در تذکره ها از جزئیات حیات دوران جوانی امیر خسرو مطالب کم
آمده و از نوشته های محققان بر میآید که وی بدربار پنج تن از سالطین دهلی
خدمت کرده است و اولین شان بنام سلطان معزالدین کیفباد ( ) 986 -989و
آخرین آنان سلطان محمد بن تغلق ( )752 -725که هنگام جلوس همین پادشاه
اخیرالذکر امیر خسرو یـا سلطان الشعـراء از این دنیـا رحـلت مینـماید ،امـا برخی
بر آنند که امیر خسرو بدربار هفت پادشاه خدمت کرده است« :و امیر خسرو از
زمان سلطان غیاث الدین تا زمان سلطان محمد تغلقشاه در حیات بود و هفت
پادشاه را خدمت کرده است» (ص  8خمسۀ امیر خسرو).

مقامات امیر خسرو
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الف :مقام ادبی:
امیر خسرو در ادبیات مقام سلطان الشعرایی را یافت ،در خصوص تصوف و
عرفان بمقامی رسید که شیخ نظام الدین اولیاء با آنکه مرشد و پیر امیر خسرو بود
اورا بدربار باری تعالی وسیله عفو خود دانسته است .همچنان خسرو در موسیقی
بحدی نبوغ جلوه گر شده و علمای موس یقی مقامات خاص را درین علم و فن بر
او قایل می باشند و اورا مخترع چندین ساز میدانند.
در تذکرة الشعرای دولت شاه سمرقندی درباره خسرو آمده« :کماالت او از
شرح مستغنی است و ذات ملک صفات او به غنایم معنی غنی گوهر کان ایقان و
در دریای عرفان است ،عشقبازی حقایق را در شیوۀ مجاز پرداخته بلکه با عرایس
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نفایس حقایق عشق باخته جراحات عاشقان مستهام را اشعار ملیح او نمک می
باشد و دلهای شکستۀ خستگان را زمزمه خسروانی او میخراشد ،پادشاه عام و
خاص است از آنش خسرو نام است و در ملک سخنوری این نامش تام است و
در حق او مرتبه سخن گزاری ختم تمام است» (ص  176تذکرۀ الشعراء).

سعید نفیسی در مقام ادبی خسرو گوید« :شکی نیست که خسرو دهلوی را باید
بزرگترین شاعر فارسی زبان هند دانست و اینکه اورا سعدی هندوستان گفته اند،
در نظم و نثر کامالً مسلط و از استادان این فن بشمار میرود» (ص  11دیوان کامل
خسرو).

گرچه امیر خسرو در چهار ساله گی از پدر محروم گشت و با دو برادر دیگر
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بدهلی زیست ولی کارستانی را که بگفته سعید نفیسی در ادبیات فارسی انجام

داده است که اورا بزرگان ادب همپایه نظامی گنجوی میدانند و البته نوشته های
زیادی بمقایسه از هر دو یعنی نظامی و خسرو انجام داده اند ،نظامی گنجوی از
اسالف نسبی امیر خسرو در گنجه بدربار شروان شاه مقام یکی از بزرگترین
شخصیت های جهانی را در ادبیات فارسی بدست آورد ،شخصی نیست که وی
را با کسی مقایسه نمود زیرا اگر در خمسه سرایی نظامی و خسرو در الفاظ و
کلمات مشابهت دارند ،اما بروش زنده گانی از هم تفاوت زیاد را دارا میباشند و
هردو دو نابغه بالشبه تورکان پارسی گوی پذیرفته شده اند.
بعضی ها خمسۀ امیر خسرو را بر خمسۀ نظامی ترجیح میدهند و به عقیده من
این قضاوت دور از انصاف است و در حقیقت هردو خمسه مزیت های
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بخصوصی دارند و بالشک خمسه نظامی گنجوی از نگاه تاریخ و قدامت پیشتر
از خمسۀ امیر خسرو سروده شده است ،بازهم امیر خسرو گاهی از پیر گنجه یا
نظامی توصیف میکند و گاهی هم خود را در مقابلش مقام میدهد ،چنانچه درین
ابیات نظامی را خاتم سخن میداند ولی خود را به او همسری نیز میدهد:
کـــوکبۀ خسرویــم شـــــد بلند

غلغلـــــه بر گـــور نظامی فگند

گرچه بر او مهر سخن ختم بست

سکۀ من مهـــر زرش را شکست

اما خسرو بدفعات نظامی را می ستاید و اورا در سخن برتر از همه میشمارد:
احسنت و زهی سخنور چست

کاز نکته دهــان عالمی شست

میـــداد چــو نظم نامه را پیچ

باقـی نگذاشت بـــهر ما هیچ
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باز خسرو پیر دانای گنجه را این چنین ارج میدهد:
هنـــر پـــرور گنــجه دانـــای پیش که گنج سخن داشت ز اندازه بیش
نظر چون بر آن جام صهبا گذاشت

ستد صــافی و درد بـــر ما گماشت

بعضی ادباء و مؤرخان در مقایسه با سراینده گان بزرگ خمستین شبها را روز
و روزها را شب میسازند ولی در پایان بکدام نتیجه نمیرسند زیرا مزیت هر یک
علیحده و گاهی هم غیر قابل مقایسه است ،از جمله کسانیکه بمقابلۀ نظامی و
خسرو بس یار مصروف بوده اند عبارت از شهزاده گان تیموری می باشند ،چنانچه
در تذکرۀ دولت شاه سمرقندی میخوانیم که« :و امیر بایسنقر خمسۀ امیر خسرو را
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بر خمسۀ شیخ نظامی تفضیل دادی و خاقان مغفور الغ بیک کورگان قبول نکردی
و معتقد شیخ نظامی بودی و مابین این دو شهزادۀ فاضل بکرات جهت این دعوا
تعصب دست داده ،بیت بیت خمستین را باهم مقابل کرده اند ،در توحید این بیت
از خاصه های وی است:
قطرۀ آبی نخـورد ماکیان
تا نکند رو بسوی آسمان
پیش از اینکه امیر خسرو با مرشد خود روبرو گردد در نزد موالنا سعد الدین
حسن خط را آموخت و ضمناً گاهگاهی دست به سخن گویی میزد «خسرو در
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ایام صغارت با موالنا سعد الدین خطاط که در نزد آن خوش نویسی را یاد
میگرفت در مجلس خواجه اصیل نام با خواجه عزیز الدین خطاب نموده گفت
که این پسرک نو به گفتار آمده معلوم نیست که کالم آن موزون است یا غیر
موزون ،خ واجه عزیز الدین قطعه شعری را به خسرو تقدیم کرد وی آنرا بآواز و
لهجۀ شعری قرائت کرد که تمام مجلس بی اختیار بگریه آمده تحسین کردند باز
گفت از شاعری او امتحان کنید ،خواجه عزیز الدین کلمات نا متناسب و پراگنده
مانند :مو ،بیضه ،تیر ،خربوزه را به او تقدیم کرد که در شعریکه فی البدیهه
میگوید دخیل نماید خسرو علی الفور گفت:
هر موی که در او جعد زلف صنم است
صد بیضه عنبرین بر آن موی ضم است
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چـــون تیــــر بـدان راز دلش زیــرا که
چون خربوزه دندانش درون شکم است
(شعرای بلخ ،ص ص  31و )32

گویند که امیر خسرو در آوان طفولیت ویا اینکه بعد از همین امتحان در
حضور خواجه عزیزالدین لقب «سلطانی» را دریافت که بعدها بر اثر لیاقت و
توانایی ادبی بزرگان ادبیات و عرفا و علماء اورا «سلطان الشعراء» لقب دادند و
امیر خسرو در طول حیات خویش بیش از چهار صد هزار بیت سرود.
ب :مقام عرفانی:
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امیر خسرو تا زمان اشتراک به مجلس شیخ نظام الدین اولیاء که از مشایخ

بزرگ هندوستان بود بدربار سالطین دهلی ارتباط داشته و قصایدی هم سروده

است .ولی بعد از اینکه ارتباط روانی بین پیر و مرید صورت می یابد امیر خسرو
حالت دیگری بخود میگیرد« ،امیر خسرو را در مدح سلطان عالءالدین محمد و
اوالد او قصاید و تصانیف است و چون نسیم عالم تحقیق بریاض امید او وزید
عالم ناکس را در نظر همت خسی دید ،بارها از مالزمت مخلوق مخلوع شد و به
خدمت اهل حق مشغول گشت و دست ارادت بدامن تربیت عارف ناسک
قدوۀالواصلین نظام الحق والدین االولیاء قدس اهلل سره العزیز زد و سالها بسلوک
مشغول میبود و مدح ملوک را در سلوک از دیوان اشعار محو ساخت و خاطر
منور داشت و درکشف حقایق مقام عالی یافت و شیخ الشیوخ نظام الحق والدین
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اولیاء بارها بر زبان مبارک راندی که روز حشر امیدوارم که مرا به سوز سینۀ این
ترک بچه ببخشند»( .بنقل از نوشتۀ اشرفی ،ص )7

امیر خسرو چون دست ارادت به حضرت شیخ نظام الدین میدهد ،پروانه وار
بگونۀ سنایی ،مولوی و بیدل که دنبال پیر الیخوار ،شمس تبریزی و شاه کابلی
میرفتند بگرد شیخ مذکور به پرواز در آمد ،اشرفی گوید« :و از آن پس که به
شیخ سر میسپارد شاعر را شور دیگر دست میدهد و در شعر مقامی دیگر مییابد».
(ص  ،7خمسه امیر خسرو).

امیر خسرو بعد از یافتن و مالقات پیر خود گفت:
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خوش آندم که من از اعتقاد ضمیر گــــرفتم بحــق دست آن دستگیر
نه بـه بحـــر از آن جـــانبم راه شد چـــو کشتی مرا دست آن شاه شد
مــن از وی لعـــاب امـــان یافتــم

کـــزین کـــوته آب دهــان یافتم

دو قطـره کزان در دوات افـــگنم

تــالطــم در آب حیــات افگنــم

امیر خسرو پنج بار سید المرسلین حضرت محمد(ص) را بخواب دیده و چون
مرشدش نظام الدین اولیاء بر او محبت ها نشان میداد و اورا واسطۀ شفاعت می
ساخت ،بناءً امیر خسرو در جوابش این بیت را گفت:
بر زبانت چون خطاب بندۀ ترک اهلل رفت
دست ترک اهلل بگیر هـــم به اهلل اش سپار
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« و امیر خسرو با شغل مالزمت و شاعری چهل سال را بصوم گذرانید ،هر شب
یک ختم قرآن نمودو هر شفقتی که شیخ به امیر خسرو کرده  ،امیر آنرا جمع
کرده کتابی ساخته و این عبارت در آن نسخه درج گردانیده که روزی به من
عنایت نموده فرمودند که از همه به تنگ آمده ام و از تو نیستم ...آن جناب بر
زبان گذرانید که امشب از عالم غیب این خطاب آمد که خسرو نام درویشان
منست اورا محمد کاسه لیس خوانند( »...ص  ، 8خمسۀ امیر خسرو).

سعید نفیسی می آورد « :خسرو در ضمن آنکه از امیر زاده گان دربار هند بوده
در میان متصوفۀ هند نیز شهرت و اعتبار بسیار داشته است و نظام الدین که در
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عصر چهار شنبه  18ربیع االول سال  725در سن  64ساله گی درگذشته از
بزرگان و مشایخ هند در زمان خود بوده و در میان مریدان متعدد خود به خسرو

توجه خاصی داشته و وی را «تورک» خطاب میکرده است ،دربارۀ وی گفته
است روز قیامت از هر کسی خواهند پرسید که چه آوردی؟ چون از من بپرسند
خواهم گفت :سوز سینۀ این ترک را آورده ام ،الهی مرا به سوز سینۀ این ترک
ببخش ،نیز گفته است:
از برای تَرک تُــرکم اره بـــر تارک نهند
تَرک تارک گیرم و اما نگیرم تَرک تُرک
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و نیز باو میگفته است :ای ترک از وجود خود برنجم اما از تو نرنجم او
میگفت :اگر در شرع شریف جایز میبود وصیت میکردم امیر خسرو را در قبر من
دفن کنند تا هر دو در یکجا باشیم» (ص  6و  ،11دیوان کامل).

امیر خسرو با بسی از مشایخ و اهل دل محشور بوده بمانند نصیرالدین چراغ
(رح)

دهلی گویند که افصح المتکلمین سعدی

حین سیاحت بشوق دیدن امیر

خسرو بدهلی رفته است و از صحبت همدیگر مستفیض شده اند و خسرو در قران
السعدین گفته است:
نوبت سعدی که مــبادا کهن
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شرم نداری که بگویی سخن

سعید نفیسی امیر خسرو را از استادان مسلم سبک ناتوریالیسم در شعر فارسی

میداند ،خسرو گوید:
زهـــی وصـف لبت ذکـــــر زبـانها

دهـانت در سخـــن اکسیــــر جانها

چـــو میخنـــــدد لب شـکر فشانت

ز حیــــرت باز میـــمانـد دهــــانها

ز چشمت کو بدل تخـم وفا ریخت

مـــرا در سیـــنه میــریزد سنــــانهـا

فلک را آه مظلومی چو من سوخت چــــرا آتــش نبــــارد زآســـمانها
مرا با شکل رسـوایی خـــوش افتاد بخنــــدید ای رفیقـــان از کـــرانها
شبی کــــردم به بستـان نالــــۀ درد

رها کــــردند مــــرغان آشــــیانها

از این ره رفت خسرو خلق گویند

چو بیند جـــابجا از خــــون نشانها
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امیر خسرو شعری را تحت عنوان «خواهی آمد» اینطور می سراید:
ستم شتا کشـــیدم که بهــــــار خواهی آمد
خم می ذخیره کـــردم که بکار خواهی آمد
خبرم رسیده امشــب که نگار خـواهی آمد
سر من فدای راهــی که سوار خواهـی آمد
به لبم رسیده جانــم ،تو بیا که زنده مـــانم
پس از آنکه من نمانم به چــه کــــار خواهی آمد

کشش که عشق دارد نگــذاردت بدینسـان
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بجنازه گر نیایی به مــــزار خـــواهــی آمد

همه آهوان صحرا ســر خود نهاده بر سنگ
به امید آنکه روزی به شــکار خواهـی آمد
به یک آمدن ربودی دل و دین و صبر خسرو
چه شود اگر بدینسان دو -سه بار خواهی آمد

امیر خسرو یکی از عرفا و متصوفان بزرگ جهان اسالم بشمار میرود و
طوریکه گفته آمد شیخ الشیوخ نظام الدین اولیاء اورا واسطۀ شفاعت خود در
قیامت میدانست.

عارفان و سالکان 81 .................................................................................................................

ج :مقام امیر خسرو در موسیقی:
امیر خسرو دهلوی در هنر موسیقی بعد از ابو نصر فارابی یا معلم ثانی (که
هردو تورکی زبان میباشند) بزرگترین موسیقیدان عالم اسالم است ،در کتاب
مجموعۀ سخنرانیها ...میآورند که« :در شبه قاره هند امیر خسرو است از یکسو وی
در سرودن شعر فارسی بی نظیر است و از سوی دیگر در صدد تکمیل سایر رشته
های هنر و علوم از قبیل موسیقی ،ریاضیات ،تاریخ نگاری و نثر منشیانه و موزون
برآمد ،در موسیقی چند روش (راه) تازه را پدید اورد اما استعداد شگرفش بیشتر
به شعر منحصر شد ،وی صنایع بدیعی جدیدی در علم معانی و بیانی ارائه نمود و
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بحور جدیدی نیز در عروض اختراع کرد .در انواع قالب های رایج فارسی شعر

سرود اما به لحاظ برخورداری از صفت ممیزه یی که به ندرت برای شعرای دیگر
اتفاق می افتد در سه قالب عمده شعر فارسی یعنی قصیده ،مثنوی و غزل به
درجات مساوی استادی و مهارت داشت»( .ص  ،29مجموعۀ سخنرانیها)...

درین اواخر نویسندۀ این سطور بر کتاب «قانون طرب» استاد سرآهنگ یکی از
بزرگت رین هنرمندان معاصر افغانستان تحشیه و تعلیقات افزوده است از مفاد آن
کتاب این مطالب بدست آمد که امیر خسرو بعضی اختراعات را در موسیقی
انجام داده و چنانچه استاد سرآهنگ می آورد« :سلطان عالءالدین  ...موصوف که
شخص علم دوست و مخصوصاً در فن موسیقی رغبت فراوانی داشت مقدم امیر
خسرو را گرامی داشت و قدرت و منزلت خاصی برایش قایل شد ...باوجودیکه
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بدربار پادشاه موسیقی دانان و استادان عالی مقام حضور میداشتند اما شاه نظر
خاصی به حضرت امیر خسرو داشت تا اینکه موصوف به اشارۀ پادشاه دست به
اختراعات در موسیقی زد و در یکی از روزها که مسابقۀ موسیقی در بارگاه
پادشاه و استادان ماهر مثل «نایک گوپال» وغیره در ان اشتراک داشتند منعقد شده
بود حضرت خسرو با روی کار آوردن «ترانه» که ابتکار تازه یی بود بر استادان
موسیقی غالب شد»( .قانون طرب)

استاد سرآهنگ می گوید :و به کمک استعداد علمی و دماغی توانای خود به
اختراعات دیگری در فن موسیقی پرداخت ،راگهای جدیدی را با قواعد آن
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بوجود آورد و آنرا در معرض استفاده قرار داد ،راگ غارا ،سرپرداوریف را

خسرو اختراع کرد .حتی بعضی از آالت موسیقی را نیز ایجاد کرده و به علم

موسیقی رنگ تازه داد ،چنانچه به اتفاق آرای علمای موسیقی مقام «نایکی» را
امیر خسرو اختراع کرده است.
جناب سید اظهار الحسن رضوی در جلد اول کتاب «کلیات امیر خسرو»
دربارۀ مقام موسیقی دانی و لیاقت امیر خسرو بزبان اردو که بفارسی خوانان
غریب و نامانوس نمی باشد چنین می گوید« :حضرت امیر خسرو کو موسیقی
کی تاریخ مین بهن مسلم النبوت استاد اور مخترع کی حیثیت حاصل هی ،آپ
موسیقی کی آطهویی ناتک ،مانی جائی هین ،بقول عالمه شبلی خسرو کی بعد
نائیک کا مرتبه موسیقی مین پهر کسی موسیقار کو حاصل نهین هوسکا» (ص ،71
کلیات غزلیات خسرو).
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همین نویسندۀ مذکور عالوه میدارد که ترجمۀ ان چنین است :نواب علی خان
در «معارف النعمات» می آورد که دردوران سالطین تغلق فعالیت ها و اختراعات
بزرگ را در موسیقی اجرا نمود ،غارا ،سرپردا و ریف و غیره را طرح نمود ،همچنان
راگ های زیادی را ایجاد کرد ،امیر خسرو در خصوص علم موسیقی می آورد:

مطربی میگفت خسرو را که ای گنــج سخن
علم موسیقی ز من از نظــــــــم نیکو تر بود
زانکه این علمیست کــــز دقت نیاید در قلم
وان نه دشوار است کاندر کــاغذ و دفتر بود
پاسخش گفتم که من در هردو معنی کاملم
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هردو را سنجیده بر وزنیــــکه آن بهــتر بود

نظم را کردم سه دفتــر ور به تحــریر آمدی
علم موسیقی سه دیگــر بود ،ار بـــــاور بود
فرق میگویم میان هردو معقــــول و درست
تا دهد انصاف آن کـــــز هردو دانشور بود
نظم را علمی تصور کـن به نفس خود تمام
کو نه محتاج سماع و صوت خنیــاگر بود
گر کسی بی زیر و بم نظمی فروخواند رواست

نی به معنی هیچ نقصان نی به لـفظ اندر بود
ور کند مطرب بسـی هاها و هوهو در سرود
چون سخن نبود همه بی معنـــی و ابتر بود
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نای زن را بین که صوتی دارد و گفـتار نی
الجـــــرم محتاج در قول کسی دیگر بود
پس درینصورت ضرورت صاحب صوت و سماع

از برای شعر محــــــتاج سخـــن پرور بود
نظــم را حاصل عروسی دان و نغمه زیورش
نیست عیبــی گر عروس خوب بی زیور بود
نظم باال یکی از اعلی ترین شرح در بارۀ موسیقی است ،پس دانسته شد که
امیر خسرو آن نادرۀ زمان و یکتای دوران در ادبیات ،عرفان و موسیقی عالمۀ
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زمان بوده و اگر هرچند دربارۀ او نوشته آید کم است و این مقاله گنجایش آنرا
ندارد ،پیش از اینکه تألیفات امیر خسرو را یادآور شویم یک بیت شیر و شکر

اورا با یک غزل او در زیر می آوریم:
شب هجــــران دراز چــــو زلف و روز وصلت چـــو عمر کوتاه
سکهی پیا کو جومین نه دیگهون تو کیسی گاطون اندهیری رتیان
و غالباً امیر خسرو اولین شاعر زبان اردو خواهد بود و این زبان شیوای اردو که
باری هم بنام زبان «ریخته» یاد میشد ،در زمان امپراتور جهانگیر تیموری شکل
خطی و رسمی را بخود میگرفت و زیاده تر نام اردو بدان اطالق میشد.
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شعر خسرو بگونه عاشقانه:
کافر عشقم مسلمانی مــــرا در کار نیست
هر رگ من تار گشـته حاجت زنار نیست
از سر بالین من برخیــــز ای نــادان طبیب
دردمند عشق را دارو بجـــز دیدار نیست
شاد باش ای دل که فردا بر سر بازار عشق
وعدۀ قتل است گرچه وعدۀ دیدار نیست
ما غریبان را تماشای چمـن در کار نیست
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داغهای سینۀ ما کمـــتر از گلـــزار نیست
خلق میگوید که خسرو بت پرستی میکند
آری آری میکنم با خلق عالم کار نیست
تألیفات امیر خسرو:
خاتم الشعراء موالنا جامی(رح) در «نفحات االنس» میفرماید که امیر خسرو نود
و نه ( )66کتاب تألیف نموده و ما درینجا تعدادی از آنها را نام میگیریم:
 - 1تحفة الصغر
 - 2وسط الحیات
 - 3غرة الکمال
 - 4بقیة نقیه
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 - 5نهایة الکمال
(هر پنج کتاب فوق عبارت از غزلیات خسرو است).
 - 9اعجاز خسروی (شامل پنج جلد کتاب در  716آنها را به اتمام رسانیده است.

بر عالوۀ پنج مثنوی خمسه پنج مثنوی دیگر نیز سروده است بدینقرار:
 - 7قران السعدین بر وزن مخزن االسرار
 - 8مثنوی نه سپهر بر ( )6وزن مختلف
 - 6مثنوی مفتاح المفتوح بر وزن خسرو و شیرین
- 11منظومۀ خضر خان و دولرانی
- 11تغلق نامه
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- 12تاج الفتوح

- 13مطلع االنوار

- 14شیرین و خسرو
- 15مجنون و لیلی
- 19آئینه سکندری
- 17هشت بهشت
- 18خزاین الفتوح
- 16افضل الفواید
- 21پنج گنج
- 21رسایل االخبار
- 22مفتاح الفتوح
وغیره.
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وفات امیر خسرو

(رح):

امیر خسرو از بزرگترین شعرای تورکان پارسی گوی و از صوفیان عالی مقام
جهان اسالم و از موسیقی دانان اول جهان شرق در سال  725هـ ق به سن هفتاد و
چهار ساله گی این جهان فانی را وداع گفت و در پائین قبر مرشدش شیخ الشیوخ
نظام الدین اولیاء دفن گردید .با غنیمت فرصت باید گفت که نگارندۀ این سطور
قبور هردو را بدهلی زیارت کرده است.
در دیوان کامل آمده که در وقت وفات شیخ نظام الدین اولیاء امیر خسرو در
سفر بود و شیخ قبل از مرگش گفته بود که «امیر خسرو پس از من نخواهد
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زیست و چون از این جهان رفت پیکرش را در کنار من بگذارید که او صاحب

اسرار منست و من بی او قدم به بهشت نزنم»( .ص  ،11دیوان کامل) .واقعاً امیر
خسرو بعد از برگشت از سفرش شش ماه بعد پدرور حیات گفت و تاریخ وفات
او اینست:
شد «عدیم المثل» یک تاریخ او
دیگری شد «طوطی شکر مقال»
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استاد سرآهنگ از شیفتگان اشعار
امیر خسرو و بیدل
این مقاله را نظر به خواهش و پیشنهاد شاعر زیبا کالم ذی اللسانین جناب استاد
محمد اسحاق ثنا تحریر کرده ام و به تقدیر از موسیقی دوستی و خرابات پسندی
حبیب الشعراء حبیب اهلل همنوا چغتایی به مرکز تحقیقی بیدلستان فرستادم.
در خاک افغانستان کهن و باستان ،هنرمندان زیادی در هر رشتۀ هنر موجود
بوده چنانچه بدوران کوشانیان ،یفتلیان ،غزنویان ،غوریان و تیموریان خصوصاً
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بدورۀ اخیرالذکر صدها موسیقی نواز و خطاط و نقاش وجود داشتندکه ما

تعدادی زیای از آنان را میشناسیم ولی از دوره های قبل از اسالم را از روی آثار
شناخته ایم ،چنانچه آثار هدۀ رامشگران بامیان وغیره شاهد گفتار ما میباشند.
بدوران غزنویان نام موسیقی نواز مشهور را باسم عبدالرحمن قوال از طریق
کتاب بیهقی بدست آوردیم که تا کنون در هند معاصر مسلک خاصی بنام قوالی
وجود دارد و آن در حقیقت منشأ افغانستانی دارد.
یکی از شخصیت های بسیار معروف معاصر عبارت از استاد محمد حسین
سرآهنگ یا سرتاج موسیقی افغانستان می باشد که نکات چندی پیرامون حیاتش
تحریر میگردد.
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استاد سرآهنگ فرزند استاد غالم حسین در سال ( 1616مسیحی) در کوچۀ
خواجه خوردک واقع خرابات کابل چشم بدنیا گشود ،موسیقی را در ابتداء نزد
پدر هنرمندش آموخت ،سپس سه سال را در مکتب امانی درست خواند و بعد
پدرش استاد غالم حسین اورا در هند به نزد استاد عاشق علی خان یا بنیانگزار
مکتب پتیاله منحیث شاگرد گذاشت.
استاد سرآهنگ شانزده سال را بغرض فراگیری علم موسیقی نزد استادش
سپری نمود ،در ختم تحصیل در آل اندیا رادیوی بخش افغانستان مدتی را
خدمت نمود و بعداً به افغانستان تشریف آورد.
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استاد محمد حسین سرآهنگ در میان اهل هنر ،اهل مطبوعات و اکثر

هنردوستان و هنر شناسان جایگاه بلندی را کمایی کرد ،بناً مطبوعات آن وقت

لقب زیبای «سرآهنگ» را داد و مدتی بعد کلمۀ «استاد» در آغاز اسمش رسماً از
جانب مسؤلین مطبوعات ضم گردید.
استاد سرآهنگ عالوه از القاب باال القاب چون کوه بلند موسیقی ،ماستری،
داکتری ،پروفیسوری ،سرتاج موسیقی ،بابای موسیقی و شیر موسیقی را از مراکز
معتبر هندی بدست آورد ،وی بیش از بیست بار جوایز و مدالهای برونز ،نقره و
طال را بدست آورده است.
سرتاج موسیقی یا استاد سرآهنگ در قسمت موسیقی کالسیک استاد بزرگی
بود و بعد از شادروان پیر خرابات استاد قاسم از بزرگترین شخصیت های موسیقی
محسوب میشود .استاد در فن موسیقی حاکمیت و صالحیت عالی داشت و تاریخ
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موسیقی شرقی را با همه خصوصیات آن میدانست و به امیر خسرو بلخی ارادت
خاص داشت و از آنست که اشعار امیر خسرو را با جذبۀ خاص میخواند و یکی
از آن خواندن ها چنین است:
ستم شتا کشـــیدم که بهــــــار خواهی آمد
خم می ذخیره کـــردم که بکار خواهی آمد
خبرم رسیده امشــب که نگار خـواهی آمد
سر من فدای راهــی که سوار خواهـی آمد
به لبم رسیده جانــم ،تو بیا که زنده مـــانم
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پس از آنکه من نمانم به چــه کــــار خواهی آمد

کشش که عشق دارد نگــذاردت بدینسـان

بجنازه گر نیایی به مــــزار خـــواهــی آمد
همه آهوان صحرا ســر خود نهاده بر سنگ
به امید آنکه روزی به شــکار خواهـی آمد
به یک آمدن ربودی دل و دین و صبر خسرو
چه شود اگر بدینسان دو -سه بار خواهی آمد

امیر خسرو از تورکان پارسی گوی هند است و او از بزرگترین سرتاج و رهبر
موسیقی تمام هندوستان بوده در علم موسیقی کتاب ها نوشته و ضمناً از صوفیان
بلند مرتبت و مرید شیخ نظام الدین اولیاء بود ،چهل سال روزه گرفته و از هند تا
به مکۀ مکرمه پیاده به سفر حج رفته و از نادر شخصیتهای شرقی می باشد.
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با تصادف نیک من نگارنده شبی را در مجلس غزلخوانی و راگ خوانی استاد
سرآهنگ سحر کرده ام و او غزل باالی امیر خسرو را میخواند و نیز مطلع «خدا
خود میر مجلس بود شب جائیکه من بود» را چنان زمزمه میکرد که مستمع را
بیهوش میساخت.
استاد سرآهنگ از طریقی با محمد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا معرفی
شد ،قندی آغا که بیدل شناس و عارف وارسته بود استاد سرآهنگ را با آغوش
گرم و احساس پاک پذیرفت و استاد را بطرف بیدل دوستی و بیدل شناسی
متوجه ساخت و استاد هم ابیات و غزلهای زیادی را از دیوان بیدل به حافظه
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سپرد.

استاد سر آهنگ کتاب «قانون طرب» را به اثر تشویق قندی آغا تألیف کرد که

دبیری آنرا محمد عبدالعزیز مهجور فرزند دانشمند قندی آغا انجام داد و خداوند
را این نگارنده شکر گزار است که کتاب مذکور را تعلیق و تحشیه بسته و بطبع
رسانیده است.
استاد سرآهنگ روش و اسلوب خاص خود را در موسیقی کالسیک داشت و
در افغانستان تا کنون کسی نتوانسته است بمقام عالی وی برسد ،پدر استاد
سرآهنگ یعنی استاد غالم حسین از بزرگان اول و آموزگاران یکتای موسیقی در
افغانستان است و او بار اول آهنگ «مال محمد جان» را هشتاد و پنج سال پیش
خوانده و کمپوز کرده بود.
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استاد سرآهنگ ورود کمونستان را در افغانستان با این بیت حضرت بیدل
تقبیح نمود:
آثار بنـای خلق بــر دوش خطاست
اینجا بغیر از کجی نمی آید راست
استاد بروز شانزده هم جوزای ( 1391هـ ش) وفات و در قبرستان تورکها کنار
زیارت حضرت تمیم انصار دفن گردید.
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فصل سوم
موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی
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خاتم الشعراء موالنا جامی یکی از نوابغ دور تیموریان هراتست ،وی در حیات
خود از احترام زیاد برخوردار بود و بدوره یی میزیست که نوابغ دیگری در آن
وقت با وی دید و وادید ها داشتند بمانند امیر علیشیر نوایی ،بهزاد وغیره.
آثار جامی بزبان دری است با آنکه او ترکی نیز میگفت و امیر علیشیر نوایی
که از ترکان نعمت آباد هراتست هم به دری و هم به ترکی مینوشت و اشعار هم
میسرود ،روزی اندر میان جامی و نوایی مناقشه یی رخ داد که آثار زبان دری
بسیار غنی میباشد ویا اینکه ترکی ،موالنا جامی سعی میکرد زبان شیرین دری را
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بر ترکی غنی تر ثابت بسازد ولی نوایی میگفت که ترکی از دری غنی تر است،
علیشیر نوایی از نوابغ اول زبان و ادبیات ترکی بود در نتیجۀ این مناقشه کتابی را
بنام «محاکمة اللغتین» نوشت و در آن با دالیل زیاد غنای زبان ترکی را بر زبان
دری به اثبات گرفت ،چونکه هر دو زبان را بصورت بسیار عالی و بلند میدانست
و موالنا جامی بعد از خواندن کتاب مذکور بدان قانع شد که زبان ترکی یکی از
غنی ترین زبانهای دنیاست و در مقابل چیزی ننوشت.
طوریکه چهرۀ موالنا جامی را بقلم همعصر او غالباً بهزاد مشاهده مینمائیم او
بمانند تورکان تورکستانی چپن و سله ویا به اصطالح وطن جامه و لنگی بتن دارد
و با فوته که خاصۀ آن مردمان است کمر را بسته است.
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موالنا جامی را در مذهب اهل سنت والجماعه و حنفی مذهب گفته اند و در

طریقه به طریقۀ «نقشبندیه» تورکستانیها ارتباط داشت ،از آنجائیکه شیخ احمد

یسوی مشهور به پیر تورکستان ،بهاءالدین نقشبندی مشهور به پیر بال گردان،
خواجه عبیداهلل احرار ،خواجه محمد پارسا وغیره را دوست داشت و گویند که
در ایام طفولیت بزیارت خواجۀ پارسا رسیده و دعایی هم از او حاصل کرده بود.
در هفت اورنگ جامی دربارۀ مرشد حضرت خاتم الشعراء جامی چنین آورده
اند« :نسبت جامی در طر یق بسه واسطه بحضرت خواجۀ بزرگ خواجه بهاءالحق
والدین المعروف به نقشبند قدس سره درست میگردد ،چه سعدالدین نسبت از
حضرت موالنا نظام الدین خاموش داشته اند و خدمت ایشان نسبت از خواجه
عالءالحق و الدین المشتهر بعطار قدس سره گرفته اند و خواجه عالءالدین مرید
خواجۀ بزرگ بهاءالدین محمد بخاری نقشبند بوده.
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وفات خواجه سعدالدین کاشغری مرشد جامی بنا بگفتۀ جامی در کتاب
«رشحات العین الحیاۀ» در هفت گذشته از ماه جمادی الثائیه از سال ( 891هـ)
اتفاق افتاده بود ،این ابیات را جامی در تأبین او گفته:
روح تو مرغ سدره نشین است و تن قفس
مرغ از قفس همیشه پریدن کنـــــد هوس
آن نوع زی که چون قفست بشــکند اجل
تا روضۀ جنــان نکــنی روی بــــــاز پس
آراســـته برای تو بســــــــتان سرای خلد
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واینجا تو شــــادمان بتماشای خار و خس

بنشین ز پای جهـــــد درین مهد پر فریب
تا یافــته بر آنچــــه مرا دست دســــترس
غافل مشـــــــو ز راه درین تنــگ مرحله

کافالک محمل آمد و انجم بر آن جرس
کس را درین خــــــرابه امید خلود نیست
اینک وفات مرشـــــد کامل گـــواه بس
مخدوم ســـعد ملت و دین پیــــر راه فقر
کافـر اخت بر فلک ز تــــواضع کاله فقر
«هفت اورنگ جامی ،ص »11
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چون شیعه و سنی دو برادر مسلمان می باشند و بدون تردید اندر میان علمای
هردو مذهب مناقشاتی زیادی در طول تاریخ اسالم رخ داده و هر عالم و دانشمند
دینی طریقۀ خویش را بر دیگر افضل تر و صحیح تر ثابت می ساختند .و البته هر
عالم نظر خویش را دوست داشته و بر آن ارزش داده و مقابل را با دالیل دست
داشته ضعیف جلوه میداد ،موالنا جامی نیز مذهب خودرا بر دیگر مقام میداد و
دلیل میگفت .من در حیات خود از قضاوت در میان شیعه و سنی حرفی بزبان نمی
آوردم و قضاوتی را هم ن میکنم ،زیرا این بحث باالخره افتراق اندر میان دو برادر
را می آورد ،لذا الزم میدانم از نوشته دانشمند گرامی مرتضی مصحح کتاب
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«هفت اورنگ» جامی آنچه را که قضاوت کرده و جامی را حق بجانب ثابت
کرده نقل کنم تا باشد که قضاوت بر سر من تکیه نشده و تمام نشود .و من این را

هم نمیدانم که مرتضی مدرس گیالنی شیعه هستند ویا سنی ،ولی دانسته میشود
که قضاوت شان عادالنه و صادقانه است بدون اینکه کدورتی داشته باشند نوشته
اند ،ای کاش متقدمان ماهم این مفکوره را میداشتند و تبریز و اصفهان و استانبول
مخالفتی در میان نمیداشتند تا خالفت اسالمی از دست اهل عرب ویا ترکها
نمیرفت و جهان عرب خودرا بدامن غرب نمیزد.
این است نقل نوشتۀ دانشمند گرامی مرتضی:
« آنچه از تألیفات جامی استفاده کردم مشار الیه مردیست مسلمان ،صوفی
مسلک ،حنفی مذهب ،در مذهب خود سخت متعصب و متعبد ،با همه اینجا مانند
سـایر احنـاف نیسـت کـه رافضی را کافـر و ملحـد و زنـدیق دانــد چنـانکه در
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سلسلة الذهب می بینی جامی تکفیر و لعن اهل قبله را جایز نمیداند این مطلب
کامالً روشن میکند آنکه در عین تدعین مرد روشنی است ،هرچند اینکه گفتم
ظاهر از بیان اوست نه نص فلهذا قابل تأویل و توجیه است.
و در واقع این صفت را باید از صفات بارزه و محمودۀ او دانست که بدانچه
میگفته و می نوشته ایمان داشته و مانند بسیاری از متظاهران که در ظاهر اظهار
دیانت میکنند و در باطن از زنادقه بوده اند یا هستند نیست.
جامی هرگاه در اسفار خود گاهی بزنادقه و روافض تاخت میکند نه از راه
سبکسری و عناد و لجاج است بلکه معتقد است غیر از مسلکی را که خود اختیار
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کرده باقی باطل و تباه است همانا این صفت برای دانشمندی روشن اندیشه هیچ

عار و شکستی نیست ،لیکن بعضی از متأخرین از نویسنده گان شیعه اصرار دارند

که این مرد منافق بوده یعنی در ظاهر از عامه میباشد و در باطن و واقع شیعه ،باید
دانسته شود هرکس هر صفتی را که خود واجد است مردمان را نیز مانند خود
واجد میپندارد ،چونکه انسان قیاسی الطبع است و غالباً در کارها قیاس پیش
میگیرد»( .هفت اورنگ جامی ،ص )11
از نتایج تحقیق استاد نور احراری از مجلۀ (امت) باز این مفاد را در خصوص
مذهب موالنا جامی بدست می آوریم:
مرتض ی مدرس گیالنی در مقدمه یی که بر هفت اورنگ جامی نگاشته در
ارتباط به نامۀ عالمه محمد قزوینی که به مرحوم استاد حکمت نوشته بود
مینویسد « :امید قوی است که از پرتو مساعی سر کار عالی ،این شاعر فحل ،فاضل
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و دانشمند که چنانکه مکرر گفته شده بعد از حافظ اورا خاتمۀ شعرای بزرگ
فارسی زبان باید محسوب بود ،منزلت و رتبه یی را که در خور مقام شامخ او و
الیق شأن عالی سامی اوست و در اثر تعصبات و تبلیغات تعمدی دورۀ صفویه از
دست داده بود باز مجدداً در قلوب و خاطر هموطنان خود به دست بیاورد و قدم
او در راه جبران این ناعدالتی و ظلم ادبی پس از قریب چهار قرن ذبول و خمول
به تتسوط سر کار عالی بر داشته بود».
موالنا جامی که خود مذهب تسنن دارد ،مذاهب دیگر اسالمی را اهل قبله
دانسته و تکفیر آنان را جایز نمی داند ،چنانکه در مثنوی «سلسلة الذهب» زیر

www.enayatshahrani.com
عنوان «تکفیر اهل قبله جایز نیست» سروده است:
هرکه شد ز اهل قبله بر تو پدید

که بــــــــه آوردۀ نسبی گروید

گرچه صد بدعت و خطا و خلل

بینــی او را ز روی علـم و عمل

مکـــن او را به ســرزنش تکفیر

مشمارش ز اهـــل نـــار و سعیـر

و در جای دیگ ر در همین مثنوی که در ارتباط به تطهیر اهل بیت سروده بی
ادبی به مقام صحابه را با بی ادبی جواب گفتن امری مذموم پنداشته است:
ور شـــــود بـا یـکی ز سب نبی

در مقـــــــام جفـــــــا و بی ادبی

زان حکایت بـــه لطف منعش کن

زانچــــــــه مشـــروع نی تبرا کن

لب بـــــــه گفتار ناســـزا مگشای

ناســــــــــزا را بــــه ناسزا مردای

بـــــــه تعصب مگـــوی دشنامش

جـــز به حســـن ادب مبــر نامش
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چه عجب کز وی آن کالم فضول

در گذارند بهـــــــــر روح رسول

تو مؤاخذه شـــــوی از آن هذیان

که ترا یافت بـــــر زبان جــــریان

اهـــــــــل بیت طهارتنـد اینها

نـور چشــــــــم بصارتند اینها
(ص  ،91امت)

چون بحث شیعه و سنی در میان آمد من هم بزعم خود نکتۀ بیطرفی را ادا
میکنم تا باشد این گفته من بیاد بعضی از خواننده گان بیادگار بماند ،من بصورت
قاطع اهل سنت و یکی از پیروان سرسخت امام اعظم ابو حنیفۀ نعمان هستم و
بدان مفکوره خواهم مرد ،ولی اینکه میگویند علی از شیعه ها و خلفای دیگر از
(کرم اهلل وجهه)

سنیان است اختیار بر آنان است ،من از بسکه به موالیم علی

که در
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افغانستان به او لقب (کرم اهلل وجهه) داده اند عالقه دارم و بارها افسوس میخوردم
که چرا ضم نامم کلمۀ (علی) را والدین نگذاشته اند و بنابر آن عقده در امریکا
در میان دوستان نامم را «علی» گذاشتم و مرا بدان نام میشناختند ،چون نام
(کرم اهلل وجهه)

حضرت علی

آمد ناگزیر چهرۀ آن مبارک را که بخواب دیده بودم

باید بخواننده گان عرضه کنم ،من دو بار حضرت رسول اکرم(ص) را بخواب دیده
ام یکی در خورد سالی و دیگری در جوانی ،آن خوابی را که در جوانی دیدم
محفلی بود که در خاندان و اهل بیت آنحضرت ویا سیدالمرسلین ،شبی بود که
خوشی و غالباً شب عروسی جمعیت زیادی بیش از ده نفر ،رسول مبارک

(ص)،

علی(رض) ،حضرات حسن و حسین و بی بی فاطمه الزهرا و دیگران که چهار نفر او
(رض)

در چشمم مجسمتر شدند ،علی

روی زیبای نورانی و قوی هیکل بر جای
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نشسته بودند ،عشق و محبت و منظرۀ آن خواب رنگی هرگز از یادم نمیرود ،این
عجب بود که در خواب خورد سالی چهرۀ مبارک رسول اکرم(ص) بگونه عکاسی
سیاه و سفید ولی خواب دور جوانی چون عکاسی رنگه با همه جالیش بچشمانم
جلوه میکرد.
گویند زمانیکه صفویان بر هرات غالب آمدند میخواستند که قبر مبارک
حضرت جامی را ویران ویا بسوزانند متولیان پیش از اینکه آنان در آن دست یابند
استخوانهای جامی را بجایی پنهان کرده بودند و این نوع داستان در بغداد به قبور
حضرت امام ابو حنیفه و غوث االعظم پیر پیران شیخ عبدالقادر گیالنی در وقت
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جنگ های تورکان و ایرانیان نیز صورت گرفته بود.
دو حکایت در بارۀ حضرت جامی(رح):

نگارندۀ این سطور شاگرد مکتب بودم ،روزی مرا هوس فرا گرفتن دروس
عربی آمد در مسجد رفتم و با مولوی مدرس موضوع را مطرح کردم ،بعد از
تبادل افکار بر من پیشنهاد نمود که کتاب «شرح مال جامی» به سویۀ تو برابر
است ،چند روزی از آن کتاب درس گرفتم هر روز درسها مشکل تر میشد،
روزی از مولوی پرسیدم که چرا جامی این کتاب را اینقدر سخت و مشکل
نوشته ،مولوی برایم گفت که گوش بگیر این قصه را:
یک تعداد اطرافیان و شاگردان جامی از وی خواستند تا آن کتاب را بنویسد،
در آغاز رد کرد و به اثر اصرار زیاد پذیرفت ،زمانیکه کتاب را در خانه نوشت
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آنرا به شاگردان و اطرافیانش نشان داد ،هیچ کس نتوانست از کتاب مفهومی
بردارد بمعنی اینکه بحدی با سویۀ بلند و ادبیات پیچیده نوشته بود که احدی
نمیتوانست از آن استفاده نماید ،بعداً گروه مذکور باز بر حضرت جامی فشار
آوردند که کتاب مذکور را ساده تر بنویسد .چون جامی کتاب مذکور را در
جای خلوت نوشته بود این بار سعی کرد که در میان جمعیت خانواده بنویسد و
بسیار در خلوت رفته و تعمق بخرچ ندهد ،بمعنی اینکه اگر اهل خانواده مزاحمت
نمایند چندان نمیتواند تعمق بخرچ دهد ،این بار نیز کتاب را به یاران و شاگردان
نشان داد ولی باز شکایت بلند شد و گفتند یا استاد هنوز گرفتن مفهوم از این
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کتاب مشکل است ،لطفا ساده تر بنویسید که تا تشنگان علم و دانش از آن

استفاده نمائیم ،چون جامی موضوع را درک کرد و بار سوم به این راضی شد که

ساده تر از آن بنویسد ،پس این بار در میان بازار جایی را بخود پیدا کرد که
سخت هرج و مرج و شور و غوغای باز بود و مردمان پائین و باال میرفتند و
حیوانات مختلف از کنارش میگذشتند ،مدتی را درین گیر و دار سپری کرد و
کتابش را نوشت تا فکرش به آنها متوجه شود و تعمق زیاددر کتابش ننماید و
چون کتاب تکمیل شد شاگردان و اطرافیان و یارانش آنرا گفتند که با وجودیکه
هنوز هم از مشکل ترین کتب می باشد اما آسانتر از آن دو نوشته اولی می باشد،
مولوی باالخره گفت داستان این کتاب بدینقرار است و دلیل سختی کتاب آنست
که حضرت جامی از جملۀ نوابغ زمان بوده بناً سویۀ او و نوشته های او از فهم و
درک مردمان عادی بلند است.
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داستان دیگر را نگارندۀ این سطور در یکی از کتابهای چاپ پشاور که بزبان
دری بود چنین خواندم:
زمانیکه حضرت جامی به زیارت کعبۀ شریفه تشریف برد ،بعد از ادای حج در
مکۀ مکرمه آهنگ زیارت مرقد مطهرۀ سیدالمرسلین را در مدینه نمود ،آن شبی
که فردایش باید جامی بسوی مدینه میرفت والی مکه در خواب دید که رسول
مبارک(ص) به او امر میکند که جامی را نگذار که بمدینه بیاید ،روز دیگر والی
جامی را از رفتن باز میدارد و چون جامی سعی میدارد تا اجازه بگیرد والی نمی
پذیرد ،بناً جامی میخواهد بصورت مخفی بگریزد و شبی که جامی قصد رفتن
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پنهانی را در مدینه مینماید ،باز والی مکه خواب میبیند که حضرت خاتم النبیین

میفرماید که جامی بصورت خصوصی بمدینه می آید و اورا از آمدن باز دارد،
فردایش والی جامی را در حال گریز بطرف مدینه می یابد و اورا محبوس می

سازد و نمیگذارد که بمدینه برود.
چون والی مکه حضرت جامی را در بند نگهمیدارد در آن شب پیشوای اول
اسالم حضرت محمد(ص) در خواب والی می آید و پیغمبر اسالم برای او میگوید
که من نگفته بودم آن محبوب مرا در حبس نگاه کن دلیل منع من بمدینه این بود
که جامی برایم نعتی سروده و آنقدر عالی سروده و احساس درونی از خود نشان
داده که اگر بر سر قبرم آنرا بخواند ناگزیر دستم را از قبر میکشم و در آن وقت
خدا ناخواسته فتنه یی دیگری بر پا خواهد شد و مردم نظر به اینکه من دوستش
دارم و دست بر آورده ام فکری دیگری خواهند کرد.
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فردای آن روز والی بحضور حضرت جامی تشریف آورد و احترام خاص را
بر حضرت جامی آنچه را که الزم بود اجرا میکند.
(رح)

اینست مثنوی موالنا جامی

که در آغاز مثنوی یوسف و زلیخای ایشان

آمده است و قصه اش با امیر مکه ذکر گردید:
ز مهجـــــوری بر آمد جـــــان عالم

ترحـــــــــــــم یا نبـــــی اهلل ترحم

نـــــــه آخــــــر رحمت اللعالمیـــنی

ز محـــرومان چــــــرا غافل نشینی

ز خاک ای اللــــــۀ سیـــراب بر خیز

چو نرگس خواب چند از خـواب برخیز

برون آور ســــــــر از بــرد یمانی

کــه روی تست صبــــــــح زندگانی

www.enayatshahrani.com
شبِ انــــــدوه ما را روز گــــردان

ز رویت روز مــــــــا فیـــروز گردان

به تن در پوش عنبر بوی جـــــامه

به ســر بربند کافــــــــــوری عمامه

فــــــــرود آویـــــز از سر گیسوان را

فگن ســـایه بپا ســــــــرو روان را

ادیــــــم طائفی نعلیــــن پـــــــا کن

شراک از رشـــــــــته جانهای ما کن

جهانی دیده کـــــــــرده فرش ره اند

چو فرش اقبـــــال پا بوس تو خواهند

ز حجـــــــــره پای در صحن حرم نه

بفـــــــــرق خــاک ره بوسان قدم نه

بده دســـتی ز پا افتــــــاده گان را

بکــن دلــــــــداری دلداده گان را

اگرچــــــــه غــــرق دریــای گناهم

فتاده خشـــــــک لب بر خاک راهم

تو ابر رحمـتی آن بـــــــه که گاهی

کنی بر حــــــال لب خشـکان نگاهی

خوشا کــــــز گرد ره سویت رسیدیم

بدیده گــرد از کویت کشــــــــیدیم

بمسجد سـجده شکـــــــــرانه کردیم

چراغت را ز جــــــان پروانه کـردیم

عارفان و سالکان 114 .................................................................................................................

بگرد روضــــه ات گشتـــیم گسـتاخ

دلم چــــــــون پنجره سوراخ سوراخ

زدیم از اشک ابر چشـم بی خواب

حریـــــم آســـــــتان روضه ات آب

گهی رفتیـــــــم زان ســاحت غباری

گهــــی چیدیم زو خاشاک و خاری

از آن نور ســــــــــواد دیده دادیم

وزین بر ریش دل مرهم نهادیـــــم

بســـــــــوی منـبرت ره بـــــر گرفتیم

ز چهره پایـه اش در زر گـــــرفتیم

ز محــرابت بســــــــجده کام جستیم

قدمگاهت بخـــــــــون دیده شســتیم

بپای هر ســـــــتون قـد راست کردیم

مقام راســـــــتان در خـواست کردیم

ز داغ آرزویت بـــــــــا دل خـــوش

زدیــــــــــم از دل بهــر قندیل آتش
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کنون گر تن نه خاک آن حریم است

بحمــــداهلل که جـان آنجا مقیم است

بخود درمانده ام از نفس خـود رای

ببیـن درماندۀ چنــــدین ببخشــــای

اگــــر نبود چــــو لطفت دست یاری

ز دست مـــــا نیاید هیــــــــچ کاری

قضــا می افگـند از راه مــــــــــا را

خــــــــدا را از خدا در خـواه مارا

که بخشــــد از یقین اول حیـــــــاتی

دهــــــــد آنگــــــه بکار دیـن ثباتی

چــــــــو هول روز رستاخیز خیزد

بآتش آبـــــــــــروی مــــــــا نریزد

کنـــــــــد با ایـــن هـمه گمـراهی ما

ترا اول شــــــــفاعت خــــــواهی ما

چو چوگان ســــر فگنده آوری روی

بمیــــدان شفاعت امتــــــی گــــوی

بحســـــن اهتـــمامت کار «جامـــی»
طفیل دیگــــــــــــران یابــــد تمامی
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داستان دیگری در موضوع ایجاد شرح مال جامی اینست که روزی پسر موالنا
عبدالرحمن جامی با مدرس خویش در مدرسه روی چگونه گی ساختار یک
واژه مناظره می نمایند ،شاگرد برای استادش می گوید اینگونه که شما می گویید
درست نیست زیرا پدر من صورت درست آنرا اینگونه می داند ،مدرس برایش
میگوید پدر تو از عربی چیزی نمیداند آنچه من میگویم آن درست است ،پسر
موالنا جامی این موضوع را با پدرش در میان میگذارد ،موالنا جامی میگوید خیر
من که عربی را نمی دانم حاال مالحظه خواهید کرد که چه کسی راست میگوید
و چه کسی دروغ ،پس او این اثر ممتاز را ایجاد میکند.
استاد محمد اسماعیل مبلغ در بارۀ سالمان و امسال جامی رساله یی را ترتیب
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داده و اشعار اورا شرح و بسط داده است و فعالً بدسترس من قرار ندارد.
یک حمدیه استاد جامی(رح):

آنکه تســبیح حصـــا بر صــدق او آمد گوا
گاه احصــــای ثنـــایت ال احصـــــــــی ثنا
چون درین احصا حصا آسـانیم گویا بصدق
بسکه بندم راه گویایی چـــو صدیق از حصا
عد نعمایت چه حد من چو حکمت در ازل
ساخت شرط ان تعد ورا ز ال تحصـــوا جزا
تاج استغنا و نعلیــــن سلــــــوک راه فقـــر
دادیم غرقــــم در انعــــام تو از ســــر تا بپا
هر سر مو بر من ارّ گردد زبــان شکر گوی
کی توانـــم کردن از شکــرت سر مویی ادا
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شکر هر نعمت چو باشد نعمت دیگــر خرد
غیر عجز این راه را مشــــکل کـه یابد منتها
باشد از ادراک ما تـــا ذات تو صد سال راه
وآنقدر دیگــــــر رود از نطق تـا ادارک ما
چون بود از نطــق ما تـا ذات تو راه این همه
وصف ذاتت حـــد نطق ما کجــا باشد کجا
گر زبان خود بکام اندر کشد جامی رواست
چون نگردد از زبان در وصف تو کامش روا
(رح)

حضرت خاتم الشعراء جامی

کتب زیاد بیادگار گذاشته و از بخت نیک
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بسیاری از نوشته های او بدسترس اخالف رسیده است ،چون او در حیات خویش

شخص قابل احترام و شناخته شدۀ عام و خاص بود از آن سبب هرچه که او

مینوشته و ابتکار میکرده کاتبان آنرا به نظر قدر دیده و تکثیرش میکردند.
درین قس مت بحث حضرت جامی جمع تألیفات اورا تا جائیکه بدست آمد می
آوریم:
آثار جامی:
صاحب تذکرۀ سامی مینگارد که مصنفاتش بدین موجب است( .غیر ترتیب)
 - 1تفسیر ناتمام سورۀ بقره؛
 - 2شواهد النبوت (سیرت مبارکۀ رسول اکرم(ص))؛
 - 3اشعۀ اللمعات (شرح لمعات عراقی)؛
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 - 4لوامع (شرح قصیدۀ ثانیۀ ابن فارض)؛
 - 5شرح بعضی اشعار فارضیه؛
 - 9شرح رباعیات؛
 - 7نقد القصوص (شرح قصوص الحکم ابن عربی)؛
 - 8لوائح (رباعیات بیتی بر مسئله وحدت الوجود)؛
 - 6شرح بیتی چند از مثنوی معنوی؛
- 11شرح حدیث ابی ذر غفاری؛
- 11رسالۀ فی الوجود؛
- 12ترجمه و تشریح اربعین حدیث(ص)؛
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- 13رسالۀ تهلیلیه (تشریح کلمۀ توحید)؛
- 14مناقب خواجه عبداهلل انصاری(رح)؛
- 15رساله التحقیق مذهب صوفی (متکلم و حکیم)؛
- 19رسالۀ بیتی بر سوال و جواب هندوستان؛
- 17رسالۀ مناسک حج؛
- 18هفت اورنگ (مجموعۀ مثنویات یعنی مثنوی سلسلة الذهب ،تحفة الاحرار،
سالمان و ابسال ،سبحة الابرار ،یوسف و زلیخا ،لیلی و مجنون ،خرد نامه سکندری)؛

- 16رساله در علم قافیه؛
- 21دیوان جامی (دیوان اول)؛
- 21دیوان جامی (دیوان ثانی)؛
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- 22دیوان جامی (دیوان ثالث)؛
- 23بهارستان (بطرز گلستان سعدی)؛
- 24رسالۀ کبیره در فن معمه؛
- 25رساله صغیره در فن معمه؛
- 29رساله متوسط در فن معمه؛
- 27رساله اصغر در فن معمه؛
- 28رساله در فن عروض؛
- 26شرح بعضی ابیات مثنوی معنوی؛
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- 31شرح فصوص الحکم؛
- 31نشائت جامی؛

- 32فواید الضیائیه فی شرح کافیه (المعروف به شرح مال جامی)؛
- 33رساله طریق صوفیان؛
- 34نفحات االنس (تذکره مبسوط صوفیۀ کرام عجم و عراق)؛
- 35شرح چند ابیات امیر خسرو دهلوی؛
- 39مناقب مولوی معنوی(رح)؛
- 37رساله در فن موسیقی؛
- 38سخنان خواجه پارسا قدس سره.
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مقالۀ ذیل چند سال قبل در بیست و یکمین کنگرۀ انجمن سراسری استادان دری هند منعقدۀ
چاندیگر مرکز ایالت پنجاب توسط انجینر عبدالرحیم احمد پروانی معاون دفتر روابط فرهنگی
سفارت کبرای د .ا .ا در هند خوانده شد که مورد استقبال گرم استادان و دیگر اشتراک کننده
گان قرار گرفت و قبالً در جریدۀ میزان بمدیریت دانشمند گرامی فضل الرحمن فاضل به نشر
رسیده است .چون بیدل بمقامات وحدت الوجودی پا میگذاشت از این رو درین مجموعه
آورده شد ،این مقاله در ایران نیز بطبع رسیده است.

سخن سرایان دری در هند در مثال:

ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

(رح)

شکر شکن شوند همه طوطیان هند
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زین قند پارسی که به بنگاله میرود

مردم سرزمین افسانوی و سحر انگیز هندوستان که بنام شبه قاره یاد میگردد،
پیش از فتح هندوستان توسط سلطان محمود غزنوی به زبانهای مختلف غیر از
زبان های تورکی ،فارسی و عربی تکلم میکردند ،بعد از فتح آن لهجات تاجیکی
و دری در تختگاهای الهور (به اصطالح هندی ها «غزنی کوچک») و دهلی
منحیث زبان دربار پذیرفته شد ،و در حقیقت زبان آهنگین دری بار اول به اساس
و پایه گذاری سلطان کبیر محمود غزنوی بن سبکتگین از قوم قرلوق در
هندوستان راه می یابد و تا پایان کار آخرین شهریار و پادشاه تیموری بهادر شاه
ظفر (1857م) زبان دری به حمایت رجال بزرگ افغانستان و تورکستان حمایه و
تقویه میگردد.
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آمده است که زبان بسیار شیرین و شیوای دری از شاخۀ زبان های هندو ایرانی
و هندو اروپایی منشعب شده است ،بناءً به اثر آن میتوان پیوند زبان دری را با
هندی دریافت نمود.
اساساً زبان دری آن گاهی که هندوستان به دست غزنویان می آید در میان
مردم هند از طریق لشکر و اردوی محمودی مروج میگردد ،لشکر محمودی یا
محمود کبیر متشکل بود از تورکی زبانها ،دری (تاجیک) زبانها و پشتو زبانها ،اما
چون سلطان محمود با آنکه زبان خانوادگی و آبایی و اجدادی اش تورکی بود
به زبان دری رغبت خاص داشت و از آنست که در رسمیات زبان دری (معمول
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افغانستان و تورکستان یا آسیای مرکزی) را به کار برد ،سلطان محمود غزنوی را

بخاطر «محمود کبیر» میگوئیم که او در سه عمل خود شهرۀ آفاق است ،اول
فتوحات ،دوم مروج و انکشاف دادن زبان دری برای بار اول در تاریخ گویا
خشت های زرین و ادب دری را بار اول گذاشت و با آنکه گوینده گان این زبان
کم بودند ،این زبان زیبا را جهان شمول کرد و یکی از زبان های اول جهان
پذیرفته شد ،سوم شاید بعد از رحلت سید المرسلین و یاران با وفای شان محمود
غزنوی بزرگترین خدمتگار دین اسالم و انکشاف و انتشار دهندۀ آن باشد و اگر
ما از نگاه نفوس متوجه شویم بیش از نیم نفوس اسالم به زحمت او به این دین
دعوت شده اند.
اگر موقف زبان دری را بعد از مداخلۀ انگلیس ها ( 1647 -1857میالدی) در
هند که به رکود و لغزش مواجه شد به جای خودش قرار دهیم ،زبان پر بار ،پر
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سوز و زیبا و آهنگین دری سه دورۀ زرین را از آغاز سلطنت غزنویان تا دورۀ
آخرین پادشاه تیموری به صورت زیر می پیماید :دورۀ غزنویان تا سالطین دهلی،
دورۀ سالین دهلی و دورۀ امپراتوری و شهنشاهی تیموریان هند که درهندوستان
بشکل نادرست باسم «مغوالن بزرگ» شناخته شده اند.
اگر لودیان را پشتون بشمریم و به ریشه و اصل سوریان تعمق نکنیم بقیه
حکمروایان و شهریاران نیم قارۀ هند همه تورکی االصل بوده اند ،ولی زبان بسیار
شیرین و آهنگین دری را منحیث زبان درباری پذیرفته و آنرا بمدارج عالی
رسانیدند.
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به شهادت تاریخ نورالدین جهانگیر امپراتور با فرهنگ تیموری هند و

عبدالرحیم خانخانان «صدر اعظم» بن بیرم خان بدخشانی که هردو صاحبان قریحۀ

شعری دری داشتند ،در دربار دهلی بمانند دربار غزنویان صدها شاعر و قلم
بدست را حمایه نمودند ،پدر عبدالرحیم خانخانان را بخاطری بدخشی گویند که
در بدخشان تولد یافته و اصالً آنان از اویماق بهارلو آذر میباشند.
در دربار دهلی همانطوریکه امپراتور بزرگ خراسان و هندوستان ظهیرالدین
محمد بابر شاه (شاعر زبانهای دری و تورکی) همایون (شاعر دری) ،جهانگیر
(ادیب و شاعر دری) وغیره اهل قلم و دانشمندان و ادباء بودند ،زعمای افغانستان
محمود غزنوی (شاعر دری) ،سلطان مسعود غزنوی (ادیب بی مانند) ،بهرامشاه
غزنوی (شاعر دری) وغیره هرکدام در سواد شهرۀ آفاق بوده اند.
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جهانگیر با ملکۀ مشهورش نورجهان بیگم (ملکۀ حسن و سخن) زبان دری را
با تشویق شعراء و مصارف هنگفت به اوج و مدارج اعلی رسانیدند ،تاجائیکه
شعرای دری گوی بمانند صائب تبریزی ،طالب آملی ،عرفی شیرازی و دیگران از
بیرون دهلی سری به هندوستان زدند و محبت و عالقۀ شعرای دری بحدی رسید
که خود میگفتند «رو به هند آوردن صاحبدالن از بهر چیست؟».
زبان بسیار شیرین اردو محصول ورود لشکریان سلطان محمود کبیر میباشد،
زیرا همین فوج محمودی بودند که این زبان را هزار سال قبل بوقت ورود شان در
سرزمین هند نطفه گذاری کردند و در وقت شهنشاهی جهانگیر تیموری (-1114
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 1137هـ ق) زبان شفاهی اردو که بنام «ریخته» یاد میگردید به شکل تحریری
آورده شد و نامش را گذاشتند «اردو» یعنی زبان لشکریان محمودی و اکنون

یکی از ز بانهای مشهور و مهم اسالمی بعد از عربی و تورکی بشمار میرود ،این
نگارنده دایم گفته است که پدر زبان «اردو» دری و مادرش «هندی» بود و
فردوسی نامدار که از بغل پرورده گان محمود غزنوی میباشد گوید:
پدر بــوده ناز و خـز و پرند
مرا برده سیمرغ در کوه هند
بعد از پای گذاشتن سلطان محمود کبیر در هندوستان ادبیات دری در شبه قاره
از همه جهات به پیش رفت داستانسرایی هایکه در هند صورت یافته یکی از
شهکارهای به شمار میرود که باید به مشوقان دری نویسان در هند لقب قهرمانی
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را داد ،دری گوی بزرگ نیم قاره امیر خسرو بلخی ثم دهلوی با زبان مبارکش
اعتراف میکرد که:
تورک هندوستانی ام من هندویی گویم جواب
شکر مصری نـــدارم کز عـــــرب گویم سخن
امیر خسرو تورکی النسب گرچه گفته است «من هندویی گویم جواب» ولی
میدانید که بیتش «دری» است و صاحب چهار صد هزار بیت دری میباشد.
او از جمل ۀ نخستین و با ارزشترین داستانسرایان دور سالطین دهلی می باشد،
اگر ما در بارۀ داستان سرایان دری هند سخن بگوئیم به مثنوی هفت من کاغذ
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منتهی میشود ،نثر متون مذهبی ،متون اصلی ،مکتوبات ،ملفوظات ،تاریخ ،تذکره

نویسی ها ،فرهنگ نویسی ها ،هنر ،علوم مختلفه ،شعر و فلسفه وغیره که در دوره

های باال تقسیم گردیده بودند به ذروۀ کمال رسیده اند.
زبان دری در شبه قاره چنان محبوبیت و مقام یافت که عالمه محمد اقبال
الهوری عشق و عالقۀ خود را به آن چنین اظهار میدارد:
گرچه هندی در عذوبت شکر است طرز گـــفتار دری شیــرین تر است
فـــارسی از رفعـــت انــــــدیشه ام در خورد با فطــــــرت اندیـــشه ام
میرزا اسداهلل غالب از تورکی النسبان تیموری شاعر بزرگ زبان های دوگانۀ
دری و اردو می باشد محبت خویش را به زبان دری چنین میگوید:
فارسی گوی تا ببینی نقش های رنگ رنگ
بگذر از مجـموعۀ اردو که بی رنگ منست
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میرزا عبدالقادر بیدل سلف میرزا غالب که در تورکستان و افغانستان و شبه
قاره وی را «ابوالمعانی» لقب داده اند ،از عمده ترین سخن طرازان جهان دری
زبان است که مادر دهر چون او کسی را در معنی ،باریک سنجی و موشگافی در
شعر دری نزاده است و از جملۀ نوابغی میباشد که در لیاقت نکته رانی ،سخن
پردازی در سرزمین های افغانستان ،تورکستان و هند و پاکستان بحد اعلی شناخته
شده است و وی از سرزمین سحر آفرین هندوستان سر بر آورده است.
چون بحث و مطلب این مقاله دربارۀ بیدل (همه دل) است ،بناءً درین مختصر
کوشش میکنیم تا به صورت کوتاه جهات مختلف اورا ذکر نمائیم.
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اصل و نسب بیدل(رح):

بیدل از نگاه نسب آنچه را که اکثر انساب نویسان با تقلید از یکدیگر به نژاد

«مغول» می رسانند به نژاد مغول ارتباط نداشته و این نسبت در شأن وی درست
نمی باشد ،همچنان قبیلۀ اورا که به «ارالت» و «ارالس» منتهی می سازند عاری از
حقیقت و انصاف است.
بیدل از جملۀ میرزایان تیموری بوده و در قبیله بر قبیلۀ معروف «برالس» تعلق
میگیرد ،چنانچه بعضی ها اشتباهاً اورا از قشالق «ده یا قریه» برالس ارگوی
بدخشان افغانستان میشمارند که وی از آنجا نیست و تنها از جملۀ اقوام او تعدادی
در آنجا حیات بسر میبرند.
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چون تیموریان همه تورک و از تورکستان می باشند از آن سبب بیدل تورکی
االصل در قبیله به «برالس» تعلق می یابد که کلمۀ «برالس» در تورکی معنی
«شجاع و دلیر» را میدهد ،عم امیر تیمور کورگان یا صاحبقران به نام «حاجی
برالس» است و این نام در تورکستان جنوبی بوفرت صورت استعمال دارد.
بعد از اینکه اعلیحضرت ظهیرالدین محمد بابر بن عمر شیخ بن ابوسعید میرزا
بن سلطان محمد بن میران شاه بن امیر تیمور بن امیر تراغای تورکستانی مملکت
هندوستان را از دست ابراهیم لودین بدست آورد یک عده اقارب و
خویشاوندانش با جمعی از دوستدارانش در خاک هندوستان سرازیر شدند و یک
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تعداد دیگر از شهزاده گان تیموری که نتوانستند با حکومتات خصوصاً شیبانیان

در تورکستان بسازند نیز عازم هندوستان گردیدند.

در میان بازمانده گان امیر تیمور معمول بود که امیر زاده گان را به اسم «میرزا»
ی اد میکردند ،چنانچه گویند میرزا حسین بایقراء ،میرزا بایسنقر ،میرزا اولوغ بیک،
میرزا بابر ،شاهرخ میرزا و غیره معادل کلمۀ «میرزا» کلمۀ «شهزاده» یا «امیر زاده»
می باشد و معنی دیگر «میرزا» کاتب و شخص با سواد است چون همه اصل
تیموریان با سواد بودند کارهای کتابت را نیز بدست داشتند که بدان دلیل کلمۀ
«میرزا» را برآن ها نسبت میدهند چونکه امیر تیمور شخصاً صاحب دانش و حافظ
قرآن مبارک بود.
امیر تیمور به هیچوجهه از اوالدۀ چنگیز نمی باشد و نسباً به اتراک و تورکهای
شهر کش «شهر سبز» سمرقند تورکستان تعلق دارد ،از آن سبب اصطالح «مغول»
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به شهریاران تیموری هند نا درست و بی اساس میباشد ،مثلیکه تیموریان هرات را
کسی به مغول ارتباط نمی دهد و میرزا عبدالقادر بیدل نسباً به این قبیلۀ تیموری و
قوم برالس تعلق پیدا میکند
با دالیل و گفته های باال بیدل (همه دل) را «میرزا عبدالقادر بیدل» و «میرزا
بیدل» گفته اند ،چنانچه پدرش میرزا عبدالخالق ،عمش میرزا قلندر و ماما «خال»
او میرزا ظریف نام داشتند که به سیاق نام های خانواده نام بیدل را «میرزا
عبدالقادر» گذاشتند.
حیات و ممات بیدل:
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طوریکه بیدل را بعضی ها بمانند میر قدرت اهلل میگویند ،در بخارا تولد یافته

قابل تأمل است ،اقوال اکثریت تذکره نگاران اینست که وی به سال ( 1154هـ ق

مطابق  1944میالدی) در عظیم آباد پتنه چشم به جهان کشوده و چون پدرش
میرزا عبدالخالق یکی از پیروان طریقۀ شریفۀ قادریه (طریقه حضرت غوث
االعظم پیر پیران شیخ عبدالقادر جیالنی) بود ،از آن سبب نام طفلش را
«عبدالقادر» گذاشت.
تاریخ تولد به حروف ابجد یکی از سنت ها و کارهای شایسته بود که در سابق
خصوصاً در شعر می آوردند و در مراثی ازین نمونه ها زیاد دیده میشود ،تاریخ
تولد میرزا بیدل را دوستان پدرش در مجلس «فیض قدس» آورده اند ،و استاد
زمانه ارواح شاد استاد خلیل اهلل خلیلی کتابی را که در بارۀ بیدل تألیف نموده بود
بنام «فیص قدس» گذاشت و آن در کابل بچاپ رسید.
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بیدل هنگامی پای بدنیا گذاشت که دوران شهریاری شاه جهان و اوج قدرت
او بود ،و شاه جهان مرشدی داشت بنام «مال شاه بدخشی» بیدل به حمایت پدر و
بعداً عم و خال او کتب متداولۀ دینی را به شمول قرآن مجید فرا گرفت و علوم
ادبیه را بمانند گلستان و بوستان وغیره مطالعه کرده و با بزرگان و دانشمندان
صحبت ها نمود و فیض و برکت بدست آورد.
بیدل در خورد سالی قریحه و طبع شعری داشت و چنانچه ابیات ذیل را اولین
نمونۀ کالم بیدل آورده اند:
یارم هــــرگه در سخــــن می آید

بوی عجـــــبش از دهن مـــی آید
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این بوی قرنفل است یا نگهت گل

یا رایحـــۀ مشک ختــــن می آید

شهر قدیم پتنه در زمان بیدل مرکز مهم فرهنگ و مجامع علماء بود ،از آنرو

بیدل بعد از آن که علوم را چون صرف و نحو و عروض فرا گرفت ،منحیث یک
عالم خورد سال با بزرگان علم و دانش نشست و برخاست های را انجام داد و از
اینکه از استعداد و ذکاوت خدا داد بر خوردار بود نبوغ فکری اش اورا بزودترین
فرصت در میان اقران شهرت داد.
بیدل در اوایل تخلص خویش را «رمزی» گذاشته بود و چون در گلستان
(رح)

حضرت شیخ سعدی

مصرع «بیدل از بی نشان چه گوید باز» را خواند و

خوشش آمد از آن به بعد کلمۀ «بیدل» را بحیث تخلص خویش انتخاب نمود.
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بیدل تا زمانیکه با شاه کابلی مقابل میشود با سه شاه دیگر محشور بود آنان
عبارت اند از :شاه ابوالفیض ،شاه قاسم هواللهی و شاه فاضل و بیدل از ایشان
فیض ها یافته و بهره های ادبی ،علمی ،فلسفی و عرفانی برده است.
همانطوریکه حکیم سنایی غزنوی با دیدار پیر الیخوار و موالنای بلخی مالقات
با شمس تبریزی یکباره حیات عادی و معمولی را وارونه ساختند ،بیدل نیز بعد از سه
مالقات با «شاه کابلی» حالت قلندری و درویشی را به خود صائب دانست.

بیدل در طول حیات پر بار خود از احترام و شهرت زیاد برخوردار بوده و حتی
بزرگان دیار هندوستان اورا بخوبی میشناختند و برایش احترام خاص قایل بودند،
اما بیدل هیچگاهی سر تسلیم را به دربارها خم نکرد و بیدل گوید:

www.enayatshahrani.com
شور و شـــر بسیار دارد بــا تعـــلق زیستن
کم ز «بیدل» نیستید این فتنه از سر وا کنید
باز گوید:
پادشاهی بــــــه جنـون جمع نگردد بیدل
تــــاج گیــرند اگـــــر آبلـۀ پـــا بخشند
(رح)

بیدل

بعد از گذاشتن یادگارهای زرین و نابترین آثار بعد از پروازها در

آسمانهای ادبیات دری ،بعد از مأیوسی های زیاد ،بعد از شناخت دنیای فانی بروز

چهارم ماه صفر سال ( 1133هـ ق) مطابق پنج دسامبر  1721مسیحی از دار فنا به دار
بقا شتافته و جهانی را پر از حسرت ساخت ،بگفتۀ آزاد بلگرامی «چراغ عجیبی را
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بر مزار خود افروخت» که تا ایندم با برگزاری عرس های بیدل چراغش دائم
فروزان و تابنده است.
بیدل و تصوف:
مردمان تورکستان زیاده تر در طریق صوفیه نقشبندی هستند و این رواج تا
امروز هم ادامه دارد ،ولی در هندوستان تیموریان با شهریاران تورکستانی زیاده
تر از طریقۀ قادریه پیروی میکردند ،تا جائیکه دارا شکوه ولیعهد شاه جهان بنام
«دارا شکوه قادری» شناخته میشد و شخص شاه جهان و دختر دانشمندش جهان
آراء بیگم پیری داشتند بنام مال شاه بدخشی ،خانوادۀ حضرت بیدل از طریقۀ

www.enayatshahrani.com
قادریه شریفه پیروی مینمودند و همه در مذهب حنفی و بیدل نیز یکی از آنان

بشمار میرفت ،چون محیطیکه بیدل بر آن زیست داشت عرفان و تصوف در
خانقاه ها و خرابات خانه ها و مجالس و نشست ها ورد زبانها بود بناءً مفکوره و
عالقه تصوف بر بیدل بزودی هویدا گردید ،او تاریخ تصوف را مطالعه کرد

دربارۀ سلفش خاتم الشعراء عبدالرحمن جامی ،امیر نظام الدین علیشیر نوایی،
بهاءالدین نقشبندی یا پیر بال گردان ،شیخ احمد یسوی یا پیر تورکستان معلومات
اندوخت و فلسفه و روش نقشبندیه را بزودی شناخت.
عارف ربانی مجدد الف ثانی ،علی همدانی یا علی ثانی ،حضرت باقی باهلل،
علی هجویری ،نظام الدین اولیاء ،امیر خسرو دهلوی ،خواجه عبیداهلل احرار و
دیگر بزرگان که در خانقاه ها و مجالس عرفانی نامهای مبارک شان ذکر
میگردید بیدل به هر یک معلومات خاص پیدا کرد ،بیدل از خواندن آثار و

عارفان و سالکان 121 .................................................................................................................

سرگذشت حیات هر یک آگاهی حاصل نمود و بهره کافی بدست آورد و با این
دلیل دما غ ناز بیدل کامالً آمادۀ اخذ سلوک عرفانی بود ،از آنست که بیدل
خودش میفرماید:
غیــر من زین قلـــزم حیرت حبــابی گل نکرد
عالمــی صـاحبدل است اما کســـی بیــدل نشد
او خورا در مییابد و بمانند گل حباب در قلزم حیرت عرفان قرار دارد.
بیدل در بارۀ قدرت الیتنهایی یزدان پاک گفت:
مضمون پیش پا را آســــــان نمی توان خواند
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صد صفر و یک الف شد حیرت فزای نرگس

شرح بیت باال را عالمه صالح الدین سلجوقی در کتاب افکار شاعر توضیح
نموده است ،دانشمندان بیدل شناس بیدرنگ مقام واالی بیدل را به «وحدت
الوجودی» میرسانند و بیدل خود نیز چنین میفرماید:
تو کریم مطلقی و من گدا چه کنی اینکه بخوانیم
در دیگر بنما به مـــن بکجــــا روم چـــــو برانیم
ویا:
جوهر تجرید ترک الفت خــویش است و بس
بر سر خود می توان کــرد امتحـــان شمشیر را
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دوران حیات بیدل به ما وا نمود میسازد که وی در عالم عرفان بدنیا آمد و با
عالم تصوف و عرفان و باالخره فقر در فنا رفت ،قناعت را در زنده گی خود پیشه
ساخت و یأس و ناامیدی را راحت جاوید خواند:
نشۀ آسوده گی در ساغـــر یأس است و بس
راحــــت جــاویـــد دارد هرکه بیدل میشود

عـــزت طلبی جوهـــر تسلیم بــــــدست آر
این جا خم طاعت شکن طرف کالهی است
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کر شــدم تا چـــــند شعر حق و باطل بشنوم
بشکنید ایـــن سازها تا چیزی از دل بشنــوم
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بیدل و فلسفه:
بیدل گوید:
فطرتم ریخت برون شور و جوب و امکان
این دو تمثال در آئینه مــــن بود مـــــدام
بیدل به شیوۀ سوفسطائیها میگوید:
کشاد و بست چشمت عــــــــالم آراست
جــــــهان پیـــــــدا و پنهــــانی نـــدارد
یکی از معاصرین فرانسوی بیدل را فیلسوف شاعر نما گفته است ،گویا اورا
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اول فیلسوف و بعداً شاعر میخواند و این درست است که افکار بیدل زیاده تر به

افالطون شباهت دارد:
به آن ستــــم زده بیـــــدل ز عالم اوهام
چه ظلم رفته که مجنون نشد فالطون شد
گویا اینکه بیدل جنون را به عشق و افالطون را به فلسفه نسبت میدهد ،بیدل
اسم ابن سینای بلخی را بدینگونه میآورد:
الف دانش را جز به سعی جاه نتوان پیش برد
بو علی هــــم شهرت علم از کـــر و فر یافته
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بیدل آورد:
پــرواز بی نـــشانی دارد غبــــــــار جاهم
بشکن غبار امکان تا بشـــــــکنی کالهم

با هر کمـال اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش
بیدل در بسیاری اشعار خود چون موالنا جالل الدین بلخی یا سلفش عشق را
سرچشمه میداند.
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ایجادیات و اصطالحات بیدل:

بیدل بمانند دیگر شعرای بزرگ زبان دری از خود اصطالحات خاصی دارد و

شاید هم اصطالحات بیدل زیاد ترین اصطالحات و ترکیبات اندر میان قاطبۀ
شعراء باشد ،چنانچه دانشمندان بیدل شناس در تورکستان ،افغانستان و نیم قارۀ
هند درین باره نوشته های زیادی کرده اند.
«آئینه» یکی از اصطالحات بیدل است که شفیعی کدگنی کتابش را بنام بیدل
یا «شاعر آئینه ها» گذاشته است و اینست چند کلمه محدود بیدل که در زبان
شعری اش آورده است:
فطرت:
فطــــرت بیــــدل همـــان آئیـنه معجز نــماست
هر سخن کز خامه اش میجوشد الهام است و بس
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دماغ ناز:
بیدل دماغ ناز تو پر میزند به عرش
گویا ببال پــشه ز عنــقا گذشته یی
مژگان:
یکقدم راه است بــــیدل از تو تا دامـــان خاک
بر سر مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش
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آئینه:

از حیرت دل بند نقاب تـو کشودیم
آئینه گری کار کمی نیست درینجا
در خلوتیـــکه حسن تو دارد غـــرور ناز
شاید این آئینه دل باشد مصفا کردنیست
کلمات ( خلوت ،غرور ناز ،آئینه دل و صدهای دیگر از ترکیبات بیدل در
نهایت قابل غور و خواندنی است).
حیرت:
جز حیرت ازین مزرعه خرمن نخوردیم
عبرت نگهی کاشت که آئینه درودیــم
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طلسم حیرت:
طلسم حیرتم و یک نفس قرارم نیست
به آب آئینــــــه دل سرشته انــــد مرا
حباب:
چون حباب از کارگاه یأس می جوشیم و بس
جز شکست دل چه خــــــواهد بود مزد آه ما
طلسم حیرت ،شبنم ،دریا ،ذره و آفتاب ،سرمه و مژه ،چشم حیران ،کارگاه
یأس ،جوش ،عجز ،ادب پیمایی ،دل بی درد ،آبله ،بسمل ،حنا ،سپند جنون،
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رقص سپند ،چشم دردناک ،دود آه ،طاووس ،خاموشی و صدها اصطالح و

ترکیب را بیدل به طرز و مفهوم خود در دیوان صد هزار بیتی خود آورده است،

مثلیکه اصطالحات خاص داشتن به شعرای نیمقاره یک سنت دیرین شده و عالمه
اقبال الهوری در پی «آب و گل» و غالب و دیگران هم ازین نو آوری ها زیاد
دارند.
مقام و عظمت بیدل:
بیدل ایجادگر بزرگ و معنی آفرین بی همتاست و از ایجادیات اوست که
یک تعداد محققا ن بیدل شناس الفاظ و کلمات اورا طوریکه گفته آمد جمع و
ترتیب کرده اند ،بیدل بزبان خود از ابتکاراتش چنین میگوید:
می پـــرست ایجـــادم نشۀ ازل دارم
همچو دانۀ انگور شیشه در بغل دارم
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بیدل در تورکستان کبیر ،افغانستان ،شبه قاره هند تا ترکیه شخصیت شناخته
شده است چنانچه دکتور عبدالغنی در کتاب خود می آورد ...« :به من گفته شد
که بی دل در شرق حتی تا تورکستان چین و در غرب تا ترکیه شهرت داشته»
(ص ،5احوال و آثار میرزا بیدل).

با آنکه در ایران کنونی زبان فارسی بیشتر از تورکی مروج است ،اما بیدل در
آن مملکت شناخته نشده در حالیکه اگر ما دوستداران بیدل را سر شماری کنیم
جمع آنان بیشتر از نفوس مردم ملک ایران میگردد.
دانشمند گرامی شفیعی کدگنی از بی معلوماتی ایرانیان دربارۀ بیدل شکایت
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نموده در کتاب «شاعر آئینه ها» چنین می آورد« :حتی اکثریت دارنده گان درجه
دکترای ادبیات و بسیاری از شیفته گان جدی شعر اورا نمی پسندند ،حتی بسیاری

از آنان اورا نشنیده اند».
ارزش و اهمیت کالم بیدل در زمان آزادی تورکستان یعنی پیش از تسخیر
روسهای کمونست به حدی بود که کسی که سند فراغت یا شهادتنامۀ «دا مالیی»
یا معادل دوکتورای تیالوژی امروزی را در علوم دینی میگرفت ،باید با کالم بیدل
آشنایی میداشت و در متون نوشته های بیدل وارد می بود ،گویا اینکه بیدل
شناسی جزء نصاب تعلیمی درجات عالیه تحصیالت بشمار میرفت.
بیدل از زمانهای بسیار پیش تا کنون در افغانستان به صورت جدی احترام
میشود ،دانشمندان افغانستان دایم در تالش دانستن معنی گفتار بیدل و آفریده
های فلسفی و عقاید عرفانی بیدل می باشند ،در افغانستان سابق حلقه های بیدل
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شناسی بصورت عنعنوی تشکیل میگردید و درین اواخر بعد از اشغال کمونست
ها شنیده میشود که عرس های بیدل را پیروانش دوباره برپا مینمایند.
اینست اسمای یک عده بیدل شناسان مشهور در افغانستان:
سردار مهر دل خان مشرقی ،سردار عزیزاهلل خان قتیل ،قاری شراف الدین
تاشکندی مشهور به «دامال بیدل» ،عالمه صالح الدین سلجوقی ،استاد هاشم شایق
افندی ،استاد خلیل اهلل خلیلی ،مولوی محمد سلیم طغرای بدخشانی ،قاری محمد
عظیم سرپلی ،عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا ،دکتور امیر محمد اثیر ،مولوی
عزیز محمد بدخشی معروف به (مولوی سعدی) ،پروفیسـور غالم حـسن مجددی

www.enayatshahrani.com
و بـرادرش میـا حسـین مجـددی ،حافـظ نـور محمـد کهگـدای ،سـید محمـد

داود الحسینی ،سردار عبدالعزیز حیرت ،مولوی خال محمد خسته ،مولوی محمد

امین قربت وغیره که ذکر اسمای همۀ ایشان مقاله را به طوالت میکشاند.
در دانشگاه کابل مضمونی بنام «بیدل شناسی» وجود داشت که باید محصالن
زبان و ادبیات دری آن کورس را فرا میگرفتند.
در مدرسۀ مشهور دیوبند ،مضمون بیدل شناسی جزء نصاب درسی بود ،با
آنکه عموماً دروس بزبان اردو تدریس میگردید.
بیدل نزد مردمان ممالک متذکرۀ باال چنان عظمت و مقام دارد که یک عده
مردم به او اعتقاد کلی دارند و البته علماء و اهل خواص بشکلی و عوام بگونۀ
دیگری برایش احترام قایل اند.
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بیدل از دیدگاه یک عده از دانشمندان:
با آنکه بیدل را گفتیم در ایران ناشناخته مانده است و تأسف آور است که
یکی از بزرگترین ادیب زبان دری را در آن دیار نمی شناسند ،بآنهم بیدل را بجز
از چند نفر محدود در ایران از وقت حیاتش تا کنون بد نگفته اند.
درینجا نخست نظر سه نفر ایرانیهای فارسی زبان را می آوریم که نظریات شان
در بارۀ مقام با شکوه و پر عظمت بیدل منفی و بدبینانه میباشد وبعداً نظر
دانشمندان و تذکره نگاران را درج این مقاله میسازیم.
الف :بیدل از نگاه آهی ،حکمی و کدگنی:

www.enayatshahrani.com
حسین آهی از ایران در «در کلیات دیوان موالنا بیدل دهلوی» که با تصحیح

استاد خلیلی و مولوی خسته در کابل قبالً بطبع رسیده بود ،در بخش مقدمه

تجدید چاپ غزلیات بیدل در ایران به بیدل بی احترامی نشان داده و میگوید« :و
از این روی در پارۀ از موارد گفتارش نارساست» وبازهم بیدل را با صائب تبریزی
مقایسه میکند و میگوید« :بیدل کجا و صائب کجا» یعنی اینکه بیدل بمقام صائب
نمی رسد و قابل مقایسه نمی باشند ،بعداً دلیل این گفتارش را چنین می آورد که
بیدل بنابر اینکه زبانش تورکی است شعر را نظر به صائب ضعیف می سراید و
برهان ضعف گفتارش را تورکی بودن او میداند ،آهی بی خبر از آنست که
صائب تبریزی بمانند بیدل تورکی زبان است و دیوان تورکی دارد و در کابل
دیوان تورکی صائب تبریزی دست بدست علماء میگردد و اشعار تورکی او
چاپ میشود و صائب ملک الشعرای دربار صفویان بود که رسمیات دربار شان
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بزبان تورکی بود و نه بفارسی ،از اینکه آهی دلیل تورک بودن را در شعر دری
ضعیف تصور میکند آیا در تاریخ ادبیات دری متوجه شده اند که سلطان الشعراء،
امیر خسرو دهلوی ،جالل الدین محمد بلخی یا خداونگار بلخ ،ظهیر فاریابی،
نظامی گنجوی ،خاقانی و فرخی و طالب آملی و دیگران در خانه بکدام زبان
تکلم میکردند؟
دکتر محمد هادی حکمی از ایران در مجلۀ «میراث ایران» می نویسد:
«ترکیبات و تشبیهات پیچیده و غیر معمول و دور از ذهن از مشخصات سبک
هندی است وقتی بیدل یکقدم به عرفان نزدیک میشود ،حد اقل سه قدم از روانی
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و لطافت دور میشود ،بیدل جزء شعرای درجه اول و دوم زبان دری نیست ،از همه

باالتر دری زبان مادری بیدل نبوده است» (ص ،41میراث ایران).

گفتار حکمی مشابهتی به عقیدۀ آهی دارد و مثلیکه هردو متفق القول نوشته
باشند ویا یکی از دیگری تقلید کرده اند ،آهی باید بداند که لطفی هروی ،هاللی
چغتایی ،عسجدی ،عنصری وغیره کی ها میباشند .از جانب دیگر ندانستن حکمی
اشعار بیدل را باین معنی وانمود می سازد که شعرای زبان دری را درجه بندی
کند و اورا بگوید که نه درجه اول و نه درجه دوم است ،مشکل حکمی اینست
که ادبیات دری را در ممالک افغانستان ،تورکستان و شبه قاره مطالعه ننموده اند
ورنه هزاران پیرو بیدل از تراکیب و تشبیهات و مشخصات گفتار او استفاده کرده
و در اشعار خود گنجانیده اند ،و صدها شاعر بلند رتبۀ فارسی در نوع شعر خود از
بیدل و روش او پیروی مینمایند ،با گفتار جنابان آهی و حکمی در حقیقت کمر
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ادبیات مترقی و جهان شمول به اصطالح آنان باید بشکند زیرا بزرگترین شاعران
زبان دری  ،ترکان پارسی گوی میباشند ،قطع نظر از اینکه ملیون ها تورکی زبان
در ایران حیات بسر میبرند وصدها شاعر چون حسین شهریار و غیره به تورکی
سخن گفته اند.
دکتر شفیعی کدگنی اگرچه کتابی در بارۀ بیدل نوشته اند ولی مآخذ اصلی
شان نوشته های صدرالدین عینی میباشد که کیفیت و وزن کتابش را ضعیف
میسازد ،زیرا صدرالدین عینی یگانه شخصی بود که از شمار مردمان تورکستان
که صاحب دانش بودند سر تسلیم به روسها فرود آورد و طرفدار میتریالست ها
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شد ولی دوران جنون و اوج ماده پرستی نیز عینی را اجازه نمیداد که او دربارۀ

حقایق و کیفیات اشعار بیدل بنویسد .کدگنی در بعضی موارد بر بیدل همه دل

انگشت انتقاد میگذارد که در بخش اخیر این مقاله شرح آن آورده شده است.
ناگفته نماند که کدگنی در بعضی جایها از عظمت و مقام عالی بیدل سخن گفته
و معنی آفرینی های اورا تقدیر کرده است.
ب :بیدل از دیدگاه تذکره نویسان و علمای منصف:
علی دشتی گوید« :بیدل شاعریست پرمایه و پر محصول»« ،بیدل شاعریست
لبریز از تخیل و سرشار از تشبیهات و استعاره های تازه و غریب ،چیزیکه بر ابهام
و غموض او می افزاید تصوف و جهش اوست بسوی امور روحانی و مافوق
الطبیعه ،از این حیث سروده هایش بدیوان کبیر موالنا میماند که سرشار از
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تصورات عرفانی است» (ص  ،166نظری به عرفان بیدل) .در گفتار باال از زبان
علی دشتی چنین در می یابیم که او درست افکار بیدل را پی برده و با افکار
عرفانی و فلسفی بیدل آشنا بوده است.
دکتور حسین زرینکوب می آورد« :عبدالقادر بیدل شاعر ترک نژاد پارسی
گوی دیار هند بر رغم آن که در نزد ایرانیان تقریباً ناشناخته مانده است ،در بین
مردم افغانستان و تاجیک به نحو حیرت انگیزی بر اذهان دوستداران شعر و ادب
تسلط دارد» (ص  ،216نظری به)...
زرینکوب عالوه میدارد « ابیات وی که تمام آن ها به نحوی بارزی آگنده از
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رموز و مشحون از تأمالت است ،بیدل در نثر نویسی نیز در عصر خود استاد قوی

دست محسوب میشده است( ».ص  ،211همان کتاب)

عالمه صالح الدین سلجوقی گوید« :امروز میخواهم به افکار شاعری تماس
کنم که رعشه بر قلم و لرزه بر اندامم میاندازد ،این شاعریست که همیشه آنرا بین
رموز غامض فطرت و نجوای فرشتگان عالم اسرار می یابم»( .ص ،19افکار شاعر).

استاد خلیل اهلل خلیلی گوید« :بیدل از جمع ما زمینی ها نیست بلکه از جنس
ملکوت است.
در کتاب «فیض قدس» استاد خلیلی مقام واالی بیدل را از زبان خودش با
تصدیق چنین می آورد:
ز فرق تـــا بقدم افسون حیــرتی بیدل
کسی چه شرح دهد معنی نکوی تورا
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دکتور عبدالغنی گوید« :در باال دربارۀ شخصیت بیدل بیانات مختصری داده
شد ،اکنون نبوغ شاعرانۀ اورا زیر بحث میگیریم» (ص  ،419احوال وآثار.)...
گویا اینکه دکتور عبدالغنی به نبوغ بیدل اعتراف مینماید و باز می آورد «بیدل به
مابعد الطبیعه ،ریاضیات و علوم طبیعی عالقه داشت ،با علم طب ،نجوم ،رمل،
تاریخ و موسیقی بسیار آشنا بود»( .ص  ،191احوال و آثار)...

دانشمندان زیاد در نبوغ بیدل هیچ شک و تردیدی بشمول دکتور رضا زاده
شفق نداشتند.
دکتور رضا زاده شفق میفرماید« :بیدل آخرین شاعر نامدار صاحب نبوغ هندی
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است ،فی الواقع در غزل های تصوفی در اشعار زیبا و مثنوی مهارت کامل نشان

داده و پیش چشم ما بهترین نمونۀ سبک هند را گذاشته است» (شفق ،تاریخ

ادبیات ایران) .واقعاً بروز بیدل حیرت بر انگیز و در سبک هندی بی نظیر بود،
بعضی ها سبک هندی را سبک بیدل هم خوانند.
نظریات متقدمین و معاصرین بیدل در تذکره ها:
آزاد بلگرامی مقام بلند بیدل را چنین گوید« :عمدۀ سخن طرازان و شهره
پردازان است در اقسام نظم پایۀ بلند و در اسالیب نثر رتبۀ ارجمند دارد ،طبع و
ادراکش چقدر معانی تازه بهم رسانیده و چه ثمرهای نورس که از نهال قلم
افشانده ...از آغاز شعور تا دم آخر چشم بر سیمای معنی دوخته و چراغ عجیبی
بر مزار خود افروخته و از نژاد تورک است» (ص .)148
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خوشگو از شاعران و معاصرین بیدل که شاگردش نیز میباشد در «سفینه
خوشگو» آورده:
بایــدم شستن لب از مشـــک و گــالب
تــــا بگـــویم نـام آن قــدسی جـنــاب

بیدل که تختگاه فصاحت مقـــام اوست
معـنی کنیز او شده مضمون غالم اوست
در تذکرۀ شمع انجمن« :نشۀ فقر جزو دماغش بود و فروغ روشندلی نور
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چراغش ...معنی آفرین بی نظیر است ،اما انشاء به طرز خود دارد و در زبان
فارسی چیزهای غریب اختراع نمود که اهل عجم از ادراک و فهم سخنش

درمانده از حسد اعتناء بطرف کالم او ندارند» .باید متذکر شد که مؤلف تذکرۀ
«شمع انجمن» در قسمت کسانیکه با بیدل بدبینی نشان میدهند حقایق را گفته
است ،اینکه بعضی ها توجیهات و تشبیهات و نازک خیالی های بیدل را نمیدانند
گناه بیدل در چیست؟
در تذکرۀ سرخوش بدخشانی آمده« :استاد فن است ،بسیار گو و خوب گو
است ،امروز در دارالخالفه کوس رستمی می نوازد و بداد معنی یابی و نازک
بندی میرسد ،دیوان ها و مثنویات متعدد دارد و نثرهای رنگین می نگارد ،درین
عصر شاعر غرا چون او نیست ،وجود شریف او غنیمت است».
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مزن بر سنگ او زنـهار دستی
که مینا در بغل خوابیده مستی
«تذکره سرو آزاد»

سرخوش بدخشانی یکی از رقبای سرسخت بیدل بود ولی از آنجائیکه باید
حق را نپوشید به عظمت و مقام واالی بیدل در سطور باال اعتراف میورزد.
در تذکرۀ موالنا قدرت اهلل گو پاموی« :سرو بوستان طریقت تذرو بیابان
حقیقت قدوۀ اکابر و افاضل میرزا عبدالقادر بیدل ...ذات شریفش بکسوت فضائل
و کم االت متنوعه اراسته و طبع همایونش مجلیۀ فنون عجیبه و غریبه پیراسته در
نظم پردازی قدرت تام داشت و به انشاء طرازی گلشن سخن آب و رنگی تازه
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بخشیده و مشاطه فکر بلندش به کمال لطف و حسن چهره آرایی عرایس معانی
گردیده ،بصفای فطرت موصوف و زکای فطرت معروف بود ...میر عبدالولی
عزلت گفته که به تقریب عرس بر سر قبر میرزا حاضر شدم شعرای شاه جهان آباد
جمع بودند کلیات میرزا را بر آورده به محفل گذاشتند من به این نیت که آیا از
آمدنم میرزا خبری دارد آنرا کشادم در سر صفحه این بیت را یافتم:
چه مقدار خون در عدم خورده باشم
که بر خاکم بیایی و من مرده باشــم»
(ص  ،53مرزهای همزیستی)

در بارۀ میر عبدالولی گفته اند که در وقت وفات حضرت بیدل در مسافرت
بود و چون از مرگ آن عالیجناب واقف شد به دهلی شتافت و بر سر قبرش
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کلیات بیدل را باز کرد و دید که بیت باال در آن صفحه قرار دارد و از آنست که
با این دلیل و دالیل دیگر بیدل را صاحب کرامت دانسته اند.
در چمنستان شعرا آمده « :عبدالقادر بیدل مانیی است که ارژنگ خیاالت را
نقش میکند و اقلیدسی است که در نظم سحر آفرین میکند ،مشرق اندیشه های
باریک تا ابر آفتاب تابناک نبوغ وی روشن گردیده» (ص  ،222احوال و آثار .)...در
سطر باال نیز بیدل را در تذکرۀ چمنستان شعراء نابغه گفته اند ،آری بی شک از
نابغۀ زمان و نادرۀ دهر است.
گفتار باال مختصری بود در عمومیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل طوریکه
گفته شد بسی مردمان را عقیده بر آنست که بیدل صاحبِ کرامات بوده و ملیون
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ها انسان محو گفتار و اشعار دل انگیز او هستند ،جمعی هم اورا از نوابغ روزگار

خوانند و گروهی بیدل را در زمرۀ فیلسوف ها و عرفا و صوفیان و اتقیا قرارش
میدهند.
یک موضوع باید بوضاحت گفته شود کـه بـه ماننـد بیدل هنـوز در میـان ما
زمینی ها کسی نیامده و شاید هم دیگر نیاید ،روح پاک آن نابغۀ زمان و نادرۀ
دوران و خادم بزرگ زبان زیبا و آهنگین دری شاد و جایش خلد برین باد.
جان هیچ و بدن هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ
ای هستی تـــــو ننگ عدم تا بکــــجا هیچ
دیدی عــدم هستی و چـــیدی الــــم دهر
با این همـــه عبرت نـــدمید از تو حیا هیچ
«بیدل»
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استدراک:

 - 1اگرچه در موقعیت قبر بیدل اختالف است ،اما مریدان و پیروان آرامگاه اورا
در دهلی میدانند که همه ساله یکعده از مخلصان بیدل در اطراف مزارش گرد می
آیند و عرس ها بر پا کرده ،مراثی میخوانند ،نگارندۀ این سطور مرقد بیدل را در
دهلی زیارت کرده است.
 - 2کتابی را که دکتور عبدالغنی بنام «احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل» تألیف
نموده و آنرا محمد آصف انصاری بزبان دری ترجمه نموده است ،واقعاً یک
کتاب با ارزش و مفید می باشد ،ولی دکتور عبدالغنی به سیاق دیگر هموطنان
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هندی و پاکستانی خود کلمۀ «مغول» را به عوض کلمۀ «تورک» آورده است که

نه تیموریان و نه بابریان و نه میرزایان چون بیدل و غیره مغول بوده اند.

 - 3در هندوستان یک اصطالح مشهور نا درست بنام «مغول اعظم» وجود دارد
که واقعاً این کلمه مورد بحث و تأمل است ،چون امیر تیمور ابواآلبای سلسلۀ
تیموریان هند میباشد اصالً تورک است ،بناءً همۀ شان تورک میباشند.
 - 4ابوالفضل عالمی کتاب را به اسم «اکبر نامه» تألیف کرده و در آن تیموریان
را به چنگیز نسبت میدهد و اکنون محققان بشمول بارتولد همه ثابت کرده اند که
امیر تیمور از تورکستان و تورک است و به مغول ها نسبتی ندراد ،ولی قانون
چ نگیزی و یاسای آن و صورت جهانکشایی و قواعد اردوی چنگیز خوشش می
آمد و از آنست که امیر تیمور چنگیز را جد خیالی خود میدانست.
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 - 5بابر شاه در «بابرنامه» از اوزبیک شکایت دارد و ما میدانیم که بابر تورک
سمرقندی و اوزبیک خان مغولی بود ،زمانیکه تورکستان توسط چغتای بن جنگیز
اداره میشد مردم تورکستان را اولوس چغتای میگفتند و وقتیکه اوزبیک خان
شیبانی بر تورکستان غلبه یافت مردم تورکستان را اولوس اوزبیک خان گفتند و
بعداً روسها از این موضوع استفاده نموده نام حصه یی از تورکستان را اوزبیکستان
گذاشتند که زبان مردم آنانرا که تورکی شرقی بود بنام زبان اوزبیکی نام نهادند،
بیدل به همین زبان تورکستانی صحبت میفرمود.
 - 9زبان دری در سرتاسر هندوستان از طریق دانشمندان و لشکریان افغانستان و
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تورکستان آمده است طوریکه همگان میدانند مرکز امپراتوری و شهنشاهی

غزنویان در غزنی کنونی خاک افغانستان میباشد و افتخار ارتباطات یک هزار

سالۀ هندوستان و افغانستان به نام محمود غزنوی و قبل از آن بنام کوشانیها و
یفتلی های افغانستان تمام میشود.
 - 7کسانیکه زبان دری را در هند مروج ساختند در رأس آن محمود غزنوی و
بعداً لشکریان محمود ،اعضای علمی و ادبی دربار غزنه ،اعم از دری زبانان،
تورکی زبانان و دیگران بودند.
 - 8زبان دری همچنان در هندوستان منحیث زبان دینی داخل گردید و از آنست
که همۀ مسلمانان هندوستان ،پاکستان و بنگله دیش در اسالم مهمانان قاید بزرگ
اسالم سلطان محمود غزنوی میباشند.
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 - 6زبان فارسی در سرزمینهای شبه قاره مخصوصاً آنهائیکه به اردو سخن
میگویند ضرورت به ترجمه ندارد و اردو زبانان بدون تکلیف زیاد به این لغت پی
میبرند ،زمانیکه نگارندۀ این سطور منحیث پروفیسور مهمان به هند رفته بود،
هنرمندان حیدرآباد و دکن خواهش نمودندکه به عوض زبان انگلیسی به زبان
دری صبحت نمایم و این خود میرساند که اردو زبانان بزبان دری محبت خاص دارند.

- 11زمانیکه گرد هم آیی های ساالنۀ تاجیکان جهان برهبری مؤسسه «پیوند»
صورت گرفت الزم افتاد که از مملکت میرزا عبدالقادر بیدل «هند ،پاکستان و
بنگال» یعنی هرسه مملکت شبه قاره چند -چند نفر نماینده دری زبان دعوت
شوند ،تا گسستگی های دوران استعمار انگلیس را که اندر میان ممالک صورت
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یافته بود در قسمت زبان و ادبیات دری در تاجیکستان ،بدوش بگیرد و از موقف

و تاریخ زبان دری در هند به مردم تاجیکستان معلومات تقدیم نماید.
- 11نگارندۀ این سطور و یک تعداد زیاد دانشمندان افغانستان هرچند فکر
کردیم که علت اصلی و اساسی را که چرا بیدل در ایران ناشناخته مانده است
نیافتیم ،آیا بخاطر اینکه وی تورک بود؟ مثلیکه آهی و حکمی گفته اند،
درحالیکه صدها شاعر برجسته فرزانۀ زبان دری تورکی میگفتند ودر ایران در
حدود نیم نفوس به این زبان تکلم مینمایند ،آیا بخاطر اینکه او از خاندان تیموری
بود ؟ در حالیکه تیموریان هرات از جمله دو مفکر بزرگ میرزا اولوغ بیک و
میرزا بایسنقر از آن جمله میباشند ،و بیدل با سیاست چندان نزدیکی نداشته و آیا
بخاطری که بیدل از اهل سنت و الجماعه بود؟ درحالیکه صدها شاعر که در ایران
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علماء بر ایشان احترام دارند سنی مذهب بوده اند ،ویا اینکه با اشعار بیدل
بمشکالت معنی یابی روبرو میشوند و به آسانی به کیفیت اعجازی اشعار بیدل
نمیتوانند پی ببرند؟ جواب این سواالت باید روزی بدست بیاید و چرا بیدل که
سرور سخنسرایان دری است در ایران ناشناخته بماند .یک نکته را در اینجا نباید
از یاد ببریم که حتی صائب و دیگر سخنوران مکتب ابداعی ادبی هند در ایران تا
چند سال پیش ناشناخته مانده بودند و صائب شناسی و بیدل شناسی فقط و فقط با
رویکار آمدن نسل جوان آذر در ساحه ادبیات وارد شده و روز تا روز رو به
شناسایی میرود و داشته های ادبی ایشان بوسیله آنان در اختیار ملت ادب پرور
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ایران گذاشته میشود.

- 12دو دانشمند بزرگ ایران علی دشتی و داکتر حسین زرینکوب چون علمای
برجسته میباشند و به دقایق سخن بهتر از دیگران پی میبرند ،واقعاً حقی را که بیدل

بر دری زبانان داشته در حصۀ خود ادا نموده اند.
- 13دانشمند گرامی داکتر محمد رضا شفیعی کدگنی که کتاب «شاعر آئینه ها»
را تألیف نموده است ،مآخذ شان کتاب یک متریالست یا صدرالدین عینی بوده
است ،اما مآخذ علی دشتی و زرینکوب تفسیر اشعار بیدل توسط عالمه سلجوقی
و دیگر معنویان میباشند.
کدگنی به حدی با بیدل سر مخالفت میگیرد که میگوید« :کسی که به اشعار غلو
و مهمل سبک هندی آشنا باشد بزودی درک میکند که بیدل چند کلمۀ بی سر و
پا را که از نگاه الفاظ شعری بگوش خوش میخورد اما در اصل کلمات بدون
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بستگی در شعر است که آنرا مهمل مینامند» (ص  ،188عرفان بیدل) .بعداً کدگنی به
بیدل بزرگ تمسخر نشان میدهد و میگوید« :گفته است که بیدل ادراک انسانی را
درک مهمل و ناتوان خوانده که در بین بال قمری و پنبۀ مینا و سرو ربطی نیست،
چنانچه یک شاعر هندی گفته است:
کاکل مـــوش سیاه را گاو ابلــق شانه کرد
بقه در شاخ درخت این قصه را افسانه کرد»
(ص  ،188عرفان بیدل)

تعجب درین است که چطور دانشمند بزرگی چون کدگنی بر عقاید و عالقۀ
ملیون ها پیرو بیدل که همه دری دانان محترم میباشند اینطور جمله را بجا آورد ،و
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کسانیکه به زبان دری خدمت میکنند بگوید کدگنی کلمۀ «مهمل» را استعمال

نموده اند در حالیکه گفته آمد در میان بیدل شناسان واقعی نیم قاره ،افغانستان و
تورکستان این کلمه را اهانت در شأن اشعار ملکوتی بیدل میدانند ،چونکه آنان
بروش و سبک بیدل بهتر از دیگران پی میبرند.
بیدل در جواب اینگونه مردمان چنین سروده است:
فیض معنی در خور تحقیق هر بی مغز نیست
نشه را چون باده نـتوان در دل پیـمانه ریخت
البته جای تردید نیست که کدگنی نکات خوبی را هم به بیدل نسبت داده است ولی با
گفتار باال ثابت ساختند که آن محترم به کیفیت اعجازی ابیات بیدل تعمق نکرده اند.
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- 14دکتور هادی حکمی و حسین آهی راساً و بی تأمل حمالت را بر بیدل روا
داشتند و اگر بی تفکر این حمالت را نکرده باشند ،چطور میگویند که بیدل
تورک است و شعر او از آن سبب ضعیف میباشد و بدون اینکه بدانند صائب
تورک تر از بیدل و صائب را ندانسته دری زبان تصور کرده اند و ضرب المثل
مشهور «بی خریطه فیر کردن» را عملی کرده اند.
- 15در متن این مقاله کلمۀ «شاه کابلی» آمده که بیدل نور دلش را از برکت او
گرفته است ،دلیل اینکه اورا شاه کابلی میگویند اینست که وی را قبل از اینکه در
دهلی دیده شود ،در کابل دیده بودند و در حقیقت دربارۀ وی معلومات مؤثق
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بدست نداریم.

- 19در متن مقاله نام «عبدالرحیم خانخانان» آمده است ،پدر عبدالرحیم خانخانان
را که بیرم خان بدخشی میگویند از سببی است که در بدخشان تولد یافته،
درحالیکه بیرم خان اصالً از اویماق بهارلو آذرهای ایران میباشد که از جملۀ
شهزاده گان قره یونلوها و باز در خیل بهار لوها به شمار میروند که فامیل بیرم
خان بعد از شکست از طرف آق قویونلوها بطرف تورکستان آمدند.
کتابی را که دکتور سید حسین جعفر حلیم بنام «شرح احوال و آثار عبدالرحیم

خانخانان» نوشته است ،در یک قسمت راجع به دیوان عبدالرحیم خان میگوید
که دیوانی از وی بیادگار نمانده است ،درحالیکه نگارندۀ این سطور دیوان چاپی
آن را بدست داشتم و بخاطر حفظ بهتر که در آن وقتها «فوتوکاپی» وجود
نداشت آن دیوان را به سال  1679میالدی به کتابخانۀ دانشگاه کابل هدیه کردم و
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امید است از دست روزگاری که برکابل آمد آن نسخه نایاب در امان مانده باشد،
آن دیوان دیوان دری بود.
- 17اگر در افغانستان ما تعداد بیدل شناسان را بشماریم تعدادشان خارج از
حساب و بیرون از حوصله میباشد ،عقیدۀ مردم به بیدل طوری است که اگر
بعضی ها قرآن مبارک را در خانه نداشته باشند آنان یک جلد کلیات بیدل چاپ
هند و یک جلد دیوان حافظ را در تاق خانۀ خود نگهمیدارند ،حتی اشخاص بی
سواد نیز این سلیقه محافظت کلیات بیدل را دارند.
- 18آخرین شخصیکه عرس های بیدل را در افغانستان بر پا میکرد ،شادروان
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محمد عبدالحمید اسیر مشهور به «قندی آغا» بود که نسباً به بدخشانیهای شغنانی

ارتباط می یابد ،وی عالوه از اینکه عرس های با شکوه را با جالل خاص بر پا
میکرد ،یک تعداد زیاد شاگردان را تربیه و به جامعه تقدیم نموده است ،و او بود
که استاد بزرگ غزلخوان حسین سرآهنگ را تشویق نمود تا اشعار بیدل را به

آواز بخواند.
- 16بیدل در تورکستان کبیر به حدی از اهمیت و محبوبیت برخوردار بود که
امروز در افغانستان محبوبیت دارد اما هفتاد سالی را که جامعۀ تورکستان بزرگ
در قبضۀ روسها قرار داشتند ،همه حلقه های بیدل شناسی از میان برده شد تا دیده
شود که خداوند در آینده «بیدل» را در آن سرزمین مهد علم و دانش و دین چه
موقفی خواهد داد ،بیدل یک عارف و صوفی و مقام معنوی او به همگان معلوم
است ،اما بعضی ها که در باره بیدل در تاجیکستان در وقت تسلط روسها نوشته
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اند البد باید حقیقت را نمی نوشتند و قلم بدستانیکه در بارۀ بیدل نوشته اند ده ها
کتاب را به نفع کمونیزم و ماده پرستی تحریر داشته اند که همه وجود دارند.
- 21اسمای عالمه صالح الدین سلجوقی و استاد خلیل اهلل خلیلی درین مقاله
ذکر گردیده است ،استاد صالح الدین سلجوقی که از ذریات سلجوقیان بزرگ
است و بیدل را خوب می شناخت ،نقد بیدل و افکار شاعر درباره تفسیر اشعار
بیدل از تألیفات او میباشد ،استاد خلیل اهلل خلیلی از بزرگترین شعرای معاصر
افغانستان و از نویسنده گان درجۀ اول افغانستان بزبان دری میباشد که بیدل را
بسیار خوب میشناخت و کتاب «فیض قدس» را که درباره بیدل میباشد تألیف
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نموده است.

- 21بیدل به سه زبان دری ،هندی و تورکی شعر سروده است و اینک یک نمونۀ
از شعر تورکی او:
ای تخـت تیموری اور را نادر
بو جمله غا حافظ اوردی قادر
- 22بیدل را گفتیم که در آوان خورد سالی آثار قدما را خوانده و از آنها بهره ها
اندوخته و به هر کدام احترام خاص داشته است و اینک چند نمونه در آن معنی:

الف :احترام بیدل به صائب تبریزی:
دعوی آسان کرد بیــدل پیش موزونان هند
مصرعی چندی فراهم کردن و صائب شدن
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گویا مقام صائب را چنان بی رقیب میداند که میگوید با چند مصرعی کی می
توان صائب شد.
ب :در بارۀ انوری و عطار:
رفع انکار از نسب جویان معنی مشکل است
گو به قدرت انوری در معرفت عطــار باش

ج :احترام بیدل به سعدی:
از گل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم
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این معانی در گلستان بیشــــتر دارد بهاء

(باید متذکر شد که بیدل تخلص خویش را از کالم حضرت شیخ سعدی انتخاب

نموده است)
د :احترام بیدل به حافظ:
بیدل کالم حافظ شد هادی خیالت
دارم امید کاخر مقصود من بـر آید
بیدل در قصاید خود از خاقانی ،حافظ ،امیر خسرو وعدۀ دیگر استفاده کرده
است ،اگرچه بیدل مقلدین اشعارش را می ترساند و میگوید:
مدعی در گـــــذر از دعوی طرز بیدل
سحر مشکل که به کیفیت اعجاز رسد
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با کالم آبدارت کی رسد الف گــــهر
بیدل اینجا اعتباری نیست حرف بسته را
میگویند که شاعر باید هزاران شعر را خوانده و صدهای آنرا از یاد داشته باشد تا
در طبع او سهولت پیش آید ،از آنرو بیدل قصدی ویا غیر شعوری تحت تأثیر
گفتار خاقانی می آید و میگوید:
مطلــــع صبحدم میـــدرد اکنون نقاب
ذوق تماشا گـر است تا دهد آئینه آب
چشم کشا و ببین برگ گل آئینه است
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آتش جور بهار نعـــل جهان داده آب

بیدرنگ خواننده را بفکر ابیات خاقانی بزرگ می برد که مطلعش چنین است:
«شد گهر اندر گهر صفحۀ تیغ سحر».
- 23در متن مقاله دربارۀ موسیقی دوستی و موسیقی دانی بیدل چندان تبصره
نشده ،بیدل به موسیقی مشتاق بوده و از علم الحان خوشش می آمده چنانچه:
« بیدل در یکی از نامه های خویش از شخصی بنام میرزا فاضل یک وایلون ایرانی
خواسته است ،عالوه بر آن شیخ سعداهلل گلشن یکی از مقربان وی موسیقی نواز
ماهری بود و نیز احمد عبرت شاگرد مقرب وی به خانواده یی از مغنیان منسوب
بود ،این امر دلچسپی بیدل را به موسیقی وآهنگ نشان میدهد ،از همین سبب
است که بیدل در راه بخشیدن قافیه و آهنگ به اشعار خویش زحمت کشیده
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است ،چون در غزل های بیدل صوت و الفاظ هردو قوت دارند ،لهذا قواالن
مخصوصاً در افغانستان غزلهای بیدل را در ضیافت ها و مجالس و رادیو می
سرائیدند و در نتیجه تأثیر سحر آمیزی تولید میگردد» (ص  ،219 -215شرح
احوال و آثار.)...
مردمان عادی بدخشان میگویند که بیدل به آلۀ «غیچک» عالقه داشته و آنرا می
نواخته است ،طوریکه گفته شد مردم عوام که به کالم بیدل آشنایی نداشته و از
سواد بی بهره میباشند نیز به بیدل ارادت و اخالص دارند.
- 24دربارۀ بیدل کتب ،رساالت و مقاالت زیاد نوشـته شـده است ،در شـبه قـاره
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ده ها مرتبه دیوان بیدل بطبع رسیده است در افغانستان استاد سلجوقی ،استاد

خلیلی ،پروفیسور غالم حسن مجددی به همراهی پروفیسور قیام الدین راعی،

داکتر امیر محمد اثیر ،عبدالغفور رجاء وغیره نوشته های مطول دربارۀ حضرت
بیدل دارند ،در هند داکتر عبدالغنی و صدرالدین عینی در تاجیکستان نوشتۀ در
باره بیدل دارند ،شفیعی کدگنی در ایران و آقای پروفیسور هادی و رساالت
بمانند رسالۀ بیدل تألیف این کمینه کمترین ، ،مولوی خال محمد خسته و دیگران
و صدها مقاله تا هنوز دربارۀ بیدل تحریر شده و هزاران بار توسط شعرا بیدل
استقبال گردیده است .در افغانستان پنج جلد کتاب بیدل به همت استاد خلیلی و
مولوی خسته بطبع رسید و غزلیات بیدل از روی نسخه کابل در ایران چاپ شد،
بدوران امیر حبیب اهلل خان برادرش سردار نصراهلل خان کلیات بیدل را تا ردیف
دال بطبع رسانید و ناتمام ماند.
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- 25دلیل عمدۀ که زبان زیبا و خوش آهنگ دری از قلب چین تا استانبول و از
قلب هند تا سواحل دریاهای بزرگ در سرحدات سائبریا مقبولیت یافته از برکت
خدمات بی آالیشانه سه خانواده تورکی نژاد و تورکی زبان میباشد.
اول :غزنویان در رأس آن سلطان محمود کبیر؛
دوم :تیموریان (تیموریان هرات ،تیموریان هند و تیموریان در تورکستان)؛
سوم :سلجوقیان بزرگ از آسیای صغیر یا آسیای مرکزی و بعدا سرزمین ایران و
در ایران حدود یک هزار سال همین اتراک حکم راندند و بقای زبان دری را با
گذاشتن خشت های زرین زمینه سازی کردند و اگر داکتر ذبیح اهلل صفا هرچند
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که عناد به این مردم داشته باشند تاریخ شاهد همه است و از بدبینی های نابجا

کدام نتیجه مثمری هرگز بدست نمی آید.

- 29بیدل آثار زیاد دارد :دو هزار و هشتصد و سی و شش غزل ،ترکیب بند،
قطعات ،رباعیات ،مخمسات و صاحب چهار مثنوی ،طلسم حیرت ،چهار عنصر،
محیط اعظم ،طور معرفت ،عرفان ،گل زرد و واقعات و نکات همه از طبع بیدل
میباشند و بیدل در حدود یکصد هزار بیت دری سروده است.
- 27نورجهان بیگم ملکه حسن و سخن ملکه نورالدین جهانگیر از زنان بزرگ
شرق میباشد ،قبر او در الهور در کنار خط آهن خیلی محقر است ،ضرورت به
ترمیم دارد و نورجهان بیگم اصالً از اهل اتراک ایران میباشد.
- 28چون مغول بودن تیموریان هندو میرزا بیدل را درین مقاله رد نمودیم برای
اثبات قول خود شعر دری بابر شاه مؤسس امپراتوری تیموری هند را می آوریم:
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با تورک ستیـــــزه مکـــــن ای میـــر بیانه
چاالکی و مردانگی تورک عــــــیان است
گر زود نیایی و نصـــیحت نکنــــی گوش
«آنجا که عیانست چه حاجت به بیان است»
- 26اکادمیسین پروفیسور داکتر احمد جاوید ،بزرگترین ادیب و دانشمند و از
شخصیت های برجستۀ افغانستان درین اواخر مأخذی را یافته اند که گویا در آن
دربارۀ اصل و نسب بیدل بقلم خودش اشاره شده است ،گفتند که داکتر شفیع
نوشته است که نسخه یی را بدست آورده اند که بیدل در آن خودرا منسوب به
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ایران و ترکان ایران کرده است ،گرچه هنوز آن نسخه بدست من نرسیده است
ولی بیقین و بدون تردید میگویم که این نوع اسناد قابل تأمل است و از سیصد

سال باینطرف که قاطبۀ علمای افغانستان ،هندوستان ،پاکستان و تورکستان
(آسیای مرکزی) میدانستند و نیز پذیرفته بودند که او از میرزایان تیموری می
باشد و درین باره در متن مقاله اشارت بعمل آمده و یک دلیل عمدۀ که ایرانی ها
با بیدل محبت ندارند عقاید بیدل و اصل و نسب اوست.
- 31استاد محمد اسحاق نگارگر یکی از پروفیسوران سابقۀ دانشگاه کابل پروژه
یی را در بارۀ بیدل(رح) سر دست گرفته اند ،دعا میکنیم که بدان مأمول کامیاب
باشند و با تکمیل آن بیدل دوستان را سرفراز سازند.
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عرس های بیدل در کابل از طرف
میر یار بیک خان قانع بدخشی بر پا میشد!
سردار مهر دل خان مشرقی از شخصیت های محترمی بود که در قندهار
باستانی عرس های حضرت ابوالمعانی بیدل را برپا مینمودند ،بعد از آن اخالف
آن دانشمند و ادیب سردار غالم احمد خان طرزی و محمود بیک خان طرزی از
دوستداران و پیروان خاص بیدل همه دل گشتند.

یکی از دالیلیکه سرداران کابل به اشعار ملکوتی حضرت بیدل گرویدند
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شان سردار مهر دل خان می باشد ،سردار عزیزاهلل خان قتیل ،سردار
و خدمات ارزنده نمودند ،همانا تأثیرات تبلیغات و تقدیر نمودن های سلف

عبدالعزیز حیرت ،گویا اعتمادی ،فیض محمد زکریا ،غالم احمد نوید و
عالقمندی های سردار نصراهلل خان برادر امیر حبیب اهلل شهید وغیره از فیض
و برکت آن مرحوم میباشند که به بیدل (همه دل) مرید بودند.
درین مقالۀ مختصر یکی از بیدل شناسان بسیار گرامی را که از شهزادگان
میرهای بدخشان میباشد و نامش میر یار بیک خان متخلص به قانع است تا
اندازۀ گنجایش معرفی میداریم.
میر یار بیک خان فرزند شهزاده حسن پادشاه بدخشان و از طرف مادر،
والده اش دختر شاه ابوالفیض خان یا برادر شاه درواز و خواهر شاه محمد
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ولیخان دروازی بدخشی وکیل سلطنت غازی امان اهلل خان است و توسط
محمد نادرشاه به شهادت رسیده است.
بعد از فرو پاشی پادشاهان بدخشان و درواز میر یار بیک خان و برادرش
میر زمان الدین خان با شاه ابوالفیض خان پدر کالن مادرییش در کابل رفتند
و ارتباطی را با امیر عبدالرحمن خان قایم نمودند.
چون میران بدخشان و شاهان درواز از سواد بهره ور بودند و چندین میر
بدخشان شعرای نامدار بودند چون میر محمد شاه «عاجز» (پدر مرحومه
مخفی بدخشی) ،سودا ،غمگین و غیره در شعر و شاعری شهرت داشتند،

ابواآلبای میرهای بدخشان را بنام میر یار بیک خان ولی میگفتند و اورا
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صاحب کرامت می شناختند و میر یار بیک خان قانع که از کواسه های میر
اول است نیز به شهادت بسیاری از دانشمندان صاحب کرامت بوده است.
شاه امان اهلل غازی دربارۀ میر یار بیک خان قانع چنین نوشته« :عالیجاه یار
بیک خان مستشار سر کاتب هئیت سفارت مرخصه ام میباشد و از اشراف و
اصیل زاده گان خاندانهای بدخشان افغانی است»( .جای امضای امان اهلل خان)

سید قاسم رشتیا می نویسد« :برادر میر زمان الدین پسر شهزاده حسن،
نواسۀ میر شاه بدخشی یکی از ادبای عالم مشروطه خواهان اول در (1616م)
در مرگ او سرمقالۀ در امان افغان میر سید قاسم نوشته».
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استاد عبدالحی حبیبی میفرماید« :برادر مهتر میر زمان الدین خان والی
کابل و هرات و از خواهر زادگان محمد ولیخان دروازی شخص ادیب و
شاعر منوری بود که در جمعیت مشروطیت دوم شامل و با عبدالرحمن
لودین و عبدالهادی داوی زندانی شد».
گفتند روزی که در زندان که از زنجیر پیچی ها خسته شده بود چنین بیتی
را انشاء فرمود:
بندی یی را بس بود زوالنه یی
اینقدر زنجیر در زنجیر چیست

استاد عبدالغفور برشنا میفرمودند که بسیاری عمارات با شکوۀ کابل زیر نظر
www.enayatshahrani.com
دو برادر دروازی میر زمان الدین و میر یار بیک خان تعمیر و تزئین شده
است.
میر یار بیک خان در جمع هئیت سفارت فوق العادۀ سیار بریاست محمد
ولیخان عضویت داشت ،ولی روزیکه این هئیت از کابل حرکت میکرد با
سکتۀ قلبی از اسپ افتاد و از جهان رفت ،وی هم شعر میگفت و هم شعر
شناس و بیدل شناس مشهور بود ،او تذکره یی بنام «آتش فشان» نوشته بود
که متأسفانه بعد از مرگش از بین رفته است.
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«عبدالهادی داوی که از یاران هم زندان میر یار بیک خان بود بعد از
مرگش در بارۀ سیرت و صورت مقالتی در امان افغان نوشت و ذوق ادبی
اورا ستود»( .حبیبی)

میر یار بیک خان در زندان این بیت دیگر را انشاء نمود:
ما تنگ ظرفان حریف اینقدر سختی نه ایم
دانۀ اشکیــم و مارا گردش چشم آسیاست
باید یاد آور شد که این بیت از نور جهان بیگم است که بغرض فرو نشاندن
خشم شوهرش در خطاب به او سروده است.

وفات این مرد که در ( 1616م) بوقوع پیوسته مزارش در قبرستان بی بی
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مهرو در کابل قرار دارد ،چون فامیل خانواده های میران یک تعداد شان بنام
ولی ،خدا داد ،صوفی و عارف گذشته اند که از جمله مرحومه مخفی
بدخشانی صوفیه و عارفه و دیگران هر یک نام و نشانی داشتند ،طوریکه
گفته شد میر اول بنام میر یار بیک خان را مردم اورا «ولی» خطاب مینمودند،
در بارۀ کرامت و بزرگی این میر یار بیک خان شنیده ایم که :چندین سال
بعد از وفات میر یار بیک خان ،میر ضیاءالدین پسر شان در مسجد پل خشتی
کابل یکی از دوستان پدرش یا میر یار بیک خان را میبیند ،نفر مذکور
برایش میگوید که میر صاحب یار بیک خان قبل از وفات خود دعا ویا
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وظیفه برایم وعده کرده بودند ،اما اجل موقع نداد و وفات نمود ،مدتی
بعدتر میر صاحب مذکور را بخواب دیدم که برایم میگفت :مرگ برایم
موقع نداد تا دعایی را که وعده کرده بودم برایت بدهم آمدم تا دعاها را
برایت بگویم ،بر ایشان میگویم که قلم و کاغذ نزدم نیست تا دعا را بنویسم،
میگویند فرق نمیکند با انگشت خویش در کف دستت بنویس ،آنطور
کردم ،موقعیکه از خواب بیدار شدم دیدم که دعا در کف دستم نوشته شده
است و این داستان از زبان صادق االقوال بکرات شنیده شده است.
میر یار بیک از مهمترین اشخاص بود که بقول استاد واصف باختری و

دیگران عرس های حضرت ابوالمعانی را برپا میکردند و این سنت بعداً دوام
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پیدا کرد و تا اینکه آخرین آنان مرحوم محمد عبدالحمید اسیر مشهور به
قندی آغا درین اواخر این سنت دیرین و خوب را زنده ساخت و ارواح همۀ
شان را خداوند(ج) شاد داشته باشد.
بیدل یا معجزۀ آفریدگار

عشـق از مشت خاک آدم ریخت

آنقدر خونکه رنگ عالم ریخت

چیســـت آدم تجـــــــلی ادراک

یعنی کــــه آن فهم معنی لوالک

احــــــــدیت بنـــــای محـکم او

الف افتـــــــــــــــاده علت دم او

دال او مغــــــــــز اول و انجام

که در وحدت و وحدتست تمام

میم آن ختـــــــــم خلــقت عالم

این بــــــــــــود لفظ معــنی آدم
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خداوند سبحانه و تعالی بفرمودۀ عارف بزرگ شرق ،صاحبدل همه دل،
فیلسوف نامدار و ادیب بی همتا ،نابغۀ نوابغ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر
(رح)

بیدل

انسان را با عشق آفرید ،اما آن ذات اقدس بعضی آدمها را چون

بیدل چنان محبوب خود قرار داد که هر لفظ و هر کلمه و جمله اش مفهوم
عشق اصلی را میدهد و اساسات عشق را به بشر یاد داده و قدرت عشق و
تجلی گفتار او بحدی بوده که اکنون ما زمینی ها بدرجه یی بر آن حضرت
معتقدیم که وی را باالتر از جنس آدم می پنداریم ورنه این همه یادگارهای
کم مانند و زرین چطور میتوانست بدون عشق ذات اقدس از زبان انسانی

چون بیدل بر آید:
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غیر من زین قلزم حیرت حبابی گل نکرد
عالمی صاحبدل است اما کسی بیدل نشد
ما خاکیان حیرت زده که محو طلسم ابیات بیدلیم به او گفته ایم:
بیدل کــه تختگاه فصاحت مقام اوست
معنی کنیز او شده مضمون غالم اوست
در سوانح بیدل(رح) میخوانیم که زادگاه او ،نسب او ،وطن او درین حلقه
ویا آن دایره ارتباط می یابد ولی عقیدۀ من بر آنست که بیدل(رح) متعلق به
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عالم بشریت و معجزه یی از معجزات خداوندی می باشد که آفریدگار اورا
خاص آفریده است.
نه فلک دایرۀ مرکــز تسلیم منست
دستگاه عجب از همت پستم دادند
چه کتابها ،چه تفاسیر و ترجمه و مقاالت نبوده که در بارۀ ابیات ملکوتی
ابوالمعانی بیدل توسط عالمه های زمان چون سلجوقی و خلیلی و دیگران
نوشته نشده باشد و خداوند(ج) روح یک تعداد سرداران بزرگ افغانستان را
شاد داشته باشد که جوهر ذاتی و ملکوتی ابوالمعانی بیدل را بمردم و جامعۀ

با فرهنگ افغانستان معرفی داشتند.
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تشکل افکار بیدل که با فرهنگهای تورکستان ،خراسان و هندوستان،
آمیخته با اسالم و عرفان مزج میباشد بی گمان میتوان گفت که آن اعجوبۀ
زمان و نادرۀ دوران یک بار چون نوری در دنیای ما و کرۀ خاکی تابید و
زوال آن تا قیام قیامت انشاءاهلل صورت نخواهد یافت و ما اورا یکی از
بزرگترین عرفای ربانی با مقامات عالیۀ وحدت الوجودی و شهودی میشناسیم.
هرچند این مرید عاجز بیدل سعی کردم که از دیوان مملو از افکار همه
دل انتخاب و بیرون نویس نمایم ،قدرت آنرا نیافتم ،زیرا هر مصرع و فردی
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را که میخواندم غرق حیرت میشدم و درین مختصر امکان آوردن همه گفتار
عالی شان وجود نداشت.
اینک جای افتخار است که فریفتگان و پیروان ابوالمعانی بیدل (همه دل)
یا جام جهان نمای معنی بنام نامیش عرس ها و محافل برپا میدارند.
درین غفلت سرا عرفان ما هم تازگی دارد
سراپا مغــز دانش گشتن و چیزی نفهمیدن
عرفان بیدل و پی بردن بمعنی اشعار او مقام خاص و پختگی کار دارد و
هرکس نمیتواند دعوی فهم اورا بنماید.
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پختگی دیگ سخـــن را بـاز میدارد ز جوش
تا خموشی نیست بیدل مدعا خام است و بس
کلمۀ «تحیر» و صدها کلمات را بیدل بمفاهیم خاص در ابیاتش می آورد
و اگر به آنها تعمق بخرچ دهیم در تحیر می افتیم:
تحیر مطلعی سر زد چو صبح از خویشتن رفتم
نمیدانم کـــه آمد در خیـــال من که من رفتم
درودها بر روح پر فتوح ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل(همه دل).
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نگاهی بر تصوف و عرفان بیدل

(رح)

بیدل از بزرگترین شعراء و عرفای عالم اسالم و شرق بحساب میرود .میرزا
عبدالقادر بیدل بسال (1944م) مطابق ( 1154هـ ش) در عظیم آباد پتنه تولد و
به سال ( 1721م) مطابق ( 1133هـ ش) در دهلی وفات یافته است ،وی از
جمله و قبیلۀ تیموریان مشهور بوده به طایفه برالس تعلق می یابد که از هم
قبیلگان ظهیرالدین محمد بابر شاه واز آن سبب طبق سنت تیموریان اورا
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بگفتۀ داکتر عبدالغنی بیدل عالوه از اینکه استاد دری بود ،در زبان
«میرزا بیدل» گفته اند.

تورکی نیز مهارت داشت )1(.و بفرمودۀ داکتر زرین کوب «بیدل شاعر
ترک نژاد پارسی گوی دیار هند ...در بین مردم افغانستان و تاجیک بنحو
حیرت انگیز بر اذهان دوستداران شعر و ادب تسلط دارد»)2(.
دربارۀ فرموده های عرفانی بیدل درین مختصر سعی میگردد که کلمات
چندی ارائه گردد ،عالمه سلجوقی از بیدل شناسان و بیدل دوستان عمدۀ
وطن میباشند دربارۀ بیدل میفرمایند« :امروز میخواهم به افکار شاعری تماس
کنم که رعشه بر قلم و لرزه بر اندامم می اندازد ،این شاعریست که همیشه
آنرا بین رموز غامض فطرت و نجوای فرشتگان عالم اسرار می یابم و چنین
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گمان میکنم در زندگی هم در بین ما زمینی ها نبوده و اگر بوده هم چند
روزی بوده که به آرزوی سرزمین اصلی خود (روح کل و عالم ملکوت و
دنیای مجرد) نوحه سرایی داشته»)3(.
دربارۀ مقام عرفانی و ادبی بیدل نوشتن و تحلیل کار مشکلی می باشد که
هرکسی نمیتواند به کنه و کیف و نکات صوفیانه و عرفانی و فیلسوفانه او پی
ببرد.
بیدل شاعر بلند جایگاه ،فکور عالی مرتبت و فیلسوف برجسته است و
افکار فلسفی اورا میتوان بفلسفه افالطونی شباهت داد چنانچه خودش

میفرماید:
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به آن ســــــــــــتم زده ز عـــــالم اوهام
چه ظلم رفت که مجنون نشد فالطون شد
در بیت فوق منظور از کلمۀ مجنون «عاشق» و افالطون «فیلسوف» است.
بیدل و تصوف:
«بیدل صوفی با حرارتی است و کمتر دیده شده که کسی بفکر و عقیدۀ
خود اینقدر ها مبرم و خالص باشد و از بین مکتب های تصوفی فکر وحدت
الوجودی را انتخاب کرده»)4(.
بیدل بدون شک از عاشق ترین هاست ،وی میفرماید:
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غمم ،دردم ،سرشکم ،ناله ام ،خون دلم ،آهم
نمیدانم عرض گل کرده ام یا جوهر عشـــقم
در بیت مذکور بیدل اصطالح دیگری دارد «جوهر عشق» یکی عشق است
و دیگر جوهر آن.
باز گوید:
بیدل دماغ ناز تـــو پر میزند به عرش
گویا به بال پشـــه ز عنقا گذشـته یی
ویا:

پرواز بی نشـــــانی دارد غبـار جاهم
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بشکن غبار امکان تا بشـکنی کالهم
در هردو حالت باال هدف تیر بیدل رسیدن به محبوب اوست ویا در
خیاالت او بال پشه و پرواز بی نشانی که میخواهد بسوی «او» رفته و با او
بپیوندد.
در نوشته های دانشمندان اصطالحات صوفی ،عارف و زاهد زیاد دیده
میشود و توجه زیاد جانب دو کلمه اول است ،اما گاهگاهی بر زاهدان حمله
ها شده مثالً میگویند «زاهد خشک» که بجز خود و روش زنده گی خویش
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چیزی دیگری را نمیخواهند و حیات خویش را به پالس پوش سپری
مینمایند ،چنانچه لسان الغیب حافظ آن راه را نمی پذیرد و میگوید:
زاهدی در پالس پوشی نیست
زاهد پاک باش و اطلس پوش
همچنان در قسمت عرفاء و علماء و اصفیاء و اتقیاء گفته ها زیاد است،
یکی از اشعار عالی را از فرموده های افصح المتکلمین شیخ مصلح الدین
سعدی چنین میخوانیم:
صاحبـــــدلی بمــدرسه آمــــــــد ز خانقا

بشکست عهــــــــد صحبت اهـل طریق را
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گفتم میان عالم و عابد چــــــــه فرق بود؟
تا اختـیار کـــــــــردی از آن ایـن فریق را
گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موج
وین جهــــد میکند کــــه بگیرد غریق را
واقعاً عارفان و صوفیان چون موالنای بلخی ،حافظ ،جامی ،امیر خسرو،
بیدل و دیگران یادگارهای به بشر گذاشتند که همه دستگیر می باشند و
بگرفتن و نجات غریق معاونت ها نموده اند ،چونکه همۀ شان هم عارف و
هم عالم میباشند.
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در قسمت کلمۀ صوفی هم گفتنی هایی میباشد که باید به آن اشاره شود،
صوفی از پشمینه پوش و صوف از پشم گرفته شده است و صوفی ما کسی را
میگوییم که دل خود را از خیاالت بد و غیر حق دور نگهدارد ،در روایات
آمده که صوفی را از صوفه گرفته اند و صوفه به کسانی نسبت داده میشد که
پیش از دوران اسالم متولیان کعبه بودند و چون منظور شان خدمت به مردم
و مطابق عقیدۀ خویش اعمال بر حق را انجام میدادند ،لذا تصوف از آن
گرفته شده است)5(.
اما عالمه سلجوقی میفرماید« :لفظ تصوف از ارباب لغت عربی گمان

میکنند که صوف یعنی از پشم گرفته شده ،چه صوفیان پشمینه پوش اند و
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تصور میکنند که این فکر در عرب ایجاد شده است اما در حقیقت این کلمه
از کلمۀ یونانی تیاسونی (خدا دوستی) مثل فیالسوفی (حکمت دوستی)
معرب شده»)9( .
مقام عرفانی بیدل:
بیدل میفرماید:
درین غربت سرا عرفان ما هم تازه گی دارد
سراپا مغز دانش گشتـن و چـیزی نفهمیــدن
بیدل مقام وحدت الوجودی دارد« ،وحدت الوجود» به اصطالح متصوفین
موجودات را همه یک وجود حق سبحانه و تعالی دانستن و وجود ما سوا را
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محض اعتبارات شمردن است و مثالش را چنین گفته اند «موج حباب در
گرداب و قطره و ژاله را یک آب پنداشتن»)7(.
عارف میگوید« :هیچ چیز بیهوده در عالم نیست ،چه از بزرگترین تا
کوچکترین اشیاء همه نشانه های از وحدت الوجود» ،امام غزالی میفرماید:
«در آفرینش هیچ چیز بدیع تر و دآلویز تر از آنچه هست ،نمیتوان یافت ،همه
موجودات تصنیف خدا و کار اوست و چون از عیب و نقص پاک و دور
است ،دلیلی ندارد که مظاهر وجود او یعنی جهان و هرچه در او هست ناقص
و بد و شر امیز باشد» )8(.چنانچه نظامی گنجوی به این معنی تأئیدی دارد:

در عالـــــــم ،عالم آفریــدن به زین نتـــــوان رقم کشیدن
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حرفی به غلط رهـــا نکردی

یک نکته در او خطا نکردی

وقتیکه ما بیدل ویا کسی دیگری را «عارف» میگوئیم ،در حقیقت منظور
ما از خدا شناسان می باشند ،چنانچه که معنی اصلی عرفان «شناختن» است،
اما عموماً بمعنی شناختن حق تعالی استفاده میگردد.
حضرت بیدل عارف بزرگی است که مقامش مقام وحدت الوجودی
است ،بیدل عاشق پاک است و در راه عشق پیچش ها نشان میدهد.
شمع بزم وحدتم در من سراغ من گم است
وا گذارم خویش را تـا نقش پا پیــدا کنـم
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سلوک و مشرب شخص وحدت الوجود آنست که میگوید «همه اوست»،
مثلیکه در بیت باال بیدل میگوید شمع بزم وحدت الوجودی ام که در خود سراغ
خویش را نمی یابم و دیگر اینکه در وحدت الشهود گویند که «همه از اوست» و
هردو وحدت الوجود و وحدت الشهود روش های زنده گی خودها را به آنها
(همه اوست و همه از اوست) متمرکز می سازند.

دل حیـــرت آفرینــد ،هر ســو نظــر گشاییم
در خانه هیچ کــس نیست ،آیینه است و ماییم
ویا:
شمع جــان در ظلمت آباد بــدن گـم کرده ام
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آه از آن یوسف که من در پیرهن گم کرده ام
ابو علی سینا میگوید« :عارف همیشه شاد و گشاده روی و خندان باشد ،از
فروتنی فرومایه را چنان بزرگ میدارد که بزرگوار گرانمایه را و انبساط و
شادمانی او با گمنام ناشناس همچنان باشد که با نامدار بزرگ و شناخته و
چگونه شاد نباشد ،درحالیکه او به خدا و همه چیز خرم باشد ،زیرا که در
همه چیزها خدا را می بیند و او چرا همه را یکسان و برابر نداند»)6(.
همینکه در گفتار باال ابن سینا میگوید «در همه چیزها خدا را میبیند» معنی
وحدت الوجودی میباشد و عین مفهوم «همه اوست» را میرساند.
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امام غزالی میفرماید« :در آفرینش هیچ چیز بدیع تر و دآلویز تر از آنچه
هست نمیتوان یافت ،همه موجودات تصنیف خدا و کار اوست و چون او از
عیب و نقص پاک و دور است دلیلی ندارد که مظاهر وجود او یعنی جهان و
هرچه در او هست ناقص و بد و شر آمیز باشد»)11(.
از نوشته غزالی نتیجه به «وحدت الشهود» می برآید چونکه او میگوید
«همه موجودات تصنیف خدا و کار اوست».
از آثار حضرت بیدل هویداست که هریک از خامه هایش دریای معرفت
اند ،یکی از مثنوی های او بنام «عرفان» ،مثنوی دیگر او باسم «طور معرفت»،

دیگرش «طلسم حیرت» که در حقیقت بیانگر جهان معرفت و عرفانی است
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که خصایص عرفانی وجود را تشخیص میکند و حافظ مشخصات و غامض
بودن وجود را چنین بیان میدارد:
وجود مـــــا معمی ییست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه
مثنوی عرفان بیدل را شهکار بیدل دانسته اند و مثنوی «محیط اعظم»
حضرت بیدل راهنمای انسان بدنیای روحی و عالم باال میباشد و تصنیف بلند
مرتبت دیگر بیدل «چهار عنصر» است که حیات عارفانه او را شرح و بسط
میدهد.
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بیدل در حقیقت با عرفان تولد شده و به اصطالح خودش با عرفان پرواز و
بال افشانی نموده است.
زمانیکه بیدل چشم بدنیا کشود ،تمام اعضای خانواده او قادری ویا به
اصطالح دیگر پیروان حضرت غوث االعظم پیر پیران عبدالقادر گیالنی
بودند .روش شریفۀ طریقۀ قادریه بحدی در محیط بیدل اثر انداخته بود که
نام شخص بیدل را بعد از تولدش «عبدالقادر» گذاشتند ،یکی از بنی اعمام
بیدل را که فرزند شاه جهان و برادر اورنگزیب بود و نبوغ در علوم فلسفه و
الهیات داشت بنام دارا شکوه بخاطر اینکه شخص عالم مشهور و بزرگ و نیز

ولیعهد شاه جهان بود ،اورا به نسبت پیروییش از غوث االعظم «دارا شکوه
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قادری» میگفتند ،لذا عارف بودن بیدل را از آن باید دانست که وی تمام عمر
را در حلقات عرفانی خانواده خود و حلقات بزرگان عرفان و تصوف سپری
نموده است و آیا نمیتوان استنباط کرد که ذکر اشعار عرفای متقدم نیز بر او
اثر کرده است؟
خود بیدل میفرماید:
بیدل کالم حافظ شد هادی خیالت
دارم امید کاخر مقصود من بر آید
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از روی همین تأثیرات و عالیق است که بیدل صورت وحدت الوجودی
خویش را با هوا کردن شبنم در هوا به این شکل اظهار میدارد:
ز خود برخاستن اقبـال خورشیـد است شبنم را
در آغوش است یار اما همین من مایل خویشم
بیدل همانند خداوندگار بلخ موالنای روم که با دیدن شمس تبریزی به
حالت اجتذاب داخل میشود ،سه بار «شاه کابلی» را به اشکال حیرت انگیز
مالقات مینماید و اوضاع و احوال او شکل و رنگ دیگری را بخود میگیرد.
اشعار بیدل بصورت عرفانی و بمعنی تصوفی سروده شده اند ،حسن

حسینی در باب معرفت ابوالمعانی چنین میگوید« :مضامین صائب از «من»
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فردی شاعر برخاسته ولی مضامین بیدل از زبان انسان به معنی مطلق آنست...
و شعر بیدل سراپا عارفانه است»)11(.
با این بیت بیدل توجه نمائید که چه میگوید:
از هرچـــــــــه سرایمت فــــزونی
خود گوی چه گویمت که چونی؟
در کتاب داکتر عبدالغنی آمده که جواب بیت باال طور الهامی به بیدل به
این شکل رسیده که از کرامات شاه کابلی میداند:
از ما بــا ماست هرچــــه گوئیــم
ما همچو تویی دگــر چه جوئیــم
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سپس بیدل که به امر او تعالی از طریق شاه کابلی به مکاشفات راه می یابد
چنین میفرماید:
عالم همـــــــه یک برق تجــلی دیدم
محمل گــــــــری نداشت لیلی دیدم
زین سرمه که حق کشیده در دیدۀ من
هر جــــــــــا لفظی دمید معنی دیدم
دانشمند بی بدیل علی دشتی دربارۀ بیدل میگوید« :پس از مولوی میان
سرایندگان صوفیه کسی به شور و شیدایی بیدل نیست»)12(.

محو بودم هرچــه دیدم دوش دانستم تویی
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گر همه مژگان گشود آغوش دانستم تویی
ناظم خان در یک محفل ادبی و عرفانی قدما در بارۀ بیدل میگوید« :بخدا
سوگند کسیکه در مهارت بیدل در لسان شبهه داشته باشد کافر است»(،)13
منظور ناظم خان در کلمۀ «کافر» منکر ادبیات میباشد.
زرین کوب میفرماید« :در غزلهای بیدل عشق چاشنی عرفانی دارد»)14(.
بیدل در بارۀ نشۀ ازل اینطور میگوید:
می پرست ایجــــــادم ،نشۀ ازل دارم
همچو دانۀ انگور ،شیشه در بغل دارم
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در بارۀ عشق خود بخدا میگوید:
بیدل اگر آفاق بود زیر نگینم
جز نام خدا نام خدا هیچ ندارم
عارف را ما میگوئیم که دلش روشن شده است و اینک بیدل در
خصوص معرفتش می آورد:
دل چو روشن گشت جاه و شوکتی در کار نیست
بهر تسخیر جهان خــــــورشید تنها لشـــکر است
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در سطور باال کلمات «همه اوست» و «همه از اوست» را آوردیم که مقامات

وجودی می باشند و اینک مولوی بلخی که از آن جمله وحدت الوجودی هاست
میگوید:
در گذر آمد خیالش گفت جان «اینست او»
پادشاه شهــــــــــرهای ال مکان «اینست او»
صد هــزار انگشت ها اندر اشارت دیده شد
سـوی ما از نور جانها کای فالن «اینست او»
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بیدل همانند مولوی چنین نجوا سر میدهد:
محو بودم ،هرچـــــه دیدم دوش دانستم تویی
گر همه مژگان گشــــود آغـوش دانستم تویی
حرف غیرت راه میزد از هجـــــوم «ما» و «من»
بر درِ دل تـــــــا نهادم گوش دانســـــتم تویی
مشت خاک و این همه سامان ناز ،اعجاز کیست؟
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بیش از این از من غلط مفــروش ،دانستم تویی
بیدل امشب سر به آتش خانـــــــــۀ دل داشتم
شعله یی را یافتـــم خامــــــوش ،دانستم تویی
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فصل چهارم
غالم سرور دهقان کابلی و محمد یوسف نظری
الف :حاجی غالم سرور دهقان «کابلی»:
بیرون شود از طبع چو خورشید کالمم
در غرب دهـــــد المعه از شرق پیامم
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الحاج غالم سرور دهقان کابلی چون نوری در وطن ما افغانستان تابید و
روشنی او تا هنوز پا بر جاست .زمانیکه دهقان در اوج شهرت خود رسید،
علمای بزرگ و عرفاء و متصوفین گرد او حلقه میزدند و شب ها را سحر
کرده از تاریخ ،ادبیات ،عرفان و تصوف بحث ها و صحبت ها انجام
میدادند .خانقا حاجی دهقان از بسکه در میان اهل دانش شهرت یافت،
هرکسی دل دیدن و شنیدن آنرا مینمود ،خوانق شیراز را بیاد میآورد و لسان
الغیب حضرت حافظ را در مقابل چشمان تصور میکرد ،زیرا حاجی دهقان
ارادت بلندی بمقام معنوی حافظ قایل بود و ارادت او به حافظ بود که
اشعارش ،گفتارش و عقایدش مشابهتی به افکار ملکوتی حافظ دارد.
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حاجی دهقان عاشق بزرگی است ،عشق در زنده گی او تأثیر کرد و همان
عشق اورا از عالم ظاهر در عالم باطن آورد ،همان عشق اورا به عرفان کشانید
و همان عشق اورا شاعر ساخت.
عشق سرکش در ضمیر مـــا اگر ننهاده دام
دل چرا در سینه خودرا همچو بسمل میزند؟
دهقان عشق مجنون را به لیال و چشم امیدش را به محبوبش چنین اظهار
میدارد:
باز چشم من چو مجنون راه محمل میزند

یا منم دیوانه یـــا لیالست که منزل میزند
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در خصوص ظاهر و باطن گوید:
ظاهرم «دهقان» به باطن پای تا سر علم حق
چون ید بیضاء درون آستین بـــودیم مـــا
زور عشق را دهقان کابلی اینطور میداند:
شیخ و برهمن حیرت است مذهب عشقباز را
وانکه صنم شکسته هــــم بنده بشد ایــــاز را
شعر دهقان قدرت عشق را بر محمود غزنوی طوری توضیح میدهد که
بت شکن بزرگ چون محمود در مقابل بنده اش ایاز نتوانست استقامت کند
و بندۀ بنده بشد چنانچه شاعر درین باره گوید:
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محمود غزنوی کـه هزاران غالم داشت
عشقش چنان گرفت که غالم غالم شد
(علیه السالم)

حضرت یوسف

را گویند که در زیبایی و خوش صورتی بی

مانند بود و مردمان عام که قدرت عشق را در وجود شان دیدند از آنرو عشق
خداوند بی نیاز را بر یوسف پیامبر برحقش دادند و گفتند:
عشق مه رویان اگر بد بودی ایزد در کالم
اینقدر در سورۀ یوسف چرا پیچیده است
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غزل خود از آن یاد میکند:
حاجی دهقان اشعار و غزلیات خودرا همه از روی عشق سراییده و در هر

منجم فکرم ،ماه نو را بخواب چون تیغ دیده امشب
ستارۀ بخت عشقبازان ،ببــرج طالــع تپیــده امشب
دهقان عشاق را در تاریخ نیک میشناسد و در بارۀ هریک سخنی میگوید
و در فسون عشقبازی فرهاد را خاص می شمارد:
در فسون عشقبازی ،هیچ کس فرهاد نیست
گـرچه نوک تیشه را شیرین بدندان میگزد
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حاجی دهقان عشق سرکش و گریبانگیر خود را چنان مقام منیع و الیتجزا
(علیه السالم)

از وجودش میداند که حسن حضرت سلیمان

را در مقابل این

مقامش مبالغۀ حسرت بر او میبندد:
مادر گیتی به من دستار «کرمنا» گــذاشت
هر زمان انگشت حسرت را سلیمان میگزد
عشق حاجی دهقان کابلی در اشعارش بوضاحت آشکاراست:
وحشی یی صحرای عشقم خانمان گم کرده ام
مرغ شاهین دیده ام مـــن آشیـان گـم کرده ام
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اگر در بارۀ اظهارات عشقی حضرت دهقان سخن بگوئیم باید همه دیوان
اورا در اینجا بیاوریم و عالوه از آن به هر یک شرح و بسطی بدهیم که در
آن صورت این مقاله ظرفیت آنرا ندارد .نگارندۀ این سطور نسخه ای از
چاپ دوم دیوان «مزرعۀ دهقان» را بدست آوردم ،بعد از مطالعۀ آن الزم
ندانستم در مقام منیع عرفانی و ادبی حاجی دهقان کابلی سخنی را بمیان
بیاورم ،زیرا دانشمندان بزرگ و شخصیت های علمی و ادبی وطن مان
نوشته های عالی بگونۀ تقریظ عالوه کرده اند ،ناشر چاپ های اول و دوم
دیوان و شاگرد و مرید با صفای حاجی دهقان ،حاجی یوسف نظری گوید:
«من از دهقان و از زنده گی و عرفان او چیزهای زیادی دیده ام».
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جناب لطیف ناظمی از ادباء اول و طراز کشور می آورد« :دهقان با آنکه
در پیری مرد ولی مرگش در سطح پیر مردان عادی نبود چه او یک هنرمند،
یک شاعر و یک عارف وارسته بود و مرگ هنرمند راستین از کوه سنگینتر
است».
(رح)

استاد علی اصغر بشیر هروی که بمانند شیخ محمود شبستری
(رح)

سواالت عارف بزرگ هرات امیری حسینی سادات

که

را جواب داده در

ادبیات عارفانۀ دهقان با مطلع« :هرچه پالیدم علم عشق در دفتر نبود» استقبال
نموده و بیتی به چنین مقطع زیبا رسانید:

همچو دهقان در قرائت خانۀ گیتی «بشیر»
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هرچه پالیدم علــــم عشق در دفتــر نبود
شاعر شهیر و چهرۀ شناخته شده وطن رازق فانی میگوید« :دریغ که آن
رهنورد گمنام کوره راه حقیقت و عشق ناشناخته از پیش چشم ما گذشت و
حاال که در میان ما نیست میدانیم که «دهقان» مردی از تبار بزرگان بود».
استاد عبدالرشید بینش یکی از دوستان دهقان از شعر دهقان چنین وصف
مینماید:
«شعر دهقان مخصوصاً برای آنانیکه از عرفان و تصوف سر رشته دارند
واقعاً عین پیام آور جهان معنی است».
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شادروان محمد طاهر بدخشی به اسم مستعار «ابوذر ویسی» که عمری را
به شاگردی و مریدی حاجی دهقان سپری نموده میگوید ...« :و در حیات
تأملی عمیقی که مخصوص عرفای فقیر ،چنان فرو رفت که ماحول خویش
را مدتها فراموش میکرد »..بعد از نوشتۀ ابوذر ویسی متن کتاب می آید،
اشعار و غزلیات دهقان بحدی جاذب و جالب است که خواننده را غرق
حیرت میسازد و به جهان دیگری میبرد.
استاد عبدالحسین توفیق مؤلف کتاب های زیاد در شأن دهقان و تاریخ
وفات او گوید:

گفت تـــوفیق سال تـــاریخش
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«بود دهقان یکی آفتاب سخن»
شادروان عبدالقدیر پور غنی در شأن دهقان و تاریخ وفات او گوید:
شاعـــــر نامــــدار ما دهقان
حافظ عصر و سعدی دوران

خردم «آه» کشید و گفت هی هی
از جهــــان رفت سرور دهقــــان
عبدالکریم منشی در منزلت دهقان چنین گوید:
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بـود درویش صابــــر و شاکـــر
متـوکل به حضـــــــرت رحمن
دانشمندانی را که درین سطور نام گرفتیم ،هریک استادان بزرگ و ادبای
فرزانۀ وطن می باشند که صالحیت های ادبی و رایی آنان در جامعۀ
افغانستان ارزش بسزا دارد.
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شادروان الحاج غالم سرور دهقان کابلی
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ب :الحاج محمد یوسف نظری:
الحاج نظری یا مرید باصفای شادروان حاجی غالم سرور دهقان که در
وقت حیات حاجی دهقان نزدیکترین و مقرب ترین مریدان او بود ،بعد از
وفاتش دیوان آن را گردآوری کرده و در یک جلد کتاب بطبع رسانید،
حاجی نظری یکی از اشخاص دانا و عاشق عرفان است ،اصالً از اهل کابل و
از احفاد تیموریان محسوب میگردد ،برای شناسایی این بزرگمرد وطن اینک
زنده گینامۀ و ارتباطش را با دهقان کابلی بطور مختصر عرضه میداریم:
محمد یوسف نظری در ماۀ ثور ( 1269هـ ش) در زمان پادشاهی امیر
حبیب اهلل خان در قلعۀ باقر خان کابل تولد یافت ،پدرش حاجی نظر محمد و
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پدر کالنش غالم حیدر خان و مادر مرحومۀ وی پادشاه دختر میرزا
عبدالخالق خان ولد عبدالمجید خان بودند ،پدرش نظر محمد خان تجارت
پیشه بود و در پهلوی همه داد و گرفت ها تورید ابریشم را به شهریان و
بافنده گان کابل تهیه میداشت و بازار ابریشم را رونق بسیار بخشیده بود،
حاجی نظری در خاطرات خویش از معارف دوران پیش کابل چنین حکایه
میکند« :در زمان حبیب اهلل خان یک مکتب بنام حبیبیه در کابل بود و در
زمان امیر امان اهلل خان تشکیالت معارف وسعت پیدا کرد از جمله مدیریت
معارف شهری کابل تشکیل گردید ،این مدیریت در هر کالنتر نشین یک
مکتب ابتدائیه که پنج صنف داشت و یک مکتب دیگر باسم رشیدیه که
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چهار صنف درسی داشت که فارغ التحصیالن مکاتب ابتدائیه بآنجا تحصیل
و بعد از فراغت بحیث معلمان در مرکز و والیات مقرر میشدند ،همچنان
درمکاتب دیگر بنام های امانی و دارالمعلمین وغیره که زبان های خارجی
مانند فرانسوی ،جرمنی ،انگلیسی و عربی تدریس میشد موجود بودند و
مکتبی نیز بدروان امیر امان اهلل خان بنام مکتب نسوان افتتاح گردید.
در آن زمان مردم به اثر تبلیغات سوء از مکتب گریزان بودند و حکومت
مجبور بود تا توسط پولیس شاگردان را به مکتب بیاورد ،تصادفاً من در آن
زمان شش سال داشتم ذریعۀ پولیس به قوماندانی برده شدم ،چون پدرم به

عقب من آمده بود موضوع را با پدر کالن مادری ام در میان گذاشتند و در
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مکتب ابتدائیه چنداول شامل ساختند».
الحاج یوسف نظری میگوید« :پدرم بعد از سه سال برحمت خداوند
واصل گردید و به اثر سفارش پدر کالنم در آن زمان قوماندان والیت مزار
شریف بود از چنداول در مراد خانی بخانۀ شوهر خاله ام نقل مکان نمودم که
در جای لویناب عقب وزارت صنایع و معادن شامل نمود و در سال (1317
هـ ش) باثر شورش سمت شمالی و مشرقی اعلیحضرت امیر امان اهلل خان
افغانستان را ترک و امیر حبیب اهلل خان کلکانی کوهدامنی به مقام سلطنت
رسید و وضع معارف شکل دیگری را بخود گرفت ،مردم اطفال شانرا در
مکاتب خانه گی و مساجد نزد آخوند ها برای تعلیم میبردند و من (محمد
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یوسف) نیز نزد معلم خانه گی برای تعلیم قرآن شریف و تعلیمات دینی و
کتب عربی و فارسی بخاطر فراگیری و آموزش برده شدم .در زمان پادشاهی
محمد نادرشاه خان مدتی را به والیت مشرقی و بعداً در قندهار سپری نمودم
و در سال ( 1314هـ ش) منحیث کاتب ابتدائی بمدیریت محاسبۀ فابریکات
حربی در کابل کار کردم و بعداً نیز با خانواده ام بقندهار رفته در ریاست
گمرک قندهار بحیث سرکاتب تحریرات اخذ وظیفه کردم ،بعد از مدتی
کار در قندهار و اخذ جواز در ماه میزان ( 1318هـ ش) در بانک ملی بحیث
کاتب حساب جاری و وظایف فرعی دیگر را در حال بدست آوردم».

چون محمد یوسف نظری جوان برومند و صاحب عایدات بود به اصرار
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والدۀ گرامییش وادار به ازدواج گردید و این ازدواج وی مطابق خواسته و
آرزویش نبود ،بخاطر اینکه چند سال پیش از آن نظری بدختری دیگری
تمایل و عشق باخته بود و از قضا آن دختر نیز بیک ازدواج جبری وادار
گشته بود.
نظری میگوید « :از ازدواج اولی خود صاحب یک دختر شدم و بعداً در
حیاتم یک هیجان دیگر بوجود آمد و مرا در یک حالت انزواء قرار داد و
یکباره تمامی زرق و برق دنیا نزدم بی قیمت جلوه کرد و حتی ارتباطاتم با
دوستان کمتر گردید و این حالت چندین سال در وجودم دوام داشت و این
زمانی بود که جنگ بوقوع پیوسته بود».
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توصل به حاجی دهقان کابلی:
در حال جذبه و هیجان بسر میبردم ،افکارم سخت پریشان و قلبم در پی
چیزی میگشت و من نمیدانستم که چه چیز مرا رنج میدهد و در پی چه
هستم ،حاجی نظری عالوه میکند :از ادای نماز عصر در مسجد پل خشتی
یکباره در جستجوی دهقان شدم که میدانستم او از طرف ده بوری یا کارتۀ
چهار میآید ،تا اینکه بسال ( 1321هـ ش) بدیدار و صحبت صاحبدل بزرگوار
دهقان کابلی کامیاب و سرفراز گردیدم.
حاجی نظری عالوه مینماید که دریافتم آنچه را که من میخواستم ،این
مرشد اعلی من دهقان بود و با آنکه از درد گمشدۀ خود رهایی یافته بودم
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ولی جهان دیگری را بدست آوردم و مال دنیا همه چون خسی بنظرم نمیخورد
و اوضاع حیاتی من شکل دیگری یافت و صفحۀ روزگار من تغییر کرد.
حاجی نظری که چند سال را به حالت جذبه و هیجان بسر برده و در
عبادات خود افزوده بود ،ماه ها روزه میگرفت و بذکر و تالوت قرآن مجید
خود را مصروف میداشت ،اما قضاء کار خود را کرد ،نظری بدختری که دل
داده بود و آن دختر از جانب والدین بکس دیگری وادار به ازدواج گردیده
بود او از شوهر جدا گشت و بنابرین تصادف هردو دلداده با هم ازدواج
کردند و ازدواج با دختر مذکور صفحۀ دیگری در حیات نظری باز کرد و
دوباره متوجه حیات گردید و در سال ( 1327هـ ش) منحیث آمر کوپراتیف
بانک مقرر شد ،بعداً در والیت میمنه وظیفۀ بانکی دریافت و با فامیل خود به
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آنجا رفت و بعد از مدت کوتاه دوباره بکابل آمد و منحیث آمر شعبۀ
عایدات در مربوطات آن توظیف گردید ،در سال ( 1338هـ ش) بحیث سر
محاسب ادارۀ افغان نشنل بانک در کراچی مقرر شد و تا سال ( 1344هـ ش)
به آن کار دوام داد.
نظری بسال ( 1344هـ ش) راهی بیت اهلل شریف گشت و بعد از طی راه
یثرب و بطحا و زیارت حرمین شریفین بکابل آمد و مدیریت محاسبه را
برایش دادند و در سال ( 1347هـ ش) برتبۀ دولتی با رتبه اول ترفیع نمود و
بعداً چون از همه جریانات و مقررات و خصوصیات محاسبه و حسابداری و
بانکداری واقف و صاحب تجارب کافی بود اورا بحیث مدیر عمومی تفتیش
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ناتکمیل و ناقص دفاتر مالیه را حل و جریان آن همه دفاتر را بحالت عادی
و کنترول توظیف کردند و درین وقت باقیداری ،مشکالت و کارهای

برگشتاند و در زمان ریاست جمهوری محمد داود خان تغیرات زیاد در
مملکت و نوع محاسبات رخ دادو باری هم منحیث رئیس نظار از جانب
وزیر مالیۀ وقت زیر استنطاق قرار گرفت و از آن بخوبی کامیابی را بدست
آورد.
الحاج محمد یوسف نظری بعد از سی و هشت سال خدمت صادقانه بوطن
وظایف مختلفه را در دفاتر اقتصادی از کاتبی تا ریاست نظار که آخرین
وظیفۀ او بود انجام داد ،جناب الحاج نظری در طول مدت خدمات صادقانۀ
خود با بسی شخصیت های شهیر افغانستان چون شهید محمد هاشم میوندوال
و عبدالمجید زابلی و صدها شخص دیگر ارتباط و آشنایی بدست آورد،
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چندین بار تقدیر نامه ها و تحسین نامه ها در کارهای محوله اش از جانب
آمرین وقت برایش داده شد.
اکنون الحاج نظری بنابر قاعده سنت پیغمبر اسالم محمد(ص) با سن پیشرفته
در ایالت کالیفورنیای ایاالت متحدۀ امریکا طور مهاجر حیات بسر میبرد ،با
تأسف تمام خانم محترمۀ شان که عمری را با ایشان به بسیار خوشی و
خدمت های عالی در فامیل انجام داده بودند داعی اجل را لبیک گفت و
حاجی نظری چون عارف و متصوف می باشد همواره میگوید که اگر چه
تنها مانده است ولی او به پیشگاه حضرت خالق و بامر او تعالی از این جهان
رحلت نموده است.
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اسالم و شریعت غرای محمدی پایندی کامل دارد ،انزواء خوشش می آید،
الحاج نظری مرد متین ،با اخالق ،صادق و صوفی خصال است ،بدین مبین

از محافل دینی لذت میبرد ،عبادت بخداوند را بزرگترین کارها و ادل اعمال
میداند ،با آنکه اکنون سن پیشرفته اورا با بعضی مشکالت صحی ضعیف و
ناتوان ساخته است ،به حج بیت اهلل رفته و بنام خانمش حج بیت اهلل را انجام
داد و در جوار کعبۀ شریفه نمازها خواند و دعا ها بنام او نثار نمود.
الحاج نظری مرد دانشمند و ادیب است ،کتب زیاد را در رشتۀ ادبیات و
اشعار قدما مطالعه نمود و همچنان تا جائیکه دستش رسید کتب عرفانی و
تصوفی را خوانده و بهره های زیادی را گرفته است.
الحاج نظری یگانه شخصی میباشد که بعد از رحلت مرشد بزرگوارش
حاجی غالم سرور دهقان کابلی تیموری ،دیوانش را ترتیب داد و بدست
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نشر سپرد ،همین حاجی نظری بود که قبر مبارک حضرت دهقانش را
بصورت مستحکم تعمیر و پخته کاری کرد تا از گزند و آسیب در امان
بماند.
نگارندۀ این سطور با الحاج نظری از سه سال باینسو مکالمۀ تیلفونی انجام
میدهم ،او شخص متدین و صادق القول و مرد وفا می باشد ،احساس مریدی
اورا با پیر بزرگوارش دهقان چنان دریافتم که هر وقت با او سخن میگویم و
نامی از دهقان را بزبان می آوریم ،عکس العمل اورا در برابر آن کلمات
بمثل حضرت ابوالمعانی بیدل با شاه کابلی ،وضع موالنا بمقابل شمس
تبریزی ،حضرت سنایی را در مقابل پیر الیخوار وغیره می یابیم.
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داستان او حتی یک داستان آنرا به دوستان نمیگوید و میگوید که مبادا
باری نظری فرمود که کرامات زیادی از مرشدش دیده است و از صد

دوستان و مجلسیان من آنرا مبالغه تصور کنند که در آن صورت من
نمیخواهم کسی اشتباهی ویا احساس نماید که من از آن خوشم نمی آید و
نیز نمی خواهم جزئی ترین کلمه را بر خالف آن بزرگمرد بشنوم زیرا قلبم،
احساسم با روح اوست و اورا از تۀ دل احترام دارم و از آن صفایی ها بدست
آوردم ودر حیات من سخت مؤثر بوده است.
الحاج یوسف نظری صاحب حافظۀ قوی است و حکایت و داستان های
زیادی را در امور محاسبات و طرزالعمل وزراء و رؤسا ،مردمان کابل،
حکومت های وقت و رسم و رواجهای وطن بیاد دارد و ای کاش آن همه
خاطرات در یک کتاب یادداشت میشدند.
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کاریرا که حاجی نظری در قسمت ترتیب و تنظیم دیوان حاجی دهقان
بنام «مزرعۀ دهقان» انجام داده است در حقیقت یک کاری خارق العاده می
باشد ورنه اشعار تصوفی و عرفانی آن عارف بزرگوار بباد فناء می افتاد و
شاید معدوم میگردید ،تعجب من در آن است که حاجی نظری همه اشعار
مرشد گرامییش را بیاد دارد و اگر مصرعی یا فردی یا موضوعی را برایش
()1

ذکر نمائید فوراً جملۀ شما را مکمل می سازد.

www.enayatshahrani.com

الحاج یوسف نظری

 این مضمون در کتاب «مزرعۀ دهقان» دیوان اشعار عارفانۀ غالم سرور دهقان در جرمنی بسال (9002م)توسط داکتر رفیع دهقان بچاپ رسیده است.
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دکتور عنایت اهلل شهرانی
«امید» شمارۀ  ،815بلومینگتن ،اندیانا

بیاد آفتاب سخن ،صاحب قال و حال

دهقان کابلی
درود بر روان پاک الحاج غالم سرور دهقان کابلی(رح)!
سرور دهقان یکی از بزرگترین شاعران و عارفان عصر ما میباشد که در
وقت حیاتش در خصوص عرفان و تصوف ،تقوی و زهد از شهرت عالی
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عارف بزرگ بود ،بطریق سنت عارفان و صوفیان متقدم تاریخ و منطق ما
برخوردار بود ،حضرت دهقان عالوه از اینکه شخص خدا پرست ،مؤمن و
بزبان شیوا و آهنگین دری شعر میسرود و اسلوب شعرش به سبک شعر
عراقی بود ،از اشعار قلیل و نایاب دهقان بر میآید که او با لسان الغیب خواجه
شمس الدین حافظ شیرازی ارتباط خاص معنوی داشته است.
گاه سعدی و گهی حافظ و گاهی دهقان
عشـق هــر روز ز ما نام دگر میخواهد
«دهقان»

ویا:
شـــــــاعر نامدار ما دهقــان
حافظ عصر و سعـدی دوران
«پور غنی»
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حاجی دهقان کی بود؟
الحاج غالم سرور دهقان فرزند محمد اعظم خان فرزند ...فرزند ...فرزند
میرزا عبداللطیف فرزند میرزا الوغ بیک فرزند میرزا شاهرخ فرزند امیر تیمور
صاحبقران میباشد و یکی از آخرین شخصیتهای خدا شناس و صاحب
طریقت دودمان شهیر تیموریان کابل محسوب میگردد که در سال (1322هـ)
در چهاردهی کابل دیده به جهان گشود ،تعلیمات و آموزش دروس دینی و
ادبی را در مکتب خانه گی به انجام رسانیده و در دوران صباوت عالقمند به
شعر و ادبیات بود و پارچه های کوچک ادبی مینوشت.

حاجی دهقان در آغاز کارهای رسمی منحیث مأمور در وزارت مالیه
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مقرر گردید و در دوران جوانی چون هوای مأموریت بلندتر و تحصیالت
عالی را بسر داشت در مدرسۀ حکام شامل و آنرا به اتمام رساند و از سوی
وزارت داخله بحیث عالقه دار در پنجشیر و بعد در استالف مقرر شد ،در
همین استالف زیبا و تاریخی که منطقۀ پر کیفیتی میباشد ،عشق مجازی
دامنگیرش میشود و دهقان آن عشق نفسانی را «صید عقاب» نامیده است:
صید عقاب مجـازم کردند

لقمــۀ چنگل بازم کــردند

آنقدر عشــق مجازم بـربود

که مرا بندۀ یک بنده نمود
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دهقان با روبرو شدن با عشق آتشین که وجودش آمادۀ جوش و خروش
بود از مأموریت استعفاء و به تغییرات افکار و تحوالت درونی گرفتار
میگردد ،اما مدتی بعد وابستگانش اورا وادار به مأموریت در بانک ساختند،
ولی آنهم دوام نکرد.
دهقان بعد از ترک وظیفه به شهر ها سفر کرد و با مطالعۀ اشعار سوزناک
عرفانی و تصوفی بزرگان ادب چون حافظ و سنایی و موالنا وغیره به سیر
آفاق و انفاس پرداخت ،گاهی در خانقاه ها و خرابات کابل ،در هرات
بزیارتهای خواجۀ انصار و جامی ،زمانی به خانقاه های بلخ گزین و وقتی هم

در خوابگاه حضرت سنایی و شمس رفت ،بعد دهقان بفکر سفر بسوی یثرب
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و بطحا شد و آرزومند گردید تا در آنجا اقامت گزیند ،اما بعد از زیارت
حرمین شریفین ،زندگی در حجاز را نپسندید و در بازگشت مسدس معروف
«مد و جزر» را سرود.
چون از روز ازل تقدیر و قسمت این عارف ربانی داخل شدن و راه یافتن
در جمع مردان خدا بوده ،در یکی از روزها به امر الهی شخصی در مقام
غزنی باستانی بگوش دهقان تشنه لب رازی را رساند و پس از آن که دهقان
را به عشق حقیقی راهنمایی نمود ،غیب شد .دهقان پس از دریافت راه اصلی
زندگیش را طوری عیار میسازد که از مال و دارایی ها همه را جمع نموده
حاصل آنرا یک دکان میسازد تا امرار حیات نماید و از عایدات آن به صدها
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مسکین و غریب و فقیر معاونت نموده سخاوت را پیشۀ خود ساخته و
دکانش را مرجع علما و دانشمندان میسازد ،درین وقت دهقان میگوید:
دور معشـــوق مجـــازی گشتم

سـوختـم تا کـــه نمازی گشتم

چــه مجازی که حقیقت یارش

ماه و خورشید چو خدمتگارش

(رح)

دهقان

آن عارف وارسته و شاعر واالگهر بعد از طی گرمی ها و

سردی های روزگار ،طی سفرهای دور و نزدیک ،پس از رسیدن و دریافت
سلوک یا طرق عارفان ،تربیه و تقویۀ معنویات شاگردان چون الحاج صوفی
محمد یوسف نظری و دیگران به شب دو شنبه یازده هم حوت ()1354

روحش به پرواز می آید و از عالم فانی به جاودانی می پیوندد .مرقد
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مطهرش در گلخانۀ چهاردهی کابل قرار داده میشود و مخلص ترین و با
ارادت ترین مریدان و دوستانش حاجی نظری آرامگاه اورا با سنگهای با
ارزش و سیاهرنگ مزین مینماید ،همچنان حاجی صاحب نظری کلیات
دیوان مرشدش دهقان کابلی را به سرمایۀ شخصی بچاپ میرساند ،مثلیکه
حسام الدین ترک اخی چلبی را خداوندگار بلخ ارج و مقام میدارد ،عالوتاً
(رح)

میتوان گفت ارتباط این مرشد و مرید به آن شکل بوده ،چنانچه دهقان
بزبان خود در بارۀ حاجی یوسف گوید:
«بنــــدۀ با اعتـــبار خـــواجه سـرا میشود
یوسف این بارگاه ،مزد وفای خود است»
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مقام و منزلت شعر دهقان بجایی رسید که بوقت حیاتش در میان شعرای
بزرگ وطن چون شایق جمال ،محمد انور بسمل ،استاد خلیلی ،محمد
ابراهیم صفا ،محمد ابراهیم خلیل ،غالم احمد نوید و عبدالقدیر پور غنی
هنگامه ها بر می انگیزد و شور و غوغا را در میان عارفان ،خانقاهیان و
خراباتیان بلند میکند.
بیرون شود از طبع چو خورشید کالمم
در غـــرب دهد المعـه از شــرق پیامم
دیوان اشعار دهقان ضخیم نیست ولی کیفیت اعجازی ابیات و اشعار او

عالمی دارد ،من نگارنده اشعار اورا میخوانم و لذت میبرم ،او آنقدر شاعر
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یکتا و مستقل است که از هیج شاعری تقلید نمیکند و از آن دانسته میشود
که دهقان سبک خاص خود را داشته طرز افادات و جمالت و کلمات و
تراکیب او مختص بخودش است ،دهقان چه در تعلیم و تحصیل و چه در
سلوک از نگاه من بمانند خیرالتابعین حضرت ویس قرنی است که خداوند
هردو را غریق رحمت خود سازد ،حضرت دهقان را این نگارنده دیده ولی
صحبت ننموده ،باری بحضورش در خانۀ پور غنی سخنوری از تبار کاکه گان
بلند آوازه کابل مشرف و سالم عرض کردم ،با تبسم و حرکت سر سالمم را
وعلیک گفت ،او مرد نورانی با قد نسبتاً متوسط و سیاهپوش بود ،کم حرف میزد
و کم می خندید.
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نمونۀ کالم دهقان از مسدس «مد و جزر»:
سنبلســــــتانش بخــــــارا بوستــان آن یـمن
بـــودش اندر یوروپ ،افـــریقه ســرو نسترن
مصـــر تـــا رومانیـــه ،از انـدلس تـــا کانتن
نخل بـاغ یک گلســـتان بود سرو یک چمن
هند و چینم در کجا شد ترک و ایرانم چه شد؟

اتفاق و اتحــاد اهـــل عرفانـم چـــــــه شد؟

در نفاقم گـــر مسلمانیـست ،ایمانـم چه شد؟
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شیخ طوطـی را بگــو معنیی قرآنم چــه شد؟
در جایی دیگر گوید:
ای شـــه و درویش ،وزیر و دبیر

مرد و زن و شیخ و صغیر و کبیر

نیست چـــــو تبلیــغ به کار شما

رفتــــم از این شهـر و دیار شما

من عجمی ام بــــه عرب میروم

کعبــۀ حـــق بهـــر ادب میروم

ویا:
از پیش اشکم ساربان محمل به صحرا میبرد
محمل به صحــرای جنـون از راه دریا میبرد
روحش شاد باد!
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دکتور عنایت اهلل شهرانی
«لمر» شمارۀ چهارم ،سال اول ،دلو  1378هـ ش ،مطابق  2111م

یادنامۀ شاعر شوریده حال وطن

صوفی عشقری
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در ربیع سال ( 1662م) به بازار قصه خوانی شهر پشاور در یکی از کتابفروشی
ها دو جلد کتاب را دریافت نمودم که یکی دیوان سید سعدالدین مجذوب و
دیگری دیوان صوفی غالم نبی عشقری بود ،فوراً بیادم آمد که دوست دانشمند
من داکتر محمد اسمعیل سلطانی یکی از حقوقدانان وطن که در عین حال شاعر
توانا و ادیب نیز میباشند بارها در مجالس افغانان در ایاالت اریزونا از اشعار و
زنده گانی صوفی عشقری حکایه میکردند ،بناً یک جلد دیوان عشقری را
خریداری نموده و بر ایشان فرستادم ،سلطانی دیوان مذکور را بدقت خوانده و
حتی بعضی اغالط طباعتی را تصحیح کرده بودند .بعد از برگشت سلطانی یک
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کاپی اصالح شدۀ آن کتاب را با یک کاپی سوانح عشقری نوشته استاد
عبدالرشید بینش که در مجله نامه خراسان بطبع رسیده بود برایم فرستادند.

دربارۀ حیات و شرح حال صوفی عشقری این کتاب که بنام «دیوان
عشقری» بطبع رسیده شاید از مکملترین نوشته هایی باشد که در بارۀ صوفی
موصوف تا هنوز تحریر یافته است ،تدوین کننده این کتاب نثار احمد نوری
میباشد ،وی نه تنها سوانح عشقری را در آغاز کتاب تحریر کرده بلکه تا حد توان
اشعار پراگنده شاعر را جمع آوری نموده و درج کتاب ساخته است.

کتاب مذکور بدو قسمت که قسمت اول آن به دو صد و یازده صفحه و
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محل کمپنی پشاور» میباشد.
قسمت دوم آن به سی و هفت صفحه بالغ میگردد و محل طبع کتاب «تاج

در صفحۀ دوم کتاب یک تصویر صوفی عشقری را که در پای درختی از
روضۀ شاه والیتمآب حضرت علی(رض) در سال ( 1349هـ ش) گرفته شده
داخل ساخته و در اخیر قسمت دوم کتاب نمونه خط آن را درج نموده
است .این کتاب که طبع چهارم میباشد در سال ( 1396هـ ش) در کمپنی
مذکور در بازار قصه خوانی پشاور بطبع رسیده است.
کتاب دیگـری را کــه اسـتاد بینش از آن ذکر کـرده عبارت از «برگزیده یی
از دیوان غزلیات عشقری» است که به اهتمام و کوشش حیدری وجودی شاعر
خوش قریحۀ وطن در سال ( 1359هـ ) بطبع رسیده است.
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یک رسالۀ کوچکی هم بقلم توانای دانشمند گرامی نیالب رحیمی تحت
عنوان «شرح حال و تحلیل اشعار عشقری» تکمیل یافته سالها قبل در کابل
بزیور طبع آراسته شده است .در رسالۀ مذکور مؤلف سعی کرده تا اشعار
صوفی عشقری را با اسلوب و شیوۀ آن تحلیل و تشریح نماید ،آقای داکتر
سلطانی یک بیت عشقری را از این کتاب طی تیلفونی چنین گفتند:
عزم داشـــــتم جانب مکه روم
عازم بنگاله شدم حیف ،حیف
یک مقاله توسط دانشمند گرامی عبدالرشید بینش در شمارۀ سوم  ،سال
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اول حمل و ثور ( 1396هـ ش) مجلۀ «نامۀ خراسان» نوشته و بطبع رسیده
است که از شرح حال و احوال صوفی عشقری بحث مینماید .استاد بینش
نوشته هایی در بارۀ شعرا و هنرمندان تهیه داشته است که از آن جمله در بارۀ
شادروان شایق جمال میباشد که چندی قبل در جریدۀ «امید» ثبت گردید،
واقعاً این مقاله صفات عالی داشت که از خواندن آن بخواننده گان بهره ها
نصیب میگردد .آنچه را که در مقالۀ مذکور بنده میخواهم به اجازۀ دانشمند
گرامی استاد بینش عالوه کنم که مرقد مبارک استاد شایق جمال در جوار
شاه دو شمشیره (علیه الرحمه) قرار دارد و من بیاد دارم که محل دفن را از طریق
رادیو و اخبار آنوقت پخش نمودند و از طرف دیگر در خبر چنین آمده بود
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که دفن آن در جوار شاه دو شمشیره(علیه الرحمه) بقرار وصیت خود شان شده و
شادروان شایق جمال آخرین شخصی میباشد که در اطراف آن شاه دفن
شدند.
عالقۀ عشقری به کابل زیبا زیاد بود ،زیرا کابل جنت نشان و خوش آب و
هوا عاشقان و عارفان ،خواجه صفا ،باغ جهان آراء و شهر آراء باغ بابر و
غیره را در بغل داشت ،بنابران خودرا عشقری کابلی میگفت:
شهرتم باشـــد اگرچـــه عشقری کابلی
از بخارای شریف آبا و اجداد من است
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سوانح صوفی عشقری غالباً در هر جایی نشر شده باشد که یکی از آن
نشریه ها عبارت از کتابیست بنام «پر طاووس» که توسط دانشمند بلند پایه و
شاعر توانای وطن استاد موالنا محمد حنیف «حنیف» نوشته شده است که در
جمله شعرای افغانستان نام گرامی عشقری درج است.
از قرار نوشته هائیکه در بارۀ صوفی عشقری صورت گرفته بر می اید که
هنوز دیوان مکملی از اشعار آن بطبع نرسیده است ،باید گفت که بعد از
مرگ عشقری یک تعداد اشعار وی مفقود االثر گشته است.
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شاعر واال گهر و پر شور وطن عشقری مجرد بدنیا آمد و مجرد از جهان
فانی بدار بقا شتافت و یگانه یادگار او اشعار عامیانه ،شور انگیز ،پر سوز و
گداز ،ظریفانه ،وطنی ،عرفانی و انتقادی وی است ،چنانچه گوید:
بعدِ مرگ من نخــواهد ماند آثار دگر
قدر اشعار مرا دانی که اوالد من است

اصل و نسب عشقری:
صوفی غالم نبی عشقری فرزند عبدالرحیم خان و عبدالرحیم خان فرزند
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و یک شخصیت بازرگان بود که به اثر رفت و آمد ها و معامالت تجارتی و
شیر محمد خان سمرقندی میباشد .شیر محمد خان اصالً از «ده بید» سمرقند

پیوند ها بنام شیر محمد خان بخارایی شناخته میشود.
شیر محمد خان بخارایی تجارت خود را بین بخارای شریف و کابل رونق
بخشید و کاروان های تجارتییش را یکی پی هم در میان هردو منطقه بکار
می انداخت ،بعد از وفات آن فرزند او عبدالرحیم خان یا پدر صوفی عشقری
به شغل بازرگانی همانند پدرش مصروف گردید ولی دیری نشده بود که
عبدالرحیم خان داعی اجل را لبیک گفت که در آن وقت عشقری پنج ساله
بود ،سه سال بعد از مرگ پدر ،برادر عشقری بنام غالم جیالنی و چهار سال
بعد از مرگ پدر ،مادرش بدار فانی شتافتند.
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غالم نبی عشقری بعد از مرگ پی در پی اعضای خانواده مسؤلیت های
خانواده را بدست گرفت و تا سن هفده سالگی به تجارت و معامالت
اقتصادی مصروف بود ولی بعد از سن مذکور مال وملک دنیا را بباد فنا داد
و زندگانی درویشی و فقیری را اختیار نمود.
سال تولد عشقری در ( 1271هـ ش) در چهل تن پغمان صورت گرفته و
وفاتش در سرطان ( 1358هـ ش) بوقوع پیوسته و در شهدای صالحین مدفون
میباشد.
روحش شاد و جایش جنت باد!
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دنیا را که از پدرکالن ها به او بمیراث مانده بود تا سن هفده سالگی به
طوریکه گفته شد عشقری این خانزاده زمان و دارندۀ دوران مال و متاع

دوران تجارتی انداخت و تا حدی به حالت عادی زندگی را در پیش میبرد،
اما در اواخر هفده سالگی ها تفی به گوش عشقری خبر آورد که راهی که
تو میروی راه تو نیست و زود شو بر کار و راه دیگری خود را مشغول ساز،
چنانچه نوری مینویسد« :روزی در یکی از کوچه های کابل با شمس تابناکی
مواجه شده موالنا وار سر را از پا نشناخته و همه دار و مدار تعلقات را...
بسوخت از ظواهر دور شد و بحقایق پیوست و ننگ هوس را از دامان پاک
فطرتش زدود» ،واقعاً حالتیکه به عشقری رخ داده در تاریخ بر صوفیان و
عارفان اینگونه وقایع زیاد دیده شده و طوریکه نوری میفرمایند بمانند شمس
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موالنای روم او یکباره بسوی حقیقت شتافت ،مثالهای دیگری داریم که در
ذیل میخوانید:
ابراهیم ادهم در اول شهزاده بود و بعد از فوت پدر کالن بر سمند
پادشاهی جای گرفت ،روزی از روزها بشکار رفت و آهویی را قصد صید
کرد و نشان گرفت ،اهو از او نگریخت و به سخن آمد و گفت ای ابراهیم
تو به کار دیگر ساخته شده یی و این کار تو نیست و برو راهی را پیدا کن
که مناسبت حال تو باشد ،سپس آهو غیب شد و ابراهیم از آن لحظه ببعد یا
هو یا منهو گویان راه خود را دریافت و در زمرۀ یکی از بزرگان و مشایخ

اسالم برگزیده شد.
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همچنان شیخ فریدالدین عطار که در جوانی عطاری میکرد و آنقدر
صاحب دولت و ثروت بود که مال و داراییش از حساب بیرون بود ،روزی
شیخ عطار در تجارت خانه خود بود که درویشی بدر دوکان او آمد در
حالیکه کچکول بدست داشت از او طلب خیرات نمود و شیخ عطار ولی به
او التفاتی نکرد و به کچکول او خیراتی نگذاشت ،درویش گفت ای عطار
اینقدر مال و متاع دنیا را چه میکنی؟ آیا از مرگ خبر داری یا نی؟ عطار که
در آن وقت هنوز اهل راه نشده بود گفت بتو کاری نیست و مرگ چیست
که تو میگویی؟ درویش فوراً در جواب عطار گفت بنگر که مرگ را بتو
نشان دهم ،کچکول را بزیر سر گذاشت و در آن لحظه جان داد ،عطار
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بمجرد اینکه درویش را دید که روحش از قالب بدن جسته است یکباره
بجوش و خروش آمد و به آواز بلند فریاد برآورد که ای مردمان هر متاعی
را که در دوکان دارم وقف مردم شد و مرا با مال و متاع دنیا کاری نیست و
بعد از آن مقامی را صاحب شد که موالنا گوید:
هفت شهر عشــق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
از نوشته دانشمند نثار احمد نوری چنین بر می آید که عشقری را بیدل
همه دل رهبر طریقت شده و اشعار او روح و روان تابناک اورا بخود جلب

نموده و راه و طریقت درویشی را به وی آموخته است ،چنانچه خودش
www.enayatshahrani.com
گوید:
عشـقری را گـــر مددگار حضـــرت بیدل نشد
از کجا آورده است این موج طوفان زیر پوست
بیدل(رح) نیز خودش از دیدار شاه کابلی به جذبه آمده و راه قلندری اختیار
کرده بود تا جائیکه دنیا را بمثابه قطرۀ اشک به مژگان نسبت داد و مرگ
یگانه فرزندش عبدالخالق را بجای اینکه سوگ گیرد بفال «بال افشانی» تعبیر
نمود و بمانند شیخ عطار ولی در بیابان به شهادت هر یک از ده فرزندش
توسط سارقان بخنده می آمد و میگفت که خوشا بحال این جوانان که پیش
از من به «او» می پیوندند.
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جهان عشقری:
عشقری در جهانی قرار داشت که پر از سوز و گداز ،پر از شور و فغان
بود که شورش قلب او وی را بزمزمه شعرهای پر سوز و صوفیانه وا میداشت،
او تمول و ثروت ،فقر و بیچاره گی هردو را دیده بود ،او زحمات و شفقت
زندگی را با دریافت یک لقمه نان نیز چشیده بود ولی آن روزهایی را هم
دیده بود که دوستان هم راه و طریقت او ،وی را منحیث عالی ترین و
محبوبترین شخصیت عرفانی می پنداشتند و از اعزاز و اکرام کامل برخوردار
بود ،تا جائیکه بعد از وفات او نوشته ها و گفته ها در باره آن صورت گرفته
است ،اگر کتاب نثار احمد نوری را کسی خوانده باشد دریافت خواهد کرد

www.enayatshahrani.com
که احترام او به صوفی عشقری بکدام درجه است.

طوریکه گفته شد عشقری در کابل زاده شد و در کابل دار فانی را وداع

گفت ،باری در حیات خود به بخارا وطن بابایی و اجدادی اش سفر نمود ،بر سر
تربت بهاءالدین نقشبندی مشهور به «پیر بال گردان» دعا کرد و بمزار حضرت
خواجه احرار آیات قرآن خواند و به مزار فرزند عزیز حضرت عباس و پسر عم
پیامبر اسالم در سمرقند سالم داد وا ز مقام پر فیض و برکت حضرت امام
بخاری(رح) مرتب صحیح بخاری الهامات گرفت و درود ها بر ارواح امام ترمذی
علیه رحمه و امام ابو منصور ماتریدی ثنا خواند و بر قاطبه ارواح اولیاء و اتقیاء و
اصفیا درودها نثار کرد.
(رض)

بارها بمزار شریف بزیارت علی

شاه اولیا رفت و زیارت ها و قبور

اشخاص بزرگ روحانی را در بسیاری مناطق دیدن کرد و درین سفرها یاران
همدل و دوستان با صفای خودرا با خود میداشت.
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عشقری دوستان زیاد داشت که هر کدام بذات خود مقام و موقف
بخصوصی در حلقه های ادبی کابل داشتند و تعداد محدودی از همصحبتان
عشقری درین جا ذکر میگردد :شادروان شایق افندی که از بیدل شناسان
مشهور بود ،زنده یاد خال محمد خسته ،استاد انور بسمل ،استاد غالم احمد
نوید ،میر غالم حضرت شایق جمال ،سرحلقه بیدل شناسان عبدالحمید اسیر
مشهور به قندی آقا ،استاد ملک الشعرا بیتاب ،قاری عبداهلل ملک الشعرای
وقت ،حاجی دهقان کابلی ،عبدالقدیر پور غنی ،استاد محمد ابراهیم خلیل،
استاد خلیل اهلل خلیلی ،حیدری وجودی وغیره بزرگان علم و ادب را وقتاً
فوقتاً صحبت میکردند.
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صوفی عشقری ،حضرت شایق جمال ،حیدری وجودی و دیگران
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عشقری در کوچه خرابات با خراباتیان تماس برقرار نموده ،شب های
مناجات و عرس هارا در آن محافل گوش فرا میداد ،همچنان از حلقه های
بیدل شناسی سردار عزیزاهلل خان قتیل که یکی از مؤثرترین اشخاص در بیدل
شناسی بود آگاهی داشت و در بزم های با خلوص و ارادت حضرت قندی
آقا سخت دوستی نشان میداد و با ایشان و فعالیت های آنان اخالص قلبی
داشت.
عشقری به محضر مولوی صاحب شاه عباس مشهور به مولوی صاحب
سرای زردار که برادرزادۀ شاه ولی اهلل صاحب بود حضور می یافتند (به قول

نوری) و بعد از رحلت آنان بدربار مرید با صفایشان بابه داود باریاب
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میگردید و نیز بحضور بابه خال محمد صاحب بصورت منظم خودرا
میرسانید و بعد از وفات شان بخدمت مرید با صفایشان بابا میر فقیر صاحب
پنجشیری میرفتند.
قلب پر شور عشقری اورا وادار به سخن سرایی میکرد ،بسیاری از وقت ها
او با ادباء و دانشمندان مالقات میکرد و از مالقات آنان لذت میبرد ،خاصیت
مردمداری داشت ،در مجالس کم سخن میگفت و بسیار میشنوید و چنانچه
خودش گوید:
در میان اهـل دانش خــویش را خپ میزنم
حرف ایشان را شنیده کم کمی گپ میزنم
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زندگانی صوفی عشقری به آن نحویکه خودش مجرد بود در همه مسایل
حالت تجرید داشت ،صوفی بود به طریقه خودش او راه خود را به پیش
میبرد با آنکه با درویشان و صوفیان و عارفان محشور بود ،طریقۀ ویس قرنی
طریقه مشابه او بوده عشقری خودش فرماید:
گل خود رو شنیدستی من هستم

نه شــاگرد کسی باشـم نه استاد

همه عمــرم ســـر آمد با تـجرد

ندارم یک قلــــــم اوالد و بنیاد

طوریکه گفته آمد که عشقری مجرد زیست و مجرد رفت و ازدواج نکرد
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زال دنیا را چه خوش گفت عشقری
و خواهشات نفسانییش را ترک گفته بود چنانچه گوید:

یک طالق و دو طالق و ســه طالق
وضع حیاتی صوفی عشقری:
در کابل قدیم داستان هایی از نسوار و نسواری زیاد بود ،جوانان و پیران
بخاطر رفع خستگی و داشتن کیف مخصوص از نسوار دهن استفاده میکردند
و در فکر مضار آن نبودند ،نسیم آواز خوان بسیار پر آوازه کابل در رادیو
میگفت «از نسوار دهن توبه »...و کس دیگری به این مطلع میخواند «نشۀ
بنگم خوش آید کیف نسوارم بس است» ،در خانه ها و مهمانخانه ها و بعضاً
در دفاتر «تف دانی» ها داشتند و قطی های نسوار در بازارها با نسوارهای
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مختلف بفروش میرسید ،پوپک های قطی نسوار و خود قطی ها دیزاین های
مقبولی داشتند ،کاکه های کابل در کوچه های خود در پیتاوها می نشستند و
کیف نسوار میکردند و آن کاکه ها حامیان کوچه ها و خانواده ها هم بودند،
میگویند این کاکه های کابل با پادشاهان بخصوص با امیر عبدالرحمن خان
رابطه ها داشتند ،در زمان امیر امان اهلل خان نیز کاکه ها گاهگاهی از کوچه
ها و پس کوچه ها سر بر می آوردند ،از جمله یکی هم غنی نسواری بود،
وقتیکه شاه امان اهلل خان از رعایا در بازار کابل دیدن میکرد در مقابل دکان
غنی نسواری توقف کرد و بعد از احوال پرسی امیر مذکور پرسید ،نام شما

چیست؟ آن کاکه کابلی بخدمت پادشاه فی البدیهه این بیت را سرود:
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بظاهــر طال و بباطن مِسَم
«غنی» نــام دارم و مفلسم
راقم این سطور یک مقالۀ مفصل در بارۀ غنی نسواری به همکاری فرزند
او شادروان حاجی عبدالقدیر پور غنی در مجلۀ لمر طبع کرده است.
صوفی عشقری سالها به غرض امرار حیات بدوکان خود جز نسوار چیزی
دیگر نمیفروخت که به اثر فروش نسوار لقمه یی نانی بدست می آورد و به
مهمانان چای تهیه میداشت ،همسان سلمان فارس و ابوذر غفاری که در فقر
می زیستند و از آبله دست لقمه نانی را حاصل میکردند.
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صوفی عشقری بعد از نسوار فروشی به صحافت پرداخت و در کوچۀ
مسجد کاه فروشی در جوار صحافان دیگر صاحب دوکان محقری بود ،چه
در دوکان سابقه و چه بدوکان صحافییش خیل دوستان با وفایش اورا
همراهی میکردند و صحبت های ادبی و صوفیگری و عرفانی را با صرف
چای ساده با چند دانه شیرینی انجام میدادند.
راقم این سطور را خاطره ییست با صوفی عشقری بدوکان صحافی او:
چند روز مانده بود که رخصتی تابستانی دانشگاه کابل آغاز شود ،گرمی
های کابل محیط کابل را گرم ساخته بود ،از دوکانداران یگان یگان کس

پکه را بدست گرفته اینطرف و آنطرف حرکت میدادند ،من به صنف دوم
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فاکولتۀ تعلیم و تربیه محصل بودم و دوازده جلد کتاب بشمول دایرۀ
المعارف داشتم ،میخواستم آن کتاب ها را وقایه و پشتی نمایم مقدار پول من
کم بود و کتاب ها زیاد ،در هر دوکانیکه سر میزدم صحافان دوکاندار کار
یک جلد کتاب را پانزده افغانی ویا زیاده تر از آن بیع میکردند ،در همه
دوکانها گردش کردم و دو بار از مقابل دوکان عشقری تیر شدم ولی با او در
باره پشتی ها سخن نگفتم ،زیرا چهار نفر بدوکان او دور عشقری حلقه زده
بودند و صحبت گرم داشتند ،در دوکانهای دیگر چانه نزدم و حیا کردم و
بخاطر اینکه چهار مرد محترم در دوکان صوفی عشقری نشسته بودند به اثر
خواهش دوستم به بسیار تکلیف خودرا نزدیک ساختم و موضوع صحافت
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را برایش گفتم ،اولین حرف عشقری همین بود که از من پرسید بکجا درس
میخوانی ،گفتم محصل دانشگاه هستم ،گفت فی جلد دو افغانی تمام میشود،
جرئت کردم و ناگزیر از افراط و تفریط بیع برایش عرض کردم و یک بام و
دو هوا گفتم چرا اینقدر ارزان؟ آن مرحوم فرمود که تو چون طالب العلم
هستی فقط پول مصارف را می ستانم و مرا به آن فایده کاری نیست که از تو
بگیرم ،گفتم لطفاً اندک مفادی بگیرید که من هم خوش شوم ،گفت نخیر
اگر منظور من از فایده میبود در اول برایت اظهار میکردم و فرمود که پس
فردا بیا و کتابهایت را بگیر و همان طور شد.

داستان فوق را بدون ریا بخوانندگان عرض کردم ،مناعت طبع و عزت
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النفس آن شاعر شوریده حال و صوفی با صفا مرا بدان وا داشت که بگویم
چرا ارزان می ستانی ،در حالیکه صحافان دیگر بآن مقدار پول که گفتم از
من طلب کردند ،این داستان چون بر سر خودم تیر شده بود کامالً در حافظه
مانده ،اما عجب تر اینکه داستان مذکور را دانشمند گرامی نثار احمد نوری
در کتاب عشقری ذکر کرده بودند که اندک تفاوت داشت و من چنان فکر
کردم که شاید یکی از آن چهار نفر نوری بوده باشند که من روی مبارک
شان را نمی شناختم ویا اینکه یکی از آن چهار نفر و یا صوفی صاحب
مرحوم این داستان را به آنان گفته باشد ،زیرا یک منازعه بسیار کوچک
میان عشقری و من صورت گرفت بمعنی اینکه به آنان عرض کردم که شما
چرا اینقدر ارزان می ستانید.
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تحصیالت عشقری:
گفته شد که عشقری در اوایل زنده گی با عیش و نشاط پول و دارایی
بزرگ شده بود و توجه به علم و عرفان نمیکرد ،همچنان مدتی بعد از فوت
پدر و مادر مصروف خانواده و گرفتاری های زنده گی بود و بعد از هفده
سالگی در سلک و طریقه دیگری اقدام نمود و وقت آنرا نیافت که نزد مال
در مدرسه یی ویا نزد معلمی در مکتبی زانو بزند ،بناً هرچه که او تحصیل
کرد یا زادۀ مطالعۀ شخصی او بود ویا اینکه در صحبت بزرگان می نشست و
از گفتار آنان بهره میگرفت و طوریکه خودش در یکی از غزلهایش چنین
میفرماید:
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عشقری از روی علم و فن نمیسازد غزل
اینقــدر مضمون نـو طبـــع خدا داد آوَرَد
او مانند موالنای روم عشق را باالتر از همه میدانست و مسایل فراگرفتن
درس و تعلیم را بباد فراموشی ویا پائین از عشق گذاشت.
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نظر صاحبنظران در بارۀ صوفی عشقری:
این بخش را با استناد از گفته های نوری می آوریم ،مولوی خال محمد
خسته که از یاران و دوستان عشقری بود ،میگفت که« :عشقری شاعریست
فطری و شعر در فطرتش مندمج است و صوفی شیوۀ خاصی دارد».

استاد بسمل و حاجی محمد سرور دهقان اشعار و سروده های عشقری را
«سرود عشق» خوانده اند ،هردو استادان بزرگ زبان دری ملک الشعراء قاری
عبداهلل و صوفی عبدالحق بیتاب عقیده داشتند که باید در شعر صوفی
عشقری تصرف صورت نگیرد و میگفتند زیبایی و نزاکت به اصل گفتار
خودش نهفته است «صوفی را با شیوۀ خاصش بحال خودش بگذارید ،زیرا
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اندک دخالتی در غزل او لطمه بزرگی به زیبایی و متانت آن وارد مینمایند».
استاد غالم احمد نوید از شاعران غزلسرای معروف کابل در بارۀ اشعار
صوفی عشقری میفرمایند« :اگر آدم از واقعیت نگذرد بعضی اشعار صوفی
عشقری از شعر بزرگترین شعرای معاصر افغانستان بهتر است و دیگر استغنای
این مرد از پهلو های طرف عالقۀ من است که مقام اورا در نظرها باال برده
است».
نوری شاعر دیگری را بدون ذکر نام چنین می آورد که« :شاعر معاصر
دیگریکه از پیروان سبک حضرت بیدل(رح) بوده و به اصطالح درین فن به
هیچکس تن در نمیدهد و ادعا دارد که صائب و بیدل شاعر اند ،کلیم و
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سلیم اشعار انتخابی دارند ،روزی با شنیدن این بیت صوفی عشقری که گفته
است:
عشقری مو فتاده در چشمت
ورنه آن شــوخ را کمر نبود
سر را بزانوی عشقری نهاده گفت :صوفی صاحب من اینجا سجده سخن کردم».

صاحبزاده بهایی جان با همان مستی معنوییش به صوفی صاحب میگفتند:
«هر وقتیکه تو را میبینم شعرم جاری میشود».
دانشمند و فضیلتمند وطن مولوی حنیف بلخی که خود از بزرگان ادب
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برکنار مانده بود زاویه نشینی را از همه چیز ترجیح میداد و در خم و پیچ
می باشند در خصوص عشقری میفرمایند« :او که خود از تعلق و ازدواج

وادی شور و سوز گام بر میداشت که اگر دردهای درونی او بآهنگ و غزل
در نمی آمدند و جوششهای نهانی او بشکل چکامه و ترانه در قالب عروض
و قافیه نمی ریختند خدا میداند که درین جنونزار کار او به کجا میکشید» و
چند کلمه از زبان مرید با صفای بیدل استاد عبدالرشید بینش بشنوید که
میگوید:
«اشعار او وزن داشت ،معنی داشت ،در غزلهای او چنان شوری نهفته بود
که انسان را مجذوب می ساخت ...صوفی عشقری طبع موزون داشت و در
زبان مردم سخن میگفت و احساس آدمی را از خوشی و انبساط گرفته تا غم
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ها و اندیشه های انسانی در اشعار و قصاید خود جلوه گر میساخت و من به
این باورم که این شاعر صاحب حال قلب و دماغ روشنی داشت که از
فیوضات الهی بارقه میگرفت.
نثار احمد نوری مرتب دیوان عشقری که از مخلصان و دوستداران
عشقری میباشند چنین میفرمایند« :عشق بود که عشقری(رح) را از عالم رنگ
بیرون و متوجه جهت کیفی و پهلوهای معنوی زندگی کرد و از تمام
رموزات حیات فردی و اجتماعی آگاه نمود و شاعر چیره دستی ساخت که
بشیوۀ خاص و منحصر بفرد شعر بگوید».
از فریفتگان و شیفتگان طبع نازک عشقری یکی هم داکتر محمد اسمعیل
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صاحب قوه جاذبه داده بود که انسان از خواندن اشعار تابناک و سوزناک
سلطانی است که در باره صوفی عشقری میگفت ...« :که خداوند به صوفی
(رح)

او بوجد می آید و اگر کسی اشعار عشقری را در نزد وی سبک جلوه دهد
فوراً کلمه استغفراهلل را ذکر میکند» ،آقای سلطانی همچنان دو شعر بیدل
(بوریا) و عشقری (زنده باشی یار من) را با آواز نوازنده پر سوز وطن رحیم
غفاری نیازی ثبت نموده و در محافل ادبی افغانان و دوستان همدل
گاهگاهی می شنواند.
نیالب رحیمی که از دانشمندان و نویسندگان بلند پایه افغانستان می
باشند ،کتابها و تألیفات زیاد دارند و امید آنرا داریم که شخصیت پر معنی و
پر کیف وطن در کابل مصؤن مانده باشند ،ایشان در کتاب خود چنین می
آورند« :اشعار عشقری از دنباله روان سبک و شیوه موالنای بلخی می باشد
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که زبان آن عارف بلند پایه (خصوصیاتی از زبان محاوره یی دارد) و صوفی
عشقری مؤفق به ایجاد سبک جدیدی در بین گویندگان معاصر سرزمین ما
شده».
واقعاً اشعار پر شور صوفی عشقری مبین زبان مردم است ،گفته های او
همه از قعر دل اوست ،او بی ریا سخن میگوید و راست میگوید ،اشعار او از
قلب اوست ،شعرهای او مردمان و دوستداران ادب را بجوش می آورد،
اشعار پر شور و هلهلۀ او حتماً در وقت حیات او زبانزد عوام و خواص کابل بود.

درین مختصر چند بیت صوفی عشقری را می گنجانیم و ضمناً دعا میکنیم
که خداوند روح این جوهر کمیاب وطن را بلطف ایزدیش در جنت
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عمــــری خیال بستـــم مـــن آشنائیت را
نگاهدارد.

آخـــــر بخاک بــــردم داغ جـدائیت را
خوش آن شبیکه جانا در خواب ناز باشی
بر چشم خــــــــود بمالم پای حنائیت را
تواضع میکند:
اعتبار عشــقری را بـارها سنجیــــــده ام
در قطار شاعران بسیار مسکین بوده است
به بیدل میگوید:
هر دیار و شهر را فرمانروای دیگر است
لیک اقلیم سخن با حضرت بیدل رسید
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تیشه کوهکن میــزد ،سنگ این سخن میگفت
کار عشق دشوار است پشت گپ چه میگردی
آهـــــــــوان صحــــــرایی بر عیـادتش آیند
چشم یار بیمار است پشت گپ چـه میگردی
در آخر دیوان صوفی عشقری این دو بیت ذیل به خط نستعلیق مزین شده
است:
این کتابم باب هــــر نظاره است

هرکه گردد مشتری با واره است

سروری خواهی دعایش را بگیر

عشقری یک آدم بیچــاره است

بیاد بدخشان گوید:

ندارد کس بزیر چرخ دورانیکه من دارم
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پر از لعل بتان باشد بدخشـانیکه من دارم
بیاد خرابات چنین فرماید:
بار نام و ننگ هســـتی را ز دوش انداختم
در خرابات مغان جوش و خروش انداختم
بعد از خواندن و اتمام دیوان عشقری به دوستان ادب و عرفان با عجز و فروتنی
میگویم که لذت شعر عشقری یکی از لذایذ اعلی است که بخوانندگان عاید
میشود ،واقعاً هرچه که او میگوید به دلها می نشید و گفته های او نمایانگر و
انعکاس دهنده حیات و زندگانی عرفانی و تصوفی اوست زیرا در اشعار خود از
اوضاع زندگی خود بخوبی حکایت میکند و اشعار او آنقدر خاص می باشد که
به سبک و روش کسی مشابهت ندارد.
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شعر از ناجیه کریم قیومی:
در وصف صوفی عشقری

کتاب ســـالکان تا بـاز کردم

به شعر عشقری صد ناز کردم

نگارین خامۀ بس نکته پـرداز

به آن بـــزم معانی میکند ساز

عبیـری تازۀ از کابلســـــــتان

غزلخوان عندلیب باغ رضوان

ابر مردی به بزم شــمع عرفان

غزلهایش فــروغ هر دبستان

ز شـــعر ناب آن اســـتاد دانا

درخشان گشته بزم محفـل ما

کالم او صــــفای تــازه دارد

نوا و شـــور پــــر آوازه داره

سرود و ساز بزم دوستان است

به دلها شعر او ورد زبان است

بهشعر ناب او چون خو گرفتم

سمن مشکی سر گیسو گرفتم

میان بزم خـــــــوبان سخـنور

بگوشم شعر صوفی است خوشتر

ندیدم من چنین طبع خدا داد

شکر ریزی به شیرینی چو فرهاد

ز کوی عاشقان و عـارفان بود

چــراغ سالکان و صوفیان بود

بهر برگش ســرود جاویدانی
کتابــش حُقــــۀ دُر معـانی
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خـــداوندا روانش شـــاد میـــدار
نصیبش کن بهشت و حور و گلزار
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دکتور عنایت اهلل شهرانی
«امید» شمارۀ  ،391اندیانا

توضیح یک مطلب پیرامون مقالۀ
«یادی از صوفی عشقری»
یکی از دانشمندان محترم احسان لمر در شمارۀ « 395امید» مقاله یی را
که دربارۀ عشقری شاعر شوریده حال و صوفی و عارف وارستۀ کابل نوشته
بودند دلچسپ و خواندنی بود ،درینجا میخواهم تنها در یک حصۀ مقالۀ شان
روشنی بیندازم که گفته اند« :چنانچه روزی یک محصل ده -دوازده جلد
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کتاب را غرض صحافی نزد وی آورد ،عشقری پرسید چه کاری هستی؟
مخاطب گفت :محصل فاکولته ،وقتی که آن جواب قیمت صحافی را
پرسید ،جواب شنید که اگر اجرت میدهی یا نمی دهی ،ولی برای تسلی
دادن خودت دو اوغانی ،محصل مجدداً پرسید واجبی آنرا بگوئید :صوفی
متبسم اما جدی گفت :هشت روپیه ،از اینکه محصل هستی و معاش نداری
دو اوغانی گفتم که پیسۀ سرش و ابری پشتی کتابهایت است ،مزد و فایدۀ
نمی خواهم»( .امید شمارۀ )395

تا جائیکه نوشتۀ فوق را در کتاب «دیوان عشقری» با مقدمه و اهتمام
دانشمند گرامی نثار احمد نوری به صفحۀ دوازدهم مقابله کردم ،از نگاه
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الفاظ و مطلب نزدیک بود و پارافریز شده بود ،و باید نویسندۀ محترم آن
کتاب را ریفرنس میدادند تا حق نوری ادا میشد.
داستان اصلی بر سر من نویسندۀ این سطور بود که همان محصل من بودم،
و اگر کدام کلمه و لفظی عیناً نیاید مطلب و عکس العمل صوفی عشقری
بصورت واقعی اینجا آورده میشود زیرا موضوع اکنون تاریخی شده و من
هم نمی دانستم که آن موضوع روزی در عالم مطبوعات ضم سوانح صوفی
عشقری میگردد.
دروس سال دوم فاکولتۀ تعلیم و تربیه را که در خانۀ سید عباس خان در

لب دریای چمچمه مست واقع بود به پایان رسانیدم ،ایام بهار هوای معتدل
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کابلش را به هوای گرم تابستان مبدل کرده بود ،قرار بود که در همان
تابستان بغرض زیارت والدین رهسپار بدخشان گردم ،به تیاری سال سوم
فاکولته میخواستم از معلومات آفاقی استفاده نمایم ،بناً چهار جلد دایرۀ
المعارف (جلد چهارم دایرۀ المعارف در آن وقت ها از طبع برآمده بود) ،سه
جلد کتاب موریس میترلینگ به ترجمۀ ذبیح اهلل منصوری ،افکار شاعر عالمه
استاد سلجوقی ،موالنا و پدرش تألیف یک خانم افغان و چند جلد کتاب
دیگر را که جمعا ًدوازده جلد میشد میخواستم با خود به بدخشان ببرم ،پیش
از اینکه به سفر آغاز نمایم هر دوازده کتاب را به کوچۀ کاه فروشی جهت
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وقایه و پشتی نزد صحافان بردم تا کتب مذکور از شر راه دور و دراز
بدخشان و موترهای الری قراضه در امان بمانند.
با دوست و همصنفی عزیزم استاد حضرت الدین طالب که در حمل کتابها
همکاری میکردند در مقابل هر صحافی که ایستاده میشدیم قیمت صحافت و
وقایۀ کتاب را از پانزده تا بیست و پنج افغانی بیع میکردند و ما هر دو بدون
اینکه بیع بازی کنیم از آن دوکانها تیر میشدیم ،در یکی از دوکانها چهار نفر
را با دوکاندار (شادروان صوفی عشقری) دیدیم که مشغول اختالط و غالباً
چایخوری بودند ،حیای حضور در اول مانع آن میشد که با دوکاندار گفتگو

نمائیم ،چون قیمت ها بسیار زیاد بود و زیاده تر از قیمت کتابها بود ،من و
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رفیقم که یکدیگر را وطندار خطاب میکردیم فیصله نمودیم که کتابها را
وقایه نمی نمائیم ،هرچه بادا باد و بهمان شکل به بدخشان می برم ،استاد
حضرت الدین طالب یکبار فکر خود را تغیر داد و گفت چه فرق میکند که
مزاحمت نمائیم آخر او دوکاندار است بیا از او هم در بارۀ وقایۀ این کتابها و
قیمت آن پرسان می نمائیم ،من پیش شدم و صوفی عشقری فرمود که
چکاره هستی ،گفتم محصل فاکولته ،گفت میخواهی همه این کتابها را پوش
کنم؟ گفتم :بلی ،آن صوفی روانشاد بدون جنجال و تأخیر بزبان خود فرمود
که به هر یک از کتابها دو -دو افغانی اجرت میگیرم.
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در حالیکه چهار نفر همصحبتان عشقری به گفتار او گوش فرا می دادند
من در حیرت شدم ،ناگزیر پرسیدم که چرا اینقدر ارزان می ستانید؟ آیا از
دیگران هم به این شکل ارزان میگیرید؟ گفت نخیر از دیگران هشت افغانی
اجرت میگیرم و چون تو محصل دانشگاه هستی ،بناً فقط قیمت سرش ،ابری
و مقوا را می ستانم و بس ،گفتم کاکا جان من به هشت افغانی بی تکلیف
میتوانیم به قیمت وقایۀ هر یک از کتابها اجرت بپردازم ،آن صاحبدل و
عارف واال مقام و پیر خراباتی با اندک جدیت گفت بچیم حاال خدا
حافظت ،اگر بدو افغانی قانع هستی خوب ،واال از آن باالتر نمی ستانم و

میتوانی کتابهایت را پس ببری! (این کلمات فوق صد در صد کلمات اصلی
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نیستند ،زیرا در حدود سه دهه پیش میباشد ،اما مفهوم کامالً درست و بدون
مبالغه است).
چند روز بعد به نزدش رفتم و دو شخص نزد صوفی عشقری تشریف
داشتند ،عشقری فرمود که از کجا هستی؟ گفتم از بدخشان ،گفت که
دیگران در چانه زدن سعی می دارند که به نفع خود از باال به پائین قیمت را
بیاورند و تو از پایان به باال به ضرر خودت چانه میزنی! عرق از جبینم فرو
ریخت و حیا بر من غالب آمد ،گفتم که شما بی حد ارزان می ستانید ،نمی
خواستم به نقص شما تمام شود و به دیگران که بسیار گران فروش بودند هم
خوش نبودم و بدون شک به هشت افغانی رضایت داشتم و شما چون
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بزرگواری و از خود گذری کردید نمیتوانم چیزی به مقابلتان بگویم ،آن
مرحوم فرمود سفر خوش و بی خطر برایت میخواهم.
به مجرد رسیدن به بدخشان بعد از سه روز مهمانی ،پدر مرحومم فرمود
که هر چهار جلد دایرۀ المعارف را تا ختم رخصتی ات بخوان و بعد از هر
دو روز هردوی ما در آن باره بحث و مناقشه مینمائیم ،همان بود که نه سیر
کردم و نه تفریح ،بلکه سخت تر و مشکل تر از دروس فاکولته بود.
ناگفته نماند که این داستان ،داستان واقعی است و این کریدت بنام من
نگارنده نمی آید ،بلکه بنام نامی آن عارف وارسته و پیر خراباتی یعنی

صوفی عشقری خاتمه می یابد ،زیرا خاصیت کاسب است که در فکر
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اندوختن پول میباشند و صوفی عشقری با آنکه دوکاندار بود در فکر
اندوختن پول نبود و تنها گزارۀ زندگی میکرد و به مال وملک دنیا یکسره
چار تکبیر زده بود و کل متاع دنیا را به جوی میفروخت.
چون داستان قیمت پشتی های کتاب را به پدرم گفتم ،فوراً از هشت
افغانی گفتن من تقدیر کرد و این شعر را برایم خواند و تا حال بیادم است:
چون تیشه بسوی خویش کشنده مباش
چـــــون رنده بسوی غیر دهنده مباش
تعلیم ز اره گیــــــر در کسب معـاش
گاهی این سو گاهی آنســـو می پاش
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بعد از فراغت فاکولته این موضوع را به شادروان عبدالقدیر پور غنی شاعر
غزلسرای کابل حکایه کردم و او صوفی عشقری را بهتر ازدیگران بمن
معرفی نمود و من فکر می نمایم که از جملۀ چهار نفر مصاحبین صوفی
عشقری یکی شان غالباً دانشمند عزیز نثار احمد نوری خواهند بود که این
داستان را در کتاب مرحوم عشقری آورده اند.
چون مسئله یک موضوع تاریخی و دربارۀ یک عارف بزرگوار است ،لذا
خواستم که این موضوع را بصورت درست ثبت نمایم ،طوریکه گفته آمد
من نگارنده کی به این فکر بودم که روزی این داستان صوفی عشقری و من

به مطبوعات کشانیده میشود و یقیناً عمل عشقری از روی طینت پاک و بی
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عالقگی او به مال دنیا بود و من در چند شماره گذشته «امید» راجع به صوفی
عشقری نوشته بودم که منبع اصلی و مأخذ اعلی من نوشته دانشمند گرامی
نثار احمد نوری بود و بس.
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نجم العرفاء حیدری وجودی
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زمانیکه در کابل اقامت داشتم ،در یکی از کانفرانسها یک چهرۀ نورانی
را به اسم «حیدری» نوبت ارائه بیانیه دادند ،وی در ظاهر خیلی ها محجوب
ولی در باطن صاحب گنج ادبی بود ،گفتند که وی از خاک پر فیض درۀ
پنجشیر و پنجشیر شخصیت های بزرگی را در بغل پرورده است.
این حیدری یک پارچه شعر را بخوانش گرفت ،شعرش آنقدر پر سوز
بود که مستمعان را زیر تأثیر می آورد.
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد
غنچــۀ سرمست بلـبل را بــه گفتار آورد
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در امریکا با دانشی مرد ،استاد عبداهلل سمندر غوریانی که دوست دیرین
این نگارنده میباشد ،مجلس دوستانه ترتیب داده بودیم ،یک تعداد ادب
شناسان ما را همراهی میکردند ،شخصی از خاک اولیاء هرات باستان به اسم
جلیل احمد عثمانی ،موضوع را به عرفان و ادب زبان دری تغیر داد و فرمودکه
از معاصرین سخنور و از عرفای نامی افغانستان فعالً یک چهرۀ شناخته شده
که میتوان اورا استاد زمانه خواند و او عبارت از «حیدری وجودی» است.
بعد از پرس و پال و کنجکاوی دانسته شد که شاید آن بزرگمرد وطن
کلمۀ «وجودی» را هم در آن وقت با خود داشته ولی در میان حلقات در

آغاز بنام «حیدری» معروف بوده است.
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اشعار پر سوز و عارفانۀ این شیخ العرفا و این امام خانقاهیان و سالکان
حیدری وجودی در میان دانشمندان خارج از وطن خوانده و تحلیل و تبصره
میگردد و چه جائیکه در محاضر ادبا و دانشمندان سخنور ما در داخل وطن
ورد زبانها و نقل مجالس است.
شیخ حیدری وجودی میفرماید:
روح امید و آرزو ،جان و جهان جستجو
شـــام و سحر بیاد او خاطر بیقرار ماست
وی ترجمۀ آیۀ متبرکه قرآن را «ای مؤمنین شما برادران بین خود صلح
بیاورید» را بدین گونه در زبان شعر آورده است:
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صلح و صفا و یاوری ،مهر و وفـای حیــدری
با همه کس برادری ،در همه جا شعار ماست
نام حیدری وجودی که از ترکیب «حیدر کرار» و «وحدت الوجود»
بدست آمده در حقیقت اسم با مسمی ییست که این عارف واالگهر و این
ادیب عصر ما بدان نام شناخته شده است.
سلطان الشعراء و عارف و صوفی تاریخ اسالم امیر خسرو بلخی دهلوی در
بارۀ «تو و من و من و تو» بیت زیبایی دارد که عارف آگاه دل ما استاد
حیدری وجودی طبق گفتار سلفش میفرماید:

دست بدست مـــن بــــده ،تا ســینه هـــا روشن شود
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من تو شوم ،تو من شوی ،تن جان شود ،جان تن شود
از بیت باال دانسته میشود که این وجودی از وجودهای صاحب مقامات
عالیه و از وجودهای است که فرشتگان آسمانی چنان کلمات زیبا را بر زبان
او می آورند.
اکنون در عصر حاضر حیدری وجودی را هزاران دری زبان و صدها
رهروان عرفان و تصوف قدر میدهند و نام نامی و مقامش را منیع میدانند.
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چنانچه شیخ معین الدین چشتی پیر اجمیر زمانیکه شش ماه را در خانقاه
حضرت علی هجویری بلند آوازه به دادای گنج بخش در الهور سپری
میکرد روزی این بیت را بدرگاۀ آن حضرت سرود:
گنج بخش فیض عالم مظهر نـور خداست
ناقصان را پیــــــر کامل ،کامالن را رهنما
افتخار کنونیان مردم افغانستان در آن است که بدوران حیات شان این
موجود مبارک و صاحب اعتبار حیات بسر میبرد.
نگارندۀ این سطور زمانیکه مجموعۀ مقاالت خود را که در بارۀ عرفا و
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پیروان اهل طریق و سالکان راه خدا جمع میکردم ،ارجمند گرامی من
وحدت اهلل جان درخانی که اکنون در میان اهل خانواده و اجتماع چون
نوری پر فروغ سر بلند کرده و انشاءاهلل با لطف حق سبحانه و تعالی آیندۀ
بسیار پر کیف و عالی نصیب او خواهد شد ،برایم گفت که آیا عارف
بزرگ وطن نجم العرفاء حیدری وجودی در آن مجموعه شامل می باشد؟
البته هر کتابیکه از جانب متأخرین در بارۀ عرفاء و ادباء تألیف میشود
بدون ذکر خیر استاد زمانه حیدری وجودی کیفیت عالی نخواهد داشت.
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به سوانح حیاتی حیدری وجودی متأسفانه دسترسی نداشتم و شاید هم نام
اصلی شان که توسط والدین گذاشته شده باشد یقیناً باید باشد ولی من
نمیدانم ،چونکه به همین نام شناخته شده اند.
شیخ حیدری وجودی فرزند موالنا شفیع اهلل در سال ( 1318هـ ش) در
پنجشیر تولد یافته و علوم متداولۀ آن زمان را در خاک پر فیض درۀ پنجشیر
خاصه رخه و بعد از آن در کابل فرا گرفته است.
وی در سنین خوردی یکباره با سرودن مصرعی در رویا و وجودش و
افکارش از حالت عادی به حالت باال راه می یابد و بعد از آن در صحنۀ ادب

و عرفان به پرواز می آید ،آن مصرع چنین است:
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«چه بودی رو نمودی ،دل ربودی بیدلم کردی»
همان است که این «عارف شاعر» و «شاعر عارف» ما در جوش و خروش
می آید و راه بیدل را تعقیب مینماید و کالم او واقعاً در بسی جایها به کالم
بیدل شباهت دارد.
وجودی آثار و تألیفات زیاد دارد و برخی از تألیفاتش تحلیل های عرفانی
اشعار ملکوتی بزرگان ادب و فلسفه و عرفان بمانند «شرح اسرار خودی و
رموز خودی» عالمه اقبال و غیره میباشد.
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یکبار دیگـر بـا قد کشـیدن شـیخ پنجشیر حیـدری وجـودی نـام نامـی
قوام الدین پنجشیری سمرقندی بیاد ها می آید ،چونکه وی استاد خواجه
شمس الدین حافظ شیرازی بوده است و این راقم در بارۀ کتاب «معرفی
پنجشیر» نوشتۀ دستگیر پنجشیری نام قوام الدین را یاد نموده و نیز از دره های
سرسبز و پر از لعل و جواهر و زمرد آن درۀ پر فیض و برکت ذکرها کرده
است.
به دعای صحت و سالمتی حضرت پر فیض و برکت وطن در طریق
سالکان و عارفان و ادیبان شیخ حیدری وجودی پنجشیری.
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استاد حیدری وجودی با جناب وحدت اهلل درخانی
کتابخانۀ عامۀ افغانستان 2117 ،میالدی
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الحاج محمد عبدالحمید اسیر
(قندی آقا)
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بعد از وفات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل در چندین مملکت مقام
روحانی و ادبی و فلسفی او ورد زبانها گردید ،از جمله ترکستان کبیر و
هندوستان آن وقت و افغانستان هم در جملۀ فدائیان بیدل بشمار رفت.

بیدل شناسی و بیدل دوستی در میان مردم افغانستان بصورت عنعنوی اندر
میان عوام و خواص داخل گردید ،صدها بیدل شناس و هزاران بیدل خوان در
وطن مان بروز کردند و اخالص و عالقه به بیدل را با خود بدیار خاموشان بردند.

عرس های بزرگ بنام بیدل برپا میگردید و صدها و هزاران شخص از
تفسیر و ترجمه افکار ملکوتی بیدل بهره میگرفت.
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عنعنۀ بیدل دوستی بحدی رسید که در بسیاری از نقاط مملکت عزیز
حلقه های بیدل خوانی کثرت پیدا کرد و صدها شاعر به استقبال اشعارش
شعر سرودند ،فدائیان بیدل هم کثرت پیدا کرد و حساب شان از حوصله
بیرون است.
آخرین کسیکه بیدل را در افغانستان به اسلوب سنتی و عنعنوی معرفی
میکرد جنت مکان محمد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا بود ،این مرد
عارف و وارسته و فرزانۀ افغانستان حلقۀ بزرگی را در کابل بغرض تدریس
افکار بیدل تشکیل کرد و شاگردان زیادی را تربیه و به جامعه تقدیم نمود،

استاد قندی آغا بیش از چهل سال این خدمت بزرگ را بجامعۀ افغانستان
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انجام داد و یکبار دیگر عظمت و مقام شامخ بیدل را در فضای کابل بلند
ساخت و به جهان علم و ادب ثابت ساخت که مردم افغانستان بمعنی ادب و
عرفان بخوبی میدانند و از بزرگان استقبال خوب مینمایند.
دلیل عمدۀ که در بارۀ جنت مکان استاد قندی آغا در این کتاب نوشته
میشود اینست که اکنون نام استاد سرآهنگ و قندی آغا با هم متالزم گشته
اند ،زیرا بسیاری انکشافات ادبی استاد سرآهنگ و بیدل دوستی و بیدل
شناسی او مرهون الطاف و مهربانی قندی آغا بوده است ،عبدالوهاب مددی
در کتاب خود از زبان استاد سرآهنگ و ارتباطش با قندی آغا چنین
میگوید:
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«در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان در کافی بچۀ شاقل بیت میخواندم
که یکی از بیدل شناسان بنام عبدالحمید مشهور به قندی آغا برای شنیدن
آواز من داخل شد ،هنوز چند غزلی نخوانده بودم که غزلهایم مورد پسند
ایشان واقع نشد و او کافی را ترک گفت ،روزی به اتفاق یکی از دوستانم به
منزل قندی آغا رفتم و او به من گفت که بهتر است با این آواز زیبا اشعار
زیبایی را نیز بخوانم و از من خواست تا مدتی را در ادبیات شاگردی اورا
قبول کنم ،من نیز پذیرفتم و او با نخستین اشعاری که از دیوان ابوالمعانی
بیدل برایم تحلیل و تجزیه نمود مرا گرویدۀ آن شاعر بزرگ و عالی مقام

کرد ،سالها به خانۀ این دوست گرامی رفت و آمد داشتم تا اینکه از طریق
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مصاحبت با این بیدل شناس به شخصیت روحانی حضرت بیدل پی بردم و از
آن روزگار به بعد شیفتۀ اشعار بیدل شدم».

(ص  ،137سرگذشت موسیقی معاصر

افغانستان)

استاد سرآهنگ بعدها با تماس با جنت مکان قندی آغا در بیدل خوانی و
بیدل شناسی بصورت شفاهی شهرت زیاد پیدا کرد و در مجالس از اشعار
بیدل تفسیر میکرد و اکثراً اشعار بیدل را در مجالس میخواند.
مردمان بدخشان که عقیده دارند بیدل(رح) از بدخشان است به قندی آغا
محبت زیاد نشان میدهند و این عالقۀ مردم بدخشان به قندی آغا دو دلیل
دارد ،یکی اینکه نسباً استاد قندی آغا بدخشانی میباشد و رگ شغنی دارد و
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دیگر اینکه آنان بیدل شناس و بیدل دوست بودند که مردم بدخشان ذاتاً به
بیدل عشق و سوز عجیبی دارند.
برای اینکه قندی آغا را بهتر معرفی کرده باشم سوانح مبارکش را از زبان
فرزندش محمد احسان اسیر میآورم ،چونکه نوشتۀ فرزند ویا خلف الصدق او
صحیحترین سندیست که ما بدست داریم ورنه اخالص مندان آن ذات جلیل
القدر زیاد است و نوشته ها در باره وی در هر اخبار و مجله و کتاب یافت
میگردد.

()1

استاد عبدالحمید اسیر (قندی آغا)
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از خاک تربتم نفسی میزند غبار
بیدل هنـوز زندۀ عشقم نمرده ام
سال روان مشعل دار بزرگ عرفان و ادب به خموشی گرائید و داغی را
در دل زمانه ها گذاشت و با فرو بستن چشمان مبارکش در هجده هم حمل
( 1373هـ ش) به حیات مستعار خاتمه بخشید.
آری! استاد محمد عبدالحمید اسیر معروف به قندی آغا که شصت و سه
سال عمر عزیز را به مطالعه و تحقیق آثار عارف همه دل حضرت میرزا
عبدالقادر بیدل(رح) گذرانیده بود پنجشنبه ساعت دو و نصف بعد از ظهر به
 نوت :مقالۀ هذا در کتاب «ساز و آواز در افغانستان» چاپ شده است ،از آن سبب ارتباط اورا با استادسرآهنگ آورده بودیم.
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عمر ( )76سالگی داعیه اجل را لبیک گفتند ،آنروز اخالص کیشان و
خانقائیان حضرت ابوالمعانی بیدل بر غم پنجشنبه های دیگر حضور بهم
رسانیدند تا صامعه را از صحبت گرم استاد نوازش دهند ،چون کلیات
حضرت ابوالمعانی را گشودند ،مطلع غزل چنین بود که:
گرد وحشت بسکه برهم چیده است اجزای من
رفتن رنگی تـــــواند کـــــــرد خالی جای من
استاد سه بار جملۀ یا ارحم الراحمین را زمزمه نمود و با راندن کلمۀ
شهادت بر زبان خویش مرگ را استقبال کرد و آنگاه اخالصمندان دریافتند
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که در سوم صفر  1372استاد به جمع یاران گفته بود عمرم به ( )76میرسد و
این سن بیدلی است ،سال دیگر موقع انعقاد و عرس ابوالمعانی ظاهراً در
جمع شما حضور نخواهم داشت اما هوشدار داده بود که نگذارید چراغ
بیدلی در کشور خاموش شود ،خوشبختانه که چراغ بیدلی در کلبۀ استاد
روشن است ،موقعیکه مجموعۀ جنون شوکتان جهت طبع و نشر به دوست
گرامی سپرده شد در آن لحظات استاد پدرود حیات گفتند و این اثر ارزنده
را با کاروان اشک نثار رهروان و عالقه مندان عرفان و ادب مینمائیم،
موضوع بحث در رساله فوق الذکر شرح احوال سکریان فراموش شده است
که این مجموعه را میتوان تذکرۀ مجاذبت نیز نامید.
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از بارگاه الهی عاجزانه التجاء مینمایم تا به روحانیت مبارک جنون شوکتان
سرزمین مقدس افغانستان را از آتش جنگ و نفاق بر حذر دارد.
در پایان مقاله به روان عارف خاکسار حاجی استاد عبدالحمید اسیر(رح) اتحاف
دعا و مغفرت نموده و به دوستان و ارادتمندان شان در سراسر جهان تسلیت
بعرض میرسانم.

به قضا سر فگنده ایم همه
چارۀ نیست بنـده ایم همه
والسالم ،محمد احسان اسیر ،خلف الصدق استاد اسیر 1373 ،هـ ش،
ص (الف ،ب) جنون شوکتان
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شاگردان موصوف افراد آتی میباشند:
- 1استاد محمد حسین سرآهنگ؛
- 2حاجی محمد رحیم کاظم ،فعالً باشندۀ آلمان؛
- 3انجینر استاد عبدالقیوم ،فعالً باشندۀ آلمان؛
- 4استاد محمد شریف غزل ،خواهرزادۀ استاد سرآهنگ ،فعالً باشندۀ آلمان؛

- 5استاد موسی قاسمی؛
استاد قندی آغا روز پنجشنبه ساعت دو نیم بعد از ظهر مؤرخ  18حمل سال
( 1373هـ ش) به عمر ( )76سالگی در پشاور وفات و در همانجا به خاک
سپرده شده است .روحش شاد باد.
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آثار قندی آغا:
- 1جلد اول کلید عرفان؛
- 2تصوف و طرق چهار گانه؛
- 3شرح رباعیات حضرت بیدل؛
- 4بیدل اولی؛
- 5پیوند دل؛
- 9جلد دوم سعید؛
- 7جنون شوکتان که به طبع رسیده؛
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- 8شرح زندگی خود استاد؛
- 6مرد حق؛

- 11مخمسات بر غزلیات؛
- 11حافظ شیرازی؛
- 12ملنگ فیروز؛
- 13تضمین چهل بیت در مورد پیری از ابوالمعانی؛
- 14ترجمۀ رسایل جالل الدین سبوطی؛
- 15ترکیب بندها و ترجیح بندها؛
- 19حمدیه ،نعتیه و مدحیۀ عرفای کرام؛
- 17علم عروض؛
- 18گلچین کلیات حضرت بیدل.
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حافظ استاد محمد کریم خان کابلی
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نکاتی چند در خصوص حیات پر ماجرای محمد کریم خان کابلی:

محمد کریم کابلی از اهالی کابل و متعلق به خانواده های بزرگان
میرزاهای قزلباش از طرف مادر از اهل چنداولیان با فرهنگ میباشد و از
طرف پدر کیانی میباشد ،که فامیل های شان از قدیم الزمان در فرهنگ و
علم و دانش میرزایی شهرۀ آفاق داشته و فرهنگی بودن را از ایشان به ارث
برده است.
محمد کریم کابلی بن میرزا عبدالرزاق ،بن میرزا عبدالخالق ،بن میرزا
عبدالرحیم ،بن میرزا محمد حسین ،بن محمد صادق کیانی ده افغانی که در
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عهد شاه زمان سدوزایی از مشاهیر و از شخصیت های عمده حکومت کابل
بشمار میرفت.
چنانچه آمده است:
دولت شاه زمان شد به سه کس ارزانی
جــان نثـار و حسـن و صادق ده افغانی
از سلسله اجداد مادری میرزا علی رضا خان و عبدالغفار خان معاریف
دوره سدوزایی است.
گفته شد که عم بزرگوار و شهیر محمد کریم ،میرزا محمد مهدی خان
توسط نادرشاه اعدام شد و طبعاً متعلقان آن شهید نیز تحت تعقیب قرار
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میگرفتند ،در آن هنگام محمد کریم نوجوان خورد سالی در مکتب نجات
متعلم بود و بنابر مراسمی محمد نادرشاه در چمن قصر دلکشاه آمده و
شاگردان ممتاز را تقدیر کرده و با هر یک از شاگردان جهت محبوب
ساختن خود نزدیک شده و دست میدهد و محمد کریم در آن صف با
دیگران ایستاده بود و بمجردی که با محمد کریم دست میدهد عبدالخالق
که در عقب محمد کریم ایستاده بود محمد نادر شاه را با تفنگچه هدف قرار
داده و بشهادت میرساند .محمد کریم با دیگر همصنفانش و عدۀ زیادی از
معلمان و مدیران مکتب دستگیر میشوند و چند نفر از رفقای شان نیز محکوم
به اعدام میگردند و محمد کریم چون خورد سال بود از اعدام معاف ولی
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زندانی میگردد ،وی مدت هفت سال را در زندان دهمزنگ با زنجیر و
زوالنه بسر میبرد و در این مدت زمینه فرا گیری علوم نزد زندانیان دیگر
مانند استاد انور خان بسمل و دیگر علما که هر یک در رشته های مختلفه
آیتی بودند برایش مساعد میگردد.
محمد کریم نوجوان اولین کاری که میکند دست بحفظ کالم اهلل مجید
میزند و بزودی میتواند از عهده حفظ قرآن بدر آمده و لقب حافظ قرآن را
بدست آورد.
بیگمان باید گفت که هر کلمه مقدس قرآن را که او خوانده و بحافظه

می سپرد ،یک لعنت برگ را فرشتگان بسوی کسانیکه وی را به ناحق در
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زنجیر و زوالنه بسته بودند می فرستند.
این نوجوان که از ناز و نعمت والدین و فامیل دور ساخته شده بود به
مشقات و ظلم قسی القلبان بی خدا گرفتار گردیده بود دومین کاری خیری
که مینماید از موقع استفاده نموده به آموختن زبان و ادبیات عربی و علوم
فقه و صرف و نحو و علوم دینی دست می یازد و از آن استفاده اعظمی
میکند ،در وقت خالصی از زندان اورا منحیث یک مولوی میشناختند ،چون
صنف دهم مکتب آلمانی را تمام کرده و تازه وارد صنف یازده میشد ،در
زندان زبان آلمانی و دری و پشتو و اردو را نیز بهتر و خوبتر می آموزد.
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دولت دیدار این مرد مبارک که شاعر خوش قریحه است بار اول در دهۀ
اخیر نود میالدی در اندیانا که با صبیه ارجمندشان ناجیه کریم تشریف
آورده بودند نصیب من شد ،چه روزی پر برکتی بود که استاد محمد کریم
کابلی گوشۀ از چشم دیدهایش را کنده کنده بیان میکرد و ناجیه بیگم از
سروده های نغز و زیبای خود سخن میگفت و استاد کابلی بدون سواالت
لب به سخن نمی گشود و تو گویی که اورا ارواح پیران ادب درس خموشی
داده اند ،مثلیکه بیدل بسمع او چنین گفته باشد:
راحت اهل سخن در بی سخن گردیدنست

غیر خاموشـــــی ندارد بالش و بســتر زبان
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طبع خمـــــــوشان بنور شرم روشن میشود
در چراغ حسن گوهـــر آب روغن میشود
چون استاد کابلی کم سخن میگفت از آنرو شناختن و نظریات و
سوابقش بر ما گرانی مینمود.
بعدها به اثر خواندن آثارش دریافتم که وی آنچه را که در طول سالها در
دل پرورانیده و در تحت الشعور جا داده بود بصورت ضمنی در اشعارش
هویدا کرده است و دل ایشان کامالً از تبصره ها و انتقادها و نظریات بمانند
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صفحه سفید کاغذ مبرا از همه آلوده گی ها و آالیش ها بود و غرق دنیای
عرفان و صفا و صمیمیت است و در صف صاحبداالن قرار دارد.

بشب نشیـنی زندانیـان برم حســـــــــرت
که نقل مجلس شان دانه های زنجیر است
اگرچه استاد کابلی سالها در پای و دست زوالنه ها داشته و تعذیب های
گوناگون و تلخی های آنرا چشیده است مگر عشق اصلی اورا بسوی دیگر
یا خدا جویی کشانیده است.

نگفتن رازها و فسادهای زندان های مدحش دوره های سیاه نادری و
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هاشمی به حکم روانشناسی انسان را به کنجکاوی های زیاد وادار می سازد
بناً در سال ( 2116م) این نگارنده با همرای پروفیسور نامور افغانستان دکتور
محمد همایون قیومی و محترمه ناجیه بیگم که شعر را موزون می سراید و
زیبا میخواند ،داماد و صبیۀ استاد کابلی در کالیفورنیا بزیارت زندانی دور
هاشم ،حافظ و مولوی زندان پاس استاد کابلی رفتیم.
دیدم که مرد روحانی که از رخساره هایش نور الهی می تابید ،با تواضع
و مهربانی های بیش از حد و معاشرت عالی بگونه خلوت نشینان ما سه نفر

عارفان و سالکان 237 .................................................................................................................

را استقبال کرد که در آن روز یکی از پسرانش را بنام عبدالقاهر منصور
کریم نیز مالقات کردم.
در آن نشست از هر دهن سخن می گفتیم و از هر چمن سمنی میچیدیم،
پروفیسور دکتور قیومی که از جمله ذکاوتمندان عصر کنونی افغانستانست،
چهره های ژولیده و ناتوان یهودان تورکستان را بما در کامپیوتر نشان میداد
و باالخره بمقصود اصلی خود که شنیدن رازهای زندان استاد کابلی باشد
گفتار خود را پیوند دادیم ولی در این سفر هم نتوانستیم توشۀ راه را بدست
بیاوریم.

این بار به نگارندۀ این سطور اظهر من الشمس بود که استاد کابلی عزلت
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اختیار کرده و غرق در عالم باال و تصوف و عرفانست ،از زبانش بجز
کلمات نیکو و اخالقی و معاشرتی چیزی دیگری شنیده نمیشد ،و ما سه نفر
که از روی مصلحت قبلی سواالت دورۀ زندان و خاطرات شانرا در آنوقت
بلند میکردیم چیزی نتیجه را نتوانستیم بدست بیآوریم و شاعری می گوید:
پی نبرده ذرۀ آنچــه طلب میکنی
تا نشوی ذره وار در غم او ناپدید
آگاه بودم که استاد کابلی به ظرفیت ( )81صفحه خاطرات خود را تحریر
کرده ولی یکدم آن اثر مفقود گردیده و باری به ناجیه بیگم گفته بود که از
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من در موقع که از زندان رها میشدم تعهدنامه گرفتند که تا وقتی که زنده ام
در آن مورد چیزی نگویم ،امید است خاطرات شان در جایی محفوظ باشد.
سالها باید که تا یک سنگ خاره ز آفتاب
لعل گردد در بدخشــان یا عقیق اندر یمن
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استاد کریم کابلی با صبیۀ ادیب شان ناجیه کریم

اشعار خود جوش و دل انگیز عارف وطن
استاد محمد کریم کابلی

نگارندۀ این سطور سه دیوان استاد کریم کابلی را خوانده ام ،دیوان
کابلی ازدنیا و آخرت و تعلیم و تربیه و اخالقیات ،دینیات ،عرفان و آداب و
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معاشرت بحث میکند ،اشعارش عموماً زادۀ افکار خود اوست و در شعر او
آزادی فطری و استقاللیت بمشاهده میرسد.
در خصوص حمد ذات الهی میگوید:
بی ذکر تو کی بود مکمل

بی نام تـو کی بود مسجل

ای زیب ده سـاللۀ خـاک

رونق ده نه رواق افـالک

در صفت حضرت سیدالمرسلین(ص) چنین می آورد:
کعبــــــه را خـــالی از اصــنام کرد
سجده گاه خاصِ خاص و عام کرد
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خوانده ایم و بیت ذیل مشورتی است به صوفیان که میخواهند در بیابان
ما در طبقات و مراحل و مقامات صوفیه کلمات تخلیه ،حلیه و جلیه را

تصوف راه پیمایی نمایند:
کعبۀ دل این چنین آباد کن

از غـریو این و آن آزاد کن

استاد محمد کریم کابلی می آورد:
طبعم جــــوانی میکند ،آتــش زبانی میکند
عقلم گرانی میــکند ،ســاقی بمن ده جام را
می ده که تا سازم عیان ،بر شیوۀ صاحبدالن
انجـام این آغـــاز را ،آغاز بـــی انجام را
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در ابیات باال در پی رهبر و پیر کامل است و عالقمندست تا می عشق
خداوند برایش نوشانده شود.
در اشعار استاد کابلی نکات زیادی از تاریخ مخصوصاً عقاید اسالمی
بمشاهده میرسد:
فروغ جلـوه کـــه در آتـش خلیل افتاد
هنــوز ورد اوســـــتا ،دم دماوندست
برهنه پای پی آتشـی کـــه موسی رفت
شـــرار شعلـــۀ طور و فـروغ الوندست
همان جلوه که تصویر چین و ماچین است
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پنجــــۀ موسی کجا و ســازمان سامری
بشـــیوۀ دگر آهنگ زنــد و پازندست

نغمــۀ داود نایـــد راست بــا خنیاگری
استاد کابلی میداند که دنیا بفرمان بندگان نیست ،بلکه چرخ فلک دایرۀ
خود را طی می نماید و میگوید:
جــــام رندان مشـکن تـند مــرو ای ساقی
عمر خود میگذرد این چه شتاب است امشب
استاد کابلی عقل و خرد را ارزش داده و «خرد» را عطیۀ خداوندی میداند:
خــرد روح جانست و سلطان تن خرد ملک جان را نکو رهبرست
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از آن هرچه گفتند و بشنیـده ایم

وزان هرچه دانی خرد بهتــرست

جناب کابلی در خصوص دوست همدل و هم نشین خوب میآورد:
خوشا صحبت هم نشینان همدل
ز شر دغل دوســتان می گریزم
در بیت ذیل کابلی اشاره به سگ اصحاب کهف می نماید که بازهم به
همنشینان خوب آنرا نسبت میدهد:
چون کلب کهف از پی نیکان نتافتی
ای روبـــۀ رمیده کجــا میروی کجا
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استاد کابلی شهرت طلبی را روش خام و بیراهی میداند:
تــو که در بند جاهی و نامی
راست گویم عزیز من خامی
استاد کابلی میگوید بجز خدا دری دیگر وجود ندارد و رجوع بخداوند یگانه
راه است و این نهایت صمیمیت و اخالص بخداوند و راه عرفان را نشان میدهد.

بجـز این پرده ام پناهی نیست
بجز این راه هیچ راهی نیست
کابلی انسان ها را بقناعت که شاخی از صبر می باشد تشویق مینماید:
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از قناعت بــــــه اوج جاه رسی
از طمع در حضیض چــاه رسی
استاد کابلی از تبعیض نژادی و لسانی و منطقوی نفرت نشان میدهد و بشر
را مقام وارستگی و صاحبدلی میدهد و تعصبان میان خالی را باعث پس
ماندگی جامعه میداند:
همه جـــا تخــم کین کاریدند

دور از مــــردمی و راه یقین

یا بــــه نـــام نــــژاد یا به زبان

یا بــــه تزویر مذهب و آئین

ز آتش آز حرص و این دونان

وای بر حـــال ملت مســــکین

استاد کابلی عموماً تخلص خویش را بداخل ابیات نمی گنجاند و بندرت
www.enayatshahrani.com
می توانیم کلمۀ «کابلی» را دریابیم ،بمانند:
غایت االمال روح وراح قلــبی یـــــــا کریم
«کابلی» را نیست جز خاک درت غمگستری
محمد کریم کابلی از محبت و عشق زیاد بزادگاهش کابل تخلص شعری
خویش را کابلی گذاشته است و در وصف کابل چنین میسراید و در اینجا
تنها چند بیتی از قصیدۀ کابل را که نزدیک بدو صد بیت می باشد گنجانیده ایم:

دست قضاست دانی حاجت روای کابل
فرمانـــروای کابل باشــــد خدای کابل
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بهتر ز فر شـاهی پر همـــــــای کابل
فراغ ز تنگدستی دست گـــدای کابل
بوی بهشت خـیزد شب از فضای کابل
جان زنده میکند جان آب و هوای کابل
از مصــر و چیــن شنیدی آواز کاروانی
آهنگ آریانست بانــــــگ درای کابل
بر روی خـویش بابی از معرفت گشادیم
هر صبحدم ز فیض ،خواجه صفای کابل

از عاشــــقان رویش ،وز عارفان کویش
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آموختیـــم چندی ،درس وفـــای کابل
آب حیات در گل ،بین وه چه خوشچکیده

از کوی چشــمۀ خضـر ،بحر بقای کابل
از بلــــخ و بامیانش ،از سیــــر باستانش
آئینۀ صفـــاییست ،دوران نمــای کابل
از کهسار و جنگل ،از خـاک گبر و منگل

از زردهشت بشـــــنو ،توحید نای کابل
اعراب و یزدگران،در خاکو خون نشستند

آنســو ترک نرفتــــند ،از تنگنای کابل
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شاه جهان سکندر ،بر اسپ ماند شش در
از بیـــم تیغ تیـز ســـــر بر سـمای کابل
کس رو سپید زین خاک ،هرگز برون نرفته

از روســــیه بپرسید این ماجــرای کابل
بر روی رفتگانش ،بر خاک خفتـگانش
یارب هـــزار رحمت ،ورد دعـای کابل
یارب شود که روزی ،زآوارهگی و غربت

بر خــاک خود نهم رو ،باشم بپای کابل
بر کوری حســـودان ،یارب که باز بینم
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عشرت سرای گردد ،حســرت سرای کابل

نوای بینوایی

شـود آیم ارّ به کویت بـــــه بهانۀ گدایی
چه کنم ز بخت بد گر ز درت بیرون نمایی
به کدام در زنم ســـر گرم از درت برانی
به کــدام رو کنم رو رُخت ارّ بمن نمایی
چـــه بیان کــنم ز رویت بـه زبان بی زبانی
چه فغان کنم به کویت به صدای بیصدایی
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تو تن مـــــرا توانی ،تــــو دل مـــرا روانی
به جــــز آسـتان کویت نه مرا سر و سرایی
ببرم بجـــز خیالت نـــه خیـال و نــــه مآلی
به ســـــرم بجز هوایت نه دگر سر و هوایی
بـــــه حـریم کبـریایت مگــذار ره نیایــد
ز پیت شکســــته پایی پیت از شکسته پایی
چــــــه خوشـا برهنه پایی و نوای بی نوایی
کــه پیت فغان بر آرم که ای آشـنا کجایی

به خلیل مستمندت تـــو چه سوز سازگاری
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به اسـیر دردمندت تو چـــه دردی و دوایی
تو چــه جلوه گر نگاری چه نهان آشکاری
چه بهار عشـوه کاری که رُخت نمی نمایی
هم ازین و آن گذشتم ز پیت به کوه و دشــتم

به خدا که هرچه گشتم همه جا و هرکجایی
دل و دیده محو رویت ،ز فسون رنگ و بویت

سرِ ما و خاک کویت بِه ازین مرا نه جایی
تو فصاحت زبـــانم به دهان پســـته بســـتی
به کجـــا رســد بیانی که تو در گمان نیایی
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بر و بار آدمیت به عــــروس دهـر مپســـند
که نیرزد این سـتم خــو به جهیز و رونمایی
چه سزد فروغ شــــمع شب اگر چراغ مایی
به بهــار و گل چه کارم تو اگر به باغ مایی
به صراط مستقیم ارّ برسی ز خویش بگذر
به خدا به خود نیایی که ز خود بیرون نیایی
دم سـرد ژنـده پوشــان ،لب مردۀ خموشان
به هــــزار بار بهتر ز غــــرور و خود ستایی

بگذر چو نیک مردان ز طریق خود پسندی
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به خود آ که بهتر از خود نه رهی نه رهنمایی

خاطــر
ز هــرچه بگـذرد از خاطـــرم عزیزتری
ز هرچـه در نظــرم میــرسد تو خوبتری
ترا به کعبه و دیـر و کنشت مــی جویند
مرا به هر سو که رو آورم تــو در نظری
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ندانمت که چــسانی ،کجــایی و چونی
نه در نظر کــه به هـــر ذره ذره ام ببری
گدای کوی تو ام اگر برانی یـــا خوانی
خراب روی تـو ام گر خـری ویا نخری
به کوه و دره و صحرا و بر و بحر و فضا
به هر کجا که گذر میکنم تو در گذری
ز هــرچه بر سرم از روزگار آمـد و شد
بالی آمـــده را یا تـــو تیغ یـــــا سپری

ز شر فتنه بــــه حفظ تــــو ایمنم ایمن
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کـــه راه گمشدگان را تو راه و راهبری

نگارندۀ این سطور این نوشته را کمی مطول بجهتی تحریر کردم( )1که
اوالً استاد محمد کریم کابلی از دوستان عالیمقام ،وارسته و مرد وفا و محبت
و صمیمیت است از جانب دیگر آیات و کلمات ربانی را در سینه دارد،
همچنان استاد کابلی یک عالم خدا جوی دانشمند ،بی توقع ،صاحب
خصایل بلند آدمی میباشد ،استاد کابلی سمبول یک انسان واقعی و در
تواضع و پیش آمد به همگان نمونه اعلی بشری بشمار میرود ،وارستگی و
 -اصل مقاله مطول بود ،در اینجا خالصه گردید( .شهرانی)
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خجستگی این کان ادب ،هرکس را وادار میسازد تا روش یک انسان مؤمن
را ازش پیروی نماید.
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استاد محمد کریم کابلی و استاد عبدالرشید بینش
 2112میالدی ،کالیفورنیا -امریکا
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حافظ نور محمد کهگدای

در سال ( 1697مسیحی) نویسندۀ این سطور در دارالمعلمین کابل معلم
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روانشناسی ،فارسی و هنر بودم .از ثمرۀ کارهای هنری به مشوره روانشاد
استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی ،یک نمایشگاه نقاشی را در تاالر
وزارت مطبوعات برگزار نمودم که محترم محمد نجیم آریا معین آن
وزارت نمایشگاه را افتتاح نمود.
یکی دو تابلو از تابلوهای من جالب افتاد و در روزنامه های آن وقت
چاپ و بر آنها تبصره شد .آن زمانها چپگراها بسیار فعال بودند ،تابلو را
استاد شبنم و من (جادۀ خلق) نامگذاری کردیم .بعضی اشخاص که در
مطبوعات کار میکردند تابلو را بنام (جاده مردم) یاد کردند .این مطلب
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درآن وقت موضوع داغ روز گردید .مرحوم استاد سید مقدس نگاه دوست
بسیار محترم این نگارنده ،جریده ای را بنام (مردم) انتشار میداد .جریده
(مردم) فقط بمقابله با جریده (خلق) که از طرف کمونست ها نشر میگردید،
انتشار یافته بود.
این آوازه به گوش محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان رسید ،اعلیحضرت
محمد ظاهر شاه به هنر نقاشی عالقه خاص داشت و می خواست تا تابلوها را
از نزدیک ببیند .روانشاد حافظ نور محمد کُهگدای برای این کمینه ذره
نوازی کرده فرمود که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه میخواهد یکی دو تابلوی

نقاشی شما را بشمول تابلوی (جاده مردم) ببیند.
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دو روز بعد تابلوها را بحضور حضرت حافظ کُهگدای بردم .من شنیده
بودم که مرحوم حافظ کُهگدای شخص نکته سنج و ظریف و مهربان است.
در اولین لحظۀ دیدارش برایم گفت« :من فکر میکردم که تو شخص
تنومند میباشی مگر یک شخص جوان استی» دلچسپ تر اینکه آن مرحوم
جنت مکان خودش نیز شخص بسیار تنومند نبودند و من بخاطر حیای حضور
به مقابل شان شوخی نکردم.
این اولین دیدار من با مرحوم خلد آشیان حافظ کُهگدای بود ولی جناب
شان را بارها از راه دور دیده بودم.
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پیش از اینکه سوانح آن جنت مکان را از روی نوشته محترم آقای
وحیداهلل کُهگدای فرزند برومند شان بنویسم ،الزم به یاد آوری میدانم که
مرحوم روانشاد حافظ نور محمد کُهگدای از شخصیت های بزرگ فرهنگی
افغانستان بشمار می روند که درتقوا ،دانش ،ادبیات ،شعر شناسی و بویژه
بیدل شناسی و وقت شناسی مجلس آرای یکتای زمانه خود بودند .با آنکه
مقام شان وزارت و سرمنشی خاص محمد ظاهر شاه پادشاه وقت بودند مگر
در تواضع و استغنا شهره آفاق شده بودند.
برعالوه اینکه روانشاد حافظ کُهگدای دست توانا در ادبیات و

شعرشناسی داشت ،سالهای سال همه سخنرانی های محمد ظاهر شاه را که به
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مناسبت های نوروز و اعیاد و جشن استقالل و غیره ایراد می نمود ،برای
محمد ظاهر شاه با خط نستعلیق می نوشت.
روانشاد حافظ کُهگدای در جمله بیدل شناسان مشهور کشور هم بشمار
میرفت که اکثراً بروز های جمعه با استاد عبدالحق بیتاب ملک الشعرا ،موالنا
خال محمد خسته شاعر وارسته ،محترم شایق هروی شاعر مشهور ،محترم
شایق جمال شاعر بزرگ ،حضرت سالم جان مجددی ،محترم عامل امین،
محترم عبدالرحیم جان و چند بیدل شناس محترم دیگر دور هم جمع شده
مجلس بیدل شناسی شانرا با شوق فراوان برپا کرده اشعار پر آوازۀ ابوالمعانی
بیدل را به خوانش میگرفتند و از معانی آن کیف میکردند.
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جناب شان مقاالت و کتابهای زیادی از جمله (مزارات بلخ) را نوشته اند.
در اواخر حیات پر بارشان یک تعداد مقاالت شان که خاطرات و
پژوهشهای طول عمر شان به شمار میرفت ،درکابل به شکل دنباله دار در
نشرات آنوقت چاپ میگردید ،مگر پیش از اینکه آن سلسله به پایان برسد،
وفات یافتند.
مردم که عشق فراوان به خواندن آن خاطرات داشتند ،مرگ آن مرد
بزرگوار همه شان را سوگوار ساخت و حتی می گفتند که مرحوم استاد
حافظ کُهگدای چون راز ها و حرکات داخل ارگ و دربار و دیگر

موضوعات را آگاه بود بناً مرگ آن مرحوم را یک مرگ طبیعی نمی
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پذیرفتند .واهلل العلم.
حافظ نور محمد کُهگدای از حافظۀ محیرالعقولی برخوردار بود و از
اخالف نابغه وطن امیر خسرو بلخی دهلوی بشمار می آمد ولی در کابل
زاده شده بود.
امیر خسرو میگفت:
تورک هندوستانی ام من هندویی گویم جواب
شکر مصری ندارم کـــز عرب گویـــــم سخن
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با تشکر از دوست گرامی ام ،دانشمند محترم جناب داکتر شکراهلل
کهگدای که سوانح مرحوم استاد حافظ کهگدای را برایم فرستادند و اینک
آن نوشته را عیناً نقل می نمائیم.
«مرحوم حافظ نور محمد کهگدای پسر ارشد مرحوم حاجی نور علی
خان در سال ( 1276هـ ش) مطابق (1611م) صبح جمعه ( )11رمضان
المبارک در گذر اندرابی در یک خانوادۀ متدین پا به عرصۀ وجود گذاشته
است ،در (1617م) شامل لیسه حبیبیه گردید.
باری علی محمد خان مفتش وزارت معارف ضمن بازدید از آن لیسه

کهگدای را که کفتان صنف بود فوق العاده با استعداد و خوش خط یافت،
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ازینرو اورا از صنف اعدادیه لیسه مذکور انتخاب و از طرف وزارت معارف
وقت به منشی مجلس وزرای امانی معرفی و مقرر کرد .در سال (1623م)
نظر به استعداد و لیاقت سرشارشان بحیث سر محرر مجلس عالی وزراء ترفیع
نمودند ،در  28سرطان (1625م) به اثر زحمت کشی و ابراز اهلیت در پیشبرد
امور محوله بحیث منشی حضور در دربار اعلیحضرت امان اهلل غازی با دو
چند معاش در دایرۀ حضور ارتقاء نمودند.
در سال (1629م) دایرۀ حضور توسعه یافته و به دارالتحریر شاهی مسمی
گردید و مرحوم حافظ صاحب در مقام خود باقی ماندند ،در دورۀ حبیب اهلل
کلکانی شخصاً از کار کناره گرفت.
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در  29میزان  1626میالدی در اوایل سلطنت محمد نادرشاه در تشکیالت
دارالتحریر شاهی بحیث مدیر شعبۀ اول آن مقام اخذ موقف نموده و در
(1649م) برتبه دوم بحیث معین و در جوزای (1646م) بحیث کفیل
دارالتحریر شاهی اجرای وظیفه نمودند .در (1651م) برتبۀ اول (معین اول)
ترفیع نمودند و در (1692م) از حضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (به رتبۀ
وزیر) بحیث سر منشی حضور در دربار عز تقرر حاصل نمودند ،جناب شان
در طول دورۀ خدمت به دربار سه پادشاه مؤفق به اخذ مکافات ،تقدیرنامه ها
و نشانهای درجه شدند و اکثر فرامین و نطق های شاهان مذکور را با خط

زیبای نستعلیق می نوشتند.
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حافظ نور محمد کهگدای در  13سالگی افتخار حفظ قرآن مجید را با
تجوید نیکو و فصاحت و حسن قرائت حاصل نمود ،مهارت و استعداد این
حافظ جوان در حفظ و تالوت کالم پاک به درجه یی بود که در سال
(1616م) اعلیحضرت امان اهلل خان جهاد علیه انگلیس ها را با تالوت آیاتی
چند از قرآن عظیم الشأن توسط این قاری خوش الحان اعالم نمود ،جنابشان
مسلمان با دیانت ،افغان با شهامت ،انسان با درایت ،کارمند مدبر ،دانشمند
متبحر ،نویسندۀ مبتکر ،خطاط ماهر ،مؤرخ شهیر و سخنور بی نظیر بودند،
رساله ها و یادداشت های ناب و مقاالت پر آب و تاب را به رشتۀ تحریر
درآوردند ،عالوتاً این عارف ارجمند و ادیب دل پسند بخش عمده حیات
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طیبۀ خودرا بحیث عالم محقق و نویسنده توانا صرف مطالعه ،تحقیق و
بررسی آثار اکابر علماء و نوابغ شعراء نموده و بالخاصه مدت مدیدی را به
مطالعه ،تحقیق و تدوین آثار شاعر گرانمایه و عارف بلند پایه ابوالمعانی
میرزا عبدالقادر بیدل علیه الرحمه پرداخته ،چنانچه به همت واالی شان و
تحت نظر مرحوم ابراهیم خان کندهاری دیوان حضرت بیدل همه دل در
مطبعۀ دولتی کابل از طبع خارج و به دسترس عالقمندان صاحبدل قرار داده
شد ،هکذا کتاب تاریخ مزار شریف که وجود مزار شاه اولیاء حضرت
علی(رض) را با دالیل و اسناد معتبر و مستند در مزار شریف ثابت میسازد از

تألیفات موصوف است.
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این شخصیت واالگهر در طول زنده گی هنر آفرین و پر ثمر خویش
هیچگاه خارج از کشور نرفتند ولی به فضل خداوند از یمن و برکت دعای
خیر پدر عالیقدر و بزرگوارشان و حسن نظر سه پادشاه معظم و محبوب
مادام العمر وضع اجتماعی و معنـی خـوب و عالی و رو بـه تـرقی داشـتند ،از
همقطاران و خارج دیده گان پیشقدم بودند ،در همه حال و همه جا از عزت
و حرمت و وقار زائدالوصفی برخوردار بودند ،در محافل فامیلی ،مجالس
دوستان و همکاران و حلقه های ادبی و بیدل شناسان همگان در حضور شان
خاموش و به کمال دلچسپی و هوش به صحبت های شیرین ،حکایات
تاریخی و روایات رنگین و نکته های ادبی و تصوفی دلنشین شان گوش فرا
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داده و از لطیفه ها و طوریه گویی ها و معلومات آفاقی و دلپذیر و خوشآیند
شان بهره مند می شدند.
عزیز ما که بر خارج نرفت و سیر نکرد
به فهم و دانش خود چلچراغ محفل بود
مرحوم حافظ نور محمد کهگدای به تاریخ ( )31ثور ( 1351هـ ش)
مطابق (1672م) در کابل داعیۀ اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست،
خدایش بیامرزد.
خوشا بحال آن رادمردیکه روزگاران زندگی را در اطاعت از حق و
نیکویی با خلق و خدمت راستین به وطن و دین سپری کرد و از سلوک
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حمیده و روش مفید و پسندیده بوسیله قدم ،قلم و درم بر صحائف روزگار
تذکار به یادگار گذاشت.
ســـعدیا مـرد نیکــو نام نمیــرد هرگز
مرده آنست که نامش به نیکویی نبرند
روحش شاد و جنت الفردوس مقامش باد!
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سردار بیدل شناس و عارف وارسته
عبدالعزیز حیرت
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در بارۀ سردار محجوب و وارسته شادروان عبدالعزیز حیرت که در عصر
کنونی یکی از مشاهیر افغانستان بشمار میرود معلومات کافی در دست
داریم ،آنجاییکه معلومات اجازه میدهد باید گفت که حق این مرد در
مطبوعات افغانستان تا هنوز ادا نشده و در بارۀ او گفته ها کمتر صورت
گرفته است.
معلوماتی را که اکنون از تماس با دانشمند گرامی عبداهلل محب حیرت
فرزند فرهنگ دوست و بیدل دوست رواشاد سردار عبدالعزیز حیرت است
و دیگر پر طاووس موالنا حنیف بلخی ،سخنوران معاصر موالنا خسته ،دیوان
ایرج میرزا و مهمتر از همه نسخۀ خطی که توسط خوش تقریر و شاعر شیوا
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بیان احمد صدیق حیا نوشته شده و بدسترس بنده از طریق برادرشان محب
حیرت مواصلت کرده است .بناً بنده در بارۀ معرفی مرد بزرگوار افغانستان
اسناد باال را اساس قرار داده و منبع اصلی می شمارم و بقلم ناقصم هرچه که
خدا و هست کلمات چندی را بدوستداران فرهنگ و عالقمندان بیدل
مینویسم تا باشد که ارواح پاک ابوالمعانی بیدل و پیروانش از آن شاد شوند.
در ختم مقدمۀ این مقاله میخواهم در بارۀ دو فرزند بسیار مشهور و
دانشمند روانشاد سردار عبدالعزیز حیرت بصورت نهایت مؤجز این کلمات
را بیاورم :احمد صدیق حیاء را همه می شناسند ،او شاعر بلند پایه و مشهور

افغانستان است ،در همه مضامین او نکات اشعار و افکار حضرت بیدل
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انعکاس می یابد و بزودی و سهولت می توان استنباط نمود که وی غریزۀ
بیدل دوستی و بیدل شناسی را از پدر مرحومش بدست آورده است .و من
بدان عقیده هستم که باید دانشمند گرانقدر احمد صدیق حیاء یک
اتوبایاگرافی خویش را که تماس شان را با حضرت بیدل نشان بدهند
بنویسند و بدوستداران ادب و فرهنگ با این فعل شان خدمت شایسته بکنند.
دانشمند محترم عبداهلل محب حیرت از بیدل دوستان مشهور و سابقه داران
مهم مطبوعات وطن میباشند ،از کارهای مهم آنها ابتکار و تأسیس مؤسسه
انتشارات آریانا در نیویارک است که کتب بی شماری را در حال غربت
دوباره بچاپ رسانیده و بدسترس افغانهای غربت زده گذاشته اند این
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احساس مرد بزرگوار وطن آقای محب حیرت بخاطری ارزش بسزا دارد که
همه منابع فرهنگ و ذخایر علمی وطن از میان برداشته شد و ملیون ها انسان
مهاجر افغان بی خانمان و غربت زده گردید ،از آن سبب است که آقای
محب حیرت از ترس مفقودی منابع فرهنگی این جهاد و این همت را بخرچ
دادند تا کتب سابقۀ افغانستان را از نابودی نجات داده و احیاء فرهنگ
افغانستان را بدست گرفتند.
یکی از کارهای مهم و قابل تقدیر آقای محب حیرت چاپ دوبارۀ کتاب
«شرح احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل» است که اکنون بباالی میز من

قرار دارد ،کتاب مذکور اصالً به توسط داکتر عبدالغنی تحریر یافته و جناب
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آقای جنرال محمد آصف انصاری آنرا به زبان دری شیوا ترجمه کرده است
و این خود میرساند که جناب آقای عبداهلل محب حیرت از مخلصان بیدل
است و باز هم میگوئیم که غریزۀ بیدل دوستی را از برکت و فیض پدر
دانشمند شان مرحوم سردار عبدالعزیز حیرت بدست آورده اند.
سردار عبدالعزیز حیرت:
بدیوان ایرج میرزا دربارۀ مرحوم حیرت چنین آمده « :وظایف ملی و
دولتی مختلفی را طی دوران بیش از چهل سال خدمتگذاری شان در رشته
های مشخص سیاسی (اداری) و فرهنگی عهده دار بودند .در عین حال «بیدل
شناس» ماهر ،مفسر متبحر ،مثنوی معنوی مولوی (هست قرآن در زبان
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پهلوی) و سخن شناس متعد مکتبهای ادبی عارفان و سخنپردازان طراز اول
(متقدمان ،متأخران و معاصران) بر شمرده می شدند ،آن مرحومی دارندۀ
آثار منظوم و منثور نیز می باشند که اکثر آن تا حال زیور آرای طبع و نشر
نشده است»( .ص .)139
جناب موالنا محمد حنیف ،حنیف بلخی در کتاب پر طاووس در بارۀ
شاعر و عارف وطن مرحوم حیرت درست نوشته اند اما ناکافی و نیز مرحوم
موالنا خال محمد خسته در کتاب «معاصرین سخنور» نوشتۀ کوتاه در بارۀ
این صاحبدل آورده اند که صحیح ولی ناکافی می باشد .مرحوم محمد علم

غواص هم در بارۀ سردار عبدالعزیز خان نوشته اند .بناً راقم این سطور در
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نوش تۀ خویش معلومات جناب احمد صدیق حیاء را اساس قرار میدهم که از
یک طرف فرزند مرحوم حیرت میباشند و از جانبی دیگر مفصلتر نوشته اند.
سردار عبدالعزیز فرزند سردار محمد سلیمان فرزند سردار عبدالقادر
فرزند نواب عبدالصمد خان فرزند سردار پاینده محمد خان مشهور فرزند
حاجی جمال می باشد ،در قوم محمد زایی و اصالً قندهاری هستند.
تولد سردار عبدالعزیز حیرت متفق القول در بیست و هفتم ذی الحجه
الحرام ( 1314هـ ش) در منطقۀ وزیری سفید کوه صورت گرفته و وفات
شان شب اول ماه رجب ( 1378هـ ق) بوقوع پیوسته است.
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اساس تعلیمات خویش را از پدر خود سردار سلیمان خان و بی بی
خدیجه (بی بی استاد) فراگرفته و دروس دینی را بمانند قرآن مبارک و
اساسات و بناهای اسالمی را در مکتب خانگی «بی بی استاد» و نیز «بی بی
سروی جهان» تلمذ کرده است.
مرحوم حیرت بعد از تعلیمات ابتدائیه خصوصی دست به تعلیمات و
تحصیالت عمومی زد و از نزد استادان آن زمان ادبیات و تصوف را
آموخت ،زمانیکه پدرش محمد سلیمان خان بسال ( 1319هـ) دار فانی را
وداع کرد ،حیرت به امر الهی تن در داد و با حوصله افزایی زیاد تحصیالت

خویش را در نزد اساتید و علماء و ادبای کابل به پیش برده از مجالس بیدل
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خوانیها و عرس ها استفاده های شایانی نمود و در میان جماعت ها منحیث
یک ادیب جوان شناخته شد.
وظایف اداری:
در سال (1263هـ ش) بحیث سرمنشی فرقۀ مزار شریف ،حاکم سرحد
شورتیپه و قرقین و خمیاب ،از ( 1339تا  1337ق) مأمور والیت مزار
شریف ،بسال ( 1267هـ ش) منحیث حکمران غورات ،بسال ( 1311ش)
مطابق ( 1341ق) جنرال قونسل مشهد ایران ،بسال ( 1314ش) منحیث مدیر
امور خارجۀ هرات ،حاکم کالن بادغیسات ،رئیس مجلس فیصلۀ منازعات،
بسال ( 1325ش) منحیث حاکم آقچه و بعداً تقاعد نموده است و در طول
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این مأموریت ها سردار عبدالعزیز چون علم و ادب و عرفان را دوست
داشت با علما و دانشمندان هر محیط مخصوصاً ادبا و فضالی دیار بلخ،
دانشمندان و عرفای هرات و شعرا و عرفای مشهد وغیره ارتباط داشته و
تبادل افکار مینموده است.
بهر صورت در نوشته های باال در بارۀ حیات عمومی و اشعار و شهرت او
سخن ها آورده و مالقات اورا با ایرج میرزای مشهور ایرانی ذکر کردیم و
گفتیم که علم در دل سردار اثر انداخته بود.
علم اگر در سـر زند ماری بود

علم اگر در دل زند کاری بود
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سردرا بیدل شناس روانشاد عبدالعزیز حیرت ،حضرت بیدل و افکار
ملکوتی اورا در دل جا داده بود ،هستند صوفیان ظاهری و هستند علمای بی
عمل و بخاطر خوب جلوه دادن خودشان تظاهرات می نمایند.
واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند
چون بخلـوت می روند آن کار دیگر میکنند
تفاوت میان حضرت بیدل و مرحوم حیرت تقریباً سیصد سال است ،بیدل
هم از جملۀ میرزایان تیموری و در اجداد بفامیل امیر تیمور صاحبقران منتهی
میشود و در زمان اورنگ زیب عالمگیر حیات بسر میبرد و بعد از اینکه کار
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و بار دنیا را پشت سرگذاشت و ترک دنیا نمود ،از پادشاه گرفته تا ملک و
خان و پولدار همه بدربار بیدل نقدینه و اجناس می آوردند و بیدل در یک
چشم زدن همه را برباد میداد.
اما سردار بیدل دوست و بیدل شناس بعد از چند قرن از اینکه دل او با دل
بیدل همه دل پیوسته و هم از فامیل سردارهای افغانستان بود که سالهای
زیادی را در افغانستان حکم راندند و هنوز هم در وقت حیاتش سلطه و
قدرت حکومت را بدست داشتند ،خداوندیکه تاریخ را بتکرار می آورد،
خدایی است که ما بندگان نمیتوانیم بزرگی اورا بزبان ناقص خود بیاوریم و

شکر الطاف الهی اش را بجا آوریم.
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از دست و زبان کی برآید
کز عــدۀ شکرش بدر آید
این سردار فقیر مشرب صاحب فرزندان زیادی بود که از دو فرزندش در
بخش های گذشته ذکر کردیم و درین روز ها فرزند دیگرش دار بقا وداع
نمود ،خداوند ببخشایدش .او باید نفقه اهل و بیت خویش را تهیه میکرد،
بزرگان حکومت وی را بار بار به حکومات محلی منحیث آمر صاحب
اختیار مقرر میکردند و او اطاعت میکرد و میرفت ،سردار حیرت و به این
فکر بود که به آن محل برود تا بمانند خانقاهی ذکر خدا را کند و خدمتی را
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بمردم اطراف انجام داده و مدتی در رأس ادارۀ شان قرار گیرد تا بجایش
رشوه ستانی مقرر نگردد بخاطر اینکه این هم وظیفۀ یک مسلمان عارف بود
که جای ناپاکان را گرفته و مردم را از آن نجات بخشد ،ولی حکام باالتر بر
این بودند که سردار عزیز قابل خدمت است اورا جایی بفرستند که صاحب
لقمۀ نانی شود و بی خبر از آن بودند که سردار حیرت چند جریب زمین
خویشرا در حالیکه صاحب وظیفه بود بفروش انداخت و پول آنرا مصرف
فامیل خود ساخت ،وا حسرتا که این مردان بزرگ از میان ما رفتند.
روزی در یکی از مجالس گفتند که سردار عبدالعزیز خان بحدی از مال

و ملک دنیا بی نیازی احساس میکرد که یگانه خانه اش را در هرات بفروش
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انداخت و خریداران زیاد بودند ،آما آقای عبداهلل ملکیار که بروحیۀ سردار
بیدل شناس آشنایی داشت به نزدش رفت و گفت که ای سردار با وقار و ای
سردار پاکدل من میدانم که پول ضرورت داری و تربیۀ اوالدها هم از جملۀ
فرضیات است ،لطفاً این خانه را به انجمن ادبی هرات بده که روشنفکران
هرات در حق تو دعا کنند ،ین سردار موضوع را مطابق ذوق خود یافت و از
پول هنگفت سرمایه داران تیر شد و به پول اندک خانه را وقف اعضای
انجمن ادبی هرات ساخت.
طوریکه گفتیم تاریخ تکرار میشود ،همانطوریکه به بیدل نقدینه میدادند و
او آن همه را در یک چشم زدن به باد فنا میگذاشت و در وقت و زمان
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سردار عبدالعزیز هم وظیفۀ حکمرانی بمنزلۀ طالی سرخ بشمار میرفت و او
حتماً پولی بدست نیاورد و در عوض داشتۀ خویش را بمصرف رسانید.
گویند سردار عبدالعزیز در مقابل شخصیت های بزرگ چون والی و
قوماندان و مستوفی وغیره سخت بی اعتنا بود و بر مقبال آنها روش عادی
اختیار میکرد و طبعاً چون عارف بود بی احترامی هم نمی نمود ،او دایم
عصا چوب را با خود داشت ،زمانیکه می دید که یک والی خالف طبع او
کاری کرده و به منفعت جامعه تمام نمیشد ،عطا را بطرف والی پیش می
ساخت و میگفت فالنی جان میدانی که چی کردی آیا متوجه شدی ویا نی؟

شما خوانندۀ محترم گمان مبرید که او شخص بی کفایت بود ،بلکه او
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شخص با عاطفه بود و درست است که او بکار حکومت ساخته نشده بود و
یک عارف و صوفی وارسته بود ولی در هر محطیکه میرفت و کار میکرد
همه مردمان از او خوش بودند و به نیکویی یاد میکردند و مردم محلی
نمیخواستند که او از حکومت شان تبدیل گردد.
مدتی پیش با دو نفر از باشندگان هراتی که معمر و مسن می باشند در
تماس شدم و جویای احوال سردار حیرت شدم یکی از آنها فرمود که در
همسایگی حیرت بسر میبرد و با تمام معنی همۀ اهل و بیت سردار مذکور را
می شناخت و چنان از ارواح شاد سردار حیرت بخوبی یاد میکرد و نیکویی
های اورا میگفت که گویی یکی از اوالدۀ او باشد و چنانچه که او گفت که

عارفان و سالکان 299 .................................................................................................................

سردار بمانند یک پدر مهربان با همبازیهای اوالدهایش رفتار میکرد .شخص
دومی که عمرش از هشتاد میگذرد گفت که سردار عبدالعزیز خان از
صاحبدالن مشهور فامیل سردارهای کابل میباشد و او گفت که درست است
او سردار محبوب بود ولی بمقابل آمرهایش سخت بی اعتنا بود و بر آنها بی
پرده تاختن میکرد ،اما قلباً و طبیعتاً شخص نرم مزاج و مهربان و خوش خلق بود.

در زمانیکه سردار حیرت به حیث نمایندۀ حکومت در صفحات شمال
کار میکرد ،با عالمه محمود طرزی رابطۀ کتبی داشت ،در یکی از نامه
هایش بعد از تعارفات زیاد از وی تقاضا مینماید که خط نصف دیدار است
برایش بنویسد و در خاتمه میگوید...« :والسالم مع االحترام دوستدار شما
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عبدالعزیز مقیم ترکستان افغانی»( .در زمان حیات سردار حیرت صفحات
شمال را ترکستان می گفتند و مزار شریف مرکز آن بود.).
محمود بیک طرزی برایش می نویسد:
ای بــرق نظــر ســـفیدی نامۀ تو

وی نور بصر ســــــیاهی خامۀ تو

از دیده غبار رفت و از دل کلفت این جامۀ یوسـف است یا نامۀ تو
و بعد:
نامه کز جانان رسد تعویذ جـــان میخوانمش
وز همــه غمهای دل خـط امان میخــوانمش
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ما اگر مکتــوب ننوشتیم عیب ما مکن
در میان راز مشتاقان قلم نا محرم است
مرحوم سردار حیرت مشاعره های زیادی نموده که مشاعره اش با مرحوم
میر محمد علی آزاد کابلی در میان علماء شهرت دارد.
طوریکه در بخش های دیگر نمونۀ نثر شادروان حیرت را آوردیم که او
دری را بسیار زیبا می نوشت و دری قدیم را با جدید انباز میداد ،شعر او به
سبک هند و به پیروی از شعر بیدل است ،در تمام نوشته های خویش از
عرفان ،دین ،قرآن و حدیث ذکر مینماید ،از همه نوشته های او بر می آید

که او عارف ،صاحبدل ،متدین و مؤمن است.
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سردار حیرت میدانسته که متاع دنیا بی اهمیت است از آن رو دست خود
را دائم به توشتۀ آخرت دراز میکرد و ذکر خدا و راستکاری را پیشه
ساخت ،تا آنکه بروز بیست و یکم جدی ( 1337ش) در گذرگاه کابل
داعی اجل را لبیک گفت که عمر شریفش به هفتاد و هشت میرسید ،حسب
وصیتش در شهدای صالحین مقامش تعیین شد و به بسیار اعزاز و اکرام در
گور خانه اش گذاشتند و خداوند اورا غریب رحمت کند.
از میان مراثی دو مرثیۀ ملک الشعراء استاد بیتاب و شیرین سخن هرات را
انتخاب کردیم.
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از استاد بیتاب:

دریغ از رحلت ســـردار «حیرت» که مارا مانــد در دل داغ حسرت
در اقرانــش ندیــدم راست گویم چنین دانشــــــور صاحب فضیلت
کالم بیدلـش از هــــوش میبـــرد که بودش ذوق سرشاری ز فطرت
چـــو خوانــدی مثــنوی را با تأثر روان از دیــدگانش اشــک رقت
چـــنان در مستــمع تأثیـر میکــرد که بودی در زبانش بــرق حکمت
بمرگش اهـل دل از دل گریســـته که بود صاحبـــدل پاکیــزه طینت

قضـــا را غـــرۀ ماه رجب بــــود که کرد از این جهــان تیره رحلت
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دل «بیتاب» شد در هجـــر او خون نوشــتم یک -دو بیتـــی از محبت
سر (لطف خــــدا) افـــزوده گفتم
عزیــزی شـــامل دریای رحـــمت
( 1378ق)

مرثیۀ مرحوم محمد حسن هراتی معروف به شیرین سخن:
حیرت آن ممدوح «ایرج» شاعر نازکخیال
مقتــدای اهــل دانش قـــدوۀ ارباب حـال
در تصوف در طریقت دارد و محبوب قوم
در شریعت پای بند و طالب رزق جـــالل

عارفان و سالکان 296 .................................................................................................................

عشق خاص بــود اورا با جنــاب مصـطفی
دایما گفتی درودش در همــه اوقات سال
شعر بیدل را چه خوش تفسیر کردی هر کجا

در مجالس شــمع محـفل از کمال اعتدال
البته در رثای مرحوم سردار عبدالعزیز حیرت یا سردار بیدل شناس گفته
ها زیاد است که درین مختصر نمیتواند بگنجد ،در ختم گفتار در بارۀ این
سردار بزرگوار که کلمۀ «سردار» بخوبی می تواند بنامش تطبیق شود ،دو
نکته را تذکر میدهم:
اول :صدها شخصیت از قوم این سردار کارها کرده اند و وظایف

حکومتی انجام داده اند ،اینکه چرا در میان همۀ آنها این سردار مقام اهل دل
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یافته دالیل آن در باال ذکر شد که او صاحب نفس پاک ،ادیب کامل،
عارف وارسته و یک مرد عالم و فاضل بود که آبروی خویش را با
شرافتمندی در کل عمر نگاه کرد و بنابر آن بر اخالف واجب االحترام می باشد.

دوم اینکه فرزندان دانشمندی چون حیاء و محب حیرت و دیگران بجا
مانده اند و الزم است که رساله یی را بصورت مستقل که نمایندگی از آراء
و عقیده و افکار آن شاعر و عارف گرانمایۀ افغانستان را بنماید بطبع برسانند
و یادگارهای اورا جاویدانی کنند و نگارندۀ این سطور اعتراف مینمایم که
نتوانستم آنچه را که در شأن این مرد خجسته و وارسته الزم بود بنویسم و
منظور اصلی من آن بوده که نامش را زنده ساخته و بیاد اهل عرفان برسانم.
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(رح)

عارف واالگهر راز محمد زارع
و دیوان پر کیف او
وفات ( 1111م)
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در سال ( 1656مسیحی) نگارندۀ این سطور شاگرد صنف دهم لیسۀ
دارالمعلمین کابل بودم ،در آنسال یکسال پیش از آن مردی بزرگ و
شخصیت وارسته یی را بنام استاد جلیل الشأن راز محمد زارع همصنفی ها و
من نسبت اینکه مدیر مکتب لیسۀ زراعت کابل بود میشناختیم.
اتفاقاً در سال متذکره یعنی ( 1656م) مردی مبارک ،نورانی و جلیل
القدر به صنف ما در ساعت مضمون زراعت داخل گردید ،چون مرد مشهور
و شناخته شده در معارف کشور بود و همگان بنامش آشنا بودیم ،ولی چهرۀ
پر نورش را ندیده بودیم و آن شخص استاد زارع بود.
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روانشاد استاد زارع بعد از وارد شدن در صنف خود را تنها بنام زارع
معرفی کرد و سپس پیش از پروگرامها و محتویات درس از اسالم و عرفان و
تصوف بگفتن آغاز کرد ،چون ما شاگردان خوردسال بودیم از آن سبب
بمعنی بعضی گفتار و سخنانش پی نمی بردیم.
استاد زارع برخالف سنت کهن خرقه پوشان ،ملنگان ،مجاذیب ،ترک
دنیا کردگان ،زاهدان و خانقا نشینان لباس بی نهایت پاک و نظیف داشت،
کاله شاپوی غربی بر سر و دریشی و نکتایی قیمت بها با کفش های سیاه
مشکین خرامی در تن کرده بود و شمایل آن عارف وارسته به شخصیت

های به اصطالح عصری و مود روز میماند و چهرۀ زرد رنگ مایل به سرخی
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او چون نوری متجلی بود که صنف نیمه تاریک مان را فروغ می بخشید.
چون این شاگرد شان شعر را بسیار دوست داشت ،ابیاتی را که از زبان
استاد زارع می برآمد بزودی در خاطرم نقش میبست ،یکی از ابیات انتخابی
او که در روزهای اول ورودش در صنف ما خوانده بود این است:
زاهدی در پالس پوشی نیست
زاهد پاک باش و اطلس پوش
وقتیکه بیت باال را استاد در حضور شاگردانش خواند ،دانستیم که مرکز
عقیده و ایمان به تصدیق قلب است و قلب در وجود ما پنهان و اعمال ما که
به امر قلب در حال اجراست دلیل تعمیل اوامر انسانی و اسالمی میباشد و
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پوشیدن لباس خوب و خراب ،پشمینه و کهنه نمیتواند مؤید عقیده اصلی ما
باشد ،البته این درس اولی و عملی ما بود که از استاد جنت مکان زارع
آموختیم.
بعد از آن در طول سال درسی استاد خلد آشیان زارع بود و ما شاگردان
مخلص او ،وی در صنف ما همانقدر که مضمون زراعت را تعلیم میداد ،به
همان پیمانه از عرفان ،تصوف ،از اسالم و آیات الهی و احادیث نبوی و از
ابیات بسیار زیبا و پر معنی شعرای بزرگ چون افصح المتکلمین شیخ مصلح
الدین سعدی ،حضرت موالنای روم ،حضرت لسان الغیب خواجه شمس

الدین محمد حافظ و دیگران سخن میگفت و شرح و بسط هایی را در بارۀ
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هریک گفتار بزرگان برای ما مبتدیان مخصوصاً در تصوف و عرفان می
آموخت ،بیادم می آید که یکی از روزها این شعر حافظ را از نگاه عرفان
شرح فرمود:
وجــــــود ما معمی ییست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه
استاد زارع آنقدر شعر را به حافظه سپرده بود که از حساب بیرون میباشند
و یقیناً که از حافظۀ قوی و خدا داد برخوردار بود .در حالیکه استاد را در
داخل صنف با همه پاکی و نظافت و ستره گی مشاهده میکردیم ،گاهی ما
را بغرض مشاهدات و کارهای عملی زراعت در صحن دارالمعلمین می برد
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و میدیدیم که البسه مخصوص دهقانی را ببر کرده بداخل پلوان ها و کردها
قدم میزد و نباتات و سبزیجات را بمانند جواری ،کرم ،کاهو ،ملی سرخک،
ملی سفید ،خیار ،گشنیز و پیاز را با مفادشان در صحتمندی وجود انسان
شرح میداد و مقدار استفادۀ آنرا تأکید مینمود و معلومات استاد کامالً علمی
بود ،چونکه جدیداً همۀ آن موضوعات را در امریکا آموخته و با توشۀ
خوب بوطن برگشته و در خصوص حفظ الصحۀ بدن و محیط سخنان با
ارزش و نیکو میفرمود.
در کابل و اطراف آن در میان مردم اصطالح مشهوریست که میگفتند:

«آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری» ،واقعاً جنت مکان استاد زارع همه
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خوبیها را داشت وی با آنکه صاحب انضباط قوی بود ولی شفقت و مهربانی
های بسیار زیاد از او بمشاهده میرسید.
استاد زارع را بعد از ختم صنف دوازدهم چندان نمیدیدم ،ولی ابیات و
شاه فردهای آبدار و با کیفیت اورا بخاطر داشتم زیرا که گفته اند:
هــر آن علمـــیکه ضبط اندر صغر شد
به خاطر ثبت چون نقش در حجر شد
این نگارنده بعد از فراغت از فاکولتۀ تعلیم و تربیه ،اتفاقاً بدارالمعلمین
کابل آنجائیکه استاد زارع افکارم را در راه عرفان و تصوف فروغ بخشیده
بود منحیث معلم مقرر شدم ،از تصادف نیک باز استاد زارع منحیث مدرس
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ممتاز عز تقرر یافته بود که در آن زمان استاد غالم محی الدین شبنم و استاد
حضرت الدین طالب که هردو نیز از استادان سابق من بودند در آن دستگاه
علمی منحیث استادان هنر و ساینس کار میکردند.
چه روزهای پر میمنت و پر برکتی بود که از محضر پیر بزرگوارمان زارع
سخنان خوب میشنیدیم ،گفتارش از عمق تصوف ،از عمق عرفان و بحث
هایش از کنه و کیف اسالم و مفهوم قرآن حکایه میکرد ،آنقدر اشعار
عرفانی و تصوفی را از بزرگان چون ،حافظ و مولوی و دیگران بما میگفت
که هر کدام از آن ابیات مارا به عالمی متوجه می ساخت ،از اولیای کرام
حکایات داشت ،از ابراهیم ادهم ،از ابن عربی ،از شیخ فریدالدین عطار،

شیخ خرقانی ،بایزید بسطامی و از رهبران طریقت ،شیخ عبدالقادر جیالنی،
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حضرات چشتی ،سهروردی ،نقشبندی و ده های دیگر حکایاتی باز میگفت،
ولی با چهار مرشد اخیرالذکر کاری نداشت.
گاهی استاد زارع با گفتار پر کیف و اعجازییش بوجد می آمد و زمانیکه
بوجد و احساسات میآمد ،ما دوستان او و به اصطالح دیگر شاگردانش همه
گوش و هوش خود را متوجه الفاظ و کلمات او میکردیم و آنقدر خاموش
بودیم که حتی یک کلمۀ هم از زبان هیچکدام بر نمی آمد ،زیرا حافظ
فرموده است:
بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مـــرد دانا یا خموش
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استاد راز محمد زارع در مقابل شیوع افکار کمونستی حساسیت داشت و
دایم با کسانیکه از الحاد و کفر تقلید و پیروی میکردند مجادله میکرد ،وی
به بسیار جرئت و صراحت لهجه با آنان چون حفیظ اهلل امین ،عطاءاهلل روف،
محمود سوما ،سالم مسعودی وغیره مقابل میشد و پرخاش های زبانی
صورت میگرفت.
در آن وقتیکه محمد سالم مسعودی مدیر دارالمعلمین کابل بود و گروپ
ما را که بر ضد متریالست ها مقاومت داشتیم شاگردان طرفدار حزب خلق را
بر علیه ما تشویق مینمود که مارا لت و کوپ نمایند و اگر مشکلی پیش

میشد گفته بود که منحیث مدیر از شاگردان طرفداری خواهد کرد ،ولی
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خداوند همۀ آن بیگانه پرستان و دشمنان دین و وطن را بزودی از ریشه
برکند و نابود ساخت و از کثافت و شر آنان بود که اینک به ملیون ها افغان
آواره و مهاجر و از طرف دیگر از سی سال باینطرف زیستمندان افغانستان
در خون انسان غوطه میزنند.
استاد زارع مرد با غیرت و شجاع بود ،وقتیکه با دهریون مقابل میشد بیت
مشهور خداوندگار بلخ مولوی جالل الدین بلخی ثم رومی را به این شکل
میخواند:
پای اســــتداللیــــون چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
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در همان سالهای وظیفه داری مان در دارالمعلمین کابل استاد زارع
طفلک خورد سالش را بنام احسان جان در دفتر کارم که اتاق آرت نامیده
میشد ،جهت فراگیری هنر نقاشی آورد و برایم گفت که چون احسان
استعداد عالی در نقاشی دارد اگر بتوانم آن استعداد خدا داد را طی تدریس
و تشویق انکشاف دهم و چون استاد زارع بر سر من مقام قدسیت داشت،
بقدر توان بندگی سعی بخرچ دادم تا نتیجۀ را بدست آورم ،در اینجا باز
استاد زارع ثابت ساخت که او یک زاهد خشک نیست بلکه هم عارف و هم
متشرع است و او تنها خود را نمیخواست نجات بدهد ،بلکه بدیگران هم

سعی میورزید که چیزی شوند:
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صاحبـــدلی بمدرســـه آمــــــد ز خانقا
بشکست عهـــد صحبت اهـــل طریق را
گفتم میـــان عالم و عابد چـــه فرق بود
تا اختیــــــار کــردی از آن این فریق را
گفت آن گلیم خویش بدر میبرد ز موج
وین جهـــد میکند که بگیـــرد غریق را
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بسی از کسانیکه در تصوف و عرفان ارتباط دارند ،نقاشی را بدعت
میدانند ولی چون استاد زارع هم عالم و هم عارف بود ،به سویۀ آزاد اندیش
بود که میخواست فرزندش صورتگر و نقاش بار آید.
بعد از اینکه نگارنده بفاکولتۀ تعلیم و تربیه منحیث استاد پذیرفته شدم،
استاد زارع مبارک را گاهگاهی زیارت میکردم و از گفته های بسیار مفید و
دینی آن مستفید میشدم.
یکی از کارهای دیگر استاد خلد آشیان زارع آن بود که با مجاذیب کابل
و دیگر مجاذیب چون میرزای مشهور ارتباط داشت و بزبان و اشارات آنان

پی میبرد ،طور مثال زمانی تعدادی از استادان دارالمعلمین و اعضای مؤسسه
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تعلیم و تربیه شاهد حال بودند که در چوک ده بوری کابل یک عده
کمونستان بصورت ایستاده پای با استاد زارع مناقشه میکردند ،در آن لحظه
که گرم گفتگو بودند ملنگ میرزای مشهور پیدا شد و بر ضد حفیظ اهلل امین
اشاره یی کرد که حفیظ اهلل امین سخت تکان خورده و شرمنده شد ،این
داستان را استاد زارع دایم به دوستان خود حکایه میفرمود ،ملنگ میرزا که
از جملۀ مجاذیب کابل بود که در کتاب «مجاذیب کابل» به نوشتۀ بیدل
شناس مشهور محمد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا معرفی شده است.
روزها ،هفته ها ،ماه ها و سالها سپری شد ،در سال (1681م) استاد
گرانقدر و با کرامت جناب زارع با فامیل و اوالدهای قد و نیم قد طبق سنت
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پیشوای اسالم سیدالمرسلین در پاکستان هجرت نمود ،اتفاقاً این وقت همان
وقتی بود که من نگارندۀ این سطور نیز چند ماه بعدتر با خانوادۀ خویش در
پاکستان در شهر پشاور مهاجر شدم.
قضا و قدر کار خود را کرد من منحیث استاد در مرکز تحقیقات آسیای
مرکزی دانشگاه پشاور وظیفه یافتم و در کنار آن نیم وظیفه ام نقاشی فالسفۀ
آسیای مرکزی بود و در فاکولتۀ جغرافیه منحیث مشاور همزمان کار
میکردم.
روزیکه استاد زارع را اینجانب به داکتر محمد انور خان رئیس مرکز

مذکور معرفی میکردم ،رئیس به جانب استاد چنان نگاه های میکرد که تو
www.enayatshahrani.com
گویی مریدش باشد ،در آن ساعت استاد را گفت که منحیث عضو در شعبۀ
ریسرچ و تحقیق اگر بتواند با آنان همکاری کند و استاد هم خوش بود که
از آبلۀ دست روزی حالل بدست آورد و درخواست را پذیرفت.
ما اعضای تدریسی و اکادمیک هر روز ساعت دۀ صبح یعنی بوقت
تفریح در سالون بزرگ کنار دفتر رئیس مرکز داکتر انور خان چای
پاکستانی صرف مینمودیم ،در آن نیم ساعت تفریح و چای خوری از هر
دری سخن گفته میشد ،گاهی مناقشات علمی و گاهی هم در بارۀ سیاست،
مخصوصاً کارهای کمونستان در افغانستان سخن بمیان می آمد.
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در یکی از روزها یکنفر اسستانت که در کنار عبداهلل جان خلیل و طرف
دیگرش عظمت حیات و فضل الرحیم مروت قرار داشتند و نامش بنگش
بود ،یک باره بر علیه مهاجرین افغانستان بگفتن آغاز کرد و از مداخلۀ
روسها در افغانستان استقبال بعمل آورد ،چونکه خودش از کمونست های
طرفدار روس و خان عبدالغفار خان بود ،گردیزی که اصالً خود را
افغانستانی و از گردیز میدانست سعی کرد که اورا مانع گردد ولی بنگش
چنان با عصبانیت طرفداری روسها را میکرد که گویی اصالً روسی باشد،
من که در کنار داکتر محمد انور خان رئیس مرکز قرار داشتم دیدم که

استاد زارع یکدم حالت عادی خود را ازدست داد و رنگش تغییر کرد و
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خاکستر دانی بلوری بزرگی که در مقابش قرار داشت آنرا برداشته بر سر میز
چنان کوبید که زمین و زمان را تکان داد و بنگش از ترس بمانند موشی
جای گریز می پالید و استاد بزبان انگلیسی از بی غیرتی مسلمانان پاکستان و
بی احساسی شان چنان با عصبانیت سخن میگفت که تو گویی بزبانش
فرشتگان آسمانی کلمات سنجیده و زننده را میرسانند ،در ختم گفتار استاد
داکتر محمد انور خان که آدم نمازگزار و عالم خوبی بود از استاد پوزش
خواست و بنگش کمونست بی غیرت رنگ پریده در جایش با قد راست
ایستاده بود که فکر میشد میخواست بگریزد زیراکه فتنه انگیزی کرده بود.
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بعد از آن واقعه بنگش آن بنگش مغرور و کمونست آتشین نبود ،به بسیار
آهستگی در سالون چای خوری می آمد و میرفت و این بود یکی دیگر از
کارهای استاد جنت مکان زارع که با همه تنگدستی بوقت هجرت که
طفلکانش نان و آب کار داشتند نه پروای وظیفه را داشت و نه در بارۀ پول
فکر میکرد ،فقط شخص بود که مبارزات خودرا در راه خدا انجام میداد و
بس و از استخبارات جهنمی چپگرا های پاکستانی حذر نمیکرد ،چنانچه
حافظ میفرماید:
ما درین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بــد حادثــه اینجـا بــــــه پناه آمده ایم
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پاکستانی های که از مهاجرت مردم افغانستان استفاده های مالی و سیاسی
مینمودند ،قطعاً به این فکر نبودند که اینقدر سیل مهاجر که از بد حادثات
در پاکستان سرازیر میشوند از بهر چیست؟
از اتفاق نیک چند روزی نگذشته بود که به استاد زارع اطالع رسید که
وی و خانواده اش بنام پناهندگان در ایاالت متحدۀ امریکا قبول شده اند.
به تعقیب استاد زارع من و خانواده ام نیز به امریکا آمدیم و در سال
(1686م) هردو خانواده در نزدیکی های سانفرانسسکو همشهری شدیم،
چون استاد طبق عادت دایمی خویش به تبلیغات و گفته های عرفانی با
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حرارت و عالقۀ خاص دوام میداد ،در یکی از روزها برایم چیزهای گفت
که از قدرت شنیدن من باال بود و توان هضم همۀ آن گفته هایش را نداشتم،
گاهی لوالک و گاهی هم از مقامات مختلف تصوف چون حلیه ،جلیه و
تخلیه و وحدت الشهود و وحدت الوجود سخن میگفت و حکایاتی هم از
کشف القبور داشت و در هر حال نام بزرگان و عرفاء را ضمنی یاد میکرد.
آن روزیکه بر من گفته هایش سخت تأثیر کرده بود ،در شب همان روز
نزدیک سحر در خواب خود استاد با کرامت جناب زارع صاحب را با
(رض)

حضرت عثمان ذوالنورین

خلیفۀ سوم اسالم یکجا دیدم و کارهای را

هردو به انجام میرسانیدند و هردو صحبت میکردند و تو گویی که هردو
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همدوره و دوستان نزدیک باشند و ارتباط تنگاتنگ آنان بر من هویدا شد،
بعداً از خواب بیدار شدم و بدنم را لرزه گرفته بود ،من نمیدانستم که چرا
باالیم آن حال پیدا شده است ،در حالیکه من در سابق دو بار حضرت رسول
(ص)

مبارک

(رض)

و حضرت علی

را بخواب دیده بودم و فردای آن شبها

آرامش احساس میکردم.
فردای آن در پی استاد افتادم تا پیدایش کنم ،با دولت طالع همان شب
یک جلسه بود نمیدانم عروسی ،نامزادی ویا مراسم نکاح که استاد زارع در
آن اشتراک داشت خود را بحضور استاد رسانیدم و موضوع خوابم را برایش
عرضه کردم ،چشمان استاد بر من خیره شد و بطرفم نگاهای معنی داری
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کرد و هیچ حرفی نزد ،من به استاد گفتم که چرا استاد درین باره چیزی
(رض)

نمیگوئید که ارتباط معنوی شما با خلیفۀ سوم اسالم حضرت عثمانی

جامع قرآنکریم و شوهر دو جگر گوشۀ پیغمبر اسالم(ص) چیست؟ باز استاد
فقط با نگاه های عجیب موضوع را خاتمه داد و من هم از هیبت استاد چیزی
نتوانستم بگویم ،درحالیکه در اوقات دیگر همرایش در بسی موارد جدی
شده و مناقشه میکردم ،طور مثال در یکی از آن مناقشات من طرفداری
جدی فرزندش احسان جان را کردم ،درحالیکه استاد بر او خشم کرده بود و
استاد را از خشمش پائین آورده بودم.

حق همین است که باید اظهار بدارم استاد راز محمد زارع یک شخص
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بجا رسیده و با کراماتی بود ،در پاکستان در یکی از شبها که با هم در خانۀ
ما چای می نوشیدیم ،برایم گفت که در بارۀ یک بیت حافظ دو سال فکر و
تعمق کرده است و تعمق استاد را در عرفان از آن باید دانست ،نمیدانم چرا
استاد مغفور زارع به این شاگردشان اعتماد زیاد داشت ،بسیاری از
موضوعات را برایم حکایه میکرد ،مثالً دو یا سه بار برایم فرمود که وقتی در
یک سفر رسمی در والیات با چند تن از کمونستان که اسماء شان درین
مقاله ذکر شد به اطراف کابل رفت ،بعد از مشاجره های لفظی چند نفر از
کمونستان قصد کردند که اورا خفه کنند و یا در اتاقش زیر مشت و لگد
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گرفته نیم جان و کشته باندازند ،ولی در هر حمله ناکام ماندند و استاد نجات
یافت.
از پاک نفسی های استاد زارع بود که کافری اورا در فرانسه در رویا دید
و از اثر آن و به برکت و لطف خداوند مسلمان شد ،ده ها مریض روحی و
حتی جسمی را استاد با خواندن آیات قرآنی شفا بخشید.
استاد اگرچه جمله اشعار حافظ را که خانقاهی اول جهان ما را تشکیل
میدهد خوانده است و ارادت عام و تام بر او داشت ولی بعضی اوقات بگفتار
حافظ قناعت نداشت ،حافظ میگفت:

سفر عشــــق بی همرهی خضر مکن
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ظلمات است بترس از خطر گمراهی
در بیت باال حافظ به عرفا و صوفیان مشوره میدهد که بدون پیر طریقت
در طریقت داخل نشوند .ویا اینکه حافظ میفرماید:
به می سجاده رنگین کن ،گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبـــر نبود ز راه و رســـم منزلها
ویا مردم میگویند که «بی پیر مرو بر خرابات -هرچند که اسکندر زمانی»
اما استاد زارع که مرد بجا رسیده بود و فرشتگان به او الهام میدادند راه خود
را خودش میدانست از آن سبب پیش هر پیری زانو نزد و بمانند خیرالتابعین
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حضرت اویس قرنی که نامش ورد زبان علمای اسالم و عرفاء میباشد در راه
خود روان شد و بدان دلیل میتوان گفت که استاد راز محمد زارع عارف و
صوفی قرنی است.
استاد جنت مکان و خلد آشیان حضرت زارع از روزیکه من راقم این
سطور شاگرد وی ،اورا می شناختم تا دم واپسینش درین دنیای بی بقا در
یک راه و آن هم مستقیم روان بود ،در تقوا و پاک نفسی آیتی بود و هرگز
خستگی و افسردگی را احساس نکرد.
اگرچه شمایل استاد در سطور پیشتر شرح داده شد بازهم تکرار احسن

خواهد بود که بگوئیم وی شخص باریک اندام با قد بلندتر از میانه ،روی
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زردینه مایل به سرخی ،با نظافت ،پاکیزه لباس ،فطرت و قلب پاک ،مرد با
انضباط ،حساس ،صریح اللهجه ،با استقامت ،قوی العقیده ،برگشت ناپذیر از
اعتقادات پاک دینی ،مسلمان متعهد ،صوفی روشن ضمیر ،عارف صاحب
وسعت نظر و صاحب ده ها صفات بود.
استاد مغفور زارع در طول حیات خویش با دین ،عرفان ،تصوف و
صداقت زیست ،وی همان قسمیکه در بیرون خانه و محیط اجتماعی مرد
جدی و قاطع بود بداخل خانه نیز یک پدر با انضباط و با کفایت محسوب
میگردید ،در خصوص تربیۀ اوالد و نگهدرای آنان مهمانداری و دیگر
کارهای اجتماعی و مردم داری خانم استاد بی بی حاجی سهم اساسی و
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عمده داشت ،واقعاً بی بی حاجی با آنکه از اشراف زادگان کابل میباشد با
نیک و بد استاد سازش شرافتمندانه کرد و چون بی بی حاجی خانم پاک و
عفیفه و مسلمان مهربان بود از آن سبب در بسی چیزها با هم ،همعقیده بودند
و باید گفت که استاد و خانمش که هر دو یک جفت انسانی را ساخته بودند
از نادرات است که باهم متفق القول در امور حیاتی کامیابانه و بخوبی بسر
میبردند.
آخرین دیدار و زیارت این نگارنده با استاد سه سال قبل از وفات شان
حاصل گردید ،استاد حضرت الدین طالب و من در منزل شان رفتیم و استاد

تشریف نداشت ،بی بی حاجی در حالیکه سخت مریض و بیمار بود و به
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بسیار زحمت میتوانست که قدم بگذارد اما در آن حال هم میخواست برای
ما چای تهیه بدارد و ما هرچه مانع شدیم نپذیرفت ،خوشبختانه یکی از
ارجمندان نازنین آمد و به بسیار اصرار از دست مادرش چایجوش را گرفت
و بکار اقدام کرد.
هنوز چند دقیقه یی سپری نشده بود که استاد واالگهر و نورانی از دروازه
داخل خانه شد و دست های مبارکش را بوسیدیم و آن دیدار آخری ما بود
و خداوند جایش را خلد برین بسازد ،البته طی تیلفون صحبت ها میکردیم و
دیدار ما همان بود و بس.
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یادگار زرین استاد راز محمد زارع:
همانطوریکه والدین استاد زارع نامش را «راز محمد» گذاشته بودند،
بالشک اسم با مسمی بود ،استاد صاحب رازها و اسرار بود ،بسی از
موضوعات پنهانی عرفانی و تصوفی اورا کسی نمیدانست ،زمانیکه ارتباط
معنوی آن را با حضرت عثمان(رض) گفتم ،نمیخواست موضوع علنی گردد و
آنرا خاموشانه حل کرد ،رازهای تصوفی او را که خود در بعضی از مقامات
رسیده بود به کسی اظهار نمیکرد ولی موضوعات سادۀ عرفانی و تصوفی را
به هر کس بی پرده میگفت.

استاد دیوان کوچکی را که بیادگار گذاشته است ،سروده های مکمل
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اورا تشکیل نمیدهد ،زیرا من بیاد دارم که در صنف دهم بودم (1656م)
اشعار زیاد از سروده هایش را برای ما میخواند و نیز بعد از فراغت از مکتب
بارها اشعار زیبایش را برای من و دوستانش میخواند.
موالنای بلخ آرزوی دیدن رخ یار را چنین میگفت:
بنمای رخ که باغ و گلســــــتانم آرزوست
بکشــای لب که قند فـــــراوانم آرزوست
زارع آرزوی خود را بدین شکل می آورد:
کو سوز و جــان سپردن عشـــاق پیش یار
هم عشق اویس و خلوت رندانم آرزوست
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و اینک در بیت باال از اویس بصراحت یاد میکند که در صفحات گذشته
از آن یاد نمودیم.
استاد زارع با هر کس از مسلمان گرفته تا گبر و ترسا ،بودایی و مانوی و
زردشتی و یهودی بی تکلیف سخن میگفت و به انسانیت و مقام آدمی
احترام داشت و این ارتباط و دوستی با مردمان غیر دین در مقام عرفانی
استاد ممانعتی را وارد نمی ساخت چنانچه میفرماید:
من آنـــرا آدمی دانـــــــم که دارد ســــیرت نیکو
مرا چه مصلحت با آن که این گبر است و آن ترسا
ویا:
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بیــــــار بـاده کــــــــــــــــه در بارگاه استـــغنا
چه پاســـبان و چه سلطان ،چه هوشیار و چه مست
همینکه گفته آمد که خیرالتابعین حضرت اویس قرنی روش آزاد و
خاص خود را داشت و طریق استاد زارع را به روش قرنی مشابه ساختیم،
مفهوم ما عبارت از همان آزادی سلوک و طریقت اوست که در چند سطر
پیش خودش از آن یاد آور شـده بـود .مثلیکه در مقولۀ عربی داریـم:
«خلقک اهلل حراً فکن کما خلقک» و ابوسیعد ابوالخیر به تأیید آن میفرماید:
«خدایت آزاد آفرید آزاد باشد».
مردم زمانیکه لباس و شمایل استاد زارع را میدیدند فکر میکردند که
اصالً وی با عرفان و تصوف ارتباطی ندارد ،ولی او آنقدر خدا پرست و فنا

عارفان و سالکان 288 .................................................................................................................

فی اهلل بود که لباس را راه رسیدن به هدف نمیدانست و موالنا به تأیید راه
استاد زارع چه زیبا فرموده است:
صوفی آن باشد که شد صفوت طلب
نه لبـــاس صــــوف و خیاطی و دب
و شاعر دیگر در آن مطلب می آورد:
اگــــر با پشــم کس درویش بودی
()1

رئیس خــــرقه پوشان میش بودی

از اشعار استاد زارع چنین مفاد بدست می آید که استاد راه رسیدن به خدا
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احترام و عمل به شرع شریف میدانست و استاد معنی عشق را مثل عشاق
را پاک نفسی ،ذکر مکرر خداوند ،داشتن اخالق انسانی ،تزکیۀ نفس و

دیگر ،عشق به خداوند میدانست.
استاد راه رسیدن بمقام اعلی را بدو طریق فرق میداد ،یکی اینکه بعضی ها
را خداوند بزودی راهنمایی میکند و بدون طی طریقه ها بصورت ها و راه
های مختلفه بمقامات الزمه میرساند ،دو دیگر اینکه صوفی باید مراحل
زیادی را طی نماید و در راه طریقت سفرها را بپایان برساند تا از خامی به
پختگی برسد ،چنانچه که گفته اند:
بســیار سفر باید ،تا پخــته شـود خامی
صوفی نشود صافی ،تا در نکشد جامی
 -رئیس پشم پوشان هم آورده شده است.
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در خاتمه باید یاد آور شد که استاد جنت مکان راز محمد زارع در طول
حیاتش ،دوستان نزدیک و شاگردان خود را میخواست معتدل تربیه نماید و
«خیراالمور اوسطها» راه او بود ،زیرا که خداوند(ج) هم دنیا و هم آخرت را
به بندگان عنایت فرموده است.
کسانیکه در دنیا حیات بسر می برند در سیر و آفاق قرار دارند ،چنانچه
جهان بیرون را آفاق و جهان درون را انفس آورده اند و این هردو باید باهم
تناسب داشته باشند و الزم نیست که انسان در یکی از آنها غرق شود
ودیگری را فراموش نماید.
همه اخـــالق نیکو در میـــانه است

که از افراط و تفریطش کرانه است

میانه چــون صراط المســتقیم است ز هــر دو جانبش قعـر حجیم است
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«ال ادری»

حیات پر بار و پر کیفیت استاد جنت مکان و خلد آشیان راز محمد زارع
واقعاً بصورت متوسط درین جهان ناپایدار تجلی کرد و خاطرات بسیار
شیرین و نغز و نیک را بیادگار گذاشت ،خدایش بیامرزد و جایش خلد برین
باشد و بازماندگانش در پناه حضرت خداوند قرار داشته باشند.
عنایت اهلل شهرانی
ساعت چهار صبح ،چهارشنبه ،دهم اکتوبر  2112م
بلومینگتن ،اندیانا ،امریکا
چاپ در جریدۀ «امید» و دیوان او
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فصل پنجم

استاد غالم نبی نتو
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استاد غالم نبی نتو زمانیکه در زیر درختان توت های مروارید تک و
چنار های سر بفلک کشیدۀ جرم بدخشان حمد و نعت رسول خدا را ترنم
میکرد ،خیل پرندگان خصوصاً بلبل ها دورا دور او حلقه زده بودند و این
سُری بود که غیر از خدا کسی نمیدانست ،شاخها و شاخچه ها از نشست
طیور که زمین و زمان اطراف آن مقام در جوش می آمدند و در آواز
خوانی با او همراهی میکردند.
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ناصر پورن قاسمی مینویسد« :در حدود تقریباً یک و نیم سده قبل در سال
( 1247خورشیدی) امیر شیرعلی خان در سفری که به هند بریتانوی داشت
بعد از ختم سفر در ایام مواصلت به کشور جهت برگزاری مراسم ولیعهدی
شهزاده عبداهلل یکدسته رامشگران را نیز از کشور هند با خود به کابل آورد.
از رامشگران ذکور مانند نته خان ،استاد میا سمندر خان پدر بزرگ استاد
نتو ،استاد قربانعلی پدر استاد نتو ،استاد سائین الماس ،گوت کلی شاه ،استاد
میا مهتاب ،استاد گامو خان ،پدر بزرگ مادری شادروانها استاد سرآهنگ و
استاد شیدا و استاد هاشم ،پربو خان ،استاد طالعمند ،استاد کریم بخش و

استاد خدای بخش پدر بزرگ پدری و مادری استاد رحیم بخش ،استاد
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قندو ،استاد رنگ علی ،استاد راجی ،استاد اکبر و استاد محمد رضا پتلی باز.
از استادان اناث خانم مینا ،خانم گلشاه ،خانم گوهر به کابل آمدند که در
حصۀ دروازه خونی باالحصار (جایگاه اعدام) که فعالً مسجد محمدی استاد
قاسم افغان قرار دارد محفل سکونت برایشان تعیین شد که جهت حفاظت
هنرمندان مهمان و بعداً اتباع افغان یک پهره امنیت بنام سوته پایها از جانب
امیر به اثر هدایت سید نور محمد شاه خان اعتماد الدوله (صدر اعظم) تعین
شده بود که محفل خوشی امیر را سر و سامان میدادند.
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استاد میا سمندر پدر کالن استاد نتو محفل امیر و دیگر شهزادگان را
محظوظ و با خواندنهای دربت ،تانه ،قوالی و غزلهای هندی که در آن وقت
معمول بود ترنم می بخشید.
بعد از پایان یافتن دوره های امارت امیر شیرعلی خان و محمد افضل خان
زمام امارت به امیر محمد اعظم خان رسید چون استاد ستارجو پدر استاد
قاسم قبالً با امیر محمد اعظم خان که در آن وقت حکم سردار را داشت
معرفت داشت به کابل آمده و ماندگار شده بود ود ر دوران امیر بعدی نیز
مانند گذشته استاد ستارجو و دیگر هنرمندان از احترام برخوردار بودند.

بعد از چندی در خانه استاد قربانعلی طفلی بدنیا آمد چون روز والدت
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طفل مصادف بروز فرخنده میالد النبی بود نامش را غالم نبی گذاشتند ،استاد
نته خان مربی استاد قربانعلی اسم دوم اورا نته خان ثانی گذاشت که بعداً
والی علی احمد خان لوئیناب اسم موصوف را از نته به خلیفه نتو عوض کرد.

استاد نتو شخص متصوف و فقیر مشرب بود به فقر او سادات حقیقی
ارادت خاص داشتند و از طفولیت عالقمند اهل قبول و شایق قبور و اماکن
مقدس بود ،روزها و اکثراً شبها دیده شده که در مزارات شهدای صالحین به
تنهایی به صبح رسانیده بدون اینکه کدام خستگی احساس کند ،بعد از
عبادات دینی مصروف قرائت درودهای شریف می بود ،استاد نتو برعالوه
مقام هنری دست تصرف در تسخیر اجنات نیز داشت.
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گفته اندکه شهزاده محمد نادر در آوان طفولیت به یک نوع تکلیف جن
زده گی مصاب شد ،داکتران حاذق و معالج آنوقت مانند داکتر عبدالظاهر
سر طبیب شفاخانه ارگ سلطنتی شادروان داکتر فقیر محمد شفا ،داکتر
عبدالرحمن محمودی ،داکتر زین العابدین ،داکتر صفر علی ،داکتر فیشد
المانی و هکذا طبیب های یونانی وقت لعل چند پسر چاول از اهل هنود،
میرزا محمد شفیع ،حکیم جی بابا اوزبیک و بعضی داکتران دیگر از عهده
تداوی عاجز آمدند و گپ به تعویذ و تومار کشید ،به هدایت سید محمد
جان آغا نیازی پیر روحانی چاردهی کابل واقع آقا علی شمس چهل ستون

تحت دعا خوانی ،قصیده سرایی زنده یاد استاد نتو قرار داده شد که فضل
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خداوند(ج) درودهای شادروان مؤثر واقع شد و صحت یافت.
استاد نتو در آن وقت از بابت خرید یک ساحه زمین دولتی در والیت
قندز فعلی که آنزمان بنام والیت قطغن یاد میشد و نایب الحکومه آن جمعه
گل خان صدیقی بود مبلغ سی هزار افغانی از پول اقساط مدیون بود که پول
متذکره از اثر هدایت پادشاه توسط فرمان رسمی به امضای میر عبدالعزیز
خان که سمت دفتر شخصی را داشت بخشیده شد.
دوست همراز استاد نتو در کابل حاجی کاکا عبداالحد خان کتاب
فروش بود که شبهای جمعه به محفل سماع و ذکر خوانی میپرداختند و استاد
نتو به آهنگ های نفیسه شب را با دعا های حاجات با خیر و برکت به سحر
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میرسانیدند ،استاد نتو همیشه با طهارت و پاکی و خوش لباسی زندگی
میکرد.
استاد نتو چهار مراتب ازدواج نموده که ثمرۀ آن چهار دختر و دو پسر
است ومتأسفانه استاد نگذاشت پسرانش راه پدر را تعقیب نمایند ،علت آن
شاید کم لطفی و بی مهری بعضی دولتمندان وقت بوده باشد که به هنر
موسیقی به دیده حقارت میدیدند ،پسر بزرگش در شرکت هوایی آریانا
بحیث مدیر انجام وظیفه مینمود که بعداً در هند به حیث نمایندۀ شرکت
آریانا توظیف شد ،فعالً از موجودیت آن کدام معلومات در دست نیست،

پسر دومش که فارغ فاکولته زراعت بود در موقع حیات استاد به کشاورزی
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در زمینهای پدر در بغالن و قندز مصروفیت شخصی داشت ،دختران با
شوهران خود در دوبی بسر میبرند.
محمد حیدر اختر متصدی تلویزیون «رنگین» که از آلمان پخش میشود
در بارۀ هنرمندان افغانی بطور عموم و در بارۀ کوچه خرابات و خراباتیان و
استاد نتو مخصوصاً مینویسد:
«هر زمانیکه بخواهم در زمینه موسیقی افغانستان ویا در بارۀ معرفی و
زندگینامه یکی از استادان ویا هنرمندان مسلکی موسیقی و اهل طرب
چیزهایی بنویسم ویا از آنان یادآوری داشته باشم نباید نام گذر خرابات یا
خواجه خوردک کابل یا خرابات امروزی را که (با تأسف دیگر از آن
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آثاری نمانده) فراموش کرد ،زیرا نام خرابات با موسیقی افغانستان سخت
گره خورده است ،این گذر مرطوب تنگ و تاریک منزلگۀ پرورش اهل
طرب ،ساز ،سرود ،هنر و هنرمندان کشور ما میباشد که آواهای قد بر
افراشته و نواهای بلند و بلندتر گشتۀ ساکنان این دیار با زمزمه های روح پرور
و سرودهای شادی آفرین شان سالیان متمادی سکوتهای مردم ما را لبریز از
فریادهای خوشی و شادی و سرشار از سرور فراموش ناشدنی ساخته است.»...
خرابات منزلگۀ خنیا گران ،رامشگران و مطربانی بوده که چراغ موسیقی
را در افغانستان عزیز از یک سده به اینطرف زنده نگه داشته و فروزان و
روشنتر گردانیده است .هنرمندان چیره دست و استادان ممتازی چون استاد
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هاشم ،استاد محمد عمر و دیگران از آن سر بر آورده اند.
محمد حسین سرآهنگ ،چاچه محمود ،استاد رحیم بخش ،استاد شیدا ،استاد
در میان این هنرمندان و این ابر مردان پر آوازۀ موسیقی یکی هم استاد
غالم نبی نتو بود که تقریباً بیشتر از نیم سده شمع محافل ،سرود و طرب بود،
استاد غالم نبی نتو در خانوادۀ چشم بدنیا کشود که همه اعضای خانواده اهل
موسیقی و طرب بودند و همه هنرمند .این باعث شد که نوای دل انگیز
موسیقی از همان آوان کودکی در تار و پودش راه بیابد ،هنوز طفلی خورد
سال بیش نبود که پدر هنرمندش ویرا تحت تربیه گرفت.
استاد سمندر خان یعنی پدر کالن استاد نتو در جمله هنرمندانی بود که
غزلهای دری را در قالب آهنگ های هندی میخواند ولی خود استاد
قربانعلی خان اشعار ابوالمعانی بیدل را در قالب آهنگ های که خود در
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چوکات راگها ترتیب میکرد میخواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور
عصر خویش به حساب میرفت ،استاد قربانعلی خان با نشان دادن اساسات
اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد بناً
ویرا نخست نزد پیر بخش خان هندی (پیارا خان) و سپس به شاگردی استاد
قاسم افغان نشاند و مراسم ارئی (گُر مانی) را رسماً بجا آورد.
در طول چند سال استاد نتو از یکطرف به ریاضت در حلقه شاگردان
بیشمار استادش مشغول بود و از جانبی هم به نواهای دلکش استاد قاسم
گوش میداد و همچنین با پشتکاری که داشت توانست بقدر توانش از بحر
موسیقی یا این هنر واال مقام استفاده برد.
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غزل میخواند ،گویند یکی از شبها استاد قاسم و استاد نتو از سر شب تا صبح
استاد غالم نبی نتو گاهی در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان یکجایی

در بارۀ گل ،شمع و پروانه شاه فرد یا تک بیت میگفتند و تکرار هم نمیشد.
غزلخوانی که بخشی از موسیقی کالسیک میباشد در همان آوان تازه در
افغانستان رایج گردیده بود ولی خوشبختانه تا امروز عالقمندان و دوستداران
زیاد دارد ،موسیقی غزل با تازه آفرینی ها و بکر آوریهای استادان و
پیشگامان این شیوه چون استاد قاسم افغان ،استاد غالم حسین ،استاد نتو،
استاد نبی گل ،استاد رحیم بخش ،استاد شیدا و بخصوص موسیقی غزل را
استاد سرآهنگ به اوجش رسانید.
استاد غالم نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم سده شمع خوشیهای
مردم خود بوده و بعد از ختم مجالس عروسی ها که اکثراً در شبهای جمعه
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برگزار میگردید روانه خانقا شده و تا سپیده دمها در حقلۀ صوفیان و اهل
طریقت چشتیه نوا سر میداد و به اصطالح این مسلک مجراییش را اجرا
میکرد.
استاد نتو یک انسان متین و فقیر مشرب بود ،از جمله هنرمندانی بود که
سالیان متمادی با هنر واال و اصیل موسیقی معاصر ما را رنگ و رونق بخشید.
استاد نتو در آخرین سالهای حیاتش از خرابات و خراباتیان برید و در
والیت قندز مسکن گزین شد و مصروف زمینداری گشت ،ولی تا دم مرگ
از موسیقی دوری نجست با وجود مصروفیت های زمینداری شبهای جمعه با
آرمونیه کوچکش در گوشه از رستورانت شهر قندز مجلس عالقمندانش را
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طوریکه بر خودش برمال بود کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان
با سرودن غزلهای ناب و آهنگهای فولکلوریک گرم میساخت ،استاد نتو

مسلکی نگرفت تنها در ایام اعلیحضرت امان اهلل خان به حیث معلم موسیقی
در لیسه حبیبیه تدریس میکرد.
شادروان در سال ( 1398هـ ش) بتاریخ ( )5اسد بعمر حدود ()113
سالگی در شهر پلخمری بعد از ادای نماز جمعه در حالیکه از صحت کامل
برخوردار بود به سرای باقی شتافت ،حظیرۀ مرحومی در پلخمری میباشد.
یادش را گرامی میداریم و روانش را شاد میخواهیم.
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سجاده نشین خانقاه
استاد سخی احمد خاتم
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در فصل زمستان ( 1676م) در عشق آباد ترکمنستان یکمرد خانقاهی را
زیارت کردم که او از هنرمندان دیگر فرق داشت ،در عالم خود غرق و در
عشق محبوبش میسوخت ،از عارفان و صوفیان و شاعران نام میگرفت و بر
هر یک از آنان اشک میریخت .این عاشق پر سوز و جذبه را گفتم که خاتم
دو معنی دارد و شما بکدام مفهوم این اسم را انتخاب کرده اید؟ دیدم که
نگاه تیز کرد و گفت :بادار جان «آنجا که عیان است چه حاجت به بیان
است» منظورش از همه مفاهیم خاتم بصورت کل بود و او از وحدت
الوجود و وحدت الشهود و مقامات دیگر سخن میگفت ،دیدم که چیزهایی

عارفان و سالکان 266 .................................................................................................................

میگوید که از بی معلوماتی ام در عالم عرفان به واهمه افتادم ،باز گفت:
بادارم در کارتۀ سخی در فالن خانه و در کوچۀ خرابات به آن خانقاه راه
داری؟ گفتم :درباره پیر بیدل شناسان محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا را
میدانم و بس ،خاتم بعداً چند شعر را با جذبه خواند دیدم که اشک های او
از چشمانش سرازیر شد و گفت در وقت و زمانش مالقات خواهیم کرد و
اینک بعد از بیست و سه سال یعنی دو سال پیش دوباره ارتباط ما قایم گردید.

خاتم از برازنده ترین ،عاشق ترین و پر شور ترین هنرمندان افغانستان
میباشد ،خاتم شخصیت خدا داد عصر ماست و او رهرو راه عرفان و شخص
خجسته ،صوفی شناس ،عارف شناس و شاعر شناس وشعر دان میباشد ،از
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طریقه های تصـوف و پیـران طریقت چنـان آگاهی دارد کـه گـویی در
مدرسه ها و خانقاهای آنان تلمذ کرده باشد.
خاتم که از موسیقیدانان است از بسکه حیاتش را وقف اندیشه در عرفان
و تصوف و شعر و شاعری کرده است ،حاالت سخن زدن و بیانات او از
انسانهای دیگر تفاوت کلی دارد ،دربارۀ هر کلمه چند بیت می آورد و
حافظۀ او بمانند یک فابریکه و کامپیوتر کار میکند و بیاد دارم که یکی از
مستشرقین صائب تبریزی را گفته بود که دماغش مثل یک فابریکۀ ترکیب
سازی است و خاتم در این سن هفتاد و چند سالگی دماغ فابریکه مانندی در
حفظ اشعار دارد و قوۀ حافظه او تازه تر از جوانان بیست ساله بنظر میخورد.
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خاتم از این دنیای دون و بیوفا شکایت ها دارد و یگانه راه تسکین دلش
یاد بزرگان ادب و عرفان است و زمانیکه از موالی رومی و سماع و عشق
آتشین او به شمس تبریز سخن میگوید نه تنها اشک میریزد بلکه با صداهای
وای -وای گریه سر میدهد و از جا بر میخیزد و باز می نشیند و چیزهایی
بزیر لبانش زمزمه میکند.
کسانیکه در محضر و مجلس خاتم شرکت کرده باشند در مقابل گفتار پر
هیجان و احساس او حرفی را نمیتواند بزبان بیاورند و سر و دستار شان را از
دست میدهند.

از آن افیون که ساقی در می افگند
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حریفان را نه ســـر ماند و نه دستار
خاتم از آدمهای کم پیدا وکم مانند وطن و از آوازخوانان واقعی میباشد،
او پیرو طریقه طیبۀ چشتیه و عاشق بزرگان طریقه های اربعۀ صوفیه میباشد،
بی موقع نخواهد بود که از سوانح خاتم به نوشتۀ عبدالوهاب مددی در
کتاب «سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان» در بارۀ واقعۀ تاریخی یک
صوفی چشتی و یک موالنای ضد سماع چشتیه در اینجا استفاده نمائیم:
«مقارن دورۀ پادشاهی امیر شیر علی خان دو بزرگ مرد بنامهای شاه نیاز
احمد و مستان شاه کابلی حیات بسر میبردند و بگفتۀ خاتم (موسیقی امروزی
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خانقاهی افغانستان از برکت فیوضات شاه نیاز احمد است) و او در آن وقت
در هندوستان بسر میبرد ،یکی از رفقهای بزرگ وقت بنام مولوی یار محمد
بخاطر اینکه سماع را از نظر شرع روا نمیدانست با خود عهد کرد که به هند
رفته و سر شاه نیاز احمد را ببرد با تنی چند عازم آن دیار شد و نزد شاه رفت
و شاه صاحب را در حال طرب و سماع یافت ،شاه رو بطرف مولوی نمود و
گفت که خوب شد بپای خود آمدید ورنه آوردن شما از افغانستان مشکل
بود ،مولوی در این لحظه از حال رفت و مدهوش گردید ،تا دو نیم سال نزد
شاه صاحب مرید شد و بعد از آن مرشدش اورا نمایندۀ طریقۀ شریفۀ صوفیۀ

چشتیه در کابل مقرر نمود ودر وقت وداع گفت که از دست مال ها بعد از
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چندی کشته خواهی شد و همان بود که مولوی مذکور را با سنگسار مالها
کشتند»( .نوشتۀ مددی)

سخی احمد خاتم حیات فقیرانۀ را بخاطریکه رند خراباتی است ترجیح
میدهد وی از آدمهای توکل بخداست ،مرد قانع و دارای خواص جبریونی
ها و قدریونی ها می باشد با آنکه در تاریخ اصفیا و اتقیا را خوانده و از
حیات غم انگیز آنان رنج برده و سجاده خود را از اشک های خون آلود
گلگون ساخته است ولی در ظاهر او مرد دنیای جلوه میکند.
زاهدی در پالس پوشی نیست
زاهد پاک باش و اطلس پوش
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شمس تبریز هم میخواست که اورا تاجر تصور کنند و وقتیکه از اتاقش
بیرون میشد قفل بزرگی بدروازه خود میزد در حالیکه بجز از بوریای کهنه
چیزی دیگری نداشت.
این راقم در ایام جوانی فکر میکردم که کسی نخواهد بود که در حفظ
اشعار با من برابری کند ،وقتیکه با مرحوم داکتر جاوید دوست شدم در
مقابل حفظ اشعار آن بزرگمرد غرورم خاک شد و خود را هیچ دانستم،
ولی زمانیکه با خاتم خانقاهی و سجاده نشین درویش پیشه روبرو شدم ،تیز
هوشی و حفظ اشعار اورا درک کردم ،دانستم که او در این رشته در مقامی

قرار دارد که رقیب ندارد ،تعبیر حفظ اشعار خاتم شاید طبعاً ذکاوت خداداد
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و عالقۀ او در شعر باشد ولی فکر میشود که زیاده تر اشعار را از راه گوش
در وقت شعر خوانی های پر جذبه که از دلها می خاست در دلش نشسته
باشند و یا ثبت اندر صغر کرده باشد.

سخی احمد خاتم کیست؟
این بزرگ مرد چشتی و رند خرابات در وطن ما ناشناخته مانده است ،این
مست غزلخوان که اکنون نفسی ببدن دارد باید حرمت شده و بجامعه
شناختانده شود ،او مرد عجیبی است ،زمانیکه حالت جذبه به او رخ میدهد
چشمانش از حدقه بیرون میشوند ،شخص مقابل در نظرش معلوم نشده
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نگاهانش در عالم باال قرار میگیرد ،در وقت هیجان چنان بی اشتباه و درست
حرف میزند که از تیزی گفتار گویی لب به لب نمی رسد ،وا اسفا که قدر
این درویش خدا و همسان اورا در حیات کسی نمیداند ،ولی آنگاهیکه از
این دنیا چشم بپوشیدند داغ فقدانشان جگرهای فرهنگیان و خراباتیان را پاره
و قلب های شان را شگاف خواهد کرد.
سخی احمد زیبا روی و مقبول چهره فرزند شیر احمد خان و در سال
( 1311هـ) در کابل پا به عرصۀ وجود گذاشت ،اصالً پشتون و از صافیان
لغمان است و مادرش از قندهار و تحفه و یادگار جفت لغمانی و قندهاری

میباشد ،گویا که زیرکی و دراکی را از پدر و کاکگی را از مادر به میراث
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برده است.
استاد اولی او در موسیقی زاهد خدا پرستی بنام خلیفه حبیب مامای
اوست ،استاد برکت علی خان هندی شش ماه را در خانۀ خود خاتم ،اورا
درس موسیقی داده است ،استاد نبی گل و استاد محمود و سرتاج موسیقی
استاد سرآهنگ نیز به خاتم استادی کرده اند و طبق خراباتیان خاتم بحضور
استاد سرآهنگ گُر گذاشته است ،چونکه گفته اند:
سفر عشــــق بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی
جذبات خواندن خاتم بار -بار استاد سرآهنگ را بگریان آورده است.
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خاتم کسی نیست که در وقت خواندن های زهیری و بیچارگی های
بشری خود مستمع را بگریان و فغان نیاورد ،این نگارنده را در تیلفون
گفتارش به گریان آورده است ،خاتم آداب خانقاهیان را به عمل این اشعار
ختم میدهد:
خـــواهی که شــــــود دل تو چـو آئینه
ده چــیز بــــرون کن ز درون سیـــنه
حرص و غضب و بغض و دروغ و غیبت
بخل و حســـــد و کبـــر و ریـا و کیــنه
خاتم بمانند دیگر آوارگان وطن در غربت سرای کالیفورنیا با عزیزانش
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حیات بسر میبرد ،من حیران هستم که چرا توی داران و عروسی کنندگان در
شب های خوشی شان از این انسان پر فیض و برکت دعوت نمیکنند که با
خواندنهای عشقی خود عروس و داماد را صاحب برکت سازند ،او مست و
مستانه میخواند زیرا مستی ها را در سماع و طرب خانقا آموخته و خودش از
عاشقان و عارفان است و از دعاهای او اوالدۀ عروس و داماد اهل صالح ببار
خواهد آمد.
خاتم آرزو دارد که بزیارت های حضرات مودود چشتی ،پیر اجمیر ،پیر
داتا گنج بخش ،موالنای رومی ،پیر بال گردان ،ابوالمعانی بیدل ،خواجۀ
احرار ،علی ثانی یا همدانی برود و بدربار حضرت امام بخاری در سمرقند
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دو رکعت نماز بخواند ،سپس ببغداد بدرگاه های حضرات امام ابو حنیفه و
غوث االعظم پیر پیران رفته و دعا کند و در ختم سفرش در نجف بمقام
حضرت علی(کرم اهلل وجهه) آیات کالم اهلل را به جهر بخواند و آنگاه رو بسوی
یثرب و بطحا نموده رقص کنان در طواف کعبه از حال بیحال گردد و در
اطراف گنبد سبز سیدالمرسلین و مقامات حضرات ابوبکر صدیق(رض) ،عمر
فاروق(رض) و عثمان ذوالنورین(رض) و جگرگوشۀ پیغمبر(ص) و قاطبۀ مسلمانان
فاطمۀ الزهرا دوگانه ها را بدرگاه یگانه ادا کند و از ارواح مبارک هریک
شفاعت بخواهد ،ای بسا آرزوها که خاک شده ،این همه امیدهای پاک

درین دنیای بی وفا و بی دوام اقتصاد کار دارد ،و اما در پیش خدا آسان
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است و بیدل گوید:
از هرچــــــــه سرایمت فـــزونی
خود گوی چه گویمت که چونی
از ما بـــــا ماست هــرچه گوییـم
ما همچـــو تو پی دگر چه جوییم

عارفان و سالکان 319 .................................................................................................................

فصل شـشم
مال شاه بدخشی
(آثار و افکار)
نویسنده :داکتر ظهورالدین احمد
مترجم :فضل الرحمن فاضل
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نسب :اسمش شاه محمد بوده و مرشدش حضرت میامیر ،اورا بنام محمد
شاه می خواند اما سر انجام او بنام مال شاه مشهور و معروف گردید.
چون وطن آبایی مال شاه بدخشان است ازینرو او را بنام مال شاه بدخشی یا
بدخشانی یاد مینمایند ،دوستان و احبابش اورا بنام «حضرت آخوند» یاد کرده اند.

مال شاه خویشتن را به لقب «لسان اهلل» سرفراز می داند و در این مورد
رباعی خود وی این است)1(:
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آنکس که ز راه معرفت آگاه است
مال شاه است ،عارف ایـن راه است
از تأثیـــر زبان او معلـــــــوم است
کامروز ملقب بـه لســــان اهلل است
مال شاه در رسالۀ «نسبت»( )2در مورد خانواده ،زادگاه و تعلیمات ابتدایی
خویش با تفصیل داد سخن داده و گفته است که در محلۀ «ارکسا»( )1در بلده
«رستاق» زاده شده است ،روز تولد او جمعه و شب قدر بود ،در مورد تاریخ
والدتش چیزی نه نوشته است ،اما مطابق بیان جهان آرا( )3زمانی که به

الهور آمد بیست و هشت سال داشت ،بنابه گفته «شاه جهان نامه»( )4او
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درسال یکهزار و بیست و سه ( 1123هـ) راه سفر هندوستان گزید و به الهور
رسید ،بنا به این حساب سال والدت او ( 665هـ) تعیین میگردد.
تصدیق این تاریخ از راه های دیگری نیز صورت میگیرد ،دارا شکوه در سال
( 1152هـ) مینویسد که در این سال عمر مال شاه پنجاه و هفت یا پنجاه و هشت()5
بود ،به این حساب سال والدت او ( 665هـ) یا ( 669هـ) تخمین میگردد.

فیلد  )9(Fieldو میکدونلد  )7(Mecdonoldسال والدت اورا ( 1584م)
برابر با ( 662هـ) نوشته اند ،اما از مأخذ خویش یاد آور نشده اند.
 ارکسا که نام قدیمش «ارگشا» بوده است ،فعالً ارگسا (به سکون را و فتح کاف) نامیده میشود ،این منطقهمربوط ولسوالی چاه آب والیت تخار بوده و در دامنۀ کوه «نشریان» و میان قریه های گزان ،پایشاف و بند مغ
پایین موقعیت دارد .مترجم
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پدرش موالنا عبداالحمد پسر موالنا سلطان علی پسر قاضی فتح اهلل بود،
مادرش بی بی خاتون نام داشت ،مال شاه را دو برادر و یک خواهر بود،
برادران او به اثر ارشاد حضرت دوباره به وطن خویش عودت کردند.
مال شاه تعلیم و تربیت ابتدایی را در زادگاه خویش در قریه «موسوارک»
نزد مال خواجه علی فرا گرفت )8(.مال شاه از آغا به روزه داشتن ،نماز
گزاردن ،خوراک اندک صرف کردن عادت داشت و زهد و تقوی شعار
زنده گییش بود ،او به عمر بیست و یک سالگی جهت به اکمال رساندن
علوم دینی به بلخ تشریف برد و از محضر مال حسین قبادیانی( )6استفاده

کرد ،بعد از اقامت در بلخ شوق تالش حقیقت و معرفت خداوندی بر او
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غالب آمد و رو به هندوستان کرد.
مال شاه در مورد تحصیالت خویش در رسالۀ «نسبت» نگاشته است که:
علوم صرف ،نحو ،منطق ،هیأت ،کالم ،معانی ،بیان ،بدیع ،فقه ،حدیث و
تفسیر را فرا گرفت و برای این مقصد در مدرسه ها و خانقاه ها رحل اقامت
افگند ،اما بعد از همه محنت و کاوش به این نتیجه رسید که همه آنچه
آموخته بی نتیجه و وسوسه انگیز بوده است.
بگذشتم ز درس و مدرسه ها مدرسه ها و درس وسوسه ها
هیج زایشان مرا گــره نکشاد گـــرهی چند بـــر گره افتاد
مکتب و درس و خـانقاه شاه جای طفالن و نامه پر ز گناه()11
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مال شاه نخست در سال ( 1123هـ) وارد کشمیر گردید و در آنجا برای
مدت سه سال زندگی طالب علمی را سپری کرد و از محضر مال جوهر نام
علوم ظاهری را فرا گرفت )11(.سپس در جستجوی شیخ طریقت رهسپار
دهلی شد از دهلی به آگره رفت و در آنجا از زبان شخص صوفی مَنشی یاد
کمال معنوی میا شیخ میر( )12را شنید ،بناً به الهور رفت و به خدمت
حضرت میامیر حاضر شد ،او مدت یکسال به خدمت حضرت اشتغال ورزید
اما حضرت از استغنا کار گرفت ،لیک زمانیکه از خلوص و طلب راستین
مال شاه یقین حاصل کرد با او از در توجه و عنایت پیش آمد و اورا درحلقه

ارادت شامل ساخت.
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جهان آراء دختر شاه جهان که مرید با صفای مال شاه بود مینویسد که او
مدت نزده سال در خدمت حضرت میامیر قرار داشت ،مزاجش گرم بود او
به اجازه پیر خویش در موسم گرما به کشمیر رفت و سخت محنت و
ریاضت کشید او در مدت نزده سال هنگام حیات مرشدش و پنج سال پس
از وفات او پهلو بزمین نگذاشت)13(.
دارا شکوه پسر شاه جهان نیز از مریدان خاص او بود ،وی در کتابش
«سکینۀ االولیا» مینویسد :مال شاه تا مدت سی سال برای لمحه یی هم
استراحت نکرد ،او فرموده است( )14دلم میخواست به گونه یی به خواب
روم ،اما ممکن نشد:
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عجبا للمحب کیــــف ینام
کل نوم علی المحب حرام
مال شاه تا مدت هفت سال بعد از نماز خفتن تا بامداد با حبس نفس به
«ذکر خفی» اشتغال داشت ،او خود فرموده است :گاهگاهی من با دو نفس
شب را سحر میکردم ،دوبار در موسم سردی از موهای بدن او عرق سرازیر
گردید ،درکشمیر بدن او عرقباران بود ،در سردی های الهور خود را پکه
میکرد.
در باره ذکر خفی و حبس نفس حضرت میان میر فرموده است که این

طریقه را حضرت غوث الثقلین رائج کرده است.
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چشم بند و گوش بند و لب ببند
گـر نه بینی سر حـق بر من بخند
جهان آراء در مورد مرشد خویش نگاشته است( :)15او فرموده است که
گاهی نماز او قضا نگردیده و گاهی بیمار نشده است که به اثر آن نمازش
فوت شده باشد ،او همیشه نمازهای خویش را با جماعت ادا میکرد ،اگر مال
محمد سعید مرید خاصش حاضر میبود ،او دیگری را به امامت دستور نمی
داد و اگر او نمیبود خودش نمازهای فرضی را امامت میکرد ،مال شاه برای
سالک ،شریعت و طریقت هردو را ضروری می دانست.
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مال شاه نذر و نیاز سالطین و امرا را نمی پذیرفت ،اما نیازهای معمولی
مریدانش را یک روپیه و دو روپیه قبول میفرموده و این مبلغ را نیز صرف
غربا و مستحقان میکرد او جز با عقیدتمندانش با دیگران گفت و شنود نمی
نمود ،در مجلس او حرفهای حقیقت و معرفت گفته می آمد ،زبانش نهایت
تأثیر آفرین بود که باساس آن برخی غیر مسلمانان به اسالم گرویدند و اکثر
حضرات شیعی مذهب ،روش سابقه خویش را ترک کرده شامل اهل سنت
گردیدند.
مال شاه عادت داشت کسی که به خدمتش حاضر میشد از او نام و محل

سکونتش را می پرسید ،به اساس اتباع سنت رسول هرگاه او مزاح میکرد ویا
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حرف خنده آوری هم میگفت با توحید و معرفت ارتباط میداشت ،در
سیمایش نشانه کاهلی و کسالت به چشم نمی خورد)19(.
در محل اقامتش چیزی طبخ نمی گردید ،آنچه مریدانش می آوردند،
آنرا صرف میکرد ،اگر چیزی پیدا نمیشد دو -دو یا سه -سه روز بدون طعام
به سر میبرد ،چونکه طبیعتش گرم بود از همین رو به چیزهای سرد رغبت
داشت.
شاه جهان در نواحی کشمیر در دامنه «کوه ماران» باغ نهایت زیبایی بنا
کرده بود ،این محل در مقابل کوه سلیمان موقعیت دارد ،نام باغ را «چشمه
شاهی» گذاشته بود در آنجا چشمه «ته جوشی» نبعان داشت که باالی آن از
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سنگ سیاه ،حوض هشت گوشی بنا کرده و بر باالیش سقفی نیز افراشته بود
تا بر آن سایه کند ،مال شاه در این باغ مقیم بود و در مورد این قیامگاه ناطق
مینویسد)17(:
کوه ماران به کمر لعل بدخشــان دارد
اینچنین بخت کجا تخت سلیمان دارد
هرگاه خبر امدن پادشاه به او میرسید ،عصا بدست گرفته به سَیر مشغول
میگردید و با پادشاه ایستاده مالقات میکرد ،وقتیک پادشاه برای رفتن
ایستاده میشد او نیز همراه او ایستاده میشد و برای مدتی به سیر می پرداخت

و به این ترتیب ظاهراً احترام او به پادشاه آشکار نمیگردید ،شیر خان
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لودی( )18می نویسد :شاه جهان میگفت در هندوستان دو پادشاه است یکی
شاه جهان و دیگری مال شاه.

شاه جهان و ماله شاه:
اگرچه پادشاهان و شهزادگان پیشین ارادتمند فقرا و عرفا بودند و نیازمند
دعا های ایشان ،اما درمیان شاهزداگان و شاهدخت ها به طور شاذ افرادی
هم بودند که درس تصوف و عرفان را فرا گرفته و آنرا درک کرده و سپس
دست بیعت به کدام عارف باهلل نیز دراز نموده بودند ،در این سلسله در میان
شاهزادگان تیموری دارا شکوه و خواهرش جهان آراء سر فهرست همه
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نامهاست ،شاه جهان ارادتمند ماله شاه بود و مال شاه هم دردمندی مریدش
را احساس میکرد ،چنانچه در مورد شاه جهان مینگارد)16(:
ای شاه جهان از اهــل دردی ،شاه باش
در عهد خویش طاق و فردی ،شاه باش
در را بوصال زنـده کــــردی ،شاه باش
شاه باش در این زمانـه مردی ،شاه باش
مال شاه در ربیع االول ( 1155هـ) در موقع جشن وزن قمری رباعیی سرود
که چنین است)21(:
ای افضل بنـــده فضل فضل تــو بود
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فضلت خوش باد ،فضل فضل تو بود
چیزی کــــــه برابری توانـــد کردن
در پلۀ میـــزان تو عدل ،عدل تو بود
مال شاه در تمهید رسالۀ «شاهیه» خود در مورد این سه نام یعنی شاه جهان،
دارا شکوه و جهان آراء رعایت لفظی را مد نظر داشته و اخالص خویش را
چنین ابراز کرده است)21(.
ای تو شاه جهان و تو دارا

ای تو دارا و تو جهان آرا

بتو شــــاه جهانـــی قائم

بتـو دارایی جهـــان دایم

همه شــــاه جهانیت دارا

تو و دارای هر جهان آرا
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مصنف ریاض الشعراء نوشته است( )22که مال شاه این شعر را سروده بود:

پنجه در پنجــۀ خــــدا دارم
من چه پروای مصطفی دارم
علمای دهلی (به ارتباط این شعر) محضری را به شاه جهان گسیل داشتند
که مال شاه رسول خدا را اهانت کرده است و واجب القتل است ،پادشاه
محضر را نزد خود نگه داشت ،وقتیکه به کشمیر رفت در محل بود و باش
مال شاه اورا مالقات کرد و محضر را به او نمود و پرسید که:
حقیقتاً این سرودۀ توست؟ مال شاه فرمود ازین سروده رائحه شرک می
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و این در مذهب من شرک است ،پادشاه این حرف را شنید و به او باورمند
آید ،زیرا که شاعر در این شعر میان خود ،خدا و مصطفی تفریق کرده است

شد ،گفته میشود که پس از برگشت پادشاه از کشمیر فضال این حرف را
مشهور کردند که مال شاه ،پادشاه را مسحور کرده است ،زیرا که او دعوای
خدایی نموده و به ظاهر شریعت ،قتل او واجب است ،بناً تعدادی جهت
اجرای این امر به محل بود و باش او رفتند مریدانش ممانعت کردند ،اما
مؤفق نشدند شخصی که داخل حجره مال شاه شد اورا در حالت سجده به
درگاه الهی مشاهده کرد ،بقیه بخاطر حفظ ایمان برگشتند.
مردان خدا خـــدا نباشند
لیکن ز خدا جـدا نباشند
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دارا شکوه و مال شاه:
دارا شکوه از ژرفنای دل و جان ارادتمند مال شاه بود ،او در دیباچه
کتابش «سر اکبر» مال شاه را چنین وصف میکند:
«اکمل کامالن ،زبدۀ عارفان ،استاد استادان ،پیشوای پیشوایان ،موحد
حقایق آگاه ،حضرت ماه شاه».
دارا شکوه در مورد زندگی ،تعلیم وتربیت ،کشف و کرامات مرشد خویش
در کتاب مشهور خود «سکینۀ االولیاء» با تفصیل داد سخن داده است و در آن
هشت غزل ،هژده رباعی و سیزده مکتوب مال شاه را نیز نقل کرده است.

دارا شکوه میگوید من در بار نخستین که به خدمت پیر طریقت حاضر
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آن گم شـــــده باهلل بخــــــــــدا آگاه است
شدم این رباعی را تقدیم کردم()23

افتــــاده یقـین بدست ماله شـــــــــاه است
نرمک نرمک در آی و آهســـــــــته بگوی
در گـــــــــوش کســی کـه طالب اهلل است
حضرت مال شاه در پاسخش نوشته بود)24(:
آن کس که ز روی صدق دولت خواه است
آخـــــــــر او را بســــــوی دولت راه است
دولت یعنـــــی معـــــــــــــــرفت اهلل است
ایــــــن دولت در خانـــــۀ مال شــــاه است
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دارا شکوه اورا از نزدیک مشاهد کرده بود و در مسایل عرفان و تصوف
اکثراً به او رجوع میکرد و از او هدایت اخذ مینمود ،این گفته اوست که:
پیر من ،مرتبه عارف و موحد را حاصل کرده است یعنی مرتبه او «بی
یبصر و بی یسمع و بی ینطق» است.
دارا شکوه گفته است :در گشایش گره ها ،زنده گردانیدن مرده جانها و
در تأثیر زبان چون او ،بزرگ دیگری را ندیده است ،او نوشته است :وقتیکه
مرشد فرمود در نزد من زنده گردانیدن مرده جانها و گره کشایی بندها
کرامت ،درجه ،مقام ،حالت و کشف واالتر نیست ،بلکه نه خود در غفلت

زندگی به سر کنید و نه در غفلت زندگی به سر کردن را به کسی دهید.
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من زمانی که این حقایق را از او شنفتم سر در قدم هایش نهادم)25(.
حضرت مال شاه نیز برای مریدش بشارت کامرانی دین و دنیا را داد،
چنانچه او در مکتوبش به دارا شکوه می نگارد :در انجام سفر دنیا جای
حرف نیست ،آنکه به وجود اعظم یقین حاصل کرد ،یقیناً لشکر اغیار را
شکست خواهدداد و فتح و نصرت عنقریب از جانب اهلل بدست خواهد آمد،
اهلل تعالی به فضل خویش تو را در کارهای مجازی نیز با مراد گرداند)29(.
از مطالعه عهد مال شاه بر می آید که برخی ثروتمندان مخالف مال شاه و
در پی اذیت او بودند ،از همین رو او به دارا شکوه نوشته است ،بنده فقیر
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نمیتواند این اشرار بدبخت را تنبیه نماید ،اما تو به آن دسترسی داری و حتماً
آنانرا تنبیه نما ،ورنه از اشنایی تو برای من چه سودی حاصل آید)27(.
معلوم نیست ،گردش دوران وقتی که شاه جهان را از تخت به زیر افگند
و در قلعه مقید کرد و دارا شکوه وارث تاج و تخت شاه را به زنجیر کشانید
و به زیر تیغ افگند ،در آن دوران در دل مال شاه چه گذشت با وجود آن در
برابر این مقدر ،دعا و تمنیات نیک «پیر» پایان نیافت.

جهان آراء و مال شاه:
جهان آراء با وساطت برادرش دارا شکوه مرید حضرت مال شاه شده بود،
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او در اثرش «صاحبیه» مینگارد( :)28من نامه های سراسر اخالص و عقیدت
به او مینگاشتم ،باری هم بدست خویش نان و سبزی پختم و به او فرستادم،
مال شاه تا یک ماه اعتنایی نکرد و میگفت مرا با دنیا داران و پادشاهان چه
کار؟ باری من جسارت کردم و این شعر را در نامه ام درج نمودم:
گر میسر شود آن روی چو خورشید مرا
پادشاهی چـــه که دعوای خدایی بکنم
سر انجام او به اساس این احساس راستین به پاسخ نوشتن آغاز کرد ،باری
به منزلش رفتم او از دور مرا دید و مرا بگونه مرید حقیقی خود پذیرفت.
جهان آراء در مورد مرشدش ارادت خویش را اظهار نموده مینویسد:
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من خیال کردم که مرید سلسله چشتیه هستم و حاال در مشرب قادری
شریک شده ام ،آیا در کارم گشایش آید یا نه؟ و جهان آراء به ادامه می
(ص)

نگارد :در آن شب حضرت رسول اکرم

را به خواب دیدم که مرشدم

سرش را در پای مبارک آنحضرت(ص) نهاده است و آنحضرت(ص) فرمود:
تو چراغ خانواده تیموری را روشن کرده یی ،دل من از شنیدن این
فرموده باغ باغ شد ،وقتیکه من به حالت خود آمدم در زبانم این رباعی بود
که:
شاها تویی آنکه می رساند ز صفا

فیض نظـــــر تو طالبان را به خدا

بر هر که نظر کنی بمقصـود رسد نور نظر تـــو شد مگر نــــور خدا
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او مینویسد از فیض پیر دستگیر و مرشد کامل به من ایمان راستین رو
آورد و هرکسی را که به ذات مطلق عشق و محبت ورزد ،او انسان کامل
است اگرچه او «زن» باشد ،شیخ عطار در مورد حضرت رابعه نوشته است:
آن نه یک زن بود بلکه صد مرد بود
پای تا ســـر جمله غـــــرق درد بود
جهان آراء در حالت شوق و وجد بدون فکر و تأمل در مورد مراد و
مرشدش اشعار ذیل را سروده است)26(:
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شوق تو مــــرا در بــر میگیرد و می مالد
هر لحظه و هر لمحه این ذوق تو میمالد
پیر من و خــدای من ،دین من و پناه من
نیست کســــی بغیر تو ،شاه من و اهلل من
ای شـــاه ز یک نظر بکـــــــردی کارم
شاه باش بتــو چه خـــوش نمـودی یارم
دریاب رهی کوچـــــــــۀ آن مال شـــاه
کـــــو هست خزیــنه دار توحیـــد اهلل

اورنگزیب و مال شاه:

اورنگزیب وقتیکه بر سریر سلطنت جلوس کرد ،در این گمان شد که مال
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شاه پیر دارا شکوه و جهان آراء بود ،نشود که مریدان متحد گردند و فتنه یی
را دامن زنند ،از همین رو به مال شاه دستور فرستاد تا به دربار حاضر گردد.
شیر خان می نویسد :در آغاز او برون شدن از کشمیر را نمی خواست ،اما
والی کشمیر با جبر اورا فرستاد ،مال شاه در نیمه راه ،راجع به تاریخ جلوس
اورنگزیب رباعی ذیل را نوشت و به دهلی فرستاد:
صبحی دل من چون گل خورشید شگفت
حق ظاهـــــر شــــــد ،غبار باطل را رُفت
تاریـخ جلوس شـــــــــــــاه حق آگه را
ظل الحق گفت این را حـــــــــق گفت()31
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شیر خان در مورد تبصره نموده مینگارد :در فضل و بالغت مال شاه در
نزد رمز شناسان سخنوری ،ازین دلیل واالتری وجود ندارد ،اگر با تعمق
مطالعه گردد او در حقیقت در این رباعی تعریف خویش را کرده و در
ضمن پادشاه را نیز ممنون گردانیده است.
زمانیکه اورنگزیب رباعی را خواند ،از احضارش به دربار دهلی چشم
پوشید و برایش اجازت داد تا در الهور اقامت کند)31(.
شیر خان هر معنای را خواسته باشد میتواند از رباعی یاد شده استنباط
کند ،من هم کدام داوری نیستم تا در این مورد حکمی صادر کنم ،اما

اینقدر می گویم که او پادشاه را «ظل الحق» خوانده حق شاعری و فقیری
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خویش را ادا کرد ،اما حق یک مجاهد درویش را ادا ننموده و در مورد قتل
شاهزاده یی که اورا کامیابا ،آفتابا ،جهانتابا ،حل مشکال ،صاحبدال ،عاقال،
کامال می خواند با خاموشی خویش بر عمل پادشاه صحه گذاشت یا در این
خاموشی سالمتی خود را در نظر داشت.
در مکتوبات مال شاه نامه یی است به نام اورنگزیب او در آن نامه برای
اورنگزیب دست دعا باال نموده می نگارد:
«حق سبحانه و تعالی آن برگزیدۀ خالق و خالئق را که دستگیر ظاهر و
باطن است بر طبق مراد الی یوم المعیاد داراد»)32(.
بعد از تخت نشینی او را مبارکباد گفته دعا کرده است که:
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«ظل آن ظل الحق ،ممدود الی الموعود»)33(.
اینکه چه تأثیری پس از آگاهی یافتن از رباعی یاد شده و نامۀ مبارکباد
پیر طریقت در دل های شاه جهان و جهان آراء پدید آمد ،مشکل است بتوان
آنرا حدس زد.
خافی خان در تبصره آن رباعی می نگارد که :در الفاظ آن اشاره «ابطال
ارادت مرید کامل» بدست میآید ،یعنی ارادت دارا شکوه را باطل قرار داد)34(.

حضرت مال شاه در الهور وفات یافت و نزدیک مرشد خویش به خاک
سپرده شد ،در کتابهای عمل صالح ،ریاض الشعراء و مرأۀ الخیال و شاه
جهان نامه مؤلفه عالءالملک تونی و تذکره مال قوشجی تاریخ وفاتش بسال
www.enayatshahrani.com
( 1172هـ) درج شده است ،خزینۀ االصفیا( )35سال وفاتش را ( 1196هـ)
گفته که صحیح نیست ،اعظمی مصنف تاریخ کشمیر نوشته است که مال
شاه تاریخ وفات خویش را ازین مصرع استخراج کرده است)39(:
«داد در توحید مال شاه جهان» ( 1172هـ)
توکل بیک مرید خاص مال شاه همراه با ذکر سال ( 1172هـ ق) در سال
وفات مرادش پانزده هم صفر المظفر را نیز عالوه میدارد ،یعنی  15صفر
المظفر سال ( 1172هـ ق))37(.
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مصنف و عارف:
حضرت مال شاه در پهلوی اینکه صوفی ،عارف و پیر طریقت بود،
مصنف و شاعر نیز بود ،یک نسخۀ مکمل کلیات او در کتابخانۀ عامۀ شرقی
بانکی پور موجود است که تفصیل آن به قرار ذیل است)38(:
جلد اول :تفسیر سورۀ فاتحه ،سورۀ بقره ،سورۀ آل عمران ،سورۀ یوسف؛
جلد دوم :رسالۀ بسم اهلل ،رسالۀ حمد و نعت و منقبت ،یوسف و زلیخا،
رسالۀ دیوانه ،رسالۀ مرشد ،رسالۀ ولوله ،رسالۀ هوش ،رسالۀ تعریفات ،خانه
ها و باغات و منازل کشمیر ،رسالۀ نسبت؛

جلد سوم :رسالۀ شاهیه ،دیوان اول ،دیوان دوم ،شرح رباعیات ،رقعات،
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قصاید عربی.
مال شاه به مثابه صوفی عارف در تصانیف خویش عقاید و خیاالت
خویش را اظهار کرده است ،ما خالصه رسایل اورا تقدیم نموده بر خیاالت
او نیز روشنی می افگنیم.
از بیانات او ،شخصیت ،سیرت و مقامات معنوی آن ،نیز دانسته میشود،
دارا شکوه نیز در آثارش :سکینۀ االولیاء ،مجمع البحرین و حسنات العارفین،
تعلیمات اورا بیان کرده است ،تشریح افکار و عقاید اورا ما در تشریح
مثنویاتش در خواهیم یافت.
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دارا شکوه در سکینۀ االولیاء در مورد تعلیم و هدایت مرشدش به سوالی
پاسخ داده که از آن چند نکته دقیق روشن میشود ،بنا به نوشتۀ او مال شاه
عالمی بود عمیق و دارای نگاه دقیق که خالصه آن این است)36(.
دارا شکوه نوشته است:
مشایخ سلف را عقیده بر این است که اگر صوفی هزار سال هم عمر کند،
در حال ارتقا میباشد ،او حدیث نبی کریم(ص) را نقل میکند که «من استوی
یوما فهو مغبون» یعنی اگر سالک یک روز به یک روش باشد او در زیان
است ،جمهور نیز به این نظر اند ،اما از برکت مرشد خویش غوث اآلفاق،
استاد اهل اهلل ،عارف باهلل حضرت موالنا شاه بر من منکشف گردیده است

که نهایت و مراتب کمال صوفی این است که او به کمال رسیده و از ترقی
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می ماند ،برخی مردمان این قول نبی کریم را ذکر میکنند که« :لی مع اهلل
(ص)

وقت ال یسعنی فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل» و این را دلیل می آورند که
از آن تنزل احوال ثابت میشود ،برای پیغمبر در یک وقت همچو حال و
اینچنین جمعیت حاصل نمیشود ،دارا شکوه فرموده است :ازین حدیث
هیچگاه این ظاهر نمیشود که بر رسول اکرم(ص) گاهگاه همچو حالت میسر
میگردید ،برای آنجناب کمال وحدت حاصل بود و تفرق هیچگاه در آن
دخل نداشت ،در نفحات االنس یاد شده است که برخی اولیاءاهلل بی نشان و
بی صفت اند و کمال حال این است:
«آنرا که نشان نیست ،نشانش مائیم»
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اگر ترقی و تنزل ،رنگ و بو ،ظهور و بطون ،کمال و زوال ،در ذات
خداوندی در حد کمال آنست ،پس آن صوفی موحدی که در مرتبه
صوفیت و تجلیت ،عین حق شده است نیز تغییری نمی پذیرد ،زیرا در
آنصورت موحد با حق یکجا گردیده خود حق میگردد ،پس واالتر و باالتر
از حق چه است که بدان رسد ،زیرا که باالتر از سیاهی رنگی نیست ،هرگاه
شخص عین تجلی و متجلی نباشد ،او از دویی رهایی نیافته نزد کاملین
مشترک پنداشته میشود.
دارا شکوه در اثرش «حسنات العارفین» فرموده های پیر طریقت خویش

را شطحیات خوانده و به رشته تحریر کشیده است ،در آن جمله حرفهای هم
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است که او در سایر تصانیف خویش نیز درج کرده است ،ما از جمله نمونه
یی از آنها را ذکر می نمائیم« :ایمان عرفان است ،کافر کسی که بی
ایمانست ،مؤمن آن کافری که بحق رسیده و حق را دیده و شناخته و کافر
آن مؤمن که بحق نرسیده و نه حق را دیده و نه شناخته ،نزد خاصان حقیقت
کفر و ایمان دیگر است ،مؤمن و کافر کسی دیگر بود»)41(.

مُفَسِـر:
حضرت مال شاه تفسیر برخی سوره های قرآنکریم را نوشته است و در
تفسیر خویش طریق تصوف را در نظر داشته و در معانی آن از تأویل کار
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گرفته است ،یقیناً تعبیر مال شاه نه منظور خدا بوده و نه رسول خدا ،آنرا بیان
فرموده اند و نه از سیاق و سباق کالم آن معانی قابل اخذ است ،مگر مال شاه
با ذهن دراک خود خواسته است از نگاه عرفانی ،جامه تصوف بر تن آیت
کند ،ما در اینجا طور نمونه تفسیر دو آیه را نقل میکنیم:
«این آیه می باید در شأن اولیاءاهلل باشد و معنیش چنان بود که ختم اهلل
علی قلوبهم ،مهر نهاد خدای تعالی بر دلهای اولیای خود تا ساحت آن
فضای با صفا که به حکم:
قلب المؤمنین عرش اهلل تعالی هر یکی بارگاه کبریاست ،از خس و

خاشاک وساوس نفسانی و غبار کدورت هواجس شیطانی پاک باشد (و
www.enayatshahrani.com
علی سمعهم) و بر گوشهای آنان که دریچه های شهرستان قلوب اند تا از
دخل کلمات ال طائل مسدود ماند (و علی ابصارهم غشاوه) و بر دیده های
ایشان پرده ییست که از سرادق عظمت و جالل و جلباب حسن الیزال که
در تماشای آن به جمال ناسوت و ملکوت نظر نگمارند (و لهم عذابٌ عظیم)
و مر ایشان راست شربتهای بزرگ در مزه و حالوت»)41(.
در مورد تفسیر آیت دیگری می نگارد:
«یا ایها الذین آمنوا ال تقربوا الصلوۀ و انتم سکاری» ،فرمود ای کسانیکه
ایمان حقیقی آورده اید ،نزدیک نماز نشوید وقتیکه حال سکر و مستی حق
آید ،سکر حالتی است بلندتر از نماز گزاردن ...اگر مستی مجازیست قرب
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نماز ممنوع است تا نماز ملون و ملوث نشود ،درین صورت عزت نماز است
و اگر سکر حقیقی است باز هم قرب نماز ممنوع است درین صورت عزت
سکر از حق بگذرد)42(.

شــــــاعر:
مال شاه نخست صوفی بود و سپس شاعر ،چون زندگی او لبریز از افکار
و احساسات بود و از شدت همین جذبات ،طبیعت او موزون گردید.
مال شاه از کالم پیشکسوتان متأثر نبود و نه کالم آنان را نمونه شاعری و
طبع آزمائی خویش قرار داد ،تا از این ریاضت شعری در کالمش پختگی

آید از همین رو در کالم او اکثر اوزان و قوافی ،شکار سقم بود و مثالهای
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تعقیدات لفظی نیز در سروده های او فراوان یافت میشود ،مال شاه خودش
این خامی را احساس میکرد ،او خود گفته است:
اصــالح کن از فضیلت وافیه
گر رفته ز دست وزن یا قافیه
با وجود این او به شاعری خود افتخار میکند ،چنانچه گفته است که شعر
من صدای دل من است که بی اختیار از زبان من بیرون میجهد:
شـــعر من شعر اختیاری نیست

اختیــاریست نــاز کاری نیست

شــــعر من آن تبســــم شیرین

زخم دنـــدان عقـــــدۀ پروین

شعر من آورد چــه مضمون را

دل بدست است طبع موزون را
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او در بیان ویژگی های کالمش میگوید:
در کالم من معانی را جستجو کنید ،زیرا من از دنیای الفاظ بیگانه هستم،
واژه ها با معانی من همآهنگی ندارند)43(.
میزنــم از ره معـــــــانی دم

کــــه بالفاظ نیســـتم محرم

مست مســــتور معنی سخنم

لفظ نامحرم است من چکنم

معنــــی ما بلفظ در نـــــاید

در خـــور فیل خانه می باید

اگر چه مثنوی ها بیشترین بخش را در کلیات مال شاه احتوا میکند باید
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آن کالم او پختگی مطلوب را دارا نمی باشد ،از همین رو نمیتوان مثنوی
ممارست اورا در سرودن اشعار عرفانی و توصیفی بیشتر می ساخت ،با وجود

های اورا همطراز با مثنوی موالنای روم ،حدیقۀ الحقیقت سنایی یا گلشن
راز دانست.
مال شاه رموز و حقایق تصوف را در رشتۀ نظم کشید ،از نقطه نظر علمی
کار او با اهمیت است ،اما ازدیدگاه صنعت شعری ،جایگاه بلندی ندارد،
رباعیات مال شاه نیز همین حال را دارد ،در بخش مربوط به مثنویات و
رباعیات ،ما تجزیه و تحلیل خود را بیان نموده در اسلوب محاسن و معایب
شعری او کوتاه اشاراتی خواهیم داشت.
اکنون ما تبصره خویش را به طور جداگانه در مورد تصانیف او یادآوری
مینمائیم.
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تصنیفات:
رسالۀ مرشد :رسالۀ مختصری است که بخش بیشتر آن منظوم بوده،
جسته -جسته در آن نثر هم آمده است ،مال شاه که نظریات خویش را به
رشتۀ نظم کشیده ،رباعیاتی را نیز در آن شامل ساخته است.
مال شاه در رساله مرشد پس از حمد و نعت آرای بنیادییش را در مورد
تصوف و سلوک بیان کرده است.
ذات مطلق همراه با صفات خود در جمادات ،نباتات ،حیوانات و انسان
ظهور پذیر شده است ،بویژه انسان ،توان حمل صفات خداوندی را داراست،

صفات اشیاء ،عارضی است و صفات خداوند دائم و قائم.
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مال شاه با نظریه افالطون مخالفت خویش را اظهار داشته و گفته است که
دنیای ما وهم محض نیست.
آنانی که جهان را تعیین محض یعنی وهم می دانند ،از حقیقت بیخبر اند.
مصنف به وحدت وجود قایل است او طور مثال میگوید در هر ذره
خورشیدی و در هر قطره دریایی نهفته است ،یکجایی قطره با دریا و ذره با
خورشید سعادت بزرگی است ،یعنی در فنا بقا است ،انسان نیز از تقیدات و
تعینات بری شده با ذات خداوندی پیوست میگردد و مانند رسول اهلل(ص) به
«لی مع اهلل وقت» سرفراز میگردد .مال شاه در مقامی این نکته را بیان کرده
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است که عاشق به معشوق وقتی نزدیک میگردد که از او دور گردد و از
همین دوری لذت پدیدار میشود.
مال شاه از آن صوفیانی است که به شرح ظاهر و باطن قایل میباشد ،برای
اهل ظاهر ،تنها پاکیزگی ظاهر کافی است اما برای اهل باطن پاکیزگی دل
نیز ضروری است ،زیرا برای کامل شدن پاکیزگی ظاهر و باطن الزمی است.
مال شاه معتقد است که «انا الحق»« ،انت الحق» و «هو الحق» گفتن هر سه
درست است.
صوفی با فراگیری علم مفرد و بسیط ،فانی فی اهلل یا باقی باهلل میگردد و با

سیر فی ذات اهلل ،درجه کمال را حصال میکند ،مال شاه علم را بر چهار گونه
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تقسیم میکند:
علم مفرد ،علم مرکب ،جهل مفرد و جهل مرکب .در مورد توضیح علم
مرکب گفته است «خوانی و دانی و باید که بر سر او مانی و به دل خود نشانی».

مال شاه در بخش آخر رساله مرشد تحت عنوان «در مذمت عزیزان ناکس
و شیخان نارس» مریدان مخلص را چنین با خبر کرده است که مرید نا اهل
از ریا ،کار گرفته صرف مال خوری میکند و پیر ناالیق غول بیابان گردیده
مردم را گمراه میکند ،لذا از او خویشتن را بر حذر دارید.
از وجه تسمیۀ رسالۀ مرشد نیز بر می اید که در آن حرفهای بنیادی
تصوف را بیان کرده و بر تعمیل هدایت پیر و مرشد تلقین میکند.
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رسالۀ شاهیه :این رساله را یا به مناسبت اسم خویش (مال شاه) شاهیه
گذاشته است ویا بخاطر مریدان خاص یعنی شاه جهان ،دارا شکوه و جهان
آراء آنرا رساله شاهیه نامیده است .زیرا در اشعار حمدیه یی که در تمهید
آن مثنوی آمده است ،به آن سه نام نیز اشاره صورت گرفته است ،از این
اشعار عقیدت و ارادت مال شاه نیز آشکار میگردد ،اشعار این است)44(.
ای تو شاه جهان و تو دارا

ای تو دارا و تـو جهان آرا

به تــــو شاه جهــانی قائم

به تـــو دارایی جهان دائم

همه شـــــاه جهـانیت دارا

تـو و دارای هر جهـان آرا
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موضوع این مثنوی نیز تصوف است و در آن ذکر عارف و مقامات وی
آمده است و به مقارنه دیگر رسایل در مطالب آن تسلسل و هماهنگی بشتر
مشاهده میگردد ،در آغاز بیان توحید ،کثرت و وحدت ،تنزیه و تشبیه،
جالل و جمال و سایر صفات الهی آمده است ،سپس حسن و عشق را با
مقارنه مورد بررسی قرا داده است ،بعد از آن به وسایل معرفت خداوندی
روشنی انداخته است .از دیدگاه مال شاه بدون علم نه حقیقت خداوندی
درک میشود و نه کمال عشق نصیب میگردد)45(.
علم اگــــر نیست عین بینا نیست
علم اگر نیست حق هویدا نیست
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مال شاه برای علم همان سه درجه معروف آنرا به رسمیت می شناسد،
یعنی علم الیقین ،عین الیقین و حق الیقین ،در جمله وسایل علم او در آخر
رساله خود برای تجلیت و تزکیت قلب و ذهن عارف ناصر ضروری را چنین
بر شمرده است :ایمان ،اسالم ،تقوی ،ورع ،اخالص ،طلب ،مجاهده و
مشاهده ،سپس به بیان مقامات صوفی و عارف پرداخته و گفته است که آن
مقامات عبارت اند از :محویت ،عینیت ،بقا ،فنا ،بعد از فنا بقا و بقا بعد از فنا.
مال شاه رساله شاهیه خویش را با توحید آغاز و با توحید به انجام رسانده
است ،از کلمه «ختمیه» تاریخ تألیف آن بدست می آید یعنی سال 1155هـ ق.
سالک بدون پاکیزگی قلب و نظر یک قدم پیش گذاشته نمی تواند ،آما مال
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شاه «یزدان فهمی» و «یزدان گیری» علم را نهایت مهم می گوید ،او گفته است

که ضرور نیست سالک درویش شود ،خرقه بر تن کند ،ریاضت و مجاهدت
نماید ،بلکه بایست همراه با فهم و درک از علم حقیقی نیز بهره مند باشد.

مال شاه فضایل علم را چنین بیان میکند)49(:
علم راه وصـــــــــال را نبــود

علم بنمـــود سر غیب و شهود

علم از مرشدت وصال نماست

بخدا دیدۀ علـــم مرشد ماست

علم یعنی کـــه آفتاب جمـال

سیـــنه را آفتـــاب هـا ز خیال

علم یعنی خیـــــــال های بلند

که گـرفت آفتـاب ها به کمند

علم یعنی کـــه عرش را پــایه

که به کرسیـش گشـته همسایه

مال شاه با بیان حیثیت علم در رساله شاهیه ،تکوین کاینات ،آفرینش و
ارتقای آدمی را نیز ذکر کرده است ،موالنا جالل الدین محمد بلخی برای
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تکمیل آدم چهار مرحله را ذکر کرده بود یعنی ،جماد ،نبات ،حیوان و
انسان ،مال شاه حلقه دیگری را در میان نبات و جماد ذکر کرده و آن را
مرجان گفته است که در میان جماد و نبات قرار دارد و به این ترتیب در
میان حیوان و انسان ،فیل و میمون را به مثابه حالت برزخی میان آندو یاد
آور شده است که این یادآوری او قابل غور و حیرت انگیز است و از ین
گفته او این مطلب به وضوح درک میگردد که داروین یگانه کسی نبود که
انسان را صورت ارتقایی میمون می پنداشت.
مثنوی «رسالۀ شاهیه» همچنان حامل محسنات شعری نبوده و مال شاه در

آن افکار و اندیشه های خویش را به رشتۀ نظم کشیده است ،بر عالوه لغزش
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ها در قوافی ،مثالهایی از تعقیدات لفظی نیز به نظر می آید ،مال شاه خودش
نیز آنرا احساس کرده طوریکه در خاتمه می نویسد:
اصــــالح کن از فضیلت وافیه
گــر رفته ز دست وزن با قافیه
اما با وجود این شقم لظفی مال شاه به حسن فکر خویش افتخار میکند و
میگوید)47(:

لفــــظ و معـنی ایــن کالم من

همه حسن است جان من با تن

جـــان من بنگر این خیــال مرا

من و جان بخش قیل و قال مرا

علم شـــــــامل بـود کالمم را

خواجه همــــراه دان غالمم را
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رسالۀ ولوله :این مثنوی کدام موضوع مستقلی ندارد ،مال شاه نام رساله
خویش را شاید بخاطر یادداشت «ولوله» گذاشته باشد ،زیرا در شعر نخستین
آن واژۀ ولوله آمده است)48(.
از ولـوله وصـــــــــــــال یارم
بنگر دل آفتــــــــــــاب دارم
عناوینی که در این مثنوی درج شده عبارت اند از:
در تعریف آتش ،در تعریف حقه ،در تعریف گوهر ،امانت ،جواب دادن
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در تعریف نوروز ،نسبت به شب ،در تعریف بهار ،در تعریف کمان ،در
فرزند آدم آسمان و زمین و کوهسار را ،در تعریف عشق ،در تعریف دل،

تعریف بند ،در تعریف مرشد خود ،در تعریف دزد ،در تعریف بخت ،در
تعریف درد ،در تعریف ازل و ابد ،در تعریف نمک ،در تعریف نقطه ،در
تعریف عشق ،در تعریف آتش ،در تعریف صبر ،در تعریف قرار.
در مورد عشق و آتش دو بار نوشته است.
اصل محیط فکر مال شاه تصوف و عرفان است ،همراه با آن حرف هایی
در مورد کائنات و الهایت نیز می اید.
عشق ،صبر ،قرار ،دل ،درد ،بخت ،ازل ،ابد ،نقطه و مرشد عناوینی است
که محور حرفهای عارفان و صوفیان را تشکیل میدهد ،اما نباید چنین گمان
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کرد که در مورد آن موضوعات وی حرفهای وصفی یا توضیحی گفته
باشد ،بلکه او به مسایل تصوفی بر میگردد و همه را ه آن رجعت داده بر ماله
میکند که صوفی اندر کدام باب سخن نگوید.
مال شاه کیفیات و احساسات دل و دماغش را البد در اندیشه هایش به
میان میکشد.
مثالً در مثنوی «ولوله» عنوانی است بنام «تعریف نمک» که شما خود در
می یابید که او رخ اندیشه هایش را در مورد نمک به کدام طرف متوجه
میکند)46(.
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با بی نمکی چـــــــو زندگانیست تلخت همــــــه پیری و جوانیست
این نیست که در جهان نمک نیست

افتاده جهـــان جهان نمک نیست

از بی نمـکی همـــــه بجــــوشی

با کان نمک چـــــــرا نجوشی

باشــــــی نمکین همــــــه برفتار

از جلــوه کنی جهـــان نمک سار

در مورد تعریف دزد نیز به چند بیت توجه فرمائید)51(:
یا مــا دزدیم ازوست کاال

یا او دزدست و دست باال

او برد متـــــاع خانـــــۀ ما

خالی کـــرد او خـــزانۀ ما

ای کاش که مال ما ببردی

لیکن مـــا را بـما ســپردی

ما را از مـا ربـــود آن دزد

چیزی از ما نماند جان دزد

عارفان و سالکان 335 .................................................................................................................

مال شاه عقاید و نظریاتش را در هر شعر اظهار میدارد و کسی که با دنیای
افکار تصوفی آشنا باشد ،مطالب او را درک میکند ،افکار تصوفی نضج
یافته و به مرحله یی رسیده بود که شاید افزودن آرای جدید در آن
گنجایش نمی داشت ،از همین رو روش صحبت و تفهیم صوفی عارف
شکل جدید اختیار کرده همراه با آن ژرفای اندیشه و شدت احساس ،در
مطابقت با ظرف کمالش برمال گردیده میرود.
مال شاه به حقانیت اندیشه هایش یقین کامل دارد ،او در سروده هایش در
این ارتباط می نویسد:
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روی حقی بین درین ورق ها
حقـــا حقــــا و ثـــم حقـــا
مال شاه در اکثر مواقع بر مقامات و مدارج روحانی خویش پرتو می
افگند ،مثالً این شعر او:
شه تا بـــه قرار آشــــــــنا شد

از هــــر طرفی خدا خــدا شد

جمعیت خاطری که در ماست

بــر هـــم زن عقـــدۀ ثریاست

او در ضمن حرف هایش اکثراً مخاطب را نیز با اندیشه های خویش
شریک ساخته و به او طریقت خویش را تلقین میکند ،مثالً:
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از هستی وهم خویش بگذر

بگذر از خویش شــو قلندر

محــــرم ز تـــــاب آفتابی

باشــــد دل کافر کتــــابی

مال شاه نخست صوفی بود ،سپس شاعر ،در برخی موارد اشعار او روان،
پخته و به سهل ممتنع نیز رسیده است ،اما در برخی مواقع توجه به الفاظ
نکرده است ،از همین رو در کالم او ابهام و تعقید معنوی پدیدار شده است،
مثالً:
ظالم با نفـس خـــویش بودی

زیـــن ظلم او را گره کشودی

بـــا شیرینی اگــــر زند کوس

سر خم کن و پای بیخ را بوس

زن بر ســــر آسمان زمیــن را بربا ز میـــــان مـــــه یقین را
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رسالۀ هوش :عنوان کدام موضوعی را وضاحت نمیکند ،زیرا همه
مثنوی مشتمل بر موضوع هوش نیست ،اما اگر به گستردگی همه اشعار
مثنوی در ارتباط به تأثیر هوش و معاونتش را در پرورش و تربیت مد نظر
گیری ،عنوان «هوش» در این رساله توجیه می یابد.
در شعر دوم آغاز مثنوی آنچه استعمال شده در شناخت این مثنوی یاری
می رساند ،دو شعر آغاز این مثنوی چنین است)51(:
طرز خامـوشی و طرح گفتن

همــه کـس میداند غیر از من

من که از هوش جدا می افتم

نیم خیزی نــــه چها می افتم
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مال شاه در مثنوی «هوش» در موضوعاتی اظهار خیال فرموده است که از
آن تربیت روحانی بدست میآید ،برخی عناوین عبارت است از:
در تعریف گوش شنوا ،در تعریف چشم بینا ،در تعریف زبان ،در تعریف
سخن و برکت علم ،در تعریف محقق ،در بیان گرسنگی و سیری ،از عناوین
یاد شده به وضاحت بر می اید که یک صوفی پاکباز و مرشد طریقت برای
مریدان با صفایش چه نکات لطیفی را بیان میکند.
در رسالۀ «هوش» مثل رساله «ولوله» برخی عناوین بیگانه از موضوع به
چشم می خورد ،مثل دف ،نی ،پنج ستاره ،دوازده برج ،در آخر مثنوی در

ارتباط دلبر ،محبوب ،لباس ،اسپ باز ،چوگان بازی و شاطر محبوب ،اشعار
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تعریفی و توصیفی نگاشته است.
ناله فراق «نی» مشهور است ،مال شاه در مورد صورت های گوناگون نی
یعنی نی قلم ،نی تیر ،نی بوریا ،نی شکر ،نی نیچه ،تنباکو کشان و...
توضیحات داده است.
مثالً در مورد نی می نویسد)52(:
از لب نای رسیـــــدی سخنم

سینه سوراخـم و آتش به تنم

دهن تنگ چــه مشکل گوید

هرچه گوید همه از دل گوید
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ماله شاه در جایی یکی از باورهای بنیادی خویش را به صورت نثر
توضیح میدهد تا در درک افکار و آسانی پدیدار شود ،او فرموده است:
«سخن در بزرگی انسان که آنچه میبیند در خواب ،یا در مرگ از انسان و
حیوان و زمین و آسمان و ستاره ها و ماه و آفتاب و غیر اینها از هر باب ،چه
بهشت و دوزخ ،همه را در خود می بیند ،بیرون ازو چیزی نیست بلکه خو
دهمه این همه است و خود غافل از خود است و از وسعت باطن خود (و لقد
کرمنا بنی آدم)( ،و لد خلقنا االنسان فی احسن تقویم) یقین که حق تعالی
مظهر کل است و انسان تخم آن مظهر و آنچه در تخم است ،بعد از تربیت

اصل خود را که مندرج است در آن تخم به ظهور خواهد آورد ،اگر تخم
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ضایع شود ،ظهور کل را که مندرجات باشند ،ضایع کرده باشد( ،االنسان
بنیان الرب ،من هدمها(؟) فقد هدم الکعبه))53(.
از مطالعه مثنوی «هوش» بر می آید که مال شاه نه تنها عقاید خویش را
بصورت نظری تلقین میکند ،بلکه به تربیت دل نیز همت گماشته و واقعاً
کعبه خداوندش می سازد ،از همین رو دیگران را به سوی عرفان و آگهی
دل دعوت می کند)54(.
از تو ای خواجــه همین خواهم شـــوی آگـــــه ز دل آگاهــم
ای که داری ز بـــرونم خبـری ای برونی بـــــه درونم نظــری
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دل کــــــه هرگاه بقـاء باهلل شد داند آنکس که ز دل آگاه شد
مال شاه حال دل خویش را بیان و این را نیز گفته است که حال دل من
چگونه معلوم میشود:
دل من چیست یکی میل تمام

سوخـتم در آتــش میل کدام

شرح این میــل کرا بر خوانم

کش در آتش نفسی بنشـــانم

او در آتش نفسـی بنشـــــیند

حــال دایمی مـــــــــــرا بیند

ما و آتش چـــو بهم آغوشیم

چیست آغوش بهم در جوشیـم

نکنی در آتش گــــر مسـکن

سخـــن عشق نگــردد روشن
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آری! حرف های که از همچو دل آگاه و دل تابان برون شود ،حتماً اثر
میکند ،چنانچه مال شاه خود می نویسد:
هرکه از حـــــــرف شــه آگه شد

بادشه بـــــــــود گدای شــــه شد

شه که از حرف کشاید لب خویش

روزها خلــق کند از شب خــویش

چـــونکه با پادشــــهان راه نماست

شاه گویش چه شد ار شاه گداست

درین اشعار به عقیدت و ارادت شاه جهان ،دارا شکوه و جهان آرا
اشاراتی دیده میشود که مریدان صفا کیش او بودند ،شاه صاحب در شعر
زیر به این سخن اشاره کرده است که هرکه در عشق خداوندی کامیاب
گردد ،افالک در برابرش سر بر زمین خواهد گذاشت.
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شاه را هست چــــو مهر آن ماه
پای بــــــه فرق فلک دارد شاه
رسالۀ نسبت :رسالۀ نسبت طویلترین مثنوی حضرت مال شاه است ،در
ارتباط نام مثنوی در نخستین مصرع آن چنین اشاره شده است:
«حمد را نسبتی است با تو درست»
بخش بیشتر این مثنوی عنوان ندارد ،دو نسخه خطی این مثنوی در
کتابخانۀ دانشگاه پنجاب موجود است ،این مثنوی از صفحۀ ( 143تا )345
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حکایت چهار عنصر ذکر گردیده است ،پس از آن دعوای حشر و جواب
آن دستنویس درج است ،در این نسخه قلمی در صفحه ( )178آن عنوان

وجود مطلق میآید ،سپس در مورد عوام گفتگو شروع میشود و ذکر
صرف ،نحو ،بیان ،بدیع ،طب ،فقه و حدیث تا صفحه ( )168ادامه می یابد،
از صفحۀ ( 166الی ( )221عنوان بهاریات زیر بحث می آید ،در بهاریات
برعالوه ذکر گلهای رنگارنگ ،گل شفتالو ،گل سیب ،گل خریفی ،گل
تاج خروس ،گل خملی ،گل آفتاب پرست ،گل مجازی و گل حقیقی یاد
آوری میشود.
از صفحۀ ( )284 -221مصنف حاالت زندگی خویش را با تفصیل بیان
میکند ،نام پدر و مادر ،تاریخ تولد ،تعلیم و تربیت خویش را بیان نموده
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خصوصیات قرآن خوانی ،فاتحه ،اخالص ،معوذتین و سایر سوره ها را بیان
داشته سپس به توضیح نماز ،روزه ،حج ،زکات و کلمه می پردازد ،از
صفحۀ ( )327 -284داستان عشق لیلی و مجنون را بیان میکند ،ضمناً در آن
از دل و دماغ و شعر حرف میزند ،از صفحۀ ( )328تا آخر بار دیگر
تفصیالت زندگی نامه خویش را نگاشته و یکبار دیگر آن علوم متداوله را
ذکر میکند که از آن استفاده برده است.
از مندرجات باال بر می آید که در مثنوی رسالۀ «نسبت» کدام موضوع
خاص به صورت مسلسل مورد بحث قرار نگرفته است ،البته سه -چهار

موضوع مثل دل ،عشق ،نفس ،یقین و صوفی عارف به صورت جداگانه و
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واضح آمده است که در ارتباط هر کدام اشعار روانبخش و عرفان گونه
موجود است ،این مثنوی بخاطر اینکه سوانح مال شاه را به تفصیل احتوا
میکند ،از اهمیت بیشتر برخوردار است.
مال شاه بخاطر عدم تسلسل موضوع مثنوی خویش خود گفته است:
فصـل و بابـی نـــه در کـتاب من

عددی هــــم نه در حســاب من

باب در توبـــــــه و توکل نیست

فصل در صبر و در تحمل نیست
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مال شاه خودش در مورد اینکه در کالم او تعقیدات لفظی و معنوی
موجود است ،پاسخ گفته است ،همچنان افزوده است که کالم او از لحاظ
معانی بلند پایه اما از لحاظ لفظی کاستی هایی دارد.
می زنـــم از رۀ معـــانی دم

که بالفاظ نیســــتم محــرم

مست مستـور معنـی سخـنم

لفظ نا محرمست من چکنم

لفظ را جامــــۀ کتـانی بود

پـیش مهتاب معنیم فرسـود

معنـی ما بــــه لفظ در ناید

در خــور فیل خانه می باید

مال شاه به این سخن افتخار می کند که اشعار او آواز دل اوست و بخاطر
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طبع موزون او آن اشعار بدون اختیار از زبان او بیرون می جهند.
شعـر من شعر اختیــــاری نیست

اختــیاریسـت نــاز کاری نیست

شـــعر من آن تبســـــم شیـرین

زخــــم دندان عقــــــدۀ پروین

شعر من آورد چــــو مضمون را

دل به دست است طبع موزون نیست

شـــعر مـن هست دلبــر موزون

دلـــم آورد همـــــــرۀ مضمون

شعر من شعر نیست یک راز است

همه مضمونش از دل نــاز است

من باین شعــر خــــود اگر نازم

جـــــــای دارد بلنــــد پـروازم

در مقام دیگری فرموده است ،این مضامین از دیگران اخذ نه شده است،
بلکه:
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دل مــن چیست مــن نمیگویم
او هــــمه من که من هـمه اویم
ای پسر هرکه پرسد از دل شاه
راست گـــــــــــو ال اله االهلل
مست و مدهوش لی مع اللهی است
لی مـــع اللهی مـــست اللهی است
این شراب خــــودی که من گفتم
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لی مــــع اهلل مانــــد من رفتــــــم

مال شاه تشبیه به آتش یا مثال آوردن آتش را نهایت دوست می داشت،
از همین رو حدّت و شدّت در جذبات ،کرب و درد در دل و سوز و گداز
را با سوختن در آتشکده مترادف می داند.
مال شاه در رسالۀ «ولوله» نیز تمثیل آتش را پیش کرده و دل خویش را
به آهنی تشبیه نموده که چون در آتش بسوزد ،مثل آتش روشن گردیده و
همچون آتش شود و شخصی که از عشق دم می زند ،مال شاه اورا به سوختن در
همچو آتش مشوره می دهد ،این حرف ها را از زبان خود او بشنوید:

من که در آتشی وطــن دارم

چه بگویم دلی کــه من دارم

هیچگه فارغ از کشاکش نیست

هرکــه رو بروی آتش نیست
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چشــم بـا آتشــی نمیدوزی

همه جــا آتش و نمیسوزی

آتـش گل اگــــر نیفــروزی

تا قیـامت در آتشت ســوزی

در سروده های بهاریات ،مال شاه بر انواع و اقسام گل ها ،آن تأثیراتی را
اظهار داشته است که برای خواننده و شنونده قابل مالحظه است ،در تاریخ
سخنوری تا کنون شاید هر شاعری گل ها را موضوع سرایش های خود قرار
داده و در سروده های خویش ویژه گیهای آن گل ها را بیان کرده و اثراتی
که بر دل و دماغش نهاده توضیح کرده باشد ،اکثریت شعراء ،گل الله را به
خاطر آزادی ،سرخی ،اتش ،داغ و سایر خصوصیات آن بطور سمبول (نماد)

در اشعار خویش آورده اند ،اما مال شاه گل الله را بر سایر گلها فضیلت
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میدهد و از آن به گونه های مختلف اثر پذیر است ،مطالعۀ اشعار زیر ژرفای
احساس و دقت نظر اورا در این مورد آفتابی میکند ،ما طور نمونه چند
مصرع آن را نقل می کنیم:
شد شـــفق در میـــــانه دالله

او مـــرا ساخت محـــــرم الله

نسترن داغ شود که عالم سوخت

آتشیـن روی الله زار افروخت

نســــترن آن عمامه ات وا ساز

الله آمـــــــد بســـــاز پا انداز

الله اوراق آتشـــــین افروخت

در دهان ده زبان سوسن سوخت

همــــه گلها و آتشی بـه جگر

آتشی از زمین کشیــده ســــر
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دوســــتان خو به آتشی سازید

خوش دلی را در آتش اندازید

ما که از حرف الله می سوزیم

همــه در آتـشی شب و روزیم

دل که او داغ اللـــــه یی دارد

در کف خــــود پیاله یی دارد

به می سرخ دوخت چشم سیاه

خون ما ریخت به غیـــــر گناه

بر ســـــر داغ داغ بگــــذاریم

چونکه از الله چشــم ها داریم

الله را ضم کنم بـــه نا فرمان

بــــه تماشائیان ببخشــــم جان

هردو بخشـــند جلوه را نمکی

هر دو اندر شگوفــــه اند یکی

الله هرچنـد یک رخ گل داشت

داشت پوشیده داغ بلبل داشت

الله افـروخت روی باغ از گل
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داغ از بلبـل است و داغ از گل
(ص )212 -211

رسالۀ حمد و نعت :این مثنوی مشتمل است بر حمد ،نعت ،منقبت و
تعریف اولیاء و در فرجام نکاتی را در مورد سلوک و معرفت بیان نموده
کتاب را خاتمه میدهد ،همه مثنوی ها در بند ها تقسیم شده است در هر بند
شانزده شعر است ،شعر شانزدهم گریزی است به بند آینده.
در مورد حمد خدای عزوجل یکصد و پنج نام را عنوان قرار داده و در
مورد هر کدام پانزده -پانزده شعر گفته است ،در ارتباط نعت پانزده هم بند
به شکل تمهید آمده است ،سپس سی بند در مورد نعت انبیاء علیهم السالم
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است و در آخر سی نعت رسول اکرم(ص) آمده است ،در شعر آغازین هر
تمهید مخاطب ها «ای بلبالن» گفته حرف هایش را آغاز میکند ،مراد شاعر
از آن عارفان خدا ،انبیاء و اولیاء است همراه با کلمۀ بلبل صفت خاص
دیگری را نیز ذکر میکند ،مثالً بلبالن نگاه ،بلبالن یقین ،بلبالن وصال ،بلبالن
ندیم ،بلبالن لقا و غیره ،در نعت رسول اکرم(ص) در مورد تاریخ و سیرت
آنحضرت اظهار خیال شده است.
مسایل والدت ،کودکی ،بلوغ ،ازدواج ،واقعه غار حرا ،نزول وحی،
معراج ،تربیت امت و شمایل نبوی با تفصیل بیان شده است.

پانزده بند آخرین مشتمل است بر پنج بند سلوک ظاهری یعنی توبه،
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توکل ،تحمل ،صبر و رضا و پنج بند سلوک باطنی یعنی عالم مثال ،عالم
ملکوت ،عالم جبروت ،عالم الهوت و انسان کامل و پنج بند آخری عناوین
کمال زهد ،کمال طلب ،کمال سلوک و کمال معرفت را تشریح میکند و
بند پنجم مشتمل است بر ختم کتاب.
این کتاب نیز در سال ( 1155هـ) پایان می یابد وکلمه «ختمیه» تاریخ آن
است.
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تعریفات خانه ها و باغات و منازل کشمیر:

مال شاه در عهد شاه جهان در مورد مقامات کشمیر بویژه در تعریف
باغهای آن مثنوی نگاشته است ،او وضع و جزئیات ساختمان باغها را بیان
نکرده اما طراوت و شادابی ،دلکشی و روح انگیزی آنها را برجسته نموده است.

مال شاه قبل از همه خانه ،حمام و باغ خویش را تعریف کرده که این
همان محل نفیس ،پاکیزه و اعالیی است که شاه جهان آنرا آباد کرده بود و
مال شاه در موسم گرما در آن اقامت داشت.
مال شاه بر عالوه مسجد جامع ،آب دل ،کوه پاک در مورد تعریف باغ
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باغ بحر آراء ،باغ شاه جهان ،باغ سلطان داراشکوه ،باغ شه آباد و نور باغ
نشاط ،باغ نسیم ،باغ طرب افزا ،باغ جهان آراء ،باغ محمدی ،باغ عشق آباد،

اشعار زبده یی انشاد کرده است.
در تعریف عمارات و باغها از آنجائیکه خلوص و عالقمندی مال شاه
نقش دارد از همین رو شاعری و صوفی گری او با زیبایی کاملی جلوه گر است.

مال شاه در بیان معرفت بعضی مسایل مربوط سلوک و معرفت تنها ناظم
است ،اما در اینجا کالم او شکل شعر را میگیرد و همراه با شگفتگی باغ،
اشعار او نیز شگفتگی پیدا میکند ،طور نمونه آنچه در تعریف باغ نسیم
نگاشته ذیالً درج می نمائیم)59(.
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دو دلی را بکنــم پــاره دو نیم

غنچـــه و گل شوم از باغ نسیم

هر سحــــر ســـیر کنم آهسته

گل شـــود غنچه و خندد پسته

همچو دزدان همه گردش کردم

که نسیـمی نرســــد بـــا گردم

برســــــم بر در هـــــر دروازه

خلد بنشســــته بــــــروی تازه

ناز بر عـرض بـــود از عرشش

خم شود عرش که گردد فرشش

دیده شد اینهمه عـــالی طاقش

چشم هرگز نرسد بـــا ساقش

رباعیات مال شاه:
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یی از آن مشتمل بر ( )316ورق در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب موجود می
رباعیاتی از مال شاه در یک مجموعه جداگانه در دست است که نسخه

باشد ،قطع متن آن « 7انچ در  4انچ»( )57و در ورق بیرونی نام کتاب تحت
عنوان «رباعیات مال شاه» درج شده اما در ورق آخری «شرح رباعی تصنیف
عارف باهلل مال شاه» رقم یافته است.
این مجموعه نه تنها همه رباعیات را در بر دارد ،بلکه شرح هر رباعی نیز
در آن ذکر گردیده است.
در سی و پنج ورق اولی همراه با رباعیات شرح آنها به نظم و نثر نیز آمده
است اما در اوراق بعدی در برخی جایها شرح رباعیات صرف منثور است.
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به صورت عموم همراه یک رباعی شرح آن در دو شعر آمده است
تشریح در این دو شعر با رباعی ما قبل کدام تشریح و توضیح ویژه یی
نیست ،بلکه از مطالعه آن چنین بر می آید که آن از رباعی جدا بوده ،حامل
موضوع دیگری است که ما دو نمونه ذیل را تذکر می دهیم:
رباعی:
یک لؤلـــــؤی خوشــــــاب من یافته ام
قلب پر نور و تـــاب من یافتـــــــــــه ام
می خواست خضر آب حیات از ظلمات
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شرح:
از خانـــــــــــــــــه آفتاب مـن یافته ام

آب حیـــــــــوان ما پـــــــر از جو شد
خضر مـــــــــا را بمــــــا ازین رو شد
ظلماتست شــــــــــــــاه را ســـــــینه
مهــــــــــــــر را می نمـاید از کیــــنه
رباعی:
آنها کـــــــه ندارند ســـــر لطف بمن
در افعـال من همــــــه دارنــــد سخن
قائل بشــــــــریعت محمـد هســـــتند
لیکــن بطریقت محمـــد دشــــــــمن
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شرح:
غافـــــــالن طـــــــریقت احمد
همــه گـــــــویند فعل من را بد
چون ز فعـل نبی نه هشـــــیارند
غافـــــــالن از حقیقت کار اند
مال شاه خود در مورد این مجموعه رباعیات ،نظر خود را نیز نگاشته
است ،او گفته است من مضامین ژرف و گسترده عرفانیات را با اختصار و
ایجاز در سلک نظیم کشیده ام.
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یک چــند به نظم و نثر پرداخته ایم
یک مجموعۀ مختصر ســــاخته ایم
بحریست درون کوزه کردیمش جا
کانیست درون حقـــــه انداخته ایم
او فرموده است من هوس شاعر شدن را ندارم ،عرفان خود شعر می آفریند:

هرگـــز هوس شعـــر نبودم در سر
کیـــن بار قیـــد ر ا بگیـــرم بر سر
کار عـــرفانست گنـاه مـــن نیست
در تیز آتش دیگ زند دیگـــر سر
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موضوع سخن در این رباعیات تصوف و طریقت است و مال شاه در
بعضی جاها ،مقامات روحانی خویش را نیز ذکر کرده است ،این را نمی
توان گفت که در آن شائبه تعلّی شاعرانه است ،اما ضرور او ادعای مرتبه و
مقام عرفانی دارد ،فقراء به مقامی می رسند که اعالن خصایل خویش را
ناروا نمی انگارند ،در این ارتباط ذکر این اشعار حضرت مال شاه بیجا نیست.
آنکس که ز راه معــرفت آگاه است
مال شــاه است عــارف درگاه است
از تأثیــر زبـــان او معلـــــــوم است

کامــــــروز ملقب بلســان اهلل است
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ال مکانـست در مـکان مـــــــــــن
زانســــت تأثیــــــــر در زبـان من
غافالن را کـــه میکنـــــم هشیار
ممکن از واجب است خود سرشار
از دیـدن جانان همــــه جانـم امروز
پیـــری همه رفتــــه و جوانم امروز
از آب و خاک و باد و آتش رستم
در رفعت قدر آســـمانم امــــــروز
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مال شاه افکار و احساسات خویش را به سادگی در رشته نظم کشیده و از
صنایع شعری کار نگرفته است ،اصطالحات دقیق تصوف را نیز اندک
استعمال کرده و رباعیاتش روش تخاطب دارد که در آن حدّت شگفتی و
جذبات مخصوص است و دو رباعی ذیل ازین نقطه نظر از مقام بلندی
برخوردار می باشد:
داری هــوس کباب دل ای خونریز
دل سوختــگان را همه زانی به ستیز
این آتــش عشق آتش هیـزم نیست

هرگز نپــزد کبـــاب در آتــش تیز
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اندر پی آن نگار شــــوخ سر مست
بودم که شـوم ز لعل او مست الست
ناگاه یکی به جانب خــــــود دیدم
در سینه خود یافتمش دست بدست
حضرت ماله شاه ندرتاً حاالت زندگی خویش را نیز در سلک نظم
کشیده است ،مثالً او گفته است:

عارفان و سالکان 353 .................................................................................................................

ما به کشمیر از بدخشـــــــان آمدیم
باز خویشــــــــان از بدخشان آمدند
سال ما یک چل بجز ایشان گذشت
از پس چل ســـــــال ایشـان آمدند
شرح رباعی:
در هــــــزار و شصت تاریــخ تمام
گفته ام ،بی بد خویشــــــان آمدند
در یکی رباعی با شاه جهان چنین اظهار عقیدت می نماید:
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ای شـــاه جهان ز اهل دردی شاه باش
در عهد خویش طاق و فردی شاه باش
دل را بوصال زنـــده کـردی شاه باش
شاه باش درین زمـانه مـردی شاه باش
در دو -سه رباعی در مورد عمارات ،تاریخ نیز می نویسد ،در ارتباط
جای و حوض آن ،اشعار ذیل را از او درج می نمائیم:
سال بنای هر دو را گفت مؤرخ خرد
خانۀ شه محمد و چشـمۀ شاه عارفان
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گر تاریخ خانـــــه می پرسی
خانــــــــــــه عارف اله بگو

به تعمیر تاریــخ او گفت شاه
بگو چشمۀ صاف دارا شکوه
مکتوبات ماله شاه:
در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب نسخه یی از رقعات ماله شاه بدخشی تحت
شمارۀ ( )A.P.C IV3موجود است که عنوان آن «مکتوبات قطب االقطاب

غوث اآلفاق عارف باهلل حضرت موالنا شاه قدس اهلل سره» میباشد ،این نسخه
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شامل ( )127ورق بوده ،قطع بیرونی آن ( 3.2انچ در  9.3انچ) است ،قطع
حصه مکتوب آن ( 1.7انچ در  4.5انچ) است ،هرصفحه مشتمل بر یازده
سطر و در هر سطر هشت یا نه کلمه است ،خط آن هم شکسته بوده ،نام
کاتب و تاریخ کتابت آن درج نیست و ( )89رقعه را در بر میگیرد.
نام مکتوب الیه در هیچ نامه یی ذکر نشده است ،هر خط با جمله دعائیه
«دولت دیدار نصیب» آغاز شده است.
دارا شکوه در سکینۀ االولیاء رقعاتی را از مرشدش مال شاه نقل میکند ،در
آنان نیز همین جمله آغازگر هر رقعه می باشد ،همچنان به استثنای یک رقعه
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دیگر تمام رقعات به نام دارا شکوه فرزند شاه جهان نگاشته شده است و از
آن بر می آید که مال شاه مریدش را نهایت عزیز می داشت و او را با محبت
و احترام زیاد مخاطب قرار می داد ،در یک دو جای او را پادشاه ظاهر و
باطن نگاشته است و یک رقعه با القاب مندرج ذیل آغاز یافته است:
«خوشوقتا ،محظوظا ،محفوظا ،کامیابا ،آفتابا ،جهانتابا ،حل مشکال،
صاحبدال ،عاقال ،کامال ،سخن شنوا ،راه روا».
نامه یی بنام اورنگزیب نیز موجود است ،این نامه از نقطه نظر تاریخی
نهایت مهم است ،زیرا از مطالعه آن بر می آید که مال شاه مورد تفقد شاه

جهان و دارا شکوه بود ،وقتی که شاه جهان اسیر شد و دارا شکوه به قتل
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رسید ،اورنگزیب مال شاه را به نزد خویش فرا خواند ،مال شاه در آن روزها
در کشمیر بود و نمی خواست از آن بیرون شود ،اما والی کشمیر او را با
جبر و به نزد اورنگزیب اعزام داشت ،مال شاه در اثنای راه رباعیی در تاریخ
جلوس اورنگزیب نگاشت و آنرا به دهلی گسیل داشت ،وقتیکه اورنگزیب
آن رباعی را خواند آوردنش را به دهلی موقوف کرد و دستور داد تا در
الهور اقامت گزیند ،آن رباعی این است)58(:
صبحی دل من چون گل خورشیدشگفت حق ظاهــــر شد ،غبار باطل را رُفت
تاریخ جلــوس شــاه اورنگزیب مرا

ظل الحق گفت وین را حــق گفت
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با در نظر داشت حاالت یاد شده نامه یی است از مال شاه به اورنگزیب
که یادگار آن زمانه است و بر روابط آن دو روشنی می افگند و ما آنرا در
اینجا نقل می کنیم:
«جهت اورنگزیب نوشته:
دولت دیدار نصیب! شاهنشه را سالم درویش رسد ،چه اول و آخر ،چه
پس و پیش رسد ،آن فانی را هم سالم ،او هم از تست ،باقی باشی ،سالمت
از خویش رسد ،حق سبحانه و تعالی آن برگزیدۀ خالق و خالیق را به طبق
مراد الی یوم المعیاد داراد.
آمین!
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بسیار بسیار بیش از پیش این درویش خیر اندیش به جهت جلوس ذات
آن رأس الرؤس در احسن اوقات:
رباعی

داعی به دعا دو دست بر می دارد

از بهــر تو تا دست برون می آرد

از روی زمین مــبارکی می روید

وز سوی سما مـــبارکی می بارد

حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس
در بند آن مبــاش کـــه نشنید یا شنید
ظل آن ظل الحق ممدود الی الموعود».
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در این رقعات بصورت عموم به پرسشهای پاسخ داده شده و برخی دقایق
مربوط به سلوک ،طریقت و یا شناخت حق توضیح داده شده است ،مال شاه
در یک دو جایی نیز اشاره کرده است که بر این مسایل در رسایل دیگر
خویش توضیحات داده است.
در صفحۀ ( )31در نامه یی به پرسشهایی منکر و نکر ،پاسخهای عارفانه
داده است و در نامه دیگری در ارتباط روح ،اندیشه های خویش را اظهار
داشته است.
مال شاه با وجود کماالت روحانی خویش ،پابندی به قواعد و ضوابط

شرع را ضروری می پندارد او خود نوشته است که:
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«ما فقیر به مطلب رسیده هستیم ،از راه شرح برون شده نمی توانیم».
دارا شکوه را چنین اندرز میدهد که:
«البته البته پاس شرع شریف میداشته باشید».
او معتقد بود که خداوند در آن چیزهایی که خصوصیاتی گذاشته
بالضرور آن خصوصیات اثر خود را می گذارد ،مثالً او گفته است:
«پس در هر چه حق سبحانه خاصیت نهاده است کار خود میکند ،آنکه
گفته باشند که عارف مؤحد را تیغ و زهر و سنگ اثر نمی کند غلط محض
است».
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اما از طرف دیگر به وجود صفات غیر بشری در رسول خدا(ص) معتقد
است ،مثالً او مینویسد که مگس در بدن مبارک پیامبر(ص) نمی نشست ،سایه
اش بر زمین نمی افتاد ،او آسمان را شق میکرد و میگذشت.
مال شاه بخاطر تأیید و تصدیق این روایات چنین استدالل میکرد که جسم
آن جناب لطیف میگردید و به روح و هوا تبدیل میشد ،بناً مگس چگونه
میتواند بر هوا بنشیند و هوا را سایه از کجا باشد و آسمان را مجال ممانعت از
عبور هوا کجا؟
مال شاه مانند صوفیه کرام برای سالک ،سه منزل باور داشت:

شریعت ،طریقت و حقیقت.
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مال شاه صوفی را به پنج نام مختلف یاد کرده است ،طالب ،سالک،
واصل ،عارف ،صرف یاب.
در جایی گفته است صاحبدل مجموعه یی از پنج عالم است ،عالم
ناسوت ،عالم مثال ،عالم ملکوت ،عالم جبروت و عالم الهوت.
این تمام رقعات جنبۀ علمی و توضیحی دارد و در آنها به احوال و
واقعات سیاسی و تاریخی کمتر اشاره رفته است ،البته در امور علمی و
روحانی از تحقیق و کاوش کار میگیرد.
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از طرز نگارش رقعات ،سوز و اخالص مال شاه عیان میگردد ،قدرت
کالم در جمالت ظاهر و هویداست ،جمله ها عموماً کوتاه کوتاه و در
برخی جاها تالش کرده است تأ نثر مقفی نیز بیاورد.
روش مال شاه در رقعات منطقی و استداللی است که طور نمونه چند
سطر زیر را نقل می کنیم.
«نهایت طلب سلوک است ،نهایت سلوک معرفت و معرفت را نهایتی
نیست ،دروازۀ معرفت همیشه واست ،عارف را همیشه عبور بر آن در است،
تجلی غیر مکرر است و این سخن مقرر است».

«خبر دار شدن ازین حقیقت ضروریست ،واصل شدن با حقیقت چه جای
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مهجوریست ،مهجر بودن شیوه عاقل نیست ،بی خبر خوش بودن بجزۀ شیوۀ
باطل نیست».
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دکتور عنایت اهلل شهرانی
«امید» شمارۀ  ،427اندیانا

مال شـاه بدخشی
هرکسی که در متون قدیمه دربارۀ عرفا و ادباء دسترسی دارند ،یقیناً بنام
«مال شاه بدخشی» روبرو شده اند ،زیرا در تذکره های معتبر نام نامی این
عارف و صوفی مشهور که شهرتش در نیم قارۀ هند بیشتر از افغانستان است،
با احترام خاص ذکر یافته است.
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موالنا حنیف توصیه فرموده بود که در کتاب مذکور دو نام مال شاه بدخشی
باری هم شادروان استاد خلیل اهلل خلیلی به مؤلف تذکرۀ «پر طاووس»

و شایق افندی عالوه گردد ،نگارندۀ این سطور بیاد دارد که شادروان
عبدالقدیر پور غنی یکی از کاکه زاده گان و سخنوران کابل در همه
مجالس علمی و تصوفی میگفت که پادشاه اصلی ملک هندوستان مال شاه
بدخشی است.
آنکس که ز راه معرفت آگاه است مال شـاه است عارف این راه است
از تأثیــــر زبان او معلـــــوم است کامـروز ملقب به لســــان اهلل است
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در کتابی که آقای ضیاء قاریزاده بنام «سهم هندوان در سخن دری»
نوشته اند ،عنوانی را به مال شاه بدخشی تخصیص داده ولی معلومات بیشتر
در مورد شاگرد مال شاه بنام بیغم آورده است و از مال شاه بدخشی کمتر در
آن بحث شده است.
مال شاه غالباً بسال ( 665هـ) در قشالق «ارکسا» مربوط رستاق بدخشان
(تخارستان) دیده بجان گشوده و چون دربار امپراتوران تیموری هند از
علماء و دانشمندان و فقها و عرفان قدردانی مینمود و آنان را به کارهای
علمی تشویق میکرد ،لذا او هم راهی دیار هند گردید و به سیاق فرمودۀ

سخنوری در آن عصر «رو به هند آوردن صاحبدالن از بهر چیست؟» علمای
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بزرگ از خاک های افغانستان ،ایران و ماوراءالنهر چون سیلی از بزرگان
آهنگ هندوستان میکردند ،چونکه امپراتوران تیموری خود شان از سواد
کافی برخوردار بودند و در ادبیات و علوم دیگر و انکشاف آنها سعی بلیغی
بخرچ میدادند ،چنانچه عمو زادگان این تیموری ها در هرات رنسانس را بر
پا کردند ،آنگاه که مال شاه از علوم عقلی و نقلی و ظاهری به عالم عشق
واقعی پا گذاشت ،گفت:
بگذشتم ز درس و مدرسه ها

مدرسه ها و درس وسوسه ها

هیچ زیشان مرا گرهی نگشاد

گرهی چند بر گــــــره افتاد
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شاه جهان امپراتور هند که مرید حضرت مال شاه بدخشی بود ،میگفت:
«در هندوستان دو پادشاه است ،یکی شاه جهان و دیگر مال شاه»( .ص  ،12مال
شاه بدخشی)

دارا شکوه فرزند و ولیعهد شاه جهان که وی را به نسبت اینکه به غوث
االعظم پیر پیران شیخ عبدالقادر جیالنی ارادات کامل داشت ،دارا شکوه
قادری هم میگویند ،به مال شاه بدخشی مرید بود و به او اخالص تمام داشت
و میگفت« :پیر من مرتبۀ عارف و مؤحد را حاصل کرده است ،یعنی مرتبه او
(بی یبصر و بی یسمع و بی ینطق) است»( .ص  ،14مال شاه بدخشی)
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حضرت مال شاه بدخشی بوده وی پیش از آنکه به مال شاه بدخشی مرید
شاهدخت جهان آراء دختر شاه جهان و خواهر دارا شکوه نیز مرید

شود ،این بگفت:
گر میسر شود آن روی چو خورشید مرا
پادشاهی چـــه که دعوای خدایی بکنم
جهان آراء در مورد مرشدش ارادت خویش را اظهار نموده مینویسد« :من
خیال کردم که مرید سلسلۀ چشتیه هستم و حاال در مشرب قادری شریک
(ص)

شده ام ،آیا در کارم گشایش آید یا نه؟ در آن شب حضرت رسول اکرم
(ص)

را بخواب دیدم که مرشدم سرش را در پای مبارک آنحضرت

نهاده
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است و آن حضرت(ص) فرمودند که تو چـراغ خانـوادۀ تیـموری را روشن
کرده یی ،دل من از شنیدن این فرموده باغ باغ شد ،وقتی که من بحالت خود
آمدم در زبانم این رباعی بود که:
شاها تویی آنکه می رســاند ز صفا
فیض نظر تــــــو طالبان را بخـــدا
بر هر که نظر کنی به مقصود رسد
نور نظر تو شد مگــــر نــور خدا»
(ص  ،19همانجا)

مال شاه بدخشی به سه درجه معروف معرفت (علم الیقین ،عین الیقین
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وحق الیقین) موافقت دارد ،چون در بارۀ مال شاه بدخشی گفتنی ها زیاد ولی
گنجایش جریدۀ «امید» کم است ،از آنرو به شرح مطلب اصلی می پردازم.
کتاب کوچک بنام «مال شاه بدخشی ،آثار و افکار» توسط دکتور
ظهورالدین احمد در هند نوشته شده و توسط یکی از جوانان دانشمند
بدخشانی فضل الرحمن فاضل به زبان سلیس و شیوای دری ترجمه شده
است.
اثر مذکور به همکاری انجینر عبدالرحیم ترکمنی از طرف سفارت
کبرای دولت اسالمی افغانستان به سفارش دانشمند گرامی مسعود خلیلی به
چاپ رسیده است ،سال چاپ ماه (می  2111میالدی) و در پنجاه و دو
صفحه ترتیب یافته است.
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و اما در بارۀ مترجم دری برادر ارجمند جناب فاضل:
نگارندۀ این سطور باری در فیض آباد با شهید مغفور مال قربان محمد
یفتلی مقابل شدم ،او مرا به شورچای بدخشانی دعوت فرموده دیدم که
طفلی با او همراه است ،در حدود پنج یا شش ساله ،دست پدر را گرفته راه
میرفت و از من سخت می شرمید ،چونکه بار اول بود که مرا دیده بود،
نامش را پدر مرحومش فضل الرحمن جان معرفی نمود ،چون در سال
( 1661م) به پاکستان شدم ،فضل الرحمن را که منحیث مدیر دستگاه
فرهنگی جمعیت اسالمی کار میکرد ،در پشاور مالقات نمودم ،بدون تردید

و ریا اورا همانطوریکه در طفولیت محجوب یافته بودم ،محجوبتر یافتم،
www.enayatshahrani.com
اطرافیانش گفتند که وی نمونۀ ادب و شرافت است و خوبتر اینکه از همه
مسایل دیگر تیر شده و شب و روز مصروف تحقیق و تتبع و ترجمه است و
چون کتاب «مال شاه بدخشی» بدستم رسید در ختم کتاب سوانح مختصر
این جوهر کان ادب بدخشانی یعنی فضل الرحمن فاضل را خواندم ،بر من
ثابت شد که مال شاه دیگری از بدخشان افغانی در خاک سحر انگیز و
افسونگر هند سر بر آورده ولی بعد از سه صد سال.
در اینجا به شرح حال این جوان ارجمند نمی پردازم ولی میخواهم که
یادگارهای جاویدانی اورا نقل کنم ،و الغیب عنداهلل که در جوانی او صاحب
سی و هفت اثر است ،آیا در پیری کارش به توفان نخواهد کشید؟ و خداوند
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مهربان است ،یزدان پاک اورا قدرت و حوصلۀ نیکو بخشد تا آثار جاویدان
دیگر زرین را در افغانستان بیادگار بگذارد.
من که تعداد تألیفاتش را بشمار آوردم ،تخمین نمودم که اگر از روز
تولدش تا ایندم سالهای حیاتش را حساب نمائیم ساالنه یک -یک کتاب
تألیف یا ترجمه نموده است.
خواندن رسالۀ «مال شاه بدخشی» را به همه کسان مفید میدانم ،مال شاه
یکی از بزرگان افغانستان و قابل افتخار است ،در قطار حضرات مبارک
چون عارف ربانی مجدد الف ثانی ،سید علی همدانی ،علی هجویری ،داتا

گنج بخش ،حضرت باقی باهلل وغیره می آید.
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ای کاش برادر ارجمند فضل الرحمن فاضل آثار دیگر آن عارف بزرگ
افغانستان را از گنجینه های دانشگاه پنجاب بیرون کنند و بطبع برسانند ،اگر
حوصلۀ تایپ و یا کمبودی وقت پیش آید ،اقالً به همان گونه که قلمی
است کاپی و تکثیر گردد تا مردمان از آن مستفید گردند و این کار صواب
دنیایی و اخروی دارد.
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فصـل هفتم
نورالعین واقف الهوری
(وفات  1111هـ ق)

مبارک است بنــام تـــــو افتتاح کالم
تبارک اسمک یا ذوالجالل واالکرام
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دانشمند ارجمند و گرامی محمد عبدالقادر آرزو که در مکتبخانۀ فلسفه و
عرفان بیدل(رح) چشم به جهان کشوده و تا کنون با والد بیدل شناس و بیدل
(رح)

دوستش محمد عبدالعزیز مهجور بن محمد عبدالحمد اسیر

مشهور به

قندی آغا عرس های حضرت ابوالمعانی را همه ساله بر پا داشته و عمر
(رح)

گرانمایۀ خویش را وقف خدمت و انکشاف و شرح افکار ملکوتی بیدل

قرار داده است درین اواخر دیوان غزلیات «واقف» را تصحیح ،تعلیق و
تحشیه بسته که خداوند اورا اجر زیاد دهاد.
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چون نورالعین واقف الهوری از عاشقان بزرگ و عارفان وارسته و نیز از
شعرای درد آشنا و واالمقام زبان دری میباشد ،الزم دیده شد تا چند بیت از
سروده های پر بهای اورا در گنجینۀ مملو از گنج معانی و ادبیات کتاب
«بیدلستان» حبیب اهلل همنوا چغتایی بفرستم.
واقف الهوری از شعرای بلند جایگاه زبان دری میباشد ،وی به شیوۀ
خاص خود و روش و فلسفۀ خویش داد سخن میزند و از آالم و دردهای
جهانیان دادها و ناله ها دارد و گاهی شده که به استقبال حضرت بیدل
اشعاری را بسراید .واقف در فصاحت و روانی و معنی در شعر اندر میان
شعرای بزرگ دری شهرت زیاد دارد و مانند اشعار سلفش حافظ گفتارش
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اشعار واقف بحدی پر سوز میباشند که هنرمندان موسیقی بسی از اشعار
سفته و آراسته با کالم و الفاظ زیبا می باشد.

اورا با لحن داودی میخوانند و چقدر موزون و مؤثر خواهد بود که شعر زیبا
با آواز خوش خوانده شود.
واقف عمر طوالنی داشته اشعارش نمایانگر دردهای دار فانی و ناپایداری آن
میباشد ،هر کلمه و هر لفظ واقف مملو از معانی و شکوه از جهان مؤقتی و عشق
واقعی است.
یارب چه چشمه ییست محبت که من از آن
یک قطــــره آب خـــوردم و دریا گریستم
بیت باال از غزلیست که واقف سروده و استاد شبنم آنرا با آواز میخواند و
بگفتۀ واقف «عالمی را خانه ویران میکرد» ،هنرمند دیگر ابیات واقف را به این
مطلع میخواند:
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دیـــده گریان ســینه بریان کرده یی ای سرت گردم چه احسان کرده یی
از کجــــا می آیی ای طوفان حسن عالمی را خانــــه ویـــران کرده یی
جان دهم شکرانه ات ای درد عشق مردن دشوارم آســـــــان کرده یی

غزل مکمل واقف که احمد ظاهر خوانندۀ شهیر افغانستان آنرا میخواند در
سرخط خواندنهای او قرار دارد:
مرا آنـــــروز گریــــان آفریدند

کــه دامــــــــان بیابـان آفریدند

ز روز من سیـــــاهی وام کردند

شب تاریـک هجـــران آفریدند

قبا شـــد صبح را پیـــراهن آندم

که آن چــاک گریبـان آفریدند

فنا گردیــــدم و از شـــور بختی

ز خـاک مــن نمکـدان آفریدند

ز مویت شام کفــر ایجاد کردند

ز رویت صبــح ایمـــان آفریدند

چـه می پرسی ز من حال دلی را

که حیـــران و پریشــان آفریدند

مرا گویی چنین غمگــین چرایی

چه گویم چون بدین سـان آفریدند

به شیــرینی خود جان ناز میکرد

ترا شیـرین تر از جـــان آفریدند

چـــو قید عشق را کــردند ایجاد

چرا زنجـــیر و زنـــدان آفریدند

بشــور از گــــریه آوردند دل را

از این یک قطره طوفان آفریدند

که آن صفهای مــژگان آفریدند
شکست آن روز بر قلب دل افتاد
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چگویم شکر این «واقف» که غمرا

بمـن دست و گریبـــان آفریدند
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استاد محمد حسین سرآهنگ یا سرتاج موسیقی در افغانستان این غزل
واقف را با شور خاصی میخواند:
عنبرین مــویی مرا دیوانه کرد

یاسمن بویی مرا دیـــوانه کرد

ای مسلمانان بفــریادم رسیـــد

طفل هندویی مــرا دیوانه کرد

باطل السحـر بیـارای هم نشین

چشم جادویی مرا دیـوانه کرد

ماه تـو را دیــده میآیم بشور

طاق ابرویــی مرا دیــوانه کرد

فکر زنجیـری کنید ای عاقالن

بوی گیسویی مــرا دیوانه کرد

از حـــرم لبیک گـویان میروم

جذبۀ کـویی مرا دیــوانه کرد

پیش هر بیگانه گویم راز خود

آشـــنا رویی مــرا دیوانه کرد

میزنم خود را بـر آتش بیدریغ

آتشین خــویی مرا دیوانه کرد

دل بیامیزد عجب دیوانه ییست

کامشب آهویی مرا دیوانه کرد
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انس با مـــردم نمیگیـرد دلم چشم آهویی مرا دیــوانه کرد

«واقف» از میخانه و مسجد نیم
چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد
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مرا عشقش ز خود بیتاب سان هی میبرد واقف
کشیده دامن شـــــوقم سوی وی میبرد واقف
به طرف کعبـــۀ کویـش پیاپی میبــرد واقف
هوای شاهیـــم از جان برون کی میبرد واقف
به تقریب گدایی بر در جانانه خواهم شد
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از کجا می آیی ای طوفــان حسن عالمی را خانـــه ویــران کرده یی
دیده گریان ،سیـنه بریان کرده یی

ای سرت گردم چه احسان کرده یی

مرغ جان را در قفس افگنــده یی

بی گناهـی را به زنــدان کرده یی

خاطــرم امـــروز بر آشـفته است

تو مگـــر کاکل پریشان کرده یی

جان دهم شکـرانه ات ای درد عشق

مردن دشــــوارم آســان کرده یی

عارفان و سالکان 375 .................................................................................................................

دل از خلوت کنــد کسب صفا آهسته آهسته
صدف گوهــر نمایــد قطره را آهستـه آهسته
تمـام شب بســــان بدر بر من جلوه میکردی
ندانستم که گـــردی کم نمـا آهـسـته آهسته
بصاحب مشربان یکـبار نسبت کــی شود پیدا
بدریا میتـــــــــوان شـــد آشنا آهسته آهسته
نخواهم تند چون سیالب گفتن سرگذشت خود
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کنم پیش تــو عرض این ماجرا آهسته آهسته
مباد از عرض احـــوال پریشــانم شـود درهم
بزلفش این سخــن زن ای صفا آهسته آهسته
تالش وصل این سیمین بران آخر گدایم کرد
شـدم مفلــس ز فکــــر کیمیـا آهسته آهسته
ندارد گـــــر اثر ،من بر ندارم دست از زاری
که گردد کارگـر «واقف» دعـا آهسته آهسته
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بهرام سقاء

(رح)

زبان شیرین ،آهنگین و زیبای دری از طریق تورکان دری پرور و دری
دوست در هندوستان کبیر نفوذ و انکشاف نمود ،آغازگر این نهضت میمون
و با فیض و برکت ،قاید بزرگ اسالم و شهریار واال مقام سلطان جهان
محمود کبیر بود.
صدها شاعر و نویسندۀ تورکی زبان در خاک سحر آمیز هند در خصوص
ترویج و انکشاف زبان دری شهکارهایی انجام دادند ،حضرت امیر خسرو
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بلخی ثم دهلوی ،بیدل همه دل و قس علی هذا از آن جمله اند.
ابواالسفار محمد علی بلخی سقاء را در جملۀ شعرای بلخ آورده است ،اما
مدارک دیگر نشان میدهد که در تورکستان غربی تولد شده چنانچه داکتر
عبدالسبحان که دیوان خطی سقاء را در کلکته دیده است میگوید که:
«اصلش از خاندان تورکان چغتایی بخارا بود».

(ص  ،417یا کتاب مجموعۀ

سخنرانی ها)...

نام اصلی سقاء یا این زاهد و صوفی پاک ،شاه ویردی بیات «شاه بیردی»
و بنام بهرام سقاء شهرت یافته است به دلیل آنکه بعد از بیرون برآمدن
ظهیرالدین محمد بابر شاه غازی و پادشاهی او در کابل یک تعداد مردم با
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خان های شیبانی نتوانستند سازش نمایند ناگزیر هرجا که خاندان عظیم امیر
تیمور صاحبقران میرفتند به تعقیب آنان علماء و فضالء نیز تشریف می
بردند.
از آن جمله حضرت سقاء با برادرش که در بلخ ویا کابل بسر میبردند با
برادرش «مؤرخ بزرگ و بی نا م و نشان و شهرت» از کابل به همراه شهنشاه
نصیرالدین محمد همایون پادشاه هند و افغانستان به هندوستان میرود و سپس
با رسیدن در خاک هند سقاء فنا فی اهلل و تارک دنیا میشود و به حج بیت اهلل
تشریف برده در بازگشت اوالً به دهلی و بعداً به آگره استقامت اختیار مینماید و

به حالت درویشی همه روز بمردم آب میرسانید تا در گرمی هندوستان از
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تشنگی نجات یافته و سیراب گردند و به همان سبب اورا سقاء گویند و
خودش نیز نام خود را در اشعار پر سوز و گدازش سقاء میآورده است.
در شهر آگره سقاء به سرودن اشعار عرفانی ،فلسفی و تصوفی خود را
مصروف نگه میداشته تا اینکه بعدها وارد سیلون و بنگاله شده و در شهر
پرگنۀ شریف آباد که نام کنونی آن بردوان و مربوط ایالت بنگاله است
اقامت اختیار مینماید ،بقرار فرمودۀ دکتور عبدالسبحان دیوان غزلیات دری
سقاء یک نسخه در کتابخانه انجمن آسیایی کلکته محفوظ است.
سقاء(رح) در بنگاله برحمت حق میرسد و مرقد مبارکش در شهر بردوان
بوده و زیارتگاه عام و خاص میباشد ،تاریخ وفات و تولد آن عارف بزرگوار
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و گرامی معلوم نیست و اینقدر دانسته میشود که باید بدوره های بابرشاه،
فرزندش همایون شاه و فرزند او جالل الدین اکبر حیات بسر می برده باشد.
دکتور عبدالسبحان عالوه میدارد که سقاء(رح) اولین شاعر دری گوی در
سرزمین بنگاله میباشد که در تتبع خواجه حافظ شیرازی شعر میگفت ،واقعاً
وقتیکه ما اشعار پر سوز اورا میخوانیم میدانیم که سقاء چقدر واله و شیدای
اشعار عالی و ملکوتی حافظ بوده و اینک چند بیت از سرود های اورا با هم
میخوانیم:
اال یا ایهالســـاقی بـــــــده آن بـــــــادۀ حمرا

به یاد روی آن لیلی بــــــه مجنـــونان بی پروا
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بحمداهلل که سقاء شـــد نصیبت در ازل رندی
به خود بینی نگشتی همچو زاهد شهره در دنیا

منم دیوانـــه و شیـــدای حافظ

درین عالم شدم رسـوای حافظ

اگـــر داری دلــــی آگاه بشنو

بود در هر زمان غوغـای حافظ

اشعار و ابیات صوفیانۀ شاه ویردی بهرام سقاء چون منحیث دیوان در یک
جلد بچاپ نرسیده است بناً در بسیاری از تذکره های شعرای هند و
افغانستان و ایران نمونه هایی از سروده ها دیده نمی شود.
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فقط در هر جا که از وی ذکر میگردد ،همان شعر مشهور اوست که مطلع آن:

نشـــاط زندگانی با غــم مـــــردن نمی ارزد
حیات خضر میداری به جان کندن نمی ارزد
چند غزل سقاء را که از کتاب «مجموعۀ سخنرانی های پیوستگیهای
فرهنگی ایران و شبه قاره» به نوشته دکتور عبدالسبحان بدست آوردیم ،واقعاً
یک غنیمت بزرگی بود که وی راساً از روی دیوان خطی سقاء طوریکه
گفته شد در کتابخانۀ انجمن آسیایی کلکته دیده و کاپی نموده است ،امید
است روزی شود که دیوان متبرک این عارف و صوفی فنا فی اهلل بچاپ
رسیده و بدسترس دوستداران عرفان و عالقمندان شعر دری قرار دهند تا به

غنای فرهنگ شرقیان بیافزاید.
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و اینک چند نمونه از غزلیات سقاء تورکستانی:
اال یـا ایهالســـــــاقی بـــده آن بـــــادۀ حمرا
به یــــاد روی آن لیلی بــــه مجنونان بی پروا
ز صورتچون نگهدار از صبا آن زلف مشکینرا

پریشان تا نگردد هـــــــر طرف جمعیت دلها
ز سُر دل بـــه نامحرم بگــــویم گـر بسوزندم
میان انجمن هرشب مـرا چـــون شمع سر تا پا
بحمداهلل که ســـقاء شد نصیبت در ازل رندی
به خود بینی نگشتی همچو زاهد شهره در دنیا
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طریق خلق جهان روز و شب جهان طلبی است
تورد نموده بهر صورت این چه بوالعجبی است
تویی درون دل و دیـــده یا کـــس دیگر است
به من بگـــوی خدا را اگــــرچه بی ادبی است
فرو نیایـــد از آن ســــر مرا بـــــه آب حـیات
که عکس روی تــــو افـتاده درمی عنبی است
سبب به رنــــدی «سقاء» و زهــــد خلـق تویی
که کار و بار جهان سر به سر همــه سببی است
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نشــــــاط زندگانی بـــا غم مـــــردن نمی ارزد
حیات خضــر میداری به جـــان کندن نمی ارزد
به عشرت گـــر نشینی عمــــرها بر مسند راحت
به خشت زیــــر پهلو در لحـــد خفتن نمی ارزد
به علم و فضـل اگــر عالمۀ عالم شوی آخـــــر
به یک حرف از خط اعمال خود خواندن نمی ارزد

به جنت گـر نباشد در نظـــر دیدارش ای «سقاء»
بهشت و حور و غلمانش به یک دیدن نمی ارزد
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حاجبان حلقه سحـــر که به در خانه زدند
درد نوشـــــان بالکش در میخـــانه زدند
تا کشــادی در میخانــــۀ وحدت به مراد
نامــرادان تو بر ساغـــــــر و پیمانه زدند
کفر و زنار ســــر زلف تو عالم بگــرفت
مگــــر از غیب صال جانب بتخانــه زدند
شب چو افسانه این شمع در این بزم گذشت
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پاکبازان ســـر عشق چــــو سقای گدای
آتش از رشک به جـان و دل پروانه زدند

نقد جان باختــــه سر در پـی جانانه زدند

زاهد به ســـــــر بادۀ رنـدان نمی رسد
هر تشنه لب به چشمۀ حیوان نمـی رسد
گوید اگرچــــــــه قصه ارباب معنوی
حیوان ناطق است بــــه انسان نمی رسد
باشــــــد همیشه در پی سامـان روزگار
کارش بدین طـریق به سامان نمی رسد
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هر ســر نهاده در پی میــــــدان کارزار
ثابت قدم چو نیست به میدان نمی رسد
راهی نمی بـرد بســوی در شاهــــــوار
«سقاء» صفت کسی که به عمان نمی رسد

ای دل اندوهــناک از شام هجــران غم مخور
صبح وصلی دارد آن خورشید تابان غم مخور
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مهربانی دارد آن مــه با غــــــریبان غم مخور
گر شدی دور از وطن در شام غربت تیره روز

شادمانی ای دل غمگیــن که آخــر مـی رسد
صبح صادق از پی شــام غریبـــان غــم مخور
طمطراق عالــــم فانی دو روزی بیــش نیست
ملک با ظالـم نخواهد ماند چنــدان غم مخور
گر به اسکندر شدی «سقاء» در این ظلمت سرا
خضر نبود بی خبر از آب حیـوان غـــم مخور
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سقاء تا چه اندازه معتقد حافظ بود از اشعار زیر وی ظاهر میگردد:
منم دیوانــــه و شـــیدای حافظ در این عالم شدم رسوای حافظ
من ژولیــده مو در ســــر ندارم خیالی بهتــر از ســـودای حافظ
اگـــــر داری دل آگاه بشــــنو بود در هر زمان غــوغای حافظ
همان بهــتر که نقد جان خود را بشانــــم بر قــــد واالی حافظ
اگر آیـــد ز راه دل به ســــویم درون دیده ســازم جـای حافظ
شنیدم در دل و دیدست جایش

نشــد معلومـم از مــاوای حافظ
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وگــر خدمت نمی آید ز دستم
من از جان و دل «سقای» حافظ
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علی هجویری

(رح)

ابوالحسن علـی بن عثمان هجـویری در اواخـر ســدۀ ســوم هجـری در
عروس البالد غزنی تولد گردیده و بقول یکی از دانشمندان اکبر سنا غزنوی
در کتاب «تذکرۀ عرفای غزنی» وفات علی هجویری در نزده هم صفر سال
( 495هـ) در شهر الهور رخ داده است.
پدر این پیر هجویر در کتاب «اشعۀ زرین» بنام «شیخ عثمان هجویری

مشهور به اربابا» معرفی شده است.
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هجویر فعالً در غزنی شهرت ندارند و گویند که نام هجویر را درین
اواخر به «اندړ» تغییر داده اند و اگر همین موضوع درست باشد واقعاً کار
ناصواب است ،چونکه اوالً چرا باید یک نام تاریخی بدون موجب تغییر داده
شود ،دو دیگر اینکه این نام جهانی و مشهور است و شخصیت بزرگ
عرفانی اسالم به این نام شناخته شده و باید بدان نام افتخار نمود.
مرقد مطهرۀ این شخصیت مبارک را نویسندۀ این سطور در الهور زیارت
نموده است و واقعاً دربارش کیفت دارد ،دقایقکه دستهایم را بلند گرفته و
در حقش آیات متبرکه را میخواندم ،دیدم که یک خانم جوان بطرف
مرقدش با تصور اینکه کعبه است نماز میخواند.
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بسیار آرزو داشتم تا در بارۀ این بزرگ مرد عرفان که نامش در همه
کتابهای عرفانی با احترام خاص ذکر رفته چیزی بنویسم ،اتفاقاً مضمونی را
بدست آوردم بنام «عرفان ،کشف المحجوب» بقلم عمرانی ،نام اصلی
نویسنده معلوم نیست ،در پائین صفحه «شمارۀ  /14 -13بخوان و بدان» آمده،
چون متن موضوع قوی نوشته شده بود الزم دیده شد که عیناً درین کتاب
داخل گردد و شاید هم اعتراضات موجود باشد و خوب است که مورد
توجه خوانندگان قرار گیرد.
حضرت خواجۀ اجمیر جناب شیخ معین الدین چشتی زمانیکه در چله

خانۀ حضرت علی هجویری مشهور به «دادای گنج بخش» در الهور تشریف
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برده بود ،این بیت را سرود:
گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا
ناقصان را پیر کامل ،کامالن را رهنما
اکبر سنا غزنوی مینویسد که علی هجویری از جملۀ سادات کرام است و
در هشت واسطه به حضرت امام حسن مجتبی میرسد.
زنده یاد استاد خلیل اهلل خلیلی که احترام خاص به سادات کرام و عالقۀ
مفرط به عرفا دارد یک پارچه شعر زیبا دربارۀ علی هجویری سروده است
که از کتاب «اشعۀ زرین» سنا گرفته شده درینجا می آوریم:
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دولت شبگیر

صبح جســـتم دولت شبگیــر را خـــوابگاه خواجــۀ هجــویر را
بارگاهی دیدم از گـــردون بلند خفته در وی روشــناس ارجمند
شیخ ما آن اســـــــــتاد غزنوی پهلـــــوان رهـــــــروان معنوی
فیض او از آســـمان گشته فرود چرخ میخواند به خاک او درود
خاک کــویش در نگاه کامالن توتیای دیــــــدۀ صاحبــــدالن
آفتاب عشـــــــق تابد زین حرم پادشـــاهی خفتــه اینجا در گلم
پادشــاهی بود از فقـــرش کاله ژنـده دلقش پادشــــاهان را پناه
چیره شد چون خسـرو گیتی ستان حضرت محمود بر هنــدوسـتان
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دولت محمودیــان باقـــی نماند
شیخ مـا بی زحمت تــیر و کاله رهسـپر شــــد در غبــاران سپاه

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند

لیک باشد شیـــخ ما را جـاودان ملک عشق از این جهان تا آنجهان
رخنــه در ملک دل آگاه نیست ملک حق مغلوب سال و ماه نیست

ای چراغ الهـــور از تو نور بار نالـــۀ زار مرا هــــم گوش دار
از سنایی من ســـــالم آورده ام وز پــــدر پیشت پـیام آورده ام
از نگاهت حـال ما مستور نیست کابل از الهور چندان دور نیست
التفاتی زانکـــــه مهمـــان تو ام مهمان خـــوان احســـــان تو ام
ذره را خـورشـــــید باال می برد
تا برین چــــــرخ معلـی می برد
و اینک مقالۀ «عرفان ،کشف المحجوب تعالی حکمت و عرفان» تحقیق و نوشتۀ عمرانی.
با احترام ،ع .شهرانی
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عـــــــــــرفان
کشف المحجوب
تعالی حکمت و عرفان
«بخوان و بدان» ،شمارۀ 14 -13
تحقیق و نوشته :عمرانی

تاریخ کتابت «کشف المحجوب» بیانگر این مطلب است که قدیمیترین
کتابی که در تصوف اسالمی به زبان دری نوشته شده ،همین کتاب است.

جای تردید نیست که کتاب «اللمع» تألیف ابو نصر سراج ( 378هـ) و کتاب
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«طبقات الصوفیه» اثر عبدالرحمان سلمی نیشاپوری ( 412هـ) و کتاب «رسالۀ
قشیریه» نوشته ابوالقاسم قشیری از جمله کتابهای مشهور صوفیه هستند که
پیش از «کشف المحجوب» نوشته شده اند ،اما چنانکه میدانیم هیچ یک از
این آثـار بـه زبان دری (آن گـونه کـه هجویری در «کشـف المحجوب» از
آن اســتفاده کـرده است) نوشــته نشـده اسـت ،در ارزش و اهـمیت «کشف
المحجوب» همین بس که روی آراء و افکار بسیاری از نویسندگان صوفی
مشرب پس از خود اثر گذاشته و همگی از آن به نوعی تأثیر پذیرفته اند از
آن جمله اند:
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«اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابی الخیر» تألیف محمد بن منور
( 574هـ)« ،تذکرۀ االولیاء» اثر شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری ( 927هـ)،
«نفحات االنس» تألیف عبدالرحمن جامی ( 883هـ).
اسلوک کتاب «کشف المحجوب» :اسلوب و سبک این کتاب به
شیوۀ کهنه و معمول سدۀ چهارم و پنجم است و پر است از لغات و ترکیبات
دری که گنجینه ییست گرانبها از کلمات دری قدیمی در همان شکل و
هیأت مرسوم زمان که لهجۀ متعارف ساکنان شمال شرقی و مراکز اولیۀ
لهجه دری بوده است ،ویژگیهای دستوری کالم عیناً به همان زمان تعلق

دارد ،تکرار حروف گوشنواز و آوردن سجع و تفنن بدیعی نیز در کتاب کم
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نیست که در مجموع سیری طبیعی دارد ،به نمونه هایی از آنچه گفته شد
توجه کنید:
«- 1توحید آن بود که دون حق را بر دلت خطر نبود و خاطر مخلوقات را بر
سرت گذر نباشد و مرصف معاملت را گذر نباشد».
«- 2و اندر حقیقت دوستی ،هیچ چیز خوشتر از مالمت نیست از آنکه
مالمت دوست را بر دل دوست اثر نباشد و دوست را جز بر سر کوی
دوست گذر نباشد».
«- 3گفتم که صفا ضد کدر بود و کدر از صفات بشر بود و حقیقت صوفی
صوفی بود آنک اورا از کدر گذر بود.

عارفان و سالکان 386 .................................................................................................................

«- 4صفا از صفات بشر نیست ،زیرا که مدار مدر جز بر کدر نیست و مر
بشر را از کدر گذر نیست ،پس مثال صفا به افعال نباشد ،و از روی
مجاهدت مر بشریت را زوال نباشد و صفت صفا را نسبت با فعال».
«- 5کونین اندر پلۀ ترازوی فقرش به پرشته ای نسنجد و یک نفس وی اندر
هر دو عالم نگنجد ،آنکه نامش از حق فقیر است ،اگرچه امیر است،
فقیر است ،هالک گشت آنکه پندارد که وی نه اسیر است ،اگرچه
جایگاهش تخت و سریر است».
«- 9گفت( :الفقر عزالهله) پس چیزی که اهل را عز بود مر نا اهل را ذل

بود ،و عزش آن است که فقیر محفوظ الجوارح بود از زلل و محفوظ از
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خلل ،نه بر تنش معصیت و ذلت رود و نه بر جانش خلل و آفت صورت
گیرد ،از آنچه ظاهرش مستغرق نعم ظاهره بود و باطنش منبع نعم باطنه
تا نفسش روحانی بود و دلش ربانی ،خلق را بدو حواله نماند و آدم را
بدو نسبت نه».
از موارد قلیل از این قبیل که بگذریم نثر کتاب نثر روان و یکدست و
بسامان است و لغات زمان به شیوۀ روز و صبغۀ اقلیمی در آن غیر محسوس و
قابل هضم است ،حذف افعال به قرینه نیز از دیگر ویژگیهای این کتاب
است که محتاج به توضیح نیست و از مختصات سبکی آن دوره است.
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احوال مصنف :حاجی خلیفه در «کشف الظنون» (ج  ،2ص  )1464و
جامی در «نفحات االنس» (ص  )319نام اورا ابوالحسن علی بن عثمان بی
ابی علی الجالبی الهجویری الغزنوی نوشته اند ،اما در بیشتر تذکره هایی که
بعدها پرداخته شده و نیز در تحقیقات و مقاالتی که در دوره های اخیر
صورت گرفته اند اورا جالبی یا هجویری –تنها -ذکر کرده اند .با این طریق
آنچه از متن کتاب بر می آید و پژوهنده در حین مطالعه با آن رو برو میشود
آن است که مصنف در بیشتر ابواب کتاب به صورت تقریب یک بار یا
بیشتر نام خود را عیناً علی بن عثمان جالبی ذکر میکند.

هجویری پیش از آنکه در افغانستان و ایران شناخته شود ،در هند و سند
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شهرت داشته و بیشتر محققان هندی و پاکستانی اورا با القاب «پیر هجویر یا
سید هجویر» می شناسند ،لقب «گنج بخش» نیز از دیگر القاب اوست و در
وجه تسمیۀ این لقب نوشته اند :هنگامیکه خواجه معین الدین چشتی از شیوخ
سلسلۀ چشتیه ( 933هـ) به مقام «قطب الهور» مفتخر شد ،به زیارت ضریح
هجویری رفت و در مقابل قبر وی ایستاد و این بیت را خواند:
گنج بخش هردو عالم ،مظهر نور خدا
کامالن را پیــر رهبر ،ناقصان را رهنما
و از آن تاریخ به بعد بدین لقب مشهور شد.
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تولد و نشو و نمای مصنف :هجویری در حدود سدۀ چهارم هجری
«تاریخ دقیق آن معلوم نیست» در غزنه زاده شد.
نشو و نمای وی دردو شهر مهم غزنه (جالب و هجویر) بوده و دوره
کودکی و جوانیش را در این دو شهر پشت سر نهاده و زیر نظر پدرش (شیخ
عثمان ابن ابی علی) تربیت یافته است ،غزنه در آن روزگار مرکز تجمع
علماء و فضال و صوفیه بود ،پدر مصنف که خود اهل تقوا و ورع بود در
همین شهر ساکن شد و وجودش را وقف تربیت معنوی فرزندش نمود ،مادر
مصنف نیز زنی عالمه و متدینه بود.

مصنف «یک مسلمان واقعی و صوفی صافی بود که
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سعۀ صدر مصنف:

حرمت خانقاه و مسجد را به شوکت بارگاه و دربار نفروخت و دامن پاک
قناعت را به شوخ طمع نیالود و عمر عزیزش را در راه کسب فیض از علمان
و مشایخ و ترویج دین و ارشاد راهیان طریق به سر برد» .و قرار معلوم پدرش
و خودش همراه با لشکریان محمود بزرگ آنگونه که استاد خلیلی هم به آن
اشاره نموده و در لوح مزار وی در الهور ذکر شده غرض جهاد به الهور
آمده اند و پس از انتشار دین مبین اسالم در همانجا ماندگار شده و وفات
کرده اند.
طریقت مصنف :وی اهل «صحو» بود و آن را بر «سکر» ترجیح میداد،
در طریقت از مسلک «جنیدیه» تبعیت میکرد ،عین عبارات مصنف در باره
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این مسلک چنین است« :شیخ من جنیدی مذهب بود ،وی گفتی که سکر
بازیگاه کودکان است و صحو فناگاه مردان است ،من که علی بن عثمان
جالبی ام ،میگویم بر موافقت شیخم (رحمته اهلل علیه) که کمال حال صاحب
سکر ،صحو باشد و کمترین درجه اندر صحو از رؤیت بازماندگی بشریت بود».

عالقۀ مصنف به حقیقت و لُب دین و روح شریعت است و صوفیان
بازاری را به چیزی نمی گیرد.
در روزگار خود در کمال متانت با افالس و تهیدستی ساخت و روی به
بارگاه سالطین زمان نیاورد و رنج سفر را بر خود قبوالند و از محضر علما و
مشایخ کسب علم و دریافت معرفت کرد.
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وی با سالح عشق که از راه تزکیه مؤفق به کسب آن شده بود در شبه
قارۀ هند به نشر حقایق اسالم پرداخت و مرقد و بارگاه او نیز در «الهور»
همواره مورد احترام پاکدالن عالم بوده است.
گفته میشود که مذهب رسمی وی حنفی است ،این موضوع تا چه حد
صحت داشته باشد بر ما معلوم نیست.
مشایخ و پیران مصنف :او از تمام کسانیکه به نوعی با آنان حشر و نشر
داشته در زمان خود به نیکی یاد میکند و در این میان چند تن را به استادی و
مرشدی نام میبرد« :و من هم زین اوتادو شیخ عباد ابوالفضل محمد بن
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الحسن الختلی(رض)» ،اقتداء من در این طریقت بدوست؛ عالم بود به علم
تفسیر و روایات و اندر تصوف مذهب جنید داشت.
و در جای دیگر مینویسد:
«و من هم شیخ امام اوحد واندر طریق خود مفرد ،ابوالعباس احمد بن
محمد االشقنی ،اندر فنون علم اصولی و فروعی ،امام بود و اندر همه معنی
ها رسیده و مشایخ را بسیار دیده و از کبراء و اجله اهل تصوف بود.
مرا با وی انسی عظیم بود و وی را بر من شفقتی صادق و اندر بعضی
علوم استاد من بود».

از دیگر استادان مصنف ابوالقاسم علی بن عبداهلل گرگانی را میتوان نام
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برد ،خود وی در این مقام میگوید:
« ...روی دل همه اهل درگاه بدو بود و اعتماد جمله طالبان بر او ،روزی
من خدمت شیخ نشسته بودم و احوال و نمودهای خود را بر او می نمودم.»...
و جالب این است که مؤلف «رسالۀ قشیریه» را در جای جای اقوال خود
امام و استاد می نامد و به عظمت و تمکین در «یاد کرد» نام مشایخ از ابوسعید
ابی الخیر در مقام «شاهنشاه محبان و ملک الملوک صوفیان» یاد میکند.

منظری که نظر پژوهندگان ادب و حکمت و عرفان را به خود جلب
میکند ،سفرهای آفاقی و انفیسی پیران و مشایخ تصوف است ،مصنف کتاب
«کشف المحجوب» نیز از این رویه پیروی کرده و بسیاری از نواحی قلمرو
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اسالم را در آن روزگار از نزدیک دیده و از ارشاد بزرگان آن شهرها بهره
ها گرفته است ،به نمونه هایی از ذکر این سفرها به قلم مصنف نگاه می
کنیم« :وقتی من اندر دیار عراق اندر طلب دنیا و فنای آن ناپاکی می کردم و
او ام بسیار برآمده بود».
ویا« :درویشی دیدم اندر جمال آذربایگان که میرفت و میگفت این بیتها
به شتاب:
واهلل ما طلعت شمس وال غربت
اال و انت منـی قلبی و واسوسی

از سماع این متغیر شد و پشت به سنگی باز گذاشت و جان بداد.
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ویا« :و اندر ترکستان دیدم به شهری به سرحد اسالم که آتش اندر کوهی
افتاده بود و می سوخت و از سنگهای آن نوشادر بیرون میجوشید و اندر آن
آتش موشی بود ،چون از آتش بیرون آمدی هالک شدی».
ویا« :و اندر هندوستان دیدم که اندر زهر قاتل ،کرمی پدید آمده بود و
زندگی وی بدان زهر بود» .و هیج امری در این سفرها بر شیخ دشوارتر از
خادمان جاهل و مقیمان بی باک نبوده است:
« ...و آنچه مقیمان بر من کردندی از بی طریقتی ،من نذر کردمی که اگر
وقتی من مقیم گردم ،با مسافران این نکنم».
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اقامت مصنف در الهور :هجویری چهل ساله بود که به الهور سفر
کرد و در همانجا اقامت گزید و مسجدی در آنجا ساخت و به ترویج دیانت
و تعلیم و ارشاد پرداخت.
اشاره به این موضوع که وی از دست و زبان مردم روزگار خود در امان
نبود و همواره از مردم روزگار گله و شکایت داشت ،شاید خالی از ذکر
نباشد ،چرا که وی در دیار الهور نیز به همین درد گرفتار آمده و میگوید:
«من اندر دیار هند اندر میان ناجنسان گرفتار مانده.»...

از وضع زندگی خانوادگی و اوالد و اعقاب وی آگاهی چندانی نداریم و
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همچون دیگر بزرگان این دیار از ذکر احوال زندگانی و جزئیات روابط
خانوادگی و اجتماعی او کامالً بی بهره ایم ،اال اینکه از متن تصنیف حاضر
مدد برگیریم و از البالی آن به اندکی از وضع معیشتی او پی ببریم ،چنانکه
خود در این باره مینویسد« :و مرا که علی بن عثمان الجالبی ام از پس آنکه
حق تعالی یازده سال از آفت تزویج نگاه داشته بود ،تقدیر کرد تا به فتنه
اندر افتادم و ظاهر و باطنم اسیر پری صفتی شد که با من کردند بی از آنکه
رویت بوده بود و یک سال مستغرق آن بودم چنانکه نزدیک بود که دین بر
من تباه شدی تا حق تعالی به کمال فضل و تمام لطف خود عصمت خود به
استقبال دل بیچارۀ من فرستاد و به رحمت خالصی ارزانی داشت» .و این امر
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گویای آن است که وی در تزویج شکست خورده و آزرده خاطر گشته
است؛ و بدین ترتیب از جزئیات زندگی مصنف تا حدودی میتوان آگاهی
یافت که البته این امر بستگی به تالش و تحقیق فراوان در استنباط متن و
استدراک آن دارد.
و دریغا که تاریخ فوت این نویسندۀ صوفی مشرب ،همچون تاریخ
والدتش بر ما معلوم نیست ،اما دارا شکوه در کتاب «سفینۀ االولیا» سال
مرگ وی را ( 459هـ) و به قولی ( 495هـ) می نویسد.
آراء و ارقام متعددی در بارۀ مرگ این نویسنده ذکر کرده اند که از

جملۀ آنها موارد زیر را میتوان بر شمرد:
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نکلسن در «کشف المحجوب» که به زبان انگلیسی برگردانده است،
تاریخ ( 495و  496هـ) را ذکر میکند ،قاسم غنی در کتاب «تاریخ تصوف
در اسالم» ،تاریخ ( 471هـ) را ذکر میکند ،نفیسی در «سرچشمۀ تصوف»
تاریخ ( 494هـ) را مرقوم کرده است ،دکتر زرین کوب در کتاب «ارزش
میراث صوفیه» حدود ( 451هـ) را حدس زده است.
هرمان اته رقم ( 495هـ) را درست میداند.
ژوکوفسکی ،محقق و مصحح این کتاب رقم ( 495هـ) یا کمی بعد از آن
را ترجیح میدهد ،و اقدم آنکه از روی ماده تاریخی که در دست است
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میتوان رقم مرگ وی را همان ( 495هـ) دانست و هرسه قول این رقم را
تأیید میکنند.
این ماده تاریخها عبارتند از:
الف:

این روضه که با نیش شــده فیض الست
مخدوم علی راست که با حـــق پیوست
در هستی خود نیست شد و هستی یافت
زان سال وصالش افضل آمد از «هست»
این ماده تاریخ از معین الدین چشتی است وکلمه «هست» طبق حروف
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ابجد برابر است با ( 495هـ)
ب:

چونکه ســردار ملک معنی بود
سال وصلش بر ایاز دو «سردار»
که این ماده تاریخ از عبدالرحمن جامی است و کلمه «سردار» طبق
حروف ابجد برابر است با ( 495هـ)
پ:

خواه از جبریل ز هاتف مجو

سال بنــــــای حـــرم مؤمنان

چشم به مسجد االقصی فگن

الذی بار که هـــــم بخــوان
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و سرانجام این ماده تاریخ را محمد اقبال الهوری ساخت که عبارت «به
مسجد اقصی فگن» طبق حروف ابجد با رقم « 495هـ) برابر خواهد .مزار و
مقبره هجویری در شهر الهور واقع است.

(رسالۀ داتا گنج بخش ،ترجمه احمد

سمیعی)

آثار مصنف :قابل ذکر است که مصنف بجز این تصنیف ،کتابهای
دیگری نیز به سلک تحریر در آورده است که از جملۀ آنها دیوان شعر
اوست ،که به سرقت رفته و از آن هیچ اطالعی در دست نیست.
دیگر آثار هجویری عبارتند از« :منهاج الدین»« ،فناویقا»« ،شرح کالم
حسین منصور حالج»« ،البیان الهل العیان»« ،نحو القلوب»« ،اسرار الخرق و
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الملونات»« ،االیمان»« ،الرعایه بحقوق اهلل تعالی».
با وجود این تصانیف ،مهمترین اثر هجویری تصنیف گرانسنگ «کشف
المحجوب» است که نسبت به دیگر آثار وی شناخته شده تر و مشهورتر
است ،نگرش به محتوا و درونمایۀ کتاب «کشف المحجوب» پژوهنده و
خواننده ساعی را با معارف غنی فرهنگ و عرفان اسالمی آشنا می سازد.
ابو حامد محمد غزالی تصوف را غایت راه سیر و سلوک خردمندانۀ
آدمیان میداند و عالمانه از آن دفاع میکند ،این صوفی عالی مقدار در بیشتر
آثار خود به اسرار و معامالت متعالی تصوف توجه دارد و در کتاب «احیاء
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علوم الدین» و «المنتقذ من الضالل» به تام و تمام از مشرب تصوف سخن
میگوید.
باید دانست که تصوف در آغاز در دامن اسالم رشد کرد و بعدها بالنده
شد و به پیش رفت ،آبشخور تصوف قرآن و حدیث و روایت و سیرۀ پیامبر
گرامی اسالم و صحابه بود و در بستر تاریخ ،در حرکتهایی بعدی و تکاملی
خود با نظامهای فکری در آمیخت و مشربی وسیع پیدا کرد و به عرفان
عاشقانه و عارفانه و عابدانه تبدیل شد ،تصوف ،تزکیه ،نفس و قدم در راه
نهادن است ،این طریق در قدمهای نخست جز با زهد و تعبد و تهجد میسر

نیست و در قدمهای بعدی سیری عالی تر پیدا میکند ،سخن در این باب
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بسیار است .اما هرچه هست صرف نظر از برخی تأویالت بی اساس و افراط
و تفریطهای جانبی تصوف یک نظام منظم فکری است که از متن و بطن
اسالم مایه و قوام میگیرد.
بهتر است در این باره از اقوال اکابر و اعاظم صوفیه و اهل عرفان استفاده
کنیم.
جنید را «قدس اهلل روحه العزیز» که سید این طایفه است سوال کردند از
تصوف گفت« :ترک تکلف در همه احوال و سکون با حق سبحانه و تعالی
است در همه وقت ،»...از سری سقطی از تصوف پرسیدند ،گفت« :صوفی
چون باد است که به هر جای بوزد و چون خاک است که هر کس قدم بر او
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نهد و چون آب است که هرچه نجس باشد بدو پاک کنند و چون آتش
است که نور او به هر جای برسد.»...
رومی گفت« :تصوف درویشی اختیار کردن است و سوال ناکردن است
و ایثار کردن.»...
معروف کرخی گفت« :تصوف حقیقت کارها نگاه داشتن است و به علم
سخن گفتن.»...
بوتراب نخشبی گفت« :صوفی را هیچ چیز تیره نگرداند و صوفی
هرچیزی را صافی گرداند.»...

قیس گفت« :تصوف صبر است در بال و پرهیز است از هوی.»...
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(رح)

ابو عبداهلل خفیف

گفت« :تصوف دل پاک گردانیدن است و از

رضای خلق جستن.»...
(رض)

امام جعفر صادق

را که منبع طریقت بود از تصوف پرسیدند ،پاس

داد که« :متابعت رسول(ص) سنت است و متابعت احوال او ،تصوف.»...
یکی از بزرگان طریقت را از تصوف پرسیدند ،سه جواب گفت« :یکی از
علم و یکی از حقیقت و یکی از حق ،جواب علمی آن است که صافی
کردن دل است از همه کدورات و استعمال خلق با همه مخلوقات و متابعت
سنت رسول(ص) .و جواب حقیقی آن است که عدم امالک و بیرون آمدن از
بندگی صفات و استغنا از همه مخلوقات ،تصوف است و جواب حق آن
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است که صافی شدن است از همه کدورات و در آن صفا صافی شدن ،آنکه
در صفای صافی فانی شدن و مثل این بسیار گفته اند اما سخن چون بسیار
شود ،منقطع گردد».
مصنف «مناقب الصوفیه» در فضل صوفی و تفضیل حال ایشان ،در بدایت
امر می گوید« :بدان که ابتدای احوال این جماعت از عهد رسول(ص) ظاهر
شده است که در روزگار او جماعتی بوده اند از متصوفه که همه معانی
تصوف در ایشان جمع بود ،این طریق از آن ممهد شد و همچنین خواهد بود
الی یوم القیامه».

هجویری در باره حقیقت تصوف و تفاوت تصوف حقیقی با تصوف
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بازاری ،زیر باب تصوف چنین میگوید ...« :پس صفا معنی متاللی است و
ظاهر تصوف حکایت از آن معنی و اهل آن اندر این درجه بر سه قسم
است :یکی صوفی و دو دیگر متصوف و سه دیگر مستصوف .صوفی آن
بود که از خود فانی بوده و به حق باقی ،از قبضۀ طبایع رسته و به حقیقت
حقایق پیوسته.
و متصوف آنکه به مجاهدت این درجه را می طلبد و اندر طلب خود را
بر معاملت ایشان درست همی کند و مستصوف آنکه از برای مال و جاه و
حفظ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشد و از این هردو از هیچ معنی خبر
ندارد ،تا حدی که گفته اند :مستصوف به نزدیک صوفی از حقیری چون
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مگس بود و به نزدیک دیگران چون گرگ پر فساد ،که همه همتش دریدن
و لختی مردار خوردن باشد ،پس صوفی صاحب وصول بود و تصوف
صاحب اصول و مستصوف صاحب فصول؛ آنرا که نصیب وصل آمد به
یافتن مقصود و رسیدن به مراد ،از مراد بی مراد شود و از مقصود بی مقصود،
و آنرا که نصیب اصل آمد بر احوال طریقت متمکن شده و اندر لطایف آن
ساکن و مستحکم گشت و آنرا که نصیب فصول آمد از جمله بازماند و بر
درگاه رسم فرو نشست و به رسم از معنی محجوب شد و به حجات از وصل
واصل بازماند».

از حاصل عبارات هجویری چنین بر می آید که وی یک صوفی متعبد و
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پارسا و تابع شریعت بود و سرسخت ترین مدافع تصوف وصولی هم اوست
که سخت بر تصوف بازاری تاخته و کتابی پرداخته که در نوع خود بی نظیر
است .بهتر است از زبان وی بشنویم که گفت« :و آنچه گفتم که این کتاب
را کشف المحجوب نام کردم مراد آن بود که تا نام کتاب ناطق باشد بر
آنچه اندر کتاب است مر گروهی را که بصیرت بود چون نام کتاب بشنوند
دانند که مراد از آن چه بوده است و بدان که همه عالم از لطیفۀ تحقیق
خداوندی محجوبند ،بجز اولیای خدای تعالی و عزیزان درگاهش و چون
این کتاب اندر بیان راه حق بود و شرح کلمات و کشف حجب بشریت جز
این نام وی را اندر خور نبود.»...
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فهرست مآخذ
الف:
 شهرانی .عنایت اهلل ،زیب النساء بیگم و مفهوم عشق در اشعار او ،کابل، 1386هـ؛
 -موالیی .محمد سروو ،تجلی اسطوره در شعر حافظ ،انتشارات توس 1398 ،هـ؛

 حلبی .داکتر علی اصغر ،مبانی عرفان و احوال عارفان ،ایرانشهر 1377 ،هـ؛ -ابن عربی .محی الدین ،حجاب هستی ،داکتر گل بابا سعیدی ،تهران 1381 ،هـ؛

 -بدخشی .مال شاه ،مترجم فضل الرحمن فاضل ،مجلۀ پیمان ،نیویارک ،جلد

www.enayatshahrani.com
 ،7 ،9 ،5سال  2111میالدی؛

 -سلجوقی .صالح الدین ،افکار شاعر ،کابل  1329هـ؛

 نامق .برهان الدین ،طریقۀ نقشبندیه ،مجلۀ پیمان ،نیویارک ،جلد  3و  ،4سال1666م؛
 شهرانی .عنایت اهلل ،کتاب تصوفی و انسان ،چلچراغ در شبستان عرفان،سویدن ،سال  2113میالدی( ،تقریظ به کتاب «تصوف و انسان» تألیفی
پروفیسور داکتر عبدالحکیم شرعی جوزجانی ،چاپ کابل؛
 دیوان حافظ؛ غیاث اللغات؛ ایران نامه ،سال هشتم ،شمارۀ دوم ،امریکا؛ غزلیات نورالعین واقف ،به تصحیح و اهتمام محمد عبدالقادر آرزو ،مطبعۀصنعتی و طباعتی احمد ،کابل  1384هـ .
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ب:
- 1تاریخ بیهقی ،داکتر علی اکبر فیاض ،کابل مطبعۀ دولتی  1393هـ؛
- 2مثنوی معنوی ،نیکلسون ،تهران  1392هـ؛
- 3نمونۀ غزل فارسی ،زهرا خانلری «کیا» ،تهران ()2534؛
- 4زندگی ابو علی سینا ،مظفر سربازی ،تهران خیابان شریعتی؛
- 5تاریخ هرات در عهد تیموریان ،داکتر عبدالحکیم طبیبی ،تهران 1398هـ؛
- 9دانشنامه ،متین سلجوقی ،پاکستان 1371 ،هـ؛
- 7تاریخ مختصر افغانستان ،عبدالحی حبیبی ،کابل  1398هـ؛
- 8فضایل بلخ ،داود واعظی ،به تصحیح حبیبی ،ایران  1351هـ؛
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- 6دیوان کابل شمس تبریزی ،جالل الدین بلخی ،فروزانفر ،ایران  1371هـ؛
 - 11طبقات ناصری ،منهاج سراج ،به تصحیح حبیبی ،تهران 1393هـ؛
 - 11غزنویان متأخر ،کلیفورنیا باسورث ،ترجمۀ فنایی ،کابل  1397هـ؛
 - 12تاریخ غزنویان ،باسورث ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ()2539؛
 - 13خراسان بزرگ ،داکتر احمد رنجبر ،تهران 1393هـ؛
- 14میر سید علی همدانی ،داکتر ریاض ،اسالم آباد1661 ،هـ؛
- 15پر طاووس ،حنیف بلخی 1394 ،هـ؛
 - 19تذکرۀ االولیاء ،عطار ،به تصحیح محمد استعالمی ،تهران  1391هـ؛
 - 17تاریخ گردیزی ،به تصحیح حبیبی ،تهران 1393هـ؛
 - 18غزلهای دلنشین ،بکوشش علی جانزاده 1393 ،هـ؛
- 16اشعۀ زرین ،تذکرۀ عرفای غزنی ،محمد اکبر سنا غزنوی ،پشاور 1381 ،هـ.
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ج:
 مجموعۀ سخنرانیهای نخستین سیمینار پیوستگی های فرهنگی ایران و شبهقاره ،جلد دوم ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالم آباد  1662م؛

 عنایت اهلل شهرانی ،مرزهای همزیستی زبانها ،نیویارک 1667 ،م؛ میراث ایران ،سال اول ،شمارۀ سوم ،نیوجرسی 1375 ،هـ؛ کلیات دیوان موالنا بیدل دهلوی با تصحیح خال محمد خسته ،خلیل اهللخلیلی ،باهتمام حسین آهی ،تهران؛
 دکتور عبدالغنی ،احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل ،ترجمۀ انصاری ،کابل1351هـ؛
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 -صالح الدین سلجوقی ،افکار شاعر ،مطبعۀ دولتی ،کابل 1329هـ؛

 عبدالغفور رجا ،نظری به عرفان بیدل ،انتشارات ارس ،لندن  1374هـ؛ دکتر سید حسین جعفر حلیم ،شرح احوال و آثار عبدالرحیم خانخانان،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالم آباد 1662 ،هـ؛
 عنایت اهلل شهرانی ،غزنی و سنایی ،درد دل افغان ،شماره های ،3 ،2 ،1کالیفورنیا 1668 ،م؛
 تذکره ها :تذکرۀ سرخوش بدخشانی ،تذکرۀ موالنا قدرت اهلل گوپاموی،سفینۀ خوشگو ،تذکرۀ شمع انجمن وغیره یادداشتها.
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