
 

  لعل سخنگوي 
  

  النسب  دـديوان سي

  شاه بيگم مخفي بدخشي
  

  
  :تألیف

  دکتور عنایت هللا شهرانی

  
  :ویراستار

  برهان الدین نامق
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   :شناسنامه              

  مخفی بدخ : عنوان ½

  عنایت هللا شهرانیدکتور  : مؤلف ½

 برهان الدین نامق  :ویراستار ½

  وحدت هللا درخانی و انیذبیح هللا نذیر شهر : تایپ و دیزاین ½

راژ ½   نسخه ١٠٠٠  :ت

  یل چوپانکانون فرهنگی ق :ناشر ½

  شــــ  ه ١٣٩٥  :سال ½

 افغانستان  -کابل ½

  
  

  

.حق چاپ برای مؤلف محفوظ است
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  عنایت هللا شهرانی کتور د
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  ق ـــبرهان الدین نام
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  همکاران بخش تایپ و دیزاین
  

  

       

 

  
  

  

  
  
  

  وحدت هللا درخانی         

   

  
  

  

  

  ذبیح هللا نذیر شهرانی         
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  :اهداء
  

   فضالء، ادباء  اهداء به همه بدخ یت فضـل و ادب مخفیبروحـان

  .هء بالد افغانستانیگان، سخنوران و سخندانان بدخشان و کله سندینو 
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  رسم آزاد: مجاور 

  شهرانی. ع
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  حیات آزاد 

  شهرانی. رسامی ع
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  ه نكند نام بزرگاندهرقوم كه زن

  ديايراز نـــــــــدر مجمع اقوام سر اف

  »يليمرحوم استاد خل«
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  بازگشت بخانه 

  شهرانی. توسط ع
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 أ 

  

ال هرست   م

  

  بخش او 
ن یمخ •   -------- ---------------------------------------- ----------------------------- --  در 

ان  هام •    ---------- -------- --------------------------------------------------------- - بدخ
ف و م ر محمد نم ½ ادر وا ف ر    ١٥ ------- -------------------------- ----------- یوا
   --------------------------------------------------------------  بدخشان در کابل یرهام ½
انشاه خان اول م ½    ----- ----------------------------------------------------------  ر سل
انشاه خان دوم ½   ٣٣ -------- ------------------------------------ ------------------- ر سل
ریرزا برهان الدم ½   ٣٥ ------- -------- -------- ---------------------------------- ن خان 
زم ½   ٣ --- -------------------------------------------------------------- ر محمود شاه عا
مر محمم ½   ١ --------- --------- ------------------------------------------ ----- ند شاه 
شاه خان سودام ½    ------- --------- ----------------------------------------------  ر سهرا
  ٥٠ ------ -------- - ----------------- -----------در افغانستان انضت زن در کتاب یمخف ½
ایوس از  ،یاد مخفیب ½   ٥ --------- --------- ------------------------------- ------ - مه ع
اوو یمخف ½ ر  ٥٥ --------------- ------- ----------  فینمحمد ح ی از مولو  ،در کتاب 
ی ½   ٥ --------- --------------- ------ - ------------------------ مخفی در دیوان عار چاه آ
  ١ ------------------ ------- ---- -------------- -----  م مجاهدیدگاه محمد کر یاز د یمخف ½
  ٣ --------------------------- -----------------------------------------  خانیعل وسفیر م ½

   ----- ------------------------------- -------- ----------- ---------------- --- ی نوا ح •

ن ی شاعر ش • ندان بدین  ان خامو استا     --------- --- ------ - --------- خ

ا دهللا م ع •    ----- ---- ----------------------- --------------------------------  یعار 

دهللا  • ی شا ع    ---------- ------------- ----------- --- --- ------------------------ بدخیم
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 ب 

مد هاش واسوختاستاد  •    --------- --- --------------- ------ --------- -- -------------- م

هریتار  • ه م    --- ---------------------------- --------------------------------- ---  ه خر

یر کر هرو اس • مد و   ------ - -- ------------------------------------------- -----تاد م

ار  • ان در اش   -------- --- ---------------------- -------------- -------------- اعران شبدخ

ه هرو  • و     ---------- -- ------------------ --------------------------------------------- م

   ------------- --- -- - -------------------------------------------------- یه شهرانیرا ی ی •

    ---------------- ---- ------------------ ------------------------- بدخ ی مخیشا ب •
د از مخف ½ ١ -------------- ------ --------------------------------------------- یسرا وا ٥  

  بخش دو
ذرا بر س  • ودرن  انی و ت   -- --  ی بدخـــو سرود ها مخ ان در  اد عر
ن وانید • رد ن و  ن ار      ------ -------------- -----  بدخ ز ـــــعا یمخ اش
ی بدخـــــ  •     ----------------------------------------------------------------- زلیات مخ
   --- --------------------------------- ----------------- -------------- بدخ ید مخیا •
ات مخ   •    ---- -------------------------------------- ------------ -- ------ بدخ یمخم
اع •    --- ----- ---------------------- ------ ------------------------------  بدخ یات مخیر
  ------ ---------------------------- ---------------- -------------  بدخ یمخ اــه هیمر •
ن •   ------ --- ----------------- ---------------------------------- بدخ یمخ اــــــه  و ـــــم

ات  ½  ٥  ------------- ------------------------------------ ------------------------------ منا

ی بدخ •   ---- ------------------------------------------------ ----------------- ابیات مخ

   ---- --------------------------------------  بدخ یمخ  ا ن نامه ها و نمونه ها •

ات مخ ه هایمر • ت و   --------------- -- ------------- بدخ ینوران بمناس
 

�  �  � 
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 ج 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  بدخ یمخفا  سیمای
   

ومانه ا اگر چه چهر  ا ن شاهدخت بدخیم ر  ع نهم نشده، و ف ع  خا

ومانه و عارفانه در آن است که ریم و او  نگاه م رار  او را به تماشا می ر ا اد یز  به ا

ابل کامر  ر شده که بم ا دوستداران حا   .رده قرار گ ع
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  قشالحیات 
  شهرانی.توسط ع 
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رهیخته م  اد و  نور  ی ا    ادر  وا

ت  اهداء به رو تابند ند مرت هء ب   شاعر و عار

ی بدخ سید شا بی   ن مخ
  

 تن  هــــلح  سخندازــه انــــــه بــگشت  ه عرش سخنـا بــده از خــــای ش

 ورــــــــحض  ــــــــــشم زدههساز می  ورــــــــــــنرارــــــــــــاسدل  در ره  افته ـــــــــــی

ــــــــــشس  ر آب   دهـــــــــــش  ی ــــــــــــــــــــانــــــــــــم اــــــــــق هــــــنــیـآ  دهـــــــــــــشیــــانـــــــــــــیــبهــتــ

 ادب  رـــــــــــــــــــب  رــــاختهــــــــــــــــــــــــشتــــخد  نسسیدهمخفی م ــــبی اه ــــــــــش

تهـــــــــــــــــــلــفا ر ـــــــــــــــاعـــــــــــــش  ـــــنــــــــــــگ   انــــــــــهـــــــــن مهءـــــــــــــــلـــامــــــــک  سنن

ده بر   دهط ز ـــــــــــخ رتدهــــــــــبرش  فلازــــــــــبش  مل  وی ــــــــــخ  و از س

 نیت اــــــــح   و ـــــــــــترـــــــــــــــ  دهـــــــــــــــــــــابــــــــــــــــع  تـــیـــانــــــــر  وــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــــــع

 رده هو در خم چوگان عشقــــــــــک  عشقفروزانرو  در ـــــــخ ان ــــــــــ
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 و 

 روزــــــــــــــــف   درایت   وزــــــــــــــــــاز س گشت  سوزز لق یمــــــــــــــسل   دـــــــــــــاشــــــــن
مت م ن گوهری ع  ابــــــــــتــــــــــآف   ـــــــــــــــــلـــــلســـــس از رـــــــــــــــــمه  بـــــــــرده نش

ن افغان یــــــــــــــــــــــیـــانــــــــــــــ   ـــــــــــــرا ــــاتـــــــــــخبرگوهری  زم ن  دان م ــــــــــــــ  ن
ــزی و فر حشم ــــ ــــ ــــ ــــ  اـــــــــــــــم  انــــراســــــــــــو خبدخشانفخر  اــــــــــوان مـــــــــــت نســ

ینه  ردــــــــــــــــــــــــــــــــــــک  یـــــــــــــــــــــــو شهاــــــــــــــنـــو ر ـــــــــــــف  تجرت  یــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــآگ    در آ
 اهـــــــــــــش  محمود  وـــــــــــتمغفوردـــــــوال  دستگاه ادب  انـــــــــــــــبدخش  ر ـــــــــــــمی

 بیان  وا ـــیــــــــــــش   وارسته رــــــــــــــــــــــاعـــــــش  انـــنشدانورــــــــــــدانش  ــــــــــــآن ش
ید ز تخـــــــــخسته ب  ذیردونفلرـــــــــــم ز  ت ــــــگش  ت و سریرــــــــــــه ت

ن و آنجــــاشـــــــرفت به ت  اهــــــــــحشم و بارگ وـــــــنسرازتـــــــس  اهـــــــــــایــــــــــــر
م  مت حق زین  ـــــخ  برایندر فخر ردــــــــک  دازــــاقت گح  ازــــــــب  انهــــــــ

ف و   رــــــــــــاز ک ن  آن  در وـــــــــــــتتولدشگ  فرینآانــــــــــــــــهل  سرزم
ی ل راــــــــــت ردـــــب  قندهار بر و ابلــــــــــــــک  رـــــــــب   مد ـــــروزگ   تــــــــــــحــم ــــ ــــ  ارــــــــــــ

ف  رــــــــــــــــــگهاندربدی  متج  ون ــــــــــــچ  رـــــــــــــراه  را ـت   گشت داــــــخ ل
ت شاعــــــــــــدمید موـــــــــــــــتدر  دانـــــــــانـــــــــــــــــــخ تـــیـــتر و   رفت ـــــــــــــم ـــــرت ــــ  رانــــــــ
 توچون بو شدیشد سخنت مش و   شدی وــــــسخن قــــــــــعش ت  ز  تا
 رمدیـــس  رــــــــــــازشدیشهره  امجدی رـــــسف م  ز    ردیـــــــــــــک
 ات  دادهــــــــــــــــو دل هــتــــــــــگشزدتـــــــــنام  اده اتز شهه سید مشربــــــــــخا
لتدرچوگش  تادــــــف تـــانــــــــــ ر  اند   وی   مهر  رادــنام  وی   و
ی  شدیحقرهشیدای اشق و ـــــــــع  دیـــــــــــــــــش   قـــــــــلــــم وهــــــــلـــــــــ هـــنــآ

 ه اوــــــــب ت ــمح دـــــاز شر ال  وــــمانندــــــــــــمبهقــــــــــعش ترا   برد
تـــــــــــــع  شقــــع  انــــــدرخشمهرراــتخواند  عشقانـــــــــبدخش مر  اق
رــــــــو ای کوکــــــــــــت  ازـب نـــــــلـره قوزی شدی خــــدر ق  آفرینس  وت نش

 یــــــتـــرداخــــــــب   رــــــــــــــــــو ش ادب رــــــــب  یـــــتـاخـــس حر ی اـــــــــــآب  ن ـــــــــــــمس
مـــر ســــــــــرده زدی ب ال از کـــــــــخوهر  الـــــــر حسن و   الــــــــمـــــــــــود دادی 

 نف   ارتـــــــــــهــــــز  ینمود اـــــــــــــــ  وـــــــــو هواـــــــــــهروی بر   ا زدیـــــــــــ
ینه  دیــش خلوت ازنــــــــــخ   رــــــــگه  ر   دیــــــــــــــــش   ادتــــــــــــــع ازدر ـــــــــــــــــ آ
 توارـــاس ران ـــــگ  وهـــکچوندو بــــــــــــــــ  روزگار نـــــــــــتاخت  ــــــــــــــــــــــک   ر   در
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 ز 

لم   وــــهم ــــــو  اهــــــــــــــــرف  هــبردــــــــمخواند  خنــو سسرودبه م  نـــــــ
ـــــو حقــحواستهـــــــــــخ  گمرهانو برردهــــــــــک  حق  دعوت ــــ  انـــــــــــزن   و ــ

ر و سخ ادشاهــــــــــم شــــــــــــخ  اهـــــــــــارگــــــــب نــــــــــبر زدی از ف  ده است بر در تو 
 نیت اـــــــمهم ده ـــــــــــــــآمنــــــسخدرــــــــــــ  سخندانیت تی  بلند   تــــــــگش
 برین   تـــــــــــــــش  باداتهـــــــــــایـــــــــــ  وزین الــــــــــــــــــک رــــــــــــــامی   ـــــــــــــمی  ا

ه شدی شه ان  ردــــــــــکوـــــــــــــتخدمت  ــلـــره سخندان مــــــــــس  ــلــــم   ادی
ی"و "اش"و " یمگی" ر  تــــنخس"نوا  درست   کردند  تو ارــــــــاش دف

 اـــــــــــس  و درود استارقابل  ر شناــــوهــخدمت این سه تن گ
اریان"رــــــــــداکت   رـــــــــــدگ  ار ـــــــــــب تــــــع   آرای نـــــسخ آن  "ح  بیان    ذو

نده ی ـنت روشنـــدر سخ  است آگندهتنبه  رانیــــــــــــــــرن گ  است   اف
ل گهرت ریشه  ناب  در  اـــــــــــــب  وــــــــــــــــتراه زده شده  ابــــــیگشته به ا

رد به ی سی   رش  شاــو اح ادب  ازمـــــــــــــــــقر ردهـــــــــــک  الــــــــــــک ش
ی لــــاــــــــف این   خدمت نرو ــــــــــدر خ  زینـگنی  رینـــــــــــو آف ود ــــــــــــب تحس

 بلند   همت   "رانیــــــشه" رتـــــــــــحض  ندــمــــاررـــــــــــــــنفــــــــــــز ع ال ـــــــــــح
رده  خدمتاــــــــبهکرده  دگر نوع به ارـــــــــــــــــــک  بر سر این   تر  گس

ار و اهلز ازیدر   و   تـــــــــــــدق ــیــــــاز آ زده یــــــــــــــــــــــ  ت  ارـــــــــــــــــــــــــــگ روز   هــنـ
ــریـــــــــــــوهــــــــــــــگ بیان کرده  نــــــبرده به خود زحمت و رن ومح ــــ  سخن   انــ

ینه  شده افشان گهر  راز ــــــــ  خامه  دهـــــــــــــش   انـــــــــــــــبدخش لـــــــــــــــل آ
ری و ه ت ب  اشـــــــخدانایستود  تــــــــــدمـــــــــخ  شاد باش او بر و ت
ف  به رانمایهــــــــــگعمر  رایاـ یریـــــــــگوه   براین   ادــــــــــــب  خدای   ل

فی«   وهری ــــگ  ــــــــــــن ر دــان  »وا
ــــــنیست خ   ز را به گهر برتری ـــــ

 ١٣٩//١  - کابل 
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  مخفي د سخ
  

  شاهان بدخشان اين عاجز بيچاره ز       و بمانده دهر رفتند حريفان همه از

  !آري خواننده عزيز   

همه شاهان و اميران و دليران رفتند و گذشتند و بديار خموشان پيوستند ولي مخفي با    

بدخشان  سخن و شعرش تا هنوز جاويد و ماندگار مانده و يادگاريست از ميران و شاهان

  :ميزمين در هنر، سخن و سخنوري و ماهم از زبان خودش مي گوي

  ـشـــقــلعـل لبـت ترانه عـ جـدا مـبادا ز

  شان مخفيف كه هست رشته نظمت گهر 
  

  :باري سروده بود ن شاهدخت فرزانه و سخنور تيموري هندآزيب النساء بيگم مخفي 

  در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل

  مرا  بيند  ركه دارد در سـخـنميل ديدن ه
  

  :سيده مخفي درباره شعرش آنرا چنين به تكرار ميگيرد

  يل اگر داري مرا بين در سخنـــدر سخن چون م

  خويش را چون بوي گل در برگ پنهان كرده ام
  

براستي هم مخفي مانند عطر در برگهاي گل شعرش پنهان و مخفي است ميل ديدار اورا    

ي بقول دانشي مرد همديارش فمخ. بايد اورا در شعرهايش جستجو كند هر كه داشته باشد

روان شاه عبداهللا يمگي بدخشي در زندگاني انيسي جز قرآن و كتاب و قلم و كاغذ نداشت، او شاد

  .در تقواي و پاكدامني شهره شهر و اسوه همروزگارانش بود
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و سياست باطينت چون بوي گل و مخفي بدخشي به تعبير نورجهان بيگم ملكه حسن و سخن         

ندگي مي كند و از كرم تنهايي و عزلت شبش زو ديار در تنهايي و عزلت  طبيعت گلزار دور از يار

  :شب يلدا و روزش روز قيامت است او اين ليل و نهار ها را از طفيل آن مي بيند و مي گويد
 

  لم تنهاييعـاقـبـت كـرد خـرابـم  ا    م شرح غم تنهاييكي ده  دوستان با

  ديدم اين ليل و نهار از كرم تنهايي    امت روزمـشب يلداست شبم روز قي
  

مخفي عاشق مي شود و عاشقانه زندگي مي كند به نخستين و آخرين عشقش تا واپسين      

دم زندگي وفادار و صادق مي ماند، او از عشق قصه ها و افسانه ها در بغل دارد و حكايت 

  .رابر آنها به هيچ ميگيردمجنون و فرهاد را در ب
  

  در راه وفا  خاك شدن پيشه عاشق           ــقـاشـآمــد از ازل رســم جفا شيوه ع

  انـه در بغل دارمـهـزار قـصه و افس            مكن حكايت مجنون و كوهكن كه چنين
  

ه سخن مخفي سراپاي ديوان عالم را ورق ميزند و معماي مشكلتر از عشق نمي يابد و ب     

زيب النساء مخفي، همتبارش هر بهار آخر ميشود و هرگل به فرقي جاي ميگيرد ولي غنچه 

ستاري نمي شود و چنان در اين عشق واله و دلباخته مي ماند دباغ دل مخفي سيد نسب زيب 

كه مثال محبوبش ديگر شيرين شمايل و غارتگر دل نمي بيند و هر لحظه دلش به سوي او 

ي شود اين عشق بدلش چنان خانه ميكند كه فردا در حشر سر از كفن بسوي مايل و مايلتر م

او مي بر آرد و سراپاي وجودش در اين عشق چنان آتش ميگيرد كه از پيرهنش فانوس 

 .ميسازد
 

  در حشر زند سوي تو سر از كفن من    مهرت بدلم جاي چنان كرد كـه فردا

  انـوس شده پيرهن منچـون پـرده فـ    ت زده آتش به سراپاي وجودمـعشق
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خشي در تبعيد زاده مي شود، روزگار كودكي و نوباوه گي و جواني وي در دمخفي ب     

نفي بلد و آواره گي سپري مي شود  او در عشق و محبت گرفتار رسوم است و انديشه آرام 

ندارد و باوجوديكه از سفره هستي جز الم و رنج چيزي بر نمي دارد و همواره كوله بار 

ولي هيچ وقت آبروي . شكالت و مرارتهاي جانگد از زنده گي بر دوشش سنگيني مي كندم

 شراب  جامخويش به پيش غير نمي ريزد و مانند خضر از پي آب زنده گي نمي رود و نشه 

 :بر همه گي ترجيح ميدهد چنانكه گويد راصبح 
  

  ي  ما شده چشم پر آب صبحمشكل كشا   يش  غير            ــما آبروي خويش  نريزيم  به  پ

  شراب صبح جامز س كه يافت نشهـكآن             آب  زنده گي  چون خضر كي رود  ز پي

          
 

  !خواننده عزيز     

مي گويند سخنوري از جان گذشتن است و خمهاي پر از مي فداكاري نوشيدن، جگر را      

قطره قطره، ذره ذره در راه محبوب و  هزار پاره ساختن با خون دل شعر نوشتن و خود را

عشق فداكار كردن و دردم واپسين به محبوب خود گفتن كه مرا ببخش بدون اينكه توانسته 

سخنوران و شاعران واقعي ! باشم بتو خدمتي انجام دهم از جهان ميروم، بلي خواننده گرامي

است و هم  هفي هم شامخ. و صاحبان ايجاد و آفرينش حقيقي اينگونه زنده گاني كرده اند

اشعارش » غمگين«عاشق او سخنوريست كه در هنر سخن دست بلند دارد و بگفته برادرش 

 :به از يكديگرند و مي تواند به سخن وحسن جان بدو عالم بخشد چنانكه گويد
  

  مي تواني به سخن جان بدوعالم بـخـشي

  تــرا   كيسـت انكار كند معجز عيســاي

  يكديگـرند  ه  ازهمه بر قاعده خويـش ب

  وصف همه جاي تراچون توان كرد بيك 

www.enayatshahrani.com



  4                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  ك زند پيرهن هستي خود چاهمچو گل 

  تــرا  لـبـهـاي  غنچه چون بشـنـود آوازه

  خورشيد  لطافت و سنح اين به كه فدايت جان

  تــرا  بـوسـه از دور زنـد نقش كف پاي
  

گي با فداكاري تمام پايداري گذشته از آن او در راه آرمان و عشقش تا آخرين رمق زنده    

و ايستادگي و و فاداري و صداقت نشان ميدهد و در اين را ه جان شيرين خويش را نثار مي 

كند و با اشعار رنگين و دلنشين احساس و عواطف انساني به ويژه زن بودن را به جاويدانگي 

ت و به قاب زرين پس بايد اورا عشق اورا و شعر اورا وزن بودن او را گرامي داش. ميگيرد

  .احترام گرفته و به احساس و عواطف نازك و لطيف زنانه اش آفرين گفت
  

  شـقـــلـعـل لبـت تـرانه عــ جــدا مـبـاد  ز

  ر فشان مخفيـــنظمت گه  كه هست رشته

  تخميس دلنشين هر روز  به شعر دلكش و

  به آسـمـان مخفي  ـه قـدرتـــرسـانـد پاي
  

براي بار ديگر بكوشش و همت دكتور عنايت اهللا شهراني اقبال چاپ  اينك كه ديوان وي    

در راه خدمت به فرهنگ  )ج(آنرا به فال نيك گرفته براي شان از بارگاه اهللا پاك نم ،مي يابد

  .ميدارمكشور توفيق مزيد استدعا 
  

  با ا

ي    خان بدخشا
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اي بدخشان   مي
  

و اگر توضيح هم كرده . خين كمتر توضيح كرده اندتاريخ كهن و باستاني بدخشان را مور   

اند خيلي با ايجازو اختصار بوده و يك تاريخيكه بتواند بصورت منظم از ابتداء تا انتها 

  .صورت وقايع آن ديار را توضيح دهد هنوز تهيه و ترتيب نگرديده است

ما تعدادي از در بسياري از تواريخ هردو بدخشان را بصورت مشترك شرح كرده اند و ا   

آنها بدخشان تاجيكستان و بدخشان افغانستان را تفريق و در باره هردو بصورت عليحده 

شرح و بسط داده اند، تا جائيكه به نگارنده واضع است اين مأخذ در باره بدخشان ميتواند 

  :معلومات كم و زياد عرضه نمايد

مي يابيم و نيز در تواريخ مختلفه المعارف اسالمي تاريخ مختصري از بدخشان را  ةدر دائر   

داخلي و خارجي تاريخ بدخشان را بصورت ضمني و حاشيوي مي توانيم بدست بياوريم و 

يك تعداد تواريخ نا چاپ بدخشان هم ديده شده و متأسفانه قبل ازينكه بطبع برسد مفقود و 

  .نا پيدا گشته اند

كه در اوج جواني ) يمگي(اهللا بدخشيبزرگمرد و فرزند فرزانه بدخشان شاد روان شاه عبد   

خود وفات كرد تاريخ بدخشان را برشته تحرير در آورد ولي شنيده ميشود كه آنهم بباد فنا 

استاد جمشيد شعله در دو رساله در باره بدخشان نوشته دارند كه هنوز بطبع . رفته است

ي از استادان سابقه نرسيده است، محبوب اهللا كوشاني گفتند كه يك تذكره قلمي بنوشته يك

ناياب را با خود به  نسخه دار معارف فيض آباد تحرير يافته بود و بعد از فرار نتوانستند آن

استاد خليل اهللا خليلي نوشته و چندين تذكره » يمگان«بيرون بكشند كتاب كوچكي را بنام 

  .ديگري درباره شعراي بدخشان تهيه شده است كه بدسترس مردم قرار ندارند
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ارمغان بدخشان نوشته شاه عبداهللا بدخشي كه بصورت ناقص در كابل بطبع رسيده تا    

حدي نه تنها در باره ادباء بدخشان توضيح ميدهد، بلكه در باره عموميات آن واليات در 

داخل متن تذكره خود ذكرها دارد و به محققين در شناخت بدخشان كمك زياد مينمايد، 

» انتآئينه افغانس«دخشي بعضي مĤخذ در باره بدخشان از قبيل عبداهللا ب هدر همين كتاب شا

  .وغيره ذكر ميگردد» تاريخ بدخشان«

اين كتاب بدوره حكومت مير ياربيك «: را شاه صاحب ميگويد» تاريخ بدخشان«كتاب    

خان و به حسب فرمايش مير موصوف از طرف فاضل و خطاط معروف منشي محمد حسين 

 25صفحه » «صفحه موجود است) 542(ربيك خان مذكور در داخل خان بدخشي دبير مير يا

  »ارمغان بدخشان

بقلم برهان الدين كشككي، » رهنماي قطغن و بدخشان«كتاب » شجره بدخشان«كتاب    

بزبان آلماني تاليف و طبع  Jeon Heeren Revemeye  كتاب ديگر در باره بدخشان توسط

  .شده

يكجلد آنرا بيام » معرفي افغانستان«جلد كتاب  داكتر لودويك آدمك ا زجمله شش   

داكتر محمد نظيف » Political Gazetteer of Afghanistan«بدخشان تاليف نموده است 

ان بزبان انگليسي برشته تحرير در تشهراني، كتاب را بنام واخي ها و قرغز هاي پامير افغانس

از سه  Music In The Mindام آورده، همچنان خانم داكتر لورين سكاتا در كتاب خود بن

درين اواخر از شاد روان . فصل عمده يك فصل آنرا در باره موسيقي بدخشان نوشته است

در جريده اميد بطبع » برگي از تاريخ بدخشان«محمد ابراهيم عفيفي مقاله دنباله دار معنون به 

  .ميرسد

» اميد«بدخشي در اخبار  دانشمند گرانقدر ظهوراهللا ظهوري از نواسه هاي شاه عبداهللا   

  .نوشته دنباله داري را در باره تاريخ بدخشان مي نويسد
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كه عموميات بدخشانرا احتوا مينمايد » مشاهير بدخشان« نويسنده اين سطور كتابي را بنام   

  .بزير ترتيب گرفته و هنوز بزيور طبع آراسته نگشته است

. بدخشان نوشته است كه بطبع رسيده اند و نيز چند كتاب در باره ادبيات عاميانه مردم   

همانا تاريخ بدخشان است كه بقلم . مهمترين اثريكه بر تاريخ بدخشان روشني بهتر ميدهد

يكي از دانشمندان ارگوي بدخشان بنام سنگ محمد تحرير يافته و تتمه آن توسط ميرزا 

ديجان واقع فاضل بيك سرخ افسر صورت يافته است كه يك نسخه اصل اين كتاب در ان

وادي فرغانه اوزبيكستان بدست آمد و مقدمه يي در باره آن بقلم بلدروف نوشته شد و از 

روي اصل نسخه چاپ عكسي صورت گرفت و اصل آن اكنون در اكادمي شرق شناسي 

اين بود از اول تا به آخر «: ي موجود ميباشد، تتمه كتاب را مؤلف چنين خاتمه ميدهدوشور

ان را كه درين كتاب الجواب تتمه التاريخ بدخشان ذكر يافت اندر تمامت ميران بدخش

تاريخ يكهزاروسه صدوبيست و پنج هجري علي يد ميرزا فاضل بيك حاجي سرخ افسر كه 

» . . .قبل براين في الجمله ميرزا سنگ محمد تاليف كرد، بجاي رسانيده و موقف گذاشته 

  »تاريخ بدخشان چاپ ايران 29صفحه «

آنرا به پايان  1223هجري قمري آغاز و به سال  1204سنگ محمد كتاب را غالباً در ميرزا    

رسانيده، و ميرزا فاضل بيك سرخ افسر وقايع يكصدوبيست و يكسال بعد از آن تاريخ را 

  .عالوه نموده است

نسخه بسيار كوچكي هم بقلم سنگ محمد بدخشي را نگارنده بدست داشت كه توسط    

از لندن آورده شده بود و بخاطر حفظ بهتر آن نسخه از جانب اين ) قويم(وم پوهاند عبدالقي

نگارنده با يك جلد ديوان عبدالرحيم خانخانان به كتابخانه دانشگاه كابل هديه شده بود كه 

ن بدخشان كه هامعلوم نيست سرنوشت آن نسخ بكجا رسيده باشد در آن نسخه فقط از شا

  .يه شده بودبعد ها رهبران مذهبي شدند حكا
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يكي آنهائيكه حكومت : اكنون در بدخشان زمانيكه شاهان ميگويم بدو معني مي باشد   

مذهبي دوم بقاياي رهبران » شاه محمد وليخان دروازي«كرده اند بمانند شاهان درواز مثالً 

مگر درقسمت ميرها تا كنون هم بمعني رهبر ويا زعيم و هم كه در باره شاهان گفته آمد، 

  .استعمال ميگردد )رض(ي اوالده خلفاي كرامبمعن

چون مطلب من درين مختصر ارائه كلمات چندي بخاطر معرفي احفاد و بازمانده گان 

ميرهاي بدخشان است، لذا سطوري چند بصورت موجز درباره شان آورده ميشود و سپس 

  .يادي از بقاياي ميرها در بدخشان و بعداً ميرهاي كابل ذكري بعمل مي آيد

ميرياربيك خان كه مردمان اورامنحيث ولي مي شناسند فرزند ميرشاه بيك خان يكي از    

پيرزادگان سمرقند است بنابر دعوت مردمان بدخشان به فيض آباد فعليه بدخشان 

در آنوقت در بدخشان فعليه دو . آمده و منحيث مير پادشاه بدخشان قبول گرديد) جوزگون(

ود داشت، يكي در حوزه شغنان و ديگري در حكومت ديگر ملوك الطوايفي وج

كوهساران درواز و باحكومت جوزرگون در خطّه بدخشان كه در حقيقت يك مملكت 

فسيح بود و هردو بدخشان را در برميگرفت سه حكومت مستقل موجود بود، همچنان درين 

ا، مناطق مليت هاي مختلفه چون تاجيك ها، اوزبيك ها، اويغورها، يفتلي ها، واخي ه

اشكاشمي ها، شغناني ها، زيباكي ها، منجي ها، سنگليچي ها، مغولها، يازغالميها، وغيره 

يا اهل سنته  رححيات بسر مي برند ،اما در مذهب اكثريت مردم پيرو امام اعظم ابوحنيفه

  .والجماعه و تعدادي پيرو امام اسمعيل اسمعيليه ها، مي باشند

ا نفوذ يكعده مردم بنام سادات از سرزمين هاي بيرون داليل عمده اسمعيليه شدن بدخشي ه   

كه تاهنوز اوالده هايشان بنام شاه نسبت داده ميشوند و نيز هم اثر حكيم ناصر خسرو قبادياني 

بلخي است كه او خود داعي داهي بوده و پيرو نزار بود كه خود او پيروانش را اسمعيليه 

  .نزاري مي نامد
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ر اسمعيليه بودن بدربار سلجوقي ها كه سني هاي متعصب بودند حكيم ناصر خسرو كه بناب   

تاب نياورده و فرار را بسوي بدخشان بر قرار ترجيح داد و تا پايان عمر در دره يمگان در 

دهكده حضرت سيد حيات بسر برد كه دهكده هم بنام او نامگذاري شده است و برادرش 

برادرش در كشم بدخشان مقتول گشت و در ابوسعيد نيز كه با ناصر خسرو بود بعد از مرگ 

  .تكيه مشهد گور شد و شهر مشهد به اسم او آباد گرديد

در كشم كه يك محيط تاريخي و مشهور بدخشان است از احفاد ميرهاي بدخشان    

هنوزهم موجود مي باشند، مير محمد نبي واصف يكي از كشمي هاي معروف كه شعر را 

ور توانا و نستوه ميربهادر واصفي از بدخشان مي باشد كه با سليس مي سرود و فرزند او سخن

ميران ديگر در كشم قرار يافتند و روابط شان با ميران رستاق و چاه آب و فيض آباد تا 

  .سالهاي اخير بر قرار بود

اي ميران بدخشان در رستاق، چاه آب، فيض آباد و مناطق ديگر واليات يهم بقا هنوز   

هستند و حتي تعدادي از آنان را ميتوانيم به آنطرف درياي پنج نيز  قطغن و كابل موجود

  .جستجو نمائيم

مسيحي يكي از بقاياي بسيار مشهور و مردمدار ميرهاي  1993نگارنده اين سطور در سال    

بدخشان را در پلخمري بنام مير ولي جان مالقات نمود و ازقرار توضيح ديگر بدخشانيان و 

يار معزز و معتبر تخار است و صبغه خاني و خواص خانيگري خود را تا قطغنيان او مرد بس

  .نوز حفظ داشته استه

در مجلسي كه نگارنده با مير ولي جان آشنايي پيدا نمود در باره ميرها سخن بسيار گفته    

شد، يكي از سواالت حاضرين مجلس كه تعداد شان دست كم به سي نفر بالغ ميگرديد اين 

ند آيا ميران به زبان تركي سخن مي زدند يا تاجيكي؟ ميرصاحب درجواب بود كه ميگفت

في خفرمود كه همه تركي زبان بودند و زبان درباري، دفتري و شعري شان بشمول م

  .بان دري بودزبدخشاني ب
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اكنون ميرهاي بدخشان بصورت اكثريت قاطع بزبان دري تكلم مينمايند و تعداد قليلي از آنان به    

سخن ميرانند درين جا مقاله شجره ميرهاي بدخشان را با  است ائي واجداد شان را كه تركيزبان آب

يكتعداد از ادباي آن به شرح ميگيريم، و چون در كتاب تاريخ بدخشان درباره ميران مفصل شرح  

  :ينجا فقط به ذكر اسماء گرامي شان اكتفا مينمائيما داده شده است لذا ما در

ر سلسله ميران بدخشان ميرياربيك خان است كه پنجاه سال تمام در مير اول و يا س   

بدخشان حكومت كرد، پسران او شاه سليمان بيك، يوسف عليخان، خواجه نياز، خواجه 

  .غ بيكولوو ميرزا ا ميرزا قنداسحق، شاه اسمعيل بيك ضياءالدين، 

 ؛ هفت سال پادشاهي كرده و شهيد شدهشاه سليمان بيك  .1

 ؛ »1130در سال «خان پنج سال پادشاهي كرده شهيد شد مير يوسف علي .2

 مير پادشاه فرزند مير يوسف علي؛ .3

 ؛ شهيد شد 1148هجده سال و در سال  مير ضياءالدين .4

 ؛ سليمانخان ابن شاه سليمان .5

 ؛1161ميرزا نبات بن مير ضياءالدين در  .6

 ؛ سليمانخان هفت سال .7

ميرزا برهان الدين بن ( 1179د در سلطان شاه فرزند مير پادشاه ملقب به اژدهار شهي .8

 ؛ )برادر سلطان شاه، پادشاه اعزازيميرپادشاه و 

 ؛ مير محمد شاه بار اول .9

 مير نبود مگر حكومت كرد ؛» قرليق«غآقسقال بهادر قوم قارلي .10

 ؛ 1237تا  1207حمد شاه بار دوم از مير م .11

 ؛ 1267تا  1237ر محمد شاه از آغاز مير سلطان ولد مي .12

 بر مسند خاني نشست ؛ 1267از آغاز  ك خان بن ميرمحمد شاهميرياري بي .13

 وي ميرياربيك چهار سال حكومت كرد ؛ميركالن برادر ميرمحمد شاه و عم .14
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 ؛ 1283تا  1277ميركالن باردوم از  .15

بعد از اين پانزده سال ديگر بدخشان « 1285تا  1283ميرسليمان شاه ولد ميرمحمد شاه  .16

 ؛ »1300تا  1286از بدست خانهاي قطغن قرار گرفت 

 ميرياربيك خان پنجسال ؛ .17

 سال ؛ 20ميرشاه زمان الدين  .18

 بار اول ميرجهاندارشاه پنج سال ؛ .19

 مضراب شاه يك ونيم سال ؛ .20

 ورت يافته ؛ص 1295بار دوم مير جهاندارشاه يك سال و فات او در  .21

 پنج سال در تاشقرغان وفات يافته ؛ مير محمود شاه .22

 ؛ »بدخشان بمدت پنجسال تصرف اميرشير عليخان«ان يك سال ميرعالم خان ابن شاه سليم .23

 ؛ ميرباباخان امير االمراء .24

دوميرديگر بنام مير بابا و مير محمد عمر «. شهزاده حسن ولد ميرشاه در چته مدفون است .25

 ؛ ».بدوره استيالي امير عبدالرحمن ميري كرده اند

از مير عالم . ان حاكم مستقل بودو آخرين مير بدخشان مير عالم خان كه هفت ماه به بدخش .26

يك پسرو يك دختر، پسرش بنام اسكندرخان و از اسكندرخان دو پسر بنامهاي مير عالم و 

ميالدي  1907هجري قمري مطابق  1325خان در  رمير اعظم خان باقي مانده است و اسكند

 .بقرار نوشته ميرزا فاضل بيك سرخ افسر حيات داشته است

يم به معرفي يك تعداد از ادباء اين فاميل كه در بدخشان حيات بسر برده و از و اينك مي پرداز   

  :ميران بدخشان ميباشند

يكي از شاهان بدخشان بنام مير محمود شاه صاحب است سه فرزند بنام ميرمحمد شاه غمگين مير    

ر شعر داشت، شخص مير محمود شاه د» سيدالنسب مخفي بدخشاني«سهراب شاه سودا و شاه بيگم 

  .تخلص ميكرد و هر سه فرزند اين مير شاعران مشهور بودند» عاجز«
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ا ود شاه    :و شع مي م

  ا توتيا          خـجـلت از روي عـرقـناك تو شـد آئـيـنه هاـاي غـبار مـقدمـت در ديـدء م

  ؟ر چيستپاس خاطرداري مردم مرا دلگير كرد          اي قيامت زود برخيز اين قدر تأخي
  

ا شاه    :»سودا«و شع مي س
  

  لعل در كوه بدخشان از كجا شد غرق خون     سنـگ اگـر در دل ندارد مهـــر اوالد نــبي   
  

ستناد غالم حبيب نوابي، برادر ديگر مخفي، مير محمد شاه بقرار گفته مخفي بدخشي به ا   

  :صاحب ديوان بوده است نمونه كالم» غمگين«
  

  بياد لبت آب است دل ما             آرايش صد گوهر ناب است دل ماهرچند 
  

  :شاعر ديگري از اين تبار بنام مير سلطان شاه اول، نمونه كالم   
  

  فسوس از گردش چرخ فلك من ناگهان رفتم

  رفتم  دشـمنان دل پر داغ و باحسـرت زجـور 

  رفتم  دريغ از عشرت دنيا كه آخــر بي نشـان

  ك از دهر دون اي دوسـتان رفـتمبه آه سوزنا
  

همچنان مير سلطان شاه ثاني از شعراء زبردست زمان بوده كه بقرار قول شاه عبداهللا    

پدر مخفي » عاجز«مرثيه بمناسبت وفات مير محمود شاه » ارمغان بدخشان«بدخشي در كتاب 

ادب پرور بدخشاني سروده است، مير يوسف علي بيك نيز يكي از ميرهاي شاعر دوست و 

  :بود، نمونه كالم او
  

                خنجر نازيكه امشب ريختي خونم بخواب

  ارغــوان آسـا زسرتاپاي گـلگونم بخواب
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  :و اما درباره شاهدخت نازنين مير ها مخفي بدخشي

مخفي شاعره و سخندان بدخشان كه خود بمانند مخفي زيب النساء شاهدخت بوده از    

يه وطن ما ميباشد، اشعار آبدار او در بسياري از جرايد و اخبار و كتابها بطبع شاعران بلند پا

رسيده و او در حيات خويش شهرت زيادي حاصل نموده است پادشاه وقت به كلبه محقر او 

باندماي خود رفته و احترام بجا آورده است، شعراي بزرگ چون استاد خليلي و ديگران 

  .ده اندبزيارت او شتافته و مشاعره كر

مخفي كه در حدود هشتادو پنج سال و يا زياد تر عمر كرده در قريه قره قوزي بدخشان    

بعد از تبعيد از قندهار به حيات عرفاني و ادبي و عزلت گزيني دست زده و ترك دنيا نموده 

  .و در كل عمر با تالوت قران پاك و شعر سرائي خود را مصروف نگه ميداشته است

در باره مخفي » نهضت زنان در افغانستان«ي از دانشمندان وطن در كتاب وسيمه عباس   

يادداشت بسيار مفيدي دارد و مهمتر از همه اينكه وسيمه عباسي چهره ملكوتي مخفي را پيدا 

  .كرده و آن صورت معصوم را در كتاب خود بطبع رسانيده است

بدخشي بقلم شاه عبداهللا  در كتاب مخفي بدخشي همچنان نوشته هائي را درباره مخفي   

  .بدخشي مي يابيم كه در مكتوبي مخفي را به غالم حبيب نوابي معرفي مينمايد

و  1383وفات مخفي از روي مرثيه شاد روان شاهي، منشي خاص مخفي به حساب قمري    

  .صورت گرفته است  .ـه 1342از روي مرثيه شايق جمال در 

  :اسي در رثاي مخفي گويدوسيمه عب

  بلبل طـبع تـو از دور نـواخوان برخـاست                ا شور تو از ملك بدخشان برخاستمخفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  همه زين غـم نه بتن روح و رواني دارند                در رثـاي تو وسيمه چه بگـويـد مـخفـي
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  :شايق جمال در وفات مخفي گويد

  ش در بدرجررفت و ما را ساخت ه          اــــدار فن بيسـت و پـنج جـدي زين

  »ـان هنرـــاز لعل بـدخشــ«يافـت            ـاتــــــداده تاريـخ وفــشــايق دلـ

  :شاهي بدخشي منشي درباره مخفي آورد

  بوستـان  و باغ   همچو بلبل رفته بودي سير         مخفي اندر كابل و هم قندهار آواره ســان

  ــودـخـ  ـايآب  كرد روشن او چــراغ خانه      ود  ــاز چهل سال آمد او سوي ماوي خبعد 

  نسب  عالي  سيد » عاجز«خت محمود شاه د         بــقــشاه بيگم بود نامش سيدنسب اورا ل

  ـثـالـهـاد نهان در پرده برما  ماند  اين  تمش         الهاـاو چو لعل اندر بدخشان بود و مسكون س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  همچو بلبل بود در روز و شبان او نغمه خوان           ــيانـتا اخير عمر بودش در بدخشــان آش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المدارالســ  روضه انـدر   اش يارب بادج           ـوم ماه صــــيامـرفـت از عــالم بروز ســ

  خاصيتش  همين  آخر  دار فــانــي را بودوسه شد رحلتش           زار وسه صدوهشتاددر ه

  :از داكتر عبداالحد باركزي بياد مخفي

  پرور و سخنداني  سخن  بـــــادي تو آن اني          ـــي بدخشـــــتو مـادر سـخنــي مخفـ

  :مطلع مشاعره استاد خليلي با مخفي

  بدخشانــي  مخفـي  ـه بشنـوم سـخنـك           زدانيـي خوشم كه خضر رهم شد فروغ

  :مطلع جواب مخفي به استاد خليلي

  لك سخن را كني جهان بانيـــــزطبع م           خن پروران اين دوريـــــــتو اوستاد س

  ل ناقص خود نسبت سخـندانيـــــبه عق            هرگز  رد مخـفيا مكنـــبه نـزد اهـل خـ

  :جوابيه غالم حبيب نوابي به مخفيمطلع 

  بدخشي خواهـر نيكو طبيعـت         طينت     سالم اي مخفي پاكيزه
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  :نمونه كالم مخفي بدخشي

  يك گل نگرفته زين گلــستــان رفتــم         فـرياد كه از جهــان پر ارمــان رفتــــم

  و ديده گــــريـان رفـــــــتم با داغ دل            ور فلكنكـشــاده لبــي بخنــده از جــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  تلخ است كام از لب شيرينت الغيــاث          ـاثـگشتم خراب چشم خمارينـت الغيـ

  اي شوخ دارم از دل سنگينـت الغيـاث          يـباشد تنت لطيف تر از برگ گـل ولــ

  گشته اسير چنگــل  شاهينت الـغيــاث          رحمي بكن كه صيد ضعيف است مرغ دل

  از شيوه ات فغان و زآئينت الغيــــاث          ين دلبـريــهرشيوه ات جفاست در آئــ

  بباغ حسن تو اي بي وفا مدام» مخفي«

  دارد چو عندليب زگلچينت الغيــــاث
  

          
  

ا ي  د  في  مي م ا اد    :مي ب
ان بعدها در ميان جوامع كابل، قطغن و بدخشان تركستان وغيره طوريكه گفته آمد مير   

جايها به حيات عادي خود ادامه دادند، و چون از آغاز تا انجام ميران به فرهنگ و دانش 

عالقمند بودند، هركسي در هرجائي كه قرار گرفت آثاري از آنان ديده مي شد كه خاصيت 

  .ميران اسالف شان رازنده مي ساختند

مشهد كنوني آنجائيكه برادر حكيم ناصر خسرو بنام ابوسعيد خفته است، نگارنده اين در    

سطور با خانواده از ميران در تماس بود و باري هم بر سر دسترخوان شان اوقات صرف 

  .كرده است

مير محمد نبي واصف كه غالبًا از اوالده احقر مشهور مي باشد درميان مردمان كشم بنام    

هرت داشت واو يكي از همكاران دائمي و مشهور اخبار بدخشان بود وجمله خزانه دار ش
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اهل مطبوعات بدخشان برايش احترام داشتند، چون من بزيارت اين مرد بزرگوار كامياب 

شده بودم واقعاً اورا در جمله بزرگان فرهنگ بدخشان يافتم، واصف همه اهل خانواده اش 

  .اسي تنوير ساخته بودرا در خصوص ادبيات و خاصتاً بيدل شن

يكي از فرهيخته شاگردان دانشمند واصف فرزندش مير بهادر واصفي مي باشد كه وي    

بانگارنده اين سطور و شهيد سيد عبدالحكيم بن مولوي سيد محمد امين مخدوم بخاري بن 

  .سبق بوديمقندوزي در كابل بدوران تحصيل هم  موالنا ايشان جان

و  شگرفرا بسيار نغز و سليس مي سرايد، بموسيقي و بزم استعداد  مير بهادر واصفي شعر   

حيرت برانگيز دارد تونيت وتوله را زيبا مي نوازد و در سپورت ها خاصتاً فوتبال شهرت 

مير بهادر واصفي شخصيت با فضيلت و فرهنگ و در ادبيات استعداد خاص . خوبي داشت

باري واصفي بنام . خوبي نگه داشته استدارد، بيدل را نيك ميداند و خاصيت ميري را ب

چون مير بهادر واصفي و پدر گرامييش مير محمد نبي . احقر نيز اشعاري سروده است

واصف از برازندگان و شخصيت هاي شناخته شده بدخشان مي باشند الزم دانسته شد تا 

  .رم وان بيانمونه آثار و كالم موزون شان را در كتاب مخفي بدخشاني در كنار سخنوران مير

  

  :از واصف كشمي

ي بيد عا   مخ ب  ابوال
  

  تاز رسدسعي ورزد كه بيك مطلب مم           ر افراز رسدكسـي را هنر و علم س هر

  كيست از جهد به آن انجمن ناز رسد«            ل خـوب توانـد بخـدا بـاز رسداز عـم

  »سـرمـه گـردم مـگر تا بـتو آواز رسد

  چاره جستن بهوس جز دل سودائي نيست              ده بينائي نيستـچو ترا دي تحـقـيقـبـ

  وي پيدائي نيستـت دل دعـغفل ردرخو«              رسوائي نيست  مل فائـده غير ززيـن ع

  »هـمه مـحويم گر آئينه به پرداز رسد
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  وائيرسـ چه كمال اســت درين دبدبه            چـند بـازي بخـطا رسم هوس پيمائي

  ان آرائيتشويق جهـ حذر اي شمع ز«            نيســت انجام پذير كار دل ســودائي

  »كه مبادا سرحـــرفت بلب گاز رســد

  فضـل بهر معركه افروختن است تو پر           يرت مرد زعلم و هنر اندوختن استغ

  »سوختن استكارآتش همه جا آئينه            شيوه لطف وترحم بدل اندوختن است

  »انـجام غـروري كه به آغاز رسد آه ز

  سودائي استان نره  خود ستائي زدل بي          هرزه گردي بطمع از عمل گمراهي است

  »چمن رسوائي اســت دار  آئينه  من ما و           است روائي ــبي پ و ترخود نمائي ز همه بد

  »هستي آن عيب ندارد كه به غماز رسد

  بـزن از روي صـداقـت به هنر دست بكار           ب تن خويش چو تنبل مسپاردر خورو خوا

  مگذار  داري دامـن فـرصـت هرچيز كه «           خويـش را از طـمـع و ذلـت اد بار بـر آر

  »مـژه و اشـك محـال است بهم باز رسد

  نـپـسنـددرا  رم و حـيـا نـاقص عقل دگـر شـ          ـنددنـپسـ  ار  دل غـفـلت ثـمر جـهـل دوا

  نپسـنددرا  ـرا ـخـاكسـاري اثـر چــون وچـ«           ددنــنپس را و ضـيـا ر نـورر دگـوكديـده 

  »عـجـز بر هرچه زند سرمه به آواز رســد

  اطلـب م ـبفه  تـسف  وانـنت  در معني           هست تحليل سخنهاي بزرگان مشكل

  »رز بيدلـوي طـذر از دعـمدعي در گ         افل ــهل غامر نموده است به ا» واصفا«

  »سحر مشكل كه به كيفيت اعجاز رسد
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  :از واصفي

ن    
  ـه عصـاي تو باده بــودــارتـي كـآمـد بش    جـاده بـود دوشينه پاي ناز تو بيرون ز

  اده بودــسه ـاز بسك تو  ويـذوق بهانه ج    كلـك هنر ز پنـجه عاطل نكـرد فـرق

  سي آئينه زاده بودـدوري  گــزيد  هـــرك    يـافت هتاشـانه مشـربان بحـريم تـو را

  لطف تو بسـكه بر رخ هر  كس  گشاده  بود    از شدزغن نغمه س بلبل خموش گشت و

  تعـبـير كـردمش كه ز  ضعف  اراده  بود    ك نكتـه چـند مـعـني اضـداد كـردةي

  ز سرمه  خويت  پياده  بـود اهمچون صد    ع شناس منوضع جرئت موق از جذب و

  رنـدي كـه دست وعده شيخانه  داده  بود    گــوينـد باز جـامه تقوي دريده است

  ق ملولـرف حـل خرد كجا شود ازحـاه

  لطـف افـاده بود» واصفي«گـردر مـيانه 
  

كشم بدخشان  )1(مير بهادر واصفي زمانيكه منحيث معاون مكتب متوسطه مير فضل اهللا   

خاش بدخشان رفتند و در وصف آن محل كه دره زيبا  ايفاي وظيفه مينمودند، باري بديار

و زيبا سروده اند و نا گفته  خوب و محيط سرسبز مي باشد، شعر بسيار نغز وداراي ييالقهاي

خواجه عبدالمعروف «نماند كه مكتب ابتدائيه خاش در اول به اسم معروف يعني بنام 

  .گذاشته شده بود كه نام مبارك آن خواجه درين كتاب ذكر يافته است» كرخي

          

                                                 
الل الداز مشاه یی   هللام -   ار  ور تیر بدخشان است، او بدر را ر ام مله شاعران و دانشمندان ده و نیهند رس یمور ین اک  در 

دالرح سیم خان حیخان خانان ع ن گشوده شده بود سخنوران و دانشمندا یر برده، چون دروازه خان خانان که از نوا روزگار بود برو ات 
ه میمد بناء سخنوران ایر فضل هللا احه ها به او گفته اند چنان دالرح ن ر ف ع   :م خان گفتهیرا در و

ا         ءایط و اشـــــــیون محـو چـعلم ت یا ـــــــــز   اقـ   چو ن نـــــ ــب در   وـــــال   س ـــــدان   بــ ــــ ــ   راــ
ــت ــــــ ـــخ  از    وـل   ـیار ـــ ــــ ــآم                تـــگف  تم ـس   ردــ ـــــبمح   دـــــ ــــــ ـــــــخ   الـ ــ ــــ ــــــنش ی  رو  ی  رمـ ــــــ ــــــ   اـــــ

ه میا یبرا ت کشم را بنا او کرده اند ط کشم بدخشان بوده بناء یر فضل هللا از محن   .م
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  د  خا
  

  ل بهار خاش راــمـي سـزد ديـدن بلـي فص             خضر رهبر شد كه من ديدم ديار خاش را

  كرده پر جوش محبت كوهســـار خاش را             در حريم سـبزه و گل عشق و قـانـون وفـا

  مـيـتـوانـي ديـد فيـض آشـكـار خـاش را           روي درفصل فروردين بدشت ودامنش گر

  ه زار خــاش راـگر به بيند ميگســاران الل            از خجالت تا ابد پيمانه ها در خـون كـشـد

  ااش ركرده است داماد گردون اختيار خـ           گشته است بيرون ازحجله عروس چون گلها بسكه

  گر هوس گــل كرد سير مرغـزار خاش را           بايد از ايزد هزاران چشم حق بين خواستن

  اش راـگـربـه بـيـند يكـدمـي بيدو چنار خ           و داغ همسـري و خم شود از دردژرو نـاس

  ابستــر گـل خلعتـي گـرديده خار خاش ر           تتـاط صنعـست يارب در بسايـن چه استغـنا

  ميتوان رشك جنون گـفتن بهـار خـاش را           سترحمت پر كشا بسكه موج سبزه گلزار

  ـاش راـگـربه بـينـد ناگهـان مـردان كار خ          ز بكفكوهكن ديگر نگيرد تيشــه را هرگ

  اش راـاز خـرد بينـي چو طفل ني سوار خ           نـد درس از شكــوه راد مردان كـهميـدهـ

  »واصفي« سانينه وخورشيد وگردون است اتام

  خواهـم از ايزد دوبـاال روزگــار خــاش را
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  الله زار خاش ةمنظر 
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   يشهران. ع از  يرسام:  چوپان دختر
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ابل اي بدخشان د    مي 
  

بدالرحمن خان از ميان برداشته حكومت ملوك الطوايفي ميران در بدخشان در زمان امير ع   

شد، اگر چه مردم مبارزات زياد كردند وحتي در زمان حكومت امير شير علي خان و دوران 

امير دوست محمد خان موفقيت هاي زياد را از طريق مبارزات بدست آورده و سالهاي 

و  زيادي را آزادانه حكومت كردند ولي با آمدن امير عبدالرحمن خان بعد از چند جنگ

ان و تركستان قبول ترا سرحد افغانس» آمو«مبارزه بدخشان بدوحصه تقسيم شد و درياي پنج 

  .كردند

با آمدن امير عبدالرحمن خان از تركستان به كابل، يكي از مبارزين مشهور از شهزادگان    

ض خان كه برعليه قواي امير شير علي خان مقاومت و دوباره حكومت والفيبادرواز بنام 

ن رابرقرار ساخته بود، در آن وقت شاهان درواز نيز از پادشاه بخارا شكست خورده و ميرا

شناسائي كه با  ض خان باوالفيباجمعي از شهزادگان درواز در آنجا اسير شده بودند، لذا شه 

  .امير عبدالرحمن خان داشت به اعتماد شناسائي سابقه بكابل آمد و سكونت اختيار نمود

خان دونفر از شهزادگان ميران بدخشان كه فرزندان شهزاده  ابوالفيضده شه در جمله خانوا   

حسن خان پادشاه بدخشان بودند و از طرف ديگر مادرشان از شاهدخت هاي درواز، يعني 

محمد ولي خان دروازي وكيل سلطنت دوره امير امان  ةخان و خواهر ش ابوالفيضدختر شه 

  .اهللا خان بود

زاده مير زمان الدين خان و شهزاده مير يار بيك خان هزاده ها بنامهاي شاين دونفر پادشاه    

بودند كه بدوران حكومت امير امان اهللا خان به مناصب عاليه رسيدند و از جانب شاه مذكور 

هردو احترام زياد مي شدند، چنانچه امير امان اهللا خان زمانيكه مير يار بيك خان را به 
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لعاده برياست شه محمد ولي خان دروازي معرفي مينمايد، مستشاريت و سركتابت فوق ا

  .چنين مينويسد

عاليجاه ياربيك خان مستشار سركاتب هيئت مرخصه ام ميباشد و از اشراف و اصيل    

  )امان اهللا(  .افغاني است خاندانهاي بدخشانزادگان 

خان كسي آن در زير صورت نوشته امير امان اهللا كه در كنار راست عكس مير ياربيك    

  :جمالت امير را نقل كرده و عالوتاً چنين تحرير كرده است

برادر ميرزمان الدين پسر شهزاده حسن، نواسه ميرشاه بدخشي يكي از ادباي عالم «   

  .»در مرگ او سر مقاله در امان افغان ميرسيد قاسم نوشته) 1909(مشروطه خواهان اول 

اين دو برادر يعني مير زمان الدين خان و مير ياربيك  شاد روان استاد عبدالغفور برشنا به   

خان احترام خاصي داشت و ميگفت كه به فعاليت و همت اين هردو برادر كه معلومات 

بسيار بلند در هنر داشتند بسي عمارات باشكوه با تزئينات در كابل و ماحول آن آباد گرديده 

درمورد فعاليت هاي . بخرچ داده اندو نيز هردو به تقويه مكتب هنري سعي ها وجديت ها 

ياددداشت هائي را درج » هنر در افغانستان«هنري اين دو برادر راقم اين سطور در كتاب 

اين اميران هنرمند بدخشان هردو تادم واپسين بمردم خدمات شاياني راانجام . نموده است

  .ان آمده استيداده اند و در جريده كاروان از خدمات آنان ذكري بم

عيسوي در  1909وي يكي از اعضاي مشروطه خواهان بوده ه در سال : ميرزمان الدين خان   

دوره اميرحبيب اهللا خان با چهل و دوشخص ديگر از اعضاي نهضت مشروطه خواهان 

مير زمان «: مي آورند» مشروطيت در افغانستان«محبوس گرديد، پوهاند حبيبي در كتاب 

نفكران درباري نفوذ و با شهزاده امان اهللا بستگي فكري و در حلقه روش: الدين خان دروازي

 1302شمسي والي كابل شد و در سنه  1300سياسي داشت و ازين رو در آغاز عهد اماني 

ش بمرض سكته در  1303قوس  19شمسي نائب الحكومه هرات مقرر گشت تا كه بتاريخ 

ن دو برادر را بنام دروازي حبيبي اي» مشروطيت در افغانستان 145صفحه » «آنجا در گذشت
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معرفي داشته كه در حقيقت اين هردو از شهزادگان و ميران فيض آباد مي باشند و طوريكه 

مرقد اين مرد بزرگوار در جوار زيارت خواجه . گفته آمديم مادرشان دروازي مي باشد

  .عبداهللا انصاري قرار دارد

ا خ ب  بي خان م   :مي يا
     

ي از فضالي روشن فكر و عالم متصوف بود كه گويند اكثراً از طرف شب تا اين مير يك    

طهارت نماز عشاء نماز فجر را اداء مينمود،  يك سحرگاه بذكر خدواند مشغول مي بود و با

در باره اين مردنامي غبار در كتاب افغانستان در مسير تاريخ نوشته ها دارند، در سطور قبل 

ا در باره اين مير خوانديد و اينك نوشته حبيبي را در باره اش از نظر امير امان اهللا خان ر

برادر مهتر : ميرياربيك خان دروازي«: كتاب مشروطيت در افغانستان نقل ميكنيم 144صفحه 

ميرزمان الدين خان والي كابل و هرات واز خواهرزادگان محمد ولي خان شخص اديب و 

شامل و با عبدالرحمن لودين و عبدالهادي  شاعر منوري بود كه در جمعيت مشروطيت دوم

داوي زنداني شد و با جلوس اماني رهائي يافت و در هيئت سفارت فوق العاده برياست 

محمد وليخان عضويت داشت، ولي روزيكه اين هيئت از كابل حركت ميكرد باسكته قلبي 

ره اي بنام از اسپ افتاد و از جهان رفت، وي هم شعر ميگفت و هم شعر شناس بود  تذك

آتش افشان نوشته بود، كه متأسفانه بعد از مرگش از بين رفت و بدست بازنيامد، عبدالهادي 

داوي كه از ياران هم زندان او بود بعد از مرگش درباره سيرت و صورتش مقالتي در امان 

افغان نوشت و ذوق ادبي او را ستود، در ايام محبس هنگاميكه سختي هاي تحمل فرساي 

  :را بانرميهاي مزاج شاعرانه و لطيف احباب مي سنجيد ميگفتزندان 
  

  ظرفان حريف اينقدر سختي نه ايم  ما تنگ

  »دانه اشكيم و مارا گردش چشم آسيا است
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وفات اين مرد طوريكه پوهاند حبيبي فرمودند در آغاز سفارت فوق العاده شناسائي آزادي    

ميالدي بوقوع پيوسته و  1919اً در ماه مي افغانستان به ممالك جهان صورت گرفت كه غالب

  .مرقدش در قبرستان بي بي مهرو در كابل قرار دارد

از مير ياربيك خان دو پسر بنام مير ضياء الدين و مير محمود قانع باقيمانده و از اخيرالذكر    

جرمني دو پسر بنامهاي مير مسعود و مير صالح الدين و دو دختر بيادگار مانده كه اكنون در 

حيات بسر مي برند، چون در خانوده ميران يك تعداد زياد شان بنام ولي، خداداد، صوفي و 

عارف گذشته شده، مخفي صوفيه و ديگران هريك نام و نشاني در تقوي داشتند، مير 

ياربيك خان راهم بنام نياي بزرگ مسمي كرده اند، درباره اين ميرياربيك خان از زبان 

برادرش ميرزمان الدين بنام دانشمند گرانقدر مير خليل اهللا زماني كه حاال يكي از نواسه هاي 

چندين سال بعد از : . . . در دنمارك منحيث مهاجر سكونت دارند شنيديم بدين منوال كه

وفات مير صاحب ميرياربيك خان، مير ضياء الدين پسر شان در مسجد پل خشتي كابل يكي 

نفر مذكور برايش ميگويد كه مير صاحب يار بيك خان  از دوستان پدر خويش را مي بيند،

قبل از وفات خود، دعا يا وظيفه برايم وعده كرده بودند اما اجل موقع نداد و وفات نمود 

مرگ برايم موقع نداد تا : مدتي بعد تر مير صاحب را بخواب ديديم كه برايم ميگفت كه

براي شان ميگويم . ها را برايت بگويم دعائي را كه وعده كرده بود برايت بدهم آمدم تا دعا

كه ميرصاحب قلم و كاغذ نزدم نيست تا دعا رابنويسم، ميگويند فرق نميكند با انگشت 

خويش در كف دستت بنويس، آنطور كردم، موقعيكه از خواب بيدار شدم ديدم كه دعا در 

دش مير اين داستان كرامت مرحوم ميرياربيك خان را فرزن. كف دستم نوشته شده است

ضياء الدين كه از او اوالدي بجانمانده است از زبان يكي از ارادتنمدان آن مير شنيده است، 

  .و مير ضياء الدين از شخصيت هاي صادق القول بودند

و اما از ميرزمان الدين خان كه از شخصيت هاي معزز دوره حكومت امان اهللا خان بود سه    

د حسن و مير امان الدين زماني باقي مانده كه اخيرالذكر فرزند بنام مير عبدالواسع، مير محم
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مير : ميالدي وفات يافت از او دو پسر بيادگار مانده است 1994هامبورگ جرمني بسال  در

احمد جواد زماني و مير فريد احمد زماني، و از مير محمد حسن مشهور به شاه جان زماني 

پدر مير (مير رفيع اهللا زماني : ن قرار ذيل انددر كابل وفات يافته اوالده ايشا 1348كه بسال 

مير صفي اهللا زماني، مير نجيب اهللا زماني، مير خليل اهللا زماني ) زمان الدين و مير حميداهللا

و اين بود مختصري از ذكر و معرفي بقاياي . و مير غالم محمد زماني) پدر مير ذبيح اهللا(

اين سطور با هيچيك از ميران مذكور ديدن ميران بدخشان در كابل كه متاسفانه نگارنده 

نكرده و با رفيع اهللا زماني باري تلفوني صحبت كرده و دوبار با ارجمند گرامي مير خليل 

جان زماني در دنمارك مكاتبه نموده است از نوشته اي مير خليل جان بر مي آيد كه وي 

داشته و معلومات  هنوز خاصيت ميري خود را حفظ داشته شجره اعلي ميران را با خود

زيادي نيز درباره گذشته گان خويش دارد، از نوشته اين ميرجوان نويسنده اين سطور در 

تكميل كتاب هاي خود درباره بدخشان استفاده هاي اعظمي نموده است، خداوند او و 

اعضاي خانواده عزيزش و ارجمندش را نيك نگاه نمايد، چونكه همه اعضاي خاندانشان از 

  .انجام مردمان بسيار مهم، مسلمان، مبارز، اديب و با خدا بوده اندآغاز تا 

  

  امريكا –نگتن، انديانا عنايت اهللا شهراني بدخشاني، بلوم

  يكهزارو نهصدو نودونه ميالدي ،جون
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  يكاروان دركنار منار چكر

  يشهران. ع  رسم از  
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ديگ ند مي ه    د با

ان شاه خانمي    :س
مي آورد كه  112بداهللا بدخشي در تذكره ارمغان بدخشان در صفحه روان شاه عشاد   

تحت اين عنوان دونفر از فضالي بدخشان كه هردو از جمله ميرهاي آن ديار و داراي «

اما شاه عبداهللا خان يكي را ميرسلطانشاه اول و ديگر راميرسلطانشاه » ...اسماء واحد مي باشند

ه سلطانشاه اول گفته است بدين معني كه مير آن ميري را ك. دوم معرفي نموده است

برادرش ميرزا » شهيد شده 1179لقبش به اژدهار كه در «سلطانشاه خان فرزندمير پادشاه خان 

برهان الدين بن ميرپادشاه مي باشد كه بصورت پادشاه مي باشد كه بصورت پادشاه اعزازي 

  .مدتي را سپري نموده است

ت مي آورد مير سلطانشاه خان پسر مير پادشاه خان پسر شاه عبداهللا بدخشي بدينصور   

پسر ميرياربيك خان ولد ميرشاه بيك خان است كه  1130يوسفعلي خان اول شهيد در سال 

سالگي شهيد شده بود و درخاك قندوز  67به عمر  1151متولد و در سنه  1084در سنه 

  .مدفون گرديده است

هجري قمري به  1103حكومت اين شخص مقارن در زمان  )ص(خرقه مطهره نبوت مĤبي«   

فيض آباد وارد و سي و يكسال بعد از وفات او در هنگام حكومت مير محمد شاه خان 

  ».پسرش به قندهار نقل داده شد

شاد روان بدخشي، پدر ميرياربيك خان را كه سر سلسله ميرهاي بدخشان ميباشد بنام 

واريخ ازين اسم ذكر نگرديده است ولي در مي آورند كه در بسياري ت» ميرشاه بيك خان«

بدخشان ميري نكرده است، اينك بقيه سرگذشت اين مير را كه طبع ظريف شعري داشت از 

  :زبان مؤلف ارمغان بدخشان چنين ميخوانيم
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  در راه خاش

  يشهران. ع رسم از    
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ال حكومت ملوك نظر به مخالفتي كه فيمابين ميرسلطانشاه خان و برادرش در استحص«   

بكي ناحيه قطغن ادرش به ذرايع سري و با امراي ازالطوايفي بدخشان موجود بوده اخيراً بر

اتحاد قايم كرده، آنها را به گرفتن بدخشان تشجيع، و فراهم كردن وسايل سهل اين فتوحات 

 محاربه بين طرفين آغاز گرديد، المحال 1149در سنه . شان را به عهده خود تضمين نمود

خساره و نقصانات زياد به هر محارب وارد شد چون برادر ميرسلطانشاه خان ظاهراً طرفدار 

حكومت برادر خود و معناً براي اينكه مقام امارت را براي خودحاصل كند مخالف برادرش 

بود، و هم اين جنگ درمدت يكنيم سال به فيصله نه انجاميد، آخراً  به برادر خود از عدم 

اربين مقابل حوج و بي اعتنائي سركردگان لشكر و ارتباط معنوي آنها با مصداقت امراي ف

شان خاطر نشان كرده براي دفع اين نايره چنين نظريه را به ميرسلطانشاه خان پيشنهاد كرد كه 

اگر خود ميرشخصاً در ميدان محاربه حضور بهمرساند، موفقيت او در انهزام لشكر مخالف 

  .بهر ذرايع سلطان شاه را بره اجراي اين نظريه خود وادار نمود حتماً مترتب خواهد بود، و

وقتيكه مير به مشوره برادرش در ميدان حرب حاضر شد باز مكرراً برادر او تمهيد ديگر    

انديشيده لشكريان اطرافي سلطان شاه را براي حفاظت مواقع غير ضرورت متفرق ساخت و 

عساكر مقابل به اعالم برادر . رادرش مستعد نمودميدان محاربه را براي موفقيت مخالفين ب

سلطانشاه، هجوم مدهشي بر باالي مير آوردند، اگر چه تا اندازه مقدور از طرف مير و 

به قول مير محمد نبي (اطرافيان او به مدافعه شان قيام ورزيده شد، اما در نتيجه اين محاربه 

ها مير و يكنفر مالزمين مقرب او همه عساكر همركاب سلطان شاه هالك و تن) خان احقر

  .بدست مدعي دستگير و به قندوز اسير آورده شدند

اگر چه بعد از اسارت سلطان شاه و اطالع ملت برخدعه وخيانت برادر او فوراً مير محمد    

شاه پسر ارشد سلطانشاه را به حكومت خود پذيرفته، لشكر مدعي را از خاك خود فرار 

در شهر قندوز بدست محمودبي  1151شاه كه اسير شده بود و در سنه  نمودند، اما مير سلطان

شهيد كرده شد، مير سلطان شاه خان نامه منظومي را كه در ايام محبوسيت خود، در محبس 
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قندوز انشاء و بدست همان مالزم خودش كه در محاذ حرب اسير شده بودند طور خفيه به 

م خود مير مذكور او از محبس بيشتر ذرايع اعدازم وهمين مسئله فرار مال(بدخشان فرستاده 

  ).را فراهم كرد

با وجوديكه شرح مختصري از احوال اورا حاكي است، از مقام شاعرانه مير مذكور نيز    

  :ترجماني مي نمايد، ذيالً بعرض حضور قارئين محترم ميرسانم
  

  :نامه منظوم مير سلطان شاه خان از محبس قندوز
  

  مـدل پرداغ  و  باحسرت  زجور  دشمنان  رفت         فلك من ناگهان رفتمز گردش چرخ فسوس ا

  م         به آه سوزناك از دهردون  اي  دوستان  رفتمـدريغ از عشـرت دنيا كه آخربـي نشـان  رفت

  بصد داغ ستم چون زهر آلود  از  جهان  رفتم

  را  ـاودي پايداري  وضع  دنيــتـم نبندانس      را         تمنا شده با سلطنت مغرور وكردم اين 

  تماشارا          ورق برگرداني برگ گلي فرصت نشد مارا چشــم  چمن   بپوشيدم زسير اين

  چو بلبل بادل پردرد، من زين بوستان رفتــم

  وده مي بينمــقماش اين محيط بي بقافرس      بينم        مي بيهوده  بيوفا  نشاط اين جهان 

  سرتاج و كله داران بخاك آلوده مي بينم      بينم       مي  پيموده را   ن عمرطريق كاروا

  رفتم آرمان بچندين پرحسرت من از اين دار

  را  تهمت  چوگان شد   ويـگ  من نخوت   اغـدمرا       همت رخش براندم يكچندي گرچه حكمت به

  را رت ـعب  آموزيد  من  از دنيا   راندا  وسـرا       ه رغبت تـدس شيرين انـان ازجـزم اين بشستم

  زشست سيلـي تقدير چون تير از كمان رفتم

  چوحاتم سودها بردند خلق ازبخشش وجودم        ودمـامران بـبسـي اندر بدخشان با حكومت ك

  همه خواب وخيالي بود، چون من چشم بكشودم         به حكـم ايــزدي تقــدير را تســليم فرمودم

  ملي در خون تپان از آشيان رفتمچو صيد بس
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  مسخر شد دوروزه عالمي همچون سليمانم          زمانــي بود تاچــترار گلـگت زير فــرمانم

  جانممن شد برادر دشمن ز خود غافل چو گرديدم فريبي داد دورانم          چوطالع گشت از 

  ز مكـر وحيله هاي او به بنـد اوزبـكان رفتم

  تو  باغم آشنائي  بيگانه رب زشـادي  و طتو            كجائي دوچشم من نور هر  شاه محمد

  تو          به ظلم ظالمان همچون غريب كربالئي تو  مبتالئي بس   پدر هجران   بدرد وداغ

  من از درد فراقت بادوچشم خونفشان رفتم

  ده ام در قعـر زنـدانــينميداني          به قيد دشـمنان افتـا تو اي صــديق ميـرزا حال زارمن

  خت هستي را كنون از عالم فاني          دوروزي عيشها كردم بخوردم صد پشيمانيربه بستم 

  اخر زكان رفتم سراپا غرقه درخون همچو لعل
  

صديق خان خوشنويس بدخشي دبير و مصاحب خاص  عبارت از محمد» ميرزا«منظور از «   

  .ان مي باشدميرسلطان شاه خان و مير محمد شاه خ

را داده بودند يكي از پادشاهان » سلطان اژدهار«اين مير سلطانشاه كه دروازيان به وي لقب    

تاليف ميرزا » تاريخ بدخشان«مبارز و جنگجو بودكه قعاليتهاي و كارروائيهايش در كتاب 

صورت شهادت مير سلطانشاه را در كتاب تاريخ بدخشان . سنگ محمد بخشي درج است

  :ي يابيمچنين م

بعضي از مفسدان و بدخواهان گمراه، حاكم مومي اليه قبادخان را با آن همه مردي گري «   

داشت بر آن آوردند كه از ننگ و ناموس گذشته و عهد و پيمان شكسته مير سلطان ) كه(

هجري به موافق تاريخ، گلي از باغ ارم  1179شاه اژدهار را به درجه شهادت رساند در سنه 

  :شاعري مي گويد ...رفت
  

  زمين گفت هاي آسمان گفت واي    درخت كيـاني در آمد زپاي«

  د از خـاندانربالئي بـچـــو در كـ      ـد فغانــز اهـل محـبان بر آم
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  كـه الزم بود حـرمـــت دودمــان      خاندان پاسي درينـمكن ناس

   »هـير آمدــاجل خواست از جان بس     دهـمريضـي بشـكوه دليـر آمـ

  )تاريخ بدخشان(                                                                                                                            

          

شاه د ا   :مي س
  

  :اين معلومات را ارائه ميدارند» ارمغان بدخشان«شاه عبداهللا بدخشي در كتاب   

خص پسر مير يوسف عليخان شهيد و برادر مير برهان الدين خان الغر است، اگرچه اين ش   

مانند برادر واال گهر خودش داراي تاليفات متعدد نيست، اما يكي از جمله خطاطان مشهور 

شان قابل  مقام ادابتبدخشان بوده و در فضل و كمال نيز خيلي درجات عالي داشته اند 

رش گرچه بصورت كتاب ترتيب نشده اما بطور مختلف خيلي هرگونه توصيف ميباشد، اشعا

بمالحظه ميرسد، از تاريخ تولد و وفات شان معلومات مفصلي بدست آورده نتوانستيم، تنها 

و يا  1298از زبان معمرين بدخشان تخمين ميتوان كرد كه فاضل ممدوح در بين سالهاي 

مي به مناسبت وفات مير محمود شاه مرثيه كه از طبع اين وجود گرا. وفات كرده اند 1299

 119صفحه «: برشته نظم آورده شده به مطالعه خواننده گان عزيز تقديم مي شود» عاجز«خان 

  »ارمغان بدخشان

متاسفانه مرثيه ذكر شده در صفحه بعدي كتاب بچاپ نرسيده است، مگر يك صفحه    

د آورده شده است، و از قرار مرثيه اي كه بشرح بيشتر آن رابطه ندار 118پيشتر در صفحه 

پراكندگي و نا مرتب بودن صفحات استنباط ميگردد كه شايد همان مرثيه همين باشد كه در 

  :صفحه مذكوره آمده به اين ترتيب

  اگــر وفايـي ترا نيسـت روكه معذوري        فغان فلك كه به بي مهري سخت مشهوري

  كه كــرده تو فـــراوان چنان و مغروري       تـــــاس بيــوفائيـت امـروز بهـرما تنـها  نه
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  زدست جور تو اي چرخ سفله مسروري         اول و آخــــر ـده نه بينــد بـهـكســي نـديـ

  خيال تخـم عدم كرد ويافت دســـتوري        غرض ز شـكوه همين است كان نوا در دهر

  :ينمايدبعد از ايراد چهل و يكنفر برجسته باالخره چنين قطع سخن م

  زپير عقل بعد آن و عجز مهجوري    نمــوده والي، بيدل ســراع تاريخــش 

  »مغفوري«دادزعين صواب  جواب    گذاشت پاي جفا سر زروي مهر كشيد

پاي جفا يعني الف و سر مهر كه عبارت از حرف ميم است و مجموعه اعداد شان بحساب    

تفريق شود » مغفوري«حروف تهجي جمله تمام مي شود، هرگاه از حاصل اعداد » 41«ابجد 

  »ارمغان بدخشان 118صفحه «. هجري 1295سنه وفات حاصل ميشود كه عبارت از 

و اما درباره اينكه شادروان شاه عبداهللا بدخشي ميگويد اين شخص پسر مير يوسفعلي خان    

تاريخ «كه در  و برادر مير برهان الدين خان الغر است، تا اندازه قابل تأمل مي باشد، زيرا

يعني سلطان شاه ولد  ارشد مير محمد شاه بود كه بعداز پدر خود در : چنين آمده» بدخشان

تا  1237بدخشان سي سال حكومت نموده بمرد و ابتداي حكومت مير سلطانشاه از سنه 

  »75تاريخ بدخشان صفحه «. هجري واقع شده 1267

ه را سه پسران بودند و هر سه برادران از مير محمد شا«تاريخ بدخشان آمده  73در صفحه    

  »دوم مير كالن و سوم سليمانشاه بودند.... متولد بودند، اول سلطانشاه مذكور مادربطن يك 

اوالد سلطانشاه ثاني كه لقب او ميرزاي : تاريخ بدخشان مكرراً مي آيد كه 78در صفحه 

 اول ميرشاه كه: را سه پسر بودسلطانشاه ) ميشوند(كالن ابن مير محمد شاه بود، نام برده 

  .»اسمش اصالً زمان الدين بود، دوم نصراهللا خان، سوم يوسفعلي خان بودند

پس در نتيجه ميتوانيم بگوئيم كه مير سلطانشاه ثاني فرزند مير شاه بن مير سلطان شاه اول    

بيك خان مي باشد او فرزند مير پادشاه خان بن يوسفعلي خان، بن ميرياربيك خان بن شاه 

  .است
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ان الدي خان ا ب   :»«مي
  

الغر مي  ميرزا برهان الدين خان ،هااي بسيار با فضيلت و دانشمند ميريكي از شخصيت ه   

مير برهان «عبداهللا بدخشي درباره يكي از تاليفات اين مير بدخشان چنين ميگويد شاه   .باشد

  »...ن المجالس مؤلفه خودالدين خان الغر بدخشي در كتاب اخوا

آورده ميشود از افحواي » الغر«در زير نوشته كامل شاه عبداهللا بدخشي در باره معرفي    

دو كتاب » آئينه سكندر«گفتار شاه صاحب مرحوم چنين دانسته ميشود كه عالوه از كتاب 

» ان المجالساخو«دارد،  اما در سوانح الغر از كتاب » جام جم«و » روضه نور«ديگر بنامهاي 

طوريكه در سطر پيش آورده شد ذكري » ميرزا دانيار«چيزي نگفته است ولي در سوانح 

  :نموده است، و اين است نوشته شاه عبداهللا بدخشي در باره الغر

يكي از فضالي بليغ و دانشمنديكه بعد از مرور ايام در محيط ادب پرور بدخشان پا بعرصه    

ت اديبانه خودش، اثرات متعددي در قسمت هاي علمي، ظهورگذاشته، و از نشر خياال

اخالقي، سياسي و ادبي به مقصد استفاده ابناي نوع يادگار مانده واز جنبه اين فضايل صوري 

و معنوي نام خودش را در تاريخ فضالي بدخشان به خط روشن گذاشته، ميرزا برهان الدين 

  .تخلص دارد» الغر«كه  استخان 

اين وجود گرامي نسباً  .وسفعلي خان شهيد و نواسه مير ميرزاي كالن ميباشدالغر پسر مير ي   

به يكي از خاندان هاي بسيار محترم ميرهاي بدخشان منسوب و حسباً داراي امتيازات علمي 

  .و ادبي است

نه تنها در رديف ادباي بدخشان از نقطه نظر حسن بيان ادبي اورا ممدوح قرار ميدهيم بلكه    

ره منديهاي او از علوم و فنون وادار مي سازد تا سوانح شيرين حيات اورا به عرض نتايج به

  :مالحظه قارئين محترم ارائه نمائيم
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  :ليفا ا
؛ اين كتاب از بهترين اثرهاي علمي مير برهان الدين خان است رآئينه سكند .1

) نين سخني و از هر چمن سمده هر از(مندرجات كتاب موصوفه في الحقيقت تفسير 

ميباشد بسيار مسايل مشكله علوم منطق، فلسفه، صرف، نحو، عقايد، معاني، بيان و امثال 

آن را با بهترين تشريحات علميه تحليل نموده، در دستگاه استفاده عامه گذاشته است، 

تحرير شده و هر صفحه گواه اقتدار علمي و » الغر«اين كتاب كه سراپا به قلم خود 

است، در كتابخانه فاضل محترم مرحوم آقاي غالم نبي خان استعداد ادبي موصوف 

مجددي وكيل سابق اهالي جرم بدخشان در دارالشوراي ملي موجود است مؤلف 

و » روضه نور«مرحوم اين اثر در مقدمه كتاب به ظرف دو مجلد كتاب يكي را بنام 

ن اثر مسمي مي سازد و آنها را قبل از تاليف اي» جام جم«ديگري را به عنوان 

اما عجالتاً از آن دو اثرش به جز نام نشاني پيدا . خودتكميل نموده، اشاره مي نمايد

 .نبوده و مفقود شده است

الغر در . ديوان اشعار الغر؛ كه از مدارج عاليه روح شاعرانه او توصيف مي نمايد .2

در  اشعار خود اكثراً از سبك حضرت ميرزا صاحب بيدل پيروي و استقبال مينمايد، اما

عين احواليكه مضامين دقيقه را با كماب ظرافت ربط انتظام ميدهد بيشتر به طرف حسن 

مثال توجه ورزيده، تشبيهات اديبانه ئي راكه مطابق طرز سخن ادا مينمايد، در خور 

 .تمجيد ميباشد

در شماره » ادبستان قندهار«بياد دارم دوسال پيشتر مضمون بس غرا و دلچسپي تحت عنوان    

سال چهارم مجله شريفه كابل از قلم فاضل و اديب مكرم آقاي عبدالحي  24صفحه » شمش«

شماره » 39«و در آخر صفحه . خان حبيبي مدير صاحب طلوع افغان نشر گرديده بود
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» الغر«مرقوم شده دو مصرع آن منسوب بديوان اشعار » ازل«موصوفه غزليكه به نام موالنا 

  1 :تخاب وارقام ميداريماست كه ذيالً غزل موصوف را ان

  ـنين ديركشيدــقامتت بود قيامــت كـه چ        سـالها قـــد تــرا خامــه تقــدير كشــيد

  چـون شـكاري كه مصــور بسـر تير كشيد       دل اسيــر مـژه اش از عدم آمد به وجود

  يدوشمشير كشـشد چنان مست كه باروي ت      بعد چشم تو مصور چو به ابرو پرداخت

  كشيدوبه زنجير همه را زلـف كجـش برد       ـروــآن اسيــران گــــرفتـار كـمـند ابـــ

  در انديشه نقشم نقاش  بين كه» الغري«

  آنچنـان مـاند كـه تصـوير مرا پير كشيد
  

كميت معلومات عاجزانه اين قدر اجازه موفقيت نميدهد كه بتوانم عرض كنم، بطور     

ساله يك اثري در  145ل است يا از الغر، اما ديوان اشعار الغر كه تحقيق اين غزل از از

  .دسترس مطالعه موجود است، غزل مذكور را ترشح خياالت قيمتدار الغر معرفي مينمايد
  

  : ديگ
  

  آواز ماند  از طاقت   كـردم آنقــدر فـرياد          حــم و داغ تــازه بر دل بازماندرفت آن بير

  ماند  ر كاريبه ز  سر  كشـيها ســر از غرور          سـتــزچي  تا بپا داغ است حيرانمـرشمع را سـ

  اندم  ازآغ  از  كهانجــــامي  تماراس هستي        ويشتنــــخدن رفتيم ما از ــــــــپيشتر از آم

  از ماندــندرين بستان كجا يار وكجا دمسكا        انــتن ني كه از درد فــراق دوسناله كم كـ

  ماند  پرواز  ناله از نهـادم   دل بهر كــس تا          خامشي  بساز  دمســـر نمـي بندر محبــت 

  بسكه هجران بتان» الغر«عيش جاويد است 

  عشق تا اظهار مطلب كرد حســن از ناز ماند

                                                 
ن ازل است   یق از محمدام زل مذکور را به نا ناب فازل فو به تح ر بوده، زیرا شی ع حزین در تذکره خود  ی حق ب ل ح

ط کرده است ر و همه روزه است  ا رای م   )انجمن. (این شاعر که از ش
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  هنوز  ماز فــراقت چشم گريان داشتم دار       درديكه برجان داشــتم دارم هنوز از تو آن

  هنوز  غنچه سان چاك گريبان داشتم دارم         آرزو  در گلســتان و فـــــايت اي نســيم 

  شكــوه ها از درد هجران داشتم دارم هنوز         گوستمگر پيشه به آن شوخ  ا از مناي صب

  هنوز  مـم دارــنالــه و فـرياد و افغان داشتـ         هرشب از درد فراقت تا بوقــت صبـحدم

  عمـــر ها شـد داغ اسرار محبــت هاي او

  در سينه پنهان داشتم دارم هنوز» الغري«
  

سالست مضمون و بي تكلفي اشعار الغر را خوانندگان گرامي به خوبترين صورتي مي    

با وجود اينكه الغر مطالب نا مفهوم و مغلق را استقبال . توانند طرف قضاوت قرار بدهند

 همانقدر به شيريني نشايد او. ي مينمايدئبيهات پر پيچيده طبعاً كناره جونميكند و از تش

و اين يكي از اوصاف . افزوده، خواننده را به طرف مطالعه اشعار او بيشتر تشويق ميدهد

  .مميزه كالم الغر است كه نظير آن به ندرت مالحظه مي شود

دب زاي بدخشان را به فقدان هجري، پدرود زندگاني نموده، محيط ا 1291الغر در سال    

ميگويند، الغر در صنايع مستظرفه  .يك عنصر صحيح فضل و كمال مواجه ساخته است

  .ام داشته استتخيلي شوق و مهارت 

زرگري، نقاشي، حكاكي، رنگمالي را به بهترين صورت ياد داشته مخصوصاً در ساختن    

  »85و  81دخشان صفحه ارمغان ب«. كاغذ ابريشمي خيلي ماهر و بهره مند بوده

          

  

ود شاه    :»ا«مي م
مير محمودشاه عاجز يكي از شاهان با علم و كمال و دانشمند ميرهاي بدخشان مي باشد    

نج و آزار داد ركه زمانيكه مير جهاندارشاه در دوره دوم حكومت خود مردمان بدخشان را 
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سر مي برد با دعوت و ياري مردمان بدخشان و مير محمود شاه در آنزمان در كوالب حيات ب

حكومت بدخشان را از دست مير جهاندار شاه متصرف شد و به مدت پنجسال در بدخشان 

  .منحيث پادشاه حكمروائي نمود

در تاريخ بدخشان آمده كه بسال ششم پادشاهي مير محمود شاه خان امير شير علي خان    

ه و مير محمود شاه خان را دستگير نمود به تاشقرغان پادشاه افغانستان به بدخشان حمله نمود

  .هجري وفات نمود 1295برد و بقرار روايت شاه عبداهللا بدخشي مقارن سنه 

اگرچه  :و اما درباره دانش و فضيلت اين مير شادروان شاه عبداهللا بدخشي چنين مي آورد   

  :نقل گردد مطول است ولي عمداً خواسته شد آنچه را كه وي نوشته است راساً

آخرين مير از سلسله ميرهاي بدخشان، مير محمود شاه خان است كه تخلص شاعرانه شان    

ميرمحمود شاه خان پسر مير احمد شاه خان است كه هم پدرشان و هم » عاجز مي باشد«

  .خودشان در دوره ملوك الطوايفي بر حدود بدخشان حكمراني كرده اند

به وجود ميرمحمود شاه خان در دونيم قرن قبل خاتمه  سلسله حكومت ميرهاي بدخشان   

هجري، مرحوم گرديده و در  1295پذيرفت مير محمودشاه خان در مزارشريف مقارن سنه 

  .آن بقعه متبركه مدفون شده است

مير محمودشاه خان در علوم ادبيه خيلي مقام عالي دارد، تمام خاندان اين شخص به    

فاضل گرامي مير محمدشاه خان مرحوم كه شرح . اندفضايل صوري و معنوي متصف 

او مستغني از هرگونه  ادابتاحوالش آتياً مذكور خواهد شد و مخفي بدخشاني كه مراتب 

  .توصيف مي باشد، پسر و دختر اين وجود فاضل مي باشند

ديوان مكمل جامع غزليات ،قصايد، رباعيات وغيره از مؤلفات مير محمودشاه خان كه معرف    

  .لياقت ادبي و يادگار خياالت قيمتدار شاعرانه اوست ازو به يادگار مانده است

اگرچه خودمن به مطالعه ديوان شان توفيق نيافتم اما از اينكه نمونه هاي بيان شان را بسيار مطالعه    

  .كرده ام مي توانم عرض كنم كه پايه سخنوري شان خيلي بلند و در خود تحسين است
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  :»عاجز«جسته از ترشحات خياالت عارفانه مثالهاي بر   

  ها  آئينه عرقناك تو شـد خجلت از روي          ـاـتـوتيـــ  مـا  ديـده  اي غـبار مقـدمت در

  مـــدعا   روي  آئيــنه  كـي رسـد با خـانه         ـينــجبــ   را  آســتانت  غبـار  دارد نبـر تا

  هاـــون بــبسـمل تيـغ محبـت را نباشـد خـ          ـنــحتراز از كشتگان دشت ناكامــي مكا

  كربال  را  كشتگان  خون  نيست چراغان بي          ت مـبادـــهيچكس محروم از تيغ دو ابروي

  پا  مقصود را از نقش  ــه گـيرد سـاغركآني          ـدگــزن  بهار  دارد  نشـئه صـد جام مـي

  دعا  محراب ماهسـت  قامـت خـم گشـته            ـباشـم  نتمستـمندا سفيد   غافل از موي

  آب بقـا كـي خبـردارد خضـر از چشــمه            ـيزندگ  آب  تو ميچكد از لعل ميگـون 

  آشـنا لطف كن يا رب كه گردد دل بدلهاطلب             ديگر  غير ازين  بنده غمگين ندارد

  شاز كيفيت فيض سحر غافل مبا» عاجز«

  تا رســاند بـوي زلفـش بر دماغ جان صبا

  :د
  ؟خير چيستأاي قيامت زود برخيز اينقدر ت      مردم  مرا  دلگير  كرد داري پاس  خــاطر 

  

  :تاريخ وفات مير محمودشاه خان را چنين نگاشته اند

  دوراننشه  ــــــز دنيا  شه)  بـه خلدرفت(            فتــــكشيد پا زشهي وز سر طـرب ميگ

است و مجموع اعدادشان به حساب ) ط(است و سرطرب كه ) ي(پاي شهي كه عبارت از 

است كشيده شود ماده  1316كه ) بخلد رفت(مي شود هرگاه از اعداد حروف ) 19(تهجي 

  .ميباشد 1295تاريخ وفات مير محمود شاه ممدوح بدست مي آيد كه عبارت از 
  

  :حمت خود سرودهز كه به مناسبت روزگار پر زل ديگر مير محمودشاه خان عاجز استغ

  يي كرده  تاربيرون نالـه بـي مضـراب از هـر       يي كرده   مارا جگرخون اي فلك انديشه كن

  يي تو پرخون كرده  بار هــا ديدم زبيرحمي      ها  دهـدي زخون  را  چون شفق شام غريبان 
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  يي خاك را بر فرق جمشيد و فريدون كرده     كـفل   اي  توتنها دست  من ندارم شكوه از

  يي ردهـباز ميـگوئــي مرا از نالـه دل خون ك      زدي  نومــيدي سـنگ   با  را اميـد   رـسـاغ

  زكف  را  ناتوانان  عصاي دائم  ئـي   ردهــب

  يي    كرده نون  حلقه  كن  نظر) عاجز(قامت                                    

  »79 - 77بدخشان ص ارمغان «
  

نزول و بكنار رفتن مير محمود شاه خان از تخت سلطنت بدخشان و مرگ او در تاشقرغان 

به اوالده وي تاثيرات ناگواري وارد نمود و سه طفل اين پادشاه با فضيلت بنام هاي مير 

  .بدخشاني فرار قندار شدند» مخفي«و » غمگين«مير محمدشاه » سودا«سهراب 

د   :»گي« شاه مي م
  

ر طاوس خالصه در كتاب پ» حنيف بلخي«جناب فضيلت مĤب مولوي محمد حنيف    

  :را چنين بيان مي نمايد زندگي اين مير مهجور

اين غمگين مير محمد شاه پسر مير محمود شاه عاجز و برادر مخفي از ميرزاده هاي محلي    

ار بوده و همواره با او مانند جدش مالك قريحه سرش. خطه شاعر خيز بدخشان است

  .خواهرش مخفي بدخشي مشاعره ها كرده است

قمري در حاليكه تبعيد در قندهار بوده در آن شهر جشم از جهان  1320غمگين در سال    

  »پرطاوس 567صفحه « .پوشيده است

گرحديث لب حان بخش تو «مولوي محمدحنيف مثالي از طبع روان غمگين را با مطلع    

  .آورد كه ما در ذيل در ضم نوشته شادروان شاه عبداهللا بدخشي مي آوريممي » مشهور شود

شاه عبداهللا بدخشي شرح حال غمگين يا برادر مخفي بدخشي را چنين مي آورد كه عيناً    

  :نقل ميگردد
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» عاجز«پسر مير محمود شاه خان المتخلص به » غمگين«مير محمدشاه خان مرحوم، تخلصش 

خان يكي از جمله ميرهاي بدخشان است كه دوبار در حدود  مي باشد، مير محمد شاه

بدخشان بحيث مير يعني رتبه حكومت نايل آمده، مختصري از تفصيل اينواقعه آنكه؛ بعد از 

كه حكمران اكثر حدود بدخشان در دوره ملوك » ميرشاه«آنكه مير محمدشاه اول مشهور 

مير جهاندارشاه خان حاكم  پسرش 1230 _1223الطوايفي شناخته مي شد فوت گرديد 

  .بدخشان مقرر گرديد

و دل آزرده شدند، مير ا اشي بود، مردم ازيمير جهاندارشاه خان در اوايل شخص ع   

مي شد و درين اوقات به مزار شريف » عاجز«مضرابشاه خان نام كه عم مير محمود شاه خان 

رصد متهمچو يك وقتي او براي  د و قلباً مدعي حكومت بدخشان بودامرار حيات مينمو

تنم شمرده عازم بدخشان گرديد به اتفاق رؤساي محلي كه از غفرصت بود، موقع رام

  .جهاندار شاه خان متاذي شده بودند بر حدود بدخشان متصرف شد

جهاندار شاه خان در مقابل مضرابشاه تاب آور مقاومت نگرديده به چترال فرار شد و بعد    

از راه پشاور به كابل وارد و به حضور اعليحضرت  از توقف مدت كمي در چترال

و پس از اقامت چند وقته در كابل از حضور امير شيرعليخان . اميرشيرعليخان پذيرفته گرديد

استر خاص يافته از راه انجمن و كران، عازم بدخشان شد و يك سلسله اعواني براي 

بدخشان را از مير مضراب شاه  خوديافته، با مير مضراب شاه داخل مجادله گرديده، دوباره

  .متصرف شد

مضرابشاه موقع مقابله و مقاومت نيافته، بعد از يكسال حكومت در بدخشان بطرف ختالن    

گرديده، مير محمودشاه خان برادرزاده مضرابشاه، ازين تغلب  يبدخشان يعني كوالب فرار

تيباتي برعليه جهاندارشاه مير جهاندار شاه خان متاثر شده بعد از چندي توقف در كوالب تر

را طرفدار خود ساخته با جهاندارشاه  معززين قومياتخاذ نموده، عازم فيض آباد گرديد و 
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از او متصرف شد و  داخل محاربه شد و در نتيجه بر جهاندارشاه غالب آمده ملك را

  .بازجهاندارشاه به طرف چترال فرار نمود

ر جهاندارشاه خان در مرتبه ثانوي مقام حكومت بدخشان كه مي» يفتل«حاصل كالم اهالي    

را به اثر معاونت ايشان حاصل كرده بود، با مير محمودشاه خان به وضعيت مخالفت 

برخاسته، بر عليه او شوريدند و مير محمودشاه خان چاره جز خلع خود نديده به طرف مزار 

  .شريف فرار نمود و مكرراً مير جهاندارشاه به بدخشان وارد شد

محمود شاه خان در مزار شريف با محمدعلمخان كه بحيث نائب الحكومه از طرف    

اعليحضرت امير شيرعليخان در مزار شريف مقرر بود، راجع به بر طرف ساختن مير جهاندار 

شاه خان مفاهمه به عمل آورده، متفقاً عازم بدخشان گرديدند، در اين موقع مجادله بين 

واقع گرديده نتيجه اين جنگ به مظفريت محمدعلم خان و  طرفين در مشهد كشم بدخشان

  .محمود شاه خان و فرار جهاندارشاه خان به پار دريا منجر شد

تخلص دارد شخص صاحب فضيلتي بوده و » عاجز«والحاصل مير محمود شاه خان كه    

  .افراد خاندانش در سايه تعليمات علمي او بهره ياب فضايل علم و ادب گرديده اند

پسر اين شخص است، اماتتبعات علميه و ادبيه اش بلند تر از »غمگين«مير محمد شاه خان    

از آنجا كه افراد . آن است كه اين مضمون مختصر از اداي عرض تعريف آن بدر شده بتواند

خانداني ايشان در ايام حكومت امير عبدالرحمن به قندهار نفي بلد شده و تا دوره حكومت 

اليت مقيم بودند، در خالل اين احوال كتاب اشعار او كه نسخه جامعي سراجيه در آن و

هجري قمري در قندهار  1320بوده، متأسفانه مفقودشده و خود فاضل موصوف هم در سنه 

  .وفات يافته است

مرثيه كه همشيره فضيلت شعاره اين وجودمغفوره مخفي بدخشي راجع به وفات غمگين     

اقت و ذكاي او تصريحاتي داده و با آن آثار ادبيه خود  غمگين سروده و از مراتب فهم، لي

  ».كه در ذيل ثبت مي شوند، شايد در ثبوت فضل و كمال او شاهداين مدعا بوده بتواند
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  :از ميرثيه مخفي كه نسبت به وفات برادر فاضلش به رشته نظم دركشيده انتخاب ميشود   

  شــد ستمگـري آئين ـــاه و گـداترا به ش  فغان زجور و جفاي تـواي سپهر برين

  چه ناله ها كــه زدســـت تو شد به عليين  پيــغمـبـر ز خانـدان نبــي و ولـــي و

  كز اوج عــزت و جاهم چنين زدي بزين  كنمنون فغان چزدست تو  مـن ضعيفه

  بسوخت درغـم دو آشنا وخويش وقرين  نه اهل بيت بشد سينه چاك زين ماتم

  درين زمانه به فضلش نبود كس ذويمين  به عقل افالطون علي به طبيعت چوبو

  به شام جمعه وداع كرد وشد به خلد برين  بيستم شوال به چوسي وهشت شدعمرش

  مگــر كــه آل علــي را نصيب بود چنين  بگوشــه غربت بشـد شـهيد بحسـرت

  بپـاي خــرقه جـدش به قـــندهـار دفين  خاك وبشد مادروخواهر بريخت بفرق

  زروي عقل بكردي تخلصــش غمگــين  است وخوشي عيش جاي نه فاني عالم ديدچو

  ز عـقل سـال وفـاتش چـو خواسـتم گفتا

  »1320«            »غمگين«بـــه درد دل بفزا مخفي و بگو                                        

          

  

ا  ا شا   :»گي«ا

  شود  رنجور و  آيد   بزمين  ترسـم عيسي         ور شودهتومش گرحديث لب جان بخش 

  زنده و در گور شود سر به پيچيد به كفن ران بيند       هج  يك شمه گز از كلفت خضر

  و ناسور شود  كهن گردد  ترسم اي شوخ       ونمپرخـ  بدل داغ شــد حسـرت وصـلت

  شـود  زنـبـور  خانه مثـل   گـر به آسـمان        را  ـقاك از نيـــش حـوادث نبود عاشــب

  شود  حور  بــي تو گر شيفته خال و خط        چشمم  قيامـت روي فـــردوس نــبيند به 

  شود  در گور  تو  آنكــه با داغ غم عشـق         تا حشر  خاكش وي گـل ميدمد از سبزه ب
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  شود  ز دور ا  شفق  لگــر بروي تو مقــابون شفق دردل شب عقده خون ميگردد        چ

  »غمگين«جاي آن است به اين شعر تر خوش 

  حاســد تيــره روان تـو زغــم كـــور شــــود
  

ب بيد ا ا    :ب  مي

  آرايــش صـــد گوهــــر ناب است دل ما       ما  دل  اسـت  آب  لبــت هــر چند به ياد

  دل ما  كــاب استبــــر ار مــــژه پاـدر تـ        خرامت  ياد  از  نظر  راه  زچون اشـــك 

  ازه كش يك مژه خواب است دل ماخميـ         گس چونر تو  وصل  زمخموري است عمري

  پر چون صدف از در خوشاب است دل مامعنــي         رنگينـي  توز صفــات   رــدر بحـ

  د درچه حسـاب است دل ماگـر حشــر بواو         لــب  ذوق  كــده  قيامــت در شــور 

  ما  شتاب است دل مست روان چون اشكاند         خيـال  محو  رخت  نظرها به  آنجا كه

  عمري است كه درآتش وآب است دل ما         خـويت  اثر آتش  از  شمع  رشته چــون 

  ما  در بـزم تو همـرنـگ شــراب است دل         گـانت  غمزده  دل  اسـت  سـرشـار خيال

  به تمنـاي رخ مهــر خصالي» غمگين«

  گر هست كتان ماه خطاب است دل ما
  

بوقت نوشتن تعليقات ميان من نويسنده اين سطور استاد عبداهللا سمندر » كتان«در كلمه    

» كتان«غورياني و جناب حاجي صاحب اثيري هروي مناقشه رخد داد، كه آيا اصل كلمه 

را پذيرفتيم و ارتباط كلمه كتان را با ماه در غياث » كتان«بعداً متفق القول » كمان«است يا 

  :اللغت چنين يافتيم

مه باريك كه از پوست گياهي بافند با الفتح و تشديد و تخفيف فوقاني نوعي از جا :ان   

  .از برهان  . و بمعني تخميست كه روغن چراغ از آن حاصل كنند
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ن آ مه ايست معروف كه شاعران پاره شدنو در سراج نوشته كه كتان مخفف و مشدد جا   

را سبب نورماه گفته اند و بعضي گفته اند كه اين معني را اصلي نيست و بعضي گويند كه 

جامه مذكور را از پوست ساق درخت كتان كه تخم معروف باشد، چنانچه كه در شرح 

ه مثل نصاب نوشته كه در بعضي بالد پوست ساق درخت كتان راكشيده وريشه ريشه كرد

  »غياث اللغات« .ريشم و پنبه ريسند و از آن جامه مي بافند و آن جامه در مهتاب قوت ندارد

  :به ارتباط كلمات كتان و مهتاب مي آورد )رح(حضرت مال شاه بدخشي    

  مـحـرم  كـه به الفـاظ نيستـم      ميــزنم از ره معـانـــي دم   

  حرم است من چكنملفظ نا م      سخنم     مست مستور معني

  سـود پيـش مهـتاب معنيم فر     لفـظ را جامـه كتانــي بود   

  درخـورخيـل خـانه مـي بايد     نـايـد      معنـي مـا بلفـظ در
  

  س د ما
  نام دل ما  لـوح محفـوظ بود سـر خـطدل ما         تا بـود مظهــروصــف تو كـالم

  هر كه چون داغ خورد باده زجام دل مار گز       نيارد بهـم از خنـده شـادي هلـب 

  دل ما  چـرخ بد مهـر نگـــــرديد بـكامولـــي         بـود  مــن و تو آرزوها به ميان 

  دل ما  رهـروي كـو كه رسـد تـا بمقـام       اينـجا  اسـت  وقت يك آبله صد كعبه و دير

  ما دل  ســالم   ريفـان برســـانيـدبه حـ       رفتـم همچو گل سينه صد چاك زگلشن

  به گلستـان كه رسانده است پيام دل مابهار        م چو ايا  رخ بخوناب جگر شسـته

  »غمگين«ياد آنروز كه در مجمع ياران 

  بـود روزي دل او هـــم بمـــرام دل ما
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  :)مخفي بدخشي(و ) غمگين(هر امشاعره در بين برادر و خو
  

  گي
  

  ده سراپاي تراــــــصفـت سـج  ميكند سـايه       ترا رعنـاي قــد  بينـد چـو در  بــاغ  ســـرو 

  همه جاي ترا؟  چون توان كرد بيك وصفانـد        يكديگر  خويش به از همـه برقاعده 

  اـل شـيــداي ترـد صيد كســـي بلبــنكنـ       پايـم  بر نهـي  تهمـت بنـد چه الزم كـه 

  و باالي ترا دـرام آنقــــند هنگــام خــبي        هـرگـز  ننــمايد  ـامتـار قيــمنـكر انــك

  سـت انكار كند معجــز عيسـاي تراـــكي       بخشـي م ــبدو عال  ميتواني به سخن جان

  ترا  لبهـاي  آوازه  بشــنود چــون  غنـچه       چـاك زند  خود هستي  پيرهن همچوگل

  ترا  پاي كـف  نقـش   ه از دور زندبوسـ       خورشيد ولطافت حسن به اين كه فدايت نجا

  »غمگين«باش شاكر توبه گلزار طبيعت 

  طــرفه كاين لمــعه بود صبح تمناي ترا

اد   ي مخفي ا  ب
  

  ترا سيماي   زآئينه  دگر  زيب  ميرسدميدهد سرمه فسون نرگس شهالي ترا       

  ترا دالر اي   حسـن  مـن  ديده  از رهديده خورشيــد دود گـر بيـند       آب در 

  ترا  رعناي  قـد  بينـد  آنروز كه  آه ازرسواي جهان از غم طوبي زاهد        گشته

  ترا  سمنساي  زلف  كند تا بكي شانه دلم        دسـت مشـاطه جدا باد ززلفت چو

  ترا  باالي  قامت  مگر  تقلــيد رده ـك       غسرو اندربا رـتند ميگشـت صبـا بر س

  نمكين باد كالمش يا رب» مخفي«همچو 

  آنكه او و صف كنـد لعـل شـكر خـاي ترا
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ابشاه خان    :»سودا«مي س

و برادر غمگين مي باشد در تذكره » عاجز«مير سهرابشاه خان فرزند مير محمودشاه    

  :آورد چنين مي» ارمغان بدخشان«

ق در كابل  1333در سنه . مير سهرابشاه متخلص به سودا پسر دوم مير محمودشاه خان است«

  ».پدرود حيات گفته است

  :اين است نمونه كالم او

  لعل در كوه بدخشان ازكجا شد غرق خون       نبي  الد او   مهر  دل ندارد اگر در   سنگ

  :و نمونه ديگر

  آفريدند  ريحان و  رامشك  تـخط       ـريدندــــــآف  بدخشــان  لبت لعل 

  آفريدند   گلســتان ســــرو  ـدتــق       ردندــك  هـچـــباغنـ دهانـت نسبتـي 

  دـريدنآفـ  ــان ــج  وآفــت  بــــال        ــتتــمس  ترك   سياه   چشمان  دو

  آفـريدند   وبانخـ  انســلطــ را ـــتـ       رو   ريــپ ان ـــخـوب ميــان جملــه 

  ريدندحيــوان  آفـــ آب    انـتـــلبـ       كردند ضر ــــخ با نسبتي  را  خطت 

  يدند  آفر  تـابـان  مــاه   عــالــم  در       ف مشكينــزل  رخت را در شب آن

  »سودا«عالج ضعف دل از بهر 

  عجــب سيـب زنخدان آفريدند
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   دختران كوزه بر سر

  يشهران. رسم از ع
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  »وسيمه عباسي« :تأليف» نهضت زنان در افغانستان«
  

ا ان ان  مخفي د  س ا    د ا
  :و اينك راساً اقتباس ميگردد 1993طبع سال 

  :ي مخفي بدخشي هد

  بدخشان  لعل يا ديوان بدوران           ذخيره كرده يا مرتب كرده

ه نامدار دختر مير محمودشاه خان است و نام اصليش سيده حضرت بي بي است اين شاعر   

و تخلص خود را مخفي گذاشته بود، پدر مخفي در وقت سلطنت امير شير علي خان در 

بدخشان از جمله شاهان دوره ملوك الطوايفي بشمار ميرفت و دهل شاهي در كوهساران 

لطنت ضياء المله والدين امير عبدالرحمن بدخشان بنامش نواخته مي شد،  آنكه در وقت س

خان از بدخشان نفي بلد شد، و اين شاعره در خانه شاهي تولد گرديده و شاهزاده تربيه شده، 

همسري اختيار نكرد، با كاغد و كتاب و خامه و نامه  داشت و تا زنده بود لباس فاخره در بر

ار داشت  و او در آب و سروكار داشت، منزل او در ساحل درياي خروشان كوكچه قر

  .هواي گواراي بدخشان تربيه و تقويه شده بود

  :نويسنده مجله اتحاد در يكي از شماره هاي مجله ميرمن مي نويسد كه   

نخستين بار كه متكفل مطبوعات واليت قطغن بودم با او مكاتبه و مراسله داشتم، روزي از    

م، بعد از چندي پسته رسان موصوف نامه بغالن چند شماره جريده اتحاد بنام او فرستاد

مخفي مرحومه را بمن سپرد، مخفي در مكتوب خود از ضعف و عاجزي خود، از ناتواني و 

  :پيري خود حكايت و شكايت نموده و ضمناً نوشته بود

  ممنون به وصول اتحادم كردي       ياد تو خدا كند كه يادم كردي

  كه برادرانـه شــادم كردي زيرا       گويم تشكر   ز احسـان برادرم
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  حصار  يكنار باال

  يشهران. از ع يرسام
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  :هم يك غزل خودرا بمن اهدا نموده بود كه يك بيت آن اين است  و   
 

           ـهمشو  تـا  نشوي  داغ  چـو  اللــــيك  رنگ  

  ست دو رنگ استهرگل كه درين باغچه زيبـا

  :فرستادم يبتمن جواب نامه او را بدين تر

  بدخشــي خواهـر نيكـو طبيعتنت       ياكيزه طـي پـفـسالم اي مخ

  سخندان و سخن سنج و سخنورـوهر       سالم اي خواهر فرخنده گ

  ـور گشتمسحز شـعر تازه ات م       رور گشـتمـگرفتـم نامه ات مس

  نزاده همچــو تو مـام بدخشــانبدخشـان         نام  بود  روشــن زتو

  نادگـي كيستـكن       بدانـش پروري ا يـه گـمشاط عروس شعر را

  رده اي لعل بدخشـانبدوران       ذخيـره كـ  ديوان اي   مرتب كرده
  

يكبار در بدخشان با او مالقات كرده و از او خواهش كردم كه يكقطعه  1328در سال    

هنگاميكه مدير  1332 عكس خود را بدسترس من بگذارد، خواهش مرا قبول كرد، در سال

روزنامه بدخشان بودم روزي بديدن اين شاعره نامدار رفتم، از سرگذشت و ديدني هاي 

  :خود قصه كرد، با متانت و فصاحت صحبت ميكرد و چنين بيان نمود

در پشت پدرم بودم كه از بدخشان به واليت مزارشريف رفتم و در تاشقرغان چشم بدنيا    

تيم شدم، پدرم در خلم در جوار حضرت خواجه برهان دفن شد، گشودم و در يك سالگي ي

از آنجا به كابل آمدم چند سال در كابل در چند اول، جوي شير، و علي آباد اقامت گزيدم 

  :و يك غزل در كابل سروده بودم كه مطلع آن اينست
  

       شام هجران بس كه ياد لعل خندان ميكنم    

  كنمـيدر خيالش ملك كابل را بدخشان م
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مخفي گفت مستوره و پرده نشين بودم كمر خودرا بستم و عزم كردم كه شوهر اختيار    

از كابل قندهار رفتم، در قندهار در جوار خرقه جد بزرگوار خود حضرت ختم . نكنم

را به ديده خودماليدم، از بركت  )ص(المرسلين جاي گرفتم و هجده بار خرقه حضرت پيغمبر

اكنون در آستانه هشتاد سالگي رسيدم، از نعمت  )ص(ر حضرت پيغمبرآن خرقه مطهر و معط

بدون عينك ميخوانم و مي نويسم، وقتيكه از قندهار به بدخشان آمدم . بينش محروم نشدم

چهل ساله بودم، در قريه قره قوزي كه دامنه كوه و ساحل كوكچه است اقامت نمودم، 

و مخلص، شب و روز خدمت مرا ميكرد زينب  دراينجا آبادي نبود، نديمه داشتم فرمانبردار

ساختم، و نويسنده عالوه ميكند در  خانه نام داشت، ساحل كوكچه نيزار بود و من در نيزار

آنجا پنج سال متكلف بودم چندسال پيش هنگاميكه ذات ملوكانه تشريف فرماي بدخشان 

ه معروف شدند در مشكوي مخفي بدخشي صاحب ديوان نزول اجالل فرمودند و شاعر

مورد توجه و تفقد اعليحضرت همايوني واقع شد استاد خليلي نويسنده و شاعر معروف 

تواناي كشور با مخفي بدخشي مالقات و مشاعره نمود كه متن مشاعره هردو درين كتاب 

  .آورده شده

  :اينك چند بيت از اشعار مخفي در كتاب نهضت زنان در افغانستان   

اش   يش 
  عــاشق  فكـر دهـن تنـك تو انديشـــــه       عاشـق شيـشه   ياد لبت  پر خون بود از

  جز دوست نباشد به رگ وريشـــه عاشق       زلـيــخا  ســـرايذاي فــرهاد چه داري 

  عـاشق در راه وفا خاك شـــــدن پيشــه        معشوق شيـوه   آمــد ز ازل رسـم جفـا

  عاشق برپاي خود است عاقبت اين تيشه        هـر سنگ كه ميكند همي گفت بفرهاد

  غم قافله ساالر بود درسفرش عشق دريغا

  بـود از خون جگر توشــه عـاشق» مخفي«
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محترمه وسيمه جان عباسي كه از نويسندگان پيشقدم طبقه نسوان در افغانستان مي باشند    

حومه مخفي سروده صاحب قريحه بسيار عالي شعري هم هستند كه شعر ذيل را در رثاي مر

  :اند

مرثيه ذيل در مرگ مخفي بدخشي در محفلي كه بياد بود او در اجتماع زنان افغانستان در    

برگزار شده بود توسط نگارنده وسيمه جان سروده شده و قرائت  1342موسسه نسوان بسال 

  .شد

  يبياد مخفي بدخش

  استـبرخ  انوخ نوا  و از دورت  بلبل طبــع       برخاست از ملك بدخشان  تو مخفيا شور

  رخاستـب  دستان رستم  ادب   از گلستان       تح و مسخـر كـــرديف  بسخن دل   كشور

  وديــب  انـشـــشهـرتت بيشتر از لعل بدخي       بود  درخشـان   فضـل  هنر  در ا ـمخفي

  بودي  شان ــــر افد  تو به باغ ادب وفضل       ردــكـمي فشاني  رــعط  سحري نسيم   گر

  ودـب   هـهـان بـود كـزينـت دفتـر تاريخ ج       بود   هــك  ودــب  همگان نام تو باعث فخر

  ودـب كه  زنان بود  جمله  موجب دلخوشي       ميبالـيد توئي  و ــچ دانا   دختر  از  نــوط

  بودي و پيدا  حاضر  جا   با سخـن در همه       بـودي   و شــيدا واله  م و ادب ــاز پي عل

  بوديهويدا   رخشنده ليك چون كوكب        »مخفي«  تخلص  بود  ترا  شعر  چه در رـگ

  سوزد   مي روان  درد   ازين  كه جان نه تنها        كه جان مي سوزددردي است مخفيا مرگ تو 

  سوزد   مي  جهان ه اي اهل ـايعـضاز چنـين        نيسـت  كوكبي همچو تو مخصوص بيك كشور

  هنر  ديوان  به سبــز   بود  تو  نيــك   امـن       شرر  اره ــبيكب  نيفگند   گرچه تو   مرگ

  نظر    ارباب  و دل  بچشم  تو  اشيـزنده ب       بــود  ايام    دفتر  در و ــاي تــه  نـتاسخ

  دارند بيـــانــي   اشــك  ريخـتـن  نه بجـز       دارند  توانـي  نه  غــم  تو ازين  خـواهران

  و رواني دارند تن روحه همه زين غم نه ب        »مخفي«  ويدـبگ  چه  »وسيمه« تو  رثاي در

  )1342شام اول دلو (
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امخفي د    ا  
  

  شهـ  1363محمد حنيف، حنيف بلخي سال طبع  يتأليف مولو
  

كه در » قره قوزي«شان و از قريه اي است بنام مرحومه مخفي اصالً از خطّه شاعر خيز بدخ   

  .واقع است» كوكچه«ساحل درياچه سرمست و كف بلب 

اين شاعره توانا دختر نامور مير محمودشاه كه از حكام محلي آنسامان بود ميباشد او تا    

اخير حيات تن به ازدواج نداد و در جمله سخن و سخنوري در عالم تجرد زانو زده بود علوم 

  .بي وعربي را تا حدي تحصيل كرده بوداد

تولد شده » خُلم«قراريكه از زبان خودش حكايه ميكنند اين دختر سخندان در تاشقرغان    

  .پدرش نيز در آن شهر فوت و به گورستان خواجه برهان مدفون است

نواده پدر اين سخنور گرانمايه در عهد امير عبدالرحمن خان سالها در قندهار و كابل با خا   

بصورت تبعيد بسر برده اند و مدتها در علي آباد و چند اول كابل زندگي كرده اند، او مطابق 

امر اعليحضرت امان اهللا خان از تبعيد معاف و بوطن شان بدخشان برگشته در قريه قره قوزي 

  .عمر بسر برده است

، رباعيات وغيره اشعار نغزو دلكش اين شاعره واالتبار كه عبارت از غزليات، مخمسات   

  :است متأسفانه تا هنوز بطبع نرسيده است، اين است نمونه كالم او

  رون شد سبزه ات گردچمن آهسته آهستهب       خط آمد بر رخت اي سيمتن آهسته آهسته

  آهسته  ن آهستهنسيم صبح درگـوش چـم       ميگفت  بين اي باغبان گل كرد آنحرفي كه ويب

  مبادا بشــنود چــرخ كهـــن آهسته آهسته       ن گـرديده مـي ترسمربانم مهـربابت نامهــ

  آهسته آهسته آن شيرين سخن هدلم را برد       سون چو طفلي را كه بفريبند باشكربصد اف

  وال  من  آهسـته  آهسـتههم  بگو  اح  يزبانـ       شينامه ام سو يبردت جان من قاصد چويفدا
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  چمن آهسته آهسته گردكه ميگـشـتيم در       با هــم  دوستــانقندهار و   خوشا سير بهار

  چرا گفتي» مخفي«نبودي گر سر آزردن 

  آهسته آهسته  سخـن با مدعي در انجمن

          

  هنوزآه عشـاق بگوشــش نرســيده اســـت        هنوز  ترك شوخم غم هجران نكشيده است

  چـشـم آئينه رخـش سـير نديده اسـت هنوز       اخـــزلفـش گست  نوزيـده اسـت صـبا بر سـر

  هنوز   است  ندميده  بر گلشن رويـشسبزه        راااليش ــــــوه دهد حسن دو بـــجوش خط جل

  هنوز  ده است و نديده استيخلديكه شنباغ        دـبـيـنـ  و آيدــوي تبســــر كــ  زاهد  اشــك

  »فيـمخ«  ـشالــوصـ  نـايتـمـ  يشـــيــدا  دل

  اين خيالي است كه در خواب نديده است هنوز

           

بي اه  ا    مخفي د ديوان 
  

  مخفي  اسـتخـوان  رســانده تير جفا ها به           نهـاده داغ به دلهــاي ناتـوان مـخفــي

  ان مخفيميان ج  اگر چه نيسـت جــدا از           هرسو  بلبالن  چو دويدم به جستجوش

  مخفي  ناتـــوان  فرستــي برمـن مهـجـور           وفا مهرو برسم حديثي ميشود كه چه

  فشـان مخفي كه هست رشته نظمت گهر           عـشق  ترانـه  لبــت  جـدا مبـاد زلعــل

  موكـشـان مخفي كنون به كوي تو آورد           بـرنگ كاه مـرا كهـر باي جذبـه شـوق

  مخفي  عاشقان  موكار سـت يكسريكه ن           مكـن  سـتيزه  نالـه و بيـداد مـن به آه و

  رخان مخفيگلـ ـسكه آئينه نكنـد عكـ           من  دل  بهشـت حسـن تماشا كني نگر

  پاك بود هســت مهربان مخفي دليـــكه           ظاهر   رقيـب در پـي ماتيـغ كين كشـد

  مخفي  مرا به ربـط سـخن ميكن امتـحان           عشق  به پنجه  نان مبيدريـده نيست گر
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  مخفي  راز ضمـيرمن همچـنان كه مانـده          نيست  دانش  قدردان كسي زمانه درين

  آسـمان مخفي پايـه قـدرت به  رســانده           امروز  و تخميس دلنشن دلكش شعر به

  سـتم ميكـنم دكان مخفي به چـار سـوي           هالل  ورخ وچشم و ابروي چو بياد زلف

  ز دست  برد  حوادث نديده ام  خللي

  )1(مخفي  اصفهان انار در بغل و سيب 

          

  

بي ب   اه  ا    مخ 

  سيده مخفي بدخشي
  جاي در ديده كند خاك سركوي ترا                     ترا گـوي  دعا آرزو ها بدل افتاد و 

  كمتـرين بنده بود مهـر گل روي ترا                        ترا  موي سلسله   ه مشاطه شودزهر

  ميدهد خط غالمي رخ نيكوي ترا

  ندميد زيبا  افت گل چـون تو در باغ لط            چكيد  الله جگر  از رخت خون سيه در 

  پا فاخته ز آنروز كه ديدسروشد بي سرو            دريد صبـر  هـن  هـر كسـي ديـدترا پير

  در چمن جلوه كنان قامت دلجوي ترا

  آيد مي  هـردم از تار مژه لخــت جگــر            شورو سوداي تو هر لحظه به سر مي آيد

  آيد  مي سحر  و  امـبوي شببو زچمن ش            آيد انتظـارم زتـو اي مـه چـه خبـر مـي

  تاكه برده است صبا نگهت گيسوي ترا

  همچو مجنون سيه بخت به صحرا گريم             شمع سان شعله زنم بيتـو سـراپا گريم

  قدح زار چو مينا گريم سـزد از رشـك            من زبيداد تو اي شوخ به هـر جا گريم

  تابكي بوسه زند لعل سخنگوي ترا

                                                 
زل راسروده و خورشی ١٣٠٣درسال   جید خان وکیل به فی آباد رفته بود درآنجا این  دا دی عار بنا بدعوت دوست دیرینه اش شاه ع

ر ن   .بدخشان داشت مخفی شاعره مشهور  ههمراه سید ی دومشاعره دی
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  بينم بيدل  رامن  ت ـوشـطــرز رفتــار خ            اي خوش آنروزكه آن شكل وشمايل بينم

  ل بينمـه محفـر كه بـو بهتـمردن از هجر ت            بيـنــم طــائر دل زدم تـيـغ تـو بســـمل

  با رقيبان دغا عارض نيكوي ترا

  جگر  خونابميخـورم هرنفس از هجر تو            سحر  اشك از ديده روان ميكنم هرشام و

  كي برون مي شدي از چاه چو هاروت بدر            نظر مد جز تو خوبان جهــان نيســت مرا 

  ترا  روي صفت   كنعان مه  شنيد ار  مي

  رفتنآهوي چين به هوس خاك درت را            گفتن  نرگـس سـحر گـرت را مي ساغر

  خود رفتن بي صـدائي و سـيه بختـي واز            سفتن  بمژگان اي بسا اشك كه از غصه 

  شم جفاي جوي تراحاصلي نيست بجز چ

  خرد و دانش و فرهنگ پس گوش كند                كند  پوش قبا  سرو آن  نظاره   ركهـه

  قبـله و محـراب فراموش كند انزاهـد                  دـوش كـنـر نـدار اگـذت ديـربت لـش

  ترا  ابروي  دو طاق  نگرد   ار  نماز   در

  گردد سامان  همه خوبان جهان بي سرو               گردد  انسنبـل زلف تو روزيكه پريش

  گردد  بدخشان لعل خون در جگر كوه              آن مه زتكلم گهر افشان گردد» عارف«

  ار وصف كند لعل سخنگوي ترا» مخفي«
  

  .1373از ديوان عارف چاه آبي به كوشش محمد ابراهيم چاه آبي سال 
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وب ب  م   خفيمخ م
  

  رسـن آهسته آهسته  بدام آوردم اين مشكين     شـــدم محبوس زلف پر شكن آهسته آهسته

  سيـمتن آهسته آهسته خط آمد بر رخت اي      جــمـالــت ميرود اي گلبدن آهسته آهســته

  آهسته آهسته  برآمد ســبزه ات گـرد سـمن

  سر  از  را  هوش  ـوه صبر ازدل ميربايدبعشـ      پيكر  پري  آن ادايست  و سرا پا غمزه و ناز 

  باشكر   بفريبند كه  بصد افسون چو طفلي را      بر  است از  كرده  همه درس فـريب دلبريرا

  سخن آهسته آهسته شيرين   آن برد   را  دلم

  من و كنــج فــراق و گوشـــه تنهائي و ماتم      نگشـتم در هرات از گـردش دور زمان بيغم

  باهم  و دوستان قندهار   بهار  فصل  اـوشـخ      شادي هردميام عيش و خوشدلي وگذشت ا

  آهسته  كه مي گشتيم بر طرف چمن آهسته

  ادويشـتير ترك مست چشم ج شـدم بسمل ز       شد اسير جعد گيسويش  پريـروئي كه صد دل

  سويش  ردي نامه امفدايت جان من قاصد چوب       رويـــش  بخاك و خون طپم از آرزوي ديدن

  آهسته زبانــي هــم بگـو احــوال مــن آهسته 

  سفتي را   ـرارــاسـ  بنا اهــالن هـزاران گـوهر       شـگفتيـب  غنچه ي چونگل ببزم مدع چـرا اي

  گفتي چرا   )مخفي( سر آزردن  ر ــنبودت گ       نشنفتي) وبهــــمحج( راز پنهان را تو از وليكن

  ن آهسته آهستهـمـانج  در  دعيـم ا ـب سـخن 
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  »خورشيد عطائي«اثر شاعره معاصر 

  بياد مخفي بدخشي

  ميكـنيم و فــرياد  تأسـف بر رفتـنـت        هـر گـه كـه نام نامــي تو ياد ميكنيــم

  در محفلــي كه از سخن ايجاد ميكنيم       زبان ماســت كالم تـو شــاعــره  ورد

  ميكنيم  اين مدعـاي خـويش به اسناد       اديب  دگــر نـزاد چـو تو دخــتردر ما

  خود استاد ميكنيمترا به عصر زين رو       در دور تو گــرفـت ادب رونـق دگــر

  اضداد ميكنيم هرجا سخن ز صنـعت       هزارها   شــاهد تو   از كــالم Ĥرم مــي

  فـرهاد ميكنيم فدا به عشق چو  جانرا       شــيرين كالم تو كه مرا كرد عاشـقش

  به دعا شاد ميكنيم ي خـوددر زندگـ       به روزوشب اي منبع كــمال  ترا روح 

  وار بلبـل گلـزار شاعري» خورشيد«

  مغفرت شده را ياد ميكنيم» مخفي«
          

  

  :نسبت وفات مرحومه مخفي سروده ر پورغني شعر ذيل رايمرحوم عبدالقد

  اـأوــان مكـه بدش ملــك بدخـشـ       سخن  ارـب  گهر فــي آن لعـل مخ

  جـــــال  بـه بهـــا و بـه صــفا و بـه       ادب  انــدي در كــُالجـــوردي ب

  چون سخن در لب و چون مه بسما       رت آنــشه ي ــولـ شــاعــره بود 

  عـر آن هـمـچــو زبـر جد به بهاشـ        وارشـهـ   در  وــچ  در  سـخنــش

  از كــف زال جهــان مــفــت رها        افسوس   ناياب   گوهر   اين   رفت

  جا يـــابـد   تــا بـاوراق جـهــــان        جستم ون ـچ ردـخ وتش زـسال ف
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د مخفي بدخش ا يم م د  نا م اه  ومي  ي ا ديد م  ساب 

اا و     :ا  

از  در جمله زنان سخنور، مخفي شاعره روان طبع و شيرين سخني است كه ميتوان بعد    

رابعه بلخي مقام برازنده به او قايل شد، او يگانه شاعره است كه در ديوانش غزلي به عين 

وزن و قافيه راجع به وصف صبح بنظر ميرسد او در عالج غم دل از فيض صبح مدد و در 

  .رابر ناز و غرور حسن يار اضطراب و آه سحر داردب

  

  گردد خجــل به پـيـش رخت آفتاب صبح      مشــاطه صـبـا چو گشـايد نقاب صبح

  مشكل گشــاي ما شده چشم پر آب صبح     رـما آبروي خويش نريزيم پـيــش غـي

  حهر كس كه يافت نشئه زجام شراب صب         چون خضر كي رود زپي آب زندگــي

  و غـرور حسـن و ادا نازو و كــرشــمه  يار

               راب صبحــي و آه و درد دل و اضطـــمخف                                    

  1335هرات جوزاي 
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  توسط هنرمند يبدخش يچهرة مخف

  فقيرزاده يعل  
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يخان   :مي يوس 

بدرجه شهادت  1130ير ياربيك خان كه بعد از پنج سال پادشاهي بسال اين مير، فرزند م   

يكي از شخصيت هاي » احقر«رسيد، شاه عبداهللا بدخشي، مير يوسفعلي خان را در سوانح 

علمي و ادبي دوره ميران دانسته وميگويد كه وي از شخصيتهاي علمي و مشوق خوب شعراء 

» تاريخ بدخشان«ه كردم در كتاب بقراريكه در مĤخذ مراجع. و ادبا بوده است

ميريوسفعليخان را ميرسوم معرفي مينمايد و بعد از آن ميريكه بر مسند قدرت به اين نام 

بحيث ... «: نشسته باشد ذكري بعمل نياورده است، و چون شاه عبداهللا بدخشي ميگويد كه

اميكه عهده دبير خصوصي و عمومي به نزد مير يوسفعليخان شامل مالزمت گرديد و در اي

موافق به اوايل جلوس  1261را در سنه » الِّرياض تکملة« ماموريت را هم دارا بود كتابي بنام 

مرحوم تاليف و بنام مير يوسفعليخان اهدا نموده ) ؟(دوست محمد خان رميااعليحضرت 

  »ارمغان بدخشان 58صفحه (» .است

ر يوسف عليخان يكي از ميران درينجا سنوات را مختلف مي يابيم از آنرو شايد هم مي   

  .را دبير خود ساخته باشد» احقر«مهمي ديگري باشد كه 

درنتيجه به اين مرام متوسل مي شويم كه بايدنوشته شادروان شاه عبداهللا بدخشي راعيناً    

بياوريم، زيرا اگر مير يوسفعليخان در راس سلطنت ميران قرار نداشت حتماً مرد بزرگي از 

بوده است كه بمانند ميرزا بايسنقر فرزند شاه رخ دفتر و ديوان علمي و اكادمي  رانيخانواده م

است از آن سبب  يو چون مطرح بحث ما ميران با سواد و اسالف مخفي بدخش. داشته است

  :معرفي شود خان درينجاي كه مناسب حال است بازمير يوسفعلي

از ميران موسوم به وطن امور بدخشان به دست يكنفر  1220موقع اغتشاشات    

ميريوسفعليخان در آمده بود، اين شخص تا جائيكه از مالحظه تاريخ گذشته بدخشان معلوم 
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ميشود، يك آدم شاعر مشرب بوده لهذا به اهل علم مخصوصاً طبقه ادباء خيلي احترام مي 

  .كرده است

. ار ميداده استخودش ذوق زيادي به شاعري داشته و شعرا را دائماً طرف انعامات زياد قر   

ازين جهت در عصر او شعر و شاعري در حصه بدخشان ترقي زيادي حاصل كرده است، 

بيشتر شعرائيكه قرائت آثار خياالت ادبيانه و نمونه هاي جذاب عارفانه شان انسانرا قرين وجد 

  .مي سازد معاصر اين مير بوده اند

ه خيلي جذاب و مليح بوده، از هر نمونه هاي اشعاريكه از خود اين مير به يادگار ماند   

به اين مناسبت شعرائيكه همعصر   .حيث داراي تناسب و تالزم مخصوصه اديبانه مي باشد

اوبوده اند و يا شعرائيكه بعد از او گذشته اند از اكثر شعرهاي او استقبال كرده و در پيروي 

هاي بدخشان به تقريب ه چنانچه از يكغزل مشهور او، كه در يكي از شكارگا. او كوشيده اند

  :طلوع آفتاب انشاد فرموده و مطلعش اين است

  ر نازكه  امشب ريختي خونم  بخوابخنج

  پاي گلگونم بخواب تا رز س اآسارغــوان 
  

بسي از ادباي بدخشان استقبال نموده اند، چون نگارش تمام اشعار شعراي كه به تتبع غزل    

شود، الجرم مطالع قصايد و غزلياتي كه در تضمين فوق پرداخته اند باعث تطويل مضمون مي

  :شعر موصوف سروده شده اكتفا مي ورزيم

  ني همين چشم از تغافل خوانده افسونم بخواب

  ياد ياقــوت لــب او داده معــجــونـم به خـواب

  :مير توره خان يكي از جمله ميرزاده گان جرم بدخشان   

  در خم انديشه تاكي چون فالطونم بخواب

  حل نگردد دقت ســر شـبيــخونـم بخواب
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  :شونداز ميرزاده گان بدخشان شمرده مي مير محمد نبي خان متوطن جرم بدخشان كه يكنفر  

  در بيابانــي كه آمــد روح مجنونم بخواب

  مونم بخوابمحمل ليلي نمــايان گشت ها

 يوسفمحمدموسي خواجه بدخشي تخلصش خواجه، يكي از شعراي جيد معاصر مير    

  :عليخان موصوف

  لبهاي ميگونم بخواب ةچونكه آمد نش

  ساغر دور پياله داد گردونم به بخـواب
  

ايشان صوفي بدخشي يكي از مصاحبين فاضل مير ممدوح كه صوفي تخلص  باالخره    

  :دارد، به مير مشار اليه چنين زمزمه سرا ميگردد
  

  بخواب  موزونم  آن سرو بســكه آمـد نشــة

  ا سكته شهرت داد مضمونم بخوابمه ر فرد
  

به مناسبت تذكر از فضايل ايشان صوفي، مختصراً نمونه ديگر خيال رساي او را به حضور     

  :قارئين گرامي پيشكش مينمايم

  عجبي او نگاه عجبي كرد، من آهي               مي گذشت از نظرم چشم سياهي عجبي

  عجبي يپادشــاه عجبــي بود و سـپاه      راب       ـزه او ملـك دلم كرد خلشـكر غمـ

حاصل الكالم در دوره زندگاني مير يوسفعليخان در بدخشان، ادبيات ترقي نموده بود،    

كلمه كه در عنوان اين مقاله عاجزانه، ثبت شده تخلص يكي از جيد ترين فضالي با علم و 

  .ش شان احقر استكمال بدخشان ميباشد كه اسم شريف شان مير محمدنبي خان و تخل

اين سرمايه فضايل صوري و معنوي مولود يكي از خانواده هاي معروف و معتبر بدخشان    

بوده و پس از حصول يك سلسله معلومات جامعه علمي به حيث دبير خصوصي و عمومي 

شامل مالزمت گرديده و در اياميكه عهده ماموريت را هم دارا بود، » مير يوسفعليخان«به نزد 
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موافق اوايل جلوس اعليحضرت اميردوست  1261را در سنه » الرياض «ي به نام كتاب

  ».محمد خان تاليف و به نام ميريوسفعليخان اهداء نموده است

  )58 _ 56ارمغان بدخشان ص ( 

  

          

  

 
  

  

    يورت پاميري

  يشهران. از ع ينقاش
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ه  ي د با   مخ

يان و ي وابي  يب     

  

  

در عصرما مردان نامي زيادي از دانشمندان و كثيري از    

سف تمام، همه ر افغانستان وجود داشتند كه با تأپژوهشگران د

اد بليفات شان بافتند و بسياري از آثار تأفاني شت آنان ناشناخته بدار

تعداد كمي از دانشمندان وطن كه زمنيه فعاليت هاي . فنا رفت

ود بقدر توان فريضه خدمت به علمي برايشان ميسر گرديده ب

  .معارف و دانش را اداء نمودند

سنده با احساس و با درد مملكت بود كه عمر يغالم حبيب نوابي تيموريان يكي از نو   

گرانبهاي خويش را وقف خدمت به مطبوعات و علم كرده به هر دفتريكه كار كرد و به هر 

  .ي بپايان رسانيدوظيفه كه موظف شده همه را با صداقت و شرافتمند

بود، نگارنده كه شاگرد صنف دوازدهم بودم به » دهكده«زمانيكه نوابي مدير مجله    

بدون مبالغه ميتوانم بگويم كه رفتار و . حضورشان بارياب واز صحبت شان استفاده كرده ام

پيش آمد و مهرباني اين بزرگمرد وطن هرگز فراموش من نمي شود، او آنقدر صحبت 

انه و صميمي ميكرد كه گوئي از سالها سابقه آشنائي داشته باشيم، در حاليكه آن بزرگ منش

داستانهاي بزرگواري و علم دوستي مرحوم نوابي ورد زبانهاي . ديدار اولين و آخرين بود

  .باشديان ميدانشمندان و خاصتاً بدخشان

www.enayatshahrani.com



  68                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  

  
  

  

  

  مسافر

  شهراني. رسم از ع 
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مديران مطبوعات بدخشان بمن حكايه كرد كه ايشان  باري غالم حسين فعال يكي از    

مدتي به جمع آوري آثار فولكوري و ادبيات مصروف شدند، چون از موضوع گردآوري 

شان استاد سخن خليلي و جناب نوابي واقف گشتند، هردو بدون اينكه موضوع را باهم بحث 

نه ار با صواب را بي صبراكرده باشند، بصورت هاي عليحده به فعال پيشنهاد كردند كه اين ك

  .دانه هاي عاميانه وطن نابود شودبه پيش ببرند و نگذارند كه در

ايشان روبرو شد و پرسيد كه كارهاي  د كه روزي از روزها استاد خليلي بايگويفعال م   

فولكلوري بكجا رسيد، جواب فعال اين يود كه مصروفيت هاي مطبوعاتي و وظيفه رسمي 

نه بجمع و ترتيب ادب عاميانه قدم بردارم، استاد خليلي كه خود مرد نميگذارد كه فعاال

ن بود، بدون اينكه متوجه مدد معاش حكومتي فعال شود چنين اپرچمداراز  فداكار ادبيات و

  :فرمود

فعال صاحب پشت وظيفه و كارهاي اداري نگرد و از همه خود را فارغ بساز و غم اين «   

  )روح استاد خليلي شادباد(   ».بخور ري ادب عاميانه راكار فوق العاده يعني جمع آو

گذاشته بود ارتباطي به دو خانواده ديگر ) نوابي(غالم حبيب نوابي كه تخلص خويش را    

نوابيان نداشت، بقرار قول و فرموده غالم حسين فعال كه با نوابي شناسائي زيادي داشت 

ه اين تخلص رابطه داشتند به مطبوعات از طرف خانواده هائيكه ب» نوابي«داستان تخلص 

غالم حسين فعال . كشانيده شد، چونكه از آنان به نواب هاي قوم برسر اقتدار ارتباط داشت

در كابل وجود داشتند و چون غالم حبيب نوابي ميخواست كه » نوابي«فرمودند كه سه گروه 

نيز عالوه نمود، بخاطريكه كلمه نوابي را حفظ نمايد، در اخير نام خويش كلمه تيموريان را 

  .وي در نسب به تيموريان ارتباط داشت

كه در كتاب شرح حال مرحومه حسين فعال بخاطري محقق و درست مي نمايد گفته     

محترم شاهمراد شاهي بدخشي، «: چنين مي آوردند 146ي بقلم خودنوابي به صفحه بدخش
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و مخلص مقرب محترمه مخفي  صاحب ديوان از همكاران رسمي من در بدخشان، او منشي

  )نوابي تيموريان(  » .بود

گفت نوابي منحيث مدير عمومي فولكور وادبيات محلي كه مربوط  يجناب فعال م   

رياست كلتور وزارت اطالعات و كلتور بود مدتي راكار كردند و در آن وقت سعي بليغ 

  .رددگ ءميكردند كه موضوعات فولكوري وادبيات عاميانه مردم ما احيا

تهيه كردند يعني اينكه » مخمسات«همچنان درهمين وقت بود كه نوابي رساله اي را بنام    

ن مخمس ساخته بودند آنها را جمع آوري و يهركسي كه به استقبال شعراي ديگر و يا مقتدم

بر آنها نقد مي نوشتند گفتند كه چون شخص خود نوابي شاعر بلند آوازه و زيبا كالم بود 

  .كتاب مخمسات خودرا نيز درج كرده بوددر همين 

م يمحمدحنيف حنيف كه در زير معلومات اورا در باره نوابي تيموريان خواه يمولو   

خواند گفته اند كه آقاي نوابي متقاعد شده اند و ايكاش همينطور باشد، زيرا متقاعد مفهوم 

غالم حسين فعال كه صادق ميالدي زمانيكه  1994حيات بودن شانرا افاده مينمايد، اما بسال 

چون . القول است، گفت كه در پشاور شخصي براي شان گفته كه نوابي مرحوم گشته است

و ما متأسفانه در حال غربت . انسان يك موجود موقتي درين جهان است و همه خواهند مرد

جون  3و دور از وطن حيات بسر ميبريم از آن سبب يك فيصله واقعي را درهمين تاريخ 

اگر حيات داشته باشند خداوند آنان را جور داشته باشد و اگر . ميالدي كرده نميتوانيم 1999

طبق سنت بنده گان برحمت حق پيوسته باشند، دعاي ما همين است كه خداوند آن شخص 

  .و خادم مخلص وبا وفاي وطن را در جنت جاي دهد و روح شانرا آرام داشته باشد

يكي از آمران فعال مطبوعات بدخشان بود، او بمجرد وصول  غالم حبيب نوابي تيموريان   

به آن واال اهل فضل و دانش بدخشان را به شور آورد و جامعه را بطرف علم و عرفان 

ن خدمات او به اهل ادب و مخصوصاً به يخوبتر ، در كتابيكه به اسم مخفي بدخشيكشانيد

  .مردمان بدخشان مي باشد
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د، ارتباطات خودرا با بزرگان بدخشان چون شاه عبداهللا بدخشي او مرد هوشيار و مدبر بو   

ارتباطات برادرانه قائم نموده و مراسالت و اشعار  يوغيره قايم داشت و نيز با مخفي بدخش

 .كردياو را جمع م

همچنان در ضمن كاوش در كتاب نهضت زنان در افغانستان تاليف وسيمه عباسي عكس  

چ چهره يلي خيره بود و غنيمت بزرگ به اين بود كه اقالً سكمخفي را دريافت نمودم كه خي

ملكوتي آن عفيفه زمان و عارفه دوران به عالقمندان مي تواند شناخته شود كه اينك در طبع 

كتاب پرطاووس و ديوان عارف . كتاب چهره آن معصومه را بچشم مشاهده خواهيد فرمود

ات از آن برداشت كردم كه اينك در تحت دم و بعضي معلوميچاه آبي را نيز از نظر گذران

  .عنوان تعليقات خواهيد خواند

در كتاب پرطاووس موالنا : ثمر شادروان نوابيپرو اما بر ميگرديم در باره حيات پربار و 

تحرير يافته و  760تا  58ف بلخي سوانح مختصر غالم حبيب نوابي درصفحات يحنيف حن

ل ميدهد نه نوشته هاي تكراري، پس خواسته شد چون موضوع بحث مارا معرفي نوابي تشكي

  :ف تحرير نموده است عيناً اينجا بگنجانيميآنچه را كه موالنا حنيف حن

شمسي در كارنده كوهدامن تولد شده  1303غالم حبيب نوابي پسر غالم حيدر در سال 

يفه است او بعد از تحصيالت تا دارالمعلمين  مستعجله چندي معلم و سر معلم ايفاي وظ

نموده بعداً در مطبوعات رو آورده عضو نشرات، معاون اتحاد بغالن، مدير جريده بدخشان 

پشتون ژغ، نشرات انيس و نشرات داخلي بوده در اخير بحيث مدير عمومي اطالعات و 

كلتور واليت بلخ، مدير عمومي اداره اوقاف آنواليت بود واكنون متقاعد و مصروف 

  .مطالعات است

عار ساده، محلي و سليس دارد، داستانهاي بسيار مزه دار، كوچك و بي تكليف مي نوابي اش   

گلهاي خيال، زن، شيرخان، ملنگ : نويسد، معاصرين سخنور آثار مطبوع اورا ازين قبيل مي دانند

  :جان، استاد قاسم، دوشاعر همطبع و هم آثار اورا كه طبع نشده اينطور مي شمارند
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  .الله زاركوهسار، ناصرخسرو، احجاركريمه و شيرو شكر رابعه، مهستي، سالنگ،   
  

  :اين است يك غزل او

  نگيرد  مستانرا  دا اين عشقــخ             نگيرد را  چشمان خدا آن دور 

  نگيرد  آن راحـت جانرا خـدا              ـدـبـاشـ  دلــدار تســلــي دلـم 

  نگيرد  گريانرا و ا اين سوزخد             دوري  درد زشب انالم روز وــب

  نگيرد  ـانرابيخدا چـاك گــر              دم  زنمـــسحروار از صداقت مي

  عــذاران را نگيرد  هـالل  خــد             داغ  وبي  دردــــنمي ماند دلم بي

  اگـر طـالع نداري اي نوابي

  خدا طبع سخندان را نگيرد

          
  

ي سخ   شا شي
  يا

  ندان بدخشان خامو اسسخ

  

  

  همچو مخفي نمكين باد كالمش يارب

  آنكه  توصيف كند لعل شكر خاي  ترا

  »يمخف«                                                                    
  

در بدخشان فصل بهار گل برسرگل ميريزد و . بهار بدخشان مانند لعل رنگين و زيبا است   

مشك مويان و . بيزد، بام، در و ديوار از گلهاي زيبا و ورعنا مشكين مي شود هوا عنبر مي

گلرويان مانند گلدسته صف بسته دردامان كوهساران الله و بنفشه مي چينند و گل چينان 
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سلسله مو، سلسله عشق را مي جنبانند و گرفتاران را مبتالي گل و سنبل مي سازند، در ساحل 

نازنينان مانند سبزپري و سرخ پري دل مي برند و دلربائي كوكچه سرمست و سرگردان، 

ميكنند، رود خروشان و بدمست كوكچه، درسينه و ساحل خود افسانه ها دارد، هشتاد سال 

قبل از امروز در نواحي وديار فيض آباد بدخشان حكمرانان محلي حكومت مي كردند، اين 

بودند و گاهي با خلق خدا با شيوه  فرمان داران گاهي مانند كوكچه سركش و مطلق العنان

  .راستي چون مسلمين راستين رفتار مينمودند

افغانستان عزيز، دوره هاي عجيب و غريبي را ديده است، اُمراي ملوك الطوايفي مدتها در    

بدخشان و قطغن زمام اختيار مردم را بدست داشتند كوه جلغر كه باالي سرپلخشتي با 

انه حكمرانان خود خواه و خير انديش را در سينه خود عظمت تام استوار است افس

اين داستانها . نگهداشته است كه تا امروز سينه به سينه و زبان به زبان و لب بلب ميگردد

  .گرچه كهن شده اما از زبانها و دهن ها نيفتاده اند

نند، لفظ و پسران زنده دل و زنان شيرين زبان قصه ها را روايت و افسانه ها را حكايت ميك   

لهجه بدخشي ها لطيف و شيرين است، الفاظ و لهجه خاص دري را در زبان اين مردم يافته 

  .ميتوانيد

از امراي محلي ياد كردم، هركدام شان خاطراتي دارند، مثالً بعضي شان از قله جلغر    

مجرمين را در كجاوه انداخته از كوه سرنگون مينمودند تا طعمه كوكچه خروشان شود 

  :نان كوكچه كه شاعر ميگويدچ

  بــحري دارم امـيـد خـالصـــي ز

  كه هر موجش مزار ناخدائي است
  

بعضي شان طوري حكمراني ميكردند كه اگر سم اسپ شان در زمين تكر ميخورد    

همانجاي را حكم ميكردند كه با شالق بزنند، برخي امراء مانند مير محمود شاه چنان با مردم 
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مردم از ترس عمال او به وي حرمت . اورا مانند پدر نهايت مهربان ميدانستندرفتار ميكرد كه 

  .نداشتند، بلكه از صميم قلب و خالصانه به او احترام ميگذاشتند

مير محمود كه از امراي دوره اخير ملوك الطوايفي بود نه تنها معدن الجورد وكان لعل و    

قلوب بينوايان را هم تسخير و تصرف كرده  زمرد در تصر ف او بود بلكه دلهاي مستمندان و

بود و تمام بدخشانيان مخلص و مريد اين مرد خجسته سير بودند بارگاه او دربان پهره 

نداشت به حاجب و قاپوچي موقع نميداد كه مانع ورود مظلومان و داد خواهان شود يعني 

لخاصي نداشت، مجلس دربين او و مردم پرده و پرده دار نبود اطاق انتظار و مجلس خاص ا

مير محمود شاه مرد صالح، سالم و . او انجمن شعراء و محفل او مجمع فقها، فقراو فضال بود

ثابت قدم بود وي درويشانه زندگي ميكرد اما هيبت و صالبت و تمكين زياد داشت، خودش 

شاعر خوش قريحه بود هر بار كه شعر مي سرود ترانه اش مانند رودبار كوكچه صاف و 

ان بود، اشعار پركيف او مانند ساغر لبريز دست بدست ميگشت خوشنوايان و ساقيان سيم رو

خوش قدان به ساز آن پاي ميكوفتند و . ساق آنرا با تارو چنگ بĤهنگ مطبوع ميخواندند

  .دست مي افشاندند

اين امير دلپذير و خوش كالم كه مورد احترام مردم خود بود باثر حوادث دوران روزگار    

ز بدخشان نفي بالد و متواري شده وارد تاشقرغان گرديد، عائله و همسر نيكو سير مير ا

محمود شاه تاشقرغان را پسنديده و گفتند مدتي در اينجا اقامت نمائيم در آنوقت كه دشت 

آبدان مير علم و نائب آباد امروزه از گلهاي الله مانند فرشهاي قالين برمزيد و دولت آباد و 

و مقبول شده بود در مشكوي مير محمودشاه كودكي چشم بدنيا گشود كه مانند  قرقين مزين

  :رابعه بلخي چشم و چراغ خانداني شد و مادرش زمزمه ميكرد

  !چراغم بود - يتو باش -چرا غم 
  

  .گذاشت» سيده نسب«پدرش نام اين دختر را 
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از الله چراغان  وقتيكه ميرمحمودشاه رهسپار مزار فيض آثار گرديد دشت و صحرا همه   

تاليف نمود كه اكنون برگي از آن بوستان » چارباغ«شده بود، در مزار شريف كتابي بنام 

مير محمودشاه در عين حال شان و شوكت خود . ادب و گلستان طرب بدست دوستان نيست

و مير سهرابشاه » غمگين«تخلص ميكرد، دو پسرداشت بنام مير محمد شاه متخلص به » عاجز«

اين دوفرزند ارجمند آن هم از مائده ملكوتي شعر و ادب برخوردار » سودا«به متخلص 

مرحوم سودا در باره حضرت سيدالشهدا مرثيه و منقبت جان سوزي دارد كه يك . بودند

  .آن بخاطر اين عاجز مانده است تبي

  نبـي  دل نــدارد مهر اوالد  گ اگــر درــسـن

  ونلعل در كوه بدخشان از چه روشد غرق خ

اين فاميل ادب دوست و هنر پرور بعد از مدتي رهسپار گلزمين كابل شدند، در دهكده            

علي آباد ديروز، جمال مينه و نادرشاه روغتون امروز جاگزين شدند، درين وقت سيده نسب 

كه مثل رابعه بلخي پرده نشين بود و ديوان زيب النساء را ضمن ديگر  دروس مطالعه ميكرد، 

ص مخفي را پسنديد و آنرا ضميمه نام خود ساخت و ميگفت كه من هم مدتي اميرزاده تخل

  .بگوئيد» مخفي«بودم مرا 

در كابل به شاعري شروع كرد، اين شاعره چون از سرزمين گل و بلبل، لعل و الجورد    

  .بود، در ضمير و خميرش شعر را سرشته بودند، سخنان عادي او شعر و كالم موزون بود

مروز مسجدي بود كه محراب، منبر در روزگار قديم در بهارستان ديروز و بهارك ا   

از جا بلند كرده در  را گلدسته آن از الجورد ساخته شده بود، طغيان كوكچه اين مسجدو

آورد، مخفي راجع به اين  )ص(فيض آباد بدخشان نزديك خرقه مطهر حضرت پيغمبر اسالم

همه اشعار  .قصيده دارد كه انسان راغرق حيرت مي سازد مسجد و زيبائي مرغزار بهارستان

  .مخفي آبدار بود و مانند زلفان دراز وي در دلهاي سنگين چنگ ميزد و اثر ميكرد
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مخفي از صغارت چنانكه رواج خاندانهاي بزرگ آنزمان بود با سيد مشرب پسر عمويش    

نمودند كه عشق خودرا پنهان نامزد بود اين هردو شاهزاده دلداده همديگر بودند وسعي مي

دارند ولي عشق مانند مشك است پنهان نميماند، اگر عاشق در حصار آهني هم زندگي كند 

مخفي در كابل اشعار شيواي خودرا . آتش عشق و سوز دل او در بيرون حصار زبانه ميكشد

  :انشاأ ميكرد و بدوستان و محبان خويش مي سپرد
  

  ان ميكنمشام هجران بسكه ياد آن لعل خوب

  در خيالـش ملـك كابل را بدخشـان ميكنم

وقتيكه مخفي بسن رشد و جاهت رسيد، پسر عمويش سيد مشرب كه هم سن و سال    

مخفي پسر عمو ونامزد خوشروي خودرا كه با لباس ابريشمي ملَبس . مخفي بود بكابل آمد

سويش بيفگند، رسم بود ديد آتش قلبش مشتعل شد، اما حيا مانع آن گرديد كه خودرا ب

از آن پس گاه گاهي مخفي . آنوقت چنين بود كه نامزد ها قبل از عروسي يكديگر را نبينند

جمال دالراي  پسر عمويش را ميديد، اما پسر عمويش كه جوان مودب و محجوب و خوش 

  .مشرب بود طاقت بيان حال خودرا نداشت و جرئت نميكرد كه عرض مطلب كند

رات ازلي در سرنوشت حيات آزادگان و فضالء دهر جزيأس و حرمان، از آنجائيكه مقد   

غم و اندوه فراوان ديگر پروگرامي و پالني طرح نميكند، سيد مشرب در كابل مريض و 

چنانچه از شدت مرض بتوصيه اطّبا عازم ديار مألوف بدخشان گرديد و سيده نسب گويان 

اين دختر زيبا خوش . ياه پوش شدمخفي از مرگ محبوب خود مطلع گرديده س. جان داد

قدو قواره در بهترين ايام جواني به سوگواري نشست و بعد از چند سال توقف در كابل 

متولي و  روانه قندهار گرديد، در مجاورت خرقه حضرت سرور كائينات عليه افضل الصلوا

  .معتكف گرديد

هجده بار خرقه : تگفيك روز مرا در دهكده قره قوزي دعوت نمود بود ضمن صحبت    

سينه و چشمان هجران كشيده خود ماليده ام،  و را بوسيده، بسر )صلي اهللا عليه وسلم(رسول اكرم
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محتاج عينك نيستم، نور چشمانم زياد است، محتاج و كم روزي نخواهم شد، مخفي بعد از 

سرودن يك سلسله اشعار و حادثه مرگ محبوبش شكل شعرش جلوه عارفانه و صوفيانه 

  .تيار كرداخ

در بهار قندهار كه هواي خوشگوار و رياحين و اشجار سر سبز و بي شماري دارد و    

  :دختران جوياي فضل وادب چون پروانه بر گرد آن جمع مي شدند چنين گويد
  

  باهم  انـدوست و قندهار  بهار  خوشا سير 

  من آهسته آهستهــم در گرد چيكه ميگشت
  

ط لباس زيبائي را بدور انداخت و جامه پارسائي پوشيد، بجاي مخفي در عين جواني و نشا   

آنكه با قد رسا و چهره زيبا جلوه نمائي و خود آرائي كند سربگريبان تامل و حيرت فروبرد 

مخفي با بعضي شعراء معاصر مانند استاد خليلي، . و غصه خورد و خون جگر ريخت

  .داشته و مشاعره ها كرده استمحجوبه هراتي و نگارنده مرا و ده ادبي و مكاتبه 

مخفي مدتي را در قندهار سپري كرده و بعد از آن در زمان امير حبيب اهللا خان شهيد    

سالگي در منزل خود واقع  85سال باالخره بعمر  45دوباره به بدخشان عودت كرد و پس از 

جهان فضل و  در قريه قره قوزي رخ در نقاب تراب كشيد و آثار و نام جاوداني از خود در

داشت و هنگاميكه بنده در » شاهي«مخفي منشي اليقي بنام شاهمراد . ادب بيادگار گذاشت

شاه مراد اشعار زيبائي مي سرود و خط . بدخشان مدير مطبوعات بودم با من همكاري مينمود

گاه بگاه نامه و آثار مخفي را براي من مي آورد هنگاميكه من در فيض آباد . خوبي داشت

و زمينگير شدم دوبار مخفي صاحبه در منزل محقرم تنزل كرد و راجع به طبع آثار  مريض

آقاي سيد محمد دهقان كه از نويسندگان و فضالي آن . خود مستقيماً با من مذاكره نمود

ديار است درين باره كمك هاي مادي و معنوي را وعده فرمود، من يكروز بمنزل مخفي 

خود را يك بيك شرح داد كه تمام آن را در چند پرده  دعوت شدم و او ماجراي زندگاني
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مانند در ام و داستان دنباله دار نوشتم و همه رابرايش خواندم، خيلي ممنون شد و مسرور 

جناب شاه عبداهللا بدخشي هم بمن خدمتي كرده . تو فرزند معنوي من هستي: گرديد وگفت

  .است فراموش نمي شود

كورگاني، رابعه بلخي، محجوبه هراتي و عايشه دراني ياد مخفي بدخشي از زيب النساء    

ميكرد و آثار آن شاعره ها را مطالعه مينمود، خاطرات و سرگذشت هر كدام را از نظر 

بازن در هر عصر و زمان : ميگذراند، ازينكه رابعه از دست برادرش شكنجه شده بود ميگفت

  .بعضي مردان چه قدر سنگين دل ميباشند. جفا شده است

از شوهر محجوبه . از سيد مشرب پسر كاكاي خودگاه گاهي ياد ميكرد كه جوانمرگ شد   

من كمر خود را بمردي بسته . شنيده بود كه اورا مقيد ساخته بود و ازين بابت خيلي متاثر بود

كرده سالگره هشتادم تولد اورا در زمان حياتش در كلوپ كوكچه جشن گرفتم، فوق العاده 

ميگفت در زندگي سالگره مرا گرفتي و من نتوانستم كه اشتراك كنم، من  خوشحال بود و

قوه و نيروداشتم اما به نسبت تبصره عناصر عجيب متعصب در محل جشن آمده نتوانستم، 

هنوزم زنها يك سلسله مشكالت دارند يكعمر تبليغ ميخواهد از اسارت و حقارت نجات 

مرا در روزنامه ها كشيدي و عكس مرا اولين  تو بمن جرئت بخشيدي و نام: يابند بمن گفت

بار گرفتي ورنه من مدتي است از مطبوعات خيلي دوربودم يكبار مرا در كابل انجمن نسوان 

  .دعوت نموداما نتوانستم آنجا بروم

او هديه  هنگاميكه استاد خليلي بديار بدخشان رفته بود به منزل مخفي رفته يكپايه راديو به   

  :استاد خليلي گفت. ليلي و مخفي باهم مشاعره كردند كه متن آن چنين استنمود، استاد خ
  

  ــانيــبدخش  مخفـي  كه بشـنوم ســخن       زدانيـــخوشم كه خضر رهم شد فروغ ي

  زويـرانــي  وي  انـخــــداي باد نگهــب       آباد  ضــفي به راكند ملك سخن كه كسي

  فاني وآن  تــاس باقي اين كه نزداهل دل       خوش دل عرويــــبش  كنم زلعل بدخشان
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  سـي بĤسانيـه نام شــان نشــناسـد كــك       ندــرفت فرو  خاكدان ازين كه چه خسروان

  سـليماني  دــهنـوز تخــت سـخن را كن       الـــخسرو كه بعد نه صد س ناصر  ببين به

  پنهــانـي  هـايــز پـرده آر بـرون گنـج       سخن  هيچ  نمانده  پنهان زمانه كه   درين

  پيشـاني   غـبـار  بشــويـش  طـبـع بĤب        آلود حجله است گرد در  عروس شعر كه

  پريشاني  سـخن  بزلـف  نغزنيســت  كه       بگـيسـويش   زن  شـانه   زبان   بخامـه دو

  حيات  بگوش دختر افغان بخوان پيام

  ختــران دانـيكه مادري تو واز درد د

مخفي با آنكه دلخسته و افسرده خاطر بود نمي خواست كه طبع آزمائي كند و معذرت    

با آنهم خليلي گفت . خواست كه حال دست از شعرگوئي گرفته و زبان از نظم سرائي بسته

  :وم و موزون ترا بايد بشنوم، مخفي قلم را بدست گرفت و چنين نوشتظكه چند سخن من

  عرفاني  بحـر  غـواص  كه درين زمــانه              ســخنداني  ســخن سنجـي وتو اي اديب 

  جهانباني   كنـي  ز طبع ملـك سـخن را              دوري  ايــن  پـروران  تو اوســتاد ســخن

  عاجز شدي به مهماني  كـلبه ه سـويـك           است  يشب آن   بسوي اهل سخن لطف تو از

  افشاني  كه از سخن قدمت را كنم گل  امروز است  شده طبعم خزانمرا كه گلشن 

  مكن هرگز» مخفيا«به نزد اهل سخن 

  به عقل ناقص خود نسبت سـخنداني
  

در واليت بغالن متصدي، مسئول و ناشر جريده فريده اتحاد  1327و  1326در سالهاي    

ن صنعتي ماموريت بودم، اين جريده يك نشريه زنده بود، وزير احمد بدخشي در بغال

داشت، روزي از مخفي ياد كردم كه زنده است يامرده؟ گفت شكر زنده است، اما 

  .مطبوعات كابل او را فراموش كرده اند
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گفتم آدرس اورا بگو گفت، شاهمراد شاهي منشي او است و در فيض آباد كارميكند، گفتم    

اهي بدخشانم چند شماره جريده را جريده اتحاد برايش ارسال ميكنم، گفت خودم درين روزها ر

باو سپردم بعداز چند روز وزيراحمد از بدخشان عودت كرد يك نامه مخفي را آورد كه در آن 

  :نوشته بود

  ادم كرديــاتح بوصـول ممنـون       رديـياد تو خدا كند كه يادم ك

  ادم كرديـز آنرو كه برادرانه ش       ويمـــگـ زاحسان برادرم تشـكر
  

  :جواب نامه مختصر منثور و منظوم آن چنين نوشتمدر 
  

  طـبيعت نيـكـو بدخشـي خـواهـر     سالم  اي  مخفي  پاكيزه  طينت

  سخن  دان و سخن سنج و سخنور    سالم اي  خواهر  فرخنده  اختر

  ز شـعر نامـه است  مسحور گشتم    گرفتم نامه  ات  مسرور  گشتـم

  بـدخـشـان مـام نزاده  هـمچـو تـو    نام  بدخشـان بود  زتو روشــن 

  سير نما نسوان   ز خـوان معـرفـت    بدخشان برتو  مي  نازد  بمان  دير

  ســتـادگـي  كنيبدانـش پـروري ا    كـن ي گشاطه مشعر  را   سعرو

  اســت فنون  بهر دفتر ترا كيف از     است  تو سحر وفسون  سراسر شعر

  انبـدخشـ لـعـل   يي ردهخـيره كذ    دورانب وانيي ديرده مرتـب  ك

  رنـــدانه  ات را لـهـجـه  بـگــردم    ات  را  بـنـازم  هـمــت  مـردانه

  كـه گشـته انتخـابـي  جمله  يكسر    ر  برابرد  سـخن هايت  بود  بــــا

  ندادي  از كــف خــود  رايـگانـي    جواني صدت تحسـين  كه  ايام 

  تشـكـر كـردم وزان  پس  دعايت    يايتز  مكتـوب  و  زلطف  بير

  زند از طـبع تـو بحر سخن  جوش    با  هوش  اال اي  مخفي  با فكرو

  چه غـم گــر رفــت ايام  جـوانـي    پيروناتواني چـه  افسوس  اركه 
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  شــود گـفتــار  او تــوام به تاثـير    پير ميگردد همي  هرچه   انسان  چه

  رهـنمـايت و  دل روشــن چــراغ    عصايت  بــود  امـداد  ال ريبـي

  شـاعر ضميــر عاشــق و مـفـتون    خبـرداري  دل  مـحـزون  شاعر

  هم و خيال است ز يكسـو  بنـده و    است و جمال  حسن  زيكسو مايل

  همــي پژمرده  بيند گلشـنــش را    ز يكسـو ياد  سازد  موطنش  را

  هـر  لحظـه  مي آيد بيادش  نيقي    ش زيكسـو  خواهران  بي  سواد

  همــي  گردند  هـم  خـوانا و  دانا  چگــــونه  دخـتـران  آريــانــا     

  ندانند سياهــي و سـپـيد از  هــم     كه  تا كي  بي سواد  و جاهالنند

  ز غصــه  تا بكــي  اندر خروشـند    نميـدانم  كه  تا كي  بار دوشـند

  فـروخته مي شـوند  مانند حيـوان    جنس  انسان  ندانم  تابكي  اين

  زنان باشــند بدنيا يار شـوهر

  رفيق و همدم و همكار شوهر

براي اينكه يادداشت هاي من در باره مخفي بدخشاني تكميل گردد، از بغالن عالوه بر    

را مي اينكه با مخفي مكاتبه داشتم با جناب شاه عبداهللا بدخشي كه لعل پاره هاي بدخشان 

نوشت هم مكاتبه نمودم كه در باره مخفي بمن معلومات مفصل بدهند، شاه عبداهللا بدخشي 

  :اين چند سطر را بمن نوشت و فرستاد

  !برادر دانشمند غالم حبيب نوابي   

  .از اينكه بعد از سالها مرا ياد و شاد نمودي شادباشي   

د روز مشكالت سفر را برخود مخفي الحمداهللا در قيد حيات است، چه ميشود كه چن   

هموار ساخته بديدن او بروي او را از نزديك ببيني و با او بنشيني صحبت آن خيلي گيرا و 

مخفي اگر چه تا حال مستوره است اگر از عقب پرده هم صحبت دست دهد . دلپسنداست

ه هم استفاده خوبي كرده مي تواني، دلشاد باشي كه درين وقت كه براي زنان اگر چه فاضل
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من به مشكل برخي از آثار آنرا تاجائيكه مقدور بود جمع كردم، . باشند مشكالت زياد است

  .اما مكمل نيست، خدا كند تو بتواني تمام آثار اين دختر با فضيلت را جمع و چاپ كني

ازينكه در باره عكس آن نوشته كرده بودي، تا حال در مطبوعات ما عكسبرداري زنها    

ينهار هوش كني كه دنبال اين كار نگردي، نه مخفي حاضر ميشود عكس معمول نيست، ز

بگيرد و نه كسي جرئت كرده ميتواند كه باين كار مشكل اقدام كند، از عكس آن يك قلم 

  :اينك چند سطر راجع به مخفي. بايد صرف نظر كني

ضله محيط مخفي يكي از اديبه هاي معروفه افغانستان است و يك شاعره با استعداد و فا   

مخفي دختر مير محمودشاه بدخشي است، پدر مخفي يكي از بزرگان بدخشان . بدخشان مي باشد

فاضل و دانشمند بشمار ميرفته، خاصتاً در شاعري و ادبيات دري يد  بوده و شخصاً خيلي مرد

  .تخلص ميكرده است» عاجز«طوالئي داشته و در اشعار خويش 

و ديگرش مير » غمگين«داشت كه يكي از آنهامير محمدشاه مرحوم مير محمودشاه سه اوالد    

بوده است چون شخص مير » مخفي«و سومي دختر فاضله اش » سودا«سهراب شاه متخلص به 

محمود شاه مرد دانش پژوه و آدم عالم و با فضيلتي بوده لهذا در تربيه و تعليم اوالد خود از 

  .همه بافضيلت و شاعر بوده اند هيچگونه جديت كوتاهي نكرده است، پسران او نيز

مخفي در قريه قره قوزي واقع در پنج ميلي شمال غربي فيض آباد بدخشان كه از نقطه نظر    

آب و هوا و مناظر طبيعي خيلي نظر فريب است سكونت دارد و تمام هوا و هوس دنيا را 

اختيار ننموده  ترك كرده است، او انيسي بجز از قرآن پاك و كتب و قلم و كاغذ براي خود

مقرر داشته هر انچه محصوليكه از امالك واراضي موروثي او عايد ميشود همه را في . است

  .سبيل اهللا بعابرين و مسافرين و مساكين ايثار مينمايد

شايد متجاوز از سي سال است كه مخفي اين رويه را در حيات خود اختيار ننموده و با اين    

ون در دامن اهل فضيلت پرورش  يافته است خودش به شاعري چ. اساس تا حال رفتار دارد

  .تمايل نشان داده است
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ديوان اشعار مخفي بدخشي خيلي ضخيم است، حاوي غزليات، رباعيات، مراثي،    

مخمسات، مسدسات، قصايد و مراسالت منظوم مي باشد آثار اورا اينجانب بنام لعل پاره 

عد از آن تنوانستم كه اين سلسله را تعقيب كنم، هاي بدخشان در مجله كابل چاپ كردم، ب

  .بسيار آثار آن از بين رفته است كه خودش هم متأسف و متأثر است

چند غزل آنرا طور نمونه فرستادم آنرا بگيريد و چون يك جوان متتبع هستي خودت درپي آن    

  .زحمت بكش تابتواني آثار آن را با ديگر خصوصيات زندگي آن بدست بياوري

درين  خود مخفي هم شهرت نميخواهد، خدا كند كه درين كار خطير موفق شوي و خاطره خوبي

   .كار داشته باشي و مردم ادب دوست بدخشان را ازين كار پسنديده ات مسرور و محظوظ بسازي

  ش  1326كابل اول حمل 
  شاه عبداهللا بدخشي

  

اچار به شاه مراد شاهي نامه چون نامه شاه صاحب بدخشي نزد من كافي و بسنده نبود، ن   

  :نوشتم كه شرح حال مخفي رابمن بفرستد، شاه مراد بمن چنين نوشت
  

  ل ببركـام ام  افســانه  درد با انيــس اهل     ابل ببرـك اـاي صـبا اين نامه ام بسـتان وت

  كن رفتار  آنچنان  مبگـوي بشــنو اينـك تـا    ليك آنجا چون رسي بر حسب ميلم كاركن

  امتـنــان  را بـبـر با  احــترامــات مــزيـدم     رسان   نسوان مجمع   بكاخ خودرا د از آنبع

  شـان  مي نگردد محو از خاطر مرا احسـان    دامان  شان و نجا  برسرآهت افشاني كن گن

  تو در حـين سخن  دمبدم از ما تشـكر كـن    وطن  اديـبـان  با سـخنگـويان عـصـرو با

  چراغ و  آنكه باشد انجمن ها را دل و چشم    ازخليلي كن سراغدرمجلس خاصه اندرص

  اهتمام  در بجــا آوردن تعظيـم شــان كـن    سالم برخليل وبا حباب الهام ودهقان گو

  و شايق نقطه را بوس از دهان  بيتاب  حضرت    رسان  واخالصم نيسان عرض بازبرآقاي

  طـلب رسي كن بمن ياريـسر بسر احوال پ    شاكر و اهل ادب  از جناب و اجد  و  هم

  نامـه ام بسـپـار و بشـنـو تا بخواند روبـرو    به او از نوابي جستجو كن گررسي باري 
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  جا برمـــات آنن نامه آچه بنوشـتي رسيد آن    محترم  قدردان اي  تنم غـم  لطف كردي

  فراغ  اما نيستم گاهي هــر چــه گوئي دارم    سراغ  از من يي كرده آنچه اندرباب مخفي

  گويم بيشتر دارم ازين هم بيفراق  راســت    رواق و  صندوق و ودرطاق الماري در هست

  آوارگـيها جز زيان  ازين  نيستــم ســودي    خانمان از  ام روزگاري شدكه دورافتاده 

  و شـام  صـبح  فا هرو داعيـم با دوستـان با    قـيام  دارم  دوسـتان هر كجا باشــم بياد 

  ميكنم  گـاه ياد كـوكـچه چـون شيرو شـكر    ميكنم جلغر   ياد  گاهـي گه سـيه بادام  

  مـيكنـم  گاه ياد مـرغـزار ودشـت و دامـان    مـيكـنم بدخشـان   كوهســاران  ياد گاه 

  از سيالب اشك خويشتن تر ميكنم  دامـن    مـيكنــم  سـخنور مام   گاه ياد مخفـي و

  پيوســته بـرمـا افــتخــار او بــود  يادگـار    روزگار زيب   ماند  ازخود چند ييادگار

  بعـد از آن از خـلم رفت انوار آن ام البالد    نهاد پا  هستي  ه ب تاشـقرغان او مـقام در

  همچـو بلبـل رفتـه بودي سيرباغ و بوستان    سان  آواره  قندهار  هم اندركابل و» مخفي«

  آبـاي خـود ةكـرد روشــن او چــراغ خــان    خود مأواي  سال آمد او سوي بعد از چهل 

  نسـبسيد عالي » عاجز«دخت محمود شاه     را لقب او   شاه بيگم نامش و سيد نسب

  مـاند ايـن تمـثـالهـا  شدنهان در پرده بـرما    مسكون سالها  بود بدخشان  اوچو لعل اندر

  خوانهمچوبلبل بود در روز وشبان اونغمه     آشيان  بدخشان  در  تا اخير عمر بودش

  الميا رب باد انــدر روضه دارالـسـ جاش    صيام ماه  سـوم   بـروز رفــت از عـالـم 

  دارفانــي را بود آخر هميــن خـاصـيـتـش    رحلتش  شد  وهشتادوسه وسه صد هزار در

  به مخفي نيست در شام و سحر» شاهي«تحفه 

  ي نـدارد تـا فـرسـتـد مختصرجـز دعـا چـيـز
  

از مرگ او حضرت شايق جمال خبر شد، درين وقت مدير جريده هفتگي دهكده بودم،    

  :مرثيه فرستاد باين مضمون
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  :تاريخ وفات حسرت آيات شاعره شيوابيان و رابعه دوران حضرت سيده مخفي بدخشي   
  

  نـظر دانــش از   بــزم  شــمع  بـرد    آســمـان  داد و بيـداد از جـفـاي

  سير  نيكو  و عـصـمت  فاضـل و با     كالم  شيرين بي بي مخفي شاعر 

  با درد و اثر شـعــرش جمـلـه   بود    او  ديـريـن  زهد و تقوي مونـس

  و دنـيـا بـا خــبـر  ديـن  از رســوم    نواز مهمان  خوش صحبت  سـيد

  چـشـم او دريـا گهر از   مـيـخـريـد    خـيـال  گــرداب  روزها مغـروق

  تر  يافـتـه در يا زخــود شــوريـده    نفس  هر بپايش   سرنمانده چون

  نـقــد مـعـنــي بيشــتر  او در ذوق     حقير  چشمش  در  ماديات جنس 

  آتش در جگر اين مشت پر  داشت    است  بـوده  معـانـي  بـاغ  بـلبـل

  سفر  سرا رخت  ازين محنت  تبس    وهشت هفتاد  شد   چو  عمرش پايه

  سـاخت هوش در بدر و مارا   رفت    دارفنا  زين جدي  و پنج  بيست 

  بدخــشــان هـنـر از لـعــل  يافت     وفات  تـاريخ داده ـدلـ شــايـق 

  ش. هـ  1342

تصادفاً همان روز كه خبر مرگ مرحومه بي بي مخفي رسيد، سيد محمود كنري در دفتر 

  :با من نشسته بود قلم را گرفته اين مرثيه را نوشت نشرات دهكده
  

  ان اخ
  

  

  نواگر بـلـبلـي زيـن بوســتان شد    ك غـنـچـه پژمردبه گلزار ادب يـ

  فــروزان اخـتـري از آسـمان شد    ادب آه  درين تيره شبــي شعـــرو

  دنئـي خـاموش در اين نيستان ش    مرد  زمان  نــواي نــغــز در نــاي

  ز گـنـج دانـش افغان ســتان شد    بدخشي  يكــــي لـعـل درخشـان

  خرامان زين ســراي جاودان شد    »مخفي« پرواز افسونكار ســخـن 
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  در آن نهان شد ي مـاه سـخـنولـ    نديـــدم مــاه را در خاك خسپد

  گورستان شد منور محفل ما چون    توچون خامش شدي اي شمع درجمع

  دي از چشم مردمتا مخفي ش تو

  سيـر در مردم مردم جـهان شــد
  

پائيز حنفي شاعر خوش قريحه كه در انكشاف دهات همكار من بود از مرگ مخفي مطلع    

  :شد غبار غم را در آئينه خاطرات خود چنين يافت و سرود
  

  غم يأس بر درد دلها فزود           جـهـان دوش گرديد اندود دود

  فروشد غبار غم از آسمان          ب نهانفضا تيره گشت و كـواك

  زين جهان فرو» مخفي«چشم بست 

  ز غــم كهـربائــي گل و باغ شد          شـد قـلـوب سـخن پروران داغ

  چوآن عندليب سخن جان سپرد          دود و مردچو ساز سخن ساز  بز

  بست مرغ خوش الحان زبان فرو

  لـب غنـچـه را پنجـه غـم فشرد          ردسف گلسـتان شـعر بدخـشــان

  بست تروان سخن را اجل سخ          حالوت زمغز سخن رخت بست

  نفس داد آن بلبل خوش بيان

  هميزيست آن بانوي فاضله          بلي بود مخفي عجب شـاعره

  به صبـرو شكيبائي و بندگي          كه داد سخن داد در زندگــي

  برون گشت از قالبش تا روان

  ر ثمينــزون تر بهـايـش ز دف          وهم دل نشين كالمش صفا بود

  طراوت به لحنش شكر ريخته          حالوت به تركــيبــش آميخته
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  بســاط ادب بــود زو نـامـور          مــيان زنـان بــود او تـا جــور

  زدور حياتش ازين بعد بيـش          مقامش بود فخر نسوان هميش

  جم درخشنده جاودانچو ن

  بروز حســـاب او بود نيكنام          بود شـاد يا رب روانش مدام

  زعصمت لباسي بود در تنش          شود نزد فردوسيان مسكنش

  انمبود پاك دامن در آن آس

  جداگانه  فصل  يك  اني در باره پدر، مادر و برادر دارد همهنمخفي مراثي و قطعات سوز   

قطعه مرثيه ايكه در باره برادر جوانمرگ خود مير سهرابشاه سودا كه شاعر  درينجايك است

  :بود سروده درج مينمائيم موزوني

يب   ه مي 

  جــز جـفـا و الــم نـبـرد نصيب    مير ســهـرابشـاه كـه از دوران

  گشــت عمـري بهر ديار غريب    گـر چــه شهـزاده بدخشان بود

  بكار شــد نه طــبيــب انه مداو    چون قضا بر سر آمدش مطلق

  كرد زاحباب رو بسوي حـبيـب    ماه شــوال شــام يكـشــنـبـه

  كــرد تحريــر بـعيــد و قـريب   ســال تـاريـخ او دبـيـر خـرد

  )1(»مير غريب«گفت از روي آه    پا زگل بركشــيد ســر زقـدم

          

                                                 
ار مخفی گرد آوری کرده اند نوش  ی در مجموعه که از اش دمه روان شاد نوا یل م اله را بر س ر این م ته اند ما آنرا برای شناسایی خو

ا گنجانید   .مخفی بدخ در این 
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بي اه  ا  دا    م 
  

ير بسي از دانشمندان، قلم بدستان و وارسته سخن سرايان حيات بسر مي بردند در سده اخ   

جهل و تعصب نگذاشت نا همنوعان شان آنان را شناخته و از علم و  ،كه هر يك را ظلم

سخن سنجان و سخن سرايان بزرگ وطن از ميان رفتند و . شان بهره ور شونديدانش ا

آن دانشي مرد و آن ) طغراي بدخشي(سليم راغي ناشناخته رفتند، اي واي بر مولوي محمد 

فيلسوف كه هنوز در جامعه ناشناخته مانده و سالها قبل بي نام و نشان در زير خاك راغ 

  .بخواب ابدي رفته است

ت تخار است كه دانشمندان و سخن سرايان زيادي يچاه آب منطقه از تاجيك نشينان وال   

صيت هاي پر مغز، اديب و دانشور عبارت از يكي از آن شخ. را در بغل پرورده است

شادروان جمشيد شعله ميباشد، هرگاميكه اوبه كابل مي آمد در خانه فرزندش قاسم جان 

را چه از ساحه دانشگاه و چه از محيط كابل دعوت ميكرد  يشعله، استادان بلند پايه زبان در

قا آني، خاقاني، بيدل، : و آزادهت مناقشات ادبي را سر براه مي ساخت، شعله وارسته يو با نها

موالنا، صائب، كليم، نظامي، جامي، امير خسرو و ديگر شاعران بلند مرتبت را به ذوق و 

را خود  يشوق افراطي ميخواند واشعار آنان را تفسير، تحليل و تجزيه ميكرد و تركيبات در

  .اجيكي نشان ميدادتت قدرت اورا در زبان يطرح و ابتكار ميكرد نها

وه جمشيد شعله با حاجي عبدالقدير پورغني، يك شب را در دهبوري ستباري آن سخنور ن   

با مشاعره و ياد آوري از شاعران، سحر ساختند كه نگارنده اين سطور تا اذان صبح در 

  .خدمت شان بودم
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فرزند گرامي و ارجمند جمشيد شعله قاسم جان شعله كه دوست عزيز و برادر خوانده اين    

م بود به توسط عمال شياطين كمونست بدرجه رفيع شهادت رسيد و او نمونه اخالق و را ق

  .سمبول انسانيت و علم و دانش بود

مجاهد قهرمان ابراهيم «برادر جمشيد شعله استاد محمد علم فيض زاد، مؤلف كتاب هاي    

سرش غالب ميباشد كه درين اواخر درد هجرت بر » لويه جرگه هاي افغانستان«و » بيك لقي

  .آمد و اورا هردم شهيد ساخت

م از امكان دور مي افتد كه نام گرامي محمد غازي يزمانيكه از چاه آب سخن ميران   

گفتاروسخن گويي هاي او شعر بود، او نميخواست طبع . را ذكر ناكرده بگذاريم» سالك«

ي و چهره جذاب قه شعر او جاري بود، چشم و ابرويروان خود را پنهان كند، هردم و هر دق

حقير بودند در صنف اين راقم  ياو به رودكي ميماند، زمانيكه آن ذات گرامي استاد در

  :ه به شاگردان چنين شيرو شكر مي خواندندهيدداخل و في الب

  ور سرههفت الف     قورمه گوشت بره     
  

ياضي و همه ش همه پارچه ها را به شعر جواب ميداد، باري كه از را او بدوران متعلمي   

  :قيدوقيود آن لذت نمي برد در پارچه امتحان چنين جواب داد

  شدنفــارغ از اي، بــي مربع سالك مظلوم «

  »يا كه من آدم نبودم يا كه اين مضمون نشد
  

فقط يك ماه پيش يك جلد كتاب، ديوان مال عبداهللا عارف چاه آبي به توسط يكي از     

داكتر ظهيرالدين رزبان برايم مواصلت كرد، آقاي داكتر قلم بدستان و با استعداد چاه آب 

رزبان اصالً خود طبيب ميباشند ولي استعداد خداداد نويسندگي و سخن گوئي شان قابل هر 

  .نوع ستايش بوده و مي سزد اورا يكي از شايسته ترين سخنوران دانست
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تري مال عبداهللا برازندگي ديگر اين شخصيت و دانشي مرد اينست كه ايشان نواسه دخ   

  .تاجيكي عارف تغه كالن ظهيرجان استعارف چاه آبي ميباشند و به اصطالح 

گرامي شان در قلوب  سخنوران معروف ديگري داريم از چاه آب و رستاق كه نامهاي   

  .وغيره) ولواج نام قديم رستاق است(ادب شناسان جاي دارد چون عبدالحكيم ولوالجي 

كو يبا و نيشود، اشعارش سخت زيالم خداداد از زبانش برون مك شاعر وارسته كه كي   

م قهرمان شعر يهست كه اگر گو يابتكار يال هايت و خيفيو پر از ك يك معنيمنظر و ن

اسناد دست  يافغانستان را از رو يخ عمومياست كه تار يبخاطر يو سخن سرائ يگوئ

شوق تمام خوانده است، او در  داشته به نظم در آورده و نگارنده آن كتاب را بصد ذوق و

  : ها گفته بود كهياز جا يكي

  »خدا بجا باشد يگفته ها       خدا باشد  ةن گفتيآخر ا«

 يد شهكار ادبين پور است كه بايآر ين شعر ساالر عبارت از عبدالحين خوش كالم و ايا   

 يطن پرستو يچون كتاب صبغه ها يد وليرسيران بطبع ميخ منظوم در اياو در خصوص تار

 يغ بيم دريكه اگر گوكردند  يها از طبع آن انكار وكار يرانيداشت ا يو افتخارات افغان

  .غ بوديدر

بخرج  يهمت عال يم چاه آبيد شعله دانشورجوان محمد ابراهياز بازماندگان جمش يكي   

بنام مال عبداهللا عارف از  يت چاه آبين شخصيداده و آنچه را كه دربارة مشهورتر

اورا در  يافته اشعار و سوانح عمريگر منابع در يشعله و دخته يخانواده فرهاندگان او بازم

و . و بعداً بدست نشر سپرده است بيه و ترتيته» يوان عارف چاه آبيد«ك جلد كتاب بنام ي

  : آورد ين ميات عارف را چنياز اب يكيدر صدر كتاب 
  

  ت بر چراغجاحست يد مردن نــرا بع مـدمشه

  ش رايوــمع مزار خـنم شـن كـل روشزــاز غ
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» يخياز چاهسار عزلت تار يآوائ«است به عنوان  يظيآنچه كه بر ارزش كتاب افزوده تقر   

تواند انكار كند كه استاد واصف  ي، چه كسينوشتة شاه مردسخن استاد واصف باختر

آن استاد واقعاً » ن و خشوريآخر«باشد، مقاله يسخنور بزرگ عصر ما نم يليبعد از خل يباختر

سنده، در نوشتة نشان داده است كه خود در يدارد و خود نو يواقع يث از سخنوريحد

حبت صن مقاله شرف ير ايسندة حقين وخشور است، نويآخر يدان يو قارس يسنده گينو

مار يكستان بدست آوردم آن شاه مرد سخن بين بار در تاجيرا در آخر ياستاد واصف باختر

  .ست نانش را گرم و آبش را سرد دهدداوند اورا كه در هر جاهل بود و خيو عل

علما و بزرگان  ير بسيم قرن اخين نيكه در يم در بارة حضرت عارف چاه آبيگرديو بر م   

 يمگي، شاه عبداهللا يم ولوالجيشان ذكرها كرده اند، از جمله اند عبدالحك يدربارة نام گرام

ن نصر، ين الدي، عينيم حسير عبدالحكيخسته، مخال محمد  ي، مولوهد شعلي، جمشيبدخش

  .رهيوغ يچاه آب مياهمحمد ابر

  :آورد كه ينامة عارف ميدر فصل زندگ يم چاه آبيمحمد ابراه   

ت تخار چشم به يدر دهكدة تخن آباد چاه آب وال يديخورش 1260عارف در سال «   

مشهور  يت هاياز شخص يكيدارد و او  نام يپدر عارف سعداهللا با) ص ر(» جهان گشود

  .وطن بوده شغل تجارت داشته است

ل در يط خود انجام داده و در كنار تحصيخودرا برسم وطن در مح يالت اوليعارف تحص   

  :ن آورديعارف از مدرسه و آموزش علم چن. پرداخته است يپدر به كار م يدوكان بزاز
  

       سال شد زان گلرخان افتاده دور       يمدت س

  وز است افتخار مدرسهـــــعارف هنبر سر
  

رزا يق ميرا در هنگام نخست به تشو يوان عارف، عارف شعرگوئيبقول گرد آورندة د   

  .س آغاز كرده استينه محمد خوش نويآد
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  :Ĥورديم ياز تاجران بدخش يكيها است كه بياز شوخ يكياو هم  يار دورة خُرد سالعاز اش   
  

  تـسيكيهردو حد ـنگ لـو س ديـرزا سـيم يرو

  ستينمك يست عجب بين نير اـاز بدخشان مگ
  

ت بدخشان يوال طه و وارسته چاه آب مربويات عارف آن شاعر پرمايدر روزگاران ح   

  .آورده اند يبوده و تذكره ها همه شاعران رستاق و چاه آب و فرخار را بنام شاعران بدخش

ده است عارف در انجمن يبرشته نظم كش ر امان اهللا خان راينامه اميند كه عارف زندگيگو   

د محمد دهقان، غالباً ي، سيبدخش يمگي اهللادت قطغن با دانشمندان بمانند شاه عبيوال يادب

ت اهللا حباب، غالم سرور خان ير عناير عبدالسالم، ميم ي، فطرت دروازيفيم عفيمحمد ابراه

  :Ĥوردين مياز گشتش را چنن سال به چاه آب علت بيچند يره محشور بوده و بعد از سپريوغ
  

               ان و حباب   ــ، دهقيمگيچو شد 

  ابيچ ه ار بگرفت راـــــــبه ناچ 
  

 يحة شاعريو قر يراسته به علم و عرفان و جوش ادبين مرد وارسته، آراسته و پآعارف    

 يزندگ يها يها و سرد يده واز گرميچ يرا انجام و از هر چمن سمن ياديز ياحت هايس

  .آمده متاثر گشته است وا بسر يكه بس

ده و از دست يات خود ديف آن مهد علم و دانش را در حيشر يعارف سقوط بخارا   

  .پنداشته است يك فاجعه ميرا  تركستان يرفتن بخارا و ممالك اسالم

اتش دوستداران ادب در گرد او حلقه يكرده در طول حيم يت زندگيعارف با جمع   

ش يهايگوئها و بذله يز، طنز گوئيز دل انگشاهدة جوشش طبع روان و گفتار نغم زدند و ازيم

  .بردند يلذت م
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عت اورا با داشتن يشود، طبيچار مدسرد  يف زندگياتش به تكالير حياو در چهار سال اخ   

دند تادم مرگ به يورزيم ياران با وفا و صاحبدلش سعيدهد، اما  يات مرفه اجازه نميك حي

  .دهند يارياو

 يهجر 1322ار در بهار سال يو شهرت بس يده حالي، شوريعارف با عمر پر از شور و مست   

ش ييبندد و آرامگاه او در باغ شخص ين وقت چشم از جهان مرآد شود و هميمار ميب يشمس

  .در امتداد سرك تخن آباد قرار دارد و خداوند روحش را شاد سازد

اد بر خوردار بود، اشعار دلكش او ياز شهرت زات خود يكه گفته آمد عارف در حيطور   

د و يگردينام او ذكر م يادب يرد زبانها گشت، در كوچه و پس كوچه، خانقاء و حلقه هاو

را كه عارف دربارة ارزش علم،  ياست، هنوز ترانه ها يو نامش باق يش خاليهنوز هم جا

در هر مكتب و محفل و  بجامعه و مردم اثر افگنده است كه يمعرفت و معارف سروده، بحد

 يو انفراد يش را به آواز دسته جمعيو كانفرانسها و جشن ها ترانه ها يلمعدستگاه 

عارف را در هر وقت چه در مكتب و چه در  يو نوجوانان مكتب ترانه ها لخوانند، اطفايم

 يند و بزرگان بعضينمايدر دشت ها و كوه ها و كوچه ها زمزمه م يخارج از مكتب حت

  .آورد ياورا بمانند مثل م اشعار

كشاند، هر قسم شعر يش مي، خواننده را بطرف خوبدار استآاشعار آبدار عارف همه    

چ شعر عارف يات، هيات، مخمسات مسدسات و رباعيد، مثنويات، قصايغزل: ليدارد، از قب

، ح و جالب و موزون و دلكش استيباشد همه اشعارش مليگرش نميا بدتر از شعر ديبهتر و 

حت و خدا ي، شرف، قدر، نصيه از معنياو حكاس يعارف در شعر براه خود رفته و اشعار سل

  .كنديم يپرست

د كه همه اشعار او جمع نگشته و يگويم يم چاه ابي، ابراهيوان عارف چاه آبيگردآورنده د   

كه اكنون بدست من است بالغ بر يوانيد. است يو ياز سروده ها يوان مذكور حصه ايد

  .ور طبع آراسته استيبز يديخورش 1373باشد كه در الهور بسال  يصفحه م 503
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س يآورد، در تخم يتخلص خودرا م يعني» عارف«عارف عموماً در مقطع اشعارش كلمة     

ه همه به ياز نگاه موقف و سو ياشعار او مختلف است ول. ار استيو غزل مهارت او بس

ك رساله در آورد به يدة اشعار اورا با يكه گزخواسته باشد  يباشند، و اگر كسيكرنگ مي

ك از يز است و هر يرا همه اشعار پر شور او دل انگيشود، ز يروبرو م يميمشكل عظ

  .باشدياشعارش بذات خود دلكش، و جذَّاب م
  

  .ديروم گو يحضرت موالنا يشگيعارف به به مثال عاشق پ  

  دـيـشـك يـانـنعـاه كـخا مـيلتة آه زـرش  جذبة عشق از پدر سازد جدا فرزند را

  ديكش ياز بهر قربان يب زندگيج جان ز  شـزد خرام مقدممجور در ـعارف مه
  

  :ديا گويدر قسمت مال دن 

  اند  آورده  اليخ چاه   در  آورده فرود سر        زر پرستان روز و شب در فكر مال افتاده اند

  اند  كرده ر يتقد  به  حواله  دالن  نـوشر         ستين  رهاـچ تار  بـد شيـزق را   ديـورشـخ

  اري دا بدست يش) عارف(بوده است قتل 

  اند  ر كردهـيخأه تـر چيـخ ارـون به كـاكن

  :دل آوردياشك سر مژه را همچون ب يعنيوقت  يتنگدر  

  باش كار   بفكـر   كدمي  شد   دست ا ازكاره            دارباشيك لحظه از خواب گران بيجان من 

  ار باشيهوش يغفلت دمرون شوازيب يساعت        مزن  ارانيهش  يپا بر  درـنقيت اـار غفلـخ

          
  

  :ابل را كرده درخصوص قطغن آوردف كينكه توصآبمانند صائب 

  وارشيد يسرمه خاك پادهد چشم فلك را                بازارش ب يترت و قندز   ديجد  شهر خوشا 

  خواهان نگهدارشم بدارب از نگاه چشيكه    ديگو ميعارف ه ن مضمون زبان خامةيبد
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بمانند حضرت » قندوز برو يخواهيمرگ م«گفتند يدر سابق قبل از احداث شهرقندز م   

  :ديدر مقام معلم گو يلياستاد خل

  لمـمع ياـهـمـته الـسـدارم بدل خ          معلم يدايـه و شـم والـت منـسيعمر

  معلم ينقش كف پا يگر بوسه كن          ن در روش عشق نباشديبه از يوصل

          
  

  :ديگويم ياست و يانگر حال و احوال همنوعان روزگار وياشعار عارف ب

  پاس داشتن نمك رايهركس ا ردبجان سالمت           تــداش   اسـالم   رــخنج   بآ   ومـمظل  ة ــالـن

  داشت داس   نيا  تا كرد يم  ودر ان ـزرع امكـم           فلك دهقان   هـك  جان  يا حذر ن ـوكـن  يم  از

          
  

  :دارديان مين بيچن يشه اعتقاد خودرا در بارة شاه نعمت اهللا وليعارف صاحبدل و عاشق پ
  

  يحضرت شاه نعمت اهللا ول يجان فدا

  يمت اهللا ولـحضرت شاه نع يدل گدا
          

 يروم سپر يدر كنار حضرت موال يعمر يقدرت دارد كه گوئ يبحد يعارف در مثنو

  كرده باشد

  ديرا شن "ال تقنطوا"كه تا درس   ديت برده باشد اميبصد معص

  نــيـعـمـه اجـال يـــــبـق نـبخ  نيوال زشتم مبــبه اح يــاله
          

  

  :ن استيدل چنيك مخمس او بر غزل بياد دارد و يعارف مخمسات ز

  بيعندل يالـرف كـمان طـد بر آسـتارس               بيعندل يكند گل از برايروشن م چهره

  بيعندل يشب كه شد جوش فغانم همنوا      بيعندل يت گردد آشناير عاشق كسيغ

  بيعندل يصدادر عرق گم گشت چون شبنم 
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برد در  يم يپ وت شعر ايبر مز يسانآت مشك را دارد، خواننده به ياشعار عارف خاص

  :كنديم ين نوحه سرائياشعار مسدسات چن

  يهمتا توئ يدر بالد معرفت سلطان ب               يتوئ  يعقب مالك  ل ياهللا خل يا نبي

  يتوئ  يثرب و بطحيبلبل گلزار باغ              يتوئ  يــــاو ادن  مـيند اقلـپادشاه مس

  يكتا توئيب خالق يـا رسول اهللا حبي

  يهمتا توئيه ذوالجالل پاك بديبرگز
          

  

  ذات نور از   آمده  فيرـش اف ـص او  هـزانك     صفات يقدس ينامت اتوانم كرده وصف  يك

  نجات  راه  دگر  نبود  درت ز ـراج ان ياصـع             تفاتـال ه ـشيهم  يدار  يرورـپ به امت  يا

  ناتيحضرت حق صدر و بدر كائ نينازن

  يراغ ما توئـم و چـشـچا يـم انبـچش رنو

ف است كه يشر ين شعر او در سوگ بخارايهمچنان از مسدسات عارف مشهورتر   

  :ن استيمطلعش ا

  ب شدآم جگر خلق ـه و الـن غصـيز  تابــفر نهان شد آفـغ كـير ميدر ز

  اب شدــجنياز تخت عدل عزل تو عال           ردم كباب شدـتش زبانه زد دل مآ

  ارا خراب شدـك بخـلـه مـرتا كــسـح وا

  اب شدين كامــيل و دشمن ديلن شد ذيد
          

  
  

  : )رح(دة قظغن و بدخشانيا بلبل شورياز عارف  يادگاري يك رباعينك يو ا   

  ادب است يــش و كامرانية عيسرما             ادب است يرازة گلزار جوانيش

  ادب است يار جاودانـهـق كه بـالح             باشديخزان م يهر گل يـدر پـان
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سروده است از آن سبب  يبدخشان يدو قطعه شعر دربارة مخف يچون عارف چاه آب    

داشتند  يارتباط قلم يكه با مخف ين دانشمندانيان ايخص عارف هم درمخواستم كه ش

  .آورده شود

ده بود يبچاپ رس» يشهران .ع«د بقلم نگارنده ير در هفته نامه امييسوانح عارف با اندك تغ    

  .مين كتاب آنرا اقتباس نمودينك دريكه ا

          

  

نهاي تركي اوزبيكي و دري شعر مي سرايد باسيد مبين جانان از سخنوران نستوه كه بز    

برايم نقل كرد وقتي عارف چاه آبي براي مخفي خواستگار گرديد مخفي او را به خانه 

مود، در همين جريان مهماني در وقت نماز براي وضوء در خويش خواند و مهمانداريش ن

با آفتابه يي برايش آب دادند تا وضو نمايد، عارف وضو گرفت بعد از وضوء بجاي اينكه 

با روي پاك روي و دست خويش را خشك كند، با دامنش پاك كرد و بيني خويش را 

 را مي نگريست خندهشف دستارش سترد، مخفي كه از پشت شيشه كلكين خانه اين صحنه 

، با اين مرد نمي توانم ازدواج مناسب من نيست ميگويد،كرده به زنان كه همرايش بودند 

  )نامق(.  نمايم
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دا    يبدخش يگيشاه 
  

بروز  يتيب پرور كوهساران بدخشان شخصيان مردمان شعرپسند و ادير درميدر سدة اخ    

خ عرفا، هنرمندان و يرا اعم از ادبا، علماء، مشاان يجامعة بدخشان توانست يكرد كه به تنهائ

د كه يق نمايو مطالعه و تدف يمعرف يز از نگاه بشر شناسيو ن يائياستمداران با اوضاع جغرافيس

  .باشد يم يبدخش يمگيروان شاه عبداهللا ت واال گهر فرزند فرزانة وطن شاديآن شخص

ات، يرا در عالم ادب يو شش ساله خود كارستان يس كردن عمر كوتاه يبا سپر يبدخش   

كشور  يو علم يادب يدر حلقه ها شيانجام داد كه تاكنون نام گرام يخ و مردم شناسيتار

ده ين بزرگمرد بدخشان را ديكه چهرة ايو شمع انجمن ها گشته است، هر شخص ورد زبانها

از  يد كه بدخشيگويه مش شركت كرديينكه در مجالس علميا ايو با او صحبت كرده و 

جلوه  يو باالتر از سطح مردمان عادت ممتاز يك شخصيگفتار و افكارش بگونة  يرو

  .بود يدر كتاب و معن يگفتند كه عشق ويم يكرد، هم صحبتان ويم

ل علم پرداختن از يبكابل رفتن و باز به تحصاز بدخشان ، يات شاه عبداهللا بدخشيم حايدر ا   

الت يرفتن همه مشكالت و موانع بكابل رفت و تحصيشد، با آنهم با پذ يم ينا ممكنات تلق

ت و استعداد خدا داد به فاكولته اقيد و سپس توانست با ليان رسانيبپا يمكتب غاز دررا  يعال

افت يرادر يكابل موقف بلند يحكام شامل گردد، بعد از ختم دورة فاكولته در انجمن ادب

   .نمود

گفتند كه يكرده اند، م يمناقشات و مباحثات علم يندان كه با بدخشاز علما و دانشم يبس   

وتر مملو از معلومات بود در يك كمپيبمانند  يداشت و دماغ و يشاه عبداهللا خان نبوغ فكر

اورا شهرة آفاق  يو يو دماغ يكابل بود حركات نا قرار فكر يعضو انجمن ادب يكه ويآوان
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ند كه يگويو ضمناً معصوم و پاكدل بود، و م ياهت، جدم، دانا، با وجيرا او شخص فهيداد ز

  .ت بوديفيو ك يآورد صاحب معن ينبود هر آنچه را كه بزبان م يمعن يب يچ سخن ويه

را  ياديفات زيداشت تال يليو فام يادار يت هايباآنكه مصروف يشاه عبداهللا خان بدخش   

اچاپ بود بازماندگان او تا مدت ها اد آثار متعددة او كه نيادگار مانده است، با تاسف زيب

خبر از آن ين قرار داده بودند و بينگاهداشته و دور از انظار علماء و محقق يهمه را مخف

ن يرابد ياست، چنانچه ضرب المثل يشان آمدنيبودند كه حوادث زمان و روزگار بر سرا

  »اليالم و فلك درچه خيمن درچه خ«ند يگويم كه ميخ دارينة تاريمناسبت در س

را به  شاه صاحب كتب يها ين خان، نگارنده بارها تقاضا نمود كه اقالً كاپياز محمد حس   

م كند، نه تنها آن عمل را انجام نداد ياقارب با سواد تقد هنكه بيا ايدانشمندان نشان بدهد و 

  .اورديبر زبان ن يحرف يبلكه بجز خاموش

وطن، كشور افغانستان را در قبضه گرفتند  هكار و كمونستان بدفرجامبكه روسها تيآنگاه   

از  يبدخش خانواده، چون يعبداهللا بدخش شاه ين ماند و نه آثار گرانبهايسنه محمد ح

 يا خانه هايا كشته شدند و ي يسرشناس و مشهور بود همه برادران و اقارب و يها خانواده

ب يه و ترتيته كه بصدخون جگر يمهم يبساكارها ياو چور و چپاول شد،  يشان تالش

  .شوند يش همه تلف مينديتجربه و عاقبت ن يشود واز دست بازماندگان و اخالف بيم

كتب  ينكه بسيف نموده بود و مهمتر ايب و تاليش از پنج كتاب ترتيگفتند كه شادروان ب    

خ يشود، مخصوصاً در بارة تار يدا نميپ يگريد يچ جايرا بدست داشت كه در ه يقلم

ارمغان «كتاب  يش را از روين سند خويرا بدست داشت و ما ا ياديز يهابدخشان كتاب

ك يچيبرد كه ه ين كتاب را نام ميرا در كتاب مذكور چنديم، زيبدست آورده ا» بدخشان

در دائره المعارف  يشاه عبداهللا بدخش ينوشته ها. از آنها بدسترس ماكنون قرار ندارد

  .ديرسيره بطبع ميوغنه عرفان، يافغانستان، مجالت كابل، آئ
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ا يدة نگارنده يز است به عقيرا آورده اند، سوال برانگ» شاه«كلمة  ينكه در اول نام بدخشيا   

 يخان دروازياز جمله شاهان سابقة بدخشان بودند بگونة شاه محمد ول ينكه اسالف بدخشيا

بدان سبب  باشد يچون از جمله سادات م يبدخش يمگينكه شاه عبداهللا يگر ايرة، دو ديوغ

 يدر بدخشان م يرا در مقدم نام كس) شاه(كه كلمة يرا افزودند و زمان) شاه(كلمة  يبنام و

ز يو ن يباشند چنانچه رهبران مذهب» هيلياسمع«د از اهل يدهد كه بايآورند چنان مفهوم م

  .شوند يخطاب م) شاه(ه باسم يليشاهان مردمان اسمع

دانشمند گرانقدر ظهوراهللا . مل استدر خود تأ يرن اسم گذاين نگارنده ايده ايبه عق   

با اخذ معلومات ) يمحمد قاسم عال يمولو( يبرادر شاه عبداهللا بدخش ياز نواده ها) يظهور(

شاه عبداهللا خان  خانوادهگر يو منابع د يف شاه عبداهللا بدخشيتال» ارمغان بدخشان«از كتاب 

د يداشته است و نامش س يخشان حكمروائبد ردر بدخشان كه در عصر ناصر خسرو يرا به ام

سازد، چنانچه كه ظهوراهللا  يباشد منسوب م يم» ملك جهانشاه«ملقب به  يمگيعمر 

شاه عبداهللا كه «آورد  ينگونه ميبد 321د شماره يدة اميشانرا در جر خانوادهنسبت  يظهور

ب شاه تخلص است و لق يمگيد عمر يس دبنابر اسنادش به نسبنامة مذكور خودرا از احفا

ر ير ميمحمد حسن دب يخ بدخشان منشيتار يه برگفته هايل بر آن است با تكاد يو يمگي

  ».اب استيكه اكنون نا يزده قمريمتاخر بدخشان در قرن س نارياد گذار سلسلة ميك بنياربي

تا هنوز  ين كتاب در جائيا وقابل تامل است  يبخاطر يل دانشور گرانقدر ظهورين دليا

ا شرح نشده يد و يآن از منابع كتابشناسان تائ يا قلميو يز نسخه اصليده است و نيبطبع نرس

  .ن بگردديرش و موافقة محققيد پذن امر موريلذا مشكل است كه ا. است

باً نصف يموجود است كه تقر» نكايتاج«ة يدر قر يبزرگ يجمعخاش  ياكنون در واد   

ن مردم كه بنام يدهند و هميل ميخواجه ها تشك گر را،يم ديها، و نيل خلقيه را خيمردم ان قر

دارند و مردم  يارتباط خون يبدخش يمگي شوند با شادروان شاه عبداهللا ياد ميخواجه ها 

ه بوده اند و بعداً به جماعة اهل سنت يليعة اسمعيل شين خواجه ها دراوايند كه ايگويم ياهال
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ه ها يليرا اسمعيباشد، زينم يها كار آسان يه ها به مذهب سنيليوستن اسمعياگر چه پ .وستنديپ

ه ما از ده قرن و يو متعصب هستند، اما داستان و حكا محكمار يدر روش خود بس محكمدر 

عت كوچك يك جميد، از آن سبب بدور نخواهد بود كه يگو يك هزار سالرا ميا ي

  .هل سنت هضم شده باشندابزرگ  يان گروه هاياندرم

ش يست و پنجسال پيناً بين سطور تخميدهد، نگارنده ايكالت رخ مبناء در قضاوت ما مش   

 يكه از كتابخانة بزرگ لندن فوتوكاپ» ميقو«وم يرا توسط پوهاند عبدالق يك رساله اي

و در آن » خ بدخشانيتار«كرده و با خود به كابل آورده بود بدست آوردم، عنوان رساله 

م به بدخشان آمدند و در يار قديبس ير زمانه هاران دينوشته شده بود كه چهارنفر از سادات ا

نكه رساله يافتند، بنده بخاطر ايه قرار يليان اسمعيث رهبران و داعيچهار حوزة مختلف منح

د به كتابخانه دانشگاه، يگرديد از گزند حوادث مصئون ميكوچك بود و با يليمذكور خ

» شاه«كه خودرا يه كساناست ب يگريد يليز دلين خود نيه كردم، و ايكابل آن را هد

ست كه اگر ين ين امر حتميكه گفته آمد ايه باشند و طوريليست شاهان اسمعيند كه بايگويم

ن يت به هميتوان گفت كه اكثريم يه دارند وليليشه اسمعيد حتماً ريايدر نام ب» شاه«كلمة 

  .گونه هستند

مان، محبت شاه زاده و يسلقربان محمد زاده و آخند  يفيتال» خ بدخشانيتار«و در كتاب    

  :ميخوانين ميطور در اول فصل اول چنقد شاه يس

تورخاك ين شنوده شد كه از مملكت اصفهان و كاشان تريش چنيدان پيسف ياز آدمان مو«

ر كرده هر كدام يا را سيا مراجعه نموده برآمدند كه دنياحت دنيران چهار نفر قلندر به سيا

: كمي: قلندران ذكر شود يم، اسمهايكنيدر آنجا استقامت م ديان پسند آيما يكه برا يمملكت

شاه خاموش،  ديس: د شاه ملنگ، سوميس: ملقب به شاه كاشان، دوم يد محمد اصفهانيس

» دندـده داخل شـنان آمـوه و شغـيرده از راه شـا كـر مملكت هيس يرهان ولـشاه ب: چهارم
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را بر خود  يطيد كه هركدام محيآ ين گونه بعداً در كتاب ميبه هم» همان كتاب 82ص «

  .ل دادنديه راتشكيليان اسمعيدند و در آنجا داعيپسند

مذهبان  يه، سنّيليند عالوه بر اهل اسمعيافزا يرابنام خودم) شاه(كه كلمة ياكنون كسان   

گر نقاط بدخشان كه يجرم و د يخاش، نو نكايكنند، چنانچه كه در تاجيهمان كار را م

  .ندينمايرا عالوه م) شاه(باشند بنام خودها كلمه ين ها مينش يسن

بدخشان و  يت هاين شخصياز بزرگتر يكياگر چه عنوان مقاله بنام فرزند فرزانه و   

خود معذرت  يها يه روياز حاش يآمده ول يبدخش يگميافغانستان شادروان شاه عبداهللا 

خ بدخشان و شاه صاحب يتارم، به يكنيه توجه مينجا به حاشيرا هرچند كه دريم، زيخواهيم

متالزم  يات پربار  شاه عبداهللا بدخشيخ بدخشان و حيرد و نزد من بدخشان و تاريگيرابطه م

  .قدر شاد گردديد روح پاك آن عالين نوشته ها و مناقشات شايباشند، از آن روبا ايم

ده بشمار لت آن خانوايسنده و صاحب فضيگانه نوي يكه بعد از شاه عبداهللا بدخش يظهور   

  : آورد كه يدر بارة قبر ناصر خسرو م» ديام«) 325(رود در شمارة يم

 آرامگاه ناصر را به سلطان محمود ين گفته نكتة قابل توجه در آن است كه آباديدر   

ان اند و سلطان محمود در يش از سلجوقيان پيغزنو يخيكه از نگاه تاريدهند، در حالينسبت م

 يقمر 450وفات نموده است، اما ناصر در حدود  يشمس) 411( مطابق يالديم) 1020(سال 

  .»...ده استيوارد بدخشان گرد

ك موضوع متردد شده اند و آن عبارت از يدر  يد گفت كه ظهوريح مطلب بايتوض يبرا   

تواند يكه جمع است باشد اما م» انيغزنو«تواند ينم يكه محمود غزنو است» انيغزنو«كلمة 

احفاد محمود قدرت  يعنيان يها در دورة غزنو يسلجوق يبشمار برود ولان ينواز جملة غز

ارتباط حسنه  يهم سلطان مسعود را شكست دادند و با بهرام شاه غزنو ياد داشتند، باريز

به  يدر جوان) ناصر خسرو( يو«سد كه ينو يمگان ميدر كتاب  يلياستاد خل .م كردنديقا
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نُ يه و مقام ارجمند داشت و دربار، اَمين و امراء پايمشغول بود و بدربار سالط يوانيامور د

  )مگاني 20ص(» ده بوديو مسعود را د ين الدوله محمود غزنويميالملِّه و 

رف محمود آباد چصورت قبر ناصر خسرو از طيرساند كه به هين نوشتة استاد خودميا   

قت يده است، در حقيكه ناصر خسرو در بار محمود و مسعود را د يرا وقتيده است زينگرد

ل اهللا يده است، استاد خليدر مرگ محمود او زنده بوده كه بعد از آن در بار مسعود را د

  .داديع ميان ترجيان را بر سلجوقيا غزنويان يد كه ناصر خسرو دولت محموديافزا يچنان م

  :ميآور ينقل قول م يليم باز از استاد خلينكه از موضوع بهتر واقف باشيا يبرا

از  يكيبلكه  ياستاد نگفته كه سلطان غزنو(ن غزنه ياز سالط يكيند يگويم محل ممرد«   

سپه ساالر خود را فرستاد كه پس از انتظام امور بدخشان تابوت ناصر ) ن گفته استيسالط

مگان در حجرة خاص يمگان به غزنه منتقل گرداند، از آنجا كه نعش اورا در يخسرو را از 

ن ير مقابل عبور بود، سپه ساالر ازيسدود و غمنهاده بودند مدخل آن ست و پنج ذرع يبعمق ب

گر به يكار عاجز آمد و ماجرا را به حضرت غزنه عرضه داشت، سلطان فرمان داد كه د

ر كنند، سپه ساالر يآرامگاه اورا در همانجا از سنگ الجورد تعم يتابوت مزاحم نشوند و بنا

 يد تا آنكه شبيغلت يد ميرسيوار الجورد به سقف مينكه دين كار اقدام كرد، اما هميبه ا

  :را به سپه ساالر خواند ين رباعيا يد وويناصر خسرو را بخواب د

  اكمبرخ  بنه سر  و  نيبزم  نيبنش    م     ـــالكـاف  رةـوار كـس ه ــك يـــدان«

  »باكم يهركس كه مرا در آب و گل نشناسد          خاكش بسر كه پا نهد ب

  »مگاني16ص«                                                                                                                                    

را  يت رايان است و صالحيكه مؤلف كتاب سلطنت غزنو يليواضح است كه استاد خل   

از  يكي«دو يرا ق لهجم يليگفته شد، استاد خل كه در بااليان دارد و طوريخ غزنويدر بارة تار

 ات گفته بوديح ودات داشته محمود پدريناصر خسرو ح كهيآورده است و زمان» شاهان غزنه
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باشد  يان ميغزنو ياز شاهان بعد يكير آرامگاه ناصر خسرو بوديكه به فكر تعميو همان شاه

  .اند البته به محالت جداگانهكرده  ين حكومت داراان هم زميان و سلجوقيكه احفاد غزنو

ف و يملقب به جهانشاه تعر يمگيد عمر يس يعنينكه ناصر خسرو از پادشاه بدخشان ياز   

 يت هايرا در زمان فعاليه بودن شاه مذكور باشد، زيليل آن اسمعيد دليكند، شايف ميتوص

نچه كه از رفتند و چنايرا در ملك خود نپذمذهب او يدمان سناز مر يچ شاهيناصر خسرو ه

ك شخص يپادشاه بدخشان  يمگيد عمر يمگان پناه برد، واال آنكه سيخت و در يبلخ گر

ل  يه بودن شاه بدخشان بدليليل اسمعيگر احترام داشته باشد، دليمنور بوده و به مذاهب د

اد داشتند و بر پادشاه بدخشان يقدرت ز ينكه شاهان سلجوقيا يعنيشود يتر تصور ميقو

  .ر صورت منازعه غالب شوندتوانستند ديم

 ين فداكاريه باشد بر ناصر خسرو ايلينكه شخص خودش اسمعيبدون ا يمگيد عمر يس   

  :از مردمان شعر مشهور ناصر خسرو راگفته بود ياريبس .رانخواهد كرد

  را ير لفظ درد يمتين قيا مر        م     يزيخوكان نر يمن آنم كه برپا
  

باشند  يان در نسب ترك ميند كه چون سلجوقيگويند و مينمايمتعصب استعمال  ياز رو   

كه منظور ناصر خسرو، مسئله مذهب است و او ياز آن رو تركان را بدگفته است، در حال

  .ه از دربارها رانده شده استيليبودن خود در اسمع يبنابر داع

آورند  يطر مرابخا» يترك«مقابل آن » يدر«دن كلمة يكه بمجرد شن ياما هستند گروه   

در  يدردانستند كه زبان يخواندند ميخ رانخوانده اند و اگر ميهستند كه تار ين ها كسانيوا

ات يره حيان و غيموريان، سالجقه بزرگ، تيزبان چون غزنو ياران تركيقت بدست شهريحق

  .ده انديقت چشم نپوشين حقيو دانشمندان سترگ هرگز از يعلم يافت كه حلقه هايتازه 

گذاشته است كه » يسعد«ن تخلص خودرا بدان سبب يخِ اَجل، اَفصح المتَكَّلميت شَحضر   

  ن شاه تركمن احترام شده استياتابك مقرب بوده و از طرف ا ياو بدربار سعد بن زنگ
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ن يخ جهان آراء به ايسعد آن شاه گرفته است و چنانچه تاررا از كلمة  يبناء كلمة سعد

خودرا بدو  )رح(يخ سعديته و شسبه سلطنت نش يبن زنگ«: ه استن اشاره كرديموضوع چن

  )126ص (» .ن بسيف او هميمنسوب ساخته و تعر

نكه از يافته و به نسبت ايه و بنام حجت خراسان لقب يلياسمع يك داعيناصر خسرو كه    

 متعصب و خاصتاً يها يان كه سنيرفته بود، سلجوقيه را پذيليمذهب تسنن بر آمده و اسمع

م ناصر خسرو در يرا براو وارد ساختند و از آن است كه حك يمذهب بودند مشكالت يحنف

وارد  يرا بر احكام سلجوق يكار گرفته و خواسته است مشكل» يدر«شعر فوق از حربة كلمة 

 يان آزار ندادند بلكه سفرنامة اوشاهديرا تنها سلجوق م خسرويكه گفته شد حكيسازد و طور

  .خته استيكه رفته از آنجا گريئدهد كه بهر كجايم

است بناء  ير بدخشان شاه عبداهللا بدخشينظ يت بيچون بحث ما دربارة شادروان شخص   

 ين را كه راجع به وطاز خبرگان و يتوجه خودرا معطوف ساخته و نظر چند يدوباره بو

  :ميآور ينوشته اند م

) سادات(را  يبداهللا بدخششاه ع» پرطاووس«در كتاب  يف بلخيف حنيمحمد حن يمولو   

را ما در  يرا گروهين نسبت درست باشد زيد ايد و چنانچه گفته آمد كه شاينمايم يمعرف

 يهمان رهبران روحان ناشمردند و آن يشان را از جملة سادات ميم كه ايبدخشان داشت

  .بودند يم يون سادات سنّيد هم از جمله روحانيه و شايلياسمع

ان كه چند صدسال بعداز دورة ناصر خسرو امپراطور بزرگ و جهانكشاء مور كورگير تيام   

وا نمود  يحنف ينداشت و چونكه خودرا سن يه دوستيليو شناخته شد با اهل اسمع يمعرف

از قلم «كه در اسالم به اصطالح وطن ما يهايجا يبس يتوافق نداشت، وعة يكرد و با شيم

ان يد كه بدخشانيآ ين بر مين گفتار چنيفاد اا از ميمسلمان ساخت گو» اسالم مانده بود

عمده  نقشمور كامالً مسلمان نشده بودند و از آن سبب سادات هم در بدخشان يرتيتازمان ام

بدخشان برسند و  ينكه از جملة سادات بپادشاهيقبل از ناصر خسرو نداشتند و چه رسد به ا
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اما از ورود سادت . ول استم و نزد ما مجهيرا ندار يق ورود سادات سنيخ دقيما تار

  .ديش ذكر گرديم و چنانچه در صفحات پيه اسناد بدست داريلياسمعل

» يم شغنانيعد«كتاب  در را يگرين سطور عالوه از دوسند مذكور، سند دينگارندة ا   

آمدند و بعداً  مگانيبدوران ناصر خسرو به  يو رساند كه اجداديآورده است و آن سند م

ه در شغنان يليان اسمعين داعياز آخر يم شغنانيشدند كه خود عد يد و داعجانب شغنان رفتن

  .باشد يها م

 يبدخش) ديسع(د يپسر محمد س يمگيشاه عبداهللا « :دآور ين ميف چنيحنف يحن يمولو   

سه و علوم يتولد شده مكاتب را تا درجة ل) ق 1330(از سادات محترم جرم بدخشان در سال 

دة اتحاد بغالن يت جريريل كرده بدواً به كفالت مديستادان عصر تحصرا نزد ا يو عرب يادب

فوت ) ش 1327حمل  26(راً در ياخ. است مقرر و بعداً در شعبات مختلفه صدارت كاركرده

ص .(ازو است) ارمغان بدخشان(اد دارد و تذكرة يفات زياو طبع رسا داشته تال. نموده است

  . ) پر طاووس 811

و ) د استيسع(گفته كه درست آن ) ديس(پدرشاه صاحب را ف يحن فيمحمد حن يمولو   

  .باشد يدانسته كه درست آن فارغ فاكولتة حكام م سهيل او را ليهم درجه تحص

باشد كه در باره بدخشان و يم يگانه شخصيقتاً ي، حقيشاد روان شاه عبداهللا بدخش   

بدخشان  يواقع» سلطان«ا ي و» شاه«سزد شخص اورا  يان خدمت ارزنده نموده و ميبدخشان

گران يا ديخودرا منسوب سازد و  يگريرا او ضرورت ندارد كه بكدام شاه ديم، زيلقب بده

را در وطن  ينكه شخصاً شاه صاحب چنان مقاميل ايارتباط دهند، بدل ياورا به شاهان ماض

صاحب به را كه شاه يد افتخاراً در راس سلسله اورا قرار دهند زيدارد كه اوالدة او با

  :كرديحت رامين نصيم ايش دايبازماندگان خو

  يش شو اگر مرديپدر خو                   يگرديگرد نام پدر چه م
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باشد  يم يارواح شاد شاه عبداهللا بدخش يفيكه تال» ارمغان بدخشان« بدر مقدمة كتا   

سوانح مختصر  يقك پاوريم كه در يخوانيم» ژنديب«د يفر ختهيسنده فرهينو را بقلم يمقدمه ا

 يشود كه سوانح شاه صاحب به همكارياست، و از قرائن دانسته م شده نوشته يشاه بدخش

شاه عبداهللا «: ميناً نقل نمائيم كه آن نوشته را عيافته و ما خواستير يتحر يجناب ظهور

مات يا آمد، تعليدر جرم بدخشان بدن يديخورش 1291درسال  د خانيپسر محمد سع يبدخش

را فرا  ينيو مقدمات علوم د يد، زبان عربيرا درهمان جا تا صنف چهارم بسر رسان يابتدائ

  .ديگرد يسة غازيشامل ل يآموزش عال يگرفت، برا

ث خزانه دار در يبح 1308ن بار در سال يبا بسته شدن مكاتب به بدخشان بازگشت، نخست   

غن و بدخشان منصوب مه قطياست تنظير ريكسال بعد به كتابت تحريجرم شامل كارشد، 

به  1312فه كرد، تا آنكه در سال يوظ يفايجرم و تالقان ا ين پس در گمركهايشد، از

به كابل خواسته شد، در  1316د، در سال يت قطغن و بدخشان رسيرات واليت تحريريمد

ت خارجة يريدة اتحاد و مديكفالت جر يرات، پست هايت تحريريخان آباد عالوه بر مدر

در شعبات اول، دوم و سوم صدارت  1316ان سال يداد، در كابل تا پايانجام م زين را آنجا

  .كرديفه ميوظ يفاير ايث مديبح

شامل  يسه غازيدر ل يفة اداريبه كابل آمد، همزمان با انجام وظ 1316كه در يهنگام   

  .ديان رسانيرا در كابل به پا ياسيد و پس از فراغت از آن، فاكولتة حقوق و علوم سيگرد

، يسيانگل يآباد درگذشت، زبانها يدر شفاخانة عل يسالگ 36به عمر  1327حمل  26در    

م يترس يمگي ر از شاه عبداهللاينگونه تصويد شعله ايجمش. دانستيكو ميران ياردو، و عرب

  :كنديم

ل به يشش مايسر و ر ينه و بشاش داشت، مويار خورد، چهره زرديشاه عبداهللا جثه بس«   

  ».خوشنما و موزون بود يليمفرط خ يهبندام موزون او با نداشتن فرو ا يزرد
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را همه  يعلم يحلقه ها ينگام شاه عبداهللا بدخشي هگفته آمد كه مرگ بزود آمد و ب   

  :او سروده يوطن در رثا ياز ادبا يكي م كهيآور يرام ينجا شعريداغدار ساخت، در
  

شا ال نا    :يا 
  بسر  خاكم  گهاننا  يبدخش  يا  يگشت  خاك              انـزب  ن ـيا   بادا ل ال  يبدخش  يا آخر  يمرد

  اثر  دل   انــيم   د ـياـبنم ه ـك يـانـكيپ و ـهمچ              چاره استيسوخت جانم اشك چشمم طفلك ب

  رـجگ  و روح   تن   پا زسر تا  سوزد  وـت  مرگ    ا          رــچ دانم يـنم نبود،   اثر  يـب كس  هر رگ ـم

  سر    نهيس   از  د ـزئ  مرگت  كه  يآه  آنچنان               اغـب  و  زارـگلول ـگسوزد  سربسر يهمچو برق

  ونـر زخـر پـراسـم سـود آنهـش يارـنهرها ج

  رـس  هـقص  وـت  مـغ  م ازـينما  ارهـبـكيب  رـگ
  

  :آورد ين ميانا چنين شماره پنج و شش آردر باال ذكر شد در هما يهاشكه اسم عالميو طور

فضل و  يرويق، و نيلة تذكرة ارمغان بدخشان در همان مرحلة اول مقام تتبع و تدقياو به وس   

  .د سخن و كاروان ادب ثابت كرديدانش خودرا در نزد اسات

 ص و ارمغان«. ق منتظر طلوع او بودنديدق يجانب افق قطغن متوجه و بانگاه ها يريجمع كث

بدخشان  يهمتا ير و بينظ يآن عالم ب يگفته آمد كه شاه عبداهللا خان بدخش .»بدخشان

  .ز گفته شد كه طبع موزون شعر هم داشتنديف نمود، و نيرا تال ياديكتب ز

  :آمده است» وسوپرطا«و هم در » ارمغان بدخشان«نك نمونة شعر شان هم كه در يا
  

  تـسين  تو رخسار  و گل  ان يم  يوـم اشق ـع             تــسيو نــدار تـية دـكشت يـكسـچير من هـيغ

  ستين ه افگار توطسن وايست كه زين يك دلي              رخت  وقـش از دل ـب  ونـخ نبود  نها ـت ه ـالل

  ستين   تو   ماريب  دة يد  ست كه در يها ن فتنه               ردـك  مـنـيد و  دل  اراج ـت  وــت ت ـمس ه ـنگ

  ستين  تو اخبار  صفحه  نيدر چه حوادث كه              افكند   شور  بجهان    تيرو  شهرت  ماه من، 

  ستيو نـدار تـيرـن مصر خيدر كه   يزيكو عز            انــجه ان ـوبــخ  وـت  رـيجهانگ ن ـسـح ه ـوال
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  لـتو گ يبتماشا  »يمگي«رسته از تربت 

  ستيآثار تو ن ن منظرهيچه توان كرد در
          

  

دا بدخش   :يو  شاه 

ك از افراد بشر ين احساس در دل هرياست، ا يات، در انسان فطريخ و ادبيعشق و محبت به تار   

ث جالل و يت را منحيخ وطنش متمركز و موجود است مباهات نسب و قوميات و تاريت به ادببنس

قتاً در ين خود دارند، و حقيك از انسانها نسبت به منسوبيهر  آنها يل علميا فضايو  يخيشكوه تار

و  يگران، افراد بشر به دانستن حقوق فرديد يخود و هست ين شانس و معرفت خوديهم يط

ات ين حيده و درراه حفظ آن تادم واپسبر يپ يعيو مقدسات طب يو مدن يو شئونات مل ياجتماع

  )دخشانص اول ارمغان ب(... ورزديو انهماك م يسع

كه همه آثار  يروز يرا شاد داشته باشد، در آرزو يروح مبارك شاه عبداهللا بدخش  )ج(خداوند   

  .ردين قرار بگيقين بزرگمرد وطن طبع و بدسترس شايا

  

  

  

  

  

  
  

  يبدخش يشادروان شاه عبداهللا يمگ
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اسوخ اشم  د  اد م   اس
  

كه در دائرة علم و عرفان بدخشان گردش يا آنهاشادروان استاد محمد هاشم واسوخت  ر   

از عمر  ياديز يشناسند، واسوخت سالها يت ميكرده اند به اسم پدر معارف آن وال

  .نمود يدر خدمت به معارف سپر را شييگرام

ث سر معلم مكتب يكه فقط شش سال داشتم استاد واسوخت منحيزمان ن سطورينگارندة ا   

د الشموالن صنف اول مكتب يار اول نام مرا در جمله جدمقرر شد و او ب معروف خاش

صبح را  ينكه صبح روز بود آن مرد مهربان به پدر مغفورم و من چايمذكور نوشت، و از

ل كردم يش از بركت قلم و لطف او آغاز به تحصيم و فردايخورد يد و باهم چايصالح د

  .ست آوردمكا، بديزونا امرينكه درجة دكتورا را از دانشگاه اريتا ا

ط خوش اب و هوا و يض آباد بدخشان است، چته كه محياستاد واسوخت اصالً از چتة ف   

ر ين ميا اولي» يول«ك خان ياربير يشهرت بسزا دارد، مرقد م انينان بدخشايباشد در ميگوارا م

  . ر چته بطرف جنوب واقع استيبدخشان در اخ

 يداد و خاصاً به معنايكان اطالق ميآنرا به اوزبشتر ياست و بابر ب يواژه مغلا جته يچته و    

د از جهت در ياد كرده اند شاين نام ين محل چرا به اينكه ايباشد ا يخان م يبانياقوام ش

اكنون بصورت عموم همه باشندگان چته بزبان  گريد يزيگوشه قرار داشتن آن باشد نه چ

  .خاش داشتند ردمان ده نوبم ياط خونتبز اريند، استاد واسوخت نيگويسخن م يكياجت

 يوهمت ارواح شاد شاه عبداهللا بدخش يبود كه به همكار ياستاد واسوخت شخص   

ر ير و مديش و مديث معلم، سرمعلم، تفتيه كرد و بعداز فراغت مكتب منحيالت عاليتحص

ت يو احترام به جامعه شخص يفه نموده، واسوخت چون در مرد مداريوظ يفايمعارف ا

ل شورا اتخاب نمودند، بعد از ختم يث وكياورا بح انيبدخشانخته شده بود، لذاممتاز و شنا
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انتخاب كردند، و چون  يث سناتور انتخابيمنح را دوبارهيو انيبدخشانت در پارلمان يعضو

اول مشرانوجرگه  يرا منش يبود در محلس سنا و يواسوخت شخص مدبر و كارشناس

  .فه دادنديوظ» مجلس سنا«

بمردمان  يگر دلسوزيو د يمردمدار يكيد گفت يه در بارة صفات واسوخت باه را كچآن   

  .او بود يبدخشان و سوم جرئت و مردانگ

وب ينداشت و چون در زمان وكالت خود از ع ين بزرگمرد قطعاً چشم ترس از كسيا

كتعداد كارداران وابسته بحكومت آن وقت بر يزمامداران وقت ذكر ها بعمل آورد، 

است يت در پارلمان به ريه گرفتند چنانچه كه واسوخت بعد از دوران عضوواسوخت عقد

ادداشت او يآن كه با واسوخت بدروان وكالت مخالفت ز يس عموميافت و رئيارزاق كار

ب بود و آنچه ينص يب يماد يرا از كار بركنار ساخت، واسوخت كه در طول عمر از دارائ

 يد، لذا بعد از بركناريرسانيبمصرف م. د يپوش يخورد و ميآورد با مردم م يرا كه بدست م

 يريد، ديش را در كابل بفروخت و عازم زادگاه خود گرديخانة محقر خو يف رسميوظا

  .نمود لاي روسها افغانستان را اشغنگذشت كه قوة بد فرجام و لعنت

از و خان بدخشان بود، هر شب بال ناغه بر سر دسترخوان او  سقالك افياستاد واسوخت    

دند و از طرف روز استاد يخواب يخوردند و در آنجا ميهر طبقه مردم در مهمانخانه اش نان م

 برطرفشان را اوالً خودش يرة ايوغ يقوم يدعوائ يمحكمه ا يواسوخت مشكالت وكارها

  .نموديو آنرا حل وفصل مرفت يم يدردگستر كرد و بعداً به محاكم و مراكزيم

سرود اما  يبا شعر مينوشت و زيبا ميصاحب سواد بود زلت مند و يواسوخت مرد فض   

و كتب مختلفه را  شد، واسوخت اهل مطالعه بود ين كار مياورا مانع ا يادار يكارها

ده بود به يند يبت بود، چشم ترس اورا كسيو با ه يران قوب و سخنيك خطيخواند، او يم

م و اتخاذ بود يمرد تصماو داد يرت تن در نميو همت و غ يت و مردانگيچ كس در قاطعيه

  .ده بوديرا بر يو طلسم محافظه كار
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گانه را در مملكت يگذاشتن ب يه و عشق و عالقه به وطن و هموطنان پاين رويچن يرو   

 ياه اندرنان از خدا بيس باالخرهنرفت،  يچ گروهير بار هيش تحمل كرده نتوانست وزيخو

اورا از  يشبكوفتند  ينه مياسالم را بر سزدند و سنگ دفاع از  يم يخبر كه الف مسلمان

اهانت ف و يبرف با دادن تكل يلُچ و برهنه بر رو ير كرده بردند و با پايخانه اش دستگ

  .دندير گلوله جام شهادت نوشانيدند و به فيش رسانيخو يبمركز فرمانده

ار يرا بس خانواده اش يف جان و ذاكر جان داشت و فضاياستاد واسوخت دوبرادر بنام شر   

ازدواج  يداشت، دختر بزرگ استاد واسوخت با داكتر محمد اعظم دهنويخوب نگهم

ات يث مهاجرحيدن منحير احمد جان واسوخت در مملكت سوينموده و فرزند برومند او بش

  .برد يبسر م

نكه ياز علل ا يكياست و  يبدخش يمگياستاد واسوخت داماد شادروان شاه عبداهللا    

 ين است كه او شاگرد اصليغ داشت ايدرياد و بيان محبت زيشان و بدخشانواسوخت به بدخ

بود كه در  يفتگان اوست، و همان شاه عبداهللا بدخشايه يترب از و يشاه عبداهللا بدخش

  .ان را به قاطبة مردم افغانستان شناسانديروزگارش بدخشان

ن بود كه يم ايآورد يبدخش يدالنسب مخفيس در كتاب استاد واسوخت ازل عمدة كه يدل   

سة يل«گذاشت و او بود كه يارج م يبدخش يبود كه به مخف يت هاياز شخص يكيسوخت وا

گذاشت و او بود كه بمردمان بدخشان و اهل معارف » يمخف«بدخشان را بنام » نسوان

ه است و يب النساء شاهدخت وصوفيهمانند ز يبدخشان يگفت كه مخفيداد و ميسفارش م

و كه عارفة واال نسب است ارج  يآن شاهدخت بدخش يد بمقام وااليرد و بادا يمقام عرفان

  .شود ارزش گذاشته

ف واسوخت در وقت شهادتش در اطراف شصت بود و اهللا اعلم روح پاك يعمر شر   

استاد  يد است اهل دانش و مردمان بدخشان نام ناميحضرت واسوخت شاد باشد، ام
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ت بسازند خوا موسسة را بنام واسي، يا مكتبي، يا شهري يا كوچه ايزنده سازند،  واسوخت را

  »غا حضرت واسوخت زملك ما برفتيدر وا«  .دان باشديتا نامش جاو
  

            
  

  م خ مخ خيا

سيس  د يدال    )(م
  

 يرا در كتاب مخف )ص(خچة خرقه مبارك رسول اكرميم كه تاريدانيمناسبت نم يب   

در بدخشان  ينكه خرقة مطهره در زمان حكومت اجداد مخفيم، بخاطراياوريب ينبدخشا

بخرچ داده اند،  )ص(ياب محمديبه آن تحفة نا ياديخدمات ز يمخف اكانينآورده شده و

پاك  رانيرابنام آن خرقة مباركه اعمار كرده و به امر م يخيعمارات بزرگ و مساجد تار

ض آباد را به حرمت جامة مطهرة يف يخيند نام تاربود ينهاد كه هركدام مسلمانان خوب

 ز كهيل خيك درة سيرا فقط ب) ا جوزگوني ونزجو( ن محل گذاشتهيبه ا )ص(رسول مبارك

د ينما يم ميتقس يو شمال يض آباد را بدو حصه جنوبيو شهر ف ض آباد قرار دارديان فيدرم

  .محدود ساختند

ده و از بركت آن يخود مال يده هاير بدرا هجده با يخرقة مبارك محمد يچون  مخف   

باشند در  يم يكه خاندان مخف انريببركت آن جامه سلسلة مشهور م زينافته و يعمر دراز 

عالوه گردد، و  ين مقاله در سوانح ويا جا نخواهد بود كهياز آنرو ب. بدخشان حكم راندند

ن كار يان و عارفة بدخشان با ازم يب يفة دوران و بيجا نخواهد بود بلكه روح آن عفينه تنها ب

  :را خودش گفته استيشاد خواهد شد ز

ار نكنم، از كابل ين بودم كمر خودرا بستم و عزم كردم كه شوهر اختيمستوره و پرده نش«   

 ين جايقندهار رفتم و در قندهار در جوار خرقه جد بزرگوار خود حضرت ختم المرسل
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مطهر  را به ديدة خود ماليدم، از بركت آن خرقة )ص(حضرت پيغمبر گرفتم و هجده بار خرقه

نش محروم يدم از نعمت بيرس ياكنون در آستانه هشتاد سالگ )ص(غمبريو معطر حضرت پ

عارفة بزرگ بدخشان از  ينكه مخفيو باز بخاطر ا» سمينو يخوانم و مينك مينشدم بدون ع

نك يصواب دانسته و ا ن كتابين مقاله را دريرسند باز هم آوردن ايم )ص(نسب بĤن حضرت

  :ميانداز يخ خرقة مطهره ميبرتار ينظر

كه يرود، همانقدريعمدة ممالك بشمار م هايركا از يكي يآثار باستان يحفظ و نگهدار  

آن  يفرهنگ يقت داللت به غناياد باشد درحقيز يقه و باستانيك مملكت آثار عتيدر 

نه تنها از افتخارات  يكت اسالمك ممليدر  ياسالم يآثار باستان يد، ولينمايكشور م

 يو بركت يعمده و با ارزش اسالم يادگارهايك نمونة از يرود بلكه يآن بشمار م يفرهنگ

سرور ن يدالمرسليخرقة مباركة حضرت س .بالند يار بدان ميباشد كه مردم مومن آن د يم

باً يشد كه تقربا يض و بركت مملكت افغانستان ميپر ف يخياز همان آثار تار )ص(ا محمديانب

  .دوجود دارن طرف در مملكت ما ياز سه قرن به ا

  .است ادگارمانديسه خرقة مطهره ب ت ،يبشر يهاد اسالم و عالم يشوايپ از   

اد توته يد و آن را از محبت زياز خرقه ها به اصحاب كرام و بازماندگان اسالم رس يكي   

 يگانه راهين يد نگه داشتند و ابا خوادگار مقدس يك را بگونة تبرك و ي توته كرده و هر

  .كردين ميتسك )ص(جانات مردم را نسبت رحلت آنحضرتيبود كه احساسات و ه

م اهللا كر يدر شب معراج بتن داشتند بدست حضرت عل )ص(را كه رسول اهللا يخرقة دوم   

حضرت  يد ،و خرقه سوميفه چهارم و بزرگ اسالم رسيخل يعنيوجهه داماد و پسر عم شان 

  .فرستاده شد يس قرنيبه حضرت او )ص(رسول اكرم

د عبارت از خرقة ين كرام رسياز تابع يكي يس قرنيكه بدست حضرت او يخرقه مبارك   

  .شود يآورده مكه بعدها در افغانستان  ستيكمتبر

  :آورد يدر بارة احوال خرقة مباركه م» چراغ انجمن«در كتاب  يم ولوالجيعبدالحك   
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 )كرم اهللا وجهه(يخود دوخته اند و حضرت عل ت آنرا بدستيضرت و هم اهل بحكه درباب خرقة 

م كرده و او آنرا ياش تسل )رح(س قرنيجن و بشر به او ديمرسبعد از رحلت آن سرور با 

ا در مكة معظمه برده در غار حرا نهادند و سالها در آنجا بوده يده پس از انتقال او از دنيپوش

غمبر است از آنجا با خود در بغداد آورده ينكه خرقة پيبمژده اخ دوست محمد يبعد جناب ش

خ آقا ياوالدش آنرا با خود در بخارا نقل دادند  هشتاد سال در آنجا بوده سپس ش يپس از و

از آنجا  و پنج سال در آنجا مانده و يمحمد و نظر محمد از بخارا با خود به بلخ آورده و س

) جوزون(در خانقاه  با خود 1109 ممحر 24كشنبه ي از در روزيخ نياء و شيخ محمد ضيش

 14ص (اورا به قندهار برده  ير به امر احمدشاه درانيخان وزيشاه ول 1182آوردند و در سنه 

  )چراغ انجمن

د خاطرنشان ساخت كه يان آمد بايس قرن در ميو ارجمند حضرت او يچون نام گرام   

نش را ياب ديرا مالقات نكرده و در غآن حضرت  )رح(يس قرنيخرقه پوشان او يشوايپ

و  يس قرنيمحبت خاص داشتند، در بارة او اوز به ين )ص(رسول مبارك رفته بودند ويپذ

را نوشته و در  يكتاب» نيرالتابعيخ«بنام  يف بلخيف حنيمحمد حن يمولو ات اويات حيعموم

افتن معلومات ياست و ن سطور از آن كتاب بهره گرفته يده اند و نگارندة ايپشاور بطبع رسان

و اما در بارة . مذكورم به كتاب يساز يراجع م يس قرنيوات و كرامات يرا در بارة ح

 ين مفادرا ميخ ايتوار ياز رو آورده شدسرگذشت خرقة مطهره كه چگونه به افغانستان 

  :توان بدست آورد

متعصب بود بغداد  اريبس نايمور صاحبقران كه خود حافظ قرآن و از حنفير تيكه اميآنگاه   

  .آنرا با اعزاز و اكرام با خود گرفت و به بخارا برد بودرا فتح نمود خرقة مباركه در آن شهر 

ه قرار داشت و يآل عثمان ترك يبدست خلفا ينكه چون خالفت اسالميگر ايو نظر د   

گرفتن سلطان ر يه و اسيمور بعد از فتح تركير تيخرقة مباركه را با خود بدانجا برده بودند، ام

خرقة مطهره را با خود به سمرقند برد و در همانجا نگهداشت، ) يفه عثمانيخل(لدرم ياد يزيبا
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ح و ياز سمر قند به بخارا انتقال داده شد توض  )ص(ن تحفة رسول مباركينكه چطور ايو ا

 از يكي يم ولوالجين باره گفته باال را از زبان موالنا عبدالحكيست و دريبدست ن يسند

گفتار خود ساخته و ز سنوات را درج يرا كه هم اسماء اشخاص و نيم زيدانيم ياسناد قو

  .در نوشتة خودنشان نداده است يمتأسفانه مĤخذ

توان از يدارند كه م وجوده يم تركيدر موز )ص(گر آنحضرتيهم اكنون خرقة مباركة د   

ا يشاه اول )كرم اهللا وجهه(يعلحضرت ن گفت كه آن خرقه همان خرقة خواهد بود كه به يقرا

  .ده بوديرس
  

ده شدخ و ب بدخشان  ه     م

ن شخص يدر زمان ا )ص(يخرقة مطهره نبوت مĤب«: آورد يم يروان شاد شاه عبداهللا بدخش    

ك سال يو  يارد و سض آباد ويق به ف.هـ 1103مقارن ) نگارنده: رسلطان شاه خان اوليم(

» ر محمد شاه خان پسرش به قندهار نقل داده شديهنگام حكومت مبعد از وفات او در » 31«

سازد كه خرقة مباركه از كجا  يواضح نم يشاه عبداهللا بدخش) 112ارمغان بدخشان ص (

  .آورده شد

انتقال خرقة مباركه را از » خ بدخشانيتار«مؤلف كتاب  يخشدرزا سنگ محمد بيم   

ة آب ياز آب جوزگون، آن رو يقلعه ئ يو بنا. ..«: دهديح مين توضيتركستان به بدخشان چن

ر نهادند و هم در هنگام حكومت شان چند نفر اشخاص معظم از يشهر را ن يكرده و بنا

را با  )ته والسالميحه و آالف الياهللا عل يصل(يفه محترمه حضرت نبويسمرقند خرقة مباركة شر يخواجه ها

ده بودند، و بعد از آنكه از يدوستان گردخود گرفته از راه بدخشان و چترار عازم به هن

ر يرسند كه خبر واقعه را بگوش اميب ميتوابعات بدخشان عبور نموده به كوتل دوراه قر

ده ير بال توقف آدمان متعصب رافرموده، خواجگان را از سركوتل دوراه گردانيرساندند و ام

بطرف هند بردن نگذاشتند، وارد حضور نمودند و بعد از آن قرار دادند كه خرقة مباركه را 
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ارت و مزار متبركه يبدخشان محل ز همصلحت بر آن قرار دادند كه خرقة مباركه در خط

 ين خانه و باغ مهربانيسكونت زم يباشد، لهذا خواجگان خرقه برنده را در بدخشان جا

ك محل خوب را محض نهادن و ماندن خرقة مبارك يكرده متمكن ساخته و اندر شهر 

ده و خرقة را دران عمارت گذاشتند و ين گردانيارت گاه مومنيه ساختند و زيلعمارت عا

و  يخيراكه خرقه را آنها آورده بودند در آن آستانه مقدس رتبة ش يخواجگان سمرقند

ه پدر بر پدر، پسر بر يده تا هذالزمان در آن آستانه عليبخش يو صاحب الدعوت يگر يمتول

كه خرقة مباركه در شهر آمد قرار  يتاده اند واز سببنموده اس يگر يو متول يخيپسر ش

خ مطبوع يتار 6صفحه « .»باد نام نهادندآ ضيتخت بدخشان را فيپان شرافت، يگرفت بنابر هم

علوم  ياصل نسخه شرق شناس اكادم 13و  12و 11ران مطابق صفحات يبدخشان در چاپ ا

  »يشورو

د كه خرقه مباركه در بخارا نبوده و در شويدانسته م يخشدرزا سنگ محمد بياز نوشتة م   

خواستند از راه بدخشان به هند انتقال يسمر قند بوده كه خواجگان سمرقند خرقة مباركه رام

مور خود از تركان ير تين است كه اميخرقه مطهره در سمرقند ا وجودگر يل ديدهند، دل

  .ند را انتخاب كرده بودسمرق يخود شهر باستان يو امپراتور يسمرقند بوده و مركز شهنشاه

آورده نشده و ) ا بخاراياز بلخ، سمرقند (ق وصول خرقة مباركه در بدخشان يخ دقيتار   

ا ي ي، سمرقنديك خان ولياربيرين هنگام را بوقت حكومت ميخ بدخشان ايچون در تار

خ بدخشان آورده يتار يقلم يران و پادشاهان بدخشان در كتاب نسخة اصليموسس سلسلةُ م

كهزار و شصت و هشت ي، غالباً  در حدود يك خان ولياربيريز آغاز حكومت ميند و نا

ن يتوان گفت كه در بيصورت گرفته است و مدت حكومتش پنجاه سال بود، بنابر آن م

به بدخشان انتقال داده شده  يخرقة مباركه توسط خواجگان سمرقند 1118و  1068سنوات 

 24ورود خرقة مباركه در بدخشان را در  يولوالجم يديكه در سطور باال دياست و طور

خ داخل است از آن ين تاريان سنوات ذكر شده ايز درميآورد ون يقانه ميدق 1109محرم سنه 
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خرقة  يف آوريق تشريخ دقيدر خصوص تار باشد يقت مين حقين موضوع قريسبب ا

د شاه عبداهللا ن نوشتة ارواح شايبه بدخشان، تفاوت ب يمباركه توسط خواجگان سمرقند

د يآ يجه بدست مياز گفته هردو نت يموجود است ول يرزا سنگ محمد بدخشيو م يبدخش

 يبه بدخشان انتقال داده شده است و ل) ا سمرقنديا بخارا ي(كه خرقة مباركه از تركستان 

 يبرا رت دارد، بهر صورت خرقة مطهره در بدخشانيمغا يگفتة هردو با گفته ولوالج

ض يبه ف )جوزون(بدخشان از جوزگون  مركزكه نام  يموجود بود و تاحد ياديز يسالها

ن بدخشان به يدان و مورخيسف يآباد مبدل شده است، البته جمع علماء و دانشمندان، مو

در بدخشان به قندهار انتقال  پس از مدتها ازباشند و خرقه مباركه  ين نظر فوق موافق ميهم

  .داده شده است
  

ه  ا داده شد گوخ م ا ا ند   ب 

كه خرقة  ن باورنديبه اار يدان و قاطبة آن ديسف يران، مويم يايمردم محل بدخشان بقا   

انتقال داده شده است و  ياحمد شاه ابدال يمباركه از بدخشان به قندهار در وقت حكمروائ

 ينكه ويش ازيا پرياورده است، زياز بخارا به قندهار ن يخرقة مباركه را احمد شاه ابدال

و بدخشان  ف داشتيتشر) جوزون(پادشاه افغانستان شود خرقة مباركه در بدخشان در محل 

حكومت  يران ترك نژاد بدخشان در آن جايداشت كه سلسلة م جداگانهخود حكومت 

احمد شاه از شهر هرات شاه « :كردند، چنانچه كه ارواح شاد غبار آورديم ياريو شهر يدار

افغانستان سوق نمود تا  يت شماليبوال يكقطعه سپاهيصدراعظم خود را با  يزائيخان باميول

ن وقت در تمام يد ،اينما يرا منقاد دولت مركز) يدرمتن اوزبك( يكياوزب يمحل يامرا

 يكياوزب يمحل ياب، جوزجان، بلخ، خلم، بدخشان و تخارستان خان هايات مرو، فاريوال

(...) گرفتند يات مينشسته و مال يث حكام محليبزرگ بحدر باال حصار ها، شهرها و قصبات 

 يه افتاده بودنميبخارا را كه در حالت تجز يديگر دولت جنين خان ها مدت ها بود كه ديا

  )خير تاريافغانستان در مس 362ص (» .ك در عالقة خود مطلق العنان بودنديشناختند و هر 
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 1767ه بخارا بسال يدين پادشاه جنيز آخريباعبدالعز يز قرار داد احمد شاه ابداليو ن   

ن يارود آمو خط فاصل اندر مملكتيحون يج ياين حدود و سرحد كه درييبخاطر تع يحيمس

  .وسته استيباشد بوقوع پ

خان به ياز آن بعد شاه ول« به بدخشان رفت، يزائيمباخان يشاه ولر يوز) هـ 1181(در سال    

ض آباد يغمبر اسالم را از شهر فيبنام حضرت پمنسوب ) خرقه(و در عودت بدخشان رفت 

بدخشان با خود برداشت و به شهر قندهار آورد كه تا امروز در عمارت مخصوص در آن 

  »خير تاريافغانستان در مس 371ص «. شهر موجود است

ك سال از سنة غبار فرق يآورد كه فقط  يم 1182انتقال خرقة مباركه را در  يولوالج   

باشد و انتقال خرقة  1181ر سال يخان اخيد ورود شاه وليست و شاين يشحافرق دارد والبته ف

  .وسته باشديبوقوع پ 1182ل سال يمتبركه در اوا

ض آباد ير از فيخان وزيراشاه ول يف نبوين سفر خرقة شريدر«  :ديگو يم يبيحب پوهاند   

  )خ مختصر افغانستانيتار( .»ن شهر موجود استيبه قندهار آورد كه تا كنون در »جوزگون«

د تاخرقة مبارك حضرت يگرد ير بخارا راضيهمچنان ام«:ديق فرهنگ گوير محمد صديم   

ص (» .آنرا به قندهار حمل كرد يپادشاه بفرستند و شاه ول يرا كه در آنجا بود برا )ص(غمبريپ

  )ريافغانستان در پنج قرن اخ 91

 و يرزا سنگ محمد بدخشيكتاب م ينسخة خط يكه از رو» خ بدخشانيتار«در كتاب    

نگارنده  كه) ق.هـ  1325 – 1068( يع سالهايك سرخ افسر در وقايب يرزا افضل عليتـتمة م

بدست آمده است مقابله  يشورو ين نسخه را با اصل كتاب كه از شرق شناس اكادميا

سته با ن دانيفه را به خود سعادت داريخان خرقة شرير شاه وليوز«:آورد ين ميكرده كه چن

د و يان بدخشان نپرداخت كه آنجا كه مدعا بودرسيگر چندان به سود زيخود گرفته، د

  :گفتيكه داشت به حصول آن مشرف گشت و با خود م يتمنائ

  همت خود كامران شدم يبر مقتضا     شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا      
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  )خ بدخشانيتار 48ص (» ...ض آبادير فيوبعداً از تسخ

 يگريخ بدخشان شعر حضرت حافظ را بشكل ديتار يرزا سنگ محمد مؤلف اصليم   

مطلب خود  يبر منتها«: افته امي )رح(وان حافظين شكل در دينجانب آنرا بديآورده است كه ا

  .»كامران شدم
  

ام بان  ه ا  ا خ م ان ا   : اما داس

بدخشان در خصوص انتقال خرقة مباركة ات اكابر اقوام يگفتة مردمان صادق القول و روا   

خواست كه خرقة مباركه را با خود به يخان مير شاه وليوز: نديگوين است كه ميفه چنيشر

 ين تحفة پربهايدان و آق سقاالن ايسف يمردم بر آن توافق نكردند، مو يقندهار ببرد ول

بدهند، با  يرياه و وزا شيو  يا به قومي يا به شخصي يخواستند به كسيرا نم )ص(غمبر شانيپ

 يارك بجاشده بود در خصوص بردن خرقة مب ض آباديخان فاتح ف ير شاه وليآنكه وز

ن بدخشان احتماالً يش گرفت، چونكه مردم متديرنگ را در پين هرد، رايار بگگنكه از روزيا

خان گفت كه من يداد لذا شاه وليرخ م يگريگشتند و كشت و خون ديدوباره بر آشفته م

ار هم نخواهم ساخت، مردمان گفتند ين ديبرم و خارج از ينم رونيب خرقه را از بدخشانن يا

خان بمقابل مردم تعهد ير شاه ولي؟ وزييه پس چرا خرقه را بدست گرفته و بر شتر بار كرد

ار يض آباد در آن ديكه اكنون شهرنو ف يكه از نشانه هائ يسنگ«كرد كه تا نزد همان سنگ 

ن عهد و يا ر نخواهم كرد، و مردمان بهيبرم و بعد از آن از آن سنگ ت يم» آباد شده است

نده شده د و مردم پراگير در آن محل رسيخان اعتماد كردند، چون وزير شاه وليمان وزيپ

ن ييكه نزد سنگ تعيخان قرار داشت بمجرديادت شاه وليتحت ق يز لشكر منظميبودند و ن

ش خرقة مباركه يش پيد كه سنگ را برداشته پخان عساكر خورا فرمو يد، شاوليشده رس

او  ير در شان خود مضحك است وليون دام تزياگر چه ا. حركت دهند تا دروغ نگفته باشد

  .ن و قناعت داديرنگ تسكين نيخود را با ا
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» سنگ مهر«را از آن ببعد بنام  ياد همگان است و آن جايو مقام همان سنگ ب ياكنون جا   

خان در آن سنگ مهر گذاشته و عهد بسته بود كه  ير شاه وليكه وزيجائ يعنيكنند ياد مي

  .خرقه را از آن نگذراند

د يش و خرقة مطهره بعد از آن بطرف قندهار حركت كرد و در كابل رسيالبته آن سنگ پ   

آباد كابل مهمان بود و بعد از چهل روز  يو خرقة مطهره به مدت چهل روز در كنار كوه عل

 يسخ«ان مقام خرقة مباركه را كوه يبه قندهار برده شد، و كابل يمقدس محمد ادگاريان 

  .رنديگيند و در هر بهار چهل روز را در آن محل مراسم ميگويم» جان

سنگ مذكور در كدام جائي نوشته نشده است و شايد هم آن سنگ در «تاكنون در بارة    

االً نوشته اي هم بااليش ديده نشده محل خرقة مباركه در شهر قندهار قرار داشته و احتم

باشد زيرا اگر نوشته مي بود موضوع فاش ميگرديد و چونكه سنك مذكور سنگ قسم وزير 

  .ن وزير خفت پيدا كندآشاه ولي خان بود، شايد هم عمداً نخواسته اند تا نام 

جامة  ارت آنيم بزيافت و مردمان قندهار دايبهر صورت خرقة مباركه در قندهار قرار    

  .شد يبر آن گرفته م يرفتند و در قندهار مراسم خاصيمطهره م

ن يم مردمان متديشنو يز از بزرگان و كهن ساالن ميم و نيخوانيخ ميكه در تواريتا جائ   

  .داننديرا سخت احترام كرده مقدس م يقندهار آن خرقة مبارك نبو

 يكه اگر گناه ين معنيده است به از شين خرقة مباركه پناه گاه مظلومان نياوقات ا يبعض    

 يكردند و برخيد به آن مقام مطهر رفته دعا ميآ يم يبر كس يا مشكليزند و يسرم ياز كس

  .شدند يمطلب خود كامران م يبمدعا

ر يكرده، ام ياحترام يكه بر خرقة مباركه ب يگانه كسيبدست آمده  يكه گواهيتا جائ   

وب خان فرزند مجاهد و مبارز يكه سردار محمد اينكه زمانيعبدالرحمن خان است و آن ا

ر عبدالرحمن با لشكر يد، چون امير عبدالرحمن خان لشكر كشيه اميخان بر عل يرعلير شيام
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وب خان يار كرده بود، لذا سردار محمد ايدر سازش را اخت س متحد گشته و با آنانيانگل

جهاد را  يآن شهر فتو ونيروحان رگ و آخندزاده گان معظم قندهار وبز يتوسط علما

   .ر عبدالرحمن خان صادر كرديه اميبرعل

ها بر شهر قندهار غالب آمد و سردار محمد سيانگل ير عبدالرحمن خان به همكاريچون ام   

 يبخود م يك پناه گاهيكرام در هراس شدند و هر  يوب خان شكست خورد علمايا

زمانه بود آنرا بنام  يكتايقت يدر حق كه بتحربزرگ قندهار و عالم م ياز علما يكيافتند، ي

ان همه اقوام قندهار و علماء شهرة آفاق يگفتند و او درميم خان ميعبدالرح يآخند زاده مولو

 يقندهار(ب اهللا يآخند زاده حب يداشت و از احترام خاص برخوردار بود، پدرش مولو

ب اهللا يحب يجد مولو) جلد كتاب يش از سيو مؤلف ب ياز زبان ترك يكيچ الوغ بيمترجم ز

بابرخان است كه آن هم از سرامدان دوران خود بود، ارواح شاد عالمه استاد  يخان مولو

ب اهللا مذكور است كه بدان سبب تخلص خود را يحب يمولو ياز نواسه ها يبيحب يعبدالح

  .گذاشته است يبيحب

م سركردة يرحعبدال يد چون مولويپال يبخود م يكه گفته آمد هر كس پناهگاهيطور   

ت جامة مباركه ير عبدالرحمن خان به حرمت و قدسيد اميعلما قندهار فكر كرد كه شا

ل باشد از آن سبب در داخل عمارت خرقة داخل و در كنار يقا) ص(يحضرت رسالت مĤب

م پاك حمله برده و شخصاً ير عبدالرحمن خان بدون توقف بر حريجامة پاك پناه برد، اما ام

ر گلوله نمود و يم خان فيعبدالرح يداشته اش بداخل خرقة مباركه بر مولوا تفنگچة دست ب

داشت جابجا  ير عبدالرحمن خان برتريمتبحر كه چند مرتبه بر امو عالم  يت ناميآن شخص

  .درجة شهادت را بدست آورد

www.enayatshahrani.com



  123                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

ا خ بدخشان بعد ا ا ه   داد اما د    م

حفظ كردند، و شهرت  )ص(غمبريحرمت جامة پ جهترا به  ض آباديمردم بدخشان نام ف   

و مشهور بود چنانچه در اشعار  يخيان بردند با آنكه جوزگون نام تاريجوزگون را از م

  : گفتنديم

  نيبب وزون ــــج ا رستة يب و  زـيخ           ن يصفت روم و چ يديكه شن يا
  

قتاً بدخشان همان موقف يو حقكرده يم ين و روم برابرينكه بدخشان در آنوقت با چيا ايگو

داوار يرستة جوزون پعر از كلمة شود كه منظور شايت را دارا بود و دانسته ميو موقع

 يمختلف جهان بازرگانان متاع م يآن دوره در بدخشان است كه از شهرها يبازرگان

قام مبارك و م ير خرقة مباركه را بنام مويدادند، و تعميرا رونق م جوزونآوردند و بازار 

پاك جامه حفظ نمودند، همچنان در جوار آن مسجد بزرگ جامع آباد كردند كه 

 يمالهاااز د يكيشدند،  يش امام آن مسجد ميشهور پم يمال هاادانشمندان بزرگ و د

  .م بوديدامال عبدالحكخته يدانشمند فرهن آن مسجد يمشهور آخر

بدخشان به قندهار خرقة مباركه از نكه چرايند بنام اخورين دم مردم بدخشان حسرت ميتا ا   

  : خواندندين شعر را افتخاراً ميل ايدر اوا نابرده شد، آن

خچة جامة مباركه و يدر بارة سرگذشت و تار ين بود مختصريا» ماست يبايدر بلدة ز يخرقة پاك نب«

ستان نعمت خرقه مباركه در افغانوجود .كه نظر به خواهش عالقمندان نوشته شد )ص(غمبريمطهرة حضرت پ

ت يشود و همه مردمان افغانستان در حفظ و احترام آن مكلفين مملكت ومردم آن محسوب ميا يبرا يميعظ

  .ن نعمت را بداننديدارند و قدر ا
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د يابيد ن م ا د   !خود 

د اد م خي اس    ي ي 

ع اي س   يا خ 
     

ار دور صاحب فرهنگ و يما مردم باشندة آن از از منة بسدهد كه يخ افغانستان نشان ميتار   

گر مزج و از يممالك د يا تمدنهاب يم وطن، گاهيار قديبس يم، تمدن هايبوده ا يغن ثقافت

ك و بود يگر( يان آورده اند، از آنجمله است تمدنهايبم يگريب شان فرهنگ ديترك

  .رهيوغ) ونان باختري( يا) كي

خطاط بزرگ و خادم ثقافت و فرهنگ  يسن خط و معرفچون موضوع ما موضوع ح   

از سرگذشت  يش را با كوتاه گفتارياست، لذا توجه خو ير اخياستاد وز يل افغانياص

را شرح و بسط  ين استاد اخيزر يهايم و بعداً كاروائينمائ يحسن خط و خط آغاز م

  .ميدهيم

 يوانهايوه مختص به وطن در دا شبيك خط خاص و يد كه ما بيگويخ افغانستان بما ميتار   

 يزمستان يال مركز امپراتوريم، مثالً از حدود مركز افغانستان تاتكسيش بكار نبرده ايخو

بة كوتل يان از كتيك مروج بود و باز در دورة كوشانيك و بود يان، صنعت گريكوشان

  .نوشته شده است يم كه بزبان تخاريابي يبغالن در م) ك لنگي(

بة يم كه به كتيبدست دار يگريبة ديكت )خوات وردك(شكا در يكند عه 51در سنه    

ا موجود است، رسم يتانيم بريبه در موزين خط و كتيتعلق دارد و اكنون اصل ا) يخروشت(

ادگار مانده است، يب هاي گذشته هم مروج وطن ما بوده از دوره يكه زمان) يآرام(الخط 

 ينكه ساحات شرقينوشتند، از يان را ميردشتز ينيو د ين رسم الخط معموالً كتب سنتيدر

معتقد بودند، از رسم الخط سانسكرت  يسند به مذهب هندوئ يب هايرتا ق يافغانستان كنون

  .ديرسيو هفت م يكردند و حروف سانسكرت تعدادش به سياستفاده م
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گر يد بةيك كتي«د يفرمايبعد از اسالم م خ افغانستانيدر كتاب تار يبيحب يعبدالحپوهاند   

بدست  افغانستان يرستان طرف شرقيم آغاز شده از وز 425كه در  يان زابلياز عصر هفتل

 يهم دارد و از آن بر آورده م يبخط منگول يكلمات )يانا گرسره و(خط آمده كه عالوه بر 

را  ياز خط منگول يعد مقارن ظهور اسالم، نويان و هونان سپيم كه در دورة هفتليتوان

خ يتار 5ص (» .نك در موزه پشاور افتاده انديا يخيبه تارين دو كتيه اند كه اكردياستعمال م

  )افغانستان

هند از  يايبا نقل قول از جغراف ينيون تسنگ جهانگرد چياز ه يبيحب پوهاندهمچنان   

ن فرمودة يا» .سا مانندتركان بوديمردم كابل و كاپ يرسم الخط الفبا«: آورد يكتنگهم م

د است يقابل تائ يبخاطر) يهجر 24م  244( ينير چيون تسنگ زايهقول،  از يبيپوهاند حب

شه داشته يك ريكه احتماالً هردو » يغورياو«و » يخانراو« يكه در تركستان دو خط بنامها

تواند سبب نفوذ آن رسم الخط  يها م يفتليها و  يباشد مورد استعمال بود و آمدن كوشان

را  ياز خط منگول يمقارن ظهور اسالم نوع«ذكر شد كه  ن باالتريباشد، و چنانچه در هالل

د كه مغل ها يآ ين بر ميز خان بر تركستان هم چنيو در سلطة چنگ» كردنديهم استعمال م

  .رسم الخط تركها بود ينرفته بودند و رسم الخط اورخايرا پذ يرسم الخط اورخان

و سانسكرت نوشته  يزبان عربرا كه بدو  رستانيوز يبة توچيكت«د ينمايعالوه م يبيحب   

م ناگر يك شكل قدي) SARADA(و از سانسكرت  يآن كوف يرسم الخط عربشده و 

)NAGARI ( سط قرن د كه در اويآ يد ميم نوشته اند و از آن پد 875/هـ 243است در سنة

تاريخ  5ص (» .مانده بود يباق يم با خط كوفتوأن رسم الخط يز آثار اين يسوم هجر

  )افغانستان

ها  يقيفن يخيشة رسم الخط ميدر آغاز اسالم كه اصالً ر ينجاست كه رسم الخط كوفياز   

ش يك با مدد پروردگار عالم پيك سرعت نيم بن اساليكند و چون ديدا ميوع پيرا دارد ش

 يبيش رفت و به گفتة حبيع به پيمانه به شكل سريز بهمان پين يرفت، لذا رسم الخط عرب
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قابل  يبيرا گرفت و البته نه تنها گفتة پوهاند حب يرسم الخط پهلو يجا يرسم الخط عرب

رسم  يبجا يتوان گفت كه در همه نقاط و در همه مواضع رسم الخط عربيد است بلكه ميتائ

خراسان و عراق  يو رسم يوانيند كه زبان ديافت و چنانچه گويمه استقرار يقد يالخط ها

دفتر و  يوان بزبان پهلويصاحب د) زادان فرخ( بود و يپهلو يوسف ثقفيتا عصر حجاج بن 

شاگرد و پروردة او بود، چون  يستانينوشت، و صالح بن عبدالرحمن كاتب سيوان را ميد

را  يوان گشت و زبان عربيش صاحب ديزادان فرخ در فتنة ابن اشعث كشته شد، صالح بجا

  )خ افغانستانيتار 741ص (» .وان ساختيزبان د يزبان پهلو يبجا

و سرنوشت ساز بشراكنون به رسم الخط  يو آن هاد يقرآن مبارك آن كتاب آسمان   

ان ين اندرمين و ساده ترينكه خط مذكور واضح تريل ايشود، بدلينوشته و طبع م» نسخ«

  .روديبشمار م يخطوط اسالم

 يم به خط كوفينمائيد را كه ما از صدر اسالم مشاهده ميمباركة قرآن مج ينسخه ها   

 )رض(نيالنور يذحضرت عثمان گشته است، چنانچه كه قرآن مبارك كه در دوران  يمتجل

دار ين سطور دوبار بديسندة ايباشد كه نويم يتاشكند وجود دارد بخط كوف ياسالمدر مركز 

  .اب شده استيرود، كامياسالم بشمار م يو اول يآن كتاب مقدس كه ضمناً از آثار باستان

ن ياست اما محقق يخيافتة خط ميعبارت از شكل انكشاف  يفكه گفته آمد خط كويطور   

» ش خط و خطاطانيدايپ«بصورت مثال در كتاب . نه ارائه داشته انديدر زم يات بهترينظر

و خط  يقبل از اسالم در كوفه از خط نبط يخط كوف«: آورد كه يم يرانيد ايعبدالحم يآقا

  .»ده استيمشتق گرد يانيسر

نوشتن خط  در يبعد از ظهور اسالم عده ا«: م كهيابي يدر م يهرو قيت شاقايدر تعل    

گران معروف تر اند، اول عمر بن خطاب، دوم ياز آنها از د تن افتند كه پنجياشتهار  يكوف

بن ثابت و  يدبن كعب، پنجم ز يطالب، چهارم اب يابن اب يعثمان بن عفان، سوم عل

   )و نقاشان هراتخطاطان  65ص ( »).اهللا عنهم يصحابه رض(رهيغ
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  :ن قرار نام گذارده انديرا بد يكتعداد انواع خطوط اسالمي و

، يحان، كوفيق، ريتعل) ندينمايدر مراودات از آن استفاده م يممالك عرب(ارقاع يرقعه 

ق، ينسخ، نستعل) معموالً امضاها و دستخط ها(ع، ثلث، طغراير، توقي، مناشيوانيمحقق، د

 يق كه استاد اخين بحث و مقالة ما را همانا خط نستعليوضوع اباشند كه ميره ميشكسته وغ

نك ين مرد بزرگوار است كه ايدهد، و البته  از بركت ايل ميبدان مهارت دارند تشك يكرخ

ن فن جمع يق و به دوستداران ايتحق يخط اسالم يرا در خصوص هنرها يما كلمات چند

  .مينمائيم يآور
  

  ع ورقاعيتوققق نسخ وححان وميثلث ور           خط عرب    ن شش خط ازين مقله وضع كرد ايا

  راعــد اختـردنـق كـيتعل يگريد يهفتم     ع و رقاع اهل عجم       يبعد از آن از خط توق
          

  سدينو يت خوب و دلكش ميد          بغاـسينو ينگارمن خط خوش م

  سدينو يرشش مـث هـلاع و ثـحان          رقيخ و رـق نسـر و محقيمناش
  

بدست آمده و تاجائيكه » تعليق«و » نسخ«ميگويند كه خط نستعليق از تركيب خطوط    

است كه شايد قرين حقيقت باشد، و بعضاً  حضاوت مي شود از نگاه تركيب دو كلمه واضق

خط «را  تعليق را نستعليق گويند، اعراب خط نستعليقآنند كه انكشاف  يا پيشبرد خط  بر

د، ولي يك ين و نقاط مهم كتابهايشان ازين خط استفاده مينماينميگويند و در عناو» سيفار

   .هنوز سر برنياوده استبه سوية خطاطان بزرگ نستعليق ما اعراب ميانخطاط فارسي نستعليق در

اين يك حقيقت است كه از انواع مختلف خطوط اسالمي، خطوط نوي ابتكار ميگرديده،    

ه اند كه خواجه آورد. ات تا بحال درين فن ظريف اسالمي مروج استو همچنان اختراع

خواجة موصوف در عصر تيمور كورگان خط تعليق را از خط توقيع و تاج سلماني هروي 

رقاع استخراج و اختراع كرده و از آن پس فرامين و تعليمات را باين خط نوشته خط تعليق 

  ).شايق هروي خطاطان و نقاشان هرات 101ص ( ».كرد در توقيعات و فرامين جاي خط توقيع را اشغال
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كه يك موضوع مشكل است، كسانيگر ياز همد يك خطوط اسالميپس شناخت و تفك    

ق درخصوص خط دارند، البته بدون يكه مطالعات عميا كسانين رشته مهارت دارند، و يادر

ج شده است و يم رادر همه عالم اسال ين اواخر خطوط هنريشناسند، در يد همه را ميترد

دربارة خط  يباشد، ول يدر همه زبانها و حروف موجود م يگر گرچه خوشخطياز طرف د

شه قبول يك مسلك و پيم بصورت يار قديبس ياز زمانه ها يم كه خطاطيد بگوئيبا ياسالم

 يروند  كه مهارت اختصاصيرفته اند و مير مبشما يده و خطاطان عبارت از آن مردميگرد

  .رشته داشته باشند نيدر يخاص

 يف را مين فن ظريخود ا يم كه توسط ناخن هايشناس يرا م يخ اشخاصيما در تار    

 نات بودند، آنيهندوستان در فعال يكه حركت اسالم يدر عصر حاضر زمان ينوشتند و حت

نوشتند كه سانسور  يه راميچنان به مهارت معلومات ضرور يشميا ابريو  ينخ يدر تكه ها

  .آن عاجز بودندن ن از خواندكنندگا

سان هرات در عصر يدر كتاب صورتگران و خوشنو يمياحمد نع يعل يسنده گرامينو   

ان يموريخالصه دورة ت«: آورد ين ميق هرات چني، دربارة انكشاف هنر خط نستعليموريت

ن ساللة يرا ايرود، زيبشمار م يك دورة طالئي يسيخ خط و خوشنويهرات در تار

ر كرده آنها را به مقاالت يسان تقديه، و از خوشنويق و حمايتشو يسيز خوشنوهنردوست ا

ز به خط خوب يمور است نياز وزراء ت يكين كه ير بدرالديرسانده اند از جمله ام يعال

 يمور را در جايترزا دو نوادة يسنقر ميرزا و بايم ميمعروف بودند، چنانچه شرح حال ابراه

كتاب خطاطان و نقاشان هرات به نقل قول توسط  67ص( ».د فرمودنخودش مطالعه خواه

  )يق هرويشا

مور كورگان مورد توجه ير تياز زمان ام يگر خطوط اسالميا بعبارت دي يقه خط فارسيسل

سنقر فرزند شاهرخ يرزا بايم يموريرد و شهزادة گرانقدر و دانشمند تيگيخاص امراء قرار م

 يرود، او در هركجا و هرجائيك بشمار مين درجه ن فن و مشوقاياز قهرمانان ا يكيرزا يم
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كرد او را نزد خود يدا ميپ يگرا رشتة صورتين رشته  ويكنفر با استعداد اورا دريكه 

ق و يشد، تشو يگرفت و بهر اندازة كه از دست او بر آورده ميه مير تربيخواست وزيم

م در حسن خط يرزا ابراهيسنقر، ميگر بايو برادر د. ساخت ياورا مرفوع م ياتياجات حياحت

ن وجود يخط شان هنوز در نزد معاصر يرفت و نمونه هايدر جمله خطاطان بزرگ بشمار م

  .دارد

ن بود كه او يسنقر در هرات مروج ساخت ايرزا بايكه م يگريزديم چيدانيم ياد آوريقابل    

داد كه يمش يآورد آنرا به خطاطان مختلف فرما ياب و مهم را كه بدست مينسخ نا يبعض

هنامه اش«ند كه يگويم. ند تا مفقوداالثر نگردداوريرا از آن بدست ب يمختلف يها يكاپ

گانه يگر جان بسالمت نبرده بود، ويدن يخون يز و جنگهايكه از حمالت چنگ» يفردوس

  .ر نموديسان هرات تكثيز نويبدست آمد، فوراً انرا توسط ت يآن از گوشه ا يكاپ

م و واضح است يات افغانستان نداريگر واليم كه درديس ها داريز نويتما اكنون در هرات    

هرات ثم سمرقند، تا حال بما  يموريس ها از دورة شاهان و شهزادگان تيز نوين تيكه ا

  .است يكرخ يها جناب اخسيز نوياز آن ت يكيادگار مانده است، كه ي

، از آن سبب هافتيونق وتر بوجود آمده و صنعت چاپ و ريپ و كامپيتاچون مسئله    

چاره يفرمودند، آن ب يكه استاد اخ يو طور نهاده يكندهرات روبه  يس هايز نويكاروبار ت

حتاج خود را بر آورده يشود تا از پول ان ما يافت نميشان يفه بر ايكه كار و وظ يها بخاطر

  .كننديرفته و بدان قناعت ميشود پذيشان داده ميكه از نوشته ها بر ا يسازند، بهر اندازه پول

شان تا  ياتيح عوض يباشند كه الحمداهللا تعاليم يسانيزنوياز جمله ت يد استاد اخيبدون ترد   

 يهايشان و كاروائ گذشته گاننده درباره يندم آبرو مندبوده است و ما در صفحات آيا

 يم به معرفيخواهيم ين قسمت سوانح استاد اخيدر. م داشتيواهخ يآنان نوشته ها يهنر

ن اسماء يم و ايخ افغانستان بپردازيكتعداد محدود خطاطان مشهور و مهم تاري ياسماء گرام

  :ده استياستخراج گرد يق هرويشا دانشمند آزادهو  يمياحمدنع ياز كتاب عل
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ر ي، موال نا اظهر، امير منشي، اشرف خان مي، ارشد، اسفزازيرزا، ابوبكر جاميم ميابراه   

رزا يگر است كه اسمش مسعود ميد يك شاهي(ير شاهي، امير سبزواريام، يل هرويخل

 ،)است، كه با او مغالطه نگردد يقرا و شاعر زبان تركين بايباشد كه داماد سلطان حسيم

 )رح(ي، موالنا جاميرزا، موالنابنائيع الزمان ميرزا بديسنقر مين محمود، باين الديخواجه ام

، خازن، خوش مردان، خندان، يم جعفر هروي، حكيهرو، جعفر جالل، حافظ يزيجعفر تبر

، يي، موالرهايبرناباد يرزا رضاي، مين، رستم عليالمكت، دوست محمد، ذواليدرا

، ين الهرويشمس الد ،هبواز ا يالنا شبل، سلطان محمد نور، موي، سلطانعلياوبه يسلطانعل

ر يرزا، مي، عبداهللا م، عارفي، طاهريوسف فرزند جامين ياء الديخ عبداهللا كاتب، ضيش

) با و مقبول ننوشته استية او زيبه پا يق را كسيخط نستعل عمادريكه پس از م( عبدالرحمن

ن نابغة يا(يهرو ير عليرزا، مين مي، محمد حسين واعظ كاشفيفرزند مال حس ين عليفخرالد

ود اعتبار و اعتماد خ هبه ذرو«ند يگويدا كرد كه ميات خود شهرت پيدر ح يهرات بحد

د و بنام شان افغانستان ينماياد مير عبدالرحمن را همه ين هنرمند و ميا يو نام نام» ديرس

م، ين گذشته و معاصر هرات را نام ببرام همه خطاطيتوان ين مقاله نمياافتخاردارد، و مادر

س يهنرمندان نف ين گراميانكه چقدر ازيد و اينماين بزرگان از صدها تجاوز ميرا تعداد ايز

  .دانديبگور رفته باشد، خداوند بهتر م ناوم گشته اند و نام شان با خود آناز شهرت محر كار

استاد است كه نام  يم، الزميو چون از خطاطان مشهور وطن مخصوصاً هرات نام گرفت   

  .ميوسته اند ذكر نمائين اواخر برحمت حق پيرا كه در عطار يمحمد عل

د كرد و يتقل يسنقريدرخشان هرات باستان با مكتب باخ يگر از تاريكبار دياستاد عطاء    

بازكرد و شاگردان  يبازكرده بود، او به خطاط يناتوريعل كه در مرا همچو استاد مش يمكتب

  .ديراپروران ياديز
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م، بهتر است كه دو خطاط بزگوار يبرس يرجان اخيقبل از آنكه ما به شرح حال استاد وز   

گر شان عم بزرگوار شان يو د يشان پدر استاد اخياز ا يكيم كه يبدار يوطن را معرف

  :گردديناً اقتباس ميع يق هروين معلومات از كتاب مرحوم شايا. باشديم

لمتاب جوند تولد و با برادر اه عيدر قر يقمر 1300مال عبدالصمد در سال  يمنش: اول

ط نسخ و ل علوم و حسن خط پرداخت خيمال احمد به هرات آمد و به تحص يبزرگش منش

بخط او نزد پسرش  يكاشف يف علينوشت، كتاب اداب االصحاب تال يم يق را عالينستعل

ت هرات موجود است، موصوف ير محاسبه مستوفيمد) يكرخ ياستاد اخ(ر يمحمد وز ياقا

ه الرحمه مدفون يم عليقا يش عليدر كرخ وفات و بجوار مزار درو يقمر 1375در سال 

  ».ديگرد

ة عالمتاب جوند متولد شد يق در قر.هـ  1292ولد مال مراد در سال : احمد مال يمنش« دوم   

ن دورة ل علم و حسن خط پرداخت و درهمايت به توجه پدرش بتحصيو در عهدطفول

مال عبدالصمد به هرات آمده علوم متداوله را در هرات  ين و برادرش منشيبا والد يكودك

ناتور يز در فن ميافت ونيره مهارت يوغ يفق و كويل نموده و به خطوط نسخ، نستعليتكم

در  يحه عالينمود، قريناتور ميداكرد كه صفحات قرآن و كتب معروف را نقش و ميت پيقابل

) يكرخ ياستاد اخ(ر يمحمد وز يشعر داشت و مجموعة اشعار او بخط خودش نزد آقا

اتش يدورة حكه در نگارش و ادب و حسن داشت  يازيباشد، ونظربه امتيبرادرزاده اش م

 يهم به وكالت سر محرر يد و مدتيگرد يت سپرير خارجه واليت مديوال يث منشيبح

چون در حسن خط وفضل و دانش . م موظف بودالاتفاق اس يروزنامة كنون» اديفر«دة يجر

دربار  يها يد بكابل خواسته شد و شامل منشيب اهللا خان شهير حبيافت، درزمان اميشهرت 

  ».فه شديآنزمان شامل وظ يم كتابخانة سلطنتيب و تنظيآن به ترتد و عالوه بر يگرد

 يق هرويرادر كتاب خطاطان و نقاشان هرات به قلم شا يكرخ ير اخياستاد وز يمعرف   

  :ميخوانين ميچن
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ث يمتولد و فعالً بح يشمس 1301مال عبدالصمد، موصوف در سنه  ير ولد منشيمحمد وز«   

خود به خط  يقة ارثيبروش وسل يباشد، ويفه ميصروف وظت هرات مير محاسبة مستوفيمد

ق يبخط نستعل يقمر يهجر 1365خ يرا بتار يافته كتاب گلستان سعديق مهارت ينستعل

  ».ت موظف بوديرات واليت تحريريث معاون مديبح ينوشته است، موصوف مدت

سلك  اكان خود خاصتاً دريارث ن يايكه برحق به اح يكرخ ير اخياستاد محمدوز   

اكان يز طبق سنت نيب رانيانجام داده است، صحافت و تذه را ياديز يكارها يخطاط

نموده و اكنون كه عمر  يرا در راه خدمت به وطن سپر داند و كل عمر خودياش م يهرات

ق ينستعل يبايبخط ز يشانيت عجله و پريش از هفتاد است، كتابها را بصورت نهايفش بيشر

با  ان برود و اويف وطن ازمين فن ظريمبادا او از آن هراس دارد تا سد ينويبندد و م ينقش م

 هنر وطن را يخ باستانيتار يساخته است تا نمونة ها يكتب را قلمكتعداد ياد يز يمگيسرآس

ات يح اادگار بگذارد، او هم اكنون مهاجر است و در شهرك لندن كاناديبه اخالف خود ب

  .برديبسر م

دارند و خود  ياهل دانش و فلسفه بنام شان آشنائ ياريكه بس يانيغور استاد عبداهللا سمندر   

: دينمايم ين قلم فرسائيا وطندارش چني يباشد، دربارة استاد اخ ير هرات ميكتن از مشاهي

ن واقعاً هم از ين ما در خطراست چونكه دين و آئيدم يگفتيجهاد ما در برابر روسها كه م«

 يگك اسلوب زنده ين را بعنوان يكه مردم ديلور وقتيست، و به گفتة تايفرهنگ جدان

 يتمدن امروز غرب يد، و ما كه برايآ ين بصورت فرهنگ در ميرند، ايپذ يش ميخو

جه ين نتيان كارزار ما با روسها برايپا ياست ول ين معنيم بهميگوئيم يحيفرهنگ مس

م، از يسته اخود كمر ب يفرهنگ سوز يشد كه ما حاال خودمان در پ يوحشتناك منته

ب يد به تخريهرات و تا تهد يناتوريكابل تا محو آثار م يورستيونيغارت كردن كتابخانه 

، رسم يو آواز خوان يقيل موسياز قب يهنر يتهايم هرنوع فعاليان و تحريبام يمجسمه ها

و  ي، همه و همه حاال مورد تعدياد سنتيم اعيو تحر يو باستان يموسم ي، ورزش هايونقاش
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 يستيماند كه بايش از توفان نوح ميپقرار گرفته است، ووضع ما هنوز بهمان مرحله  تجاوز

م تا ينه نجات قرار بدهيك سفيم و در يريمان بگ ياز هر نمونه فرهنگ» نينِ اثنَيمن كُلّ زوج«

دا كند، تا ينجات پ يان جهالت از خطر حتميپا يانوس بيقون ايكه از غرق شدن كامل در

از فرهنگ مان در محفظه  يند و ما نطفه هائين فرو نشين توفان سهمگيكه ا يد روزيبه ام

با هر آنچه كه زنده است،  يده و دشمني، و گندفنمتع يهانزارن لجيا يم كه بجايداشته باش

 ينين چنيط ايم، در شرايم و سبزه سرزنيبكار م و پرندهيآرم و كام دل بر يبنشان ينهال دوست

ن لحاظ ياست، و از هم استيسبه  ياز عالقه و وابستگ گ عمده تربه فرهن يتوجه و دلسوز

ن اقدام ير روشن ما اند كه به چنيضم ين تك تك مردم كار آگاه و دارايهم هست كه ا

محمد  ير جناب آقاينا پذ يخسته گ يتوان از تالشهايان مين ميده اند، دريازيمبارك دست 

  ».اد كردي و حرمت تمام يكيبه ن يثم هرو يكرخ ير اخيوز

اد است كه در سطور ما بعد آثار كار شانرا خواهد يز يليخ ياستاد اخ يسوابق هنر    

هرات است، اما به  يهنر يت هاين وبرجسته شخصياز آن منور يكي يخواند، استاد اخ

خ زنده است، آنچه را در يك تاريناشناخته مانده اند او خود  ينينسبت انزوا و گوشه نش

باشد، از يشتر از آنها ميك قرن پيرا كه  يگريده و هر آنچه ديخود د يگرام هفتاد سال عمر

ز شخص يده و بحافظه سپرده است و چون پدركالن شان مال مراد نيپدر و عم خود شن

شان يگر با اادارند و  ياحوال آگاه يارياز همه بس يدانشمند بوده اند از آن سبب جناب اخ

  .دينمايح مير عبدالرحمن خان را بااسناد و مثال شرح و توضيع بعد از اميمالقات شود همه وقا

ه بر كتاب سرور يق و تحشينوشتن تعل ياستاد اخ يبرجستة كارها ياز مثالها يكي   

ق ينه تنها در آن كتاب تعل» قهرمان كوهستان است«بنام  يليسخنوران افغانستان استا دخل

  .ساخته اند يق متجليخط نستعل يعنيخود  يبايعالوه كرده اند، بلكه كتاب را سراسر بقلم ز

ها  يرا عالوه كرده اند كه از نگاه تبار به اخ ير نام خود اخيدر اخ يبه نسبت يجناب اخ    

رود ودارد كه بروز  ينام دارند هم علت» ريوز«نكه چرا يارتباط دارند، و ا اتنال يفا گروه تصوي

www.enayatshahrani.com



  134                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

عم شان بدان نام منسوب وولد ميشوند و پدر مشهور از كابل به هرات ايشان ت ييكي از وزرا

  .دو نام نسبتي ديگري مبباشند كه بĤن محيط وابسته اند» كرخي هروي«مي سازند، و طبعاً 

جناب اخي شخص ماليم، با دانش، مهربان، خوش اختالط و مزاج بردباري و تواضع    

د استاد هستند، عادت خو كل، دانشمند، هنرمند معروف و در مسپسندي دارند، با آنكه عالم

با ايشان اتفاق  دارند كه بشيوه و لهجة هراتي سخن بگويند، در تابستان پارسال كه نگارنده را

و غيره را  هراتي يافتم، هيچوقت، گفت و گذشت را فقط يك تيپيك نامالقات افتاد آن

از  در يكي. و غيره ميگويند آورند و در عوض بگفت و بگذاشتبصورت كابلي بزبان نمي 

صحبت هاي شان كه من خاموشانه اصطالحات هراتي شان را در ته دل جمع ميكردم، بيست 

وغيره كه استاد غورياني » بلومباند«و نه بار كلمات هراتي را بكار بردند و از آن جمله بود 

  .هم در آن مجلس تشريف داشتند

ان و دانايان اين اخي در هوس صحبت دانشمند جناب استاددر يكي از نوشته هاي خويش    

  :شعر را خطاطي كرده بودند

  كاش بودم چون كتاب افتاده در كنجي خموش

  تا نــگردد روبــرو جـــز مــردم دانـــا مــــرا

  انديانا   -  عنايت اهللا شهراني

  299، 296، 292شماره هاي  ،اميد

  ميالدي 1998و  1997سالهاي 
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ان   بدخشان د اشعا شا
  

سال در تاشقرغان، كه چشم به جهان گشود تا چهل يات آنگاهياز آغاز ح يبدخش يمخف   

با را از دل يعشق بدخشان ز ن مدتيااو در  يات بسر برد وليح ديكابل و قندهار در تبع

را  يكه حكومت وقت ويبا حفظ كرد، آنگاهيار زيد و عالقة مفرط خودرا بدان دينكش

  :ديگو يست شاعريازو ن يد كه كسيآمد د شيه وطن اصلبات به بدخشان داد، ياجازة ح

  دخشانـب  پادشاهان  دـش  اـجـمان          كيد حشمت تخت سلــكجا ش

  انـدخشـداران بـاجـا شد تـجـرسد چند روزه دوران          كيبهركس م

ت در غرب نااز آن ياريرا از دست داده بود، بساقارب  يبس يام مخفيدر آن ا بدبختانه   

هـ  در قندهار و 1320ن در يدر تاشقرغان، برادرش غمگ شند، پدره بودرا وداع گفت يدارفان

  .افتند و او را تنها گذاشتنديگران وفات يد

ن يامد، بلكه بهر تسكيبسان اجدادش كه مردمان با قدرت بدخشان بودند ن ين بار مخفيا   

ت و در كنج عزلت جا گرفت، ا دانسيش توتيار بدخشان را بچشمان خويده اش ديدل غمد

ات بسر برد، بلكه در كنار يپدر و اجدادش ح يآن نگشت كه در قصر شاه يگر در پياو د

د و يرسيخروشان كوكچه بگوشش م يصدا كه آنجا يرود كوكچه در محلة قره قوز

امواج  يدن و تماشايزدود، با د ياورا م يداشت، غمهايمصروف نگه م اورا آب يصدا

  .افتي يم ين روانيتسك داشت  يليكه رنگ نا يخروشان در

روم  ينااست و در زبان شعراء صدها و هزاران بار تكرار گشته موال يقيكه آلة موس ين   

  :گفتيكرد و ميه ميبشر از اصل و كل حكا يهايكه از جدا ين بلخيجالل الد

  كنديت ميها شكاييكند          وز جدايت ميچون حكا يبشنو از ن

  »الخ«                  
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قت بدور يد و از حقيرسيبمشاهده م يبزرگ يزار ينَ يدر قره قوز يدر اطراف خانة مخف   

با  يدند، مخفيكش يدر سحرگاهان و شامگاهان م يرا كه شبانان قره قوز ين ينبود كه صدا

ده و يبا مادر داغد خانواده اشان يبا صوفا اجدادش ب زانش با دوستدارانشيدانش با عزخان

  :داديشان گوش فرا م يادهايگفت و بفريغربت زده سخن مبرادران 

  راه سخن گم كرده ام يها چو نَ يفيكز ضع        د     يد شنيگران درد دلم باياز زبان د

و آب  يق نيو حاال اورا از طر يداد ياورا شهزادگ يوفا كه مدتيسفله و ب يايدن يا   

او را  ينكه گاهگاهيو عجب تر ا يدهيو اورا طعن م يآور ياد ميگذشته اش را ب يغمها

نجهان را يپر از داغ و دل پر از غم ا يكه بگونة مخفيبسا انسانهائ يا. يبخش ين خاطر ميتسك

  .وداع گفته اند

كه پروانه وار خودرا در شمع ينكه عاشق بدخشان بود تا جائين گفتار بخاطر ايدر ختم ا   

م البته به يآور يدخشان آورده اند مرا شعراء در وصف ب ياشعار يبدخشان سوخت بعض

ات را ين ابيبصورت مشت نمونة خروار ا يت در وصف بدخشان دارم وليصدها و هزاران ب

  :ميدهيمثال م
  

  لعل در كوه بدخشان از كجا شد غرق خون          ينب  اوالد  رـمه  ندارد  دل در  رـاگ  سنگ

  ير سهرابشاه سودا برادر مخفيم

          
  دنديحان آفريدند          خطت را مشك و ريآفر  بدخشان  لـعـل لبت 

  ر سهرابشاه سودايم

          
  بدخشان  گلستان  به  دميشكر رس ردم بدل ارمان بدخشان          صدست كه بيعمر

  »الخ«

          
  

   يودهد كه يد و نشان ميسرا يبدخشان مه رودش بوبا  يه مخفكاست  يمطلع فوق از غزل

  .نموده است يرا بفراقش در غم سپر يعاشق بدخشانش بوده و عمر
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  يشانـدخـب  يخفـم  خنـس وم ـنـبش كه           يزداني روغ ـف  دـخوشم كه خضر رهم ش

  ياست و آن فان ين باقيخوش          كه نزد اهل دل ا  دل  يكنم زلعل بدخشان بشعر و

  يليخل

          
  زدير  بدخشان  لعل  گرم  ديخورش  غيرون          تيآرد بنبر شچون لب لعل يگوهر

  يطاهر نصر آباد

          
  دل خوش رنگ تر از لعل بدخشان دارمناز            ةياـم  يو اـت ل ـلع  بـل  يتمنا از 

  يپورغن

          
  انش هنوزآرد بدخش يكه م يدن          پر بها لعلـوس در عـر سازد ببازار هـكس مخ

  ير پورغنيعبدالقد

          
  بود  يمسلمان دارد   كم  كه  يزيچ  من اري بود        ي، لب بدخشانيهند ، خالينگخط فر

          
  رزدين   يـدخشانـب  دار ـيدـب        اگر كوه بدخشان لعل گردد

          
  يرفت  درخشان د يرشتابنده چو خو        يرفت  بدخشان لعل   ياز بزم من ا

  يرفت  مانيسل  سوس كه از دستـاف        يبود  انـميـسل خاتم   چو  در دهر

  ميرزا ابراهيمانخان پدر ميسل«

  »پادشاه بدخشان يموريت يوفائ 

  يكسان بوديمت سنگ و لعل يپس ق        يبود بدخشان   لـلع  همه رسنگ ـگ
          

  
  گوشوار اندر   الله دارد ينسترن لولو        رسلهـمدارد اندر  يارغوان لعل بدخش

  يستانيس يفرخ
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  و جان دل   از  راـآن  ريدـقـت  دـكن        رساله  نيچون ا يـركسـواند هـبخ

  بدخشان  هم  و  بلخ به  يرود فور        چاپ ن مجموعه شد ياگر ناچاپ ا

  يب نوابيحبغالم 

          
  بدخشانش   در  ن لعل آتشياقوت و كدامي  كو      حاصليب ياين دنيسرت سوخت ارا بح يجهان

  دليب

          
  كشديم  بدخشان   يسو  زده  غربت  نيا ياپـ      فتوه يوس دوصدو كهزاري  اندر  تـرحم

  يرحمت بدخش

          
 يوان هاياست او در خصوص د يدرندگان شعر ين سراياز بزرگتر يكي يرحمت بدخش  

  :دين گويچن شييشعر

  آخر  اندراب  اندر  من را   پنجم  وانـيد  نمـك      ن رحمتيش از ايوان گفته بودم پيبل چاردبكا

  ما  ميبدخشان  ملك   از  لعل  همچون رحمت        ميخوريم ش دائم غوطه در زر ياز كمال خو

  يبدخش رحمت
          

  يك ومن   يلعل بدخشان ك يوابستگ          كان مالحت يرنگ لب لعل تو ا يب

  يعصمت بخار

          
  كابل ناخردمندمملك  يزاجز فرحت فب          مبود دردل اگر ذوق بدخشان و سمرقند

  ياصل

          
  دوران عبدالرحمن به بـقط يخواجة كرخمزار         رتـرقة حضـا خـدع يأوـاد مـض آبيچه ف

  به   انــدخشـب   به،  انـدخشـب   بدخشان به،          شمگو در گفتيممگر يدگر جهان يريپ يكي

  به بدخشان   عالم كشور  تمام  كه باشد از        ودـب نبـب بخش تاج شاهان شد عجيلعلش زچو

  يراغ مصرع
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  ب گوهريوزافت از تيبدخشان           وفرـنك اه ـش ت ـهم  نـمي ه ـب

  يمصرع راغ

          
  شما بدخشان   از  دارم  پارة لعل كه          دستان شرقينم كند نذر تهيفكر رنگ

  يالهور اقبالعالمه 

          
  زن  مناجبو   بردار بدخشانم  ز يلعل          زمير ده فروياز د يلخت دل پرخون

   يعالمه اقبال الهور

  دنديت ز مرجان آفرد          لب لعلـدنيرـحان آفير زد سروت ـق

  دنديبوسه كردن          عجب لعل بدخشان آفر يخسارت برار دو
          

  .)ر سهرابشاه سودا سروده شده استيه ميت فوق مطابق قافيدوب(   

  افشانم دة خون يكان لعل است از آن د          جانم رـب بال كوه  صد و  مـانـبدخش در 

  يرونق

          
  جوشد بدخشان رايسرچشمه مكه آب لعل از          وش آوردـبج  ونش راـكه خ يلعللب  يتمنا

  يرونق

          
  مان داردين بخت كجا تخت سليورنه ا          دارد  انـدخشـل بـر لعـاران بكمـو مـك

  يشاه بدخش مال

          
  است يدانست كه گوهر بدخش          د  آب ورنگشيهر كس كه بد

  يشاه بدخش مال

          
  

  يندـان را آرزومـف بتـش زلـكندمرغ دل          را يبدخش يبدام زهد اگر صدسال بربند

  يوفائ
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  بدخشان الله گون گشته هنكه در كوينه لعل است ا

  گشته  خون  رهادـف  مـغ  درد زـاست ك ارـخ  دل 

          
  ديان نگشت سپيانـش بدخشيبه پ          در حالوتها اگر چه بود سمرقند 

          
  ين لعل بدخشان كه توداريارزنده چن         شكسته        اقوت ي مت يق  لبت  شيدرپ

  يم شغنانيعد

          

   روديم  رونيل بـلع يرود         از بدخشان پاره هايتو امشب از دل ما لختة خون م يب

  يابير فاريظه

  

ا د   :اس
 يده شد كه آنچه را كه بارتولد تركشناس روسيالزم د ر شاعراندخشان در اشعادر ختم ب   

ر عنوان يد در زين حصه بايم، اگر چه اياوريدر بارة بدخشان نوشته است ب يخ طبريو تار

نجا يشده بود آنرا در يكه آن عنوان قبالً  خطاطياز آنجائ يآمد ول يبدخشان م انريم

  .ميديگنجان

 يق نزاع118ع سال يان وقايار نام بدخشان آمده است دربيك يفقط  يخ طبريدر تار .  1  

البلدان ( .يعقوبياتفاق افتاده است، بناء گفته  يه و نقاط دوردستيه كشم در خاك جبغويعل

  )288ص 

ة جرم در بدخشان بر سامان بالد اسالم بوده و بر سر راه واخان به تبت قرار داشته يناح   

به عنوان شاه  )بضم خاء(» كيخمار ب«بنام  يهمان گفتار شاهزادة ترك ناشناخته ااست، در

  )خ بدخشانيتار 14ص ( .ف شده استيشغنان و بدخشان توص

تولد تركشناس معروف روس نوشته شده كه توسط بار» بدخشان«بنام  يگريمقالة د.   2  

  .امده استيهنوز بدست من ن
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كه بر سر راه  يه بعديآورد كه ناح يدر بارة بدخشان م» مهتركستان نا«تولد در كتاب بار   

شد،  يا شمرده ميآمو در ياير عليه واقع در مسين ناحيرود بهتريبدخشان بوده كه گمان م

لعل و سنگ الجورد و سرانجام آب  يع واقع و مزروع و كان هايوس يو دره ها يمراتع عال

از  يعني يغرب جنوب يه فقط از سوين ناحيبدخشان معروف بود و ا ار خوبيبس يو هوا

ف ساكنان يدنجاست كه ريگانه گشوده بود و فقط دريمهاجمان ب يا برويدرة آمو در رفط

توان گفت كه بدخشان به ندرت  يم يگردد، بطور كليز مشاهده مي، مردم ترك نييايرآ

ن يتخت ايبرخوردار بوده، ظاهراً  پا ياسيس يعموالً از خود مختارگران گشت و ميمسخر د

به سمت جنوب آن واقع  يقرار داشته جرم كه اندك يض آباد كنونيشه در محل فيه هميناح

 ينقطة متصرفات اسالم ياقص يالديز نام خودرا حفظ كرده، در قرن نهم ميبوده و تاكنون ن

  )تركستان نامه 173ص (» .بر سر راه تبت بوده

 يده ميد ديشمرد، اندك ترد يبدخشان م يض آباد را مركز دائميكه بار تولد ف يبه قرار   

تخت بدخشان، بهارستان يرا در زمان سفر ناصرخسرو به بدخشان پايشود و قابل تامل است ز

ن محمد بابر مركز يرالديبوده كه پادشاه آن ملك شاه جهان بوده است و در زمان ظه

بوده است و  در دوغالت قلعه ظفريرزا محمد حيم يديخ رشيبدخشان قرار گرفته مؤلف تار

  .قرارگاه داشته است جاي نيبابر در هم
          

  

  انيب الو م ا
  شيد روزگاروصل خويش          باز جويكو دور شد از اصل خو يهركس

ك و طالع خوش داشت كه خاكش را به يبه بدخشان سخن آمد، اوبخت ن ياز عشق مخف   

  .ت اورا اجابت كردبدخشان انتخاب كرد و در بار خداوند درخواس

م يكرديل ميكه در كابل تحص ياز شاگردان بدخشان يبفصل خزان گروه 1337در سال    

آلتون «ة يم، و نگارنده بصنف دهم مكتب بودم، موتر مادر قريرفتيبوطن م يزمستان يبرخصت
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ض آباد يف ياده بسويپ يدار وطن در وقت شام پايخراب شد و ما از عشق د» جلو ارگو

 ين خانة مخفيگفتند كه ايم، متفق القول همه ميشد يك به كلبه و خانقاه مخفي، نزدميشتافت

بدخشان است،  يكند، او طوطيگانگان صحبت نميا كرده و با بياست، او ترك دن يبدخشان

از بزرگان بدخشان است، او شاهدخت پاكدامن است و  يادگارياو فخر بدخشان است، او 

 يمخفم و از ساحة خانة يل جدا مانديم كه از خيبود ية مخفن گفت و شنود درباريدرهم... 

رفت و ماسه يكتر شده ميك بود و تارير نمود شام تاريير ما تغيم و مسيگذشت يقره قوز يعني

م عقب يسفران عقب مانده بودم و از همياد خسته شده بوديز ياده گرديها از پ ينفر همصنف

را در  يشخص ياريو هوش يداريطور در حال بن سيسندة ايم، در آن ظلمت شب نويتر ماند

 ين نميزد و بزمين و به هوا قدم ميبتن داشت و باال تر از زم يديسف يد كه لباسهايهوا د

ستم رفت و ترس غالب آمد به دو ن حال را مشاهده كردم توان وطاقت از ديچون ا ،ادافت

بتن داشت  يخضرش كه  جامة ود پيه آن شخص سفيض كردم، در آن ثانام عر يصنفهم

 يم و در حال خستگيموضوع ما را بترس انداخت، سخت در هراس شد نشد و چو ديناپد

   .ميديل همسفران رسانيم كه خود را به خيديدو يبحد

بود كه مارا از خوردن گرگ ها  يا او مخفيم آيز نشناختيم و شخص را نيهدف را ندانست   

ره بود كه قوه يو غ يخواجه عبدالمعروف كرخاء كرام چون ينكه روح اوليا اينجات داد و 

  .م، واهللا اعلميل همسفران مان برسانيد نمود تا خودرا به خيدر بدن ها تول

د خداوند يايست به بدخشان بخوايد و ميپروران يدردل م يبدخشان يرا كه مخف يآرزوئ   

سطور از سن  نيبرسد اما نگارندة ا يش بخت داد تا به هدفش بعد از چهل سال آوارگيبرا

 2000سال  ين ماه مياز بدخشان بدور افتادم، در يد نشدم وليببعد گرچه تبع يدوازده سالگ

گردد چهل و شش سال تمام است كه در فراق يكه عمرم به پنجاه و هفت بالغ م يسويع

و  يرا با آرامش فكر يسازد كه نتوانم مدت يم ير طوريتقدو ت سمسوزم و ق يبدخشان م

  .مينما يسپر يجسم
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را بدون  يقه ايچ دقيرم شده، هين است كه عشق ببدخشان گلوگيد گفت هميآنچه را با   

بدخشان  ياصل و ياز عاشقان واقعنكه من هم يا ايم گوينما ير نميال بدخشان تيفكر و خ

  .هستم

  يابين  اـوف  يند  عقل ز ـك          قل را رها كنع عاشق شو و

  :ديموالنا گو

  شد آواره   صبح آمد شمع او          چاره شديو بعشق آمد عقل ا
  

د ولذت عشق يكه بمقام عشق رسيش آنگاهيهموطن ما قرن ها پ ين بلخيموالنا جالل الد   

كه يات باال را به كسانيباشند ابيا مينه و ريك ينكه عاشقان بيد، سخاوتمندانه بخاطر ايرا چش

عشق پرده ها دارد، . ا به عشق دعوت كردشان ريك شوند سرود و ايخواهند بخداوند نزديم

م يشب ن يمه هايتواند با حرارت تمام در ن يخود نباشد چطور م عاشق طفل ياگر مادر

رگز احساس ـرده و هـدمت كـوشه اش خـر گـرما به جگـدار، در سرما و گيم بيخواب ون

ن يصرار والدا توپ و يو مادرش به صدا كه در خانة پدريزة جوانينكند، آن دوش يخسته گ

ف و زمزمة فرزندش از بستر يخف يشد، درخانة شوهر، به صدا يدار نميب ياز خواب نوجوان

  .كنديم يمادرانه را به طفلش عمل ين درجة التفات و مهربانيجهد و آخر ينرم بر م

دها دارد و همه افعال يد كه در آن باره تاكيگموند فرويعشق سرچشمة اعمال است و ز   

  .پندارد، هرگز دروغ نگفته است يق مانسان را عش

را كه در بحر  يسازد، و عشق است كه آنهائ يانسان را فارغ از همه فتنه ها م يقيعشق حق   

  .دهديخورند نجات ميغم غوطه م

  اتم دادنديندران ظلمت شب آب حودوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند          
  

كند در يم يو لحظه شمار يطاقتيمعشوق بد وقت وصل يدر انتظار رس ينكه عاشقيهم   

 يزتر سپريدهد كه وقت تيح ميبرد، او ترج يات و گذشت آن لذت ميقت از صرف حيحق

www.enayatshahrani.com



  144                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

زش يات عزين البته اثر و زور عشق است كه به كم شدن حيگردد ووقت موعود برسد و ا

» حق«رفت و خون او نقش  يدار نم بود منصور حالج بر سر ياگر عشق نم  .گردديم يراض

سازد و از لذت و  يرا در شهر ها برهنه م يزيبست، عشق است كه شمس تبر ينم

  :ديگويدارد، زور عشق است كه موالنا ميبدور نگهم يخواهشات نفسان

  »من يو خدا  شمس من«

كمرش را  يكرش در مقابل شاه كابليل پيدل را با همان جسد پير عشق است كه بيآن ت   

 يخوار وادار مير اليدن پيرا عشق با د يغزنو يپروا يو جوان ب سرشار يسازد، سنائ يخم م

م يابراه يشاهزاده بلخ بام ست پس چراين زور عشق نيسازد كه در مقابلش زانو بزند، اگر ا

دهد و يانجام م فياطراف كعبه شرغمبر صدها طواف را در يادهم آواره از وطن بنام خدا و پ

لقب ترك اهللا  ير خسرو دهلويا به امين اوليالدخ حضرت نظام يخ المشايعشق است كه ش

ر يداند و اگر عشق خدا نباشد چطور اميم )ج(دهد و اورا واسطة شفاعتش بدرگاه خدايم

رد، عشق است كه شاه جهان امپراتور، داراشكوه يگيچهل سال را روزه م يخسرو دهلو

د يگويو شاه جهان مكنند ين مييپا يم به مالشاه بدخشيفرزندش، جهان آرا دخترش سر تسل

  .گر منيمالشاه و د يكيكه در ملك هندوستان دوشاه وجود دارد 
  

  ت        كــه هـزاران غــالم داشـ يمحـمود غزنـو

  شد الم ـغ  غالم  كه  تـرفـگ  نانچ عشقش 
          

  

      معشوق      ةر  در  شود  ريگ  عنان  چون عشق

  است  ازــيا  انــالمـغ ز  يــالمــغ  ودـمحم
  

ند و ينمايد ميگران در كار اند و پول عايب نباشد چرا دين غرياگر عشق بدخشان در دل ا  

ن چهل و شش سال در بارة ياء نام بدخشان هستم، پس چرا دريمن در فكر نوشتن و اح
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شتر از من دربارة بدخشان و يدا شده است كه بيپ يك بدخشانيا يسم؟ آينو يبدخشان م

  :باشندين كتب و مقاالت ميل من ايرا دليشته باشد زفرهنگ آن نو

 ؛ چاپ شدهبدخشان،  يلغات مستعمل در لهجة در .1

 ؛ چاپ شده -ار سكه يفلكها .2

 ؛ دهش چاپ بدخشان و تخار، يكيتاج يها يتيدوب .3

 ؛ چاپ شده، ير اوغلگو .4

 ك ؛يبزم تاج .5

 ؛ )ريمشاه(خ بدخشان يتار .6

 ؛ چاپ شده، يخان دروازيشاه محمد ول .7

 ؛ چاپ شده، ينانم شغيعد .8

 ؛ يبدخشان يه در كتاب مخفيق و تحشيتعل .9

بدخشان آغاز  يم از ضرب المثلهاين كتاب ضخيا(افغانستان  يدر يضرب المثلها .10

 ؛ )شد

 ق و مقدمة نوشت،يه و تعليكه نگارنده آنرا تحش يليل اهللا خليف استاد خليلمگان تأي .11

 ان ؛يبدخشانده ها مقاله در باره بدخشان و  نگونهيهم چاپ شده، و
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ا بدخشان    :خا

ن پور يو استاد غالم محمد آر يكتر محمد عمر كشمد يدو شاگرد قهرمان من بنام ها   

  .اد دارميم بيرا دا يكشم

فه عبدالستار زرگر، ي، خليف چتگي، محمد نظيفتليبدخشان از جمله مال قربان  يشهدا   

اطف، ـوم عـيدالقـعب، ي، سعداهللا شهرانيهللا شهرانا ي، وليد عبدالشكور مصطفوياستاد س

محمد هاشم  ي، محمد كاظم شارقين اكبريب اهللا سامع، سراج الديض، حبيالرحمن فاض يف

  .كننديشه بخاطرم خطور ميگر هميد يو صدها واسوخت

مجسمه ساز،  يري، محمد اكبر پاميبا يتول يرحمن قل، حاج يحاج يريدوستان پام   

 يم خواهر حاجيمر يحاج يب يل و بينقاش، عبدالواحد، عبدالوك يانعبدالملك رحم

ك خادم من در كابل از واخان ي، انور بيريل پاميل محمد اسمعياد دارم، وكيرحمن قل را ب

د ي، جمشيك خان، محمد عليدلدار ب. شود يها هرگز فراموشم نم يگر واخيو دوستان د

 يم شغنانيشاه، عديد كرم علي، سير عليخان، ميوب، رضا علير محمد، محمد ايخان، داكتر ام

  .شوند يها همه وقت به چشمانم مجسم م يره شغنانيوغ

د جان ولد مال جان خان، عبداهللا ي، استاد سيد جان قاضير بچه، سيك خان، ميدولت ب   

ل عبدالرحمن يل فطرت، وكيك، وكيب يدرشاه حاجيراهللا، حيصاحب جان، خ يفته، قاريش

ن خان، عبدالقدوس ينصرت شاه خان، محمد حس. ها را بخاطر دارم يدرواز رهيوغ يدرواز

خان  يل جمعه خان، استاد مجتبي، وكيشتكد يوسف خان دوكاندار، رستم بايخان، محمد 

  .آورم ياد ميرا شب و روز ب يو ده ها جرم

ك، رجب محمد فرزندش، يوره بـوازان بدخشان نوشته ها دارم، جـن يقيدر بارة موس   

ـل، ض محمد منگـي، فيد كشمـر محم، ديواهـخنجارغ يگو يل، گور اوغليپهلوان اص
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ند و يآ يادم ميره بيو غ يض آباديم في، اكه نعي، خان بهاركي، اسالم بهاركيگل بدخشباز

  .كرده ام يمعرفر افگن رايمز ويعز يبنام ها يهنرمند شغناناز آنها نوشته و دو ياريدر بارة بس

اشعار شان را  يب كرده و نمونه هايبدخشان را كه از قدرتم بوده جمع و ترت يقاطبة شعرا   

  .آورده ام

ان يخود را با بدخشان و بدخشانهمه وقت  يبرم ول يات بسر ميكا حيگرچه اكنون در امر   

مت جان دوست دارم، من به يم، بدخشان را با قينمايصرف م ناخ و فرهنگ آنيو تار

، ي، جرميوي، زرديالني، سرغي، دروازي، شغني، منجيباكيز، ي، اشكاشمي، واخيقرغز

، ي، راغي، شهربزرگي، كشميفتلي، يض آبادي، في، ارگوچي، بهاركي، انجمنيمگاني

، ي، تالقاني، اشكشمي، كلفگاني، فرخاري، غاراني، خواهاني، روستاقي، چاه آبيوردوج

  .ص دارمره محبت خاي، خان آباد، وغي، اندرابينينهر ،يفرنگ و يخوست

، مراد خان، يخان، عبدالروف خان كشم يل محمد مجتبيرا از قبه ام ياستاد مكتب ابتدائ   

ن خان مبشر، يم خان، محمد اميد ابراهيس خان، يل خان، فضل الهادپرد ،ير وافيعبدالبص

ال عباداهللا خان، محمد ات خان، ميف خان، جمعه خان، محمد حيعبدالقدوس خان، عبداللط

اد ي، عبدالجبار خان، رحمت اهللا خان و نور محمد خان بيفتليداد خان يخت، خداهاشم واسو

ن شور يدانم اياتم در آفاق وانفس آورده ام نميشان را سرگذشت ح يگرام يدارم و اسما

گفتند يرا كه م يك خانم بدخشياد دارم يا بر عكس آن؟ بيعشق در زادگاه جنون است و 

داد، از يبه اشارة دست خودرا بطرف بدخشان نشان م د مرضيار شديك حمله بسيدر وقت 

افت، دوستانش و اقاربش كه در يقضا آن خانم در كابل بود از آن مرض خطرناك نجات 

دند كه چرا دستت را به يآوردند، پرس يكنار او قرار داشتند و اشارة دست او را بخاطر م
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م كه جسد يتان بگويراخواستم بيكه غربت زده بود، گفت م ي، ويداديآنطرف حركت م

  .رديد تا روحم آرام گيد و آنجا گورم كنيمرا ببدخشان ببر

بندوبار هر وقت شعر مشهور  يب يكايغربت و آن هم امر ياكنون من هم در غربت سرا   

  :گفتيم كه مينمايرازمزمه م يمحمود طرز

  دوزد كفن من يا كه كند قبر و كيآ  بدن من  رديبگ  در غربت اگر مرگ

  نـن مـــن از وطـر مـتا باد وزد بر س  ديــبگذار  ير كوهـرا بر سـم تابوت
  

كا به اوالدة خود يش از مرگ خود در امريپ يوبيف ايمحمد شر از مهاجران جناب يكي   

  :ديت سروده ام را نقش بندين بيكرده گفت كه بر سر قبرم ات يوص
  

         جا مرده ام     نيامن كه دور از خاك ميهن اندر

  برده ام  ودــخ دل   بر را  وطن   داغ هجران
  

ا يگر در دنيمنطقه د ، خاشباتر از بهارك و جرميد زيدا خواهد شد كه بگويپ يا كسيآ

  وجود دارد؟

 يرا انجام داده ام ول ياديز يكرده و سفرها يا را طيمن در طول عمر خود سراسر دن    

را  و خاش جرم و بهارك يبائيا سوم زي توانند دوم يده ام هرگز نميرا كه د يآنجا ها

دة ين آفريبدخشان در زم يبدخشان، شفاف تر از آبها يوه هايذ تر از ميداشته باشند، لذ

ان يو شان و مهرويو پر يان شغنانيرويپر ،شكان توت پشكانيآب تشود،  يدا نميخداوند پ

  .شوند يفراموش كس نم يدرواز

 يبه آنجا از جانب حكومت ها ان درازيدر طول سال كهنست ياآنچه را كه بدخشان ندارد،    

فقط  يسنده ايا نوياهنرمند يباشد  يم ي، اگر شاعراست صورت نگرفته وقت توجه الزم

  .باشند يخود رو م يقت گلهايدر حق ناآن
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        عه و باغ بهار جرم      ـــاز جنت است قط

  دهد آن الله زار جرمياد از بهشت مي
  

، ي، اشكاشمي، منجي، شغنانيك، واخيو اما مردم بدخشان اعم تر از ترك و تاج   

ها  يباشند و بهتر از بدخشانيب ميف و نجيف شريره همه از طوايو غ يباكي، زيالنيسرغ

از خواص  يو وفادار يت، دوستين يت وصافيميباشد، صميا كمتر ميدن يمهمان نواز در رو

ه سنج و يف، قافيمردمان ظر يات داراين شعر و ادبين سرزميها است، ا يعمدة بدخشان

باشند يار متعهد و محكم ميبسمسلمانان  انينكه جامعة بدخشانيحساس است و مهمتر از همه ا

م كه يخواهم بگوين است كه ميا آنو  كرد د گوشزد و سفارشيها بايآنچه را كه ببدخشان

را كه اسماء شان ثبت  يبدخشان يهانكه سابقه داران و گذشته ينده مردمان بدخشان، ايدر آ

ار بدست ياخت«ار دارند چنانچه گفته اند يآورند اخت يا نميآورند و  ياد ميخ شده است بيتار

اد يو هنرمندان آن  سندگان، شاعرانيو اگر از گذشته بدخشان، علماء، بزرگان، نو» اريبخت

م بر يزادگاه دا بدخشان است، چونكه يايدر خصوص فرهنگ و اح يكنند كارباصوابيم

د يبا مردم زادگاه باعث آن با يضة خدمت بزادگاه ادا شود و دوستيد فريانسان حق دارد و با

بندگان را بخاطر ارتباط و  )ج(يند تعالورا خداينشان دهند ز يگران كم محبتينشود كه با د

  .ده استيگر بندگان آفريبا د يدوست

 ياز نوشته ها و ترجمه هاچند نمونه  ي شهراننعمت اهللا پوهاند استاددر پشاور بودم كه    

م داد من كه از خواندن ين اسالم نوشته شده بود براياش را كه عموماً دربارة د يچاپ

افت و ي ياد ميمن ازد ين برحق اسالم روز بروز عالقة قلبيبرم و بديلذت م ينيموضوعات د

را بزبان  ينيآنقدر منابع دابد از آن رو متوجه شدم كه در زمان سابق مملكت خود ي يم
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فه پغمان ياز صنف دهم مدرسه ابوحن يرا كه استاد شهران ياد آوردم زمانيم و بينداشت يدر

 ينيدند چون عموم آن نوشته ها را تخميرسانينوشتند و بچاپ م يم بود م1994تا آندم كه 

از چهار هزار  شيكه ب» ات احكاميآر يتفس«د و كتاب يگرديبر شمردم به پنجاه كتاب بالغ م

كه ور كردم ـن و تصياپ ساخته بودند، از آن تخمـادة چـرا ترجمه و آمـبود آن يصفحة قلم

ادگار گذاشته و افتخار يبزرگ افغانستان نامش را ب يتا ابد ازجمله علما ياستاد شهران

  .است انيانبدخش

ام ـبن يـاز دهل ا ر يفضل الرحمن فاضل كتاب يدم آقاـودم كه برادر ارجمنـكا بيدر امر    

ن ـكه م يـل بود آن وقتـفاض يدم كه آن كتاب ترجمة آقايفرستاد، د» يمال شاه بدخش«

كه آمر يكبار زمانيا شش ساله و او را يبود در حدود پنج  يده بودم طفليفضل الرحمن را د

 يشب ها«كه  يك تحفة گرانبهايدم و يبود در پشاور د يعت اسالميجم يادارة طباعت

ن جوان با محبت بود كه تا كنون يم داد، آنقدر ايبود برا يليسرودة استاد خل» يآوارگ

  .ت او فراموشم نگشته استيشرافت و انسان

كه من ياد خواندم كه از روزياز ته دل و بسرعت ز يرا بخاطر» يمال شاه بدخش«كتاب    

اب نشده بودم كه يم، تا كنون كامينمايق و تتبع ميار شده ام و راجع به بدخشان تحقيهوش

ن كتاب يخ بدخشان معلومات حاصل كنم، و ايراجع به احوال و آثار آن بزرگ مرد تار

و عارف واال گهر بدخشان روشن  يا بود كه چشمم را در بارة آن صوفيبمانند سرمة توت

دم كه سوانح يكتاب مذكور است د يساخت، در صفحة آخر كتاب كه صفحه چهارم پشت

در بدخشان  يگريافته بود، خداوند را شكر كردم كه مالشاه دير يل تحرو آثار ارجمند فاض

و هشت جلد كتاب ) ست و نه جلد كتاب چاپ شدهيب(فاضل  يبروزكرده آثار و ترجمه ها
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كتب را به شد نوشته و ترجمه كرده است و اگر  يو هفت كتاب بالغ م يسناچاپ كه جمعاً 

از روز تولدش تا كنون نوشته  ك كتابيل م در هر ساينما سهيتعداد سنوات عمرش مقا

       ن دارم كه نامش در قطار استاديقيندة درخشان دارد يچون آ يفتلين جوان يا .است

. دان خواهد مانديمعاصر بدخشان جاو يدر جمله علما گر بزرگمردانيو د ينعمت اهللا شهران

  .دن اسالم بوياد تر توجه شان بديكه ز يبدو بدخشان ين بود نظريا

كه  يدهم و آن احساس قلبيتن در نم يبه كس يشوم كه در مسلمانيادآور د يان بايدر پا   

 يبمانند من داشته باشد، از خوانندة گرام يد كه كسيآ ينم من اسالم دارم باوريمن به د

ث بدخشان پرست نشمارند بلكه بدخشان دوست بدانند، چون يتقاضا دارم كه مرا منح

» ير ديهرچاته خپل وطن كشم«دانند ير ميوطن خودرا كشم يكس هر وزادگاه است از آن ر

ان، هزاره ها و پشتون يدربارة هرات ياديز يهمانگونه كه دربارة بدخشان نوشته ام نوشته ها

گران يادگار مانده ام و ابراز احساسات به زادگاه باعث نگردد كه با دياد بيها با محبت ز

 انّ ارفُوم شُعو باً و قَبائالً لتَعاجعلنَا كُو «ه مباركة يآ يرو اصليپد ينسان باند، بلكه اينما يدشمن

  .ن باشديد هم هميگان باه بند يگه باشند و سرمشق زند»  كُمااَكرَمكُم عنداهللاِ اَتق

  

  

  يسويع 2000ماه مئ 

  اناياند  - بلومنگتن

  كايامر

  يت اهللا شهرانيعنا
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وب    يم
  

          دـبوده ان ركان ــرداران تـــسـه ـايم كـو آب جد

  اند  بوده نامداران  درآنجاملك شان خوارزم و

          چون بميل خويش از خوارزم هجرت كرده اند

  اند  بوده  رات و در خراسانـدر هـا انــالهـــس

  يمحجوبه هرو              
  

  مـر استثـ يدر زمانه درخـت ب          هنـر است يهركه او بيكمال و ب

  است  نه به بابا و جد و مال وزر          است علم و ادب يشــرف آدمـ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  »محجوبه هروي«مرحومه صفورا 

  شاعرة عارفه و صوفية معاصر افغانستان
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وم ب ا يب يم ي ش   يا
  

نابر اهل معارف بدخشان، ب عت قاطياز طرف اكثر يشمس يهجر 1352كه در سال     

منحيث مادر ممتاز افغانستان قبول  يبدخشان» يليسة مخف« يو تدريس يادار ياعضاشنهاد يپ

  .و بعداً ازطرف مقامات بلند عالية حكومت وقت تثبيت و تائيد گرديد
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  يو ادار يبا هئيت تدريس 1352راضيه بيگم مادر ممتاز افغانستان در سال 

  ش.هـ  1352سال  بدخشان ،فيض آباد يبدخش يمكتب مخف 
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  خانم راضيه بيگم با استادان و مدير مكتب ليسه مخفي

  ش.هـ  1352سال  يعبدالحميد عاطف در صحن مكتب مخف

  

  

  

  

www.enayatshahrani.com



  156                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  

  
  

 هئيت افغانستان درهند برياست محمد وليخان دروازي بدخشي خانم سفيد پوش بنام بي بي 

زنيكه بطرف راست شاه صاحب  خان، يو شوكت عل يامان صاحبه والدة ما جده محمد عل

  .رئيسه كانگرس يمنيسراوج يمت يريقرار دارد بنام ش

، فيض محمد ذكريا، غالم صديق خان يرزا محمد يفتلي، ميدر اعتماديح: افغانان ديگر

  .ي، معين حبيب اهللا خان ابويچرخ
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  يكي از ملكه هاي بابري يا تيموريان درهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورجهان بيگم يا تمثال فرخنده ملكه 

 امپراتور با ملكة حسن و سخن خانم

دانش و هنر نورالدين جهانگير 

  تيموري هند
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  زنان كهن سال بدخشان
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  پورتريت خانم افغاني بلباس كوچي، كار پنسلي از 

  )يمادر قندهار(كابل  1967 يعنايت اهللا شهران
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  )يمادر كابل( ي، كار پنسليجان شبنم، توسط عنايت اهللا شهرانپورتريت خانم گل
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  خانم خديجه پروين ،افغانستان ياول موسيق يبانو

  به ميران بدخشان داشت يكه ارتباط

www.enayatshahrani.com



  162                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  

)(يبدخش يگم مخفيشاه ب
  

  

و  يملمقاالت جالب ع يمگر باختريوسف سيش دانشمند گرانقدر جناب استاد يپ يچند   

و  ييكوي نهللان بنده درگاه ايدند كه به ايبچاپ رسان "ديام"ن يوز يدهق جريرا از طر يادب

 يياز سابق آشنا ناكه با نام دو تن از آن يپنج مخف يوارد نمود، از جمله معرف يت عاليفيك

ه يق و تحشيرا تعل ينواب يفيلأت يبدخش يكتاب مخف يالديم 2001چنانچه در سال . دارم

 يق نوشت و از رويآن را بخط نستعل يكرخ ير اخيالحاج محمد وز يمند گرامدانشبستم و 

  .افتياقبال چاپ  يآن در دهل

ب النساء يز يباشد و بگونه مخفيبدخشان م ياز اوالدة شاهان محل يبدخش يمخف   

ر محمود شاه يم يبدخش يپدر مخف .بوده است يبه و عارفه و صوفيشاهدخت با سواد و اد

ند و صاحب دل ممرد مهربان، دانش يكرده است، و يپادشاهسال در بدخشان  و پنج» عاجز«

و قلوب  ندانمستم يبلكه دلها...«: ديگويان دربارة او ميموريت يب نوابيغالم حبوبود 

ن مرد خجسته يد ايان مخلص و مرير و تصرف كرده بود و تمام بدخشانيرا هم تسخان ينوايب

داد كه مانع ورود يموقع نم يقاپوچ ه نداشت و به حاجب وپهر ور بودند بارگاه او دربان يس

مجلس او انجمن شعراء و محفل او مجمع فقها، فقراء و ... مظلومان و داد خواهان شود

ر محمودشاه به اثر حوادث ناگوار و حمالت از مقام يم). يبدخش يمخف 84ص (» فضالبود

او  يتخلص شعر. ديت گزاقام) خلم(ش دور ساخته شده و در ساحة تاشقرغان ييشاه

ف نموده يتال» چارباغ«را بنام  يند كه كتابياد سروده و گويو اشعار ز ياسم با مسم» عاجز«

افت و در يف وفات يدر مزار شر ـه1290ر محمودشاه در سنة يم، ميكه اكنون بدست ندار

  .آن بقعه مباركه بخاك سپرده شده است
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پا نهاد  يدرمقام تاشقرغان او به هست«اشت گذ يدر تاشقرغان پابه هست يبدخش يمخف   

 او پدرش نام). يخاص مخف يمنش يشعر از شاه(» آن ام البالد انواراز آن از خلم رفت بعد

نسب اورا لقب ه ديسو  گم نامشيشاه ب«باشد ينسب م هديگذاشت و لقب او س» گميشاه ب«را 

قامت در بلخ به كابل بعد از ا يمخف). يشاه(» نسب يد عاليس» عاجز«دخت محمودشاه 

د يش بنام سيداشت كه پسر عمو فيدر كابل تشر ينمود، و يرا در كابل سپر يرفت و مدت

ض شد و يدر كابل مر ربشد ميس نيجانبطالع  ينامزدش بكابل رفت از قضا و سست مشرب

خوشگوار بدخشان جنت نشان در  يتا آب و هوا بدخشان فرستادند به ءاطباة ياورا بتوص

 يافت، مخفيگر كرد و او در بدخشان وفات يد يزيفلك چ يكند ول ياريصحت او 

ش يب يسراب يايت كه دننسافته بود دايوفا كه داغها و غمها  يب يايده و آواره از دنيغمد

ازدواج تن در ندهد، هم چنانكه با نامزدش  به گريا كند و ديست و عزم كرد كه ترك دنين

بعد از حادثة نامزد  يو سخن هم نگفته بود، مخفات مقابل نشده يد مشرب در طول حيس

   .شدوانش به قندهار آواره ج

  دهار آواره سانـــو هم قن اندركابل يمخف

  انـر باغ و بوستيس يل رفته بودـهمچون بلب
  )يشاه(                                                                                                            

داد و يه سرميبدخشان جنت نشان گر غصرف نمود و بدا يدر آوارگ چهل سال را يمخف  

  :دادين سان نشان مياد بدخشان ايش را بيسوخت و ناله ها يچون شمع م

  ابان بدخشانيت بهركوه و بـفرش اس       قيبرگ و شقا وصد ينسترن و سور از

  ت الوان بدخشانـمـود نعــثل بـمـيب          وة نغز استـيم و پرمـالـدر آب و هوا س

  ب خوبان بدخشانـرت لعل لـاز حس        ييند چه گوـرقـمـب صفاهان و سياز س

  كمرتبه مهمان بدخشانيكس شده هر       بركنده دل از قوم و وطن كرده فراموش
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 اثيغ ر استينظ يعت بيطب ييباية خود راست گفته است كه بدخشان در زيدر وصف يمخف  

  :ف كرده استين توصيجرم را چنبزرگوار جرم بدخشان،  ياز عرفا يكي ياثين غيالد

            و بهار جرم       غاز جنت است قطعه و با

  دهد آن الله زار جرمياد از بهشت مي
  

ن يچن بدخشان از يگريد يدر وصف خاش جا يواصف ر بهادريسخنور آزاده نستوه م

  :ديسرايم

              ب در بساط صنعتتارين چه استغناست يا

  را  خار خاش -خار شد يخلعتگل بستر  
  

بعد از «: آورد يم انيموريت يد چنانچه نوابيآ يبه بدخشان م يطوالن يبعد از آوارگ يمخف

 ي، مخف)90ص(» د دوباره به بدخشان عودت كرديب اهللا خان شهير حبيآن در زمان ام

  :ديه گوز دوست داشت و چنانچيبا را نيقندهار ز

           ر بهار قندهار و دوستان با هم   يس  وشاـــخ

  آهسته  آهسته  چمن  م درگرديگشتيكه م

  )يمخف(                                                                                              

  :شمارد ين مبارك ميرا در بدخشان چن يآمدن مخف يبدخشان يشاه   

  خود           يماوا يبعد از چهل سال آمد او سو

  خود   يآبا  خانة  چراغ  او  روشن رد ــك
  

  :اد كردين فرينچنيانكه به بدخشان آمد يبعد از ا يمخف

  ست كه بردم بدل ارمان بدخشان          يعمر

  بدخشان  گلستان به   دميرس  صد شكر

www.enayatshahrani.com



  165                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

 رگـدم م اـتكند و يار مـيامت اختـاق» يقوزقره «ة يرـق بدخشان در يوـدر ارگ يمخف     

جانش را به  1383ام يبرد و در ماه ص يات بسر ميدر همان كلبة محقرش ح )يساله گ 85(

  .سپارد يحق م

  در هزار و سه صدو هشادوسه شد رحلتش          

  تشيخاص  نيهم  رـآخ  ودـب  را  يانـدارف
  

اد با او مكاتبه و مشاعره يز يشعراء و ادباده است، يها بچاپ رسيجا يدر بس يسوانح مخف

ف برده بودند هردو يبه بدخشان تشر كه شاه وقت يليل اهللا خليكرده اند، از جمله استاد خل

  :مشاعره كردند

اد خ يمخف   :ييب اس

  يدور   نيا   پروران  سخن   استاد     تو

  يبانـــــــجهان يزطبع ملك سخن را كن
  

اد    :يب مخف ييخاس

            يزدانيخوشم كه خضر رهم شد فروغ 

  يدخشانـب  يمخف ن ـسخ بشنوم  ه ــك
  

ا د ميشا   :ديو ي مخفي 

  خ وفات          يداده تارــــق دليشا

  ل بدخشان هنرـــــافت از لعي

  )ش.هـ  1342(                                                            

نفيا   :يب مخف ي 

  مرد           زمان  ينا در  رـفق ينوا

  ستان شدين نيخاموش در ينئ 
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  :ي سعديب  ش يمخف

  دميحرف از لب شكرش شن دم        يد  جانفراش چون خندة 

  »دميش قدمش بسر دويپ«دم          ـيـبچ  لـگ  مراد اغ ـب از 

  »دوست يفتادمش كه ا يدر پا«
  

عالقه او بود  يب النساء عالقه خاص داشت و از رويز يبه مخف ينسب بدخش هديس يمخف

  :اق او گذاشتيسكه تخلصش را به 
  

  :ب النساي يب مخف يبدخش يا مخف
  

  و انجامم چه خواهد شد ن گرداب غم آغازيدر   د    شد ــم چه خواهن دامير نوگرفتارم درياس

  »شد  خواهد چه   مانجام سر يمخف يدانم من اينم«      خواهد شد  شة خامم چه يا كانديم مخفيچگو

  »ينم سر انجاميب ينم نميب يبكار خود چو م«
  

او كه يسان زن تصور كرده اند درحاليرا تذكره نو يحصار يپر( يحصار يبه پر يمخف   

  )مرد بود

  تو دران غم نشسته بهست ازيست مهر تواش در شكسته به          آن دل كه نيآن سركه ن

  »تو بسته به يت باز بروـسيكه نيمـچش«ته به           ـسـم زارو خـداده غ رـش زهـيـاز ن

  »رد شكسته بهيكه دامن تو نگ يدست«
  

 يشعر يه هايز جوابيو ن» ادا«، "يشاه بدخش"، »يوحش«گر به استقبال يمخمسات د يمخف   

  .دل هم استقبال نموده استيسروده است و از حضرت ب ينواب به 
  

و   :يب مخف يب ا م

  شيسوير جعد گـيد اسـكه صد دل ش يرويپر

  شيوادــر ترك مست چشم جيتشدم بسمل ز

  شـيدن روـيد ياز آرزو و خون تپـماك ـبخ
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ه ها سروده اند يه ها و استقباليره وصفيوغ ييد عطاي، خورشي، داكتر باركزيمه عباسيوس   

سروده است، محمد قاسم  يمخف دوغزل در وصف يشادروان مال عبداهللا عارف چاه آب

ن نگارنده ير داشته است كه ايتحر يرا بنام مخف ير مطبوعات بدخشان كتابيواجد سابق مد

داشته  يد است خوانندگان ارجمند اگر دركيمباشد ايك جلد آن ميافت يدر يدر آرزو

  .نديباشند به من معاونت فرما

داشتند و  يآن هردو شهزاده طبع شعرن و سودا داشته و يغمگ يبنام ها دردو برا يمخف   

  .مشاعره كرده است نااز آن يكيبا  يمخف

ا شاه يو شع م      :»سودا« س
  

  لعل در كوه بدخشان از كجا غرق خون         يمهر اوالد نب  ندارد در دل   سنگ اگر

  :و

  دنديحان آفريخطت را مشك و ر          دـدنـيرـآف ان ـبدخش  لـلع  تـلب
  

گ اد مخفيا    :يب مخف ي ب

  ترا يفت سجده سراپاه صيكند سايترا          م  يرعنا  قد  نديب  سرو درباغ چو
  

گ يا مخف اد    :يب ب

  ترا  يشكرخا لعل   ا رب          آنكه او وصف كندين باد كالمش ينمك يهمچو مخف
  

د مخف ا    :يو شع 

  نه هايعرقناك تو شد آئ يا         خجلت از رويتوت  اـم  دةـيد  در  مقدمت  ارـغب  يا

  :و

  ستير چيخأنقدر تيز ايامت زود برخيق يكرد          ا ر يدلگ  مرا  مردم  يدار اطر ـخ  اسـپ
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دو » ب النساءيز يوان مخفيد«شود كه در  ياحتراماً عرض م يمگر باختريبحضور استاد س   

: ال آمده استيتذكرة مر آه الخدر «: آورد ين ميگر چنيد يها ير عنوان مخفيز زيرا ن يمخف

 يرباع ين مخفيا» ، محقق و صاحب جمال بوديموالناسنجارامخف يو خف يمظهر اسرار جل«

 يمعرف يجيا الهي يگر را رشتيد يمخف. دارد يسراست و از نجف است كه دوازده هزار رباع

دربارة » گم ملكة حسن و سخنينورجهان ب« دركتاب. پيدا ميكند رت يكرده اند كه اندك مغا

ام يسور داكتر قيل پروفك مقالة مفصينگونه يان آمده است هميبم يذكر يتخلصش بنام مخف

ن شرح يده كه فعالً بدست ندارم موضوع را چنيبچاپ رس» كاروان«برالس در  ين راعيالد

را به  يگريد يوان كسيداشتباه  يست و ازرويب النساء از خودش نيز يمخف» وانيد«داد كه يم

گم باشد كه هنوز شك دارم و مقاله را يد همان شخص، نورجهان بياو نسبت داده اند و شا

  .بدست ندارم

 يات متبركة الهيكدم از تالوت آيست و يدر طول عمر با قران مبارك ز يبدخشان يمخف   

داد، يتهجد انجام م يازهاخواند و نميد، نماز ميكشياضت ميگرفت، ريكرد، روزه ميم دورنبود، ذكر

داشت،  يبود، چهرة ملكوت ين واقعيداد، مهربان بود، پرده نشيكرد و صدقه ميرات ميبود، خ يسخ

كنند، يبود، همه جامعة بدخشان به ارواح او دعا ها نثار م گارزيو پره يه بود، متقيعارفه بود، صوف

ش دهد يان اورا در قعر جنت جايمشده است، خداوند عال يمكتب نسوان بدخشان بنام او نامگذار

يده است و درميان ده ام كه در كتابش درج گردينت را بچشم سر ديكه من كرامت آن پاك ط

مردم بدخشان جداعلي مخفي بنام ميرياربيك خان سر سلسلة ميران بدخشان در جملة اولياء اهللا 

  .محسوب ميگردد

  اقتباس از جريده اميد

  ورجينيا -امريكا

  شهرانيعنايت اهللا 
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  يهااز خواهرزاده خيل يبدخش يخان درواز يشهيد شة محمد ول

يبدخش يمخف
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خانمهاي ميرهاي بدخشان در كابل، در وسط خانم شة محمد ولي خان دروزاي كه دختر 

  .خالة اعليحضرت امان اهللا غازي و از محمد زايي ها يا سرداران كابلي مي باشد
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  مير زمان الدين خان، از ميران بدخشان در كابل
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عاليجاه ميرياربيك خان از ميران بدخشان در كابل
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  يكه از سوز عشق اين دختر زيبا و شايستة هرات باستان جالل يسياه مواز  يينما

  .دن مينمايدها و خوان يسوزد و در خيابان ها بنامش غزل سراي يم

.مشاهده ميگردد يدر وقت پير يين عكس سياه موادر
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  بدخشان ،ض آبادياز شهر ف يگوشه ا: سفر در وطن

  ي، كه در بارة موسيقييك خانم دانشمند و محقق امريكائ

  )كاله شپو و باال پوش سفيد(بدخشان تحقيقات نموده است 
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د ا مخف ا ا    :يس
در مطبعه بدخشان  يبدخش ياز اشعار مخف يبار نخست منتخب يش برا.هـ  1330در سال     

ن يابد اي ير مطبوعات وقت بدخشان اقبال چاپ ميبه همت روان شاد محمد قاسم واجد مد

اجد گذارد و يارش ميد محمد دهقان آن فرزانه مرد بزرگ در اختياد سي يوان را گراميد

  .اد آور شده استين يآن چن يدر ارتباط به چگونه گ
  

  جان اثر  نيكو  طبع اين دو حرف از    و معمول عرف   برسم  پس گويمس

  ياران عده  يـك  شـنيـده  بـودم از     مـسـتـوره  اكـثـر  مـخـفـي نــام  ز

  وانـهـسـت دي  دم اينكه اورا ـشـني    ادـدر  فيـض آبـو وارد گـشـتم انـچ

  دهـقـان  داد فـش زلطـ  آنـرا بمـن     هر گه  سـراغي  آن  از  همي جستم

  پرســان  نـمـانـد  هيچ تا  بگـويـم     جنگ اين     چوبوده مقصدم ازطبع

  تـاوان  هـيـچ  نـديـدم  نشـر آن  به    چو ازنسوان غنيمت ديدم  اين  قدر

  افـغـان     مـخـفـي نـامـي    بـنـام      وان  چنين  راـه  ديـبـخـود گـفتم ك

  بدوران   جو  زن  نشـانـي زين خدا    تـا  بـماند   كـردن  چـاپ  بـبـايـد 

  بدخشان  لعل از  او   كـه نـبـود كـم    ديوان   وصف در    بـبـايـد گـفـتم 

  مخفي  كم ز مردان  شـعر نبـود  كه     نيز  اينقــدر    ز  انصاف  دگر گويم

  د  امـكانحـ تا  كوشـشـي  نـمـودم     بوده  طبع    زير  كـه   بيـك سـالـي

  زانـعـزي  مـطـلـوبـتـر  نـزد شــود     ترديف  و  تصحيح  كه گردد سره و 

  نغز و شايان  فـارغ  طبـع  بـشـد از    صـدو ســي يكهـزارو  سـه    الـبس

  د پوره مرا اينـك يك ارمانـه شـك    واجد  گوي مي  درآخر  شكر  رب  
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  لعـل سخنگوي

  

  ي بدخشيديوان مخف
  

  

  

  

  
نندهيد  :  

  

و  ايناد ي ا ش
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ا ب سي ا  اد  و يد     ي 

ي  ابان د ده    يبدخش يمخف ي س
  

نهد با گذشت  يم يين اسالم در خراسان روبه رشد و شگوفاين مبيدرخت تصوف كه با د   

پردازد،  يم يتره ادب درش بر گسيگردد و با پهن كردن شاخه هايم يتناور درخت سده ها

كه به  يادب ياديز ياز شاهكارها يريبهره گ اآن در آغاز ب يكه شاخه خراسان يسنت صوف

ار آشكار يكه داشت بدرجه بس يض روحانيده شده بود با حضور فيآفر يزبان عرب

گذارد و از همان وهلة  يات ميژه ادبيبه و ياسالم يراتش را برتمام هنر هاين تأثيقتريعم

ن يد و ايبا يتولد م يدر يشعر عرفان يزبان در يدايناپو نبوغ  ين نفوذ روحانيست انخ

سده ها نقش  يتواند برا يشود بلكه تا كه م يم ين بخش ادب دريترريشعر نه تنها عالمگ

  .كند يم يا بازيسك آيدور و نزد يملل مختلف اسالم ينيو د يات معنويقاطع درح

ن ادب از نظر يشمند بوده و اارزور ثآثار منظوم و من يدارا يدر زبان در يات تصوفيادب   

ن ادب گرانبها از فلسفه گرفته تا يباشد و در ا يارزش بخصوص م يو تنوع حاو يغنامند

را  يقيث از مناجات گرفته تا دعا و از اخالق گرفته تا موسير گرفته تا حديخ، از تفسيتار

ا يق و وعظ و مذمت دنيما به تحق يتصوف يدبآثار ا بخش اعظم. ميريم بمالحظه بگيتوانيم

ن منزل يكه بر سرراه آخرت قرار دارد و ا يان ما منزليا از نظر صوفيافته است، دنياختصاص 

ا بمثابه ياست و لذات دن يخطا كار ين آفت برايا نخستينده از آفات است و محبت دنگآ

 يبت از عشق خداست و تمنانها صحيا يدارد و ورايرا از خدا باز م ياست كه صوف يحجاب

  .دهديرا رنگ عاشقانه م يسالك است و شعر صوف ييو نما ييامصال او هدف نوو 
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ده از يقص يش شعر و ادب تصوفيدايرد با پيگيرنگ خاص م يشعر در يات تصوفيبا ادب   

ابد و غزل از ي يق راه ميش و مدح به اوج رفعت وعظ و تحقيدروغ و تملق، ستالجنزار 

 يات تصوفينگونه در ادبيرسد، هم يم يمحبت روحان يبه مرتبه عال يشهوان ض عشقيخض

و  ياحوال و آالم آن يبرا يقالب يشود و رباع يم اخالق و عرفان ميتعل يلة برايوس يمثنو

 يان زنده دل و پاك نهاد ما به نثر درينسان صوفيهم. گردد يم يصوف يزود گذر نفسان

ان حكم و يب يت و قصه را قالب خوب برايحكا ده در انيخاص بخش يعمق و ساده گ

كنند و  يست مراقبت ميسنده گان سورئالياز نو يرامانند بعض يسازند احوال نفسان يم يمعان

نند و اشراق را بر عقل و استدالل رحجان يآفر يه من كوب در فلسفه حرف تازيبگفته زر

ابند، كثرات عالم را ي ياه مها ريگذشته به سرحد سبب سوز يدهند از قلمرو اسباب ظاهريم

نهند در اخالق  ياد ميشمارند و فلسفه وحدت الوجود خود را بر آن بن يبروحدت م يمنته

ش يو قمع اهواء و هوا حبس را پ لعگذرند ق ياست در م يت از توجه به آنچه سطحيو ترب

ول مي نمايند غالباً از توجه به ظاهر عدكنند در فهم قرآن  يه نظر مهاز مهار كردن آنها وج

ز خ راپيش ايشايان توجه مي يابند، سرگذشت مشاتأويل باطن را پيش از توقف در ظاهر 

شگفت چون  يث هايتاريخ آيينه عبرت مي شناسند، در سلسله اسناد اهل خرقه از حد

 يقيند، موسينمايه ميتك يواسطه و اسناد بر الهام قلبيند بيگو يسخن م يعن رب يقلب يحدثن

 يو ورد دعا يشناسند، ذكر جهر و ذكر خف يان مجقل يغالباً مركب روح وصو سماع را 

را از عشق  ياز قلبيسازند، در مناجات با خدا رازون يش ميصبح و شب را آبشخور روح خو

ان متبلور شده و آثار يم در شعر و ادب صوفين مفاهيبخشند همة ا يو خوف هردورنگ م

  .ده استيبخش ياز خاصير و امتيو تأث گستره، تنوع و عمقآنان را از هر جهت 

عقل و فكر  يايع گاه با قلمرو ذوق و روح سروكار دارد و گاه با دنين ادب متنوع ووسيا   

ت يان است كه موعظه و تربيآنچه با عقل وفكر خواننده سروكار دارد عرفان و حكمت صوف

رد و يگيرا در بر م انهيث و كالم صوفيحدن و آل قريخ و اقوال آنان و تأويرت مشايو س
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با  يحات او حتيباشد كه شط يم يآنچه كه با ذوق و روح سروكار دارد شعر و غزل صوف

تنها از  ير صوفيرت تفسيقلمرو و حكمت عرفان و س. شود يش شامل ميه و مناجاتهايادع

  .كند يم ين معانيان ايب يبرا ييه ليسو يز صوفيست شعر را نيآن نثر ن

ك شعر ين نثر مثل يرد گاه ايگ يك قلمرو تعلق نميشعرش همه ب ز مثلين ينثر صوف   

ور ثك بخش عمدة آثار مني يشود در زبان در يآگنده از شور و جذبه و شوق و عرفان م

ان منحصر به حكمت و ادب آنان يراث صوفيم. ور خواندثتوان شعر من يان را ميصوف

امع وان در جير وجود صوفيأثت. باشد يت شان نميشان و طرق تربيقت ايطر يوسلسله ها

انه مثل تركستان يم يايآس و هيهمسا يافغانستان و كشورها ز كشور مانيژه عزيبه و ياسالم

و  ران، عراق، هنديجان، ايكستان، آذربايكستان، تاجيزستان، اوزبيرغيق ،، قزاقستانيشرق

خالق و آداب اد است نه تنها در ايار زيبس )يه امروزيترك(ر يصغ يايآس يو حت پاكستان

روزانه از خانه گرفته تا  ياز امور زنده گ يارياقوام و ملل نفوذ قابل مالحظه دارد بلكه در بس

  .باشد يز قابل لمس ميبازار ن

ا و علم يان دنيكه از طغياكثر مردم ما، بخصوص، آنان يتصوف در گذشته پناه گاه بود برا   

 يخ بزرگ به تصوف پناه مياز مشا يكي يي تهفگن هردو بيان ايدند آنان از طغيهراس يم

گفتند، سرگذشت  يان حال را به زهد جواب ميان علم را به عبادت و طغيان طغيبردند، صوف

غالباً از  يها است كه حتيها و آواره گيت ها گرسنگياضيان مملو از رياز صوف ياريبس

باشد  يم يخال ها است محروم و ين پاداش سختيو حسن ظن عامه هم كه ساده تر يكنامين

ان از يصوف. نديب نمايدهند تا آنرا اصالح و تهذيت نفس انجام ميترب ين كار را برايآنان ا

قبول  يايكنند آنان جو يرا مذمت م ييزند و شهرت جويگر يزار اند و از آن ميشهرت ب

روند و  يم ميمخالفان غالباً از راه صلح و تسل يان در برابر آزار و جفايستند، صوفيز نيعامه ن

 يم يرا مثل نشانه فقر تلق يو فروتن يدهند خاكساريمانند نشان م ياز خود صبر و حوصلة ب

ان سخنور از همان آغاز در يان از خود زبان و اصطالحات خاص دارند و صوفيصوف .كردند
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شد مانند لب و چشم و  ير نميتعب يبردند كه جز به عشق مجاز يبه كار م آثار شان آنها را

ر و خرابات و زنار، خانقاه و يزلف معشوق و شراب و رباب و آواز و رقص، دخال و 

  .رهيصومعه وغ

پراگنده اند نه فقط در آداب  يان كه در سراسر ممالك اسالميقت صوفيطر يسلسله ها   

از  يز با هم متفاوت اند بعضيعت نيشر يكنند بلكه در طرز تلق ين با هم فرق ميذكر و تلقو

از آنان  يشتر اصرار دارند و بعضيعت بيت لوازم و قواعد شريت در رعاقيطر يسلسله ها

شتر سروكار دارند تا با ين سلسله ها با طبقات عامه بيكنند در هر صورت ا يم يكمتر پافشار

  .خواص و اهل مدرسه

باشد  يشان دور از امكان نميقت اين عامه در طريج بيد راياز عناصر از عقا يورود بعض   

م يراث مذاهب قدياز م يقت رسمها و آدابيطر ين سلسله هايجهت است كه در ب نياز همو

قت يطر ين سلسله هايمترياز قد. داننديان ناصواب و ناروا مخورد و آنرا متشرعيبه چشم م

 يم) ش.هـ 471 – 561( يالنيخ عبدالقادر گيه است كه منسوب به شيهم سلسله قادر يكي

ند او خود يگو يباشد م يبه خدمت و محبت بلند آوازه م يشتر بالد اسالميباشد كه در ب

ند و از يگو يز مير نير دستگياو را پ. خورد ينم يزيش چيكرد و جز از دسترنج خويكار م

 يرد و من براينبود كه دست  او بگ يد و كسيلغر حالجكنند كه گفته بود،  يقول او نقل م

  .ز لقب داده اندير نيعظم دستگن لحاظ او را غوث االياز ا. رميهركس بلغزد دستگ

شهاب الدين عمر بن خ يه است كه به شيديگر سلسله سهرورمعروف د يقه هاياز طر   

منسوب مي باشد او در تصوف طريقه معتدل داشت وي مرشد ) هـ 632(عبداهللا سهروردي 

  :ستان در يك جاي در باره او مي گويدگلسعدي شيرازي است كه در 

  شهاب          دو اندرز فرمود بروي آبمرا پير داناي مرشد 

و هندو ) افغانستان(نامور تصوف در ماوراءالنهر و توركستان و خراسان  ياز سلسله ها   

ه يو سلسلة نقشبند) هـ 618( ين كبريخ نجم الديه منسوب به شيپاكستان سلسله كبرو
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ه شاخة از سلسله يسلسله نقشبند. باشد يم) هـ 791(ن نقشبند يمنسوب به خواجه بهاءالد

را بنام يو سلسله و استر توركستان يپ يسويو آن منسوب به خواجه احمد  بودهخواجگان 

 يين نقشبند در توركستان مروج و محيند خواجه بهاءالديگو يكنند م ياد ميه يسويقه يطر

 ژه در دورةيابد و به وي يقه در هند نفوذ تمام مين طريد، پسانها ايگرد يسويقه احمد يطر

ابد امپراتوران ي يت قابل مالحظه ميه اهميخ نقشبندير و نفوذ مشايهند تأث يموريامپراتوران ت

ه يخ نقشبندير و خراسان بزرگ به مشايتوركستان كب يمورين تيو سالطهندوستان  يموريت

ان به شاه يموريسلسله ت يمور كورگان بانير تيكه اميگذارند همانسان يم مارادت عام و تا

ان و شهزاده گان يرزاياخالص خالص داشت، م يگذاشت و به و يراد عام و تام منقشبند ا

داهللا احرار ارادت يو بازمانده گان آنان در ماورءالنهر و توركستان به خواجه عب يموريت

در شستن  يند حتيگو يدند ميورز يه، اخالص و احترام ميگر خواجه گان نقشبنديدو

  .ندين افتخار را كسب نمايتا ا كردند يگر رقابت ميبا همد يدست و

ه است كه يقه چشتيه طريهمسا يج و معمول در كشور ما و كشورهايگر رايسلسله د   

ستان افغانستان است ياز س يباشد و يم) ق.هـ  633( ين چشتين الديمنسوب به خواجه مع

كر ن گنج شيدالديخ فريش ياخالف و. دورآ يقه و سلسله را به وجود مين طريدر هند او

و خواجه حسن  ير خسرو دهلويمرشد ام) ق.هـ  725(اء ين اوليخ نظام الديو ش) ق.هـ  670(

  :ر خسرو آمده استياء در باره امين اوليچنانچه از خواجه نظام الد. باشد يم يدهلو
  

  دـنـنه ارك ـت ترك تركان اره بر يز براـك

  رم ترك توركيرم و اما نگيترك تارك گ
  

ه يمولو يكياست  يتصوف دو سلسله بلند آوازه يه امروزيم در توركيفتگذشته از آنچه گ   

) ق.هـ  762( يروم ثم يخلن بين دو فرقه به موالنا جالل الديباشد ا يه ميبكتاش يگريو د

  .ژه مراسم و آداب آنان استيكه رقص و سماع پرشور و .باشد يمنسوب م
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خ يمشا. يردش افالك و اجرام سماوست از گين رقص و سماع نزد آنان نشانه و رمزيو ا   

 يداشتند با دربار خالفت عثمان يكيه كه با دربارها نزديخ نقشبنديه هممانند مشايمولو

كرد  يبه سلطنت جلوس م يد عثمانيفه جديكه خليزمان يم كرده حتيو رابطه قا يكينزد

  .بستند يرا بكمرش م يرويه شمشيوخ مولويش

         يه منسوب به ابو العباس رفاعيفاعرد شده سلسله ايقت يطر يعالوه از سلسله ها   

      ياحمد البدو يديمنسوب به س) هياحمد(ه يدر عراق سلسله بدو) ق.هـ  512 – 570(

ر بس سلطان يند ملك بيگو يم يحت(رواج داشت  در مصر و مراكش) ق.هـ  596 - 675(

عالم اسالم  ينجا و آنجايا گريد يها قهيك سلسله طريو ) ديورز يارادت م يمصر به و

و عمل كرد تفاوت  نيش در آداب، طرز تلقيگر كم و بيابد كه همه با همدي يرواج م

قه يز وطن ما افغانستان طرياد شده در عزيقت يطر ياز سلسله ها. خاص خودرا داشته اند

ر رواج شتيگر بيقه ديه از هر سلسله و طريه و چشتيقه قادريقه خواجگان، طريا طريه ينقشبند

ه و يشتر از قادريه بيقه نقشبنديقت ارادتمندان طرين سه سلسله طريان ايداشته است و باز در م

كان و يان توركان و تاجيشتر در ميما ب يال كشور گراممشن سلسله در يباشند و ا يه ميچشت

  .باشد ين پشتونها معمول و مروج ميدر جنوب در ب

ت معروف بوده است و يار معمول و مروج و نهايه بسيدر گذشته در بدخشان سلسله نقشبند   

د احمد ياهللا از احفاد حضرت س يكه به شاه معصوم ول يجرم ياثين غياث الديرغيم يحت

ده يورز يباشد ارادت م يم يصبغت اهللا مجدد صاحب حضرت جناب بزرگ جد يرهندس

اث ير غين راجع به مخ بدخشايه بوده است در تاريقه نقشبنديان طريده گان و راهيو از گرو

شان در هند در ين قدس سره كه اياث الدير غيم«: ميخوان ين ميچن يجرم ياثين غيالد

افته و از يكرده اجازه ارشاد  يل احوال باطنيبرده اهللا مضجعه تحص يخدمت شاه معصوم ول

 يشان مستوليجذب كه به ا يالين رفته در راه به سبب استيفين الشريارت حرميحج بز يبرا

ابان بود و در يزادو راحله بنابر غلبة احوال در آن ب يبود مدت شش ماه در بر مجنون افتاده ب
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ار ين دياز سادات كبار ا يكيده خود يض آباد گردير سلطانشاه وارد شهر فيام دولت ميا

ب چهار صد قلندر در خدمت يدادند و قريدوشنبه و جمعه بذكر جهر اجازه م يبودند روزها

دند يكش يقلندر بچه گان خوش الحان زمزمه و نغمه را از حنجرة حلقوم م شان بودند و

دند و اگر كاله و يپوش يشان لباس فاخر ميربودند و ا يرا م يان عرش معليكروب يدلها

ساختند و با اسپ خوب  يره كاله وژنده ميكشم يگران بها يكردند از شالها يجنده م

با قلندر بچه گان  يوه قلندريرفتند به همان ش ير ميشدند و هر گاه كه به نزد م يسوار م

  ».رفتنديكنان م يخوش آواز زمزمه انداز

ه به بدخشان آمده و در يان نقشبنديله صوفيه از توركستان و ماوراءالنهر بوسيقه نقشبنديطر   

عوام و خواص بدخشان امروز از  يتوق يگردد كه حت يان چنان مزج ميبدخشان يزنده گ

ن يا بهاءالديا ير بالگردان و يا پي ون ير بهاءالديا پي يارند اياخت يزند بيخ يمش بر يخو يجا

ه يژه سلسله نقشبنديان راه عرفان و تصوف و به ويراه ياثيگذشته از غ. دهنديبال گردان سر م

ض آباد، يدر ف ياثيعبدالجبار معاصر غ يمردان چون مولو يار اند وجود صافيدر بدخشان بس

 يدال درتنگض آباد، شاه ابيبهارك، خواجه عبدالمعروف در ف ين در چپچيدام اليخواجه ق

و  ممحمد اكر ين در وردوج، دامال محمد عثمان در بتاش، مولويوالر، دامال محمد ام

 يمولو(م يمحمد نس يقره مغل ارگو، مولو دهكده ر قره مغل دريا پيقره مغل  يمولو

ب اهللا در يحب يشاه اخگر در جرم، قارد يس يدر حصارك جرم، مولو) دهن دره -بزرگ

) يتال يگريا يسعد يمولو( يز محمد بدخشيعز يمحمد در جرم، مولو نقربا يجرم، صوف

  .ن ماييباال يست برگفته هايارگو و امثالهم همه شاهد خوب در

قت معمول و مروج در يطر ين سلسله هاياز ا يكيبكدام  يبدخش ينكه مخفيبهر حال ا   

نست كه ياست ا آشكارست، آنچه كه بما يمعلوم ند بما يورز يو اخالص م بدخشان ارادت

ز گار بوده است و جز قلم و كتاب و قرآن و ذكر و يو پره يار متقيزن بس يبدخش يمخف

 ينكه در عشقش شكست ميز عالقه نداشته است هميگر چيبه د يدعا در زنده گورد و
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ا يدل دنيند و بگفته بيگز يم ييلت و تنهاكند گوشه عز يز را پشت پا ميگر همه چيخورد د

لت ب عزيو ع )1(بندد يش ميخو يقناعت بپا يجنبد و حنا ينم شيخو ياگر دهند از جا

  .شمارد يرا از هنرش و تلخش را از شكر خوشتر م ييتنها

رانش از صبدخشان و ميهن ما و به ويژه معا سخنورانشعر مخفي بدخشي همسان اكثر    

ب و تشبيهات  لطيف گرفته تا يوردار است در ان از تراكصوف بر خعرفان و ت چاشتي

رت به چشم مي خورد اين امر از قدرت سخنوري فريف به وو كنايات ظ استعارات

 مخفي در غزل، قصيده، مثنوي، قطعه، رباعي. اشعارش حكايت مي نمايد غنامندي و تنوعو

مخمس و مثنوي از خود  و زل و رباعيطبع خويش را آزموده در قصيده و غ و مخمس

  .توانايي بخصوص نشان داده است

ا نكوهش از غرور و يه، مذمت دنتگذش ياز زنده گ يمانيندامت و پش يدر شعر مخف   

ن به يدار محبوب و وصال آن، تلقياق ديعمر، اشت نو زود گذر بود ييوفايبو يغفلت و بد

از تغافل محبوب و  يتنگف به دوستان، دل يحوصله و صبر و قناعت، روا نداشتن تكل

و  ياز تنبل يزاري، بيو بوالهوس يو مرتش ياز راش ، نكوهشيابيز از زهد رياو، گر يسنگدل

و  قدرو دانستن  يص به كار و كوشش سازنده ،وقت شناسيق و تحري، تشو يكاره گيب

با  يره بختيت و يو يت از هجران و دوريمعشوق، شكا يوفاياز ب هت آن، نالياهم

خورد ينها به چشم مير ايم نظيو موضوعات و مطالب و مفاه يو معارف دوست يورمعرفتپر

  :ن امر استيخوب ا ياين گويريات زياب
  

 ا و شاكر باشيبكس مرسان مخف يدــب

  هست ييعاقبت جزا يكه طبق هر عمل
            

  

                                                 
ای خوی   ندنیا اگر دهند    سته ا حنای قناعت ب ای خوی          من  م ز  )بیدل(جن
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  احباب ستو ام مجل يرو يكه ب ياز آــب

  ن عذاب استيت مراعسگر روضه خلد ا

          

  بلـلـــب وـه چرّـغو ـروزه مشه ـت سـبا دول

  ش جهان پا به ركاب استيدوران گل و ع

  تـف دوست را غرض آزردن من اسيتكل

  ستــبان چه حاجت ايمرا به بزم رق يمخف

          

  يــن تغافل تا به كير اـــگستم يجفا چو يا

  خبر خواهم نوشت ين پس بينامت از ا سربر

          
  

  داردــــــــر نيــو تأثــت تـخـدل ســم بــآه

  گ استـــل سنيشة دل مايچه كنم ش يمخف

          
  

  ل حور از دل برون آرديخلد از سر، م يهوا

  تير از مصحف روـد اگـة زاهـيد آـوانـخـب

          
  

  رس مذهب رندان باده خوارـپـد مــزاه

  ن به كنج مدرسه كن با كتاب بحثيبنش

          
  

  گل مراد يديدل شباب رفت و نچ يا

  رنج خزانتو زباد  يكش يون چه مـنـاك
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  دهم از كف يصد جان دهم و مهر تراك

  ند كه برزنده بود دادن جان تلخـر چـه

          
  

  گذرد يم يام خوشيكار كن كار كه ا

  ة عار است مبارك باشديما يلـنبـت

          
  

  ده است هنوزيخم غم هجران نكشترك شو

  ت هنوزـده اسيـش نرسـوشـاق بگــآه عش
  

 ين مطلع هاين است اما ايرفز و وجد آيشور انگ يبدخش يمخف يگرچه اكثر غزلها    

  .ن استيرفن و آيار تحسيبس ردر خو يقيموس يسالست و داشتن چاشن ين از نظر روانيريز
  

  تيد دلجوـرام قـكند بر پا خ يامت ميق

  تيبارد از طرز نگاه چشم جادو يال مب

          

  ام شباب استيز كه فصل گل و ايبرخ

  خانه ثواب استيرفتن ز حرم جانب م

          

  گشته مهمان من آن سرو خرامان امشب

  بـتان امشـشك گلسررانة من يهست و

          

  كه چشم مستش عالم خراب دارد يترك

  ب دارداـسـدر ح يف مارا كيد ضعيص
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  ده است هنوزيترك شوخم غم هجران نكش

  ت هنوزــده اسيـش نرسـاق بگوشــآه عش

          

  نديــد بيآ يكـاش زاهـد بــه ســركو

  دست هنوزيدست و نديباغ خلد كه شن

          

  آن شوخ جفا كار كه لب چون شكرستش

  شـتـون قمرســه رخ چـار كير عيآن دل

          

  شه عاشقيبت شــــــــاد ليپرخون بود از 

  شة عاشقيو اندـــــــگ تـن تنـر دهـكـف

          

  ميخوبان كرده اــــتا كه دل سودا ب

  ميا اوان كردهــــشق تـمار عـدر ق

          

  مانه در بغل دارمـــيبه دست سبحه و پ

  خانه در بغل دارمــــم و بتـه رفتـعبـبك

          

  ده بودميدم ندـــيران دـهج يا رب بالي

  ده بودميدم ندــين درد مرگ درمان ديا

          

  م فتانت نه من، صد همچو منـشـهالك چ يا

  خراب لعل خندانت نه من، صد همچو من يو
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  م تن آهسته آهستهـيـخط آمد برخت اي س

  برون شد سبزه ات گرد سمن آهسته آهسته

          

  داد گرمنـيـة بـشـيـا پـفـوخ جــاي ش

  بنگر كه زهجر تو تو چه آيد به سر من

          

  رفتهـو گــــــــم او خـاغـا بـم تـدل

  سو گرفتهــــــــزخويش و آشنا يك
  

ختم سخن يك نكته را قابل ياد آوري ميدانم و آن اينكه مخفي بدخشي در  بهرحال در   

مي خواند بنده بر اين باور است كه او به تخلص » مخفي عاجز« ده هايش خودرارواكثر س

  .نرا زينت بخش نام خويش نمايدآپدرش مير محمود شاه عاجز نيز توجه داشته و خواسته 
  

  في عاجزــــاين كم خرد هيچمدان مخ

  ار معلمـتــــفـوز زگـم ادب آمـتـگش

          

  ز به هر نمازـيفه عاجـفي ضعـخـن مـاي

  دعا از دل و از جان خوش آمدي گويد

          

  اهيـعيسي نبود دركرم همچو تو ش

  بر مخفي عاجز كني از لطف نگاهي

          

  تانـسـانـغــــــــوي افـنـعـادر مـبر م

  د غير دعاــــــــاز مخفي عاجز چه رس
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غمگين و مخفي بيچاره ي، مخفي دلريش، مخفي صهمينگونه كار برد تراكيب مخفي عا    

هار بنده گي خالصانه به اهللا در شعر بيانگر عجز و برده باري و فروتني وي در زنده گي و اظ

   .مي باشد )ج(پاك

مسمي نموديم از » لعل سخنگوي«اينكه عنوان اين سروده هاي ناب مخفي بدخشي را به     

لعل هم منسوب است به خود دليلي دارد بسيار زيبا، و آن اينكه مخفي بدخشي است و 

بدخشان و به آن شهرت جهاني دارد، از جانب ديگر خود شاعر هم در اشعار خويش از آن 

در چند موارد نيز ذكر بعمل مي آورد، افزون بر اينها شادروان استاد خليلي هم شعر مخفي را 

  .به لعل بدخشان نسبت ميدهد و آنرا ماندگار و باقي در نزد اهل دل ميداند

  

  اهللا التوفيق و من

  برهان الدين نامق
  

  
            

  

  

  

  :خ مناب  م
أليف دكتور عبدالحسين زرينكوب و ت ارزش ميراث صوفيهمطالب اين نوشته بيشتر از كتاب در 

  .استفاده شده است وان مخفي بدخشي و تاريخ بدخشاندي
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   يسخنگو لعل 

  

  النسب  سيدديوان  
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  ايل     
  

  د    

  ان ماـيد بــتو باش يدر خورثنا يك             اـان مـت زبـاتـصف ير از اداـاصـق يا

  ان ماـهـردد نـكار نگـو آشـا از تـت             ميرسير ميش چو تصويبذات خو يماك

  ماان يت چرخ بلند آشـفـاز اوج ه             م ورنه بوديفقس هستازحرص دانه در 

  آن مان ويچه بود ام تايخود چه اما             ميـحـور جـتم و نه در خـشـق بهينه ال

  ان ماــر دكسراـأس سياع ـدارد مت             دــشام ـخ يوداـر سـز در سيزـعمر ع

  هان ماـم تا چه بود آنجينجا چه ايا             لـت ورنه با عمـرمـر كـد بيـم امـيدار

  غيچاره ات دريب» يمخف« ن زكممان يا

  ن روان ماـاز ت يبر يكه م يا رب دمي

          
  

سيع س )(يد ال
  

  ين او ادنيو بگذشت زقوسـراج تـمع             يم سرور اعلـجـر عـيـرب مـاه عــش يا

  )1(يو عقب  ييدن  شد  بهر تو آراستهاز             نديگه تو همچو گدادر رـشاهان همه ب

  ايبه ثر تا مك ـرعت زسـر شـرمانبـف             برت حكم تو بود مشرق  ومغـعيــب در

  يبطحثرب ويتا گشته صدف در ترا              شم كنند سرمه صفت خلق غبارشـچبر

  وحوا  آدم  عـيـفـرد شـرا كـام تـا نـت             انـشـيزش اـغـنشود خداوند جهان ـبخ

                                                 
ر تو آراسته شد عالم ع      از 
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  حايمس بر چرخ بود نام خوشت ورد              تو باشد يوـاگاه ثنـك چـف به تـوسـي

  تا منكر فرمان تو شد آن خس رسوا             به فنا داد يـوكت شاهـش  هـمـه ز يروـپ

  ذكر توكند قمري و بلبل به چمن ها             چون الله به گلشن همه گل داغ تودارد

  فاعتـش  دــيــام  وــت  ياــهــرمــزك  دارد

  )1( اهاـاست بدرگاه تو ش يعاص» يمخف«ن يا

          

  

  ويا 

  ترا  يكوي، رخ نيد خط غالمـه دهـم          ترا يل روـهر، گـود مـده بـن بنيرـمتـك

  ترا  يدر چمن جلوه كنان قامت دلجو          ديد  روز كهـزآن  سپر فاخته يبشد  وسر

  ترا  يوـه دهد لعل سخنگـبوس يكيتا           ميرينا گيچو م زدح راـك قـزد از رشـس

  ترا يكنعان صفت رو يهار م دنيش يم          شد از چاه چو هاروت بدر ين مروب يك

  ترا  يروــاب  د طاق دور نگــردر نماز ا          كند  فراموش راب ـمح  ه وـبلـد از قـزاه

  ترا  يوـكيـن  ارضـع ا، ـان دغـبيـبا رق          نميب  محفل  ردن از هجر توام به، كه بهـم

  ترا يسويگ هتگتاكه برده است صبا ن          ديĤيم  برون  شرم شب بوست كه از  يبو

  ان گرددـوه بدخشـگر كـون در جـل خـلع

  ترا يگر وصف كند لعل سخنگو» يمخف«
  

          

                                                 
د توشاها  ١   این مخفی عا س او
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با   س د
  

  ترا  ياـميس  نه يآئ  ز  ر ـدگ  بيز  رسديم          راـت  يالـشه  رگسـن  دهد سرمه فسونيم

  راــت  يدالرا  نــحس ن ـــم  دةـيد رة  از           نديربـگ  ددو  دـيـورشـخ  دةــيد  در  آب

  راـت  ياـرعن  دـق  نديـب  هـك آنروز   از  آه          دـزاه  يطوب م ـغ  از  جهان يگشته رسوا

  ترا  سنمساي  فـزل  كشد انه ـش ي ـتا بك          دلـم  چـو  تـزلف  دست مشاطه جدا باد ز

  راـت  االيــب  تـامـق  مگـر  تقليـد كـرده           باغ انـدر  سـرو سـر   ابرـبـتند ميگشت ص

  راـت باالي دو  حسن بود سبزه   لـردگـگ          خط برخت گشت عيانرجان من غم مخور ا

  اربيالمش ن باد كينمك» يمخف«همچو 

  ترا ياـر خـكـف كند لعل شـيـآنكه توص

          
  

فا     
  وانة خودراـيا رب دل دـينم ـون كـدانم چــن

  را  خود   ل خانةيفت صحرا نه مـه دارد الـن

  از روز ازل قسمتردند ـكق را ـراب عشــش

  1را خود مانه يپ ام   كرده ازل پرمـن از روز 

  2عشقش همچو پروانهشب تارم نشد روشن ز

  مگر از دست خود آتش زنم كاشانة خودرا

  ا پرورـچرخ جفيا يكه با من دار يبكن قصد

  را خود رانة يم ول غيكه كردم فرش راه س 

                                                 
ر ١ ر  یمان خودرا من از خون    کرده ا 

روانه  و    ش تار نشد روشن ز شم هم
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  خا رايه زلـتـان رفـبجش ـآت ينو ـآهم همچ ز

  را خود  ةــتانـمس  ةـنال  تانـسيا درنـم تـكش

  ايدل  يحـاصــل غــم   بـجـز  ندارد مزرع دنيا

  خودرا بيدانة   بســوز از برق آهـي خـرمـن

  دانــــم  آن  از  بردل رسد از دوستانم زخمها 

  خودرا  بيگانة  صحبت  غـنيمـت زآشـنائـي

  شيرايـگ مژگان  از  دد تا دلت صد چاكرنگ

  خودرا  شانة  زلفش  درشام يمحرم ينساز

  »يمخف«وفا از كس وفا يم درجهان بيديند

  ودراــمع او پروانة خــش يفداكه تاسازم 
          

  

لي    خند 
  ت دل ماـاب اسـر نـوهـون گـر جنـهرچند زدست تو خراب است دل ما          در بح

  كه در آتش و آب است دل ما تسيردة خونبار           عميچون شمع ز سوزجگر ود

  ما  وج سراب است دلـاز منه تر ـب تشـت          لـابان فراقيكرده ب يـكه ط چند رـه

  ت دل ماـاده و آب اسـب يورــر خـيـرا          با غ داـر خـت بد مهـب يو اـتا چند بگ

  ه بگذشت و بخواب است دل ماـن قافليبهارم          ا ياـراپــود ســك خندة گل بي

  ما ت دلـاب اسـن در خوشـيـمهره مب رزف قدر ندارد          خخانند ـش تو مـيدر پ

  شيدلر» يمخف«ن غزل از يا يچون خواسته ا

  1ت دل ماـواب اســو جــوال تـه سـا بـيوـگ
          

                                                 
زل حضرت بیدل همه دل علیه الرحمه سروده شده است  ١  ال این  زل به است   :این 

ست دل ما    رآ ست دل ما          هم آبله هم چشم  د رن شرا   یمان 
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  بش بش
  زنــور شـمـع من بزم رقيبان روشن اســت امشــب

  امشــب  شــرار آه مـن بر انـجـم آتش افگن اســت

  چـنـان گـم گـشـتـه خوابم در فراق چـشم جادويش

  ش سوزن است امشبيمم همچو نشچمژگان بكه هر

  ن ماتميند ازيه بر چرخ خون گرـرو مـهـر مـزد گـس

  شب جان كندن است امشب را ر اوـد خاطـيـه صـك

  شيدلجو  قـد ش يپ  به مزن كــوكــو  يقمر يتو ا

  امشـب  اسـت كـه سـرو تـو غـالم سـرو  آزاد  مـن 

  ت افتاد در دلهاـكسـن راشيكـف مشـزل يـتـكسـش

  امشب  است  بشكن  ت جان مشتاقان چه بشكنيافد

  تاقانـل مشـتـر قـهـرده بـــركــرخ در بــاس سـبـل

  دل شب خون خوردن است امشب يهم آماده باش اتو

  1»يمخف« ين فرد خوش را از شجاع الملك ايبگو ا

  بـت امشـن اسـگـرخ ناوك افـر آه من بر چيكه ت
          

  
امو   خا 

  

  هست ويرانة من رشك گلستان امشب    خرامان  امشب سرومن آن گشت مهمان 

  بـدهـم گـربه  نثـار قـدمش جان امشب    تحـفـه درخـور اونيـسـت  مرامي شايد

  ساقيا يك  نظري سـوي غريبان امشب    بـزم بـــي كلفـت اغـيـار بـود  بهر خدا

                                                 
اع سروده است   زل شاه  ال  زل را به است   .  این 
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  ضوان امشبكي كشم منتي از روضه ر    1ساقي وباده ومعشوقه و گلگشت  بهار

  تا كـند خـانه نامـوس كه ويران  امشب    كله كج كرده وسرمست وغزلخوان آمد

  درجگرخنجرم ازجنبش  مژگان  امشب    محــو ديدار تو اي شوخ چنانم كه  خلد

  ساغر مي بكف ازمجلـس رندان امشب    شيخ ما عقل و خرد باخته  خوش ميĤيد

  ا كـند خانة  پروانه  چـراغــان امشـبت    2غباجانب    رفت آن شاه جهان شمع  بكف

  د نهان گشت و قمر شام بخفتيقرص خورش

  بـان امشـابـه تـرم رخ آن مـاز ش» يـمخف«

          
  

ه ل س    د
  است واب ـث  انهـخيم  انبـج رم ـز ح ن ـتـرف          تـاس  شباب  اميفصل گل و ا ه ـــــك ز يبرخ

  است  رابـش جام   مـو ه انه ـميمان تو پـچش          ازمــمـن  رابـو مح ه ــلـقب  دــش  وــتـيروــاب

  است  ذابـن عيت مرا عـد اسـر روضة خلـگ          احباب  سـمجل  توم  يور  يب  هـك  يآ  ازـب

  است  رابـخ انه ـد خـز تو صياز غمزه خونر           3اهتـنگ  هــب  رانـيو شده  من   دل  هــن  تنها

  است  ابـضـاطه خـة مشـپنج  مـون دلــاز خ          هـردم  وـت ن يـبزلف ت ــــدس  زند  كهـبس  از

  مست است كه افتاده بمحراب وبخواب است          تـــســـياه ان ــــابرويتو چشـم  دو  طاق بر

  تـاب اسـبرك  اـپ  ش جهانيعدوران گل و           بلبل  چو  غرَّه  وــمش  روزه  هـس  دولت  اـــب

  سوي دلدار» مخفي«قاصد تو ببرنامة 

  4آنهم كه جوابي نفرستاد جواب است 

          
  

                                                 
شوقه و گ ازاهد ١ ارباده و م شت    .ل

ف   هان شم ب   .                ان بارفت آن شم 
سمل به نگاهت   ا نه دل من شده    .ت
ست            وا وابم نفرستاد  ر که    گ
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  لو 
  اله هاي بي اثر خواهم نوشتـتا بچند از ن         تابكي از حال زار خود خبر خواهم نوشت

  نوشتخواهم گريداداي ب با تو ي گراشمه        آوري  تاب يدائيهات كآنچـه ديدم از ج

  جگرخواهم نوشت ازخون سرخيهاش جاي        گفــت  خونبار حال هجرانت نوشتم ديدة 

  سرنامت ازين پس بيخبرخواهم نوشت بر         يتابكـ  تغافل  نيا رستمگ اي جـفا جوي 

  گـر نـويسـد وصـف شـعـر خـود بلـوح زر نـديـم

  1آن را من جوابي چون گهر خواهم نوشت» مخفي«

          
  

  يلعل سخنگو
  تـادويـج  مـشـبالمي بارد از طرز نگاه چ          دلجويت  د ـرام قـخ اــپ بر  ندـت ميكـقيام

  گويتـخنـس عل ـب لـتكلم گر ل در در آيد             اندرني   آب  و شكر  پنهان  در صدف  ر شود د

  ابرويت  رمـد از شـميكش ربرـام سـمه نوش           خجلت  از سرميكند خورشيدنقاب از ابر بر

  تيآهو دنبالاست بركمان دار مگر زابرو   گوشه چشمت بدل گفتمربال راديدم خچو

  رويت  صحفـم  ازرـد اگـة زاهـد آيـبخوان    رون آردـب  دلور ازـهواي خلد ازسرميل ح

  پهلويت بنشسته  غير راينم ب از آن بزميكه            خوشتر  مرا تــروي دن ــاديـو ن م تنهائيغ

  نـيكـب لـاگر دور است از بزم وصالت روزو ش

  غمگين زجان و دل دعا گويت» مخفي«بوداين 

          

  
  

                                                 
اری گفته است   زل ندیم قی ال ی  زل را به است   .مخفی این 
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  ييشنا يبو
  هست يعذرخواهتو يه غم كه زلف دوتاـچ           1هست يـش تو جانا مراگناهير به پـاگ

  هست  يه در شكست دل زار من صدائك           يدانست سنگدل چو  من  بت  يشد  ينم

  هست يائـنـآش يوـش بـوز در كفنـنــه           گفت  بحسرت و  قاتل  مرا   دياك دـبخ

  هست يـائـرا وفـت ياـفـه جـكـد آنــيـام           يبود  اگر  مـدل  يتـشـنگ  رابـخ  نيچن

  هست ييرها يان را زپـجه يـتگـه بسـك           تــگف  افغان  به  يشدن  جدا  ندـب  ندـزب

  هست يراه گفت نكهيا است غلط بدل زدل           ياثر  دلش در ت ـسين  دلم  يها  الهـن ز

  هست  يرراهضخوج باك ندارم چو ـم ز           اجل  يناخدا  ز ادم ـش  تو  رـهـب  رـبح ز

  هست يـائـكسـتو بازلف مشذار ــر گـاگ            2سحر  مينس  يا  شمير  دل  بحال رـنگ

  و شاكر باش» مخفيا«بدي بكس مرسان 

  3بقـدر هر عملي عاقبت جزائي هست

          
  

ا ل    ديد
  4گرفت سحاب   دامن برخ   ود زشرمـكه خ          ن نقال گرفتيخود آن نازن يمگر زرو

  گرفت گالب گل برگكه ازين به صانعي            نــازم  او  آتـشـيـن عـــرق نـگـر بـرخ 

  ركاب گرفت  او  بـوس چـرا كـه دولـت پا           رشك بخود گداخت قمرتا هالل شداز

  تــرفـگ اب ـتـآف ور ـن تو رخ   وـت رــپ  ز              رديگ  يم از آفتاب   يچو مه كه روشن

                                                 
  اگر زدیدن رویت مرا گنا هست              
  خونم ای نسـیم سـحـرگرحال دل   
زایی هست   ق هر عم    که 
اب گرفت     که خود زشر بر دامن از 
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  گرفت  خواب يخت جايل اشك فروريكه س           1 آرام  دل   ملك ز مة راحت يبكند خ

  گرفت  تابـچيبه پ فه ام اماـتح تـرفـگ           شـزلف  شانة چاك دل صد ببردم از

  ؟»يمخف«د را بكف يكه كرد دولت جاو

  2تـراب گرفـو تـكه دامن آل اب يكس

          

  

ش   ا 
  چه حاجت است  به گلستان راـتان مـدوس يب

  3دارم چو الله داغ به بستان چه حاجت است

  تـب اسالــم لبـشـير عــاغـده ســياز آب د

  ت استـمجلس رندان چه حاججام شراب و

  تـاوس لطف ز همفاـوش راـم د ـشـكيم مـغ

  4تــبان چه حاجت اسين درد را بناز طبـيا

  م غم عشق و فراق دوسترتا كـي نهـان خو

  دل خون چوغنچه شد لب خندان چه حاجت است

  قـاست كار عش يچون شمع اشكبار خموش

  تــنهمه افغان چه حاجت اسيب ايعندل يا

                                                 
ند خیمه و خرگه ز     راآمل دل  ب
ی گفته است   ر فاریا ه زل زیرین  ال این  زل را به است اوید رایگان مخفی این    :گرفت دولت 

ناب گرفت              ن سرزلفت زمش   و آیینه از دست آفتاب گرفتر ت  خرا چ
ت است   ستان چه حا ل  له،  م چو   دا
ت است   ان چه حا ی م بدست اوست                این درد را نیاز    م می کشد مرا و عال

www.enayatshahrani.com



  200                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  1او  قد  جا سرو ـه كـــت ورنـسياف نـانص

  نسبت به سروقامت جانان چه حاجت است

  ت را غرض آزردن من استـف دوسـيتكل

  حاجت است  چه بان يمرابه بزم رق» يمخف«

          
  

و   ب ب 
  از مردم زنگ است نخوار تروخمژگان تو     2ه مست تو آمادة جنگ استيچشم س

  3نگ استچب ه تاب يغ سيكجت ت يز ابرو   را  كمر  ر دلم بستهيتسخ ينت پـحس

  تـاس   وش هم كام نهنگـالجـن بحر بـيا   انيپا  به  رد مرحله عشقـس نبـك هر

  باست دورنگ استين باغچه زيگل كه درهر   الله  داغ چو يو تا نشوـكرنگ مشي

  داردــــنر ـــيـأثـو تـت تـخـدل سـم بــآه

  ل سنگ استيشه دل مايچه كنم ش يمخف

          

  

ا   يشم خ
  اثيت الغينيريتلخ است كام ازلب ش            اثيــنت الغيارـم خمـراب چشـتم خـگش

  اثينت الغيشوخ دارم از دل سنگ يا             يــل ولـرگ گـف تر از بيـد تنت لطـباش

  اثيالغ نت يگل شاهـر چنيـته اسـگش             دل ت مرغساف يد ضعيبكن كه ص يرحم

  اثيالغ  نتيوه است فغان وز آئيشاز              يرـن دلبيـت در آئـوه ات جفا اسـيـهرش

                                                 
وست قد بلند   ا نیست ورنه نه نی   ان
ن است     چشمان سیه مست تو آماده 
ن استزابروی کجت تی سیا     هی ب
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  وفا مداميب يبباغ حسن توا» يمخف«

  اثيت الغـنيـب زگلچيدارد چو عندل
          

  

دان ب    م
  بحث   ابـــتـا آفـو بـال تـمـه جـدارد م            ثـبح راب ـش با  ـت ترام مسيم نـچش يا

  بحث  البـت گيتا كرده است با گل رو            انــبــاغـب  هـتـبس  دشـنـك از باغها برون 

  بحث   تاب  ست يار ترانيف ـل بزلـبـنـس            خجل شود از گفتگو ت ـعاقب ث ـكج بح

  ان كباب بحثيشب كه داشت با دل بريد            ختيده رـيتو، مرا خون زديده بيامشب كه د

  ناب بحث  ر مشكـت مگـره تو داشـباط             قـلـنزد خ  يرو  هيـس زان دروغ  ديردـگ

  بحث   حباب  يراـب  كنند  انـكودك  ونـچ              كنند  نجهـانيا  بسر  گفتگـو  ـهـك ـا ـآنه

  بحث باكتاب كن   و  ن بكنج مسجديبنش              وارـخ  هادـب  رندان رس مذهب ـد مپـزاه

  بحث  راب ـس   نيا   رـبس  دـنـعاقل كجا ك               رـهبـد  سـچكيه كام دل نرسد ـز بـهرگ

  1خموش ار  مغزيظ بـواع  دـپن تو  نوـمش

  كه كرد با سخن ال جواب بحث» يمخف«
          
  
  م مايس

  

  2رنج  مداريب فلك  ن يم ما است زـيتقس       شمار رنجت وشد درد حساب راحيگرد

  روزگار رنج چكس از يده هيچون من ند       3هرشب هزارغم رسدهرصبح صد ستم

  شرمسار رنجزاحـسان ما است بس خجل و       وـــلـرم آب در گــــبـرنج و غم فرونيب

                                                 
وت ١ ی مغز و کن س ند واع    مشو تو 

ار رن   ذشت دور راحت و شد آش   .              ب
د ستم   ح  مم رسد و  د    .هرشا 
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  1رنج ر بهــا  از  ديكه بد ياندر خزان كس       رادـگل م يديت و نچـدل شباب رف يا

  ذار رنجـعـگل ير تو اـم زهجــكش يـتاك       نــكـوان بـاتـن نـال زارمـحـب يـمـرح

  زار رنجـم صد هــر كه در فراق كشـــبهت      ن مراير بود همنشيو غـه با تـك يـلـوص

  بود درگذر ش جهان يچونوش و ن» يمخف«

  الق است تو خودرا مدار رنجـوارخـخـمـغ

          
  

دي    
  ازجوش كوكب است گل اندر كنار صبح  وبهار صبح          ــفصل گل است و روز شب ن

  صبح ار ـنهيز ران ـواب گـــده بخـدل رام            يض رحمت حق را نظر كنيكه ف يخواه

  صبح  ارـرودگــت پـعـنـص ز انـيد عـباش       رد      ـرخـر از سـنگـب يرده دل نه اــم رــگ

  گوشوار صبح بود  رخ ـوش چـــبگ يـعني             2وشابـخمهرش در ب زاختر ويدارد بج

  ار صبحـــــي  وشـاگــي به بنـباهتـدارد ش              3ه روـچگهر كه به صحبت از اين صافي

  دار صبحـرت اي فلك بي مـت جبـاز دس       روز چاك كرده گريبان برون شود         رـه

  مباش بيخبر از فيض صبحدم» مخفي«

  ار صبحـشـد آبـر دهـيـجاي آب ش از

          
  

ل ا ا    
  ان تلخـدم بدهـهـن تو شيريـب شـدور از ل            تلخ  انـهـج  دهيغمد  تو شد برمن يرو يب

  ود دادن جان تلخــبده ـرزنـه بـند كـر چـه           كف  از  دهم  يـك مهر تراوان دهم ـدجـص

                                                 
ار رن   اد    .اکنون چه می تو ز
ر مهرش در خوشاب   ی از اخ   .باشد به 
ح است از چه روست   فا که به  وش    .این 
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  د از آن كام و دهان تلخيحرف برون آ يك           انتـده  ز  دـيآ  كرـش ون ـچ يـنام دهـدش

  تلخ  ه دارد و گذرانـل كـت نا اهـاز صحب           يـكتاب و   يـامن  ةـوشــكه بود گـوش آنـخ

  توجهان را يروگل  يچه كند ب» يمخف«

  زان تلخـخ لـود فصـده بيورـبل شـبل بر
          

  

  ا  د
  زديريم  راب ـش  دائم    تو  ت ـمس  مـزچش            1زديريــم  كنابــمش ت ـكنـرشـف پـزل ز

  زديريم الب ـگ  يوــب  رهــقط ره ـقط ه ـــك           يرـــحـس  مـشبن د چوـتو باش يروـرق بـع

  زدـيرـيم اب ـتــآف  او  ةـــمـرشــك  رــه  ز       دل       يا تاب ـش بماهيت روـبـن تو نسـكـم

  2زديريم   ابـن   لـلع   آن از  ه ــك يـت          تكلمـخـير  رـوهــگ  يقدر در و آبرو شكست 

  زدـيرـيم آب   بزهــس رخ ــب ان ـبــاغـب  هـك          3د زان سبب استيدزهوش رفت خطت راچو

  زديريم  ابـبــك  رــب ك ــمـن  ازـب  بـيـود          رقـب  بابـود كـخو ـر تـجـش هـآت ر ـم بـدل

  4يبه شكر خنده اش مرو از جا» اـيـمخف«تو 

  5زدـــيرـــيــاب مــم او در نـسـبـه از تــك
          

عي   يد 
  دارد  حساب در   يك مارا   فيد ضعيص           كه چشم مستش عالم خراب دارد يـترك

  دارد  ركاب در  ش جانيدرپ يسرها چوگو           مه سوار آن و ه، گـرد رگـت هـوگان بدسـچ

  دارد  كباب  فكر اكنون   خورده شراب و            تشم  مسين  دل رهدزدستش كان چشم يك

                                                 
ناب م   نت مش رش د    ریزد                                      ز
ریزد   ل ناب م   در سخن که از آن ل
  زهوش رفت چو خط تو دید و زان س است  
ف او که گ     تو مخفیا مرو از ره زل
ریزد   د عتاب م سم او    زی ت
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  دارد  چتابيصد پ  ـانج رگ   از  رهكان طّّ            1ردـتوان ك يه كيسنبل بزلف جانان تشب

  دارد  خوشاب ر وش دــاگـنـاد آن بـي بر     م       مچش  اشك  جر دائم از بهرـام هــش در

  دارد  تو خوابيبـد چشمش كويگردد سف          وگر بخنددتغنچه خون خورد دل دور از چون 

  تاب داردــازم بار آفــدت بنــرو قــــس         نسبت ثمر را با قامتت چه  يـاد بـمشـش

  2او كُشته عاشقانرا از خون خضاب دارد          ستين  كه برپاش بسته است از حنا يتن تهميا

  دوارميام» يمخف«د شرمسارم ـنـچ رـه

  ان چه تاب دارديدر نزد رحمت او عص

          

  ويا 

  تو بود ينة رويـية آـوه گـلـده ام جـيد             تو بود ير كويسبه ه گذارم ـاد باد آنكي

  تو بود يروـبه سجود خم محراب دو اب             ة منـوانـــــيدل د ياـله نمـبـردش قـگ

  بود  تو  يد دلجوـان قر روـق سـاشـع             گفتيشده در باغ كه كو كو مدل يرـقم

  تو بود يوــكيارض نـاز ع يوـرتـذره پ             ديخورش يايتابش ماة شب افروز و ض

  ندبه و بتخانه شدـعـدر كـا بـخ و ترسيـش

  3تو بود يسويبه خم حلقة گ يت مخفـدس

          

  

                                                 
یه نتوان   انان کردن ش ل به زلف    .                              س
ان را و خون خضاب داردک     .شته است عاش
رازی سروده است  ه حاف ش زل زیرین خوا ال  زل را به است   :مخفی این 

ه گیسوی تو بود              تا دل ش سخن از سلسله موی تو بود ه ما ق   دوش در حل
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  نا دا
  دارد هم ارـبت ادبـفان عاقـيضع آة يـول           ار هم داردياگر چه رشوه خوردن لذت بس

  دارد  هم  داريب  دةيماد  تـن دولـذر كـح            آخر يا رسوا شويرا ش يتو درخواب گران

  م دارده ظالم طناب دار يت ايها يترق             غافل  يغره ا ييردم چراـت مـبمال و دول

  اين دنيادر يمخف يش اين ينوش هم بنباشد 

  م داردـدم خار هيان هرگل كه دـلزار جهـبه گ

          
  

ل   شو 
  باشد  مبارك  است  موقع كوشش و كارــــد            باش  اركـت مبـار اسـهـوروز و بـباز ن

  باشد  مبارك است   دست هر شاخ نگار             است حنا بندان   مه امروزـرا هــحـصباغ و 

  باشد مبارك  راست   نهار  ل ويمعتدل ل             ارـهـب  وشـج  ل وــــام گــيا ل و ـبـة بلـنال

  باشد  مبارك  تـاس  ارـبك ر اي د ـگاو ش           است  كيكه مزدت ن يبرون آزدهقان ويخ

  باشد   مبارك   تـــاس  عار ة يما يــتنبل            گذردـيم يــوشـام خـيه اـك ارـن كـك ارـك

  ق بكار است مبارك باشديم تحقـشـچ            رـبنگ  زدانــيت ـعـنـت صـرفـعـم از برـب

  رين و زان عبركت گيشوكت گل ب» ايمخف«

  دــار است مبارك باشش ووقين عيكه به ا

          

ا د   د
  

  

  كاغذ  زارــه ز ا  تمشـوشـنـب              ذـاغـار كـگـن نـمـت بـوشـنـن

  كاغذ  ارـي  هـب  يرـبـن بـاز م              يوانـت رـبـوش خـهد خ هد يا

  كاغذ؟  اريقحط است درآن د               رــگـتمـس يش اـيبگو  وانگاه
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  كاغذ  زارـن  نـم  مـن جسـيو                باشد  رارـش  ونـچ ن توراـهج

  كاغذ  زارـــه  وانـتـن  ردن ـب                مـسينو  ال دلـح مه زـك شي

  كاغذ  ارـروزگ ة ـحـفـر صــگ             رددـبگ  م دهد،ـرح غمـش يـك

  كاغذ  ارـــظـتـان  دةـين دـيو              ونـاز خ  پر  ده دوات دليگرد

  ار كاغذـــردگـت كــمـاز زح              رآنــحفظ ق ياراست ب يرمز

  ار كاغذــــردگـت كـمـاز زح              وتاهـــك  ارب كه شود زوصلي

  يد جوابـدهـيمـار نـيون ـچ

  شده شرمسار كاغذ» يمخف«

          
  

ليخ س   ان 
  

  شـد عروسـان چمن گل بكـف از بهر نثار    فصل بهارباز نـوروز شـد و جـوش گل و 

  سر و شمشاد خرامان شده چون قامت يار    سبزه برگرد گل همچون خط رخسار  بتان

  لــحـن داود كـشـد مـرغ چـمـن از منقار    خـت سـلـيـمـان گــل آورد  بـبـاغباد تـ

  دهر  بـزاهـد  بگذار  باده پـيـش آر و غـم    سـاقيـا خيـز كه خمـها  همه در جوش آمد

  شـه مـردان شده بر تخت خالفت  سردار    شـادي امـروز سـزد  جـملـه  مسلمانان را

  اسـد اهللا لـقـب گـشـــت  امــيـر و كـرار    آن شه دين كه بگفت حق صفتش نادعلي

  جان خود درشب هجرت به نبي  كرد نثار    نام كـفـر از دم تيـغـش بعدم گشت  نهان

  سك بهر جا كه بود هست خراكش  مردار    رجـي مـردود بـدي بـا خـود  كـردكز خـا

  كيست اندر صف اسالم چو  او شاه سوار    ن   علـي   عـالـي   و  دامـاد  نبـيايزد شير

  چـار ديـوار شـريـعـت بـوجـود  هـر چار    1چار يار است در اسالم كـه گرديده بپاي

                                                 
ا یار است که گردیده زو  چهار ١   اسال ب
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  اموشخ» يمخف«وصف ذاتش نبود حد تو 

  ظ دربارـفـرده به لـش كـتـر صفـمبـغيكه پ

          
  

  ا يبو
  ارـظـتـان    ارمـــظـتـان  ارم ــظـتـان            ارـي  دارـيد   دهـوع  ن ـم  اـب  رد ـك

  شهسوار  وارم ـهسـش    وارمـهسـش            اريـاخت    انـنـع   م ــدست   از   درــب

  دارـــداغ    دارمـــداغ  دارمـــداغ            دامـم   رانـجـه  غم و الله ازــمچـه

  اريز  من  ارمـيز ن ـارم مــين زــم            يـسـك  رـه  ار داردـيـوه از اغـكــش

  ارـبـتـاع   ارم ــبــتـاع    ارمــبـتـاع            ريغ  ش در نزدـمـكم شد از لطف ك

  زارـــازم   زارمـــم از    زارمـــاز م           د از وفاتــــــعـب  اـوف  يوـد بـدميم

  ارــروزگ  ارم ــروزگ  ارم ــروزگ           تـعاقب   انـســــيـخس   محتاج كرد 

  خارم همچوخارم همچو خارهمچو           قـميال  نـلخـگ به   هـنن ـگلش  به نه  

  فيح ف يح » يمخف« بگذشت   خزان ون ــچ

  ارـهـب وـن            ارمـهـب وـن            ارمـهـو بـن
            
  

نا ان اس س ا   ب
  زار زار يهاو بلبل ناله ـروزوشب دارم چ          اريار ياغ  ت تا آن سرو گلرخسار باـشـگ

  بار  ارـبـشـآه آت از   رـگـج  ونـخ  از دارد              1او يتان استغناـهارسـجزم در بـل عـخـن

  زار  ت افتاده در گلزارـارضـرم عـش ل زـگ           ر سحابيتوشد ز يك ابروـشاز رو ـماه ن

                                                 
ارستان استغنای او ١   نخل عمر در 
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  نار  انار   از الله وز  غودا  ج ـارنـن  ج ازـرن             رسديدر باغ بر دل مـتو ان يـن بـر روم مـگ

  تار تا تارزلف عنبــربو بصد زان مــده يك            دل سخن از مشك نابيگو اـش ميسويش گيپ

  ش دو بود از خطش شود نا چار چاريزابرو             اـهـالــم از سـتـردل داشــه بـكيورـاسـن غدا

  جا بوديت بـردنـان كـبـيـت رقـوه از دسـكـش

  زدلدار دارا يكه در دل داريهردرد» يمخف«

          
  

گا   د خدم
  رارـان تكيدزـه صـم بـياـاه نمـش ياـدع            تارـخم دـاحم  تـعـن خدا  بعد حمد ز

  رت سردارـبحض  انـغـاف  تــمل  لـاه ز            جان ازم از دل ويار گويكر بسـدگر تش

  داريب  او  يعـس ز  افغان ت ملت ـكه گش            نازم  او  خارـافت پر  دمت ـس به خـسپ

  واهم اندركاربخخدمت اورا كه صدق و            نو  صدارت بر ك يتبر گر مبارك ويد

  به كار  ر كنندـته گـسـر بـمـاق كـفـبه ات            ادـآب  طن و  شود  يزجهد اهل وطن م

  زـعاج ين دعا چو بود درد مخفيهم

  1سالمت سرشاه باد صدق خدمتگار

          
  

وده    بي
  امروز  ام    رانهيو   كلبة  بفلك   دناز            امروز  ام خانه  هم و  همدم  بود  دلدار

  از گردش چشمان تو مستانه ام امروز            مانه ندارميساغر و پ و   يم  به  حاجت

  ام امروز  دانه بود   بناگوش خال  آن             2دام  بود  پاتـيچل زلف  دلم   يپا  در

  و مرد شد افسانه ام امروز  مشهور زن            ك عمر نهان بود غمت در دل و جانمي

                                                 
دار  ١ ت    .سروده است ١٣دکتور یوسف در سال  تاین ابیات را مخفی بمناس

ات شده دا    درپای دلم زلف چل
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  امروز  ام بتخانه   جانب  دبر كعبه   از            دلم افتاده چو صنعان در  يصنم  عشق

  امروز ام   شانه  با    هدهيب    گلة   باشد            زلفت م ــخ از   دلم كرد  جدا   مشاطه

  ارفشانديتن و جان در قدم   »يمخف«

  وانه ام امروزين دل ديتو و ان صبر يا

          
  

  و خ
  هنوز   است   ده ينرس  بگوشش    عشاق آه             هنوزده است ينكش  هجران  غم ترك شوخم 

  ده است هنوزيند  ريس  رخش  نه يآئ  چشم              ستاخگ  زلفش    سر  بر   صبا است   ده ينوز

  هنوز   است  دهيندم  شيرو گلشن  بر سبزه             را ش يرادال حسن   دهد  جلوه  خط جوش 

  هنوز  ده استيده است و نديكه شنيباغ خلد            نديب  د يآ   تو   يكو     بسر     زاهد     كاش

  »يمخف«    صالش و    يتمناو         دا يش  دل 

  ده است هنوزياست كه در خواب ند يالين خيا

          
  

و   شعا بوال
  بوالهوس   خمار گردد   يك پخته             وسـهـبوال كار  خام است بسر    سر

  بوالهوس   اعتبار   كس   بر  ستين            ل استـگ ب هريبزم عندل هر  شمع 

  بوالهوس  هست چون طفالن شعار            بود در چشم او كسان ي  گل   خارو

  بوالهوس   نثار  خود     جان    نقد            يكن  رــردد گتو گ   وفادار      يك

  بوالهوس   بهار دارد   خزان   صد             آورد يـم م ـغ  بار    مهرش    نخل

  مكن  گز هر» ايمخف«بشنو از من 

  عمر خودرا صرف كار بوالهوس
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  با من
  1مردانه باشعشقش برو يادودر  جنون  يا            گانه باشيكقلم بي  ش دو عالميدل از ع يا

  باش  خانه  دو هم فارغ زفكريق از   برون شو            يغميباش درصحرا چو مجنون شاه ملك ب

  وانه باشيدو خوديبمست ومخمور وخراب و            باش دور  تعلق  اسباب  ز  يخواه  تيعاف

  باش  پروانه  ق سوختن خاموش چونيردرط            مكن افغان   همچو بلبل بر سر هر شاخ گل

  باش  بتخانه  مغان و خواه در  ريد  در    خواه            ادش سبحه داريدل بنه را مسجد بساز ويس

  مانه باشيپوخود ساغرو يخودساقو يخود م            آزادگان   خاطر     ندارد   بر      منت    بار

  موشكاف ينباش »يمخف«دل  يآر بكف  يك

  محرم بزلف گلرخان چون شانه باش يتاشو
          

  ايدل 
  قمرستش چون    رخ   كه  اريع دلبر  آن             شكرستش  چون  لب  جفاكاركهآن شوخ 

  گذرستش  بانيغر  يجاسو  همه   شاهان                ستين  يعجب د يآ زده ـغم من   يسو گر

  2كمرستش  اندر  يو  كهيرسائ دست  آن                رشك  از  شد   شهباز بركبك دلم چنگل 

  ر ستشـدگ  فـزل   دلبسته  كه   داست يپ              گفت  توان  وفا دار   و   دلدار كه چند  هر

  رستشـلب لعل تو خون درجگاز رشك              3ه گلشنـده است رخت غنچه بيد كهزآنروز 

  رستشـدگ  يك   من    يوفادار  به    اما            زشـيعز  دار ـدل   دم وـهم   بود   اريبس

  است» يمخف«نة ين آتش جانسوز كه در سيا

  ست كه در سنگ نهان چون شررستشيعمر

          

  

                                                 
و مجنون در ر عش برو مردانه باش ١   هم

له زده در کمرس    آن دست که از 
ه به گلشن  ن   آنروز که دیده است رخت 
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الم   خوبان 
  ايشپ بر سايه  چون  سروسهي فتد   بپابوسش            نايشـرع  قد  خرامان گرشود برطرف گلشن

  گيرايش كنون صد عقده ها دارد بدل از اشك          يشانش زلف پر   پريشان  بود  روز  عاشق  از

  كه دركشمير ودر ايران وكابل نيست همتايش            چيني  دل از خوبان عالم برده است آن لعبت

  اشد  ز سودايشغزالم همچومجنون دشت  پيم            چه تأثير است يارب در نگاه چشم جادويش

  ندارد  اين  جمال بي وفا بركس وفا مخفي

  و  ليكن  خلق  عالم  سر دهد اندر تمنايش
          
ش   ديوا 

  قمري  و  گل  و  بلبل  و پروانه كند رقص            تنها   نه   ز شوقت  دل ديوانه كند رقص

  ق است كه بردار چو مستانه كند رقصعش            هرگز   نبود   اليق   اين   مرتبه   منصور

  كند  رقص ر  جا  كه  بود  جلوة  جانانه ه            نداندطلب،   كعبه   و    بتخـانه      ديدار

  مجنون  كه به هروادي و ويرانه كند رقص            ويندة   ليليـديوانة   عشق   است   نه   ج

  رقص دانه كند    هوس  از   دلم حلقه  در            عشاق   دل مرغ   تو    گرفتار  گشته    تا

  رقص  كند وانه يد  چو    بازار  سر  هر  بر            دهيه مست تو دينرگس كه دوچشمان س

  مجلس  يساق من  برشده امشب » يمخف«

  رقص  كند  مانهيپ و   باده   و  خُم و   نايم
          

  

  دهيشا ب
  ضيف  اري   يسويگ   زنگهت  دلم  دارد            ضيف  بهار  باد ز ت راس  غنچه  چند   هر

  ضيف  هزار  شيرو   گل  از   بهار   برده            ضيف بهار    از   ببرند  ار    باغ  به   گلها 

  ضيف  اشكبار ژة ـــــــــم از ميا  برده ما             نوبهار باران  ز  خشك  درخت   همچون
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  ضيف  روزگار ن يدر  است ا يميعنقا و ك            جهان  در ست يكرم ن سخا و  ام از ـن جز

  ضيف   بهار   از   ودـنب  را   دهيبر   اخـش            را بخوب و زشت جهان واعظا چه كار ما

  ضيف  رارـمن ش رد از ـنه خارخشك تا ب            چمن شوم  نت باغ ويز  كه شدم   گل نه 

  تو بگذر از دل پر درد عاشقان» يمخف«

  ضيف زار    الله  ن ياز  اند  برده  اريبس

          

ديده   خا 
  لطـنا غيم ون ـچ  ميزيريم ده يد  دل از خون              غلط  ما  يگفتگو  و  بيرق بزم   هم  اري

  غلط  فردا  هممروز ومشب غلط اغلط، ا يد               بيفر مكرو   همه  ها ييوفايب  و  وعده ها

  غلط  اـجيب  پرسش  اـانـجتُست   شيپ به   دل             ده رايحال دل غمد زما   يپرس  يم چند 

  غلط  راـرفتن صح  جانا تنگ  باشد  چو  دل               1ده راين دل رنجيشان ايل گل دارد پريس

  از اعما غلط  باشد  گرفتن  كف  بر را  شمع             ستين  ريتأث مرده را اضت زاهد دل ياز ر

  غلط   ا ـبيز     ارخـب   باشد     مشاطه   منَّت             كار  چه گريش ديبود آرا ياصلحسن اگر

  كه هست» يمخف«زاق كن رق بر زاعتماد ر

  غلط  ايدن    يپ    از    باران و    برباد و برا

          

خ   س
  كسو اختالطيش ياز خو و  گانهياختالط          كرده از ب سخنگو   شوخ  آن بهدل   دارد كه  تا 

  كوكو اختالط  ريهم غ  ست باين ان رايمن          قمر خسار گلر سرو  يا  چمن  از  يرفت  تو تا 

  اختالطآن   خم مو    تا  فتاده  شانه  را  با      صدپاره ام     رشك  در بر اين دل  از گشته خون

                                                 
مدیده را ١ ر  ریشان خا ر گل سازد    س
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  شدي          گرچه عمري داشتم من با تو بدخو اختالط  همدم دورم از خود كردي و با ناكسان 

  عاقبت» مخفي«سرخرو گردد بخون خويش 

  اختالط وهر  كرا   افتاده   با   آن    تيغ    ابر 

          

  ا 
  حظ چه چمن    در  نبود   چمانم ار سرو           چون غائب است شمع من از انجمن چه حظ

  حظ چه  زار و گل و نسترن   الله ر ياز س           من  نوبهار  يا   تو   عذار  گل   از    دور

  حظ چه دهن د اندربو شگر شهد و شكر           تُست  فراق   زهر  ز گشته   تلخ  كهيم كا

  چه حظ  سمن ايو  زگل  ان دوست يرويب            است  دوزخ  احباب  رخ  يب  بهشت  باغ

  به ابلهان چه ضرور است گفتگو» يمخف«

  ار هم سخن نبود از سخن چه حظيچون 

          

نون   ب 
  هجران قانع به   دهيغمد من  الت يخ در            قانع    بانيرق    نگردند      تو      صال بو

  قانع  ده به احسانيش نگردين پيز  آنكه            خورسندش يبدشنام كن كه خواهم آخر

  آن است كه شد باغم جانان قانع عاشق              ودـب  يلياز ل  شتريحبِ  جنون ب را  س يق

  قانع  گلستان  ز  يبخار است  ب يعندل             اشـبان خوش بيدرغم دوست به آزار رق

  قانع  ك نانيعظمت گشته ب نيچرخ با ا            ن استيا يبزرگ  شأن  مگذر  قناعت از 

  وان قانعيك جرعه زحيب  دهيگرد خضر             باش  قانع  رسدت   جانان  لب از  بوسة 

  تست يكنعان جمال مه  مصر روشن ز

  ة احزان قانعبن كليتو با» يمخف«باش 
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ان   اده 
  فارغ  ن و آنـيا   انـزب   از   و   نشادما  م ينش        آرام جان فارغ يتو ا يكه در كويخوش آنروز

  فارغ  جهان   از كردم   تو  گونيم شم چ نگاه          را  يريگ   هـوشـگ ق يطر  اول از  دانستم ـينم

  فارغ شد زسنگ كودكان يبصحرا هم نخواه          دل  يا  يواره عالم  د ياز ق تا   وانه يد  يشد

  فارغ  گفتگو با باغبانان  از يشو  يخواه اگر           وـش  رونيب  ن گلزارياز  سردستار  مزن گل بر

  فارغ   گاندآزا  سرو  دوران چو  فتنة   از  بود          گردد  يخلق مدرخت اربار ورشد سنگسار 

  فارغ   جاودان بهشتعجب دارم كه گردد در           دورانش پرورد   غم  ريازل باش  كز  را  يكس

  »يمخف«جا مالل دوستان ية بمده از شكو

  د از زبان دشمنان فارغيبعالم كس نگرد

          
  

  سوي 
  دل كه خون كرده است آن لعل سخنگو برطرف         غ ابرو بر طرفيجان كه گشته بسمل آن ت

  طرفبازو بر و  شصت   باد مزد شد   هدف   گر         نه اميغمزه اش را س  ريت و   مژگان  ناوك

  سركو برطرف آن  خاك  است  ده يگرد  كهتن               ستيف نيدادم ح  در راه وفا برباد  كه رس

  طرفآن خال هندو بر ربود    گر   دانش  و نيد         برد  دلجو برد  قد  آن  آرامم اگر   و صبر

  برطرف    سويگ    قالب     گردنم    طوق   كرد         ن بست بستيم گربتار زلف مشكيپادست و

  برطرف  جادو   چشم  آن   از    نميب گر صدبال          يآفت ش يادا  هر و   يا  فتنه  هر نگاهش

  ستير چيبگو تدب» يمخف«ر را يغ يگفتگو

  نم از آن شوخ بدخو برطرفيصد جفا گرب
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  دا معا
  خوشدار معارف يباشد زجان جمله گ            معارف   انوار   همه    بعالم     است  پهن

  طفل وزن و مرد است طلبگار معارف            بخت  جوان  آموز  ادب  شاه    همت   از

  دار معارفيخر   كبارهي   همه   ديگرد            وطن از دل و جان كوش ينسل توانا يا

  معارف  انوار  ز   روزام  ور بهره  شد             خبر از علم و هنر بود يب ينسوان كه بس

  نشيافسوس كه رفته است زكف گوهر ب

  معارف طرفدار    صدق   از  منم  يمخف

          

د   اش شيا
  اشقـع   ةـشـيدـان  تو گ ـن تنـده ر ـفك            قـاشـع  شةيـش  لبت  ادي از بود   پرخون

  اشقـع شة ير  و برگ  نباشد   ز دوستج            اـخـيزل   آزار  رِ ــس   يدار  هـچ   ادـفص

  قـاشـع ة ـشيپ  نشد  خاك وفا   راه   در            وقـمعش وة يـش  اـجف م ـرس ازل   ز  آمد

  شة عاشقيت نيا خود است عاقبت  يبرپا            بفرهاد  گفتيهم د ـكنيم  هـك  سنگ رـه

  عشق فر ـس  در بود   قافله ساالر غم 

  د از خون جگر توشة عاشقبو» يمخف«
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  ي شوخ
  زم بسر خاكيخون بارم از چشم ر         باكيوخ بــش يا هجرت  ز  يتاك

  الكـاف   وانـيا    پا بر   هـگشت  تا           انهـــزم   مـشـچ   دهـيند    تـلـمث

  چاالك  توهمچون  يدر فن شوخ          دميند    دميد     انـوبـــخ   اريـبس

  اكـاشـخ ند ـمان م ـفيـضع  مـجس           يوزـس   چند    تا  غم  كورة  در 

  اكـم نمنـچش  در را   دمـق  يـمان           يآئ م يوـس  رـگ  يگاه  لطف  از

  غمناك جان   ن يا   تيفدا  گردد            تياك پاـــرخـتن فرش راهت س

  »يمخف«اشد از دوست ـكه ب يزهر

  اكيتر  ريغ  از   مينخواه  گز  هر

          

ان ا   م 
  دل   مدعا  دارد    چه    تا   ندانم            دل  جدا    دارد  دوستان از    مرا

  دل با  كهر    باشد   كاه    محبت             گفتيم ده يوسف دي يخا رويزل

  دل  وفايب   يا   يشو  ونخ ياله            يگرد   اري   يما بكو يب  هم  تو

  دل  كجا  عاشق كجا و صبر  كجا            ديمجوئ   عاشق  دل از   يصبور

  دل ا ـيندانم در برت سنگ است             شوخ  يرحم برجان من ا يندار

  دل   اـوف   يــب   اريب   دادم  چرا             ميبگو باشد كه من خودرا  غلط 

  دل   بال   در  آخر     افكند   مرا             بودم   دهــيناد   مـتـسين ت ـمالم

  ا سوادلـم  از  ده استيگرد  سوا            زمانه  لـاه زا م ا دهرزآ س ـبز 

  غم جانان چو با من آشنا شد

  ا آشنا دلـن» ايمخف«بمن شد 
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ل      ا    ب
  لــگ  ارــبه  دوام  ستين  شيب  هفته  كي          لـــروزگار گ گذرد ـيم   كه  ايب   يـاقـس

  لــگ  رارــش  اغ ازـــن شده بيآتش  يايدر          گل هرطرف مگر يگردان شده است كشت

  لـــــگ  بارغ  ديبشو  كه  تا   سحاب آمد            صنع  يباغها  چمن  فرش  كرده سبزه  از 

  لـــــگ  ارا ببارـس عنبر  و   مشك آورده            ارـبه   تاجر    مگر     است   معطر    عالم 

  لــگ وكنار ـك  مگر  اند  خنده خورده از            ودـزخ  رود شبنم   و  سبزه   بخاك   افتد

  لــــگ  نثار   شيبپا  رد ـك و  م ينس  آمد            چمن يوـس   خرامان   گشته وناز سر  آن

  لــــگ  ارـخ ز   بلبل    ناله    فغان    آمد            بيش رقيود در پـب  هست ب يحب  جا هر

  »ايمخف«هرخنده  يه هست درپيصد گر

  گل  كنار شبنم است اشك روان در از 

          
  

  شانيخوا 
  مكنيم  را بدخشان  كابل  ملك  الشيخ در               كنميم  خندان اد آن لعل يشام هجران بسكه 

  كنميم  گلستان     ر يس    يكسيب    بهار  در             دل گل كرده است  و داغو آه  حرمانو   ناله 

  كنميم  مجنون بوسه بر چشم غزاالن همچو              يش  و   يـلـيل رخ    بر  ينگاه  ادي هردم از 

  كنميم   شانيپر   خواب   آن  ريبتع  ها عمر             1مرا  آمد  بخواب  كشبي  او  نيل مشككاك

  كنميم   طفالنهمچو يمشغول بازش رايخو             شب و روز  كنيوانه ليشوم د  يم فراقت   از

  كنميم   بدامان   دميبار  ده يد از  دل   خون             مكن  يتند باغبان  زباغت من    دمينچ  گل 

  كنميبرگ پنهان مگل در  يچون بوش  را يخو            مرا كاندر سخن ياگر دار ليجو م 2در سخن

                                                 
ن    رچ ش بخواب آمد مراکاکل    او ی
ساء گفته   ن کرده، زی ال ساء مخفی را مرحومه مخفی بدخشانی تضم   :بیت زی ال
ان  شد  مانند  بو  در  بر  گل             هرکه دارد میل دیدن در سخن بیند مرا«   مخفی»    در سخن 
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  كنميم   شاهان   تخت  راشـف بر  برابر  يـك             را  شيخو  يايبم بوريو غر ن يمسك چه  گر

  ت و غزليب ود سرــش را نبيدلر» يمخف«

  كنميشان مين و آن پريرا به ا دخو خاطر

          

و    بنا
  د نهان صدراز درگوشميگويجنون هرلحظه م            شم سرشار و مدهو  بس جام بادة شوقش ز ز

  مدهوشم مگر كرده است  ينگاه چشم جادوئ            را  پا و سر دانم ينم  اربي  ام درمانده  بخود 

  زسر هوشم صبر و زتن تاب وزرخ رنگ وزدل             چشمش  و لب  لعل ورخساره و  ربوده قامت

  1آهوشم  م ـچش   يفدا  م ـروشـاب  غ يت نثار              گفتم ون بوسه برچشم غزاالن دادم ومجن چو

  بناگوشم  رد  آن  صبح ــز شام  كفر  بيرون  ك              ل ودينمد كفزلف مشكينش بشد از  در اگر

  مي  آيد  بسر هوشمدور قيامت  پس  ن تا كه            ساقي  عشوة چنان بيگانه كرد ازعقل وهوشم 

  2نوشم  ينوشم خراب لعل م يخراب لعل م            روشـمخ باغبان  يباغنچه ات ا من بنالد طبع 

  و قباپوشم د از آنسرياد آي كه  آنساعت   در            سروافتم  يخود هرنفس درپايروم در باغ و ب

  يمسلمان ن يآئ   نه   دانم را     كفر  » يمخف« نه 

  3ه پوشميدل برون كرده است آن زلف س ن ويزد

          

  
  

                                                 
ار قد ابروشم فدای چشم آهوشم ١   ن

ل مینوشم خراب خال ه    ندوشمخراب ل
زل بیدل گفته است  ال  زل را به است   :مخفی این 

ـوشـم ـوفـان   آ ی خودی هوشم              تمـنـای   کنـاری   دار  و   ست شو  لم مو   چو دریا ی
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م   مع
  گفتار معلم به گوش  بكن   صدق از             معلم   طلبگار   باش    ده يد   نور   يا

  معلم  ساالر قافله   رسل    ختم    شد             متعلم   آدم  و   عالم    و   ملك    آمد

  معلم  رفتار    يپ    در   قدم      بگذار            برد  نتوان   منزل ه ـب  راه    يراهبر  يب

  معلم آزار    بود  ه بِ   پدر    لطف   از             استاد  يليس    دهد    كين    ثمر   آخر

  معلم  دار  در  تو  نام    شود  ك ين تا             ينمان  ناكام   كه    يسع بكن   تو جانا 

  معلم   ازارـب   رونق    بود    جوش   پر            افغان  ن شة عهد آبه   معارف عصر در

  معلم  وارخغم كوهست زاحسان همه             كم  سرما   از   او    ةي سا  ينكن  اربي

  عاجز يچمدان مخفيكم خرد ه  نيا

  معلم گفتار  ز   آموز    ادب   گشتم
  

  ).معلم سروده است ياز روزها يكيرا بمناسبت  فوق اتياب يمخف(

          
  

ش سا    ا
  ودمـب ببريده  دل   هـجمل  وبانـخ ز          ودمـب   ديده  شخوب  روي  به خوبي

  ودمـب    يدهـپيچ  ره  اش  ــدام  طـب           ال    لبش    راـــة    خـدان  دم   ـنچي

  ودمـب   دهـدي اـن  را     رـهج   بالي           نهادم  دل  عشقشاي  ـــبه  افسون ه

  بودم   دهيفهم  خطا    ردمـك   غلط           خوبان    سست بعهد     دل    ادمــنه

  بودم  دهيچيخود پ گرد مو  بر چو             انشيم   يوــم     بر     بهله  زرشك

  بودم  دهيخند  يي  هيرگ رـب   يكي            من هم گل كه يا م مخند يگر يچو م

  ن بخت بد برگشتة خوديمن ا

  بودم  دهيسنج   ايمخف اول  ز
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ا سا اخ   ا
  سميآزار نو ز همه شكوه   كه  خواهم            سمينو  ستمگار  شوخ به آن   نامه گر

  سميخبار نوا در  افسانه    چو كه   ديبا            نگنجد  مكتوب  نامه و در  تو   داد يب

  سمينو  بار صد  و  پاره  كنم    بار صد           مينما ر يتحر  تو  يها جفا   كه آندم 

  سمينو نكار  ا  خود  اقرار ز  گشته  بر            كرده ام از عشق تو اقرار يچند بس هر

  نتوانم  گفتن   كه  دوست  ستم  يمخف

  سمينو   اشعار   به   و  اتياب  به چار  نا

          

ش   ش 
  ميا   كرده   تاوان  عشق   قمار    در           ميا كرده بخوبان  سودا    دل   كه   تا

  ميا  كرده   پنهان نه يس  اندر    آتش           عشق    ط رـش  شد نبا   افغان    و نالة 

  ميا  كرده  ابانيب  در   مجنون  جاچو            روزگار اندر    دل  اهل   كي  ستين

  ميكرده ا  رانيش حيخو بر را   عقل            جهان  اوضاع      ميديد    لعجب ا بو

  ميا كرده  پنهان  شيخو  يها  بيع            ميكنيم   ييجو   ب يع    را   مردمان 

  ميكرده ا چه آسان را  منكر و   ينه            است  واجب ن ويفرض ع رشوه برما 

  ميرسيم دل يب   به    يك    ما  ايفمخ

  1ميا  كرده   دهقان   شعر  از   يرويپ

          

                                                 
زل بیدل سروده است ١ ال این  زل را به است   :مخفی این 

گ ی  نذر م وفان کرده ایم          تا سرش درن  ر    رده ایمــــــــان کدر
ه نتوان کرده ایمـــــــزور    خــــــای   توانایی    ب یفان آن   ود   مناز          ما 
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س   با 
  

  بودم   دهيند  دميد  درمان مرگ   درد   ن يا           بودم ده يند دم يد  هجران    يبال   رب    اي

  بودم ده يند   دميد    پنهان    لطفب   يقهر           را خدا   وفايب  آن    را  ما   كشت  خنده     با

  بودمده يند   دميد   بدوران   نيچن  يشوخ           ييادا  در  غمزه  صد   ينگاه  در   فتنه   صد

  بودم هديند    دميد   خرامان   را   سرو  من             جاناك يست قدت و ليسروحسن      باغ در

  بودم  دهيند  دم يد   نادان  كور  تو  همچو            چشم ترا به آن   نرگس   بهر خدا چه نسبت،

  بودم  دهيند     دميد  مسلمان  در ظلم  ن يا           ريغ   يتسل    بهر   جبر،    بصد   مرا    كشته

  مكرر  را  مصرع   نيا  گر،يد  يبگو  يمخف

  بودم  دهيند   دميد   درمان  مرگ درد  ن يا

          

و    مخ
  دارم  لـبغ  در  بتخانه   و   رفتم   بكعبه          دارمل  ــبغ  در ه ــانـميو پ   سبحه   بدست

  دارم  بغل  در  شانه   كجش  زلف  اديب          ش چون شمشاديمدام از دل صدچاك خو

  دارم  لـبغ  در    افسانه    و   قصه  هزار           نيچن  مجنون و كوهكن كه تيحكا مكن

  دارم لـپياله   در   كف و  ميخانه در  بغ           رست  كسيــي   پـبياد  نرگس  مخمور  م

  ل  دارمـه     در  بغـهزار    ناله      مستان            شـن و صلـاد گلشــچو  عندليب  من از ي

  دارم ل ـبغ  انه درش چو پرويخو   يفنا            وـت رــپ ارضت ـع   شمع   فگند  كجا بهر 

  عيجواب مط  يي  گفته اگر   يمخف  يبگو

  1دارم  بغل  در  بتخانه     و   كعبه  د يكل

          
  

                                                 
ی گفته است  زل م زل را بجواب    .مخفی بدخ این 
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ا ل يمع   مش
  دميند  دل   رـغارتگ  تو  چشم چو           دميند  لياــشم   نيريش   تو   مثال

  دميجاهل ندباك ويچو تو شوخ و ب          ينرنج  را نگا    ميگو راست  اگر 

  دميند  لياـس شرم    يب  تو   مثال            يجان  قصد در  باز   و  يبرد دلم 

  دميدـن  ليما   ريغ   يسو  جز ترا             تيهست هردم به سو ل دل يمرام

  دميدـن مشكل    عشق  از   ييمعما            عالم  وانيد     يپا سرا   بخواندم

  دميدـچ حاصل نيستم ه  كه زوجز           يمهربان نا   صرف  من  عمر  بشد

  ها تجوـجس  ا يمخف   يـبس  بكردم

  دمين دوره كامل نديرا درا  يكس

          

  ا سخ
  دميردـه گـانـگياز خرد ب و ملول  تن  جان و ز           دميگرد  همخانه غمت باتا  همه  از دم يبر

  دميچون پروانه گردردتوگذشتم جان بكف گ           از سر  ش منيخو شمع جمال يتوتا افروخت

  دميگرد  انهــبتخ و  كعبه   گرد اريبس  من كه            دل عشاق از  جز    خدا  يتجال  زاهد مجو 

  گرديدم  انهـبياد چشم خواب  آلوده  يي  افس             چه   پرسي  نامي  از  نشه   و  كيفيت عشقم

  دميردـگ  رزانهـعاقبت فها  يگ  فرزانهاز  من             يفالطون  باشد يخمهر ين دوران كه موشيدر

  دميردـگ  انهـگيا بـآشن ز   و  ناـشآ شان يبخو            محبت را نييآ  و رسم  بمردم  دميسنج چو 

  يمخف  سخن  صراف بازار   نيدر  باشد  ينم

  دميگردكدانه يچه حاصل گر سخن را گوهر 
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ا   و يالب 
  

  گردم  تو   يو ادا   گفتن  لطف سخن  يفدا             تو گردم يسا  سرمه وچشم  لب  لعل  رياس

  تو گردم  يفدا جدا  كيبهر   كه جان  هزار            ش بخواهميچو جان خو  تو جانا يفدا كنم 

  تو گردم ياـجان طالب رض و  تن  متيق به             يبران   بقهر   گر   و     يبخوان   بلطف  اگر 

  گردم  تو يخاك پا  كه  ميسو  به  گذار بكن               آزارمه ـبنده گرچ  ماه  يا شوم    جان ز  ترا

  و گردمـت يافب من و من از قيرق يافتو از ق            ا چندـوفا ت  يب شوخ   يا من  به   بگو  بگو 

  گردم تو يمن هم از وفا  و  يبر  زحد جفا             كه مبادا  من  جان  تو    يبفدا   مكن   مكن

  يمخف دل  شده  ت يجفا ز خون  اگرچه 

  تو گردم يگر بودم، كاش و مبتاليدل د

          
  

  ين 
  شوم بنده ترا  ن ييآ و   بردن دل  رسم              شوم  بنده ترا    نيريش   لب   يگفتگو

  ن ترا بنده شوميخال و آن عارض نسر             شوم   بنده   ترا   ن يپرچ  كاكل   حلقة 

  شوم  بنده ترا   نيعرقچ  بيز  من ماه              تيسوين و به شب گيهست عرقچه همچو ما

  ومش  بنده  ترا  نيخمار   چشم   غمزه            كبك دلم هرمژه ات چنگل باز هست بر

  شوم بنده  ترا نيگلچ  پنچه  يگل خود             شتيپ چمن خارشود گل  ريس  يگر رو

  ن ترا بنده شوميتمك  و  دنيخرام ن يا            گفتا  حسرت  د و بهيد  قدت آزاد سرو 

  صدبار يمخف ي، منيعزم سوار يگركن

  شوم  ن ترا بندهيگه ز  بوسم عنان  گه 
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  گش
  بنازم را   دنتيخند     ارياغ     به             بنازم  ا ر      دنتيرنج    عشاق   ز

  بنازم را  دنت يد  پس   ناز   بصد             رفتن   ريغ با   بزم    از   قهر   بصد

  بنازم را    دنتيخرام    نيتمك   به            به هنگام گلگشت در صحن بستان

  بنازم   را   گفتنت     سخن    يادا            ابرو  اشارات   و   چشم  يمايا به 

  و آنگه  يدل از دست مخف  يربود

  بنازم را  بستنت    كمر لش ـقت به 

          

ف    يخ 
  هوشم  رود  كنم  ار  شراب  بجام   نظر          نوشميم زبسكه كرده خراب آن دو لعل 

  1راموشمــف  شود   رضوان  روضة  م ينس          دستم  حوروش دهد  يا  تو وصال  اگر

  گوشم  هـهم   بپا  تا سر ز  تو   طرة چو           ازـب  آرد  امتيپ  قاصد  كه  ديام ن يا بر

  راموشمـف  كند  خاطر ز  كه  يمحفل  به          كند  ادي بم بشكوه يرق كه  نيبد خوشم 

  بناگوشم  و صبح آن كج زلف   شام ز           دماي  دهد  نفس چو شب بصبح رسد هر

  فراموشم  ودــخ  ادــي از    نهيآئ  بسان            يرانيح ز  رخــماه   يا  تو شب و صال 

  اموشمـخ  در هرنگاه   تو ش يپ  به كند           بود   زيت رمه ـس كار تو در بسكه چشم ز

  مـوشــپ  باـق    دلبر  آن   قامت     نهال           تادمـفا   روـــس   يپا   در  و   آمد  ادميب

  »يمخف«  كنم بر  ز   قرآن ة يآ هزار 

  ش رسم رود هوشميبخط صفحه رو

          

  

                                                 
ر شود فراموشم   نت و کو یم    ن
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مان بدخشان   ا
  

  صد  شكر  رسيدم  به گلستان  بدخشان    1بدل ارمان  بدخشانعمريست كه بودم 

  است  بهر كوه  و  بيابان بدخشان فرش     از نسترن وسوري وصـد برگ و شقايق

  بيمثـل   بود    نعمت    الـوان  بدخشان    2در آب و هوا سالم وپرميوة  نغز  است

  اي بيخبر از  بارك  و شغـنان  بدخشان    از  سيب صفاهان و  سمرقند چه  گوئي

  3نوانگاه   گذر  كن   به خيابان  بدخشا    در  كوكچه  كن  سير     جوانان   شناور

  بـاشـد خجـل ازجنت رضوان بدخشان    فردوس كه در سايه  طوبي  شده  پنهان

  از  حسرت لعل   لب  خوبان   بدخشان      خونا  به  شده  لعل  ز  غم در  جگر كوه

  4هركس شده يكمرتبه  مهمان  بدخشان      بركنده دل ازقوم ووطن كرده  فراموش

  5افسوس كـه  رفتند  عزيزان  بدخشان    در مصرجهان بود خريداري وي  افزون

  7خواهيد   خداوند    نگهبان    بدخشان      6يا سيد شاه ناصر و  يا   خواجة  كرخي

  گل و هنگام بهار و چمن و رود  جوش

  8ما بلبل خوش خوان بدخشان» يمخف«ن يو

          
  

                                                 
  . عمریست که بود بدل حرمان بدخشان  
ار و ف     .واکهدر آب و هوایی خوش و ا
وانان شناور            وآنگاه گذرکن به خیابان بدخشان   ر ن س ه ب   در کوک
ر آمده مهمان بدخشان     .                                  وزهر
ن   انی است ولی هان یوسف  ر    .در م
ر    ر گویند و هم  بلخسرو دردخشان نا راست در را که دریمگان بدخشان دفن است شاه نا ی سن بنا شاه نا

ون  ه کر بفتح  و س ود که در قندهار است خوا ل سن شاه م حه می سازند م ر خسرو که از آن س محیط حریم نا
رو کر دا ه ع وا ا است بنا    .راء زیار

ان بدخشان   ه ر ن   .باد از قد 
ید آزاد و ب   د از چهل سال آواره گی از ت زل را سرودهمخفی    .ه بدخشان آمده این 
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و د   م
  همچو من  صد  نه من خندانت خراب لعل يو            همچو من نه من صد  هالك چشم فتانت  يا

  من  همچورانت نه من صد يحنه يچون آئ گشته            ر نقابيز  از تو  يرو    مه   تا  شد  ه گر جلو

  همچومن صد   نه من كرده قربانتدل راجان و            حسابيب    دلخستگانت    عدد يب  كشتگانت

  من  همچو  صد   من   نه    خرامانت  سرو بندة             هزارطوق در گردن  هزارت در  يهمچو قمر

  من   همچوابانت نه من صد يبهمچو مجنون در             آشنا   ودامد د  باد     گشته    گانهيب   خرد از 

  منشانت نه من صدهمچويهست چون كاكل پر            1ر قفا د دل   مجموعة  يا  بزمم   از   يرويم

  2گفتة  واقف بر طبق   ن غزليا گر» ايفمخ«

  من صد همچو من   نه  سخندانت طبع بندة 

          
  

نا    
  من اري  ينگه   با   من  زار   دل  ه دبر           من  زار   دل   برده  من   اري  ينگه  با

  من  افگار   نةيس  او  ر يت   هدف  شد            او  رـيت  هدف  شد    من   افگار  نةيس

  كند ترك جفا كارمن يك جفا     ترك            كند يترك جفا ك جفا كارمن ترك 

  من آزار  باعث   اري  ارياغ    گشته به            اري  اريــباغ  گشته   من   آزار    باعث

  نم چهره گلنار   غمش زعفران شد ز            رانـغمش زعف   من شد ز چهرة گلنار

  خونبار من   دةيد  كرده فاش مرا راز            اشـف  ردهـك مرا  دة خونبار من راز يد

                                                 
روی از بز من ای مجموعه دل در قفا ١   .م

هوری گفته است  زل واقف  ال این  زل به است   :مخفی بدخ این 
و من                        د هم ر ابرویت نه من  و من          کشته شمش د هم ر گیسویت نه من    سته زنج

رز                                   زل واقف ب ــــــــــــا کـــــــخ این  ومن   بنده    دی آفرین       ر ـــ د هم   سخنگویت نه من 
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  »ايمخف«چه شود  تا   من عاقبت كار

  1عاقبت كار من» ايمخف«  چه شود تا 

          
  

   سخييب ش
  

  من  سخن برو بشنو  ن درينش  ك لحظهي           ن بدن منيميدل س   نيسنگ    دلبر   يا

  من  تنا تو شده جان ويمن جان و تو تن            ندانم كه  چنانم   كرده  بتوگم را  خود

  سر از كفن من و ت  يبو  زند    حشر در            چنان كرده كه فردا  يجا  بدلم  مهرت

  من سخن ن يريش بت   يا  ينكن يرحم            ده جانرايبه دهم   چو فرهاد  كه  ترسم

  من  در چمن سروچمان   يا  تو  بخرام            و بلبل يگل و قُمر جمع   شده  باغ  در

  من دهن  از  گالب يبو دمد  صبح   آن           ببوسم  لعل تو  گرلب  يشب  خواب در

  من وطن بود آنجا  يباش  تو كه   جا  هر            است  نيآفت گل مرغ چمن خارنشاز 

  زبرم دور» مخفي«ه وسف من تا شديآن 

  من  الحزن بيت    شده   تنها   كلبة  اين
          

  

ا ن    
  من  بسر  هجر تو چه آمد ز كه  بنگر             من  رـگ  دادـبي  پيشة    جفا   شوخ  اي

  نظرمنازنور و سر از صبر ازدل وهوش            رو ببرديـبد مه ت ـب اي    رمـب رفتي ز

  من  هيچ نديدم اثر خون گشت دل و             دلهاـب گذري هست   دل از  د كهگوين

  من سحر  و  شام نيست ز فرق دگري             يالشـبخ  كه دارم  يار زلف و رخ  جز

                                                 
رازی سروده است  زل زیرین حاف ش ال  زل را به است   :مخفی بدخ این 

انان من ر  ان دل ان من          برده دل  انان من برده دل و  ر   دل
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  من   گر بيتو  كشايم   نظري   با ديگر            فيديـس  يارب كه شود ديده چو بادام 

  است بت جلوه گر من  بديده سرو  تا             انـپنه   تهـاخـف  پر  زير    شده  باغ  در

  زود دبجز از اشك كه اينهم گذر» مخفي«

  من  خبر   رديبگ    كه    تنها    كلبة    در

          

و يس   مو
  شو   برون ده يد  هز ر  آخر  يا قطرة  ك ي           وـش خون دل همه يشود ايارجداميچون 

  جهان بنگر و خون شو   اوضاع به   كچندي            است  نواز مه دون پرور وهم سفله دون هرگ

  شو فزون   و يآ ش برون يكم تو هم از خو يا              زيناچ   قطرة   ودـش  رـبح   رود  بحر    در

  بان جنون شوقر و   بگذر سر  ز عقل    يا            يدارـن  عشق  مـغ  تـاب   برو   صبر   يا

  وـدرون ش و  يآ برون  موهوم  يهست  از            روشمـس  گفت   و  رمـح    وافـبط  رفتم 

  وـبرون ش  پرده دل از  نگار ز  قليص   يا            انيرو نهيآئ  هـهم ردند ـگ   وـت   محو    تا

  ندارد تو غمخوار  لطف    از  بجز  »يمخف«

  1شو ون ـــهنمرا  مرا   )ص(نيدوكون  فخر ا ي
          

  

   سخييش
  2آهسته   ته ـآهسچمن گرد ات سبزه شد برون             متن آهسته آهستهيس  يرخت ا بر  آمد خط 

  آهسته آهسته چمن گوش   در  صبح م ينس            گفتيم يدكه  يباغبان گل كرد آن حرف ين ايبب

  آهسته آهسته  ن ـهـك رخ ـچ  نودـبش  مبادا             مـترس  يـم  ديگرد  مهربان  مهربانم  نا    بت

  خن آهسته آهستهـسن يريـآن شدـم را بردل              شكر  بند بايرا كه بفر يو طفلـون چـبصد افس

                                                 
ن مرا رهنمون شو و د ای فخر     .کون
ه ات گرد سمن آهسته آهسته     برون شد س
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  كه  مي گشتيم با  هم در چمن آهسته آهسته            اهمب بهار   قندهار  و  دوستان     يرخوشا  سـ

  زباني هم    بگو  احوال  من   آهسته آهسته              1ام سويشه ي ناماايت جان من قاصد چو برفد

  يگفت  چرا » يمخف« آزردن  سر گر   نبودت 

  آهسته آهسته انجمن    در   يمدع  با   سخن

          

  ل ش
  گرفته  كسوي  آشنا    و    شيخو  ز            گرفته    خو    او      باغم     تا   دلم 

  گرفته آهو    از    وهيش     نيا   مگر            زيآم  وحشت    اهيس   چشم   عجب

  گرفته    كو كو    و  غلغل  را   چمن            گلستان   از   نگارم  تا    شد   برون

  گرفته   ابرو   از    ريـمشـش    بكف            شـستـم م ـشـچ  بقتلم  تهـبس  كمر

  گرفته بو    شب  آن   از  شببو مگر             به گلشن شب گشود آنزلف شبرنگ

  گرفته   پهلو     در    ستيدرد   مرا            ارياغ   كرد  جا   تا   تو    يپهلو  به 

  عالم دو رـه   بشيع  ز    دل   دهيبر

  خوگرفته او     باغم    »يمخف«   چو

          

   يم يب
  شگوفه  گلپوش  شاخ  هر   شده           شگوفه  جوش  و  سبزه    و   بهار

  شگوفه  گوش  در آهسته    نيچن          تـگفيم   زار  بلبل     دينال   يهم

  شگوفه  جوش  از  افسوس  هزار           يوفائ  باشد  ينم  را   يهست  چو 

  شگوفه  خاموش    و   حال   زبان           مرع  يرهم يب   بر  قيتصد  كند 

                                                 
د چو بردی نامرا اورا  ان من قا   فدایت 
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  »يمخف«ر يعبرت گ ن در باغ و يبب

  دوش شگوفه  شن ين فيچه شد ا

          

  شگو
  شگوفه  است   نهاده     الوان  نعمت   هزار           شگوفه  است  پرگشاده كرم   انوخ جود  ز

  شگوفه  است فتاده   ابانيو خ باغ    بصحن           گل يا  تيبوس  يبپا  يخرام ر يس  به   اگر 

  شگوفه  است  نهاده   تنزل   به  رو اوج   ز           ينپوش چشم    تو  اگر   عبرت   دة يبد  نيبب

  شگوفه استگشاده   پر  گر ا  بخاك   فتد           حباباست همچو  يمد يوجوانش يعغرور 

  »يمخف« يخوش است مصرع صائب كه گفت ا

  1شگوفه  است  داده  دست  از   دل   كه جلوة  ز

          
  

  دانينع 

  زشگوفه  ابانــيخ است  ميوس زر  فرش             زشگوفه  افشان  گل جهان گشته  نوروز

  شگوفه ز  چراغان است  بام درو   ا يگو             را وطن   جوانان   است    شور    كعالمي

  وفهـشگ ز   مانيسل   تخت    صبا   آورد             نديسرا ود ودا   نغمة      چمن      مرغان

  شگوفه ز تان درخ   شاخ   كند    ز يگلر            يمينس   كيتحر   ز   سبزه  بسر   هردم 

  گوفهش  ز  افغان    و   ناله   كند  وسته يپ             بنالد   زار   رـبسح   تا  شب   همه   بلبل 

                                                 
زل  ١ ریزی گفته است را مخفی این  ا ت ال    .به است
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  شگوفه ز  ن  گلستا  گشت  يته كهفته ي            ش جهان پا بركاب استيدوران گل و ع

  يبهار   دبا   كند   زنده     شجر   اموات

  شگوفه ز زدان يصنعت  بنگر   »يمخف«

          

اي   ب ب
  يتسيك  انشيپرزلف    رياس    دل   يا            يتسيك  رانيو حاله و  باز   دهيد    يا

  تيسيكزيب    بهار  و  زينت    بستان              اي   سر و قد  غنچه  لب   گلعذار  من

  كيستي   مانيسل    حسن   پادشاه    يا            ما  ميتوا   فيض   مور كه   نظر  بكشا

  يكيستب و تو خندان يرق ان من ازيگر            ير جام ميم و تو باغيما خون دل خور

  كيستي  كنعان وسف ي  مصر  تخت در             ت حزن گشت خانه امير ب وا  عقوبي

  كيستيجان تو هم بگو كه تو قربان   يا            كه بسمل آن چشم كافر استيما و دل

  ستيش نيكفته بيگلرا كه جوش حسن ز 

  كيستيخموش بلبل خوش خوان » يمخف«
          

  ايوا خ
  يزير چــخون جگدرمشرب وماكولش جز         يزيچست جز برق شرريرت نعب ن عالم يا

  يزيچ   رـبنظ    دـامـن    كردمنظر   چند هر          كمش هردمش ويش و غم عالم در بيدر ع

  يزير چـهن  لــاه  بر   نبود هنر  ز  حاصل           باشد   رــجگ  خون   از   انيدانا دل   قوت

  يزيچ  رــگه   در و از  را     الميخ غواص           م و بكف نامديدل خوردبخون   غوطه صد

  يزيم وز زر چيكه بكف دارد از سهركس            خوشتر ر ـشك تلخش ز  بهتر  هنر ز بش يع

  يزيشوخ پسر چ يم اينظر سو  لطف از           رانتياس جمع   در    گرفتارم   ستيعمر
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  يزيـچ رـاث  ردو نا  تو   سخت  دل  اندر          نـكيل  من  نالة   از  آمد  فغان  به  يخلق

  يزيچ رـخب البته  تيوـسيگ   نگهت   از           آورد مينس  باغ در  شانستيپركه   سنبل

  عالم وبدك يدم درنيد يچو بس» يمخف«

  يزيچ بنظر    نامد او  ال يخ  نقش جز 

          
  

ا ن   يي 
  يتنهائ   الم      خرابم        كرد      عاقبت            يتنهائ   غم  شرح     مــــهد   باكه    دوستان

  يتنهائ  غمز  آه     بود     سهل   غم   همه             اكيتر را    غمم    زهر     بود    همدرد  ار ي

  يعلم تنهائ   آخر     تو    جبر   از    گشتم            دورم  موافق    ارانيز    چرخ     يا   يكرد

  يتنهائ  دم     چو     زانو    بر     نهم     سر            آورد هجوم رف طهر  از   غم    فكرو  لشكر

  يتنهائ  كرم  از   نهار    ل ويل   نيا   دميد            روزم    امتيق   ،روز  شبم   لداستي     شب

  1يتنهائ ستم    ميگو     كه    به     ياله    اي            كرد  غوالنم   حبتهمصو چ  رجو  از   فلك

  شيآنچه قسمت ز ازل رفت نگردد كم و ب

  يتنهائ   حرم   در   ن يگز   صبر  »ايمخف«

          
  

اد   من 
  يچ گر از خود خبر هستيمغرور مشو ه            يهست كه ستيزفردا خبرت ن آنكه يا

  يرست حادثه   پر   منزل  نياز  كهيروز            كيبدون الح  شود  معلوم  بتو    يارب

                                                 
ی  ١ ا   کو حریفی که بگویم ستم ت
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  يدست  در كف يده است كسيندريشمش            آلود ين چشم مآتو و يابروغ دويجز ت

  يشكست  حلقهلقه بهرحصد   تو و  زلف            يغمزه بالئبهره   غمزه  تو و صد چشم 

  گفت  خرد ست يك  لغز گفتم كه جواب 

  يپست مرتبه    نياز نه ترا گفتم » يمخف«

          
  

  يندل
  يصندل شاخسار نسترن در  برف همچون          يصندل  بهار در  گل  بود   آتش  منقل

  يصندل نثار   نــكيم  را  جلغوزه و  پسته           يصندل  و قند  و    وتـت   و  مغز چهار

  يصندل  بكار  هم باشد  باد  و  برف  روز          يقروت كابل يو كچر  يغوربند  شوله

  يصندل  كنار  در   باشد   كه  ديبا   ويراد           برق  و دـرع    چون    شنياست    غر غر

  كشم من انتظار صندليدر  تموز  هم مي            بسكه جا در استخوانم كرد درد مجمجه

  كه هست را وش مخفياشد خنبسرفه و ريزش 

  1يصندل  روزگار   در   دوستان    با    مجلس

          

 يبه اقامتگاه مخف يروند و در آنجا سريبه بدخشان م يليل اهللا خليروان شاد استاد خل يبار   

ل را با يات ذيل مشاعره ابيبكنند و بر س يه ميهد يو را به ويه راديك پايزنند و يم يبدخش

  :گذارند يم انيموصوف درم

  يدخشانـب   يـمخف     نـسخ      بشنوم   كه         يزداني روغ ـف  شد رهم   خضر كه  خوشم 

  يرانيو  ز     يو     بانـنگه     ادــب   يداـخ        ض آبادين را كند به فـسخ  كه ملك  يكس

                                                 
زل که روزی از روزهای زمستان از    ١ ال  زل را به است یده بود سروده است می گویند مخفی این    .رادیو افغانستان ش
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  يت و آن فاناس ين باقينزد اهل دل ا  كه        دلخوش يبه شعر و  دخشانبلعل  ز  كنم

  يانـآس  به   يكس   نشناسد   شان نام  كه         ن خاكدان فرو رفتنديچه خسروان كه از ا

  يمانـيسل   كند   را   سخن   تخت   هنوز         د سالـنهص  بعد  هـك به ناصر خسرو ن يبب

  يانــپنه   يهاـگنج      آربرون   پرده  ز          يچ سخنـينماند ه  كه پنهان زمانه  نيدرا

  يشانيپ  بارـغ   شيوــبش   طبع   آب  به            حجله است گرد آلود شعر كه در روسع

  يانــشيپر ن ـسخ   بزلف  ست ينغزن  كه          شيوـسيبه گ  ه زنـانـــش  ندوزبا  بخامه 

  يدان رانـدخت راز   از و  وـت  ي مادر   كه        اتيام حـيپ  وانـبخ انـافغ دختر   بگوش
  

ه هين را برسم بديريات زياب يليقلم بدست گرفته در اثر خواهش استاد خل يبدخش يمخف 

  :ديسرا يم

  يبحر عرفان  غواص   زمانه كه  ن يا  در        يسخندان و   يسنج سخن  بياد  يا تو

  يجهانبان يكن را    جهان   ملك طبع  ز        يدور  نيا  پروران   سخن   استاد    تو

  يبه مهمان  يشد  عاجز  كلبه  يسو كه         است  شياهل سخن لطف تو از آن ب يبه سو

  يافشان سخن قدمت را كنم گل   از  كه        طبعم خزان شده افسوس گلشنكه  مرا

  ه  نزد   اهل  خرد  مخفيا  مكن  هرگزب

  به  عقل  ناقص  خود   نسبت سخنداني
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  يشبدخ يد مخفيا
ات را بطور ين ابيا يز آمد واشويبه پ يپادشاه وقت ظاهر شاه بدخشان رفته بود مخف يبار   

  .سروده بود يخوش آمد
  

  اي  داد  رس  بداد   غريبان  خوش  آمدي    افغان  خوش   آمدي  اي   جانشين  نادر

  ش آمديو يتيمان خو فغمخوار  بر  ضعي    شاه     غريب     پرور     ملت    نواز  ما

  اي   خضر پي ملك بدخشان خوش آمدي    سرسبز   گشت دشت و در   كوهسار  ما

  اي كان عدل و معدن احسان خوش آمدي    هستي  به جود حاتم و نوشيروان   بعدل

  بردند   افتخار   بدين   سان   خوش آمدي    در عدل و داد كوش كه  شاهان روزگار

  نام   نيكوست   نيت   شاهان خوش آمدي    و شوكت شاهيست در گذر نداني كه شا

  باشد    همه   عنابت   يزدان   خوش آمدي    است اخالق نيك وخلق نيكوي تو ظاهر

  بادا    نثار    مقدمت    اآلن   خوش آمدي    گنجينه  ها و   معدن  مخفـي  و  آشكـار

  خوان خوش آمديپسمانده  ايم  از  همه  ا    آباد  گشـت  قندوز  و  بغالن  و تالقـان

  مگذار  مان   اضافه  پريشان  خوش آمدي    لطفي   نما   كه   چاره   بهبود  مـا  شـود

  اكنون  تويي  دليل  به درمان خوش آمدي    ذات شه است همچـو طبيبي و مـا عليل

  نماز هر به   عاجز فه  يضع  يمخف   نيا

  يد دعا از دل و از جان خوش آمديگو
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  ديدار اعليحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان و شادروان استاد خليل اهللا خليلي 

  با روانشاد مخفي بدخشي
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  .ا بمناسبت جلوس نادر شاه سروده استرر يده زيقص  يند مخفيگو يم 
 

  بر اسرار حكمتش كس را  وقوف نيست    ـالق   قـادر  يكتاـــنگر   به   قدرت   خ 

  زدنست ونه جاي چون وچرا  نه جاي دم    ي زند بـرهـمــلحظه يي اگر عالم به نيم 

  همتا  پروردگار  بي  بود ز   چه  خواست    ود مـدتيست حيرانـمـــبه عقل ناقص خ 

  اهـسي ارق    بدبخت    روي ـنشست   س    اي  پادشهان   نجيب  عـاليقـدرــكه   ج 

  اـال و دغـو شغ  فتد به قيد سگ و روبه     نگان شير افگ حكمت است كه شهزاده چه

  جزا روز  جهاد اندر  كه كشته مي  شدي     اسالمي پردالن  اين    كه   هزار  حيف 

  برپا  د   اين  بالـردم  شـز  ناسپاسي  م    افلمگر كه گشت خاليق خود از خدا  غ

  زاـه  جـر   را بـرسانـد سارق  ملعون شه    مقبول  هـا  توبه  گرديد  كنيم  شكر  كه 

  كـه هسـت درخورتاج ونگين و اليق جا    شهنـشاهي شه  ت  ـتخ به   نشست  باز   

  سخا شـه شهان خراسان به عدل وجود و     ان  و  نـادر  دورانـت  افغـاع   دولـشج

  رسوا م   ـالـز ننگ   شـاهي   دزدان    ظ    خالص ق يغش  بگشت  خلزهمت دم ت

  گـرفت تخـت به شمشير خويش نام خدا    بـاد مبارك    جهان   شاه   هزار  بار  بـه 

  دراين غوغا  پرزخون دلم   بـود  ز بسكه    سخن بمدح تو گفتن شها چه حـدمنست

  مرا  عذر  پذير  دوران    بگفـتم  اي  شه    نـااليق  حرف    چند  خود  ز شادي دل

  وز و شبم دست عذر  سوي  دعاكه بود ر    به حق شاه رسالت كه  جد اين  داعيست

  طاـلئيم  و  خ  نگين و  تاج اليق  مبين تو    به  شهان را تاج  كه اي كريم بده تخت و

  سما  و  ارض   به   پرودگار   شكر كنيم      چوكرد قاضي الحاجات عذر  بنده  قبول
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  ساز جدا  حساب بد  اندر نيك و بگفت     جهان   كنون زعقل بجستم  جلوس  شاه

  پيدا آن     شد  حساب» چراغ دين نبي«    چوپاي نيك شد اندر ميان فگن  سر بند

  دانا    رس   ر   سخـن   ــببارگـاه     وزي    نثار باد   ضعيفه    زين ر  دعا  و  ثنا ـگو

  جا  آصف  نزد   شاه   ارسطو   مقام    نه     بكار  شاه  چو  بوذر جمهر  پـر  تـدبير

  اخد ظل   اهـش  شهنشاه  ت ظلـه  اوسـك    شريك سلطنت است ا ـاند  اقلـوزير ع

  داي از اوراضي باد خلق خداـم خـه هـك    محمود شاه   اه، ـش  و بازوي  برادر   بود

  ثنا شكرو   رـوزي  و  اي  دولت  شاه ـدع    رشب وروزم به  خمسته االوقاتـبود اگ

  بپا اد  ـب اه  ـش  بال ـاق   ت  وـواي  دولـل    ردشـگ در وماه   مهر الهي  تا  كه  بود   

  آدابست يكه جا يتو مخف خموش بــاش

  هبه عذر كوش و دعا ختم كن سخن كوتا
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سا مخف   يبدخش يمخ
  

  :يايش يب  سعد يمخ مخف
  

  هم صحبت جاهالن بد خوست              گفتم كه نگار مــن جفا جوست

  از درم دوست  ناگـاه در آمـــد              كوستيدلبران نه ن وه زيش  نيا

  غنچه در پوستلب خند كنان چو

  دمياز لب شكرش شن  حرف              دميفزاش د  جان خنده  چون 

  دمير دوش قـدمـش بسـيپـ                 ــدميبـچـ  بـاغ مـراد گـل  از 

  دوست يه افــتادمـش ك يدر پا

  من  بـجـانـب يگه گــه نظـر           پرفن  ارـشع  سـتم شـوخ   يا

  من چشمش بكرشمه گفت با             مشكن شيم خويقد  آن عهد

  تن نرگس مست من چو آهوسـيا

  نيف مشكـاه و زليس ال ـبا خ            نيگـارن   ــرفـت  بـبـاغ  آنيم

  كنيكه همه نكوست ل ميگفت            نيدل پراز ك لب خنده كنان و

  وفا و بد خوستيت كه بـن اسيا

  يسعد  يبرا  ادب  به  ذرـبگ            يسعد  يتو بجو رضا يمخف

  يسعد  ياــدع  نفس    بشنو            يسعد  ياـالتج  به  باش  يم

  گرچه همه عالمت دعا گوست
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د» ياو يمخف« ب النسايب   يمخ مخف   :يويخ شا
  

  يدام در  هست يرينجا اسيا يكشبي ينگفت              يسرانجام يب بيم زلفت غرخبود دل در 

  يغاميپ  باد   بدست   ديآ  ينم  قاصد اگر               يامـكخود نامهربان از ناز يالم اح  ينپرس

  يامياد مهجوران بمكتوب و شد اي ينكرد

              ير بارـلعل شك آن از ييسخن گو  كي گر چه شد        1ظه دلــــــدارينديدم از تو اي روح وروان يكلح

           يدارينم يالطاف  تو اگر از شوكت و دولت          2سليمان با چنين حشمت ز موران كي بدي عاري

  يبدشنام ان رايداـگ  كرد  توان  يم  نوازش

  ن زهر قاتل رايا يرت بنوشم تا بكجكه از ه          باد سحر آن شوخ جاهل را يا پيغام بگو

  را دل    ده   آرام  دل   آرام  ةيما  يا ا يب              باطل را  يسودا سالها   التيخ  با پرستم 

  يو آرام يتو مرا صبرين بيش ازيكه نبود ب

  تيسوياز رشك گشود خون مشك در ناف غزال               تيكوين يند روينگردد دورگل بلبل چو ب

  تيرو  دنيد  يبرا مه   يا  آفتاب  ديآ بر                  تيدائم هالل از شرم ابرو يته  كند قالب

  يد گوشة ابرو اگر در حسن تو شامينما

  فرجامم چه خواهد شدن  گرداب غم  آغاز و يدر              شد  خواهد چه  دامم  ن يدر  ر نوگرفتارمياس

  شد سرانجامم چه خواهد يمخف يدانم من اينم              شدشة خامم چه خواهد يدكان»ايمخف«ميچگو

  ينم سرانجاميب ينم نميبيبكار خود چو م

          

  

  
                                                 

ه دلداری   ی وفا ی    .ندید از تو من ای 
  .سلیمان را بدان حشمت زموران کی بدی عاری  
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  :يم شفايب   يبدخش يمخ مخف
  

ش سروده ينواسه عمو يرعبدالواحد ساعيبنابر خواهش م يبدخش ين مخمس را مخفيا

  :است

  جانها همه بسمل شدة غمزة جادوت             سوتيهرحلقه گصد دل بود بسته به 

  اقوتيخنده زده لعل تو برحقة   يا             بوت حة يرا  از منفعل  به ختن   آهو

  راقوتـان مــل تو مرجـاقوت لب لعي

  بهر وجودت عدم صنع از  د شدموجو             صنع   مـدا عليوـرده هـخالق ز ازل ك

  با آب زبر جد به خط خوش قلم صنع             صنع رقم  دهينكش  رگزـه وـزت تر ـهب

  اقوتيبنوشته به پشت لب لعل تو كه 

  نـك يذرـح  انتـاز آة دل سوخته گ            كن يدلباخته گانت گذر يجانان سو

  نــك يذرـوفاتم گ  ت بهيوفا   قربان             كن يرــنظ   تير جفايشمش كشته  بر

  ابوتـت  رخنة از   نــبم  ديايب  وتـابـت

  يديببر  اـهـكف  شده  دا يش و  وانهيد             يديخا به جمالت نگريهركس چو زل

  يديا روت بدـدة مير از دـهاروت گ             يديمة كنعان نرس  حتيمل حسن   با

  از نرگس جادوت يآموخت يصدساحر

  ياز لطف نگاه يعاجز كن يبر مخف             يكرم همچو توشاه از   نبود  يسيع

  ييش شفايصد دل چو دل زار جفاك             ييفدا بنده دلسوز  يمن  همچو بس 

  ابروت  انخانهـــكم  يكششها ان ــربـق
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اش يبدخش يمخ مخف ا    :يب  
  

  وانهيد   و دلباخته    و شته سرگذ  همه            فرزانه   گر  عاقل و تو گر بازان   عشق

  خانهيم و هم   ينگه با نظرت هم م يا        1گانهيد بخرمالت از ج يدايمست و ش

  مانهيم تو هم ساغر و هم پشگردش چ

  دگر   بقانون   وازدـن   نغمه   يكي  هر           در منبر بود  خ يش  مغان رير د د  گبر

  هم كافر دهم مسلمان زتو حاجت طلب           كسري  باشد   تو   بدرگاه يهمه را رو

  تو هم كعبه و هم بتخانه يطاق ابرو

  رـدلب  اي  انـرخ  اهــهمه م  دل  ربودي  ز        رـنظ ه ـهمچو طاووس دو صد جلوه نمودي ب

  رــو هم گل چه عجب باشد اگ يكه تو هم شمع         رــقم   و شمس  بود   وـت حسن   ذرة پرتو

  د دل بتو هم بلبل و هم پروانهكه ده

  ماروت  چون ذقنت  چاة   بهر دل گرفتا           روت  يننمود  زده  گاه با عاشق سودا   

  اقوتين تو هم قوت بود هم يريلب ش           بوت  آرد ا ـم  جانب يكاش باد سحر

  تو هم دام بود هم دانه يرايخال گ

  ا عاشقي يمانه شديپ  و  ساغر همدم            عاشقاي يهمخانه شد يشب يار مخفي

  ا عاشقي يوانه شديگفت قصاب كه د           عاشق ا ي  يشد  مجلس رندانه يساق

  وانهيبقربان تو هم عاشق و هم د يا

          
  

                                                 
دانه   هان ی ان  انانه    تویی در محفل خو انی و هم    ان فدای تو که هم 

ر                                                          عه شد مست   م دیوانهنه بی 
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اشي ا    :مخ مخفي بدخشي ب  
  ست چه حاصل؟يا نفحش زقست كه صبيشام             ل؟ـاصـح ه ـچ  ستين ما ن دل   بكام ام يا

  ل؟ـاصـه حـچ ست يروان كام او از كهيدرد                ل؟ـاصـح  چه  ستيشفان  ديـام رنجورم و 

  ست چه حاصل؟ين مهرو وفا و كه در ياري

  ر خندة افسوسـنشگفت لب ما به شك            درگلشن دهر است دلم غنچة افسوس

  وسـافس  ةپنج  او  از غم نزدم  سر بر            افسوس  ةـبهر لحظ  بكشم آه و هردم 

  ست چه حاصل؟يبر سرمان ين باغ گليز

  هرسوخته دل را كه بود سوز جدا هست            بنوا هست   ينره  هـك افالك   در گنبد

  تـنجاست كه هردلشده را راه بجا هسيا            نواهست  و  آهنگ  غمزده  هر نه يدرس

  ست چه حاصل؟يو دوا نست فراوان ا درد

  سرـيست مين يوـرگشت جـگر بخت تو ب            صريق  دختر  ر ــگو  يدونيفر پور گر 

  رسكند چو يديبه ظلمات رس رم كهيگ           بگذر  هـو از همـش مشيدر فكر كم و ب

  ست چه حاصل؟يقسمت كه ترا آب بقا ن

  ك مشتيك ذرع چه يش دراز تو چه ير           پشت تا دو   ردــك ا ير  بار  ترا  كه  زاهد 

  انگشت  در  هـببر سبح  رقهـخ مه به سرعما          كشت   راــت  دستار   ن گنبديخبر ا يب يو

  ست چه حاصل؟يخدا ن يدلت سو يچون رو

  ادوستـج  زهـغم  آن ست كه جان بسمل يريد        وستــسيگ ه ـلقـح بسته آن  دل ست كهيعمر

  وستـكين    هـــهم   ارمـنگ    ياـسراپ   قصاب       جوستجفاو مهر يتوان كرد كه بجه  يمخف

  ست چه حاصل؟يسروپان يب يدر فكر من
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  :»يا ي«ب   يبدخش يمخ مخف
  تو دران غم نشسته بهست ازيآن دل كه ن          ست مهر تو اش ورشكسته بهيآن سركه ن

  بسته به تو   يبرو  باز   ستين كه يچشم          به خسته   و  زار  غم ده دا زهر   شين از 

  روشكسته بهيكه دامن تو نگ يدست

  ودـرب  م ـدل ت ـآن روز برق جلوة حسن          ودـنم  نـبم يهست مـعال چهره كه يروز

  وجود   رازةيبش    ستيا  رشته دلرا كه           وبودرهمچو تا يد در رگ و پيمهرت تن

  ر تو باشد كسسته بهيوند اگر بغيپ

  جانها همه بر آتش عشقت سپند شد          شد  بند  اقـعش دل  اـت وـت   طُّره با

  بلند شد   يبرـك   امتيق  يخاست بر          دـانت دو چند شـدگـو آه دلش يرفت

  كه فتنة محشر نشسته به ين دميبنش

  نگفته خوش يائير وعظو ن پند پوچ يا          وشخ رفته ـن  يائير زاهدان  بر قول 

  نهفته خوش ندارد  عشق درد  كهيحرف          وشـاشنفته خـهده را نيل و قال بيهرق

  اثر بود از دل نرسته به يكه ب يآه

  كند به بزميم  يزر  و  ميس  گلها نثار          كند به بزميم يخوش خبربهار» يمخف«

  كند به بزميم يال نشئه پريامشب خ          كند به بزميم يجلوه گر چه ما  يساق

  شكسته به يشة تقويزاهدبرو كه ش
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  :»يبا يش«ب   يبدخش يمخ مخف
  

  ميديچش  ميديرنج چش غم و  گر زهر          ميديم دويدـــيراه تو دوـه بـكيرـعم

  ميديكشم يديكش يپا يرد ما چون ز           ميديند م يديتو ند ياــفورو ــا مهـي

  ميديم بريديهركس كه بر ز ديام

  نديو بـتاول زـتط جور و سر همه يـتاك           نديبچ  ريغ را ـت وصل  ل ــگ  چند   تا

  نديست كبوتر كه چو برخاست نشيدل ن           نديب هــن ل شهباز ـنگر جـگد دـين صيا

  ميديم پريديكه پر ياز گوشة بام

  دلبر طناز غلط بود يخوردنت ا يم   غلط بود  باز  دغا رندان   رـب  رفتن

  د خود از آغاز غلط بوديرم دادن ص           از غلط بودـب بما   و قهر  عربده آن 

  ميديم رميديو رم يحاال كه رماند

  تنها  وت  بهر  بود  اري  غم  نه   يمخف           چمنها  به  بلبل  چو  ناله يتا چند كن

  سخنها  ن قسميو ا ياَلَمِ دور يوحش           ده به رسنهاين خاركشيهرگل طلب، ا

  ميديشنم، يديست كه ما هم نشنيآن ن
          

  
  

  

ي  ب النساي ب  يبدخش يمخ مخف و ي دخ سخنو    :مخفي شا

  

  سحر توان كردن تو شام و ينه طرف كو           بسر توان كردن ينه در فراق تو عمر

  وصلت نظر توان كردن گلشن   يسو  نه           غمت از دل بدرتوان كردن لحظة   نه

  الت گذر توان كردنيم خينه در حر

  خوردن ر خون دل يمن نبود غ يغذا          وردن بپر   ازل  از   رم ــمگ غم   ريش به 

  بردن  بسر  لحظة    توان ب يارقب نه             بود مردن  است كه هر ساعتش يچه زندگ

  ت سفرتوان كردنبار محينه ازد
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  ديجاو  غم  وبا  ميبگو كه  ينه مونس           ديام كس نشد نوميا  يزشاد منچو 

  ديام ل د  توان تو بستن  يوفا با نه            ديكه دگر بار طنز و طعنه شن ينه طاقت

  تو قطع نظر توان كردن ينه از جفا

  دليب  من  ام   فرومانده ش يخو بكار            ست بس مشكليار مرا عقده اگشاد ك

  دل  اندر  نهفتن  نه راز عشق تو بتوان           كدم شدن توان غافليتو   اليخ نه از 

  را توان خبر كردن يش كسير خوينه غ

          
  

اد يبدخش يمخ مخف ي بدخشي ب  شا    :شا
   

  ادمي   دـاميب  راز ـيش  ظـافـح مصرع         نشد شاد دل نا شادم عمر بگذشت و

  استادم اد يب  دادينم  نكته  نيا  كاش        »زادم  بچه طالع يتيارب از مادر گي«

  افتادم يچ نميرطة غم هون يكه در

  زيعز جهل   بود  فضل و خرد خار و هنر            زييدل و تمـست كه نبود اثر عيچه عصر ن يا

  زيآم عبرت  و  ست پرافسانه يوه چه دور           زياست و ست  همه جاعر بده و جنگ و جدال

  بود دل ناشادم يكاش حساس نم

  انهـگيب  از  و  خود  از وفا  د يام ود ـنب           غمخانه   نيدر   چ يه    نبود   يشادمان

  هـانـميك پين زاربـه مـك  دـاشـهرـعم           افسانه  ست بجزيصدق و اخالص كنون ن

  ر خراب آبادمين ديخون دل خورده در

  غم بود همدم و راحت شده است ازمن دور           ناسور  دردل شده   عذارم  الله آن  داغ 

  معذور گو باو تو ندارد   درد    ار زاهد           مشهور  جا    بهمه  دردم   غصه و غم و  به 

  دادميب ين همه گيود ااو چه داند چه ب
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  فشار بار   فزون  گشته من غمكش  بردل            از درد و غم هجر شدم خسته و زار » يمخف«

  اري  غم در ست مرا صبر دگر ين  1»ايشاه«           قرار و    يصبور و   رفته از من دگر آرام 

  ن غم بدهد بر بادميشة ايترسم اند

          

  

  :»ادا«ب   يبدخش يمخ مخف
  هنوز  رانميح و   محو  عالم گاه  ر يتح در            هنوز  طانميش  نفس  غرورعمر رفت و بر

  هنوز انم يعص  بحر  وز شكست توبه غرق           همچو طفالنم هنوز يروزوشب مشغول باز

  2ر طبع نابسامانم هنوزيبستة زنج

  رفتـابرو از خوبان گ غ يت را به ملك دلها        رفتـابان گــت ةـم از  جشاه حسنت سالها با

  رفتــوان گيعمر ها شد خضر خطت چشمة ح           رفتـگ راب تو از شهد و شكر تاوانيلعل س

  شانم هنوزيال ظلمت زلفت پريدرخ

  ت در ازليبستة هرتار مو  شد مرغ دل           ت در ازليعاشق خاك كو يتا كه شد مأوا

  ت در ازليگانه خويده بودم عارض بيد          ت در ازليرو م يديدينم گز  هر  يكاشك

  گانم هنوزژمبگردد يآشنا مژگان نم

  انكار كرد  ن و دل برباد داد و از خرديد         كرد اريع دلبر  يا  كنظري تيسو كه هر

  كرد راـزن ه ـسبح  شمردن زلفت   عقدة         د و بكفرا قرار كرديهمچو صنعان بت پرست

  كس نميداند زبان كفر و ايمانم هنوز

                                                 
رب مخفی بدخ بود ،شاهمراد شا ١   اح دیوان بوده، او م و مخل م

سامانم هنوز   ر  نا    سته زنج
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         دـيـام   گـچن  زدم  يرـعم دامنش   در تان ـدوس

  دـيد   هـشيپ  رـستمگ  وخـش  نآ از يـمخف جفا صد

   ديـشن  و  تـگف ت ـاقـط را   ست كسيدم نـيه دـآنچ

  ديسف  شش شديش و ريگشت خطش زلف و زلفش ر

  م هنوزناميعهدو پآه من بستة » ادا« يا

          
  

  

ا يا   :ل اسي مخ 
  

  گذشت  نگار يا تو  اديب  عمر تمام                 تو مرا اشك از كنار گذشتيا كه بيب    

  گذشتشبم به محنت و روزم به انتظار                 گذشت  بهار نو  و  دم ينچ د يگل ام   

  ن قرار گذشتيبد تمام عمر من آخر

  بخروشما زچرخ يكنم  شكوه  بخت ز           وشمـهماغ يشب  نگردد و عمر  برفت

  نوشم يه مـسبزه و گل خواستم ك يبرو           دوشم  تانسلگ يسو  درخت ا يد ربب

  ختم بهار گذشتيشه تا بقدح ريز ش
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  يبدخش يمخف  ايبا
  

  

  بار من رحمت كنـــــــــدة اشكيبر د           ت كنــــــــــارب بدلِ فگارمن رحمي    

  ر بارم رحمت كنـــــــــيز قامت  بر            اـناهم بخشــــــــــده از گيبردوش خم    
          

  نـت كـم رحمـغم از  هـخست رـبرخاط             نـك   تـرحم  المم   رـپ بدل   ارب ي

  1از لطف ببخش وز كرمم رحمت كن             اــشـبخ  مـاهـال تبـح د و ـب يوـخ رـب

          

  يبخشا م ـمالل  ج وــــن تن پر رنيبر ا           يشاــــــبخ   حالم   يشانيپر  به  رب اي

  يبخشا  زانفعالم  ستهــــشك  رنگ بر            يسرت رحمــــن دل پر زداغ و حيبرا

          

  ابـو در روزحسـرا تـشرمنده مكن م           ابـحـو اص يـفـل مصطيبطف  رب اي

  ست جوابيتوام ن يميجز فضل و كر           مـلمع  يبپرس  از م ـيوـبگ  چه  رـآخ
          

  

  :سروده است )ص(را در وصف سروركائنات ين رباعيا يبدخش يمخف

  احمد آدم   گوهر  لــرس  ساالر            رور عالم احمدـــس لكسردار م

  ل اكرم احمدومه را رســحاكم ه            محكوم  المــــآمدملك و آدم ع

  :گفته شده است )ص(هم در وصف حضرت محمدنيا

  كستـنعمان بش  سپاه و   جم  اورنگ           كه كُله به فتح دوران بشكست يشاه

  بشكست تا چوب غضب بفرق خاقان           يكسر  اقـط  خم گشت قد فلك چو

          

                                                 
خ از کرمم رحمت کن  ف ن   از ل
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  غام استيفرقان زحضور خالقش پ           ام استـد نـكه احم ءايآن سرور انب

  كه رهبر اسالم است يعلو عثمان            تسن ايد ياـر رهنمـق و عميصد

از  يكي يميدرا يعبدالح يدرخواست مولون را به يريز يرباع يبدخش يند مخفيگو يم

  :ه استوارسته مردان دورانش سرود

  قدم   ادـهبن    كائنات   عرصه  بر            دمـد ز عـود آمـر وجـتا ذات تو ب

  )و لوح و قلم يآن خالق عرش و كرس(           دايپ  شينيآفر  رد ـو كـت  رـبه از 

    .گفته است يعبدالح يرا مولو يو مصرع آخر

  ار استـوف از نـه خـو ن ل بجنتينه م           ار استيمقصود من از كون ومكان آن 

  ار استيوشـه  شتنيوـخ  بكار ه ـوانيد           اصحـن  يا   حتم ينص    يكن   چند   تا 

          

  نهال تو قسم  بقامت  و  سر  يو           و قسمـالل تـه يماه به ابرو يا

  قسم ال تويغارت هوش با خ يا           نبود  گريد   الـيتو ام خ اد يجز 

          

  تن را چه كنم  توــــيب  روح  قوت  يا           را چه كنم  تو چمنيب چمن بيز يا    

  و سخن را چه كنم يتـــمسو يمنقل و           تويب   زانيعز محفل   كه به گو  خود  

          

  تـسين  يمهروئ  به  اُلفتم  سر تو   جز           ستين يكسم خوئ با آنم كه بجز تو 

  ستين ين جگرت خوئيخون يبا مخف       يسنگدل  و   تكبر  از   كه  تو    يآن

          

  ن گلستان رفتميرفته زــك گل نگي             رفتم  ارمان  پر  هانـــاد كه از جيفر

  رفتم  نايرـگ  دة ـيد  و  دل داغ  ا ـب             فلك  جور  از  ندهــبخ يلب نكشاده 
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  ب ذقنين سخن و شكر لب و سيريش           تن  نيميس  ه رخـالل  و قد و سر  يا

  عهد شكنو  داد گريب  دل و ن يسنگ            نرگس چشمگلچهره و غنچه دهن و
          

  دوست يم ايز چو خاك ره شمرديجان ن           تـدوس   يم اـيو سپردـت ين بجفاـاتـم

  دوست   يا   مينبرد  زياگر چ   و م يرفت           اـنـدار ف ن ـيز  وـت  دارـيحسرت د  جز
          

  ستين يخاريدر گلشن و صلش گل ب           ستين   يدار  اـان وفـنجهيا يارياز 

  ستين يجز خون دل و رنج جگر كار           ميدـيسنج  را     انهـزم   يدوست   نيا

          

  ستين يك همدم و مونس وفاداري           ستين ياريك يافسوس كه در زمانه 

  ستين  يزنگار   ز  يته  او    نهيآئ           يار شوي ملك  با چو  نيقيب دان يم
          

  با من  نيميس  و  سر   بباغ  رفتيم           و گشت سرسبز چمنرشد فصل بها

  »انه برخاست كه منيباد سحر ازم«           ش؟يپا در  گل   نثار كند   كه گفتم 
          

  خُتن يشده بناف آهو مشك   خون           ن تنيميس  يا  ن تويزلف نگهت   از

  »انه برخاست كه منيباد سحر از م«           ختا؟  زلفش به يگفتم كه رساند بو
          

  كفن   ديپوش   و  دوستان ز    ديببر           ب چمنيقدان و آن ز يسه آن شاه 

  »ست كه منانه برخايباد سحر ازم«           شيبو  آرد  كه    خسته   بمن گفتم 

          

  ستيل به شمشادم نيرغبت به گل و م           ستـين  آزادم  روـس  باغـب   هـكيروز

  ستيكندن جان كار چو فرهادم ن  جز           نميرـيش  ران ـدگ  ام ـك   هـب  وسته ـيپ
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  دارد ن يا  گه و آن   الـير و خـگه فك           دارد نيـغمگ   مدام  مرا  كه   يشوخ

  دارد  نيـالـب  زارـه   دردا رـــس ك ـي           يغمش شب است شب هم مخف روزم ز

          

  ديباز آ  كجا  از  گذشت  كهيعمر           ديآ دمساز   گرچرخ بما مونس و

  د ؟يباز آ يرفته ك ين آب بجويا           آب   ديآ از ـرفته ب يند بجويگو

          
  ان امشبـار مهمـيدر است ـبرمن ق           بـامش  چراغان  شب   بود خلق  بر

  بـبان امشــيرق  برجان  زده آتش            است  ما   ست پروانةين شمع چراغ نيا

          

  :را فرستاده استيملكه حم يعنوان يبار يبدخش ين را مخفيريات زيند رباعيگويم

  شاه  انمـخ   زمان   ملكه  يسو  با           اـزپ  افتاده  فـيضع ن يم از ايتعظ

  ر دعا؟يعاجز چه رسد غ ياز مخف           تانـانسـافغ   يوـمعن    ادرـــم   بر

  تـيرو  دـنيب زدور  ود ـبش نبيع           تـيرو  اـب   يبرابر  كند گر مهر

  تيروـاب م ـغ  از  اللـه   ماه  بر           با بدر نگر به چرخ كز رشك شود

          

  ده استــش ورـناس  تو داغ   از كه  نه يس  اي        ور شده استـو مهجـت يهر دل كه به سودا

  زنده در گور شده است دوست بدان كه يا       ندـبخش دانش ـياوـــج  تـبهش  وـت  يبرـگ

          

  ذشتـم گيكه به مهوشان ببست يدـعه           گذشت م ينشست  رــاگ  نفسان  هم با 

  ذشتـم گينبست  رـگ  گذشت  ميبست           گذر استم كه شاد و غم همه دريديد
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  وستهيپ  تـيابرو  رـب  بود كه يخال           گل دسته ،گل   بدن  ،گلبدن   يا

  بنشسته   نيدر كم ه ـك بود  اد يص           اهيس آن خالچشمان تو آهوست و

          

  ستيتون يتمنا در كه  يدل  خونپاره           ستيتون  يسودا  به  كهيسر  ادـب بر

  ستيتو ن يباينه محو رخ زييچون آ           ه اوـده كـيد آن دـيردد سفـارب گـي

          

  باد  برون  زسر  ديد  ترا   بدخواه           دولتت افزون باد يشاه ها كه بقا

  باد  گردون  موتر روان  تو حكم            اقبالست  يدگا  سوار  تو بخت 

          

  رامت باشد بخت  و   عيمط   اقبال           تـامـج در   بود آرزو   يا مـشاه

  اوصاف تو ظاهر است همچون نامت           ازدــن  يـت مـود دولتـوجـت بـمل

          

  كجا آمدي  ديع  دو بوطن  ا يگو           آمد ا ـام از اروپـهللا الحمدكه ش

  هم فصل بهار و هم شهنشاه آمد           ادـان بـك به اهل ملت افغيتبر

          

  گل و گلشن شد ييبه تماشا يخلق         دـدن شيل چـل گـار و فصـام بهيا

  شد  روشن  اـم  زيعز  وطن  چشم         دـآم  ازـب  رـشاهم به سالمت ز سف

          

  ديآ باز   ام رفته  عمر ه ـك  پندار           ديآدمساز نگار   برم كه  آنشب 

  دياز آـا بـت مـخب  اــم  باشة  گر           ديم شاـكه برفته باشد گفت يعمر
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  و دل دوستان شود قربانت  جان           دوست اگر درد كند دندانت يا

  درمانت هدمطلق بد يخود شاف           بيهرگز نكند خدات محتاج طب

          

  هااعرض كنم من شست در او يرمز           صحرا و   بكوه افتاده  كه   ن برفيا

  پا  نگذارد  خاك  به  شاه مركب   تا          نيزم  نقره از  كرده   سحاب  فراش

          

  اضطرابت چند است رسوزش بدل پ           است  كارت فند  و يعاشق يچا يا

  است قند    يبرا   از كه    دانم   باهللا           اكام تر  يتلخ و  رنگ   يزرد  نيا

          

  دـاشـان بـآب بدخش لب   هـب  اـبيز           در خور خراسان باشد  نه  صفه  نيا

  اشدـان بـابيخ يرو ييه ـا صفـيوـگ           ماننعنه قصر   و و مرث ينه تخت ك

          

  زنبور است   خانه   مثال   به سقفش            است   راستو  يكوت  چو  ما  كپه ن يا

  حور است ما بنين قصر بهشت و زيا           استاستور  دلكشا و نه نه كه  ين  ين

          

  :يبدخش يمستزاد از مخف يرباعك ين هم يا

  گل به  يچون بو            گـذشـت  نشـستيم  همنفسان اگر  با

  مل   چـون نــشـة            گذشت شان ببستيم  عهديكه به مهو

  كل  چه جزو چـه            غم همه در گذشت ديديم كه شادو

  چون مـوسـم گل            گذشـت  گر نبستيم بستيم گذشت، 
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  تيسويرد بر حلقه گـــخ ر يزنج          تيخم ابرو  قبله جان و دل يا

  تيكوية زمصحف زخ نيك آي           با عمر هزار ساله خواندن نتوان

          
  

  :اركبار سروده استيدر وصف چهار يبدخش ين را مخفيريات زيرباع  

  قيصد  امبريپ   اراني  سر   دان يم           قيتحق به ين احمد هستيد يرويگر پ

  قين و زنديتو روافض و لع يهست           نيقي  به يق نداريصد    گرصدق به

          

  است  خطاب    عمر  معظم     روقفا           استاصحاب    وررس  كه  يدوم ار ي

  ن باب استيان چه شبه دريرافض يا           ولـگفت رس  آنكس كه چراغ قبتش

          

  است قرآن   جامع   و  ينب داماد            ان استــا عثمـيثلث خلفا كان ح

  مان استيمهرش بدل از عالمه ا           ستيراهمگ ة ـبغضش بدل از نش

          

  رورـچون ختم رسالت بجناب س           درـيشد ختم خالفت به وجود ح

  گانش بكدورت منگرس يسو با            ربادـن بيگمراه مده د يخارج يا
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  :گفته است )كرم اهللا وجهه(يرا در وصف حضرت عل يرباع يا يبدخش يمخف
  

  ييوـردار تـراز پس پرده خب  از           ييوـرار تـرخدا واقف اسيش يا

  ييوـنده هر كار تيبكشا كه كشا           بسته شده مشكل ما ياز هرطرف

          

 )رض(ن يو حضرت امام حس )رض(حضرت امام حسنرا در وصف  يرباع يا يبدخش يمخف  

  :سروده است

  چشم زهراباشد حسن آن نور دو           باـع لد آـيرش و سـگوشواره ع

  پا بر  عالم   دو   ميقوا    دهيگرد           قـح رـب   امام   دوازده ذات   رب

          

  ينسب يتو عال  نامد بوجود همچو           ينب  نيالع  قر  دانــــيشه اه ــش

  يادب ين بياز امت گمرهت شد ا           دـيم آـرمـو شـت  اركـام مبـاز ن

          

  

اني   س

  خوبان  همدم   شب  و روز بود  كه            اهـش  درـنـسك  تـلعب  آن  تـسيچ

  جان است يگرش بيزنده د يكيآن            وش استـاغـدام همـم د ـشاه دو با
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ايم   يبدخش يمخف ي 
  

 يار جهاندارشاه ملقب به آغير فرزند مير شهزاده جهانگيه را بخاطر وفات مين مرثيا يمخف

  :كرد سروده استيش تخلص ميكالن كه دلر
  

  پنهان خاك   ر يبز   آخر   يشو           خندان و  شاد  يباش  سال صد   اگر

  رانيو   آباد        خانه     هزاران           ستمگر   چرخ  ن يا   جبر   از   بشد

  انيشوايپ  و   غمبرانيپ   شد  چه           و خاندانش  رسول    اهل   شد   چه

  رآنـقات   يآ    و   حق  ذات به         رـده  در   د يجاو   چكس يه   نماند

  دخشانـب شاهان    كردار   و  سر        و بختـنك شاه    كان  افسوس هزار 

  رانيححاتم به جودش بودحسب         مـــاعظ    مخدوم   اوالده      بــنس

  دوران ياـهم آق ريمهم   بود كه         ريانگـجه    ر يم    با      بود    يمسم

  وانـاخ  و اوالد  با  كرد   يداع و        هفتاد ه ـب   تا سنش    اعداد  شد چو 

  شانـيرـزار و پ ين مخفيبود ا كه        صحبتانش  مـه     جمله     از    يكي

  زانيزـع  بهر  ه يمرث   ميگو   كه         ديگرد گنگ    طبعم  و  الل    زبانم

  مانـحوروغل نيقر شد جنت  به          كرد رو  شيخو  يخدا ك ينزد   به

  وانـيك ديپوش اه يس  ن ماتميا  از         دـاحباب چون ش غمش   از  ميچگو

  ارانيمحو از فكر  گردد روز  كه         يفـمخ خاموش    مكن    گفتا   خرد

  وانيصدو هجده است ديس هزارو         يمسه شــب  يرحلتش خواه حساب 

  و آسانـهمان هم هست در فكر ت         حسابش   يرـيگ    قمر از  ابجد    به

  ريقدم گ  از بكش پا از شهر سر

  »شاه بدخشان«و ـــخش بگيبتار
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  :ر محمودشاه عاجز گفته استيه پدرش ميات را در مرثين ابيا يبدخش يمخف

  يساز  چاره   دينشا  اما  بمرگ           يازدفع س يبهر مشكل كه كوش

  يمجاز  دار   نياز   آخر   يرو           ا نوحيعمر خضر   تو  يابي ر ـاگ

  يازين  يب   پاك   ذات  از  زـبج           نماند  ياقــب   يكس  يفان  نيدر

  ينواز    جزعا   و   شهيپ  رحمــت           يدارـــنام     ديفق      فقدان    ز

  يزهجرت فوت محمودشاه غاز           ودـب  و نه هفتاد   و صديس و هزار

  يساز  كين  را    عاقبت    ياله           ا كنــدع يرفته گان مخف  يبرو
  

ن را رقم زده يريات زين ابير محمد شاه غمگيبمناسبت وفات برادرش م يبدخش يمخف    

  :است
  

  ترا به  شاه  و  گدا  شد   ستمگري   آيين    ي  سپهر  برينفغان ز جورو جفاي  تو  ا

  چه ناله ها كه زدست توشد به خلد  برين    ز   خاندان    نبي    و    ولي    و   پيغمبر

  يزيدان  همه  دلشاد  طعن  لعنت  و هين    م  نشسته  ز بيدادت   آل   پيغمبربه  غـــ

  اوج  عزت وجا هم چنين زدي بزمينكز     من ضعيف ز دست تو چون فغان   نكنم

  برادري   كه  مرا بود همچو جان  شيرين    ببردي  از  بر  من   آبروي    عزت    من

  كه سوخت درغم اوآشنا زخويش وقرين    نه اهل وبيت بشد سينه چاك ازاين ماتم

  ن    چنينپدر  كجا   ز  پدر   بود    مهربا    به  خواهران  نه  برادر  كه  از   پدر  بهتر

  مدام  مرحمت و   لطف  بوديش  چندين    به   اهل وبيت وبه فرزند خويش  خدمتگار

  زمانه  به فضلش نبود كس  دومين رين د    الطونـچو بو علي به طبيعت به  عقل اف
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  مدام    بود    درود     و   داليلش  تلقين    به هر  مهي دوكالم شريف  كردي   ختم

  بحق  حق  كه   كرامات و به  چشم  بقين    اني   كالم  من   ديدماگر  تو   كذب   ند

  به شصت ملك بدخشان چو او به  نورنگين    حسب  همين  و نسب  بود شاه و شهزاده

  يزبسكه روز وشبش بود با تالوت خو

  نياسيسورة  خواند    يهم   نزع   بوقت

          

  جمعه وداع كردوشد به خلدبرينبه شام     سي وهشت شدعمرش  به بيستم شوال چو

  نصيب بـود چنين مگر كه  آل  علـي  را    بشد شهيد   پـر حسـرت   بگـوشه   غربت

  دفين    بپاي   خرقه  جسدش  به قندهار    بفرق مادر و خواهر بريخـت خـاك وبشد

  زروي  عقل  بكردي  تخلصش  غمگين    چو ديد عالم فاني نه جاي عيش و خوشيست

  گفت  بخواستم  فاتش  و   الس  عقل ز

  نيغمگ  بگو  و يمخف بفزا    دل  درد ز

          

  

  :رعالم سروده استيرسكندر فرزند مين را بمناسبت وفات ميريات زين ابيا يبدخش يمخف
  

  مبند  دل  تو  اگر   عاقلي  و    گر  هوشيار    برين  دو  روزه  طلسمات  چرخ  كجر فتار

  بروي  موج  ندارد  كسي   سكون  و  قرار    ن جهان وزنده گيشچو آب درگذر است اي

  كجاست  ماهرخان  چو    سرو   گلرخسار    كجا  شهان  كه بگيرند تا ج وتخت و  سپاه

  نگر  كه   ثبت  بود  بر    جريده    و  اخبار    بگفته اند شعرا اين دو   مصرع   حسب  الحال
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  من   ابلهانه    گريزم   در     آبگينه   حصار    ي   باردز  منجنيق    فلك     سنگها      هم

  بشد   ز  عالم   فاني   به   سوي    دار  قرار    غرض  كه   شاه   بدخشان    مير     اسكندر

  برفت  جانب    فردوس   آن    نكو   كردار    به  بر ج حـوت  شـب   جمعـه ذي   الحجه

  حاصل است كه  پيچيده آوري به شمار چه    فـيز عقل سال وقاتش   جو خواستي   مخ

  واضح دارش حساب رحلت او شود چو

  هزار و  وپنج پنجاه  ود  صيس  سال  به

          
  

مرد  يآن دانش يبدخش يمگيات را بمناسبت وفات شاه عبداهللا ين ابيا يبدخش يمخف   

  :نستوه و آزاده سروده است
  

  تارــرف  يكس   مراد   بر    نكند           دوار ود ــب   دون  گردون  تا كه

  ارــد كياين  جوت ك ي عاقبت            ندرـهمچو اسك يريجهان گ گر

  قرار  رهيـت   بخاك  آخر   رديگ           استـدان  عاقل و و  هنرمند   گر

  اريصاحب فضل و دانش و هوش           ديرش   وانـج   آن  عبداهللا  شاه 

  ارـافگ  دل   اــب رفت   جهان  از           يعظم  دارت ـص    ريدـم    آن

  ارـوصاحب ك  هيفق مرد  خاصه            ناك استلما  نوجوان مرگ هر

  نارــدل به ك خون  د يبار  جمله           ابلـك ا ـت  م و جر   بدخشان  از

  ونبارـخ ا ــه   شكا  ز  او  دةيد           مـاتـن مينشد ازا  تا  او ست يك

  رارـــدل تك  سوز ز  فوتش سال           وسـبه آه و با افس  يمخف كرد 
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  ميكر    رسول     رتــهج     سنه

  صدو شصت و هفت بود و هزاريس

          

 يثمانعه يوه كه از تركتآن مبارز مرد نس يبمناسبت شهادت انور پادشاه غاز يبدخش يمخف  

سرانجام  با مسلمانان آنجا اشتراك كرد والنهر اءه روسها در ماوريعل آمده در جهاد وقت

  :ن قطعه را سروده استيد ايبدست روسها به شهادت رس

  شد  يغاز شكست    اعدا   صف           زمان شجاع    آن   انور    پادشاه

  شد يمجاز  نيا  زا  يعقب  يسو           ذوالحجه    عشر      نهيآد   روز 

  شد يازـد و غيشه  هم او   زانكه           الماوا  جنت   به     بادا    اشـج

  شد يگفت روشن به ترك و تاز           خشيعقل حساب تار از   متسج

  يمخف    بگو    فزا   جنت    سر

  شد» يدو غازيشه«سال فوتش 
  

  .م شهيد شده است1922انور پادشاه غازي در سال 
          

ر اوراق گفته است يد محمود مشهور به مير سين قطعه را بمناسبت وفات ميا يبدخش يمخف   

  .بود يبدخش ير موصوف پسر عم مخفيم

  يفان   نياندر   شاد   نشد  كس           لگون سپهرين  بحر  نيا  از  داد

  يطوفان  چرخ   گرداب ز    شد           راند  يكشت  روز كه آمد دو هر

  يانسان  به  هم و   آداب  به  هم           دهر  گانهي كان  آنست  غرض 
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  يبدخشان       شهزادة       اصل            توركستان   اوراق صاحب  ر يم

  يسخندان   و يسنج   سخن   در           همتا  كم   و  فضل د و اهل يس

  يثان    شينبود    بدخشان   در           طاق   دربخارا به فضل و دانش

  يفان     عالم     ود پدر       كرد           االول   يجماد     جمعه   شام 

  يبشد به مهمان  رضوان   يسو           بود  يجد    برج ز   همه چهارد

  يدان  اگر   است   يهجر   سنه            سه صدك ويو  وچهل  كهزاري

  گفت يجاش فردوس باد مخف

  يآسان به   او     خيتار    سال

          

  

  :شاه سودا سروده استر سهرابين را بمناسبت وفات برادرش ميرين قطعة زيا يبدخش يمخف

  بينص  نبرد  الم     و  جفا   جز            كه از دوران را شاه  سهراب  ريم

  بير غريبه ملك غ يگشت عمر           بود  بدخشان    شهزادة   چه   گر

  بيطب  نه    شد   بكار  مداوا   نه           آمدش مطلق  سر  بر  قضا  چون

  بيحب يحباب روبه سوكرد  ز ا           كشنبهي      شام      شوال     ماه 

  بيو قر  ديبع   بر   ريتحر  كرد            خرد   ريدب    آن    خيتار   سال 

  بيغر  ر يم   آه   يزروا  گفت            قدم ز  سر  ديكش  بر  گل   ز  پا
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ز حاكم وقت بدخشان يات را بمناسبت وفات خانم سردار محمد عزين ابيا يبدخش يمخف    

  :ده استيفوت 1312دن زنبور درسال يدر اثر گز يند ويگو يسروده است م

  روـبـزن  شين  ششيع  دـر شهـس ارـس            شور  و رـرشـپ    جبر چرخ   از  فغان

  ورـس كيب   اشدــب   ماتمش  هزاران            ايـمه شش ين د ـص   وشـن ك ي  پس

  زور   كم  گشتند  اجل  جنگ  در  كه           ريشمش   تاج و   صاحب شاهان   يبس

  ورــمسط    گشتند  لحد   خاك در  كه            ارــرخس    ماه         دلبران      هزاران 

  دور رة        از   آمد    مرگ  بهر   كه            كابل     يبانو      از    سافسو  غ يدر

  مشهور   گشته  و عصمت  عقلحسب با            خانم      شهزاده        شهزاده     نسب

  نور يعل نور   مه مهرو   چون    رخش           يشاه     باغ      نهال      سروش   قد

  ت معذورد از غم هسيگر  خون   اگر            تابان     ديخورش     ماتم    در   فلك

  د رنجوريگرد  غمش     از   سردار   كه           افغان      سردار     مونس    و    اليع

  زنبور   شين    مثل     به     ديآ    قضا           كرد   جدا      ارانشي   و   فرزندان ز

  حور   و     جنت    نيقر    شد   يبعقب           يفان  يايدن     نيا    از    دل   بكنده

  دور  ووطن    ملك   از  د يگرد   ن يدف           بدخشان    كان   در       لعل   بمثل 

  ناسور    نهيس    اندر   هست   داغشكه            دوستانش    بخشد    صبر خود   خدا

  معمور      دار       را      عاقبت      ياله           يفان    يايدن      خر آ  است    نيچن

  منظور   ما       شاه     به       گردد   تاكه            او   رحلت     حساب    يمخف  بكن 

  از ملك گفتا د يكش  رونيب  چو پا

  »ماه مغفور«  فوتش   خيتار  خرد
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  :ر غالم سرور سروده استير را بمناسبت تولد برادر زاده اش ميات زياب يبدخش يمخف

  پسر ته ـخجس   نيا    مولود  روز             صفر   اهـم    بوده    دوشنبه  صبح 

  به روش چشم پدر روشن   گشت            بشگفت  گل  چو دوستان    خاطر

  غمبريپ      يروــب       ببخشد     تا             الشاقـ ر وــم عمــخواه  خدا   از 

  سرور    آن  غالم     كش ين   نام               كنند   قبول    رــگ  شاهست  فخر

  گهرچو  يينكته   گفت  خرد  از              خشير اـچوسال ت يخواست مخف

  سر ز    آر    رب    را    مرغ    مةين               رغــم  سر  بر  تو  بنه   را حق   نام

  خشيتار  حساب    گو حق  مرغ 

  اختر  كوين   آن  سال   شد   مرغ 

          
  

ن قطعه را بخاطر ارسال دو جلد كتاب بزبان پشتو از جانب مطبوعات وقت يا يبدخش يمخف   

  :گفته است به او بدخشان

  بجانم   منتها     لطف    از    نهاد           ديبخش  مطبوعات  كه  را   يكتاب

  ندانم ش يمعنا ز  يحرف ك يكه            افسوس و صد افسوس دارم يول

  بخوانم درس پشتو را  يكه چند           دوباره   عمر     دهد    خداوندم 
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نو   يبدخش يمخف يايم
  

به  يقوز ه قرهير از قريشهزاده جهانگ ريم يعنوان يبدخش يمخف يرا بارر يز يمثنو    

  :كشم فرستاده بود يولسوال

  ست مانندين اورا   مثلست و يكه ب           خداوند    آن      بنام     نامه    سر

  مكرم    اصحاب    بر   و  اوالد بر            عالم   فخر    جناب    بر   يدرود

  موافق     يدلها      سوز     يسالم           عاشق  جان   بخش   نشه   يسالم

  يوانـج     اميا         ادي      يسالم           يزنده گان  آب    همچو   يسالم

  يتتار    مشك       هـافـن    يسالم           يبهار نو    مينس   چون    يسالم

  واال   آن شاه    خدمت در    رسد           تنها   و   مهجور  يمن  از   يسالم

  شانيپر   خاطر   ياندك    را  شما            بانيغر    ما    يسو  به  باشد  اگر

  ريدلگ    تيدور  از  مردا  سالمت           ريتحر هنگام    تا    كه   بحمداهللا

  جمعه    ومـيدر    هـسنبل   برج  به            هــن ميسلخ ا در   قط شد نامه امف

  به حاجات ا از حقيبخواهم مخف

  خمسه اوقات وستان در د يدعا

          

ا   منا
  يـميكر   و    خالق        تو   خداوندا            يميرح   و     رحمان    تو     خداوندا 

  يوبذنــال   ارـغف        تو  ا       اوند خد            يوبيالع        تارـس          تو   خداوندا 

  ارـست و   است رحمان  تو   اسم    دگر            قهار    تو   م نا       يكي    باشد    اگر

  مـراه  گم كرده  و  عاجز  و    فيضع            اهميس  رو        و     گناه     پر    ياله
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  تمــهس     شرمنده    يگ   بنده    نام  ز         هستم   بنده    ميبگو   را   خود   اگر 

  مـيآبرو      زان يمر    محشر    در    تو         ميگو     چه  آخر يگ بنده      منكرد

  اهللا   متهــرح     من  و ـتقنط  ال      بود          گاه  بدر         يعاص      بنده      ديام

  نميـقي    و       د ياـعق      يدانيم     تو          نميعقل و د    اندر   ناقص   چه   اگر

  رانهـچ   و      ونـچيب  و    كتاي    ييتو          انهــگيرا  پاكت          ذات    شناسم 

  نام    رمـب       احمد     امت      عــبجم           اسالم   تــهس   نميد   كه  بحمداهللا 

  هستم    رويپ   را     يمصطف   مد ــمح           دستم ز     ديآ    ينم     طاعت   اگر

  تشفاع    از        دم يام     نا    ازد ــنس          امت  ع ـجم      از   كند    گر   قبولم

  سعادات  اهل   با    ساز   شرمــــح  كه           حاجات   خواهم از درگاه يم ن يهم

  تـالمـس      انـميا     به        رانميـــبم           تــجن     خاتون        فاطمه      بحق

  رـمحش  روز   در  ام    ندهـرمـش    مكن           برــاميپ        داوال       و     آن   بحق

  طانيش   چنگ    در     كنــم  گرفتارم          اراني     و    اصحاب   حرمت  بحق 

  كافر  سفن    با    ام     هستــدلب   مكن             طهرــم    ازواج          جمله     بحق 

  مانيپش    مانم يپش      خود     كار    ز             نادان  ه وگمرا   عاجز و  و   فيضع

  تيقضا     بر     دارم     م يلــتس     سر             تـيرضا    خواهم  يهم  يكار بهر

  ادي   شتنيخو     يخدا    از      نكردم              هفتاد به     تا  زم يعز  عمر گذشت 

                مـــگناه  بار    از   يك  تا   كيمال

  پناهم   انيعص  يمخف    سدـــــــينو
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  يبدخش يمخف اياب
  
  

  اه پوش شوديسو سيگ  چو  مهر كه   سزد

  د پوش شده استينم سفيكه ماه زهره جب

          

  سودا  رفع    سازد  هشبنف كه  ند يگو

  سروبنفشه پوشم يكرد شهر  وانهيد

          

  پوشد ينم يرنگ يمن جز صندل يبت دانا

  ن بر حذر باشيخون يسر دلها  درد از   كه

          

  به بر اطلس زرد كرد آن نگار

  امشب برنگ بهار  خزان نازد

          

  شمع در محفل و مه در فلك و گل درباغ

  خانه ما در   تو  كه    ندارد لطف    آنقدر

          

  خنينه بود از تگمة لعل يآتش اندر س

  بود  جواله  شعلة   او  گردن   دستمال

          

  يمابيس   رهنيپ    برش     ميس  با

  د ز نزاكتيماب نمايچون موجه س
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  قبا يشوخ عناب  آن   خورد   يم   عاشق   خون

  شود يه از عناب خون كم مراست بودست آنك

          

  يمخف  يا  بازار  نياندر  ندارد يسخن قدر

  هاين شلغم فروشيخجل اهل سخن گردد از

          

  

  :گفته بود يبدخش ير محمودشاه عاجز پدر مخفيم يند باريگويم
  

  كرد  وانهيد  مرا  مردم   يدار   خاطر   پاس

  ؟ستيچر ينقدر تأخيز ايبرخ زودامت يق يا
  

  :نگونه به استقبال گرفته استيآنرا ا يمخف

  ميرتيح طلسم    نـيا گان    آماده  فنا   ما 

  ؟ستيچخيرنقدر تأيز ايزود برخامت يق يا
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ا و  ا     يام 

  يبدخش يمخف ا  

   

  :انيموريت ينواب يعنوان يبدخش يمخف ينامه ها  

  .روزنامة بدخشان چاپ شده يشمس 1332سرطان  9روز چهار شنبه  :ام ا

  :ينواب يبرادر فاضلم آقا

اد خرسند و يافتم، از حد زياطالع  يد ورود شمارا به بدخشان بصفت نگارندگينكه نويهم   

ن يا و مخصوص به هن خطياز قدر دانها و سابقه داران ا يكيرا شما را يشادمان شدم، ز

  .دانميفه ميضع

از  يكرده و آثار قابل قدر يشان خدمات خوب يفه داريجد در آوان وظوا ياگر چه آقا    

روند و شما عوض شان عز تقرر حاصل وواصل يگذاشته اند، چون او شان بمركز م يخود باق

وطن ق و پر عاطفه يسنده اليسخنور و نو يخوش بختم كه باز از قدردانها يليد، خيگشته ا

فه جز دعا ين ضعيف آورده است، ازيشان تشرت مطبوعات بدخيريدوست ما مجدداً به مد

ملت مسلم و  يوطن و آرام يو آباد ير ترقيقد يد، همواره از خدايآ يبوجود نم يثمر

  .وطن خواهان را خواهانم يابيب و كامينج

بدخشان مرا ممنون  يفه را فراموش نكرده هماره به ارسال روزنامة نامين ضعيد است ايام    

خواهشمندم  كه روزنامة خودرا به معرفت ارجمندم شاهمراد . نديرماو بمطالعة آن شادم ف

  .ديش ممنون و مجلوب فرمائيش از پين عاجز را بيم مسلسل فرستاده و ايبرا يشاه

  )يبدخش يمخف(
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روزنامه بدخشان  1332سنبله  21، مورخ 4صفحه  131ن نامه در شمارة يا :ام د

  :چاپ شده

  !يزم نوابيارجمند عز

درد  يم مبتاليو تنها هردو پا حاصل ين نامه صحت كلير ايتانرا تا تحر ينجانب دعاگويا    

پرسش كردم از جانب شما  يعالم را شكر گذارم، از ارجمند شاه ياست، بهر حال خدا

د سراپا مالحظه كردم تماماً يم رسانيروزنامه بدخشان را برا يت داد، شماره هايرينان خياطم

ة يش به قريخو ودو قابل قدر است و آنچه بور ين دلچسپ، خواندنن و مندرجات آيمضام

 د با آنكه در خور آن نبودم، دانستم كهيحات داده بوديز من توضيو صحبت ناچ يقره قوز

ن يد، اينت مروت فرموده ايط يت و صفايو حسن ن يو شرافت ذات يقدردان يشما از رو

فه واقف ين ضعياز احوال ا. ميان دعا گوچمدان همواره در حق دوستان و ارادتمنديفة هيضع

شرفت وطن يو پ يترق يد كه جز دعا در حق دوستان و خدمتگاران صادق وطن و التجايشد

تواند، بشما و سائر دوستان و خدمتگاران ياز آن بوجود آمده نم يهموطنان خدمت يابيو كام

از ياز نين يت بياحدت شانرا از بارگاه يخواهم، موفقيق خدمت ميوطن توف يو فدائ يميصم

د يگر ادباء عرضه دارم اميرا به حضور ددلة توصل ندارم تا احساسات خويمندم، چون وس

م يو تقد يفه را توسط روزنامة بدخشان ترجمانيضع نيا يه و خرسنديكيكه مراتب تبر

  .ديدار

كمقدار ي، ديفرمائيزم اقدام ميوان نا چيرود، هرگاه به طبع دين نامه خواهش ميان ايدر پا    

پراكنده و پاشان نزدم » نيغمگ«رمحمد شاه متخلص به يات برادر مرحومم ميات و رباعيغزل

د يور طبع بپوشانيز زيان كتاب من آنرا نيموجود است، اگر الزم دانند با قبول زحمت در پا

ده ام ين ديقيت آن مرحوم كه كرامات او را بچشم ياز اجر نخواهد بود، و از روحان يخال

  .خواهميبشما م يكيعانت ناست
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 ينان بخشند توسط ارجمندم شاهيند اطميد، ناگفته نماند اگر موافقه بفرمايريآنطرف مخ   

  .ريگردد واال خيم ميتقد

  فهيضع يمخف

          

واب   :يب مخف يام 

  :رة مهربانميمحترمه همش يب يب: بدخشان

  ستيتا نباشد از دوسر محكم صدا در تار ن

  :ميد بگويبا ن را هميا

  دـاشـنب رـس درد   يب  يدارـامـن  ليتحص

د ين تان بما زودتر لطف كنيهرقدر اشعارتان كه از چاپ مانده باشد با اشعار برادر غمگ   

  .ستيكه فرصت نشر است نامه برن

          

روزنامة بدخشان چاپ  144اره مشدر  يشمس يهجر 1332زان يم 5خ يبتار :ام سو

  .شده

  !ر روزنامه بدخشانيمد يام نواب ينوعند مفرز

و معاصر بدخشان كه بخود  يالشعراء ماض ةتذكر يرازه بنديو ش ينسبت جمع آور   

، نه تنها من يبر يط رنج مين محيزحمت قبول كرده، در روشن ساختن نام و نشان شعراء ا

اس بدخشان ك سپاس گذارم، بلكه مردم قدرشنيات ستوده و نين نظريفه در مقابل ايضع

كند، يمستمندان را قبول م يكنند و خداوند دعاير ميخ يده درحق شما دعايبخود بال

  :ميگويت مينقدر برايهم

www.enayatshahrani.com



  272                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  يابيكام   يدار    كه  مطلب  بهر  ينواب يچودر بحر سخن سنج

  مشهور چون لعل بدخشان يشو  ارانيسرافرازت بخواهم نزد 

  )يمخف(                                                                                                                        

          

واب   :يب مخف يام 
  

  .نگارندة بدخشان از نامه و سرنامه ات ممنون و مشكور شد:   بدخشان
  

  اتد من زرشح خامه يده از نور سواد نامه ات            سبز شد كشت اميگشت روشن د

  :فاضلة محترمه

د، ياز حسن نظر و التفاتت خوشوقت شدم، مكتوب مرحمت اسلوب تان دل مرا قوت بخش   

  .شوديمستجاب م يتان انشاء اهللا تعال يدعا

  .كه نگذارندين را يبنده از دوستان هم طبع خود انتظار دارم كه مرا در   

  ليخرما بر نخ مالنگ است و منزل بس دراز            دست ما كوتاه و يپا

          

ا روزنامة بدخشان چاپ شده  يشمس 1333عقرب  11مورخه  174در شمارة  :ام 

  .است

  !ر روزنامة بدخشانيمد يزم نوابيعز

عة ين چند سطر را ذريلطفاً ا. د از نظرم گذشتيرمن را كه فرستاده بوديم يبايمجلة ز   

هم  يشاه يد، اگر چه به شاغلير كرده بفرستق نشيسه شايرمن نفيروزنامة بدخشان بنام م

  .سه بفرستدير من نفيگفته ام كه طور جداگانه هم مكتوب مرا به م

  :ق مبارز فرستاده استيسه شايخانم نف ينوانعن نامه را يا يمخف

www.enayatshahrani.com



  273                                                                                                                                              يمخفي بدخش 

  !رمنيسه نگارندة مجلة ميرمن نفيام م هزيرة عزيهمش     

ت مطبوعات بدخشان يريشمارة آنرا بنام مدك يرمن را كه از طبع برآمده يمجلة پربهاء م   

  .و فرحت حاصل شد يخرسند يليض آباد مطاله كردم، خيد، در فيفرستاده بود

ن يجز دعا از ير است، با آنكه خدمتيش و درخور تقدين مندرجة آن قابل ستايمضام   

ة يتربم و يشرفت تعليكه سالها در پيد خوش بختم كه زنده ام و آرزوهائيآ يچاره بر نميب

ز يفه ناچين ضعيكه فعالً عمر ايكنم، باوجوديدم آالن مشاهده ميپرور يطبقة نسوان در دل م

مرا خسته ساخته، اما شوق و عالقة كه  ي،  اعصاب و اعضايريده ضعف پيبه هشتاد رس

 يو تعال يزمان را ترقيازمندم كه تمام طبقات كشور عزيمتعال ن يبمعارف داشتم از خدا

ت يو ركن مهم جامعة ما و عالم بشر يقت عضو قويطبقه نسوان كه در حقب شود، به ينص

  .بخشد يانيشا يشرفت هاياست، پ

همت  يرويفه كه به نين وظيزه را در راه انجام ايآن عز يابيت و كاميدر خاتمه موفق   

  .مينمايمسئلت م يائيد از بارگاه كبريمردانه وار كمر بسته  ا

  يبدخش يمخف

          

وابنيا و  ام من   :يبدخش يمخف ينوا يم 
  

  بدخشي     خواهر       نيكو  طبيعت    سالم   اي    مخفي    پاكيز    طينت

  سخندان  و سخن  سنج   و   سخنور    سالم   اي  خواهر  فر   خنده   اختر

  ز  شعر    تازه  ات  مسحور  گشتم    گرفتم    نامه  ات   مسرور     گشتم

  نزاده    همچو     تو   مام    بدخشان    روشن   بود    نام    بدخشانز  تو   

  ما   سيرنز  خوان   معرفت   نسوان      دير ن تو  مي  نازد   بمابدخشان    بر 

  نـــگي  ك به   دانشپروري   ايستاده    عروس   شعر  را   مشاطه   گي  كن
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  راكيف  از  فنون استبهر    دفتر   ت    سرا سر شعر تو سحر وفسون  است

  ذخيره    كرده    يي   لعل   بدخشان    مرتب    كرده   يي   ديوان   بدوران

  بگردم      لهجه     رندانه    ات    را    بنازم      همت      مردانه     ات   را

  كه    گشته     انتخابي   جمله  يكسر    در    برابر   با    سخنهايت       بود  

  ندادي    از    كف    خود    رايگاني    تحسين   كه   ايام  جواني     صدت 

  تشكر  كردم  و   زان   پس  دعايت    ز  مكتوب   و  ز لطف    بي  ريايت

  زند  از  طبع  تو  بحر  سخن  جوش    اال  اي    مخفي   با    فكر  با  هوش

  رفت    ايام   جواني   گر  چه     غم      و  ناتواني  كه  پير ر  چه  افسوس   ا

  شود    گفتار     او    توأم   به  تأثير    چه انسان  هرچه مي گردد همي  پير

  دل    روشن     چــراغ  و رهنمايت    تيامـداد    ال ريبـي       عصـاد  بـو

  ضمير   عاشق    و    مفتون     شاعر    خبرداري      دل      محزون    شاعر

  ز يكسو  بندة  و      هم   خيال است    يل حسن  و  جمال استز يكسو ما

  همي  پژ مرده  بيند       گلشنش  را    ز يكسو   ياد     سازد     موطنش را

  يقين     هر   لحظه  مي  آيد  بيادش    سوادش ز يكسو    خواهران    بي  

  خوانا   و     دانا  همي   گردند  هم      چگو نـه           دختران         آريانا

  سياهي    و    سپيد   از    هم  ندانند    كه   تاكي   بيسواد    و     جا هالنند

  ز    غصه     تا بكي   اندر   خروشند    نميدانم     كه     تاكي     بار  دوشند

  فروخته     مي   شوند   مانند حيوان    ندانم  تا بكي   اين  جنس      انسان

  همدم    و    همكار  شوهر    ويق فر    باشد  به    دنيا  يار     شوهر   زنان  
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ان كه نسبت فرستادن روزنامه يموريت يروان شاد نواب يعنوان يبدخش ينهم نامه مخفيوا

  :ش نوشته استياتحاد بغالن برا

  يبوصول اتحادم كرد  ممنون        يادم كردياد تو خدا كند كه ي

  يبرادرانه شادم كرد  زانروكه         ميشكر گوبرادرم ت  احسان ز

          

واب يبدخش يوا مخف   :يب 

ا س   د 

  كرام   برادران      يبرسان     من    سالم           رجامـف  كو ين    نامه     يا    بتو    تشكر 

  مالهزار س صد  بلكه  ثناو دعا  ك ي نه             ميدـتق  من  يدعا   استير اهل  بر  نما 

  مكناي ام  يو عنقا زهستـچ  بمانده است           فيـضعابه فتادم چو جغد زار ورخ نيراد

  تنم آرامدرصحت و ييست لحظه يكه ن           گرفتارم  و درد و الم يريو پ ضعف   به 

  اسالم قة يطر در   مشب و روز  دعاست            دستم   از     دياين     خدمت     چه   اگر 

  دوام  يرافزا و   عمر    و   دولت  ياله            شاه ظاهر پادشاه جوان بخت ماست   كه

  و دولت فدا كنند مدام   بملت كه جان            قيوفـت   دـده   داـخ   را  وطن   برادران 

  نامو  باشد  تنگ كه مرد زنده بناموس و           نـوط خاك يفدا جان و سرخود   كنند

  شد انعام كتاب   جلد  دو ف يضع نيبر             مطبوع   استـير    از   مرا است  تشكر 

  عاجز يمخف ز  سر  زند  چه دعا  بجز

  1ناكام يمانده برمن يقمر  يگ كه زنده

        
                                                 

وعات بدخشان     ١- ان ریاست م لد کتاب ارسال می شودبباری از  واب ابیا رای مخفی بدخ دو  ت با را و مخفی در
  .نویسدمی
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ايم ا ي  ناس  ان ب   سخنو

  يبدخش يمخف 

 يبدخش يمخف يدر رثا ير بهادر واصفيخته شاعر دلداده ميهسخنور آزاده و فر ياز گرام   

     :ميخوانين ميچن

  ي مرادـآمد آنروز   كه   بـر   طـارم اعلـ

  فرياد وان ـبركشند اهل دل از غصـه بكـي

  بكنند  پـاك سرشتان همگي نـالـه و داد

  شود  از  اثرش  شور  قـيامـت  ايجـاد  تا

  شاخ گل افتاده و خاموش شـود بلبل  از                 

  عزا جمله سيه پوش  شود نكته سنجان ز                 

  زانكه بر حسب قضا كامله يي نيك نهاد

  آنكه  در  شعر و  ادب  بود  بعالم  استاد

  مخفي آن زاهده يي عارف  بستوده نهاد

  كرده بر عرش سخن شوكت شاهي بنياد

                             .............................................................  

  چشم پوشيده و به رحمـت يـزدان پيوست                            

  و اويـاد نـدارد ديگـريچرخ  گـردنده  چ

  عارف   كـامل   پر  درد   قيـامـت   اثـري

  رونق   ملك   سخـن   شـاعـرة  پـرهـنري

  وزو  ز اوضاع  جهان  باخبريصـاحـب  س
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  ريتفس د ينما  تو   كالم  كه   يزبان كو                                   

  ريال تو كشد در تصوينقش طاووس خ                                   

  

  ليك افسوس   كه آن گوهر نايـاب بـرفت                                   

  حيف كز ملك سخن مهـرجهانتاب بـرفت                                   

  شمع  فروزان  بودي بود  آنروز كه  چون

  بوديباعث  منزلت  و  شـوكت  عـرفـان 

  ن   عـالمـه   دوران  بـوديبر سرير  سخـ

  مايه يي فخر و مبـاهـات بدخشـان بـودي

  نكته سنجان همگي ريزه خور خوان تو بود                                 

  فكرت و عقل و خرد واله و حيران تـو بود                                   

  هوش مدهوش بود از خوي بهشت  آرايت

  شت  خجل  پيش  د ل بينايتديده  مي  گ

  عقل   ديوانه    بود   از   رفعت  استغنايت

  عفت   و   شرم   و   حيا شيفته و  شيدايت

  عت از فيض خداوند همي جست  امدادـطب                                  

  شهره زانروي دو عالم شدي از  فيض آبـاد                                  

  ترا كنم  طبع  گهربار تـوان   وصف   كي 

  شعله كـي تـاب دهـد شـوخـي گفتـار تـرا

  معني بكـر و  صفـا   جـوشـي  اشعـار  تـرا

  تـرا جاويد  توان  گفت  همـه آثـار  گنج 
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  نشد  از هجر تو خونبار كه ستين  ه ييديد

  نشد  از غصه دل آزار  كهست ين  يرـشاع

  عه افگار نشدين ضايه از اــكدل كيست ين

  نشد  دادار  رتـــحض از   ت مغفر طلب 

  تف فرمودها خ فوت تو چويربغمش تا                                        

  تو درود  روان   به فرستد  ز ين  يواصف                                        

          

د يم   :ا ي م
  فگار يعالم يده فوت و گشته دليگرد           وقار  اــب  ضيپرف  يمخف كه  واحسرتا 

  اعتبار  داشت    گدا و  پادشاه   نزد در             ك فرد روزگاري شاعره   بود كه   رايز

  او   بنام   بدخشان   اهل  فخر  كرديم

  در علم و درشرافت و فضل و مقام او

          

  بسته بود ق خل طمع    از   ديام  چشم             بود رسته  آزاد  زمانه در  سرو  چون

  گذشته بودرست زاول دون پاز دهرو       بود نشسته  عصمت  پرده   يانزوا زا

  از داشتيچون بلبالن به گلشن عرفان ن

  از داشتيبدرگه خالق ن شب   و هرروز 

          

  فرزند و جاه و مال   محبت   دلش  در  ين           اليخ  عالم ز  هوس  و  سرش هوا  در  ين

  زوال  يب    قخال   عبادت   در  مشغول            شه معتكف از بهر كشف و حاليهم يبود

  وطن   يادـآب     باعث      وار    مردانه

  سخن يدانش هر و وعظ ز گفت پند يم
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اد شايم ا مخف ي شا ناس    :يبدخش يب
  

  ويرانكه عاقبت شود  اين  قصر آرزو     حيات عالـم   فاني   ندارد   هيچ  ثبات

  اآلن  انـنش چنان    نيست   بر  پيشنيان     كمالنه اهل علم  بماند نه اهل  فضل و

  پرسان ز بعد  ما  نكند  هيچكس  زمان    هزار   حيف    كه هست و بود ما گذرد

  نسوان  ميانة  كه   بود  شهره   به مخفي    ز  خاندان    نبي    ولي  و  اهل   سخن

  ديوان ست  يك  دگار  از  اومانده  ابيا    گذشت اوزجهان  اي خوشا به  حالش گو

  »شتافت  سوي جنان«بيادگار   نويسان       زعيش دل بكش ازخود توپاي بيرون كن

  به ختم مرثيه شاهي نشين و فاتحه خوان    طويل براي آنكه نگردد  سخن دراز و  
  

          

  :ميخوان يم يبدخش يدرفوت مخف يشاهازهم باز 

  او   يسخندان   و      يمخف    از    فيح

  او  يانـف  و نابودن بودن    آن از  ف يح

  د نسب اورا لقبيگم بود نامش سيشاه ب

  نسب  يدعاليدخت محمودشاه عاجز س

ايشا  :  
  رـنظ   از  دانش    بزم  شمع   برد             آسمان يجفا داد از يبب   و   داد

  ريـو سكيبا عصمت و ن و  ل فاض             ن كالميريشاعر ش يمخف يب يب

  و اثر  درد با   جمله شعرش  بود              ن اويريد  مونس  يتقو  و زهد 

  خبر  با   ايدن  و   ن يد   رسوم  از             مهمان نواز  صحبت خوش   ديس

  ا گهريدر  او چشم   از  ديخر  يم            اليخ گرداب     مفروق   ها  روز
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  تر  دهيورـش   خود  ز   ايدر  افتهي             ش هرنفسيبپا  چون  نمانده سر

  شتريب  ينــمع   نقد   در   او   ذوق             ريچشمش حق ات دري مادس جن

  شت پرـن ميجگر اداشت آتش در             است    بوده    يمعان    باغ  بلبل 

  سفر تـــن محنت سرا رخيا  تبس             شد هفتادوهشتعمرش چوه يما

  جرش دربدرــــساخت هرفت مارا               ن دارفنايز يو پنج جد   ستيب 

  وفات   خيتار     دلداده    ق يشا

  »بدخشان هنر لعل «   از  افت ي

  .شود ياستخراج م يشمس يهجر 1342» لعل بدخشان هنر«ن حساب از يبه ا

          

نيس ود    :يد م
  شد  وستانــب   نــيز   يبلبل   ر ــگ  نوا     پژمرد  غنچه   كي   ادب  زارــــگل به 

  دـش  آسمان    از    يرــــاخت   فروزان     و ادب آه  رــــشع  شب     رهيت  ن يدر

  شد ستان ين   نــــيا در   خاموش   ين      مرد   زمان     ياــــن  در    نغز    ينوا

  شد     افغانستان    شـدان    جـــــگن  ز     يبدخش    درخشان      لـــــلع    يكي

  شد  دانـيجاو    يسرا  بر رامان ـــــخ     يمخف  افسونكار      ردازــــــپ سخن 

  شد   انـــــنه  آن در    سخن ماه   يول     دپخس  اكـــــخ  در  را   ماه    دميند

  ستان شدورـــچون گ   ما  محفل  منور    جمعشمع در  يا يدش موشچون خاتو 

  م مردمــاز چش  يشد    يمخف   تا تو

  ردم جهان شدــم  و   م مرد   در  ر يس
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  :ي مخفييا
  

  ددلها فزو د أس بر دريغم             دود  د اندوديگرد  دوش  جهان

  فرو شد غبار غم از آسمان             ره گشت و كواكب نهانيفضا ت

  نن جهايز فرو يم بست مخفچش

  شد  باغ  و   گل   ييكهربا  غم  ز             شد   داغ    پروران سخن   قلوب

  ان سپردـب سخن جيعندل  چو آن             و مرد دودبز  چو ساز سخن ساز 

  بست مرغ خوش الحان زبان  فرو

  فشرد  غم  پنجه   را غنچه   لب             ردسف   بدخشان    شعر   گلستان

  روان سخن را اجل سخت بست             خت بسترسخن  حالوت زمغز

  انينفس داد آن بلبل خوش ب

  فاضله  يوـبان  آن ست يزـي هم             شاعره عجب   يبود مخف يبل

  يبنده گ  و  ييبايو شك  به صبر             يداد سخن داد در زنده گ  كه

  برون گشت از قالبش تاروان

  ثمين در    ز   بهاش    زونترف             شينكالمش صفا بود و هم دلن

  طراوت به لحنش شكر ريخته             آميخته تركيبش    به حالوت 

          

  نامور زو  ودـــب ادب   بساط              جور تا   او    بود    زنان   ميان

  بيشازين بعد  شدور حيات ز              امش بود فخر نسوان هميشقم

  چو نجم درخشنده جاويدان
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  نيكنام  بود  او  حساب  بروز             روانش مدام  يارب  شاد  بود

  زعصمت لباسي بود در تنش             شود نزد فردوسيان مسكنش

  انمبود پاك دامن در آس

          

ي نا ديم ش مان الدي    :مي
  بود بدخشان در  درخشنده  لعل  مثال             بدخشاني  مخفي ادب  شعر و روي  ز

  بود  انسان  هوگر   ميان  فضل  محيط              سخن پرور  نگردد كه آن دراز   خنس

  ديوان بود   بروي  نوشتن ز  خرد مرا              تاريخش كرد از آن روحساب   وفات

  هجا  حرف  فروغ نطق بليغش به پنج 

  ان بودآس  كار كه  مسايل   حل  نمود

  

�    �    � 
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