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  اسماعیل سامانی

   
  امیر ماضی -امیر دادگر 

   م ٨٩٢- ٩٠٧/ ق  ٢٧٩ -٢٩۵ 
تاریخ ، را امیر اسماعیل یعنی سال برپایی حکومت، م ٨٩٢/ ق  ٢٧٩سال ، نگاران بسیاری از تاریخ

نصر بن احمد را یکی از امیران این سلسلھ ، کھ گروھی دیگردر حالی ، اند دانستھ سامانیان واقعی سلسلھ
  . اند حساب آورده و بھ این ترتیب خاندان سامانیان را ده تن نگاشتھ بھ

   حکمرانی اسماعیل سامانی در بخارا
. تحریکات ماجراجویانی محلی و مسألھ راھزنان بود، اسماعیل مشکل عمده، بھ ھر حال در اوایل کار

کردند و آنان نیز در اطراف بخارا بھ طور  دزدان را تحریک و تقویت می، در بخارااشخاص ناراضی 
  . شدند و غارت اموال مشغول می مستمر بھ دستبرد

 بیشترین زیان را بدانان، و دھقانان والیت نا امنی محل محتشمان از، امیر سامانی برای دفع اشرار
برای آن کھ این دھقانان ، ھ غائلھ دزدان خاتمھ دادزمانی ھم کھ بھ کمک آنھا ب. یاری جست، رساند می
. سرکردگانشان را بھ سمرقند نزد برادر فرستاد برخی از، را معارض قدرت خود نیابد» مالکین محلی«

چنان کھ ، اسماعیل در بخارا بھ بسط قدرت پرداخت و در معاملھ با دربار سمرقند در ھر حال از آن پس
  . کرد نمیاظھار اطاعت و انقیاد  باید

صعلوکان عرب کھ ھم عنوان امارت داشت و ھم مقارن آن ایام  سر کرده، رافع بن ھرثمھ بھ طوری کھ
بنای دوستی نھاد و خوارزم را نیز ، صفاریان در خراسان علم شده بود بر ضد بغداد از جانب طاھریان

  . ساخت ضمیمھ قلمرو خویش
کھ در  گران تمام شد تا آن، را داشت ماوراء النھر امارتپیشرفتھای اسماعیل بر نصر کھ از سوی خلیفھ 

پس معترض  نصر مغلوب اسماعیل شد و از آن، م بین دو بردار رخ داد ٨٨٨/ ق  ٢٧۵جنگی کھ در 
  . اسماعیل نگشت

   فرمان حکمرانی ماوراء النھر برای اسماعیل از سوی خلیفھ
 م و با توجھ بھ رفتار نجیبانھ اسماعیل با برادرش و ھمچنین اعتبار و ٨٩٢/ ق  ٢٧٩ با وفات نصر در

النھر را برای اسماعیل  خلیفھ فرمان حکمرانی بر ماوراء، حیثیتی کھ آل سامان بھ دست آورده بود
بھ امارت استیال معروف گشت و از آن پس نیز با ، امارت این. م ٨٩٣آوریل / ق  ٢٨٠محرم  -فرستاد 

این کھ . امارت ماوراءالنھر در خاندان سامانیان موروثی شد، حق خلیفھ اطاعت و انقیاد دراظھار مجدد 
ظاھراً تا حدی بدان سبب بود کھ بخارا ، شد سامانیان تختگاه، بخارا بھ جای سمرقند، از امارت نصر بعد

، بود می ھر کس آن جا - ، النھر بود و بھ قول اصطخری نزدیکترین شھر بھ سرحد خراسان و ماوراء
  . را پشت سر خود ماوراء النھر روبھ روی خویش داشت و را خراسان



از ھمان ، امارت ماوراء النھر برای اسماعیل استقالل، دو فرمان حکمرانی برای ماوراء النھر با وجود
  . ماجرای عمرو لیث صفاری مواجھ شد کھ طمع بھ فرمانروایی ماوراء النھر داشت اوایل با

وی بھ دنبال جنگھایی کھ در  .بود خلیفھ واقع بین تر از برادر و ھمچنین طالب صلح با ،در واقع عمرو
فرمان  خلیفھ وعید بدین ترتیب با وعده و، خلیفھ فرستاد معتضد کرد و ھدایایی کھ برای ھند «ثغر«

، صادر کردکھ متضمن عزل ضمنی امیر سامانی بود صفاری والیت ماوراء النھر بھ نام عمرو لیث
در واقع ، شد ترتیب خلیفھ با این فرمان کھ موجب خرسندی فوق العاده عمرو لیث  دریافت کند و بھ این

داد و در  اریان سیستان میبھ صف، شد می قلمرو سابق طاھریان را کھ ماوراء النھر ھم جزو آن محسوب
آن خطھ را از ، بھ ھر نحوی کھ بود، خدعھ یا شمشیر و با، بایست با اتکاء بھ این فرمان عوض او می

اجراء فرمان کھ البتھ بدون برخورد و جنگ با امیر سامانی غیر ممکن . تصرف امیر سامانی خارج کند
ً خلیفھ ھم از صدور آن راضی و می بھ نظر لیث  ناگزیر جنگ بین عمرو. خشنود نبود رسید و باطنا

واقع آن بود کھ . شد صفاری و امیر اسماعیل سامانی در گرفت کھ در این بین عمرو کھ مغلوب و اسیر
طالب آرامش و ، دھقانان و نجبا طبقات مردم و بھ ویژه، در تمام ماوراء النھر، طبری بر حسب روایت

کھ دوام دولت ، خاندان سامانیان بیشتر از ماجراجویان صفاری صلح بودند و بھ ھمین سبب بھ حکومت
  . دادند دانستند رغبت نشان می وابستھ می خود را بھ جنگ و شمشیر

لیث  مطمئن بودند کھ بھ رغم فرمانی کھ خلیفھ برای عمرو، خصوص کھ مردم در ماوراء النھر بھ
سامانیان کھ عمال  م و امنیت مملکت بر دستمیل باطنی و قلبی او با اسماعیل بوده و البتھ نظ، فرستاد

ای  شد تا بھ وسیلھ صفاریان کھ تا اندازه بیشتر تأمین می، بودند آل طاھر رسمی خلیفھ و جانشینان رسمی
 . شدند شدند و در عین حال از نظر خلیفھ ھم تا حدودی یاغی شناختھ می محسوب می مخل امنیت آنان

، بھ خصوص کھ شھرت عدالت. خواستند می و خاص سامانیان راعام ، در حقیقت در ماوراء النھر 
زیادی از لشکریان صفار نیز بھ امیر سامانی عالقھ  نرمخویی و جوانمردی اسماعیل ھم باعث شد تا عده

  . مند شوند
   جنگھای امیر اسماعیل در داخل قلمرو سامانی

   عمرو لیث صفاری با امیر اسماعیل سامانی رویارویی
   اعی علوی با امیر اسماعیل سامانید رویارویی

   ری از قلمرو سامانی جدایی
   جنگھای امیر اسماعیل خارج از مرزھای قلمرو سامانی

  ، آغاز امارت امیر سامان از ھمان
   و با ھجوم کفار بھ شھرھای اسالم در آن سوی سیحون را کھ مقابلھ، نظارت بر ثغر ترک

  ، ھنگام ضرورت بود آنھا بھ سعی در تدارک اسباب غزو و جھاد در بالد
  . اھتمام وافی داشت
مواجھ شد  طوایف ترک با ھجوم دستھ جمعی تعدادی از، اواخر دوران امارت خویش امیر اسماعیل در

اردوی آنھا بیش از  چنان کھ در. ای بی شمار بھ نواحی شھرھای مسلمین روی آورده بودند با عده کھ
اسماعیل لشکری گران برای دفع آنان فرستاد . وم بود وجود داشتھفتصد بستھ کھ متعلق بھ سرکردگان ق
او پیوستند و بدین گونھ سپاه مسلمین بر ترکان شبیخون زده و تمامی  و تعداد کثیری مطبوعھ ھم بھ لشکر

 حدود، در این بین عده بسیاری از ایشان کشتھ و تعداد زیاد ھم بھ اسارت درآمدند. کرد آنھا را تار و مار
  . م ٩٠۴می / ق  ٢٩١رجب 

ترکان  لشکر بھ جنگ، النھر ماوراء منشور عمل و بالفاصلھ بعد از دریافت، پس از وفات برادرش نصر
. را محاصره کرد“ طراز» شھر، محنت بسیار و با تحمل“ م ٨٩٣اپریل / ق  ٢٨٠محرم «برد  قرلقی

رو شد و ھمچنین  اسالم آورد کھ با بسیاری از دھقانان طراز گشاده عاقبت امیر طراز بیرون آمد و



معتضد با  خطبھ خواندند و بھ این ترتیب  جامع کردند و بھ نام امیر المؤمنین مسجد را کلیسای بزرگ
  . بھ بخارا آمد امیر اسماعیل با غنایم بسیار

والیت  و عقبھ حلوان از«حکم خلیفھ بھ ، تاریخ بخارا بھ قول مؤلف، اسماعیل سامانی در اواخر عمر
عالقھ خاصی  بخارا اما بھ. را در والیت خویش داشت و ھند و سند و ترکستان تا ماوراء النھر خراسان

کرد کھ در توسعھ و ترقی آن اھتمام بسیاری نیز بھ خرج داده  یاد می «شھر ما» ورزید و از آن جا بھ می
از این . الزم دیدند تغییر آب و ھوا را برایش طبیبان بخارا، دآخر عمر ھم کھ فردی رنجور شده بو. بود

ای بھ نام  قریھ و ھوایی مرطوب داشت بھ کھ کوشک امیر در آن جا بود و آب“ جوی مولیان» رو از
در آن جا مدتی بھ تفریح و شکار اشتغال داشت تا آن کھ در صفر  نزدیک بخارا منتقل شد و، زرسان
 چنان کھ اخالف نیز، خواندند امیر ماضی او را، پس از مرگ وی. درگذشت»م ٩٠٧ نوامبر/ ق  ٢٩۵

  . خواندند بعدھا او را پس از مرگ بھ القاب خاص می
رفت تا اگر  در گاه زمستان سوار بر اسب بھ میان مردم می. اسماعیل با ھمگان رفتاری بس نیکو داشت

. در کشتزاری دید کھ آسیبی بھ آن زده بود روزی در مرو شتری را. ای دارد بھ وی بگوید کسی گالیھ
چون آگاھی پیدا . دستور داد تا دارندٔه را بیابند و خسارت کشتزار را از وی ستانده و بھ کشاورز بدھند

 . مبلغی بیشتر از خسارت بھ کشاورز داد، شد کھ شتر از آن خود شاه است
 عبدهللا محمدبن موسی الخوارزمی

 
متولد شد و  میالدی در خوارزم ٨١٣شمسی و  ١٩٢ھجری قمری برابر  ١٩٨متولد ، دانشمند بزرگ

بھ ھنگام خالفت . مؤلف كتب متعدد در نجوم و ریاضیات استاجداد خوارزمی احتماالٌ اھل خوارزم بودند
گردید خوارزمی ، مامون عضو دارالحکمھ کھ مجمعی از دانشمندان در بغداد بھ سرپرستی مامون بود

. وس را در رشتھ جبر دنبال کرد و بھ بسط آن پرداخت خود نیز کتابی در این رشتھ نوشتکارھای دیونانت
گرچھ نسخة عربی این كتاب . دستگاه شمارشی ھندی را توضیح داده است“ حساب الھند“ او در كتاب
 این كتاب یكی از آثاری بود كھ آشنایی. اما ترجمھ التین آن از قرن دوازدھم موجود است، مفقود است

 Algorithmi de numeroعنوان ترجمھ . اروپای غربی را با دستگاه مكانی اعشاری موجب شد
Indorium اصطالح الگوریتم )Algorithmus ( را كھ التین شده نام خوارزمی است بھ زبان ریاضی

كتاب دیگری از خوارزمی كھ مغرب زمین از طریق ترجمة التین با آن آشنا شد و متن عربی آن . افزود
ھا كلمھ ال جبر را مترادف با تمام  این ترجمھ. باشد می» حساب الجبر و المقابلھ « كتاب ، موجود است

جداول نجومی و . قرار دادند كھ در واقع تا میانھ قرن نوزدھم چیزی جز علم معادالت نبود» جبر«علم 
  . بعدھا بھ التین ترجمھ شدنیز از زمره آثار عربی او است كھ ) با سینوس و كتانژانت( مثلثاتی خوارزمی



ای است كھ از طریق آن  زیرا یكی از منابع عمده، آثار خوارزمی اھمیت زیادی در تاریخ ریاضیات دارد
از افتخارات بزرگ این دانشمند كھ موفق بھ . ھای ھندی و جبر عربی بھ اروپای غربی راه گشود شماره
دایرة المعارف اسالم فقط  ٣٧٩بس كھ صفحھ ھمین ، گیری یك درجھ از قوس نصف النھار شد اندازه

 Edgar Bathاولین بار . شرح كارھای ریاضی اوست و فرمولھای جالبی را تجزیھ و تحلیل كرده است
بھ التین ترجمھ كرد و جرج سارتن  Algorithmi de Numero Indoriumكتاب او را با عنوان 
George Sarton یمھ اول قرن نھم ریاضی را دوران ن، در كتاب مشھور خود یعنی تاریخ علم
  . خوارزمی خوانده است

، Huntكتاب او را بھ انگلیسی ترجمھ كرد كھ متن نسخھ خطی این كتاب با شماره  Rosen، ١٨٣١در 
الجبر و المقابلھ کھ بھ مامون تقدیم شده کتابی است در باره . شود در كتابخانھ اكسفورد نگھداری می ٢١۴

ید نخستین کتاب جبری باشد کھ بھ عربی نوشتھ شده است دانش پژوھان بر سر ریاضیات مقدماتی و شا
این کھ چھ مقدار از محتوای کتاب از منابع یونانی و ھندی و عبری گرفتھ شده است اختالف نظر دارند 
معموالٌ در حل معادالت دو عمل معمول است خوارزمی این دو را تھیھ و تدوین کرد و از این راه بھ 

ختن جبر بھ مرحلھ علمی کمک شایانی انجام داد اثر ریاضی دیگری کھ چندی پس از جبر نوشتھ واردسا
در آن بھ کار رفتھ بود و ) یا بھ غلط ارقام عربی( شد رسالھ ای است مقدماتی در حساب کھ ارقام ھندی

منظم شرح می بھ نحوی اصولی و ) کھ آن نیز از ھند بود( نخستین کتابی بود کھ نظام ارزش مکانی را
داد اثر دیگری کھ بھ مامون تقدیم شد زیج السند ھند بود کھ نخستین اثر اختر شناسی عربی است کھ بھ 

  . صورت کامل بر جای مانده و شکل جداول آن از جداول بطلمیوس تاثیر پذیرفتھ است
نوشتھ شده  ١٩۶ – ١٩۵کتاب صورت االرض کھ اثری است در زمینھ جغرافیا اندک زمانی بعد از سال 

ٌ فھرست طولھا و عرضھای ھمھ شھرھای بزرگ و اماکن را شامل می شود این اثر کھ  است و تقریبا
کھ شاید خود خوارزمی ھم در تھیھ آن کار کرده بوده ( مبتنی بر نقشھ جھان نمای مامون است  احتماالٌ 
جھات دقیق تر از اثر بھ نوبھ خود مبتنی بر جغرافیای بطلمیوسی بود این کتاب از بھضی ، )باشد

تنھا اثر دیگری کھ بر جای مانده است رسالھ کوتاھی است در باره . بطلمیوس بود خاصھ در قلمرو اسالم
خوارزمی دو کتاب نیز در باره اسطرالب نوشت آثار علمی خوارزمی از حیث تعداد کم ولی . تقویم یھود

انی و ھندی فراھم آورده اند بخشی از جبر از نفوذ بی بدیل برخوردارند زیرا کھ مدخلی بر علوم یون
دوازدھم بھ التینی ترجمھ شد و نفوذی عمده بر جبر قرون وسطایی داشت رسالھ / دوبار در قرن ششم 

خوارزمی در باره ارقام ھندی پس از آنکھ در قرن دوازدھم بھ التینی ترجمھ و منتشر شد بزرگترین 
و از اینجا ( ھر کتابی کھ در باره حساب جدید نوشتھ می شد تاثیر را بخشید نام خوارزمی مترادف شد با

بھ معنی قاعده محاسبھ کتاب جبر و مقابلھ خوارزمی کھ بھ عنوان الجبرا ) الگوریتم( )است اصطالح جدید
بھ التینی ترجمھ گردید وباعث شد کھ ھمین کلمھ در زبانھای اروپایی بھ معنای جبر بھ کار رود نام 

جمھ بھ جای الخوارزمی بھ صورت الگوریتمی تصنیف گردید و الفاظ آلگوریسم و خوارزمی ھم در تر
  . نظایر آنھا در زبانھای اروپایی کھ بھ معنی فن محاسبھ ارقام یا عالمات دیگر است مشتق از آن می باشد

ھمین ارقام ھندی کھ بھ غلط ارقام عربی نامیده می شود از طریق آثار فیبوناتچی بھ اروپا وارد گردید 
ارقام انقالبی در ریاپیات بھ وجود آورد و ھر گونھ اعمال محاسباتی را مقدور ساخت باری کتاب جبر 
خوارزمی قرنھا در اروپا ماخذ و مرجع دانشمندان و محققین بوده و یوھانس ھیسپالنسیس و گراردوس 

جمھ کردند نفوذ کتاب کرموننسیس و رابرت چستری در قرن دوازدھم ھر یک از آن را بھ زبان التینی تر
زیج السند چندان زیاد نبود اما نخستین اثر از این گونھ بود کھ بھ صورت ترجمھ التینی بھ ھمت 

یکجا قرار گرفتند و بھ توسط ژرار ) تولدویی( آدالردباثی در قرن دوازدھم بھ غرب رسید جداول طلیطلی
قبولیت گستره تری در غرب برخوردار از م، کرمونایی در اواخر قرن یازدھم بھ التینی ترجمھ شدند

شدند و دست کم یکصد سال بسیار متداول بودند از کارھای دیگر خوارزمی تھیھ اطلسی از نقشھ آسمان 
و زمین و ھمچنین اصالح نقشھ ھای جغرافیایی بطلمیوس بود جغرافیای وی تا اواخر قرن نوزدھم در 



کتاب مفاتیح العلوم است کھ کتاب مھم و ارزنده ای دیگر از کتب مھم خوارزمی ، اروپا ناشناختھ ماند
  . ھجری قمری در گذشت ٢٣٢میالدی مطابق با  ٨۴٨است خوارزمی در حدود سال 

   سلیمان محمد سجستانی ابو
. ترین فالسفھ و منطقیون سده چھارم ھجری است ابو سلیمان محمد بن طاھر بن بھرام سجستانی از بزرگ

  . آنھا بھ سجستانی نسبت داده شده است بھ شرح زیر استبرخی از کتبی کھ نگارش 
  رسالھ فی مراتب قوی االنسان• 
  فی اقتصاص طرق الفضائل• 
  کالم فی المنطق• 
  تعالیق حکمیھ• 
  . المحرک االول• 



   بوزجانی ابوالوفای

  
است کھ حدود ھزار سال پیش از ریاضیدانان بزرگ ) ھجری قمری ٣٨٨-٣٢٨( ابوالوفا محمد بوزجانی

بھ عراق سفر کرد و تا پایان عمرش  ٣۴٨او در سال . در روستای بوژگان در خراسان امروزی زاده شد
  . در آنجا زندگی کرد

وی مسائل الینحل ھندسھ کالسیک را حل کرد و تحقیقاتی در اصول ترسیمات ھندسی نمود کھ تا امروز 
است و از این حیث مسئلھ ابوالوفا در جھان مشھور است  ری نشدهھنوز کسی موفق بھ ارائھ راه حل دیگ

  . و اولین کسی است کھ مطالعات دقیقی درباره کره ماه انجام داد
  . است کارھای وی در زمینھ ھندسھ کروی با کاربرد در نجوم کروی شگرف بوده

  . است شدهنام وی بر روی گودالی بر کره ماه نھاده ، بھ پاس خدمات وی بھ جامعھ علمی
، ھمایشی بین المللی بھ منظور شناخت بیشتر وی و خدمات و آثارش در محل تولدش ١٣٧٨در سال 

  . تربت جام برگزار گردید
  ریاضیات

  :ابوالوفای بوزجانی واضع اتحاد مثلثاتی بود
sin (a + b = (sin (a)cos (b) + cos (a)sin (b(  

cos (2a) = 1 − 2sin2 (a(  
sin (2a = (2sin (a)cos (a(  
  . ھا را برای مثلثات کروی کشف کرد چنین قانون سینوس وی ھم

  
  گوھرشادبیگم 

 
یکی از زنان نیکوکار و نامدار بوده ، میرزا فرزند و جانشین امیرتیمور گورکانی زوجھ سلطان شاھرخ

مقدس  مدرسھ و خانقاه شھر ھرات و مسجد جامع مشھد، از آثار و ابنیھ خیریھ او مسجد جامع است و
مشھور میباشد و بر آن  موسوم و“ گوھرشاد«میباشد کھ در ھر دو شھر بھ نام آن بانوی نیکنام بھ مسجد 

نیکوکار پس از مرگ شاھرخ  این زن. و ھبات مرغوب وقف کرده است، بقاع خیر مستغالت خوب



لقاسم بابر بھ ابوسعیدمیرزا در قیام میرزا ابوا در عھد سلطنت. ق. 'ه ٨۶١میرزا در نھم رمضان سال 
ابوسعید بھ دستور آن پادشاه در شھر ھرات کشتھ شد و در جنب  دسیسھ جمعی از امرا و مشاوران سلطان

  . بایسنقرمیرزا در مسجد گوھرشاد ھرات مدفون گردیدو قبر او اکنون موجود است قبر فرزندش شاھزاده
  

 الدین جمشید  غیاث

  
مشھور ) al-kashi( الدین کھ در غرب بھ الکاشی غیاثجمشید بن مسعود بن محمود طبیب ملقب بھ 

آالت رصدی دقیقی اختراع . شناس و محاسبی ماھر و زبردست بود دانی برجستھ و ستاره ریاضی. است
در دوران . فعالیت علمی داشتھ است) ١۴٢٩( ٨٣٢تا پایان عمرش ) ١۴٠۶( ٨٠٨کرد و از حدود 

ترین این آثار  در زمینھ ریاضیات و نوجوم پرداختھ است مھم ھای متعددی اش بھ تالیف کتاب فعالیت علمی
ای برای  او ضمنا وسیلھ. رسالٔھ محیطیھ و رسالٔھ وتر و جیب، مفتاح الحساب، زیج خاقانی: اند از عبارت
» نزھة الحدائق«یی است و کتاب  اختراع کرد کھ برای یافتن عرض ستاره» طبق المناطق«نام  رصد بھ

 πی  ترین ابداعات او در ریاضیات کسرھای اعشاری و محاسبھ برجستھ. ح آن نوشتدر توصیف و تشری
با دقتی کھ تقریباً تا صد و پنجاه سال بعد گسترش نیافت و محاسبٔھ سینوس زاویٔھ یک درجھ با روش حل 

بھ دعوت الغ بیک بھ سمرقند رفت و ) ١۴٢١( ٨٢۴او در حدود . درپی نوعی معادلٔھ درجھ سوم است پی
رمضان  ١٩او در . شناسان سمرقند بود دانان و ستاره مدیر رصدخانٔھ سمرقند و مورد احترام ریاضی

  . ھنگامی کھ برای رصد بھ حومٔھ سمرقند رفتھ بود درگذشت) ١۴٢٩( ٨٣٢
اش متوجھ ریاضیات و اخترشناسی بود؛ پس از دورٔه طوالنی  ولی عالقٔھ اصلی، ھر چند فیزیکدان بود

موقعیت ، کھ خود دانشمند بزرگی بود، بیگ سرانجام در سایٔھ حمایت سلطان الغ، سرگردانینوایی و  بی
  . دست آورد شغلی مطمئنی در سمرقند بھ



  شریف استرابادی میر سید

 
میر سید شریف جرجانی از ادبا و متكلمین نیمھ دوم قرن ھشتم و اوایل قرن نھم ھجری است كھ در سال 

اما از كودكی بھ ھمراه خانواده پدر بھ شیراز كوچ كرد و در آنجا . در نزدیكی استر آباد بھ دنیا آمد ٧۴٠
بھ تحصیل علوم پرداخت تا آنجا كھ دردربار آل مظفر از احترام ویژه ای برخوردار شد و بھ تدریس در 

ندان بھ سمرقند فرستاده شد ودر اما با حملھ تیمور بھ شیراز وی بھ ھمراه دیگر دانشم. دارالشفا پرداخت
اما پس از مرگ تیمور در . آنجا با سعد الدین تفتازانی آشنا شد و بھ مباحثھ و مناظرات علمی مشغول شد

میر سید شریف . میر سید شریف دوباره بھ شیراز بازگشت و تا زمان مرگ در آنجا ماند، ٨٠٧سال 
وی كتب عقل از ھمھ مشھورتر است كھ از آن جرجانی در بسیاری علوم مھارت داشت اما شرح ھای 

چنانكھ . شرح مواقف قاضی عضدالدین ایجی، شرح شمسیھ و شرح رضی، جملھ اند شرح مطول تفتازانی
  . از نام میرسید شریف جرجانی بر می آید وی از سادات بود ه است

الزم تیمور در میر سید شریف از دانشمندان م. در شیراز وفا ت یافت ٨١۶میر سید شریف درسال 
میر سید شریف جرجانی از نظر شرح علوم عقلی با . سمرقند و پیش از آن مدرس دارالشفای بوده است

میر سید شریف . سعد الدین تفتازانی ھم رای و معاشر بود و بارھا با ھمدیگر بھ مناظره برخاستھ بودند
. ات وی نیز ساده و شیرین استزبان تالیف. درتوضیح و تشریح مسائل مشكل قدرت قلم ویژه ای داشت

وی در علم كالم معتقد بھ حاشیھ نویسی و تشریح آثار بزرگان كالم فلسفھ بوده وبسیاری از آثار خود رابھ 
تالیفات میر سید شریف جرجانی دو بخش جداگانھ را دربر می گیرد . آن زمینھ اختصاص می داده است

  . ری شرح ھای وی بر كتب دیگرانیكی كتابھای مستقل درباره علوم گوناگون و دیگ
  : آثار

  . درشرح اصطالحات علوم و فنون گوناگون است: تعریفات
  . خالصھ ای است درباره علوم گوناگون: مقاید العلوم
  . كتاب علم صرف در عربی: صرف میر

  . درباره مقدمات منطق بوده است: كبری
  : مواقف قاضی عضد ایجی

  : یشرح فنون البالغھ یا مفتاح سكاك
   -حاشیھ كتاب مطول تفتازانی

   - شرح شمسیھ
   - شرح رضی

  - شرح كتاب حكمھ العین



  گوھر بیگم
 

 ابیات زیر کھ خود را بدان ستوده از او است اما عصر. شاعره شیرین سخنی بوده است ادیبھ مشھوره و
  :زندگانی وی روشن نیست

 اگر بھ باد دھم زلف عنبرآسا را
 صحرا را دام خویش کشم آھوانبھ 

  گذار من بھ کلیسا اگر فتد روزی
 را بھ دین خویش کشم دختران ترسا

  بھ یک نگاه دو صد مرده میکنم زنده
  . خبر دھید از اعجاز من مسیحا را

  
  معروف بھ شیخ بھایى بھاء الدین محمد عاِملى

  
اصل وی از جبل عامل . دانشمند بنام استمحمدبن حسین عاملی معروف بھ شیخ بھایی ، شیخ بھاء الدین

بھاء الدین محمد ده سالھ بود کھ پدرش عزالدین حسین عاملی از بزرگان علمای شام بسوی . شام بود
در آن سکنی ، خراسان رھسپار گردید و چون بھ قزوین رسیدند و آن شھر را مرکز دانشمندان یافتند

  . نشمندان آن عصر مشغول گردیدگزیدند و بھاءالدین بھ شاگردی پدر و دیگر دا
ھجری در پایان ھشتاد و ھفتمین سال  ١٠٣١و یا  ١٠٣٠مرگ این عارف بزرگ و دانشمند را بھ سال 

وی در شھر اصفھان روی در نقاب خاک کشید و مریدان پیکر او را با شکوھی کھ . حیاتش ذکر کرده اند
  . ین امام شیعیان بھ خاک سپردندبھ مشھد بردند و در جوار حرم ھشتم، شایستھ شان او بود

شیخ بھایی مردی بود کھ از تظاھر و فخر فروشی نفرت داشت و این خود انگیزه ای برای اشتھار خالص 
نادر روزگار و یکی از مردان یگانھ ، شیخ بھایی بھ تایید و تصدیق اکثر محققین و مستشرقین. شیخ بود

این مرز و بوم و از بھترین نمایندگان معارف در  دانش و ادب بود کھ پرورش یافتھ فرھنگ آن عصر
  . قرن دھم و یازدھم ھجری قمری بوده است

مانند ، شیخ بھایی شاگردانی تربیت نموده کھ بھ نوبھ خود از بزرگترین مفاخر علم و ادب بوده اند
الھی و فیلسوف و حکیم الھی مالصدرا و مالحسن حنیفی کاشانی وعده یی دیگر کھ در فلسفھ و حکمت 
از کتب . فقھ و اصول و ریاضی و نجوم سرآمد بوده و ستارگان درخشانی در آسمان علم و ادب گردیدند

و آثار بزرگ علمی و ادبی شیخ بھایی عالوه بر غزلیات و رباعیات دارای دو مثنوی بوده کھ یکی بھ نام 



، جامع عباسی“ رتند ازمی باشد و آثار علمی او عبا“ شیر و شکر“ و دیگری“ نان و حلوا“ مثنوی
   .“اسرارالبالغھ والوجیزه، بحرالحساب و مفتاح الفالح واالربعین و شرع القالف، کشکول

سایر تالیفات شیخ بھایی کھ بالغ بر ھشتاد و ھشت کتاب و رسالھ می شود ھمواره کتب مورد نیاز طالبان 
  . علم و ادب بوده است
ان والدت یافتھ و در سن ھفت سالگى بھ ھمراه پدر خویش ھجرى در َبعلبك لبن ٩۵٣شیخ بھایى در سال 

ـ  ٩٩۶( او عمده عمر فّعالش را در زمان سلطنت شاه عباس اول صفوى. بھ خراسان ھجرت كرده است
قمرى كھ شاه عباس فاصلھ اصفھان تا مشھد را پیاده  ١٠١٠شیخ در سال . سپرى كرده است) ق ١٠٣۵

چون وى زمانى در مشھد بھ تدریس اشتغال داشتھ پس از آن كھ در آخر سال . پیموده او را ھمراھى كرد
. ھجرى در اصفھان در گذشتھ جسدش بھ مشھد منتقل و در جوار َمدَرِس پیشینش مدفون شده است ١٠٣٠

ً مفصل شیخ بر روى  ١٣٢٣ـ  ۴ بناى فعلى مقبره در سالھاى خورشیدى احداث شده و شرح حال نسبتا
در  ١٠ابعاد مقبره شیخ بھایى . و ھم دیوارھاى مقبره او تحریر و حك شده استسنگ قبر نفیس وى 

دِر مقبره ھم از چوب چھارمغزمنّبت كارى شده ارزشمندى . متر و دیوارھاى آن آیینھ كارى است ٣٠/١٠
 . است کھ ساختھ شده است

   گوھرخاتون 
 

 وی ابتدا بھ ھمسری داودبن، مسعودبن محمدبن ملک شاه بن آلب ارسالن سلجوقی است دختر سلطان
 محمودبن محمدبن ملکشاه سلجوقی درآمد و پس از مدتی سلطان مسعود وی را بھ ھمسری دومین

  . برادرزاده خود محمدبن محمود درآورد
 

  میرزا رفیع الدین نائینی
 

 
سادات اجداد وی . مشھور بھ میرزا رفیعا از علمای بزرگ عھد صفویھ است، میرزا رفیع الدین نائینی

، شیخ بھائی وی در اصفھان نزد دانشمندان بزرگ این شـھر ھمـچون. بودند كھ در نائین اقامت داشتند
بھ تحصیل پرداخت و در انواع علوم و فنون زمانھ خود  میرداماد ومال عبدهللا شوشتری، میرفندرسكی
اصفھان حوزه درسی  او در. منطق و ادبیات مھارت یافت، ریاضیات، حكمت، حدیث، كالم، ھمچون فقھ

مھمی داشت كھ دانشمندان و فضالی این شھر از آن بھره گرفتند كھ از جملھ آنان عالمھ مال محمد باقر 
  . سید نعمت هللا جزایری و میر محمد معصوم حسینی قابل ذكر ھستند، مجلسی



حاشیھ ، “ ك و حقیقتھاقسام التشكی“ میرزا رفیعا تالیفات ارزشمندی از خود بھ جای نھاده است كھ از جملھ
الشجره االلھیھ و ثمره در تلخیص ، حاشیھ بر شرح اشارات خواجھ نصیرالدین طوسی، بر اصول كافی

بوده و “ میرفندرسكی“ او از نظر فلسفی پیرو اساتید خود میرداماد و. شجره الھیھ را می توان نام برد
  . فلسفھ مشاء را آمیختھ با ذوق اشراقی تدریس می كرده است

  . میرزا رفیعا گاھی شعر ھم می سرود كھ در تذكره ھا اندكی از آنھا آمده است
پیكرش را در تخت فوالد حمل و بھ خاك . ق بھ دیار باقی شتافت. ھـ ١٠٨٢این عالم عالیقدر بھ سال 

و بھ دستور شاه سلیمان صفوی بقعھ ای با شكوه با گنبدی دارای كاشیكاری بر سر مزارش . سپردند
  . شدساختھ 

  شیخ محمد مؤمن عارف

  
گنبد . مقبره یكى دیگر از عا رفان در شھر مشھد است، گنبد سبز كھ نامش را از رنِگ گنبد خود گرفتھ

سبز اكنون در قلب شھر و مجاور ارگ سابق در خیابان آخوند خراسانى قرار دارد اما قبالً در حاشیھ 
این بنا . واقع بوده است) میرھما( »میرھوا « نام جنوب غربى شھر و مجاور باره در كنار گورستانى بھ 

در زیر گنبد بنا كتیبھ اى . چھار ایوان و ھشت ضلع میباشد، داراى گنبدى فیروزه اى رنِگ متمایل بھ سبز
  . قمرى نوشتھ شده است ١٠۵٨بھ خط ثلث وجود دارد كھ در پایان آن تاریخ 

ساختھ و یا تكمیل و تزیین شده ) ق ١٠٧٧ـ  ١٠۵٢( بنابراین گنبد سبز در زمان شاه عباس دوم صفوى
بر روى گور داخل بنا لوحھ اى سنگى نیز وجود داشتھ كھ ھر چند شكستھ اما این بیت در آن قابل . است

  :قرائت است
  سال تاریخ ایـن خجستھ بنا بیت معمور قلب مؤمن دان 

كھ سال اول ، میشود ١٠٩١ن و با آ، قمرى ١٠٣۶برابر با » دان « مصرع دوم بدون محاسبھ كلمھ 
 و سال دوم منطبق با زمان سلطنت شاه سلیمان) ١٠٣٨ـ  ٩٩۶( ھمزمان با سلطنت شاه عباس اول

 ١٠۵٨تا  ١٠۵۵ساختھ و در سالھاى  ١٠٣۶بنابراین گنبد سبز احتماالً در سال . است) ١١٠۵ـ  ١٠٧٧(
مؤذن از شیوخ ذھبیھ دانستھ  گرچھ در قرن حاضر بعضى وى را محمد على. تكمیل و تزیین شده است

این مقبره مورد . میشناسند» شیخ محمد مؤمن عارف « اما فرد مدفون در گنبد سبز را عموماً بھ نام ، اند
  . خصوصاً پیروان تصوف و عرفان است، توجھ و زیارت مردم محلى مشھد



   الُمقتدى كارندھى مشھور بھ پیر پاالن دوز شیخ محمد

 
بناى اولیھ در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده بھ سال . از زمره قدیمیترین زیارتگاھھاى عرفانى است

ذھبیھ شاخھ اى عرفانى از پیروان معروف َكرخى و نجم الدین ُكبرى بوده . قمرى ساختھ شده است ٩٨۵
اسحاق َخَتالنى و سید عبدهللا خواجھ ، اند كھ از سده ھفتم قمرى بھ بعد شیوخى چون میر سید على ھمدانى

سید عبدهللا عمده عمرش را در قریھ ُبرزش آباد . برزش آبادى پیشوایى این فرقھ را بر عھده داشتھ اند
از زمان سید عبدهللا بھ بعد . قمرى درگذشتھ و در ھمان روستا مدفون شده است ٨٧٢گذرانیده و بھ سال 

ً بھ َذَھبیھ شھرت یافتھ و ششمین قطب سلسلھ ذھبیھ . عمدةه روى بھ تشیع نھاده اند پیروان وى خصوصا
  :چنان كھ در این باره گفتھ اند، پس از سید عبدهللا برزش آبادى ھمین شیخ محمد كارندھى بوده است

  ھم زختـالنى بـھ عبدهللا رسید برزش آبادى است آن شاه جدید 
  شیخ رشید الدین ِبدوازى دگـر شیخ شاه اسفـرایینى برشمـر 

  یخ حاجى محمد آمد شـاه كل آن خبوشانى است یا بستان گل ش
  شیخ غالمعلى دگـر من بعد او شیخ تاج الدین حسین آمد از او 

  . شیـخ درویش محمد كـارندھى بود خفـاف آن شھنشـاه ولى
ر شیخ محمد با این كھ از اقطاب و اولیاء بوده از طریق پاالن دوزى یا پاره دوزى امرا، بھ اعتقاد مردم

. بدین سبب بھ گور وى احترام مىگذارند و بدان اعتقاد دارند، معاش مىكرده و داراى كراماتى بوده است
بعضى ھم گفتھ اند پیش از آن كھ پیر پاالندوز در این محل دفن شود یكى از عرفاى مشھور بھ نام 

  . ابونصر سّراج در اوایل سده پنجم در آن جا مدفون شده است



  عصر تیموریان ادب در ھنرو، فرھنگ
  )عرانشا نویسندگان و، فعالیتھای ھنرمندان زندگی و مروری بر( 

  
در این دوره نھضت ھنری پر . دوران حكومت تیموریان را عصر ظھور مجدد ھنر و ادب دانستھ اند

وھنر پرور بودند و اكثر جانشینان تیمور تیموریان بھ طور كلی شاھانی ھنر دوست . رونقی شكوفا شد
  . شعرا و ادبا مبدل ساختند، دربار خود را بھ محفل ھنرمندان

صحافی و جلد ، نقاشی، تحت حمایت آنھا ھنرھایی ھمچون خطاطی. آنان ھنرمندان را تشویق می كردند
اوردھای خیره كننده مھمترین شاخھ ی ھنری كھ در این دوره با دست. سازی بھ كمال پیشرفت خود رسیدند

نقاشی تیموری بھ دلیل تجمع ھنرمندان . ای در تمام تاریخ ھنر خراسان بعد از اسالم نایل آمد نقاشی بود
در شھر سمرقند رشد چشم گیری یافت و در مكتب بزرگ آن دوره در شھرھای شیراز و بغداد جلوه گر 

َجنید بود كھ نخستین مینیاتور دارای  ُاز معروف ترین نقاشان این عھدھنرمندی بغدادی بھ نام. گشت
در دوران بایسنقر میرزا كھ خود از ھنر دوستان روزگار خویش بود . امضاء بھ نام او ثبت شده است

نزدیك بھ چھل نقاش و خوشنویس و خطاط در كتابخانھ بزرگ شاھی ھرات مشغول بھ كار بودند و آثار 
مجموع . بوستان و گلستان سعدی را مصّور ساختند، لیلی و مجنون، زیادی ھمچون كتاب ھای شاھنامھ

در مكتب ھرات تصاویر انسان ھا . معروف شد»مكتب ھرات«این آثار سبك جدیدی را پدید آورد كھ بھ 
مینیاتورھای . بھ صورت ریز وكوچك ترسیم گشتھ و مینیاتورھا با خطوط ساده و بی پیرایھ اجرا شده اند

استادانھ خوشنویسی شده اند و بھ زیبایی تمام صحافی و جلد آرایی  موجود در نسخھ ھای بایسنقری كھ
در این آثار مینیاتوری بی نظیر . نمایانگر مرحلھ نھایی در تكامل نسخھ آرایی مصور است، گشتھ اند

تركیب بندی و رنگ آمیزی بھ كمال خود رسیده و پیوند و وحدت منسجمی بین نقوش و شكل ھا ایجاد 
: سمی و كمال گرایی مینیاتور سازی این دوره در چند ویژگی موجز مشخص استماھیت ر. شده است

نحوه پرداخت ، تكرار چھره ھایی كھ فقط اختالف اندكی در حالت صورت و نحوه ی رنگ آمیزی دارند
حالت نمایش تنھ درختان و آرایش شاخ و برگ ، و آرایش گیاھان در دشت ھای شنزار زمینھ نقاشی ھا

  . اوقار و سنگین پیكره ھای انسانیآنھا و حالت ب
، احساس زنده ی طبیعت، در مكتب ھرات ھمچنین آخرین دوره ی درخشان نقاشی شامل تصویرگری 

و ظرافت و زنده بودن اشكال بھ اوج پیشرفت خود رسید و نسخھ ) Composition( زیبایی تركیب
شی ھای مینیاتوری این دوره بھ شمار شرح فتوحات امیر تیمور از زیباترین نقا) ظفر نامھ( مصور كتاب

  . می رود



ظھور كمال الدین بھزاد كھ مكتبی بھ نام وی در شھر ھرات پدید آمد از بزرگترین رویدادھای ھنری این 
این ھنرمند برجستھ شیوه ھا ی خاص مكتب تیموری را بھ . دوره در نقاشی و مینیاتور بھ شمار می رود

بھزاد نخستین استاد دوره ی نماساز بود و از . امل نقاشی را تعیین كردحد كمال رسانید و مسیر بعدی تك
توصیف حاالت دقیق ، زیر كلك سّحـار و افسونگر او مضامینی ھمچون ستایش طبیعت در بیان ھنری

سبككالسیك بھزاد در نگارگری و چیره دستی وی . روان شناختی و بیان شور عارفانھ بھ اوج خود رسید
او را بھ یكی از بزرگ ترین نقاشان ، و خطوط بھ ھمراه ھماھنگی و نرمی و آرامش در ترسیم تصاویر

از . تاریخ بدل ساختھ است كھ در مینیاتورھای خود صلح و صفا و بھار و دوستی را بھ تصویر می كشید
بوستان ، نسخھ خطی لیلی و مجنون، شاھكارھای این مینیاتوریست بزرگ دو نسخھ خطی خمسھ نظامی

شاھزاده ای ترك و درویش و متفكر ، نسخھ خطی ظفرنامھ و تصاویری از سلطان حسین بایقرا، سعدی
  . است كھ ھر یك نبوغ این نقاش برجستھ را بھ نمایش می گذارند

خطاطی و خوشنویسی نیز در این روزگار مراحل تكامل را پیموده و بھ اوج ، جدای از ھنر نقاشی 
ھرخ فرزند وی شاھزاده بایسنقر میرزا فرھنگستان گونھ ای در در عھد سلطنت شا. پیشرفت خود رسید

ھرات ایجاد كرده كھ نقش مھمی در ترقی نقاشی و خوشنویسی و فنون مربوط بھ كتاب را بھ دنبال 
وی ھنرمندان را از سراسر امپراتوری در دارالعلم خود گرد آورد و شاھكارھایی تحت نظارت . داشت

خوشنویسی در این دوران بسیار پیشرفت نمود و استاد خواجھ . ور پدید آمداین شاھزاده ھنرمند و ھنرپر
استاد سلطان علی مشھدی و . میرعلی تبریزی خط نستعلیق را اختراع كرد كھ بعدھا رایج ترین خط گشت

جعفر بایسنقری خطاطان بزرگ آن عھد بودند كھ ھر یك در شناسایی شیوه ھا و خطوط و قواعد خط و 
بزرگ ترین شاھكار ھنری خطاطی مكتب . دند و آثار بی نظیری از خود بھ یادگار گذاشتنداستنساخ كوشی

  . ھرات كتاب خواجوی كرمانی رقم استاد میرعلی تبریزی با خط نستعلیق است
شاھنامھ بایسنقری از دیگر جلوه ھای ھنری این دوره است كھ جعفر بایسنقری آن را بھ خطی بسیار زیبا 

ھنر صحافی نیز در این دوره بسیار ترقی نمود و ساخت جلد كتاب با چرم در . است نسخھ برداری كرده
در این عھد ھر دو جلد كتاب و قطعھ اضافھ كھ برای حفظ لبھ ھای كتاب بھ . عھد تیموریان رواج یافت

 داخل جلد نیز تزئیناتی شامل نقش حیوانات مختلف را در. كار می رفت بھ طرز ھنرمندانھ نقاشی می شد
برای تزئین سطح خارجی جلد این گونھ كتاب ھا پر پیچ و خم ترین طریقھ ھای فنی بھ . بر می گرفت
صحنھ ھای طبیعی و اشكال حیوانات بھ وسیلھ مھره ھای قالبی فلزی و زیر فشار بوجود ، كار می رفت

مطال ، می آمد و تزئینات بدون تصویر بھ وسیلھ بكار بردن قالب ھای كوچك زیادی عملی می گشت
این طریق صحافی و جلد سازی . ساختن و بھ كار بردن رشتھ ھای طال و برجستھ كاری نیز معمول بود

تأثیر فراوانی در توسعھ این فن در اروپا داشت و روش ھای فنی این صنعت بعدھا توسط اروپاییان بھ 
  . كار گرفتھ شد

ار بدلی چینی و فلزی تزئینی با ظرافت ھنرھای مستظرفھ و فلزكاری نیز در این دوره رونق داشت و آث
ظروف و اشیاء تجملی دوره تیموری با فلزات گرانبھا تزئین می شدند و . و دقت فراوان ساختھ می شدند

بشقاب ھای نقره با نقش و نگارھای قطعھ . از لحاظ ھنری شاھكارھایی خیره كننده بھ شمار می رفتند
ھای برجستھ از سنگ ھای قیمتی با لعابی شیشھ ای از  قطعھ از طال یا صفحات مطال و گل و بو تھ

ھنر پارچھ بافی نیز رو بھ تكامل بود و باستان شناسان از . یادگارھای منحصر بھ فرد این دوره است
روی لباس اشخاص و پرده ھای نقاشی شده ثابت كرده اند كھ سبك پارچھ ھای ضخیم و پر نقشھ و براق 

شاھكارھای . ھای بازتر و روان تر آن در عھد تیموری داده است دوره مغول جای خود را بھ طرح
ھنرمندان این دوره شامل ظروف پر نقش و نگار سفالی و فلزی بھ رنگ ھای سیاه در زیر لعاب سبز و 

امروز و زینت بخش موزیم ھای معروف جھان است ، یا فیروزه ای مزین بھ نقش ھای اسلیمی و گیاھان
مختلف ھنری آن عصر حكایت دارد مینیاتورھای بھ جا مانده از استادان بزرگ و از شكفتگی جلوه ھای 

محمد ھروی و میرعلی تبریزی ، حاجی محمد، آقا میرك، دوره تیموریان شامل استاد كمال الدین بھزاد



روسیھ و آمریكا چشم ھای بینندگان را مجذوب ، انگلستان، پاریس، مصر، نیز در موزیم ھای ایران
  . می نمایند زیبایی خود

ھای صنعتی و   در این دوره نثر از مبالغھ. ھمچنان ادبیات فارسی در عھد تیموری وضع مساعدی داشت
ً آزاد شده بود چنان كھ آثار متكلف كھ در آنھا بھ افراط بھ صنایع توجھ شده  فنی قرن ششم و ھفتم تقریبا

. سبك ساده عادی بیشتر نگارش یافتھ استشود و بالعكس آثار آن عھد بھ  باشد در این دوره كم دیده می
توجھ بھ لھجھ كھن پارسی در آثار منثور عھد تیموری كمتر ملحوظ بود و استعمال اصطالحات و لغات و 

بھ ھمین سبب باید گفت كھ روش متداول عھد . تركیبات عمومی زمان مورد استعمال بیشتری داشت
نكتھ نباید فراموش شود كھ در نثر این زمان نفوذ  منتھی این. تیموری سبك ساده و روان در نثر است

كلمات تركی مشھود است و نیز این نكتھ را باید در نظر داشت كھ نویسندگان این دوره چنان كھ باید بند 
اند و بھ ھمین نسبت نیز آثار عدم دقت در جست و جوی حقایق  قواعد و قوانین اصیل زبان فارسی نبوده 

  . آنان الیح و آشكار استو مطالب درست از آثار 
ھر ، آثار مصنوع این دوره زیاد نیست لیكن بھ جای آن در مقدمات كتب و سرفصلھا و نظایر این موارد

تكلفات بسیار بھ كار رفتھ و القاب و ، آمد خواستند كتاب را بھ یكی از امیران و رجال بزرگ می جا كھ می
در بعضی كتب . ل مطلب را از میان برده استعناوین ابداعی و ابتكاری بھ حدی ذكر شده كھ اص

ای دیگر از آثار سادگی و   شود و در پاره سجعھای وارد و تكلفات ناوارد در تضاعیف كالم دیده می
از استحكام و متانتی كھ در ، انگیزی مشھود است لیكن بر روی ھم در شعر فارسی این عھد روانی دل 

شود و مثل آن است كھ توجھ بھ سبكھای كھن و پیروی از  یكالم قدما مشھود بود كمتر اثری دیده م
  . استادان قدیم در آوردن سخنان استوار چندان پسندیده و معمول ھمھ كس نبود

مطالبی كھ در نثر فارسی دوره تیموری بكار رفتھ دور از تنوع نیست بدین معنی كھ در آن روزگار در 
قصص و روایات و تراجم احوال و تفسیر قرآن و موضوعات مختلفی مانند مسائل علمی و تاریخ و 

نھضت فارسی نویسی در . موضوعات دیگر دینی و تصوف و اخالق و جز آن آثاری در دست است
موضوعات علمی كھ در عھد مغول قوت گرفتھ بود در این دوره ھم چنان قوت داشت و علت این امر آن 

، شد زبان و ادبیات عربی در ایران كمتر می گذشت و نفوذ است كھ ھر چھ از سقوط بغداد بیشتر می
  . گردید حاجت بھ تألیف كتب علمی بھ زبان فارسی بیشتر محسوس می

نھضت . موضوعی كھ در اواخر عھد تیموری قابل توجھ و مطالعھ است ایجاد كتبی بھ زبان تركی است
ادبی ھرات كھ بھ تشویق  تألیف و تدوین كتب بھ زبان تركی مخصوصاً در اواخر این عھد یعنی در حوزه

چنان كھ در ھمین دوره كتابھایی مثل . تقویت شد، سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی ایجاد شده بود
مجالس النفائس و محاكمھ اللغتین و محبوب القلوب و نشآت و غیره از آثار امیر علیشیر و با برنامھ از 

ھمین نھضت در سرودن اشعار تركی نیز پیدا شده بود چنان ظھیرالدین بابر و چند اثر دیگر نوشتھ شد و 
  . كھ چند شاعر ذواللسانین از آن عھد داریم

از نویسندگان معروف و معتبر این دوره نخست نظام الدین شنب غازانی معروف بھ نظام شامی معاصر 
ورخ دیگر بھ نام م. تیمور است كھ كتاب ظفرنامھ را با انشائی ساده بھ امر آن كشورگشای ترك نگاشت

با استفاده از كتاب نظام شامی كتابی جدید موسوم بھ ) 858متوفی بھ سال ( شرف الدین علی یزدی
بھ پایان  828ظفرنامھ تیموری با انشاء بھتر و اطناب و تطویل بیشتر نگاشت و كتاب خود را بھ سال 

متوفی (“ حافظ ابرو« معروف بھ دیگر از مورخان مشھور این عھد شھاب الدین عبدهللا بن لطف هللا. برد
كتاب مجمع . صاحب كتاب معتبر زبده التواریخ و كتاب مجمع التواریخ سلطانی است) 833بھ سال 

التواریخ در چھار مجلد نوشتھ شده كھ از مجلد اول تا مجلد سوم آن شامل وقایع تاریخی تا زمان مغول و 
حافظ . ھجری است 830ن پادشاه ایلخانی تا وقایع مجلد چھارم از مرگ سلطان ابوسعید بھادرخان آخری

  . شود و آثار او مورد اعتنا و توجھ بسیار است ابرو از مورخان معتمد و بزرگ شمرده می



بھ  849مؤلف مجمل التواریخ است كھ آن را بھ سال ) احمد بن جالل الدین محمد( دیگر فصیحی خوافی
ه است این كتاب از باب اشتمال بر اسامی بسیاری از پایان برده و بھ شاھرخ پسر تیمور تقدیم كرد

دیگر كمال الدین حسین . شاعران و دانشمندان و توجھ بھ مسایل ادبی و سادگی انشاء اھمیت بسیار دارد
صاحب كتاب جواھراالسرار و زواھراالنوار در شرح مثنوی ) 839مقتول بھ سال ( بن حسن خوارزمی

  . تصوف است با مقدمھ مفصلی در تاریخ و اصول
نویسنده و دانشمند مشھور دارای تألیفات ) 836متوفی بھ سال ( دیگر صاین علی بن محمد تركھ اصفھانی

متعدد و صاحب اطالعات عمیق در علوم عقلی و نقلی است كھ بھ عھد سلطنت شاھرخ تیموری اھمیت و 
ز كتاب الملل و النحل محمد ای ا  از جملھ آثار معروف فارسی او یكی ترجمھ. شھرت بسیار داشتھ است

بن عبدالكریم شھرستانی و دیگر كتاب اسرارالصلوه و دیگر تحفھ عالئیھ در اصول دین اسالم بنابر 
دیگر رسالھ مبداء و معاد و غیره و عالوه بر اینھا چند كتاب بھ تازی نیز تألیف ، مذاھب اربعھ اھل سنت

  . وی در منشآت خود متوجھ تصنع بود. كرد
یر نویسندگان این عھد كھ در شعر نیز مقام شامخی داشتھ است نورالدین عبدالرحمن جامی از مشاھ

كتاب نفحات االنس كھ بھ سال : صاحب آثار متعدد و معتبر در نثر پارسی است و از جملھ آثار اوست
  مھبیشتر این كتاب ترج. تن از مشایخ صوفیھ را آورده است 614تألیف كرده و در آن شرح احوال  883

از شرح احوال مشایخ صوفیھ كھ خواجھ عبدهللا انصاری بھ زبان ھروی تقریر كرده بود و آن خود 
ای بود از كتاب طبقات الصوفیھ محمد بن حسین سلمی نیشابوری بھ عربی و این ھر دو مترجم   ترجمھ

امی در این نثر ج. نفحات االنس مقدمھ ای مفصل در بیان اصول تصوف دارد. مطالبی بر آن افزودند
دیگر از . شود كتاب ساده و فصیح است و بررویھم كتاب او از جملھ معتبرترین آثار متصوفھ شمرده می

آثار منثور جامی كتاب بھارستان است كھ بھ تقلید از گلستان سعدی نوشتھ شد تا برای تدریس فرزند 
حالی از چندین شاعر  نوآموز مصنف بھ كار رود و بھ ھمین سبب ھم جامی در آخر این كتاب شرح

دیگر از آثار فارسی او كتاب لوایح است مشتمل بر سی الیحھ در بیان . مشھور فارسی زبان آورده است
ای آورده و در بیان مطالب خود رعایت كمال   جامی ھر یك از اصول عرفان را در الیحھ. اصول عرفان

  . اختصار را كرده است
اشعھ اللمعات است در شرح كتاب لمعات فخرالدین ابراھیم دیگر از كتب مشھور عرفانی او كتاب  

اشعھ اللمعات . عراقی شاعر و نویسنده مشھور عھد مغول كھ از كتب معتبر تصوف بھ فارسی است
در علوم . جامی حاوی نكاتی است در رفع مشكالت لمعات و بھ نثر استوار و ساده نگارش یافتھ است

مولوی و شرح بعضی از اشعار امیر خسرو دھلوی و غیره نیز ادبی و مسائل دینی و شرح نی نامھ 
دیگر از نویسندگان این عھد غیاث الدین علی بن علی حسینی . جامی رسائلی بھ زبان فارسی دارد

اصفھانی معاصر سلطان ابوسعید تیموری و مؤلف كتاب دانشنامھ جھان است كھ كتاب كعتبری در حكمت 
ھای  در اینجا بی مناسب نیست كھ ذكری از یكی از ترجمھ . ی استالھی و طبیعی بھ نثر ساده فارس

رسائل اخوان الصفا بھ نثر فارسی كھ در ھمین عھد از تلخیص عربی آن موسوم بھ مجمل الحكمھ 
این كتاب كھ نسخی از آن موجود است در عھد سلطنت تیمور بھ فارسی . صورت گرفتھ است بھ میان آید

  . بھترین تلخیص ھای رسائل اخوان الصفاستروانی در آمده و از جملھ 
مؤلف ) 887ـ  ٨١۶( دیگر از نویسندگان مشھور این دوره كمال الدین عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی

) 736ـ  716( كتاب معتبر مطلع السعدین است كھ وقایع را از عھد سلطان ابوسعید بھادر ایلخانی مغول
شامل است و از باب اشتمال بر حوادث این ) 872ـ  855( تیموریتا پایان دوره سلطنت سلطان ابوسعید 

از نویسندگان . دوره ممتد اھمیت بسیار دارد و بعدھا مورد استفاده غالب مورخان قرار گرفتھ است
است كھ از ) 900یا  896متوفی بھ سال ( معروف دوره تیموری دولتشاه بن عالء الدولھ سمرقندی

ین بایقرا بوده و بھ تشویق وزیر دانشمند او امیر علیشیر نوایی كتاب ندیمان و نزدیكان سلطان حس
درین تذكره كھ بعد از لباب االلباب عوفی مھمترین تذكره شعرای . معروف تذكره الشعرا را نوشتھ است



فارسی زبانست شرح احوال یك صد و پنج تن از شاعران بھ اضافھ بسیاری از اشارات تاریخی آمده لیكن 
عدم اتقاق مسائل در آن بدرجتی است كھ سخنان نویسنده را در غالب موارد بدون تحقیق مجدد  اشتباه و

  . ھای لفظی است  روش دولت شاه در تحریر ساده و دور از پیرایھ، توان باور داشت نمی
دیگر از نویسندگان مشھور این دوره معین الدین محمد اسفزاری مولف روضات الجنات فی تاریخ مدینة 

تاریخ ھرات از آن جھت كھ شامل اطالعات ذیقیمتی . بھ پایان برد 875ت است كھ آن را بھ سال ھرا
راجع بھ ملوك آل كرت و حوادث دوره تیموری تا دوره سلطان حسین بایقرا و اشارات مختلف بعد از 

ت و او در روش معین الدین اسفزاری در نثر استادانھ و استوار اس. رجال است بسیار قابل استفاده است
در كتاب تاریخ ھرات بھ اشعار . ترسل نیز مھارت و بھ شغل انشاء رسائل درباری اشتغال داشتھ اشت

ای از توصیفات و مقدمات فصول بھ روش مترسالن متصنع   عده ای از استادان تمثل شده و در پاره
  . طریق اطناب و آوردن صنایع لفظی اختیار گردیده است

در ) 903ـ  838( دوره محمد بن خاوند شاه بن محمود مشھور بھ میرخواند مورخ بسیار مشھور این
كتاب او بھ نام . دوره سالطین تیموری خاصھ در دربار سلطان حسین بایقرا مقامی بلند داشتھ است

مجلد ھفتم را نواده دختری او غیاث الدین خواند میر بر آن افزوده و . روضة الصفا در ھفت مجلد است
روضة الصفا . خیر حاوی وقایع دوره سلطان حسین بایقرا و پسر او بدیع الزمان میرزاستاین مجلد ا

و قسمتی از حوادث ، حاوی وقایع عمده تاریخ پیش از اسالم و دوره اسالمی بھ تفصیل است تا عھد مؤلف
واخر و روش نگارش آن ساده و خالی از تكلف و مبنی بر لھجھ ادبی ا، )مجلد ھفتم( بعد از فوت مؤلف
میرخواند غیر از این كتاب كتاب دیگری بھ نام دستورالوزراء در شرح احوال وزراء . عھد تیموری است

  . شود اسالم تا زمان خود دارد كھ آن ھم از كتب معتبر شمرده می
از جملھ مورخان و ) 941متوفی بھ سال ( دختر زاده ھمین نویسنده یعنی غیاث الدین خواند میر

كتاب مشھور او غیر از ذیلی كھ بر روضھ الصفا . دوره تیموری و صفوی است نویسندگان مشھور
نوشت كتاب جبیب السیر است در تاریخ عمومی تا پایان حیات شاه اسماعیل صفوی و ما بعد از آن ھم 

  . راجع بھ آن سخن خواھیم گفت
اعران ذواللسانین بوده سلطان حسین بایقرا آخرین پادشاه بزرگ تیموری خود ھم از جملھ نویسندگان و ش

این كتاب در سال . و كتاب او بھ نام مجالس العشاق دارای اطالعاتی درباره بعض شعرا و متصوفھ است
در مقدمھ كتاب راجع بھ عشق . تألیف شده و مشتمل است بر یك مقدمھ و ھفتاد و شش مجلس 908

ایشان تا جامی سخن رفتھ و در مجازی و عشق حقیقی بحث شده و در مجالس از شعرا و عرفا و احوال 
ظھیرالدین بابر برنامھ تألیف این كتاب را بھ كمال الدین حسین . پایان كتاب شرح حال مؤلف آمده است

ادبانھ   مزه را كھ پر از دروغ و سخنان بی گازرگاھی نسبت داده و گفتھ است كھ او این كتاب سست و بی
كتاب در آغاز آن مصنوع و مابقی از قبیل انشاء عادی و انشاء . است بھ نام سلطان حسین بایقرا نوشت

  . سست دوره تیموری است
متوفی بھ ( از جملھ دانشمندان و نویسندگان نام آور تیموری كمال الدین حسین واعظ كاشفی سبزواری

وی در فقھ و تفسیر و حدیث و نجوم و حكمت و ادب تبحر . است كھ در ھرات سكونت داشت) 910سال 
مالحسین از نویسندگان كثیرالتألیف و . بر مشرب اھل تصوف و از پیروان سلسلھ نقشبندیھ بودداشت و 

الواقع  از جملھ آثار او یكی كتاب انوار سھیلی است كھ فی. دارای آثار متعدد در مسائل گوناگون است
زن االنشاء و دیگر مخ. ترجمھ و تھذیب جدیدیست از كتاب كلیلھ و دمنھ و انشائی مصنوع و متكلف دارد

دیگر روضة الشھداء كھ با روشی منشیانھ و مترسالنھ از مصائب انبیا و ائمھ در آن سخن رفتھ و ھمین 
شد و بھ ھمین سبب آنھا را مجلس  كتاب است كھ در دوره صفویھ در مجالس عزای شھدا خوانده می

دیگر اخالق محسنی است در ، دیگر از آثار او مواھب علیھ است در تفسیر قرآن. روضھ خوانی نامیدند
دیگر جواھر االسرار یا جواره التفسیر در تفسیر قرآن كھ مفصل تر ، چھل باب بھ نام سلطان حسین بایقرا

ھای   دیگر فتوت نامھ سلطانی در شرح عقاید و طرز تربیت و رسوم و آداب دستھ، از مواھب علیھ است



دیگر اختیارات . مره معتبرترین كتب فارسی استكھ از لحاظ اجتماعی در ز) جوانمردان( مختلف فتیان
كھ اختصاریست از مثنوی “ لب لباب مثنوی«در نجوم و سبعھ كاشفیھ شامل ھفت رسالھ در نجوم و كتاب 

عالوه بر اینھا باز ھم كتب دیگری . كھ اختصاری از لب لبابست» لب لب«موالنا جالل الدین رومی و 
  . اند را از مال حسین نام برده 

نیز از جملھ نویسندگان مشھور آخر عھد ) 939متوفی بھ سال ( ر مال حسین یعنی فخرالدین علی واعظپس
او كتابی دارد بھ نام رشحات عین الحیات در شرح مقامات خواجھ . تیموری و آغاز دوره صفوی است

  . عبیدهللا احرار كھ از معاریف پیشروان فرقھ نقشبندیھ در دوره تیموری بود
حكیم و نویسنده مشھور صاحب كتاب اخالق ) 908ـ  830( ن محمد بن اسعد صدیقی دوانیجالل الدی

نام اصلی این كتاب لوامع االشراق فی مكارم االخالق است . جاللی است كھ در حكمت عملی نوشتھ است
فرقھ . و دوانی در تألیف این كتاب تحت تأثیر نفوذ اخالق ناصری خواجھ نصیرالدین طوسی بوده است

روفیھ كھ در ا بتدای عھد تیموری ظھور كردند و مؤسس طریقت آنان فضل هللا استرآبادی بود آثاری ح
. پدید آوردند كھ دارای رموز و اصطالحات خاص و لھجھ ادبی و روش نگارش مخصوص است

مانند و عالوه بر آن كتب دیگری . مھمترین اثر این فرقھ كتاب جاویدان نامھ اثر فضل هللا استرابادی است
آدم نامھ و عرش نامھ و ھدایت نامھ و استوانامھ و كرسی نامھ و محبت نامھ ھم از این فرقھ در دست 

  . برای كشف رموز جاویدان نامھ كتابی موسوم بھ مفتاح الحیات موجود است. است
ده این علت عم. در این عھد شعر فارسی مانند زبان و سایر ابواب علم و ادب رونقی چنان كھ باید نداشت

ثباتی اوضاع زمان و كساد بازار علم و ادب و دوم نادر بودن امرا و شاھان شاعر   رونقی نخست بی  بی
اگر چھ در میان شاھزادگان و امرا و رجال تیموری عده ای افراد دانشمند و . پرور سخن شناس بود

سلطان حسین بایقرا ، سعیدابو، الغ بیك، بایسنقر میرزا، دانش دوست و شاعر و شاعرپرور مانند شاھرخ
و وزیر او امیر علیشیر نوایی و چند تن دیگر وجود داشتند لیكن غالب رجال و امراء آن عھد نھ مردم 

تشویقی ھم كھ از . نگریستند اند و نھ بھ سخنگویان و سخن سنجان بھ دیده حرمت می سخن شناس بوده 
گذشتھ از این آرامی اوضاع در دوره غالب امرا و شد بھ درجھ تشویق پیشینیان نبود و  اھل علم و ادب می

  . سالطین كم و فرصت آنان برای اشتغال بھ مسائل ذوقی اندك بود
ھای ادبی دوره تیموری از ھمھ مھمتر حوزه ای است كھ در دستگاه امارت سلطان حسین  از میان حوزه 

مورخ و نقاش و موسیقیدان گرد آمده در این حوزه عده ای شاعر و نویسنده و . بایقرا در ھرات تشكیل شد
ھا در كار خود ایجاد  سبك تازه ای كھ ھر یك از این دستھ . و بھ ترتیب شاگردانی اشتغال جستھ بودند
در حقیقت حوزه علمی و ادبی و ھنری ھرات در عھد سلطان . كردند در دوره ھای بعد امتداد یافتھ است

  . فكری و معنوی گردید كھ از اھمیت آن نباید غافل ماندحسین بایقرا منشاء تحول تازه ای در محیط 
بردند كھ روش آنان دنبالھ كار گویندگان اواخر  در آغاز عھد تیموری چند شاعر و گوینده خوب بسر می

كسانی كھ بعد از آن طبقھ بھ كار نظم پرداختند ھمھ لحن و سبكی نو و خاص كھ با . قرن ھشتم بوده است
بود داشتند و از آثار آنان تازگی سبك سخن و اندیشھ و ابداع مضامین آشكار است  روش پیشینیان متفاوت

  : شد چنان كھ كاتبی گفتھ است و حتی تقلید از استادان سلف عیب شمرده می
  شاعر نباشد آنكو ھنگام بیت گفتن ز اشعار اوستادان آرد خیال درھم

  نبود بناش محكم ییكھ او را از خشت كھنھ سازند مانند خانھ نو  ھر خانھ
زبان شعر دوره تیموری بھ حد وافر نزدیك بھ زبان عمومی شد و علت این امر آن بود كھ شعر در این 
دوره كمتر اختصاص بھ دربارھا داشت و بیشتر در میان مردم و عامھ رائج بود و در نتیجھ ھمین امر 

ھ برای رواج شعر ضرور بود و گویا رسید و بر عكس قبول عام توجھ بھ قیود ادبی كمتر الزم بھ نظر می
ھایی كھ در آن روزگار و یا در   بھ ھمین سبب عدد شاعران این عھد بسیار بود چنان كھ اگر بھ تذكره

مانند تذكرةالشعراء دولت ، اوایل عھد صفوی نوشتھ شده و ذكر شاعران دوره تیموری در آنھا آمده است
و تذكره ) لطائف نامھ( و ترجمھ فارسی آن) بھ تركی( نواییشاه سمرقندی و مجالس النفائس امیر علیشیر 



گردد و  مراجعھ شود اسامی عده كثیری از شاعران در آنھا مالحظھ می، سامی از سام میرزای صفوی
دھند و این امر چنان كھ در عھد صفویھ نیز  ای از گویندگان آن عھد را تشكیل می  این گروه تنھا دستھ

  . فوذ شعر در میان عامھ و وجود آن در بین طبقات مختلف بوده استدیده خواھد شد نتیجھ ن
رواج زبان تركی در این دوره باعث شده بود كھ برخی از شاعران زبان تركی را برای شاعری انتخاب 

از جملھ بزرگترین شاعران این . گفتند گاه بھ شعر تركی نیز تفنن نمایند كنند و اگر بھ فارسی شعر می
متوفی بھ سال ( ساختھ امیر علیشیر نوایی ھ زبان فارسی و بیشتر بھ زبان تركی شعر میعھد كھ گاه ب

وزیر سلطان حسین بایقراست كھ چھار دیوان غزل و پنج مثنوی بھ روش خمسھ نظامی و یك ) 906
بھ تقلید از منطق الطیر بھ تركی دارد و اگر چھ شعر فارسی ھم می سروده و در ) لسان الطیر( مثنوی
  . كرده است تخلص می» فانی«سی فار

در شعر فارسی عھد تیموری گاه بمضمونھای مصنوع یعنی اشعاری كھ بھ تكلفات و صنایع لفظی در آنھا 
لیكن با وجود توجھ ، ھای كاتبی ترشزی مانند برخی از اشعار و منظومھ ، خوریم توجھ شده است بازمی

اید اذعان كرد كھ این روش در شعر و نثر این دوره ب، برخی از شاعران و نویسندگان بھ طریقھ متكلفان
كمتر مورد توجھ بوده و نویسندگان و گویندگان معروف آن عھد بھ سادگی اشعار و آثار خود بیشتر عالقھ 

ً در غزلھا . اند  داشتھ ورود در مسائل عرفانی در شعر این دوره ھم چنان رواج داشت و مخصوصا
ول بود و گاه شاعرانی مانند شاه نعمة هللا ولی و قاسم االنوار و جامی استفاده از اصطالحات صوفیھ معم

ھایی كھ متضمن   ھای عاشقانھ و یا منظومھ  منظومھ. زدند بھ سرودن منظومھ ھای عرفانی ھم دست می
ً زیاد بود و در غالب  حكایات و قصص كوتاه و بحث در مسائل حكمی و اخالقی باشد در این عھد نسبتا

شد كھ از نظامی تقلید شود و حتی داستانھای او ھم عیناً و گاه با مختصر تغییری  ھا سعی می ھ این منظوم
  . آمد در بعض موارد دوباره بھ نظم درمی

غزلھای این . دیگر از انواع شعر كھ در عھد تیموری زیاد مورد توجھ و عالقھ شعرا بوده غزل است
شاید یكی . شده است تر متضمن افكار و مضامین دقیق می عھد ھر چھ بیشتر بھ پایان آن نزدیك شویم بیش

از علل این امر توجھی باشد كھ ایرانیان پس از حملھ مغول و قتل و غارتھای متمادی كھ در قرن ھفتم و 
بھ امور معنوی پیدا كرده و از عوالم مادی اضطراراً منصرف ، ھشتم و نھم در این كشور رخ داده بود

باعث گردید كھ بھ تدریج شعرا بھ اوھام و خیاالت باریك و دقیق بیشتر متوجھ شوند این امر . گشتھ بودند
و خیاالت دور و دراز را در الفاظ كم بگنجانند و بھ جای رعایت جانب مساوات لفظ و معنی از مراعات 

  . ظواھر دور و بھ دقت معنی و ورود در عالم وھم و خیال نزدیك شوند
گفت كھ در عھد تیموری مقدمات ظھور سبكی كھ بعد بھ سبك ھندی معروف شد با توجھ بھ این معنی باید 

آخرین حوزه ای كھ این روش را در . فراھم گردید و ما بعد از این درباره سبك مذكور سخن خواھیم گفت
عھد تیموری بھ كمال رسانید حوزه ادبی ھرات در عھد سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علیشیر بود 

  . بر آن چھ گفتیم از جھات مختلف در دوره صفوی تأثیر داشتكھ بنا
از شاعران معروف عھد تیموری كھ بازمانده اواخر دوره فترت بین ایلخانان و تیمور بوده كمال الدین بن 

“ كمال«است كھ در غزل استاد بوده و در شعر ) 808متوفی بھ سال ( مسعود معروف بھ كمال خجندی
ً باید از ، شمرده است ا از معاصر بزرگ خویش حافظ برتر میكرده و خود ر تخلص می او را مسلما

كسانی دانست كھ در تلطیف و تكمیل غزل سھم عمده و شایستھ ای داشتند و خیاالت غریب و معانی دقیق 
  . در غزلھای او بسیار است

صوفی مشھور بھ ) ٨٩٠متوفی بھ سال ( مال محمد شیرین مغربی، شاعر بزرگ دیگر ھم عصر كمال
است كھ غزلھا و ترجیعات او شھرت دارد و مشحون است بھ حقایق عرفانی و علی الخصوص فكر 

  . وحدت وجود لیكن او را شاعری متوسط باید دانست
صاحب غزلھای مشھور ) 829متوفی بھ سال ( هللا بخارایی معروف بھ عصمت بخاری دیگر عصمة

  . عاشقانھ و قصاید



بسحق را از شاعران . معروف بھ بسحق اطعمھ است) 830متوفی بھ سال ( دیگر ابواسحق شیرازی
او اشعار خود را بھ وصف انواع اغذیھ و اطعمھ مقصور . مبتكر و كم نظیر فارسی زبان باید دانست

دیوان غزلھا و قصائد و رباعیات بسحق و مثنوی . مشھور شد» اطعمھ«ساخت و بھ ھمین سبب بھ 
شتمال بر وصف و اسم بسیاری از اطعمھ و مجالس پذیرایی و رسومی كھ در كنزاالشتھای او از باب ا

داستان مزعفر و «این اشعار و ھم چنین چند رسالھ كوچك دیگر بھ نام . اھمیت دارد، آنھا وجود داشت
از اصطالحات كھنھ طباخی » فرھنگ نامھ«و » خوابنامھ بسحق«و » برنج و بغزا«و داستان » بغرا

  . عر استایران تا عصر شا
شاعر دیگری بھ نام نظام الدین محمود قاری یزدی در قرن نھم روش بسحق اطعمھ را تعقیب كرده و در 

. ھا شعر سروده و دیوانی بھ نام دیوان البسھ ترتیب داده كھ بھ طبع رسیده است  باب پوششھا و پارچھ
لبسھ گوناگون در قرن نھم اھمیت ھا و ا  دیوان او ھم از باب اشتمال بر اسامی بسیاری از انواع پارچھ

متوسطی دارد ) ٨٣۴ متوفی بھ سال( دیگر از شاعران مشھور قرن نھم سید نعمة هللا ولی. بسیار داد
  . شامل غزل و قصیده و مثنوی

عارف معروف است كھ ) ٨٣٧متوفی بھ سال ( دیگر سید علی بن نصیر بن ھارون معروف بھ قاسم انوار
  . مثنوی و مقداری اشعار بھ لھجھ والیتی گیالن و چند قطعھ تركی است دیوان او شامل چند غزل و

است كھ قصاید و ) ٨٣٩ یا نیشابوری متوفی بھ سال( دیگری موالنا محمد بن عبدهللا كاتبی ترشیزی
، ةای حسن و عشق ذوقافیتین و منظومھ، ذوبحرین، مثنویھای تجنیسات. مثنویھای مصنوع او شھرت دارد

اند كھ در آخر عمر شروع بھ جواب خمسھ نظامی  بھرام و گل اندام از اوست و نوشتھ  ،ناظر و منظور
  . كرده بود

اند  است كھ اشعار او را در لطف و دقت و تأثیر ستوده ) ٨۵٧متوفی بھ سال ( دیگر امیر شاھی سبزواری
  . و علی الخصوص غزلھای پر مضمون و لطیف او قابل توجھ است

است كھ قصائد و غزلھای عاشقانھ او لطیف و با حال و ) ٨۶۶متوفی بھ سال ( نیدیگر شیخ آذری اسفرای
ھای مشھور منسوب بھ او بھمن نامھ است در شرح سلطنت  از منظومھ . پر از مضامین دقیق است

  . سالطین بھمنی ھند
شعر  است كھ در انواع) ٨٧۵متوفی بھ سال ( دیگر موالنا محمد بن حسام الدین مشھور بھ ابن حسام

دست داشتھ و منظومھ خاوران نامھ كھ حماسھ ای دینی است در سفرھا و جنگھای علی بن ابیطالب علیھ 
  . ازوست و دیوان قصائد او نیز بھ طبع رسیده، السالم

شاعرانی نیز مانند شھاب ترشیزی و سیمی نیشابوری و غیاث شیرازی و خیالی بخاری و بابا سودائی و 
زیستند و در پایان این  اند در این دوره می  ر دیگر كھ ھمھ ازمتوسطین بودهطالب جاجرمی و چند شاع

قاسمی و غیره بھ طبع آزمایی مشغول ، ھاتفی خرجردی، عھد شاعران متوسط دیگری مثل ھاللی جغتائی
بودند كھ چون بیشتر آنھا در اوایل دوره صفوی شھرت داشتند نام آنان را در شمار گویندگان آن عھد ذكر 

  . خواھیم كرد
مشھورترین شاعر آخر عھد تیموری كھ باید او را بزرگترین شاعر آن عھد و گوینده بھ نام شمرد 

است كھ شاعر و عارف و ادیب و نویسنده و ) ھجری ٨٩٨ـ  ٨١٧( نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی
نثر و كتب پارسی و محقق بزرگ عھد خود و از پیشوایان فرقھ نقشبندیھ و صاحب آثار مختلف نظم و 

جامی در مثنویھای خود تابع روش نظامی بوده و در غزلھای خود غزلھای سعدی و . تازی متعدد است
با این حال نباید . حافظ را تقلید و تتبع كرده و در قصیده تابع سبك شعرای قصیده گوی عراق بوده است

بھره دانست و   پاره ای از اشعارش بیجامی را از ابتكار مضامین تازه و قدرت بیان و لطف معانی در 
رسد لیكن از آن جھت كھ خاتم شعراء بزرگ فارسی  او اگر چھ بھ مرتبھ استادان بزرگ پیش از خود نمی

از آثار منظوم او نخست ھفت اورنگ یا سبعھ است شامل . باشد زبانست دارای اھمیت و مقامی خاص می
، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، سبحةاالبرار، فة االحرارتح، سالمان و ابسال، سلسلةالذھب، ھفت مثنوی



در اشعار جامی افكار صوفیانھ و داستانھا و . دوم دیوان غزلھا و قصاید و ترجیعات، خردنامھ اسكندر
  . شود حكمت و اندرز و تصورات غزلی و غنائی ھمھ بھ وفور دیده می

  سیاست و فرھنگ در عصر زمامداری سلطان حسین بایقرا
از دو جنبھ ، بھ مركزیت ھرات) 1505 -  1468ˆ911 -  873( ران زمامداری سلطان حسین بایقرادو

ای و محلی بھ سوی  دوران گذار تاریخ خراسان از حكومتھای منطقھ، این زمان: در خور توجھ است
یر سلطان حسین بایقرا و امیر علیش، در میان حكومتگران تیموری. تشكیل حكومتی مقتدر و فراگیر بود

سلطان . كردند سرشتی فرھنگی داشتند و تنھا بھ دالیلی بیرونی و ظاھری از فرھنگ حمایت نمی، نوایی
برای ، كوشید تا با تالشھا و تكاپوھای فرھنگی كھ از حكومتی مقتدر برخوردار نبود می، حسین بایقرا

گذاریھای مادی  براساس ھمین تالشھا و بھ دلیل سرمایھ. حكومت خود ھویتی فرھنگی فراھم آورد
ایجاد فضای تسامح و تساھل مذھبی و فرھنگی و اقدامات سیاستمداران در مسیر عمران و ، حكومت

مكتب ھنری و ، این دوران بھ یكی از ادوار مھم رونق فرھنگی تبدیل شد، آبادانی شھرھا و رشد فرھنگ
. شھرھای مختلف بھ ھرات آمدندشاعران و عالمان از ، نویسندگان، ادبی ھرات پدید آمد و ھنرمندان

افزون بر حمایتھای وسیع معنوی ، روابط بسیار دوستانھ و نزدیك سیاستمداران و فرھنگمردان این عصر
سلطان ، گویند. بستر بسیار مناسبی را برای رشد و شكوفایی فرھنگ فراھم آورد، و مادی حكومتگران

  . یكی ازاساتیدرابھ تراشیدن دو سنگ، حسین بایقرا
ودیگری برای قبرپدرش موظف نموده بھ انعام شایستھ اش نوازش فرمودوبھ مالی ، كی برای قبرخودی

وھفت سال ، سنگ قبرغیاث الدین منصورپدربایقراراساخت، حجازبھ مدت ھفت سال. بسیارامیدوارساخت
سخت درآن حین یكی ازپسران سلطان كھ دردل پدر، دیگررنج بردتاسنگ قبرسلطانحسین بھ اتمام رسید

باالی كورپسرش ، سلطان امرفرمودسنگی راكھ برای قبرخودش ساختھ شده. عزیزبودازدنیابرفت
وامیدواراست كھ سلطان آن ، استادحجارآمده ممانعت نمودكھ این سنگ راازروی اخالص ساختھ!قراردھند

  !رابرای تربت خویش نگھدارد
و می بایدیكی ، فرزندمن استشایستھ خاك ، این سنگ:سلطان حسین استادرانوازش فرموده گفت

ھفت سال تمام است كھ بھ ساختن این سنگ . استادساده دل بھ عرض رسانید!دیگربرای تربت مابسازی 
آن پادشاه حلیم ، سلطان حسین!واكنون ھفت سال دیگربایدتاسنگی بھ این نفاست ساختھ شود، رنج برده ام

اب ندارم وصبرمی كنم تاتوسنگی بھترازین من ھم چندان بھ مردن شت!خیراست : بخندیدوگفت، وسلیم
  “ !درست نمایی 
   اختیار منشى
  .  تعلیق  قلم  خوشنویس  نامدارترین،  منشى  گنابادی  على  اختیار بن  خواجھ،  ِاْختیاِر ُمْنشى

در   خود و كتابت  جنابدی  نسبت  بھ  از رقمھایش  و در برخى  زیست  شد و در ھرات  در گناباد زاده  وی
  بر آن  بلكھ،  فشرده  او پای  بودن  ھروی تنھا بر  ھنر نھ  گلستان، گردآورند،  با اینھمھ. دارد  اشاره  ھرات
محمدمیرزا   سلطان  حكومتى  در دستگاه  چندین سال  و مدت  نیامده  بیرون  ھرگز از ھرات  وی  كھ  است

و از او آثار   نوشتھ مى»  و صاف  نازك  یتغا  بھ«و   بوده  مشغول  گری منشى كار بھ  در ھرات  صفوی
  او نیز جز اندكى“ شمار بسیار و بى«از آثار  .،احمد  قاضى  است  شمار برجا مانده بى  ھای قطعھ بسیار و
  گذشتھ  از او بر ھرات  پس  كھ  دانست  رویدادھایى  حساب  كمبود را یا باید بھ  این.  است  نمانده  بر جای
  سلطان  حكومتى  در دستگاه  ھر چند وی  دھد كھ مى  نشان  اختیار منشى  آثار ھنری  بررسى.  است

  پرارزش  ھای نوشتھ  دست  عنوان  از او بھ  اما آنچھ،  داشتھ  اشتغال  گری كار منشى  بھ  ھرات محمدمیرزا در
  دربار سلطان  ویژه  بھ،  انعصر تیموری  پایان  نمایندة محیط فرھنگى  ھمگى،  مانده  برجای  ھنری  و واالی
از او بیشتر دربردارنده   مانده  برجای  اندك  ھای مرقعھا و قطعھ.  است  بایقرا و امیر علیشیر نوایى  حسین

  آق  بیك  یعقوب  خود چون  ھمزمان  و امیران  پادشاھان  میرزا بھ  حسین  سلطان  ھای و نامھ  مفاد منشآت
و   آثار منثور و اشعار نویسندگان یا،  معاصر وی  و علمای  بزرگان،  ...ھند  والى،  شروان  پادشاه، قویونلو



و جز   منشى  یا عبدالحى،  سعدی،  جامى  عبدالرحمان،  انصاری  عبدهللا  خواجھ  چون  ناموری  گویندگان
  .  آنھاست

  معین الدین شاھرخ تیمورى

  
  م 1446 - 1396/ ق  850 - 799 

سلیم و صلح جو ، اما بر خالف او، شجاع و جنگدیده فردى، ھمچون پدرش تیمور، شاھرخمعین الدین 
با غلبھ بر دشواریھا و مدعیان متعدد ، گذشت مى تیمور مرگ او توانست پس از سى سال کھ از. بود

دوستى پر قدرت و استوار بھ وجود آورد کھ در اواخر عھد ، خانگى عاقبت با رفع اختالفات، جانشینى
از سر حد چین تا مرز روم و از ، کند مى خاطر نشان، مورخ معروف ترک، منجم باشى اتش چنان کھحی

  . شد را شامل مى ھند »مرز«تا _فعلی  آسیای مرکزی یا ھمان_ ترکستان اقصاى
مرگش  وحدت و تمامیت ارضى آن محفوظ ماند و بالفاصلھ پس از، قلمرو عظیم تنھا در حیات او این
  . انحالل بھ سرنوشت قلمرو وسیع و عظیم تیمور دچار شد؛ انفصال و“ م 1446/ ق  850«

. بود عثمانی ھا فعلی گفتھ می شد کھ در اختیار ترکیھ یا ھمان آسیای صغیر در آن زمان روم بھ منطقھ
 امپراطوری بیزانس تا نزدیک بھ پنجصد سال در اختیار ظھور اسالم ابتدای این از آن جھت بود کھ تا از

  . روم شرقی بودیا 
   سیاست صلح جویانھ شاھرخ

در دفع سرکشان قاطع و ، مخالف با خونریزى بیھوده بود شاھرخ با آن کھ فردى صلح جو و در عین حال
توسعھ قلمرو خود جز در مواردى متعدد بھ ندرت دست بھ لشکرکشى  ھر چند براى. کرد جدى عمل مى

  . خوددارى نداشت، کرد تلقى مىچھ آن را میراث پدر  در حفظ و تسخیر آن، زد
در ھیچ نبردى شکست نخورد و مغلوب ، پیروز بود بھ قول منجم باشى در رفع مخالفان ھمواره فردى

  . نشد
سالح  زد بھ طورى کھ از رفت ھرگز دست بھ جنگ نمى مادامى کھ کار با صلح و دوستى پیش مى اما

  . کرد تدبیر بیش از توسل بھ شمشیراستفاده مى
   شاھرخ اقدامات عمرانی

ترمیم خرابیھاى ناشى از  خود را در، چون شاھد تبعات نامطلوب یورشھاى خونین و طوفانى پدر بود
خرابیھاى جدیدی در اطراف ، و مجدد دید و از این کھ با تھاجمات تازه تاخت و تازھاى پدر موظف مى

را کھ از عھد  مرو تفکر بود کھ او شھر تحت تأثیر ھمین طرز. جداً احتراز داشت، قلمروش بھ وجود آید
 را کھ مرو مدتھا از برکت وجود آن نھر مرغاب آب آباد کرد و، ویران و بى آب مانده بود مغول ھجوم

  . محروم مانده بود در جویھاى شھر دوباره جارى ساخت
   دینداری شاھرخ



در رعایت دین و پیروى از  شاھرخ، شناخت بر خالف تیمور کھ از دین تنھا مالقات با صوفیان را می
از بھ جا آوردن فرایض غفلت ، سفر و حتى در میدان جنگ او در. شریعت صدق و اخالص واقعى داشت

این  اما، عصر را گرد خود جمع کرده بود خنیا گران شاعران و، موسیقى دانان اى از عده. کرد نمى
شاھرخ . نشد زیارت مقابر اولیاءھرگز مانع از حضور او در مجالس حافظان قرآن و محضر علما و 
داد با اخالص و عالقھ تمام  مى زیارت مشھد رضوى را تقریباً بھ طور منظم و در ھر فرصتى کھ دست

شیخ  و زیارت مقبره ھرات را در گذرگاه خواجھ عبدهللا انصارى بھ عالوه زیارت مقبره. آورد بھ جا مى
او ھمچنین در ایجاد . انجام می داد، کرد سفر مى فارس نواحى را ھر وقت کھ در ابو اسحاق کازرونى

نسبت بھ علماء و مشایخ صوفیھ  ورزید و ھا و رباطھا اھتمام بسیار مى بقعھ مساجد و تعمیر و ترمیم
  . محبت می نمود

   شاھرخ صبور در مصیبت ھا و میانھ رو در عدالت
/ ق  820حدود «واگذاشت  سنقرالدین بای غیاث بیشتر کارھا را بھ پسرش، او در اوایل عھد امارت

  »م 1417
ھنر و نیز اعتیادش بھ شرابخوارى کھ عاقبت موجب مرگ بى ھنگام او نیز  اما عالقھ بایسنقر بھ شعر و

  . تدریج از چشم پدر انداخت وى را بھ، شد
   فرزندان شاھرخ

سیور غتمش در بایسنقر نیز سھ پسر دیگرش ھم در زمان حیات شاھرخ مردند؛  از آن گذشتھ غیر از
  . م 1444/ ق  848و محمد جوکى در ، م 1433/ ق  837ابراھیم سلطان در ، م 1427/ ق  830
اما شاھرخ ، فرزند دیگرى باقى نماند، الغ بیگ میرزا وجود این مصائب کھ در پایان عمر براى او جز با

جویى و عدالت دوستى  از جاده اعتدال خارج نشد و ھرگز بھ خشونت نگرایید بھ طورى کھ روحیھ صلح
  . خود را تا پایان کار ھمچنان حفظ کرد

   قاطعیت شاھرخ
   برخورد با سوءقصد

او را با کارد زخمى کرد  ھرات کھ در، حروفیھ یک تن از متعصبان، لُر فقط در واقعھ سوء قصد احمد
 ھ ترکمانانرفت ک اى در بین بود و گمان مى آن ھم بدان سبب کھ احتمال توطئھ“ م 1427/ ق  830«

  . نشان داد خشونت، در آن سوء قصد دست دارند، بودند شیعھ کھ قراقویونلو
   برخورد با طغیان نواده اش

تحریک برخى از  بھ اصفھان پسر بایسنقر ھم کھ ظاھراً در، میرزا محمد چنان کھ در طغیان نواده خود
یافت و بھ قتل تعدادى  ضرورىمجازات محرکان را ، بر ضد وى قیام کرد، عناصرناراضى یا ماجراجو

  . فرمان داد، شدند از آن جماعت کھ از ُزّھاد عصر نیز محسوب مى
   درمان جراحات دوران تیمور، سلطنت شاھرخ
کرد چنان کھ این ھمھ پرھیز از  کھ ممکن بود از خشونت پرھیز مى شاھرخ تا جایى، در سایر موارد

  . می نمودمانند تیمور بسیار عجیب  خشونت از فرزند کسی
عمرى را در ، رعایایش کھ در طول مدت حیات تیمور از طرفى سلطنت آرام و صلح طلبانھ او براى

جان و مال خویش سپرى کرده بودند؛ دوران التیام جراحات قلبى  دغدغھ دایم و نا امنى مستمر نسبت بھ
  . بود

   ھنرھا و روابطھ میان دولت ھا ترویج
  . اند تجدید حیات در بعضى از انواع ھنر تصور کرده یک عصر جدید وفرمانروایى شاھرخ را سرآغاز 

ایجاد رابطھ درستى با ممالک اطراف نیز اھتمام بسیار ورزید کھ این امر نیز  از آن گذشتھ شاھرخ در
کھ  او حتى با حکام ھند. ایجاد آسایش و فراغت بیشتر براى عموم مردم شد، بسط تجارت خود موجب



برقرار کرد و از  رابطھ دوستى، و آنھا را غارت و رعایاى ایشان را قتل عام کرده بودپدرش تیمور قلمر
  . از آنھا دلجویی نمود، طریق ارسال ھدایا و سفرا

   با حکام چین رابطھ
، تسخیر و غارت آن جا باز نماند چنان کھ در مورد چین نیز کھ پدرش تا واپسین لحظات حیات از فکر

در ایجاد روابط بازرگانى با آن ، تبادل ھدایا بھ طورى کھ با مبادلھ سفیر و. راه دوستى پیش گرفت
  . سرزمین بسیار تالش کرد

   کانون درخشان و ھنر، ھرات
  . شد کانون درخشان ھنر و ادب عصر محسوب مى، در عھد سلطنت او ھرات کھ پایتخت دولتش بود

   شیرازی معمار برجستھ قوام الدین
بھ وى و ھمسر ھنر ، بى مانند کھ در آن ایام در ھرات آن مھندس معمار نابغھ و، الدینقوام  وجود موالنا

و ابنیھ عالى در قلمرو قدرت ، مدارس، تا مساجد داد این فرصت و امکان را مى، گوھر شاد پرورش
  . خویش بنا کنند

از ، ھر شاد در ھراتمسجد جامع گو السالم و بارگاه امام رضا علیھ در مشھد و در کنار مسجد گوھر شاد
مدیون طرح و تفکر قوام الدین شیرازى و آن ملکھ ھنر پرور ، آثار معمارى این عصر درخشانترین

  . کھ ھنوز ھمچنان باقى است، بود عصر
   کتابخانھ و ھنرمندان

آثار  اى عظیم نیز در ھرات بھ وجود آمد کھ جامع تعدادى از نفایس کتابخانھ، تشویق شاھرخ بھ سعى و
استاد  موالنا خلیل مصور، استاد موسیقى عبدالقادر مراغى بھ عالوه بعضى ھنرمندان عصر ھمچون. بود

  . نام شاھرخ را پر آوازه ساختند، دربار ھرات در، از ھمان ایام، استاد آواز یوسف اندکانى، نقاشى
   مرگ شاھرخ

را  م در رى دار فانى 1446/ ق  850معین الدین شاھرخ بھ سن ھفتاد و دو سالگى و بھ سال  عاقبت
سیاست و ھم مردم  شاھرخ ھم در عالم. وداع گفت و بھ این ترتیب نامى نیک از خود بھ یادگار گذاشت

  . دارى و ھنر بسیار خوش درخشید
  غیاث الدین بایسنقر

  م 1440- 1458/ ق  837-819

  
 از، امیر زاده تیمورى، بھادر خانملقب بھ سلطان بایسنقر ، بن امیر تیمور شاھرخ میرزا غیاث الدین بن

بایسنقر معرف . حامیان بزرگ ھنر و معمارى و از خوشنویسان طراز اول عھد خود بود، سیاستمداران
ھاى اخیر و در تحقیقات جدید توجھ  او تنھا در دھھ برجستھ فرھنگ اسالمى بود کھ بھ اھمیت و ارزش



قرار گرفتھ  الغ بیگ تحت الشعاع شخصیت برادرش قدیم و جدید بایسنقر در ھر حال در متون. شده است
 امیر ھنگامى کھ. اند اى دلیر دانستھ او را دولتمردى توانا و امیر زاده، قدیم بھ طورى کھ مورخان. است
، طوس کھ والى ھفده سالھ بود. بایسنقر ھنوز کودکى بیش نبود، م درگذشت 1405/ ق  ٨٠٧در  تیمور

  . شد امیر دیوان م 1416/ ق  819در  خوافى بھ گفتھ شد و بنا استرآباد و نیشابور
  . بازگشت اما مجدداً بھ مقام پیشین خود، بود تبریز براى مدتى والى ظاھراً پس از آن نیز

   گرایش بایسنقر بھ ھرات
دانند کھ  مى حیات فرھنگى در آن شھر شکوفایى، را ھرات بایسنقر در مورخان یکى از دالیل ماندگارى

جملھ  از. توانست عالیق سرشار ھنرى و فکرى خود را در آن شھر بھ خوبى تعقیب کند ىم بایسنقر
است امیر نباید بھ سرودن  کنند کھ گفتھ ھر چند از زبان او نقل مى. ھاى بایسنقر شعر و شاعرى بود عالقھ

  . استنقل شده  دولتشاه سمرقندی تذکره اى از او در با این وجود ابیات پراکنده. شعر بپردازد
   تسلط بایسنقر بھ شعر

 :کامالً تسلط داشت و با برادرانش، کھ زبان مادریش بود، عربى و ترکى مشرقى، بایسنقر بھ زبان فارسى
  . کرد درباره شعر فارسى مکاتبھ مى، شیراز و ابراھیم در سمرقند در الغ بیگ

   عالئق شخصی امیرزادگان
  . داد مى ترجیح، پسندید کھ الغ بیگ مى، نجوىنظامى گ را بر اشعار امیر خسرو دھلوى اشعار

   قریحھ ھنری بایسنقر
گر چھ در شعر از چنین ذوقى ، ذاتى داشت و موسیقى قریحھ» نقاشى«بایسنقر در ھنرھاى بصرى 

ھایى از آثار او  کھ این امر در نمونھ، در خوشنویسى بھ کار برد او تواناییھایش را بیشتر. برخوردار نبود
  . ھمچنان مشھود است ماندهکھ بر جاى 

   کتیبھ ھای مسجد گوھرشاد
بلکھ خود بر اقالم ششگانھ خط فارسى تسلط ، کرد استادان برجستھ این ھنر حمایت مى بایسنقر نھ تنھا از

در مشھد بنا  با شکوھى کھ بھ دستور مادرش گوھر شاد مسجد بھ طورى کھ خطوط زیباى. داشت کامل
و بھ رنگ  خط ثلث حاصل کار بھ. ھ تحریر درآمده سپس بر کاشى انتقال یافتبھ قلم بایسنقر بھ رشت، شده

ھنوز ھم  این آثار را. تزیین یافتھ است خط کوفى و بھ آیاتى بھ، نوشتھ شده اى مات سفید بر زمینھ سرمھ
این  ھر چند کھ برخى از. مشاھده کرد مسجد گوھرشاد توان بر کاشیھاى درخشان ایوان جنوبى مى

صفوى با کاشیھاى جدید تعویض شده  سلیمان م بھ دستور شاه 1676/ ق  1087در زلزلھ  ،کاشیھا
   شاھنامھ بایسنقری. است

سبب تھیھ  نیز شد کھ این امر نیز بھ نوبھ خود شاھنامھ بایسنقر متوجھ بھ عالوه ذوق شعر دوستى
  . شھرت دارد «بایسنقرىشاھنامھ » شد کھ بھ» شاھنامھ«اى جدید از شاھکار حماسھ سرایى  نسخھ

   بایسنقر مشوق مورخان و ھنرمندان
   تاریخ نگاری فارسی

 گر چھ ھیچ یک از تاریخ نگاران عھد تیمور و. مشوق تاریخ نگارى بھ زبان فارسى نیز بود بایسنقر
 آثاراما بعضى از آنھا ، دست نیافتند مغول در دوره جوینى و رشید الدین فضل هللا بھ مقام واالى تیموریان
حافظ . است“ م 1430/ ق  833متوفى » حافظ ابرو اى از خود بھ جاى گذاشتند کھ مھمترین آنھا برجستھ
 چھارمین قسمت، توصیھ شاھرخ احتماالً بھ، حافظ ابرو. سخت مورد تشویق و توجھ بایسنقر بود، ابرو

زبدة  با عنوان، م 1427/ ق  830و پس از اتمام در  را بھ صورت کتابى مستقل تحریر مجمع التواریخ
  . کرد بھ بایسنقر اھداء، التواریخ بایسنقرى

   بایسنقر مشوق مکتب ھرات
بایسنقر در تھیھ ، بھ نظر باسیل گرى. اند مکتب ھرات در ھنر دانستھ بایسنقر را از جملھ مشوقان بزرگ

  . ھاى دیوان اشعار توجھ داشت تاریخى بیشتر از نسخھ و مصور کردن ستون



   او بایسنقر و محل دفنمرگ 
او در گورستان است  مدفن. در ھر حال مرگ زودرس بایسنقر بھ دلیل افراطش در شرابخوارى روى داد

ھا  لیکن آثار مقبره. م ویران شد 1885 / ق 1302این مدرسھ در . گوھر شاد در ھرات  متعلق بھ مدرسھ
  . نر قطعى استبایسنقر در تاریخ ھ اھمیت. توان مشاھده کرد را ھمچنان مى

  ظھیرالدین محمد باُبر

   
در . ق.  ه ٩٣٧/  ١۵٣٠دسامبر  ٢۶وی در . سال بالغ گردید ٣٨مجموع سالھای سلطنت محمد باُبر بھ 

ای موسوم بھ  او را در ابتدا در شھر جمنھ در باغچھ. ی ھندوستان درگذشت سالگى در اگرا ۴٩سن 
کابل منتقل ساختھ براى او در خارج  جھان جسد او را بھدر زمان شاه ، بخاك سپرده بودند“ نورافشان«

  . پس از او پسر بزرگش ھمایون جانشینش گردید. شھر آرامگاه مجللى ساختند
  . است و از نوادگان ابو سعید گورکان عمر شیخ فرزند، ظھیرالدین محمد بابر
جانب پدر بھ واسطھ پنج امیر نسبش از . بود ھندوستان مغول شاعر و نخستین پادشاه، ظھیرالدین نویسنده

  . رسد مى خان چنگیز بھ پانزده واسطھ بھ، قتلغ نگار خانم، بھ تیمور و از سوى مادرش
سپتامبر / ق  899دیده بھ جھان گشود و در رمضان  م 1483فبروری  14/ ق  ٨٨٨محرم  6بابر در 
  . َفرغانھ شد میرزاى، پس از پدرش عمر شیخ، م 1494

با خویشاوندان بھ جنگ  آسیاى مرکزى حاصلخیز پدر براى تصرف شھرھا و نواحىابتدا بابر مانند 
  . برخاست
، سلطان احمد میرزا را کھ از سوى کاکای بزرگش م اقداماتى 1497نوامبر / ق  903 ربیع االول او در
   تاشکند حاکم سلطان محمود مامای بزرگش و سمرقند حاکم

  . کامالً بى اثر ساخت، پدر در فرغانھ بھ عمل آمده بودساختن او از احراز مقام  بھ جھت محروم
ولى چھار ماه بعد بھ . سمرقند را تصرف کرد، داشتند با استفاده از منازعاتى کھ عمو زادگانش با ھم

  . ناگزیر سمرقند را رھا کرد، او در اَندیجال جنگى و بروز توطئھ در پایگاه نیروھاى غنایم سبب فقدان
   تصرف اندیجان

مغوالنى کھ تحت فرماندھى ، پس از مدت زمانى کوتاه اما، بابر چندى بعد اندیجان را دوباره متصرف شد
فرغانھ را میان ، بابر، م 1499/ ق  905تا این کھ در . را باز پس گرفتند قرار داشتند دوباره شھر، َتْنَبل

با گروھى  بھ یک سال بابر نزدیک، م 1503/ ق  909در اوایل سال . تقسیم کرد خود و برادرش
سرگردان و ، و ُھّشیار اى بسیار دور و در میان قبایل صحرا نشین ُسخ کوچک از ھوا دارانش در ناحیھ

م بھ کابل  1504ژوئن / ق  910در محرم  ولى پس از آن. از مھمان نوازى این قبایل برخوردار بود
 و موفق شد تا قبایل کابل را فتح نمود ،بھ کمک برادرش وی. آن جا تحت فرمانروایى ارغونھا بود، رفت

  . افغانى مجاور را خراجگزار خود سازد
   درگیری با ازبک ھا



ازبکھا  کھ از او براى مقابلھ با میرزا بایقرا سلطان حسین م بھ درخواست 1505/ ق  911سرانجام در 
پسرانش  بى لیاقتىدرگذشت و  سلطان حسین بایقرا در این ھنگام. شد ھرات عازم، یارى خواستھ بود

بابر دست خالى از ، نتیجھ بخش بزرگى از خراسان را فتح کند و در، شیبانى خان ازبک موجب شد تا
را از دست ارغونھا  قندھار م 1507/ ق  913 تا این کھ بابر در. طریق ھندوُکش بھ کابل باز گردد

، بابر بھ جاى دفاع از آن، صره کردھمین کھ شیبانى خان این شھر تازه فتح شده را محا اما، بیرون آورد
  . راھى ھندوستان شد

خان ازبک شکست  جنگى روى داد کھ شیبانى شاه اسماعیل صفوى خان و در ھمین احوال میان شیبانى
طرفى بابر در  از. شد م در مرو کشتھ 1510دسامبر  3/ ق  916خورد و سرانجام در اول رمضان 

اما بھ عنوان دست ، بار سوم سمرقند را بھ تصرف درآوردم براى  1511اکتبر / ق  917رجب سال 
  . کرد نیز مى تشیع راند و حتى تظاھر بھ نشانده شاه اسماعیل فرمان مى

دارد؛  م در ُکل َملک از ازبکھا شکست خورد و نتوانست سمرقند را نگاه 1512/ ق  918کھ در  تا این
م در  1512 نوامبر 12/ ق  918رمضان سردار صفوى در سوم ، سرانجام پس از آن کھ نجم ثانى

تالش او براى تسلط بر  و این واپسین، بابر از تصرف سمرقند منصرف شد، ُنحجدوان مغلوب ازبکان شد
  . شھرى بود کھ سخت بدان دلبستگى داشت

   آغازی برای فتح ھند، تصرف قندھار
کھ از آن پس پایگاھى ، ازگشتبھ کابل ب، زندگى پر مخاطره و سرگردانى باالخره بابر پس از دو سال

  . شد پر امید او بھ شرق و جنوب محسوب مى براى لشکر کشیھاى
مھ / ق  928الثانى  بھ مذاکراتى در جمادى، از ارغونھا قندھار کوششھاى مکرر او براى باز پس گرفتن

شد  دوستانھن سپس با پشتکار بیشتر متوجھ. قندھار بھ تصرف درآمد، م انجامید کھ در نتیجھ آن 1522
  . تاخت و تازھاى مکرر خود بھ شناسایى آن پرداختھ بود م با 1516/ ق  922کھ از سال 

   لشکرکشی بابر بھ ھندوستان
   از سوى، ظھیر الدین بابر، فاتح قندھار

م خان حاکم الھور، دولت خاِن لودى ھندوستان دعوت شد  بھ، سلطاِن دھلى، عموى ابراھیم لودى، و عالَ
  ، بابر در دومین حملھ خود بھ ھندوستان بھ این ترتیب. در برابر ابراھیم کمک کند تا ایشان را

م خان و دولت خان را بر انداخت  در، پشتیبانى افغانھا را جلب کرد، پس از آن کھ با استفاده از نفوذ عالَ
ره را و آگ دھلى قواى ابراھیم لودى را در ھم شکست و، م در پانى ِپت 1526اپریل / ق  932رجب 

 تا این کھ. پیش رفت بھ طورى کھ در جھت شرق تا َجونپور و غازى پور در امتداد گنگ متصرف شد
م  1527فبروری / ق  933جمادى االولى  در - ملکھ چیتور  - پیروزى در خانوا و غلبھ بر رانانسنگا 

  . خاطرش را از جانب راجستان آسوده ساخت
کھ رود  م در محلى 1529اپریل / ق  935ق در شعبان با شکست دادن افغانھاى شر، از سوى دیگر

  . بخشید تا بنگال وسعت، حوزه حکومت خود را در ھندوستان، پیوندد گوگره بھ گنگ مى
مجموعھ کاملی از یادداشتھای بابر بدست ما . علم و ادب نمود ای بھ ظھیرالدین محمد بابر خدمات برجستھ

فتوحات و رسم ، حال زندگی خود زبان ترکی جغتائی شرح ن بھرسیده کھ بھ بابرنامھ معروف است و در آ
این کتاب بعدھا توسط عبدالرحیم خان جانان و بھ فرمان اکبر شاه بزرگترین . است جھانداری را آورده

بابر بھ . امپراتور ھند و از نوادگان بابر بھ فارسی برگردانده شد کھ بھ توزوک بابری معروف است
  : این ابیات زیبا از اوست. است گفتھ فارسی و ترکی شعر می

  نوروز و بھار و می و دلبری خوشست
  بابر بھ عیش کوش کھ عالم دوباره نیست 

  ھمچنین



  بازآی ای ھمای کھ بی طوطی خطت
  نزدیک شد کھ زاغ برد استخوان ما 
ادى بسیار عمران و آب وجود آورده و بھ ھا و كاروانسراھاى بیشمار بھ بابر در ھندوستان و خراسان راه

  . خدمت كرد
در . ق.  ه ٩٣٧/  ١۵٣٠دسامبر  ٢۶وی در . سال بالغ گردید ٣٨مجموع سالھای سلطنت محمد باُبر بھ 

ای موسوم بھ  او را در ابتدا در شھر جمنھ در باغچھ. ی ھندوستان درگذشت سالگى در اگرا ۴٩سن 
کابل منتقل ساختھ براى او در  را بھ در زمان شاه جھان استخوانھاى او، بخاك سپرده بودند“ نورافشان«

  . پس از او پسر بزرگش ھمایون جانشینش گردید. خارج شھر آرامگاه مجللى ساختند
وى از سرداران بزرگ ازبک . محتاط و سیاستمدارى مدبر بود، آداب دان، کوشا، بابر مرد شجاع

توپخانھ و ، سنگربندى، وارفنون دفاع در زمین ھم، چیزھاى بسیارى آموخت بھ طورى کھ انضباط دقیق
تجارب بسیار برای . آیین محاصره را بھ صورتى مؤثر در لشکرکشیھاى خود بھ ھندوستان بھ کار بست

او این امکان را فراھم کرد تا در میان گروھھاى کوچکى از تیموریان شکست خورده کھ ھنوز عارى از 
، یان نیز کمتر شایستھ ی اعتماد بودندجاه طلبى شخصى نبودند و ھمچنین مغوالنى کھ حتى از تیمور

. فرمانده ای بال منازع شود، اتحاد برقرار کند تا این کھ سرانجام پس از کسب پیروزى و قدرت
كھ از احفادامیر تیمور بود بھ ھندوستان لشكر كشید و دھلی را مركز خود قرار “ محمدبابر“ ظھیرالدین

روابط تیموریان . ار قرن بر ھندوستان حكومت راندندپس از وی گروھی از فرزندانش تا مدت چھ. داد
در عصر . ھند رفتند  ھند و پادشاھان صفویھ بسیار حسنھ بود و در این زمان جماعت زیادی از ایران بھ

از ، فقیھ مجتھد، عارف، ایرانیان بود ھزاران شاعر  تیموریان تمام مناصب حكومتی و مذھبی در دست
  . و در آنجا بھ تبلیغات اسالمی پرداختند، شدند رھسپار  ایران بھ ھندوستان

در طول زندگی پر واقعھ خود بوده بلکھ ، ظھیرالدین محمد بابر نھ تنھا یک چھرهء جنگی پیروزمند
ماورألنھر و ، ق خراسان. نظامی و ادبی اخیر قرن نھم و اوایل قرن دھم ھـ، شخصیت عظیم سیاسی

فارسی دری اعم ، چغتایی، ارزشمند و مھمی را بھ زبان ھای ترکیھندوستان می باشد کھ تألیفات و آثار 
از نثر و شعر از خود بھ یادگار گذاشتھ است البتھ اثرھای موصوف قرار نوشتھء اھل نظر و مؤرخان 

البتھ ما شخصیت ظھیرالدین محمد بابر را با القاب . قدیم و جدید از عبارات فصیح و بلیغ برخوردار است
ده نمتوانیم یعنی شخصیت او را با القاب سلطان یا امپراطور و یا شاعر خالصھ سازیم معدود خالصھ کر

، نثرنگار چیره دست، او عالوه از شاعری. زیرا شخصیت آن از ابعاد گسترده یی برخوردار است
نیز میباشد بخاطر ) خط بابری( مخترع و ایجادگر، ھنردوست و موسیقی شناس، جغرافیھ دان واقعی

  : الب متذکره نوشتھ پوھاند عبدالحی حبیبی را در باره ظھیرالدین محمد بابر اقتباس میکنیمتثبیت مط
در محیط کلتوری کھ پرورده شده بود او را یک شخص مسلمان حنفی ، بابر شخصیت جامعی است«

ز طریقت نقشبندیھ بھ بار آورده بود سپاھی گری و جنگ آوری در خاندان او ا، مذھب و معتقد بھ طریقت
با علوم اسالمی و زبان عربی ھم آشنایی داشت شاعر دو زبان اوزبیکی و . امیرتیمور باقی مانده است

موسیقی و شاعری ، فارسی بود و در ھر دو زبان نثری روان می نوشت با فنون ظریفھ مانند نقاشی
ھ طریقھ نقشبندیھ باید دانست کھ بابر ب» ذوقی داشت و تمام این مزایا و صفات در بابرنامھ متجلی است

  :معتقد بوده و بھ درویشان ارادت خاص داشت چنانکھ درشعر ذیل گفتھ است
  درویشان را گرچھ نھ از خویشانیم

  لیک از دل وجان معتقدایشانیم
  دور است مگوی شاھی از درویشی

  شاھیم ولی بنده درویشانیم 
مھء او کھ بنام ھای تزک بابری یا یکی از اثرھای مھم و ارزشمند ظھیرالدین محمد بابر ھمانا بابرنا

نقادی و راستگویی اوست و بھ ، جامع ذوق ادبی، واقعات بابری نیز یاد شده نمایانگر شخصیت بزرگ



نوشتھ شده است کھ دارای نثر روان و شیرین و معاییر ) زبان اوزبیکی( زبان ترکی چغتایی لھجھ شرقی
تقدم اش کھ پیرو زبان ھای عربی و فارسی است نمی ادبی زبان اوزبیکی می باشد و در قید نثرنگاری م

  . باشد
پارچھ شعروی بھ . نظامی و ادبی است، ظھیرالدین محمد بابر دارای ابعاد وسیع در عرصھ ھای سیاسی

  . ازبکی
  اوزنی کونگول عیش ایلھ توتماق کیرک

  بیزنی اونوتقاننی اونوتماق کیرک 
  عیش وطرب گلبنی غا سوبیریب

  وتماق کیرک غصھ نھالین قور
  تیره دورورزھددمی دین کونگول
  عشق اوتی بیرلھ یاروتماق کیرک
  ھرنیمھ گاغم ییما غم کوپ تورور
  عیش بیلھ اوزنی آووتماق کیرک 

  قویمھ مشقت ارا بابرکونگول
  . اوزنی فراغت بیلھ توتماق کیرک

  خواجھ احرار 

   
علما ، اھمیت تاریخی دارد بلكھ پرورش بزرگانشھر سمرقند در ازبكستان نھ فقط بخاطر آثار تاریخی آن 

امروز جھانگردان و دانش پژوھانی كھ بھ این شھر . و شعرا نیز یكی از وجوه اھمیت سمرقند می باشد
سفر می كنند با اماكن و محلھ ھای تاریخی مواجھ می شوند كھ یاداور یاد و خاطره اندیشمندان ماورالنھر 

ده خواجھ احرار و مدرسھ سفید خواجھ ، توان بھ دروازه خواجھ احرار ازجملھ این اماكن می. می باشد
متاسفانھ . احرار اشاره نمود كھ گواه حضور یكی از شخصیتھای بزرگ اسالمی در این منطقھ می باشد

درتاریخ تمدن وتفكر ماوراء النھر بزرگان و نام آوران متعددی قد برافراشتھ اند كھ برخی از آنان ھنوز 
یكی از . ھ شایستھ است مورد شناسائی قرار نگرفتھ و چھره علمی آنان در محاق فرو رفتھ استآنچنان ك

این چھره ھای درخشان تاریخ تفكر و شخصیتھای قرن نھم ھجری مرشد سلوك نقشبندیھ خواجھ احرار 
تصوف در خواجھ عبید هللا احرار یكی از نوابغ قرن پانزده میالدی است كھ در زمینھ عرفان و . می باشد

  . منطقھ ماوراالنھر یا خراسان بزرگ شھرت زیادی داشتھ است
وی از مشاھیر فرقھ نقشبندیھ است و مقبره وی در روستای كمانگران در پانزده كیلومتری سمرقند 

ھجری و در  806خواجھ احرار در سال . زیارتگاه مردم ازبكستان و بخصوص اھل سلوك می باشد



وی دارای سھ . ھجری در سمرقند در گذشت 895ند بدنیا آمد و درسال عصر تیموریان در شھر سمرق
فرزند سوم بھ ھمراه تمام فرزندانش . كاخواجھ ومحمد یحیی بود، فرزند بھ نامھای خواجھ عبدهللا خواجھ

برخی از یادداشتھا و حكایات خواجھ احرار نشان می دھد . بدست ازبكان شیبانی در سمرقند كشتھ شده اند
یك بار در «: وی در این رابطھ می گوید. دوران طفولیت وی در شھرتاشكند سپری شده است كھ عمده

… حضرت عیسی را خواب دیدم فرمودند كھ غم مخور ما تربیت ترا برعھده گرفتھ ایم، دوران كودكی
و بنظر » . وچون تربیت این فقیر را برخود گرفتند دراین فقیرصنعت احیای قلوب اموات حاصل گردید

یرسد كھ از ھمین جا نام عبیدهللا بھ خواجھ احرار ولی تغییر یافتھ باشدچراكھ وی افراد دل مرده كھ م
  . دچار دنیا زدگی و طمع گردیده و از فضائل اخالقی دور مانده بودند را بھ راه راست ھدایت می نمود

درخصوص اصل ، العارفیننویسنده كتاب سلسلھ  محمد بن برھان الدین معروف بھ محمد قاضی تاشكندی
خواجھ ما پسر خواجھ « : ونسب وزندگی نامھ خواجھ احرار در كتاب سلسلھ العارفین چنین آورده است

. محمود وخواجھ محمود پسرخواجھ شھاب الدین وایشان بھ سھ واسطھ بھ خواجھ محمد نامی می رسند
ضرت شیخ ابوبكر محمد ابن علی منقول است كھ این خواجھ محمد نامی اھل بغداد بود و در مالزمت ح

ابن اسماعیل قفان چاچی كھ از بزرگان علمای شافعی و عالم بھ ظاھر و باطن بوده بھ شام آمده و در آنجا 
والده حضرت «: درباره مادر خواجھ احرار نیز محمد قاضی چنین می گوید ». سكنی گزیده است

ورند كھ نامبرده پسر شیخ عمر باغستانی دختر خواجھ داودند و ایشان پسر حضرت خاوند طھ، خواجھ
بر این اساس مشخص می گردد كھ نسبت خواجھ عبیدهللا احرار از طرف مادری بھ شیخ  ». بوده است

شیخ خاوند طھور از . خاوند طھور كھ مدفن وی در تاشكند بوده و بھ شیخا نطور معروف است می رسد
  . متصوفین قرون شش وھفت ھجری بوده است

نیز در نزد اكا بر سلوك نقشبندیھ اعتبار ، اب الدین محمد نامی پدر بزرگ خواجھ احرار ولیخواجھ شھ
قفان چاچی كسی . فراوان داشت و از مریدان و معتقدان عارف معروف شیخ ابوبكر محمد قفان چاچی بود

ھ تاشكند بود كھ نسخھ قرآن عثمانی را كھ گفتھ می شود بھ خط عثمان خلیفھ دوم نوشتھ شده است را ب
بستگان خانوادة مادری خواجھ احرار از جملھ شیخ . آورده و آن را از حملھ وتاراج مغولھا مصون داشت

شیخ خاوند طھور در . عمر باغستانی و فرزند او شیخ خاوند طھور نیز از بزرگان طریقت نقشبندیھ بودند
تفاده نموده است بھ غیر از این مسائل گوناگون طریقت رسالھ ای نوشتھ بود كھ خواجھ احرار از آن اس

در مجموع . شیخ خاوند طھور طبع شاعری داشتھ و عقاید خود را بھ شكل رباعی نیز بیان میكرده است
افراد خانواده خواجھ عبیدهللا واقوام او از علمای عصر خود بوده اند و از آن میان مامای او كھ خواجھ 

ای ادامھ تحصیل بود و در ھمین ارتباط او را بھ سمرقند ابراھیم نام داشت مشوق اصلی خواجھ احرار بر
مامای من خیلی دوست داشتند كھ تحصیل كنم ومرا از « : خواجھ احرار در این خصوص می گوید. آورد

سالگی عمر خواجھ عبیدهللا یعنی سال  24تا  23این واقعھ در » . چاچ بھ سمرقند برای ھمین امر آوردند
این دوران سمرقند بھ مركز علم وفن مشھور گردیده و در آن مدرسھ میرزاالغ در . روی داده بود 1427
مدرسھ موالنا قطب ، مدرسھ امیرشاه ملك، مدرسھ فیروزشاه) مدرسھ خانم( مدرسھ سرای ملك خانم، بیك

خواجھ . خانقاه شیخ ابولیث و غیره مورد توجھ علما وادبای رشتھ ھای گوناگون قرار داشت، الدین صدر
ناچار بھ ، درمدرسھ موالنا قطب الدین سمرقندی شروع بھ تحصیل نمود اما بھ دلیل بیماری حصبھ احرار

در نتیجھ وی مستقالً بھ تحصیل ادامھ داد و پس از چندی مسلط بھ زبان عربی . ترك مدرسھ گردید
محضر از ازدواج با دختر یكی از بزرگان سمرقند صرفنظر كرد و در ، وی بمنظور كسب علوم. گردید

كھ بعدھا ) ھرات -میالدی1456وفات ( سعدالدین كاشغری، عالمان عصر بویژه صوفی بزرگ
  . عبدالرحمن جامی از وی بھ نیكی یاد نموده بود مسائل تصوف را آموخت

، ھمچنین وی با اعلم العلمای آن زمان یعنی فضل هللا بن عبدالواحد ابولیث كھ بعدھا عبدالرحمن جامی
پس از تبعید میرقاسم . دولتشاه سمرقندی در محضر وی تلمذ نموده بودند مصاحبتھا داشتعلیشیرنوائی و 

شیخ بھ خدمت وی رسید واز دروس ، بھ سمرقند) میالدی1356-1435( انوار شاعر و دانشمند معروف



 یک سالگی بھ نبوغ این جوان تركستانی گفتھ شده است كھ میرقاسم انوار در ھفتاد. وی نیز بھره برد
خواجھ احرار از محضر شیخ بھاء . پی برده و وی را اعجوبھ زمان نامیده بود) سالھ 24شیخ احرار (

نامبرده از علمای بزرگ ھرات بود كھ بھ . الدین عمر تعلیمات عمیقی درخصوص نقشبندیھ فرا گرفت
  . ھنگام توقف شیح احرار در ھرات بھ مدت پنج سال با وی مباحثھ داشت

خواجھ عبیدهللا «: ر نفحات االنس در مورد خواجھ احرار ولی چنین نوشتھ استعبدالرحمان جامی د
  »احرار امروز مظھر آیات و مجمع كرامات و والیات طبقھ خواجگان است 

اعتبار و موقعیت خواجھ احرار در قرنھای بعد نیز زبانزد محافل علمی بود برای نمونھ مطربی 
رقند و زیارت آرامگاه خواجھ احرار این غزل را با دست سمرقندی در قرن شانزده پس از سفر بھ سم

  :خود بر دیوار مسجد خواجھ احرار برسم یادگار نوشتھ است
  گرتوداری زسرصدق وصفا آگاھی« 

  باش فراش در خواجھ عبیداللھی
  بدر اوج كرم و ماه سپھر فیض است

  شھره كوكبھ ازماه بود تا ماھی
  بھ ادب بوس دال حلقھ این در زنھار

  تو در حلقھ این سلسلھ دولت خواھیگر
  خاكسارم چو دراین منزل كعبھ ُسفتم

  »نكنم آرزوی منصب شھنشاھی 
الئق اندیجانی شاعر ھمین قرن نیز در سفر بھ سمرقند چنین شعری را بر دیواره مزار خواجھ احرار 

  :نوشتھ است
  »بنھادهدرخت ارغوان چون من بھ چشم پرزخون خودسری برخاك این درگاه عالیجاه «

  :شاعر قرن شانزده ابومحمد امینی نیزچنین گفتھ است
  واسطھ دولت واقبال ماست 
  خواجھ احرار شده محترم

) اطراف سمرقند( درماه رجب و شب شنبھ در قریھ كمانگران 895ھنگامی كھ خواجھ احراردرسال 
  :وفات نمود این شعر در فوت ایشان گفتھ شد

  قطب االقطاب زجھان تا رفت
  دردل ھزار محنت وآهماند 

  صبح زد آه وسراز جیب درید
  شام شد تیره و روز جامھ سیاه

  بھ ثبوت مصیبت جانسوز
  روی زرد است اشك سرخ گواه

  رھبر سالكان مرشد ُحر
  سرور جملھ اولیاء هللا

  ھاتف غیب سال تاریخش
  . نماند مرشد راه، برگو: گفت

برای . نیز از خواجھ احرار با احترام یاد كرده اندمولفان ودانشمندان شرق وغرب در قرن نوزدھم ببعد 
. نمونھ دانشمند معروف مجارستانی ھرمان وامبری د ركتاب تاریخ بخارا با افتخار از وی یاد نموده است

و . سعدالدین كاشغری و خواجھ احرار از پیشوایان بزرگ معنوی عصر خود بودند« : وی می گوید
ر ماوراء النھر شھرت و جالل شاھانھ داشت و جامی چھاربار بھ خواجھ احرار ھمان شخصی است كھ د

. وی در لباس فقردارای فطرت ملوكانھ بود و بی اعتنا بھ فقر درقبای شاھی درآمده بود. دیدارش شتافت



، شرقشناس معروف انگلیسی نیز در كتاب مشھور خود بھ نام ادبیات پارسی، چارلز مبرا وزرساری» 
مستشرق دیگر غربی یعنی چك فیلكس تاویرا . نوان یك فرد برجستھ نام برده استاز خواجھ احرار بھ ع

استاد دانشگاه سنت پطرزبورگ الكساندر . نیز خواجھ احرار را فیلسوف شھیرتركستان نامیده است
. نیكوالویچ بالدیریف نیز مشتی از خاك مقبره خواجھ احرارولی را بھ نشانھ تبرک بھ زادگاھش برد

هللا درجھت ھدف اصلی متصوفین یعنی پیداكردن مرشد كامل فعالیت فراوانی نمود اما چنین خواجھ عبید
میالدی از  1432- 33فردی را در ھرات پیدا نكرد لذا بعد از پنج ماه زندگی در ھرات در سالھای 

 سفر كرده و با كمك یعقوب چرخی بن عثمان) واقع در ازبكستان امروز( ھرات بھ والیت ُسرخان دریا
ازشاگردان بھاء الدین نقشبندیھ كھ یكی از افراد بانفوذ طریق ) 1447وفات سال ( بن محمود الغزنوی

را در معرفی این طریقھ تالیف كرده و بتدریج در سیمای او مرشد كامل » رسالھ انسیھ« خواجگان بوده 
  . ت كردمراجع) تاشكند( خواجھ احرار پیش این مرشد زیاد نماند و بھ وطن خود. را یافت

شایان ذكر است كھ در قرن ُنھم ھجری نھ تنھا ھنر و زراعت در ماوراءالنھر رشد نمود بلكھ علم وادب 
مكتب ریاض و ، دراین قرن آكادمی با یسونغور میرزا. وفرھنگ نیز پیشرفت وترقی فراوان كرد

، علیشیرنوائی، یرنظامی الدین م، رصدخانھ میرزا لغ بیك افتتاح شد و افرادی چون عبدالرحمن جامی
   سید قاسم انوار و، میرخواند عبدالرزاق سمرقندی، سلطان علی مشھدی، كمال الدین بھزاد

  . سعدالدین كاشغری ظھور كردند
  . تصوفی در شكل طریفت نقشبندیھ ظاھر شد و رشد پیدا كرد –از طرف دیگر دراین عصر افكار فلسفی 

ن نقشبندیھ درمیان تمام طبقات اجتماعی فراوان صاحب نفوذ در ماوراء النھر وخراسان وھندوستان پیروا 
گردیدند و علمای این طریقت در شاخھ ھای گوناگون زندگی اجتماعی موقعیت ھا ومقامات بزرگی را 

بسیاری از دانشمندان معتقدند طریقھ . عھده دار شدند كھ خواجھ احرار درمیان آنھا برجستھ تر مینمود
بھ زعم خود نقشبندیان این جریان از . اصالحى در دین و تصوف بھ میدان آمد نقشبندى بھ عنوان جریان
نقشبندیان كسانى بودند كھ سعى مى كردند اعمال . وجود داشتھ است) ص( ھمان ابتداى رحلت پیامبر

ایشان نیز مانند سایر اھل سنت دوستداران اھل بیت . صوفى گرى را با ظاھر شریعت منطبق سازند
این طریقھ كھ بھ خواجھ بھاءالدین . این گرایش را افزون تر كرده است، تصوف ایشانھستند و حتى 

و از ) ع( منسوب است داراى سلسلھ نامھ اى است كھ بھ امام صادق، محمد بخارى مشھور بھ شاه نقشبند
  . آنجا بھ خلیفھ اول راشده مى رسد

وى . را بھ نام قصر عارفان متولد شدق در یكى از روستاھاى بخا. ه??? خواجھ بھا ء الدین در سال 
جریان نقشبندى . درگذشت) قصر عرفان: بھ حساب حروف ابجد( ق. ه??? حنفى مذھب بود و در سال 

طیفوریھ و خواجگانیھ رواج داشتھ است و این ، قبل از ظھور شاه نقشبند با عناوین مختلفى چون صدیقیھ
مجدیھ و خالدیھ ھم شھرت یافتھ ، مظھریھ، احراریھ، بندیھبا نام ھاى نقش، جریان بعد از خواجھ بھاءالدین

ركن ركین طریقھ خواجھ بھاء الدین نقشبند . مى شناسند“ نقشبندیھ«محققان این جریان را با نام . است
 التزام شریعت و اتباع سنت بود و بزرگ ترین دستاورد آن ُھدى و وصال است كھ عطیھ محبوب

اكثر صوفیان بازارى و پیشھ ور بودند اما بعد ھا صاحب مقام نیز ، شبنددر زمان شاه نق. است) خداوند(
انسان بسیار ، مثالً خواجھ عبید هللا احرار از جانشینان مریدان شاه نقشبند در دوره تیموریان. گشتند

در . صاحب نفوذى بود و از او بھ عنوان مشھور ترین و متنفذ ترین مشایخ عصر تیمورى یاد مى شود
برخی از روحانیون كھ خود را طرفدار شریعت می دانستند با متصوفھ كھ طرفدار طریقت  این عصر

نامیده می شدند وارد منازعھ علمی و حتی خصومت سیاسی شدند كھ این موج دامان خواجھ احرار ولی 
ماجرا از این قرار بود كھ در عصر سلطنت ابوسعید میرزای تیموری وفرزند او سلطان . را نیز گرفت

حمد میرزا مقام واعتبار خواجھ احرار بسیار افزایش یافت تا حدی كھ حكام در امور حكومت با او ا
این وضعیت برای برخی ازدولتمردان و روحانیون طراز اول . مشورت و چاره اندیشی می كردند

خوشایند نبود از این رو موج تبلیغات منفی برای تخریب شخصیت وی آغاز شد و وی بھ قرار دادن 



در این رابطھ . طریقت در مقابل شریعت و شرك و الحاد متھم گردید وحتی قتل وی نیز مباح اعالم گردید
برای كشتن خواجھ احرار فعالیتھائی نیز صورت پذیرفت واز آن جملھ تطمیع یكنفر دزد توسط خواجھ 

  . موالنا شیخ االسالم سمرقند بود كھ این امرجامع عمل نپوشید
ین موالنا محمد قاضی درباره خصومت شیخ االسالم سمرقند یعنی خواجھ موالنا مولف سلسلھ العارف

خواجھ موالنا یكبار در خلوت نزد خواص خود غیبت خواجھ احرار «  :نسبت بھ خواجھ احرار می نویسد
را میكرده كھ یكی از یاران ایشان گفتھ است كھ چرا در مورد خواجھ احرار این ھمھ غلو میكنید؟ خواجھ 
موالنا گفت كھ راست میگوئی من نیز میدانم اما چھ كنم كھ نفس نمی گذارد و برای حفظ ریاست در این 

  »امر بی اختیارم
، بعدھا معلوم شد كھ خواجھ موالنا با برخی از دولتمردان عھد كرده بودند كھ بھ خانھ خواجھ احرار نروند

ھمچنین نقل . مھ اموال او را میتوان ضبط كردسخن او نشنوند و حتی خواجھ موالنا فتوا داده بود كھ ھ
شده است كھ خواجھ موالنا در مجلسی كھ خواجھ احرار حاضر نبود وی را متھم بھ مال دوستی وثروت 
اندوزی نمود و وقتی كھ این سخن بھ گوش خواجھ احرار رسید وی را نفرین نمود تا با ذلت بمیرد و گفتھ 

نیز تعدادی فاز جدیدی از انتقادات را بر علیھ خواجھ احرار آغاز  در قرن نوزده. شده است كھ ھمان شد
كرده و وی را دشمن علم و ترقی و شخصی مرتجع معرفی كرده و خواجھ را بعنوان عامل تخریب 
رصدخانھ الغ بیك در سمرقند كھ یك مركز ستاره شناسی بود و حتی قتل الغ بیك از حاكمان تیموری متھم 

  . نمودند
واضح بود كھ خواجھ احرار ھیچ نقشی در كشتھ شدن الغ بیك ویا خراب شدن رصدخانھ وی  در حالی كھ
خواجھ احرار در سمرقند نبوده واو را ھنوز ھیچ كس ، چراكھ اوالً در زمان قتل الغ بیك. نداشتھ است

  . بعنوان شیخ نمی شناخت و در واقع وی بعد از قتل الغ بیك بھ سمرقند آمده بود
ً بھ نق حاجی بی اتالیق  1580-1590رصدخانھ الغ بیك را در سالھای  ل از كتاب مطربی سمرقندیثانیا

ویران نمود ومصالح آن را ، دورمان یكی از حكام ازبكان شیبانی بدلیل رواج خرافات در مورد رصدخانھ
  :از خواجھ احرار ولی كتابھای زیر بھ یادگار مانده است. برای تعمیر یك پل بكار گرفت

  . میالدی در تاشكند بھ چاپ رسید 1910ت العارفین كھ درسال فقرا -
در  1528این رسالھ پارسی توسط بابر موسس سلسلھ بابریان در ھند در سال -ولدیھ یا مختصر  - 

  . ھندوستان بھ زبان ازبكی ترجمھ شده است
  . رسالھ حورابھ كھ شرحی بر رباعیات ابوسعید ابوالخیر می باشد - 
كھ بھ آلبوم نوائی نیز مشھور است و حاوی نامھ ھائی است كھ خواجھ احرار ولی  –ھا نامھ  –رقعات  -

این كتاب توسط عصام الدین ارونبایف دانشمند معروف ازبكستان و . بھ عبدالرحمان جامی نوشتھ است
  . رئیس سابق انستیتوت خاورشناسی فرھنگستان علوم تاشكند بھ زبان روسی ترجمھ شده است

  . توسط محمد قاضی جمع آوری شده است» سلسلھ العارفین«پراكنده كھ در مكتوبات  -
ھجری در سمرقند در گذشت و امروز جھانگردان و دانش  895و باالخره خواجھ احرار درسال 

پژوھانی كھ بھ ازبكستان سفر می كنند مقبره خواجھ احرار را در روستای كمانگران ودر پانزده 
استفاده . كیلومتری سمرقند زیارت كرده و یاد یكی از مشاھیر فرقھ نقشبندیھ را گرامی می دارند

. ازسمرقند



  الغ بیگ تیموری
   

میالدی در سلطانیھ زنجان بھ دنیا آمد و رصد  1393الغ بیگ فرزند شاھرخ میرزا و نوه تیمور در سال 
الغ بیگ . وی بر سرزمین سمرقند می باشدخانھ معروف سمرقند از مھمترین اثار دوره ی حكومت 
وی كھ از ریاضی دانان برجستھ قرون وسطی . فرمول ھای سینوس و تانژانت را در ریاضی نوشتھ است

بھ شمار می رود در سمرقند كھ خود فرماندارش بود یك دانشكده ) فضاشناسی( و دانشمندان علم ھیات
اضی را برای تدریس در آن و كار در رصد خانھ علوم ریاضی تاسیس كرده و شصت دانشمند علوم ری

الغ بیگ تنھا یك پنجم از اوقات خود را صرف امور دولتی می كرد و بقیھ را در . دعوت كرده بود
) ق. ه ٨٩٢( دولتشاه سمر قندی در تذكره اشعرا. تحقیقات علمی و مطالعات علمی و تاریخی می گذراند

  :رده استدرباره این سلطان عالم و ریاضی دان او
اما سلطان مغفور سعید الغ بیگ گوركانی پادشاه عالم و عادل و قاھر صاحب ھمت بوده ودر نجوم « 

فضال و حكما متفق اند كھ بھ روزگاز اسالم بلكھ از عھد  ....مرتبھ عالی ودر معانی موی می شكافت
در علوم . قرار نیافتھ ذوالقرنین تا این دم پادشاھی بھ حكمت وعلم میرزا الغ بیگ بر مستقر سلطنت

چنانكھ رصد ستارگان بست بھ اتفاق حكمای عھد خود چون مفخرالحكما العلما ، ریاضی وقوف تمام داشت
قاضی زاده رومی و موالنا غیاث الدین كاشانی وآن ھر دو بزرگوار فاضل آن كار بھ اتمام نارسانیده 

و . قی رصد را میرزا الغ بیگ بھ اتمام رسانیدوفات یافتند وسلطان ھمگی ھمت بر اتمام ان كار گماشتھ با
متداول و معتبر “ زیج« اخراج نمود و خطبھ بھ نام خود نوشت و الیوم نزد حكما آن » زیج سلطانی « 

و در خطھ سمرقند مدرسھ عالی بنا . ترجیح میدھند» زیج نصیری ایلخانی « است و بعضی آن را بر
قدر آن مدرسھ عالی نشان نمی دھند والیوم در آن مدرسھ عالی فرمود كھ در اقالیم بھ زینت و رتبت و 

   ....زیاده از صد نفر طالب علم متوطن و موظف اند
  :چنین آمده است» الغ بیگ « در لغت نامھ دھخدا در ماده  

در علم ھیات وی با اقتدار و تبحر خویش در علوم و فنون مخصوصا . پسر شاھرخ از احفاد تیمور بود« 
بھ غایت مقبول » زیجی« . شھرت یافت و از نظر وسعت معلومات یكی از اعاظم حكمای اسالم گردید

و آثار فنی دیگر بھ وجود آورد و رصد خانھ بزرگی در سمرقند ساخت و » زیج الغی « موسوم بھ 
از این رو . نھادكپرنیك كمی بعد از او ظھور كرد وپایھ علم ھیات جدید را براساس حركت كره ارض 

محضرش ھمیشھ مجمع ادبا و محفل علما  ....الغ بیگ را خاتم ھیات قدیم و اخترشناسان اسالم باید دانست
زیج ز او در « . ودانشمندان عصر بود و بعضی اشخاص بصیر را برای تحقیقات فنی تا چین اعزام نمود

 ...زبان ھای اروپایی ترجمھ گردید در شھر آكسفورد انگلیس طبع و نشر شد وبھ اكثر. م. 1665سال 
تشویق از صاحبان ھنر و ترویج از علم ودانش كھ خود دوستدار واقعی آن بود نامش را بھ عنوان جداول 

كھ آن از شرق بھ غرب رسیده برای ھمیشھ باقی نگھ داشتھ ، منھا درجھ صحیح و مكمل، معروف نجومی
سیسیل و پروفسور ھیات و نجوم در آكسفورد در التین این كتاب بھ وسیلھ ژان گریو س از اھالی . است

بھ عالوه الغ بیگ كسی است ایران تقویمی را كھ در آنجا تا . انتشار یافتھ و بعد ھم تجدید چاپ شده است
) سیچان ایل( »سیقچان ئیل « در این تقویم مبدا تاریخ . امروز رایج و مورد استفاده است مدیون اوست

. ». رده سالھ ای ھستند كھ ھر سال نام حیوانی خوانده شده استنام دارد ودوایر دوا



  خواجھ غیاث الدین

  
معروف بھ ( محمد خواجھ غیاث الدین بن خواجھ ھمام الدین محمد بن خواجھ جالل الدین بن برھان الدین

دردربار ھمام الدین محمود  و چون پدرش خواجھ. ق در ھرات متولد شد. ه 880در حدود ) خواند میر
و نیز بدلیل اینكھ نواده دختری میر  میرزا سلطان محمود پسر سلطان ابو سعید تیموری وزارت داشت

و از آغاز نوجوانی تحت حمایت سلطان . برخوردار شد از تربیت علمی صحیحی ، خواند بشمار می رفت
  . دانشمند میرعلیشیرایی نوایی قرار گرفت حسین بایقرای تیموری ووزیر

اما مدتی بعد ، فرزندش بدیع الزمان میرزا درآمد بھ خدمت دربار 911فات سلطان حسین در پس ازو
درسایھ . بدست شاه اسماعیل اول صفوی سركوب گردیدند 916 شاھد حمالت ازبكان بھ ھرت شد كھ در

دین خراسان پدید آوردند میرخواند كتاب حبیب السیر را نگاشت و بھ كریم ال امنیتی كھ امرای صفوی در
 حمالت ازبكان و نا امنی خراسان) ق. ه 930( وزیر حاكم ھرات تقدیم نمود، ساوجی حبیب هللا

بابر شاه گوركانی ھند  میرخواندرا مجبور كرد تا بھ ھند كوچ كند وی در آگره ھند مورد استقبال ابوالقاسم
رابرای ) ھمایون نامھ( »ھمایون  قانون«قرار گرفت و كتاب ) ق. ه 937( و سپس پسرش ھمایون از

گذشت و دركنار مقبره امیر خسرو دھلوی بھ خاك  ق درھند در. ه 942خواند میر دراواخر . وی نگاشت
  . سپرده شد

حسینی و فرزند ھمام الدین محمد نامی بود  خواجھ غیاث الدین الحسینی از خاندان سادات :والدین و انساب
پادشاه ماورالنھر ، رزند سلطان ابوسعید گوركان تیموریف ه 900كھ وزارت میرزا سلطان محمود متوفی 

  . رابرعھده داشت
وزیر دربار ، پدر غیاث الدین الحسینی، خواجھ ھمام الدین محمد :اجتماعی و شرایط زندگی اوضاع

بسیار عمال برسمر قند و سایر  قدرت و ثروت، محمود شاه بن سلطان ابو سعید گوركانی بود و كھ با نفوذ
  . رالنھر حكومت می نمودبالد ماو

غیاث الدین الحسینی از اوان كودكی تحت تعلیم و تربیت پدر و مادر  :حرفھ ای تحصیالت رسمی و
  . رشد یافت و نیز از حمایت ھای امیر علیشیرنوایی برخوردار بود ، میرخواند، مادری خود بزرگ

حسین بایقرا و وزیرش امیر  لطانغیاث الدین الحسینی از آغاز تحت حمایت س :خاطرات و وقایع تحصیل
  . علیشیر نوایی قرار گرفت

 پدر بزرگ مادری اش، اولین و مھمترین استاد غیاث الدین الحسینی درتاریخ نگاری :استادان و مربیان
  . بود) مولف تاریخ روضھ الصفا( بنام میر خواند

اسماعیل  در ھمان زمان شاه. در گذشت، حامی غیاث الدین الحسینی ، امیر علیشیر نوایی 906 درسال
خواندمیر بھ  ، بایقرا پس از وفات سلطان حسین 911درسال . اول صفوی سلسلھ صفوی رابنیاد گذاشت

بھ  9شیبك خان ( محمد خان شیبانی شاھد حملھ 912دربار بدیع الزمان بن سلطان حسین پیوست و در 
كست داده و ھرات و خراسان بدست خان را ش شیبك، ق شاه اسماعیل صفوی. ه916درسال . ھرات بود



ق عبید هللا خان ازبك تاخت و تاز مانی دراین . ه 927در  اما. امیری قزلباش بنام امیرخان سپرده شد
ق بھ ھند كوچ نمود و در آگره دردربار بابر شاه راه یافت و پس از . ه934 خواند میر. نواحی انجام داد
 را بنام وی) قانون ھمایون( »ھمایون نامھ «بابر پیوست  ق بھ دستگاه ھمایون پسر. ه937 مرگ وی در

 . نگاشت
درھندوستان درگذشت و در آگره دركنار مزار خواجھ  ق. ه942غیاث الدین الحسینی دراواخر سال  

  . خسرو دھلوی بھ خاك سپرده شد نظام الدین اولیا نزدیك مقبره امیر
بھ شعرو ، الحسینی دركنار مطالعھ نگارش تاریخالدین  غیاث :سایر فعالیتھا و برنامھ ھای روزمره

متوسطی را بھ عنوان شاھد از خود دركتاب تاریخ حبیب السیر آورده  شاعری نیز می پرداخت و اشعار
استاد خود میر  غیاث الدین الحسینی بویژه در نگارش تاریخ عمومی ھمانند پدر بزرگ مادری و. است
مورخین سلسلھ صفوی نیز  خواند میر از جملھ اولین. تعمل كرده اس) مولف روضھ الصفا( خواند

الحسینی در تاریخ نگاری بھ جامعیت و مستند بودن اثر اھمیت بسیاری داده  غیاث الدین. بشمار می رود
  . بسیاری از روایات را بھ چشم دیده است است چنانكھ
 ا و یكی از بزرگان دولت ویالحسینی كتاب دستور الوزرای خودرا بنام سلطان حسین بایقر غیاث الدین

پادشاھان است در  ماثرالملوك را كھ مشتمل برسخنان. تالیف نمود 906درسال ، بنام كمال الدین محمود
. ه 927ھمایون نامھ را ھم بعد از  (ق. ه 905( بھ امیر علیشیرنوایی است درباره خالصھ االخبار 906

وی كتاب تاریخ حبیب السیر رابھ نام . نموده است لیفق بنام ھمایون شاه پسر بابر شاه گوركانی دھلی تا
این سید در . الدین امیر محمد بن امیر یوسف حسینی آغاز نمود یكی از بزرگان سادات ھرات بنام غیاث

بھ  بھ ھرات در جلوگیری از تسلط ازبكان بھ ھرات جلوگیری نمود و عاقبت روزگار حمالت شیبانیان
كریم . افتاد حكومت ھرات بدست درومیش خان، اسماعیل اول صفوی درعصر شاه. دست آنھا كشتھ شد

تالیف تاریخ خود تشویق كرد و  الدین خواجھ حبیب هللا ساوجی وزیر دورمیش خان خواند میر را بھ ادامھ
  . نامید»جبیب السیر فی االخبار افراد البشر « از این رو وی كتاب خود را بھ نام حبیب هللا ساوجی

   :آثار
  البشر السیر فی االخبار افراردحبیب 

دردوران شاه ( 927ـ930سالھای  این كتاب را بین. كھ مھمترین و مشھورترین اثر اوست: ویژگی اثر
جلد اول درتاریخ قبل ازاسالم و عرب و روم و  :انجام داده است و شامل سھ مجلد است) اسماعیل صفوی

مكارم بنی امیھ و بنی عباس و سالطین معاصر  ، یدرباره ائمھ اثنی عشر جلد دوم،  ......پیامبران و
  . تیموری تا اوایل عھد صفوی كھ دربردارنده حكومتھای محلی نیز است، سلسلھ ھای مغول جلد سوم، آنان

  االخیار دستور الوزراء یا خالصھ االخباری فی بیان احوال
  . از كتابھای رجالی درشرح حال وزرای معروف: ویژگی اثر

  ماثر الملوك 
 االخالق مكارم 

 منتخب تاریخ وطالف
  . قانون ھمایون ھمایون نامھ یا



    میرعلى ھروى

   
در خوشنویسى شاگرِد . در این شھر پرورش یافت. میر على ھروى از سادات حسینى شھر ھرات بود

راه یافت و عنوان ) ‘ه 911متوفى ( در جوانى بھ دربار سلطان حسین بایقرا. الدین محمود بود موالنا زین
  . كاتب السلطانى گرفت

رونق و . سال سلطنت بایقرا آبادترین و شكوفاترین روزگار خود را داشت 38شھر ھرات در دوران  
اعتالى فرھنگى و ھنرى ھرات در این دوران و بھ واسطھ وزارت امیر علیشیر نوایى بھ اوج رسیده 

امیر علیشیر نوایى وزیر و : ادیبان و ھنرمندان بزرگى از جملھ، دربار ھرات محفل دانشمندان. بود
عبدالرحمن ، سرود و فانى تخلص داشت دار شاه سلطان حسین بایقرا كھ بھ فارسى و تركى شعر مى خزانھ

واعظ كاشفى دانشمند و ادیب و خطیب و صاحب ، میرخواند مورخ، جامى از شعراى بزرگ آن دوره
، سلطانعلى مشھدى خوشنویس، هللا میرك خوشنویس و نقاش روح، ق محسنىكتاب روضة الشھدا و اخال

یارى ُمَذّھب و میرعلى ھروى خوشنویس و خواجھ عبدهللا مروارید و بسیارى ، الدین بھزاد نقاش كمال
  . كرد آمدند و غالباً شاه نیز در مجلس آنان حضور پیدا مى دیگر بود كھ گرد مى

نیز در ھرات بھ سر ‘ ه 935ن و فتح ھرات بھ دست شاه اسمعیل تا میرعلى پس از مرگ سلطان حسی 
سامان شد و حاصل  اوضاع ھرات نابھ) برادرزاده شیبك خان( اما پس از ھجوم عبیدهللا خان ازبك. برد

  . ترین شكل آن ھا خرابى ھرات و كوچاندن اھالى ھرات بود بھ بدترین و موحش این كشاكش
این مھاجرت و . بھ یك مھاجرت اجبارى و تبعید بھ بخارا تن در داد از این پس میرعلى ھروى نیز 

میرعلى كھ شعر نیز بسیار نغز . دورى از خانھ و كاشانھ باعث افسردگى و كدورت خاطر او شد
  :اى بھ خوبى این حالت خود را بیان كرده است سرود در قطعھ مى

َدْم ھم    چون چنگ عمرى از مشق دو تا بود قَ
  بیچاره بدین قانون شدتا كھ خط من 

  طالب من ھمھ شاھان جھانند و مرا 
  در بخارا جگر از َبھِر معیشت خون شد

   چون سازم، سوخت از غصھ درونم چھ كنم 
  كھ مرا نیست از این شھر رِه بیرون شد

  این بال بر سرم از حسِن خط آمد امروز 
  وه كھ خط سلسلھ پاِى مِن مجنون شد

  :از دیگر اشعار اوست 
  پنج چیز است كھ تا جمع نگردد در خط 

   ست خطاط شدن پیِش خرد امر محال
   دقِت طبع و وقوفى ز خط و خوبى دست 

   طاقت محنت و اسباب كتابت بھ كمال



   ور از این پنج یكى راست قصورى حاصل 
   ندھد فایده گر سعى نمایى صد سال

او در نثر ھم . خصوصى وجود داردھاى  از میرعلى اشعارى بھ خط خودش در موزیم ھا و مجموعھ 
. اى در آداب خوشنویسى بھ نثر دارد بھ نام مداد الخطوط رسالھ. نوشتھ است دستى داشتھ و بسیار شیوا مى

بھ ، از آغاز و پیدایش خط نستعلیق و رواج و گسترش آن تا قبل دوران صفویھ و ظھور میرعماد بزرگ
ھا و  آثار بر جاى مانده از او كھ شامل كتابت. استحق خوشنویسى برتر و بھتر از میرعلى ننوشتھ 

ھاى خصوصى است؛ شاھد  بخش موزیم ھاى جھان و مرقعات و مجموعھ ھا و چلیپا است و زینت قطعھ
. ‘ه951این نابغھ عالم ھنر خوشنویسى پس از تحمل حدود شانزده سال غربت در سال . این مدعا است

  . وفات یافت
  آصفى ھروى

  
  ق  853 :تولدسال و محل 

  ق 923 :سال و محل وفات
پدرش . شاعر، ) ق923-853( .آصف بن نعیم الدین نعمت هللا بن عالءالدین على قھستانى، اصفى ھروى

وزیر ( اى كھ بھ وزیران لقب آصف  وزیر سلطان ابو سعید تیمورى بوده است و ظاھراً بنا بر سابقھ
عالءالدین على نیز ، جد آصفى. خویش قرارداده استرا تخلص “ آصفى«میدادند كلمھ ) حضرت سلیمان

آصفى باامیر علیشیر نوایى محشور بودو نزد شاھزاده . در عھد امیر تیمور خدمت دیوانى میكرده است
خواجھ آصف غزل و قصیده . الزمان تقرب داشت و خدمت سلطان حسین بایقرا را نیز دریافت  میرزا بدیع

“ مخزن االسرار«و مثنویى نیز بر وزن ، ثنوى نیز استادى داشترا نیكو مىسرود و در رباعى و م
اشعار او بھ اھتمام ھادى ارفع بھ طبع رسیده است ھر چند در تاریخ وفات او بین “ دیوان«سروده است 

تذكره نصر «ولى بنا برماده تاریخى كھ در مرگ وى در ، ق اختالف آراء وجود دارد 928تا 920
  . ق صحیح تر باشد923مى آید كھ  آمده است چنین بر» آبادى
، )374-4/369( تاریخ ادبیات در ایران، )1/483( المكنون  ایضاح، )752- 2/750( آتشكده آذر: آثار

 تذكره نصر آبادى، )10( تذكره روز روشن، )165( تحفھ سامى) 309-308( نثــر تاریخ نظـــــــــم و
، )9-9/8( الذریعھ، )1/102( دانشنامھ اسالم) 4/354( السیر  حبیب 586- 584( تذكرةالشعراء، )471(

، )آصفى/ذیل( لغت نامھ، )9( فرھنگ سخنوران، )50-1/49( ریحــــــــــانھ، )7/290( الصفــا  روضـة



ھفت ، )94- 93( نام آوران فرھنگ، )359 -358( موادالتواریخ)232-231، 59-58( مجالس النفائس
  . فرھنگ اثر آفرینان. 284- 282ص 6،  ش، 17س ( یغما، )327-2/326( اقلیم

  محمد الدین افضل

   
د ْالّدین ُ اَْفَضل بایقرا و شاعر دورة   حسین  سلطان وزیر، )1504دسامبر/910  رجب( یا محمود  ُمَحمَّ
  ضیاءالدین  پدرش. داشتند  و وزارت  امارت  اندر نسل  نسل  كھ  یافت  پرورش  ای در خانواده  وی.  تیموری
آغاز  ظاھراً در  الدین  افضل. )7/85، ؛ میرخواند513،  دولتشاه( شھر بود  این  بزرگان نیز از محمد
 وبا رفت تیموری فرمانروای،  گوركان ابوسعید  سلطان  تختگاه، سمرقند  و بھ  گفت  خود را ترك  زادگاه  جوانى
واسطة   بھ  سپس.  پیوست  مالزمتش  بھو   یافت  وزیر او پیوند خویشاوندی، عبدالحمید  الدین برھان خواجھ
  منصوب»  اعلى  دیوان  استیفای»  ریاست  بھ، بود  جوان ھنوز  با اینكھ، بعد  و چندی  یافت  دربار راه  ھمو بھ

  . شد
  تازگى  بھ  بایقرا كھ  حسین  دربار سلطان  كرد و بھ  خراسان  آھنگ،  ابوسعید گوركان  از قتل  پس  الدین افضل

بر   م1486/ ق891در   كھ  یافت  فزونى  او چندان  مقام  زودی  و بھ  پیوست، بود  یافتھ  دست  خراسانبر 
  كامل  اقتباس  رغم بھ  كھ، 434، دستور الوزراء، 4/167، السیر  حبیب، خواندمیر( زد  تكیھ  مسند وزارت
 بر  چنین  مورخان  ھای از گفتھ. ) است  آورده  ق878او را در   یافتن  وزارت  تاریخ، میرخواند  از عبارات

و .  الملك  نظام  خواجھ  دیگری و  الدین  افضل  یكى: راندند مى  وزارت  با ھم  دو تن  زمان  در این  آید كھ مى
  سرانجام  كردند كھ  سعایت  حسین  محمد نزد سلطان  مجدالدین  قدرتمند خود خواجھ  از رقیب  چنان  اینان

 شد  بر آن  از درباریان  برخى  سفارش  بھ  سلطان،  با اینھمھ. داد  فرمان  مناصبش او از ھمة  عزل  بھ  سلطان
دولتمرد و ،  علیشیر نوایى امیر  مخالفت  سبب  بگمارد؛ اما بھ  را بار دیگر بر مقامى  مجدالدین  تا خواجھ

  ھنگامى  نبرد؛ ولى  از پیش  كاری،  داشت  ای دوستانھ روابط بسیار  الدین  با افضل  شاعر برجستة دربار كھ
بر سر   مجدالدین  با خواجھ  دوباره  سلطان، او  در غیاب، شد  استراباد گسیل  حكومت  امیر علیشیر بھ  كھ

بود   دریافتھ  ھوشمندانھ  كھ  الدین  افضل  سپس. او واگذارد  را بھ  امور دیوان  م1487/ ق٨٩٢و در  مھر آمد
استراباد   بھ  دیوانى  اموال  ستاندن  برای  حسین  سلطان با اجازة،  از اوست  در اندیشة انتقام  دینمجدال  خواجھ

  وزرای  از زمان  را كھ  ھمة كسانى،  نشست  وزارت  بھ  از آنكھ  نیز پس  مجدالدین  خواجھ.  یافت  مأموریت
او ،  با اینھمھ. كرد  مصادره را  افكند و یا اموالشان  زندان  را بھ  و برخى  بر انداخت، بودند  بر مقامى  پیشین
بر   روی  ھیچ  بھ، قدرتمند خود در استراباد  رقیب،  را در كنار امیرعلیشیر نوایى  الدین  حضور افضل  كھ
تا   داشت  را بر آن  سلطان، آورد شمار مى  بھ  خویش  برای  جدی  تھدیدی دو را  تابید و اتحاد این نمى
  سفارش  بود و بھ  بیمناك  خود سخت  بر جان  الدین اما افضل. فرا خواند  ھرات  را بھ  لدینا افضل

  یعقوب  نزد سلطان  آذربایجان  بھ، بود  كرده  آگاه  مجدالدین  او را از توطئة خواجھ  كھ  امیرعلیشیر نوایى
گفتة   بھ.  قرار گرفت  مورد استقبال  گرمى  او بھ  شد و از سوی  روانھ)  ه م( قویونلو  آق  فرمانروای،  بیك

  جای  و بھ  او نپذیرفت  ولى، بسپارد  الدین  افضل  بھ  شد تا وزارت  بر آن  یعقوب  سلطان.  نوایى امیر علیشیر



  بھ  در آذربایجان  چندی  از آنكھ  پس  الدین  افضل.  گرفت  را بر عھده)  امیر الحاجى( » قافلة حج  امارت»  آن
امیر   بسیار با میانجیگری  احتمال  بھ -بایقرا   حسین  سلطان  كھ  دریافت  چون، روزگار گذرانید  سودگىآ

  خراسان  بازگشت  آھنگ 1498مھ /903  رمضان در نیمة،  است  باز بر سر مھر آمده -  علیشیر نوایى
  كینھ  سخت  الملك  وزیر خود نظام  بھ  نسبت  بایقرا كھ  حسین  سلطان،  الدین  افضل  بازگشت  مقارن. كرد
  اموال داد و او در مصادرة  را وزارت  الدین  افضل  سال  ھمان  و در شوال  را برانداخت او، ورزید مى

  .  جست  شركت  خود فعاالنھ  وزیر و متحد پیشین  از وابستگان  بسیاری
  امارت«و بعد » وزرا  اشرف«  منصب  خستن  كھ  یافت  تقرب  سلطان  بھ  بار چندان  این  الدین  افضل 

: یافتند  دست  مھم  مقامھای  بھ او نیز  و نزدیكان  برادران،  از پسران  او واگذار شد و برخى  بھ نیز»  دیوان
، درآمد و برادر او  پسر سلطان،  گوركان  حسین میرزا مظفر  محمد در زمرة امرای  ضیاءالدین  پسرش
  در ھرات  الدین  افضل.  داشت  را بر عھده  حسین  سلطان  وزارت  مدتى  حمود ھمم  الدین امین  خواجھ

  خاك  بھ، بود  خود بنا نھاده  كھ  ای و در مدرسھ،  انصاری  عبدهللا  را كنار مقبرة خواجھ  و پیكرش  درگذشت
را   وی  و كفایت  كاردانى،  او نوشتھ درباره  شرحى  الدین افضل  در حیات  كھ  سمرقندی  دولتشاه. سپردند
اند او  گفتھ. » یافت ... تمام  رونقى  كار مملكت«،  نشست  وزارت بر مسند  او چون  كھ  است  و بر آن،  ستوده
  بھ  در ھرات  خانقاه و  مسجد و مدرسھ  داد و چندین مى  بسیار نشان  نیز توجھى  ملك  و آبادانى  عمران  بھ

  و افزون، »نظیر بى  و قسمت  دفتر و ضرب  و حساب  سیاق  در علم»  الدین  ضلاف. شد  ساختھ  وی  فرمان
  گفتة دولتشاه  بھ،  كرده مى  تخلص»  افضل«  او كھ. شعر نیز توانا بود  در سرودن،  دولتى  مشاغل  بر تصدی
از اشعار او   است  سروده»  قصاید غرایى] بایقرا  حسین  ظاھراً سلطان[  اسالم  پادشاه  مدح«در   سمرقندی
  .  ازوی موجود است  بیت 95،  آمده  منابع  در برخى  كھ  ای پراكنده  بجز ابیات

  میرزا محمد علی متخلص بھ صائب

   
تاریخ تولدش معلوم . معروفترین شاعران زبان پارسی است از، متخلص بھ صائب، میرزا محمد علی

عازم ھندوستان شد و بعد بھ ھرات و كابل  ق. ھـ 1034صائب در سال . پدرش از بازرگانان بود، نیست
مقدم صائب را ، كھ خود شاعر و ادیب بود، هللا مشھور بھ ظفرخان خواجھ احسن، حكمران كابل. رفت

عازم دكن شد و صائب را نیز با خود ، از مدتی بھ خاطر جلوس شاه جھان ظفرخان پس. گرامی داشت
برخی بر این باورند . عنایت قرار داد و بھ او لقب مستعدخان داد صائب را مورد، جھان شاه. ھمراه بود

 ق كھ صائب و ظفرخان در ركاب شاه جھان. ھـ 1039در سال . كھ این لقب را درویشی بھ او داده است
خواھد او را با خود  می خبر رسید كھ پدر صائب بھ اكبرآباد ھندوستان آمده است و، در برھانپور بودند

اما حصول این ، تربتی اجازه بازگشت خواست خواجھ ابوالحسن، از ظفرخان و پدر اوصائب . ببرد



بھ نیابت از ( كھ حكومت كشمیر بھ ظفرخان، ق. ھـ 1042در سال . رخصت تا دو سال طول كشید
وفات . و از آن جا ھم بھ اتفاق پدر عازم زادگاھش شد، رفت صائب نیز بھ آن جا، واگذار شد) پدرش

آرامگاه او در اصفھان و در . اند گفتھ  71تا  65بھ ھنگام وفات از  سن او. ھان اتفاق افتادصائب در اصف
تعداد اشعار صائب را از شصت . زمان حیاتش معروف بھ تكیھ میرزا صائب بود محلی است كھ در
. تدیوان او مكرر چاپ شده اس. اند بیست ھزار و سیصد ھزار بیت و باالتر نیز گفتھ  ھزار تا صد و

  . سرود بھ تركی نیز شعر می نوشت و صائب خط را خوش می
، موالنا، نظامی، سنایی، زبان شعر پارسی بھ ھمت شاعران عارفی نظیر، ھجری پس از قرن پنجم
، پیش از ظھور این بزرگان. استحالھ شد، در سبكی ویژه كھ بعدھا سبك عراقی نامیدندش سعدی و حافظ

حماسھ و قصیده غالبترین انواع ادبی و در . حسی و بدوی از ھستی بود شعر پارسی مبتنی بر دریافتھای
بیان احساسات و عواطف شاعران موسوم بھ سبك خراسانی  غزل عرصھ، ای پس از این دو مرحلھ

 . شد محسوب می
محسوس ھمراه با حس عاطفی غلیظ  سبك خراسانی بر عناصری چون فخامت زبان و تصاویر شفاف و

بیش از آن كھ افالكی و ) بھ استثنای یكی دو تن( بینی اكثر شاعران این دوره جھان. بنیاد گرفتھ بود
 شعر پارسی با گذر از سبك خراسانی و حضور و ظھور خالق. مجازی و دنیوی بود، باشد حقیقی

پیدا كرد و  زیبایی سرشار و متعالی و ظریفی عظیم و غنی و وجوھی چندگانھ، شاعرانی عارف در آن
ھای تسخیر  ھر كدام از بزرگان این سبك ھمچون قلھ. رفانی غالبترین صبغھ درونی آن شداندیشھ ع

در . ھنوز سایھ سنگینشان بر شعر و ادب پارسی گسترده است، سالیان دراز ناپذیری شدند كھ با گذشت
بھ . پای در وادی مفاھیم انتزاعی گذاشت شعر، برخالف جھان حسی و ملموس سبك خراسانی، این سبك

  . بودند متفكران بزرگی نیز، ای كھ شاعران بزرگ گونھ
بزرگانی چون خافظ و سعدی بھ اوج حقیقی خویش نزدیك  در ھمین دوران بود كھ غزل فارسی با دستكار

  . شد
آثار گذشتگان  جز حفظ سنت و حركت در حد و حدود و حاشیھ، پس از قرن ھشتم ھجری اغلب شاعران

راھی تازه ـ كوشیدند تا شعر  گروھی از شاعران ـ در جستجوی، نھم بھ بعد از قرن. گامی فراپیش ننھادند
 كوششھای این گروه در بیان صمیمانھ و صادقانھ حس و حال. خود را از تقلید و تكرار رھایی بخشند

از شاعران این . درونی و زبانی سھل و ساده و دور از تكلف و مناظره عاشق و معشوق خالصھ شد
كسانی ھمچون ، شوند و یا مكتب وقوع نام برده می» وقوعی» ھا با عنوان شاعران رهگروه كھ در تذك

چھ در كنار آثار  آثار شاعران مكتب وقوع اگر. و ھاللی از بقیھ معروفند اھلی، وحشی بافقی، بابافغانی
ای  عراقی و سبك ھندی زمینھ اما ھمچون پل ارتباطی بین سبك، دیگر سبكھا اھمیتی درخور پیدا نكرد

خالی از ) از شاعران سبك وقوع( تبریزی مرور این دو بیت از وقوعی. بود» طرز نو«برای پیدایش 
  :فایده نیست

  زینسان كھ عشق در دلم امروز خانھ ساخت
  بھ درد دل جاودانھ ساخت بایدم می

  سینھ دل چون مرغ زخم خورده برون شد ز
  آن بال و پر شكستھ كجا آشیانھ ساخت؟

شعر پارسی رنگ و بویی دیگر بھ خود گرفت و ، ھجری ن دھم ھجری تا میانھ قرن دوازدھماز آغاز قر
ھایی تازه  را مبنای آفرینش آثار خود كردند و بھ كسب تجربھ شاعران معیارھای زیبا شناختی جدیدی

  . بھ سبك ھندی معروف شد» طرز نو» پرداختند كھ بعدھا این
مھاجرت بسیاری از این شاعران بھ سرزمین اسرار ، بھ سبك ھندینامگذاری این شیوه  از مھمترین علل

، آزردگی از خویشان یا ھمشھریان ...رنجش و ناخرسندی، از ایشان دعوت شاھان ھند. ھند بود آمیز
، سفارت، اند داشتھ پیوستن بھ آشنایان و بستگان خود كھ در آن سامان مقام و منصبی، درویشی و قلندری



 .راه یافتن بھ دربار ھند و، كار پیدا كردن، ناسازگاری روزگار، شی و خوشگذرانیعیا. سیاحت، تجارت
  . داند  می»  . .

، بود زبان پارسی كھ سالھا پیشتر از ورود این شاعران بھ ھند در آن دیار گسترش یافتھ، صورت در ھر
پادشاھان ھند از  و بسیاری از حكام. جانی دوباره و رونقی بسزا گرفت، با حضور این طوطیان شكرشكن

از شاعران پارسی زبان و تأثیر  حمایت این پادشاھان. رفتند عالقمندان شعر و ادب پارسی بھ شمار می
در » طرز نو«. تأثیراتی خاص بھ جای گذاشت بر ذھن و ذوق اغلب آنان، محیط و فرھنگ بومی ھند

، طالب، كلیم، رگی ھمچون صائبشاعران بز. ھند رشد و نمو كرد و شكل كمال یافتھ خود را بازیافت
محیط و فرھنگ ھندی را آزمودند و ، مھاجرینی بودند كھ بھ طور مستقیم و از نزدیك از ...عرفی و
  . كردند تجربھ

شاعرانی ھندی االصل پارسی ، كشمیری و غالب دھلوی غنی، عالوه بر اینان بزرگانی چون بیدل دھلوی
ظھور كردند و نگاھی سبگ شناسانھ بھ آثارشان حكایت از سبك  زبانی بودند كھ در دوره متأخر این

ھر شاعر در افق . ھندی بر آثارشان نسبت بھ شاعران گروه اول دارد چیرگی مفرط ذوق و فرھنگ
سبك و شیوه ھر . زندگی است خاصی از ھستی قادر بھ كشف و دریافت لحظات و حاالت شاعرانھ

كھ آفاق درك و دریافتھای شھودی و  یگانھ است؛ چراای منحصر و  شیوه، شاعری در سرودن شعر نیز
  . كشفی شاعران با یكدیگر متفاوت است

دوره معین تاریخی و در یك جامعھ زندگی  از طرفی بھ دلیل آن كھ ھمواره گروھی از شاعران در یك
ھای رایج در آن زمان و مسائل  حاكم بر اندیشھ كنند و تحت تأثیر عوامل مشترك ھمچون روح می
شود كھ در آثار  ھایی می صاحب ویژگیھا و مؤلفھ، یك دوره زبان شعر، گیرند قرار می ...جتماعی وا

  . شاعران آن عھد مشترك است
ای موسوم  زیرمجموعھ سبكھایی كھ بھ سبكھای دوره ھای مشترك را در معموالً این ویژگیھا و مؤلفھ

ھندی بر آثار  سبك عراقی و سبك، خراسانیاطالق نام واحد سبك ، در واقع. كنند بررسی می، است
، زبان شعر جمیع آنھا وجود دارد ھای معین تاریخی فقط با توجھ بھ اشتراكاتی كھ در شاعران در محدوده
 عناصر مشترك موجود باید در بسامدی باال در آثار یك گروه از شاعران، البتھ. شود ممكن و میسر می

در عین آن كھ  آثار ھر شاعر، باری. بندی آنھا وجود داشتھ باشد ھتكرار شود تا امكان نامگذاری و طبق
سبكی . را نیز داراست سبكی ویژه و منحصر و فردی، ای مشخص است بندی در یك سبك دوره قابل طبقھ

چرا كھ سبك و زبان آیینھ احوال . رود امضای اثر او بھ شمار می، یگانھ كھ ھمچون خطوط انگشتانش
   ....ندآفاقی و انفسی شاعر

صورتی گسترده و با  بھ برخی از مھمترین عناصر و ویژگیھای سبكی و زبانی شعر صائب كھ بھ، اینك
   :كنیم مختصر می اشاراتی ھر چند، بسامدی باال در شعر وی و معاصرانش وجود دارد

 بھ سمت زبانی صمیمی و مردمی است) زبان خواص( عراقی ـ گرایش كلی زبان شعر از شیوه فخیم 1
شناختی بھ طور كلی با دوره پیشین متفاوت است و شاعران در نسبتی  معیارھای زیبایی) زبان عوام(

فخامت و استواری زبان چندان جایگاه مھمی در شعر این عصر . سرایند شعر می متوازن با پسند مردم
حضور  رھا در شعرتكلف و  بی، ترین شكل زبانی خود پیرایھ اصطالحات و تعبیرات عامیانھ در بی. ندارد
  . یابند می

ھا و رھایی شعر از سیطره دربارھا بھ  ھا و پیشھ صاحبان حرفھ ظھور شاعرانی از بطن جامعھ ھمچون
توان از  پیشین وجود داشت و ھمچنین دوری از روش اھل فضل و مدرسھ را می ھای معنایی كھ در دوره

   :ن شعر این دوره دانستھای ایجاد چنین حركتی در زبا محركھا و انگیزه مھمترین
  بلبل رنگین نوایی بر سر كار آمده است

  ای بر روی گلزار آمده است آب و رنگ تازه
  وقت گلشن خوش كھ گلریزان ابر رحمت است



  كھ آب امسال سرشار آمده است! چشم پل روشن
  گوش تا گوش زمین از گفتگوی ما پر است
   تا خط بغداد این جام از سبوی ما پر است

مھمترین عناصر سبكی است و حضوری  ـ عنصر خیال در شعر صائب و شاعران سبك ھندی از 2
، استعاره، ھمچون تشبیھ، گوناگون بیانی تخیل صورتھای. گسترده و متنوع در شعر این شاعران دارد

 حضور تخیل در شعر این شاعران. خورد بھ چشم می ...صائب و كنایھ و تمثیل در بسامدی باال در آثار
  . كاھد دھد و از فروغ آن می عاطفھ شاعرانھ را تحت الشعاع خود قرار می گاه عناصر دیگری ھمچون
كھ جاندار انگاری اشیا و شخصیت بخشیدن  گیری مفرط از نوعی استعاره بھره، تصویرسازیھای درخشان

ھای خیال بھ  رهشود و گشودن پنج امروز تشخیص نامیده می رود و بھ آنھا مھمترین ھدف آن بھ شمار می
طرز نو را سرشار از چشم اندازھای بدیع و رنگین و لحظات خیال  سمت آفاق تازه و شعر شاعران

   :انگیز كرده است
  شب كھ سرو قامت او شمع این كاشانھ بود

  تا سحرگھ برگریزان پر پروانھ بود
  مھر را سوختگان بوتھ خاری گیرند

  دالن شمع مزاری گیرند ماه را زنده
  رگھ چھره خورشید را بھ خون شستندسح

  گلیم بخت من از آب نیلگون شستند
  خبر كبوتر چاه ذقن بھ بابل برد

  دست از فسون شستند تمام بابلیان
  آسمان مھر، شستم بھ خون ز صفحھ دل

   فتاب زد ھا كھ بر جگر آ زان دشنھ
ای از ھنرھای  آن در یك بیت در لفافھو پرداخت  اشتیاق بھ آوردن مضامین نو و معانی بیگانھ: ـ ایجاز 3

، در اشعار نوپردازانی نظیر صائب) و گاه مخل( ایجازی فوق العاده منجر بھ) بھ ویژه استعاره( بیانی
  . شده است ...و بیدل، غنی، كلیم
این . آوردن ضرب المثلی در شعر بھ عنوان شاھد مثال است، ارسال المثل: ـ ارسال المثل و تمثیل 4

اما نكتھ جالب این است كھ بسیاری از مصرعھای . سبك ھندی بود مورد توجھ صائب و شاعرانصنعت 
شاعران و بھ ویژه صائب بھ خاطر دلنشینی و مقبولیت خاصش در بین مردم در  برجستھ این گروه از

  . شد پس از او بھ صورت ضرب المثلھای رایج زبانزد اھل كوی و برزن می زمان شاعر و
مطلب و ، چنان است كھ شاعر در یك مصرع، رود می ھ از ویژگیھای عمده این سبك بھ شماراما تمثیل ك

كند و در مصرع دوم با ذكر مثالی از  بیان می، انتزاعی است مضمونی اخالقی یا عرفانی كھ معموالً 
گاه ، ادر برخی از این تمثیلھ. آورد دلیلی برای اثبات آن می، تصویری محسوس اشیا و یا آوردن، طبیعت

. دھد نمی بھ لحاظ نحوی كامالً مستقلند و ھیچ حرف ربط یا شرطی آن دو را با یكدیگر پیوند دو مصراع
   :تمثیالت شعر صائب كلیم و بیدل از معروفترین تمثیالت شعر پارسی است

  قدری خار سر دیوار دانستم من از بی
  گردد از این باالنشینیھا كھ ناكس كس نمی

  شود خویش گرفتار میظالم بھ ظلم 
  از پیچ و تاب نیست رھایی كمند را

  ما زنده بھ آنیم كھ آرام نگیریم
  موجیم كھ آسودگی ما عدم ماست



  جسم خاكی مانع عمر سبك رفتار نیست
   ماند بھ جا پیش این سیالب كی دیوار می

شاعران این سبك بھ . ستمبتنی بر واحد بیت ا غزل سبك ھندی: ـ تأكید بر استقالل واحد بیت در غزل 5
ای از  بخشند كھ غزل بھ صورت مجموعھ چنان استقاللی می بھ لحاظ محتوا و مضمون، ابیات یك غزل

از نظر ، ھا و تكرار ردیفھا ابیاتی كھ فقط با ضربآھنگ قافیھ. آمد درمی مضامین متنوع و متفاوت
 عر پارسی از آغاز بر بنیاد ساختاراگر چھ ساختار ش. گرفت صورت نظمی پریشان بھ خود می موسیقیایی

ابیات گرایش  اما در سبك ھندی این ساختار بھ صورتی افراطی بھ تفرد، شرقی وحدت در عین كثرت بود
ھای استقالل  ریشھ. كرد یافت و وحدت درونی بھ سرحد صورت قالب و پیوند قافیھ و ردیف تقلیل پیدا

توان  حافظ و شیوه مضمون پردازانھ وی میمتشخص در غزل  ابیات در غزل پارسی را بھ صورت
پدیده در سبك  ظھور مفرط این( .دیگر شعرش در عین اعتدال و ظرافت مثل ھمھ ویژگیھای( .بازجست

ای كھ ھر  دانست؛ بھ گونھ توان در اصرار شاعران این سبك بھ آوردن مضامین نو و برجستھ ھندی را می
بناچار تمام كوشش خود را صرف پروراندن  شد و شاعر میمضمون در نھایت ایجاز در یك بیت گنجانده 
ابیاتی با مضامین مختلف و گاه متناقض اما با وزن و  كرد و مضمون مورد نظر خویش در یك بیت می

  . سرود می قافیھ و ردیف مشترك در یك غزل
، كھ سوز و در یادھا ماندنی بود و دیگر این جگر، مصرع برجستھ بھ گفتھ صائب چون تیر شھاب

ھای مختلف اجتماع نفوذ كند و زبانزد و ضرب  اشعارشان در الیھ شاعران طرز نو دوستدار آن بودند كھ
   :صائب فرموده است. باشد المثل كالم خاص و عام

  دوید بر زبانھا وصف قد دلستان خواھد
  مصرع برجستھ برگرد جھان خواھد دوید

   ...ـ گستره وسیع واژگانی و تركیبات و 6
. ممیزات شعر او بھ سبك موسوم بھ ھندی است از دیگر، بسامد باالی ردیفھای اسمی در شعر صائبـ  7

شود در ھر بیت بھ  شعر است؛ چرا كھ شاعر ناچار می ردیفھای اسمی از علل عمده توسع خیال در
 ،حرف، شمع، خط، رقص: بپردازد؛ ردیفھایی نظیر، ارتباط دارد تصویرسازیی كھ بھ نوعی با ردیف

مضامین گوناگون و ، مكرر مورد استفاده صائب است و یك ردیف مشترك رنگ و آفتاب، صبح، گل
   :كشد ھمراه خود یدك می تصاویر متنوعی را بھ

  از بس مكدرست در این روزگار صبح
  غبار صبح كشد نفس بی از دل نمی

  اش رخسار نو خط تو خوش آمد بھ دیده
  دار صبح سرمھ دنبالھ از شب كشیده

  روی تازه است، گلدستھ بھشت برین
  ای است از این شاخسار صبح برگ شكوفھ

  كند بھ خون شفق نان آفتاب تر می
   كشد از روزگار صبح چھ می، از راستی

وجود  در بین شاعران پارسی زبان، تتبع و تأمل در اشعار پیشینایان از آغاز طلوع شعر دری سنت
شاعران عرب زبان نیز  طالعھ آثار شعر پارس بھ تأمل در اشعاربسیاری از شاعران عالوه بر م. داشت

دواوین گذشتگان و معاصرینش ارزش  صائب نیز از شاعرانی بود كھ بھ مطالعھ آثار و. گمارند ھمت می
آگاھی از ، عالوه بر دانش ادبی، درنگ در آثار شاعران بزرگ درگذشتھ. داد و اھمیتی فوق العاده می

 شعر پارسی در دایره سنتی، ساخت و از طرفی شاعران را بر یكدیگر ممكن میسبكھای فردی  ظرایف
مطالعھ آثار معاصرین گاه بھ . گرفت ھر بار از نو حیاتی دوباره می، ھا و سبكھای مختلف خویش در نحلھ

. جواب دادن بھ شعر یكدیگر تفننی از این دست بود. شد منجر می) گفتگو و یا( نوعی داد و ستد ادبی



ثمره سنت بالنده ، با وجود نوآوریھا و ھنجارشكنیھای خاص سبكی خود، سبك ھندی ران نوپردازشاع
. درنیامد فارسی بودند كھ ھیچ گاه نوآوریھایشان بھ طور مستقیم در تعارض با اشعار گذشتگان شعر

و  گریز از طرز تلقیھای قالبی و تكراری از شعر كوشش اصلی شاعران این سبك بھ طور مستمر صرف
چھ مقدار تتبع و  دھد كھ این شاعر بزرگ نظری گذرا بھ دیوان صائب نشان می ....نگاه نو بھ ھستی شد

   :تأمل در آثار شاعران متقدم و معاصر خود داشتھ است
  صائب، فتاد تا بھ ره طرز مولوی
  ست كوكبھا سپند شعلھ فكرش شده

  گوید كلیم كھ می، آن غزل صائب این جواب
  دلخواه من است، راه ه است در اینھر چھ جانكا

  چمن صائب ز بلبالن خوش الحان این
  مرید زمزمھ حافظ خوش الحان باش

  صائب از درد سر ھر دو جھان باز رھی
  سر اگر در ره عطار نشابور كنی

  این غزل را از حكیم غزنوی بشنو تمام
   تا بدانی نطق صائب پیش نطقش الكن است

اما . ای حكیمانھ شاھد اوضاع جھان است صائب بھ دیده، بھ عبارتی. یژه استشعر صائب حامل حكمتی و
عرفانی بھ معنای خاص آن نیست و ھمچنین این حكمت نتیجھ شاگردی  این حكمت حاصل سیر و سلوكی

فیلسوفان و استادان مدرسھ نیست؛ بلكھ برخاستھ از فطرت و حدت ھوش شاعر و برآمده  ورزان و اندیشھ
صائب بھ تماشا و تفریح جھان آمده است و . ھای گوناگون ھستی است و تأمل آزاد در پدیده نوعی غور از

نھد و  برخی از مفاھیم و مضامین موجود در زندگی انسانی برابر می دیدنیھای طبیعت را با، در این تماشا
تخیل  كند و با نیروی میبرجستھ ، روزمره را كھ ھر انسانی دائماً در گیرودار با آنھاست مفاھیم ملموس و
محصول آن عبرت  دھد؛ پیوندی كھ آنھا را با تصاویری محسوس و در دسترس پیوند می، شگفت انگیزش
  . دارد اش حكمت؛ حكمتی كھ ریشھ در ذوق ھنرمندانھ و ھوش نكتھ ربا است و میوه

ت كھ مخاطب این ارتباط بھ قدری صمیمی اس كند و شعر وی با عموم مخاطبان ارتباط برقرار می
یافتھ  اندیشیده است؛ اما توان بیان آن را در خود نمی می كند بھ مضمون اندیشھ شاعر پیشتر احساس می

مفاھیم عرفانی  صائب بھ اقتضای سنت شعر پارسی غیر از مضامین متنوع و بدیع از مضامین و. است
كسبی ھستند و نھ كشفی و  این مفاھیم در شعر صائب بیشتر از نوع. گیرد بھ گشادگی تمام بھره می

زبان راز محمل شھود و كشف عارفان . ھای عرفانی صائب اغلب برخاستھ از عرفانی نظری است اندیشھ
حال آن كھ وجھ ممیز زبان . شاھد آنیم ...و مولوی، و شاعران عارف است؛ آن چنان كھ در شعر حافظ

 . تاستعاره و تمثیل اس گیریھای مفرط او از شعر صائب در بھره 
 مھرالنسا 



 
او . قندھار بود دختر غیاث الدین از خانواده ھای حکمران و سر شناس“ نورجھان«مھرالنسا مشھور بھ 

 . مسؤن زندگی نماید از روی ناچار با پدرش جانب ھند رفت تا آنجا دور از وطن ابا و اجداد
تبارز کردن گرفت و آھستھ آھستھ استعدادش  ھنوز چند بھار زندگی مھر النسا در ھند نگذشتھ بود کھ

زبانھا گشت و در محافل و مجالس زیبا دوستان و زیبا رویان ھند  برخورد مؤدبانھ و گفتار شیرین او ورد
دختران و پسران جوان میل دیدار او میکردند و اورا در مجالس خود دعوت . مورد تحسین گشت

  . ببرند ی ھا و حاضر جوابیھایش حظزیبایی اندام و لطیفھ گوی، حسن کالم مینمودند تا از
سر سخت . نگاھھای گیرا داشت چشمان فتان و، ابروان کشیده، گونھ ھای نمکین“ نورجھان«مھرالنسا 

او بھ . بر خورد تیغ نگاھش از پا در می آمد در، ترین جوان زیبا اندام ھندی کھ بر زمین ناز میفروخت
اگر جوانی از برابر او عبور میکرد بی مھابا . ر بودروزگا یقین االھھ راستین عشق و محبت و تحفھ

ھیج روزی نبود کھ جوانی خدنگ تیر نگاھھای جادویی اورا نخورد . میشد جادوی زیباییھای ملکوتی او
  . وار بدور شمع فروغش چرخ نزند و ساعتھا پروانھ

کھ شھزاده و گدازاده دخت آرین آنقدر ماھر آمده بود  رب النوع حسن و جمال در آرایش و پیرایش این
از زیبایی ھای اندام آراستھ و نگاھھای دعوت کننده او تمتع می  سایھ وار بدورش چرخ میخوردند و

قلبھای پاک عاشقان و ستاره درخشان نگاھھای تناز و الھام دھنده دلھای نازک  اوبراستی معبود. بردند
پرستیدند  ان و کوچھ گردان یکسان اورا میدرباری، شاعران و ھنر مندان. نازک پیشھ گان بود خیاالن و

صد ماھر و ھنر آفرین  او مضمون عشقی چندین صد شاعر و چندین. و دیوانھ نگاھھای عاشقانھ او بودند
تیزکمان شکارگاھھای دلھای  دیار عندلیبان خوشگفتار و طوطیان شکر شکن ھندی و نخجیر عشاق

تیز رو دشت ھا و دمن ھای دور دست آن  ای سمند ھایشکاریان وادیھای سر اندیب وداغدیده تازیانھ ھ
 . ھندو کشی ھا بود سوی فراکوھھای سر بھ فلک کشیده سلیمانیھا و

االھھ ھای زیبایی ناز میفروختند و  این دخت فرزانھ دامان ھندوکش و سپین غر و سلیمان کوه آنطور کھ
. او االھھ راستین عشق بود. نبود، ندانتظار می کرد دیگران را در ھوس تیر نگاھھای خود سرگردان و

تمکین سخن و . از ھرکی میشنید با تبسم ھای نمکین پاسخ میگفت او با ھر کی برابر میشد میخندید و
زود فھم و ، او دختر نازک خیال دراک. خداوند برای این االھھ آسمانی بود زیبایی کالم درست ودیعھ

 با سحر کالم و زیبایی زبان می خرید وتا چرخ در گردشبا ھرکھ داخل صحبت میشد اورا . کنجکاو بود
لطف آمیز  بود و ستاره ھا در آسمان میدرخشیدند در ھوس صحبت و شنیدن کالم و آھنگ زیبای الفاظ

  . خود زندگی می بخشید
التماس آمیز و رقعھ ھای پر از اشتیاق از قلبھای داغ زده  نامھ ھای، ھیچ روزی نبود کھ نورجھان زیبا

او نامھ ھای ھمھ . مردانھ وار بھمھ جواب مینوشت و بھ ھیچ یک تسلیم نمی شد اما دخت کندھار. ردنگی



 گونھ ھای دلخواه ورضایت خاطر دلدادگان خود پاسخ مینوشت و توصیھ ھای مدبرانھ و عشاق را بھ
ھمھ زیبایی و  نورجھان با. او ھرکدام را بھ استواری و مردانگی دعوت میکرد. حاکمانھ بایشان میکرد

نوشتھ ھای او برای عشاق . تنازی سنگدل نبود و نمیخواست دلدادگان او از او برنجند و مایوس گردند
خداوند باین دخت . جای ویژه ای داشت تحفھ گرانبھایی بود کھ در عمق قلب زندانیان عشق و محبت او

طف بیکران الھی بود برای نسل او ل. ارزانی کرده بود آرین ھمھ ارزشھای اللھھ عشق ومحبت را یکجا
  . بلخ بامی و عندلیبان سر اندیب جوان و عشق پیشگان دریار آزادگان

او . شعروشاعری نیز دست کمی از معاصران خود نداشت نورجھان عالوه از حسن و زیبایی در فنون
و استعداد طبع ظریف . ھای نثر را بھ نثر زیبا جواب می نوشت ھمھ نامھ ھای منظوم را بنظم و نامھ

او شیرین کالم و . عشق را با کلمات سردو شیرین مسحورو خاموش میکرد خدادادش پر شعلھ ترین آتش
او میتوانست در . او در حاضر جوابی کوی سبقت را از ھمھ شاعران دوران ربوده بود. شیرین بیان بود

شاعری  ھیچ. بسراید حالت و ھر اندیشھ و زمان بھ ھنر شعر روی آورد و شعری حسب حال دوران ھر
کند و اورا در کالم  نبود کھ در قلمرو ھند جسیم با این االھھ راستین عشق و محبت وھنر آفرین مقابلھ

 . آفرینی و تیز ھوشی منکوب کند
ھمھ او را منحیث . شاعران بزرگ شعر میگفت و طبع آزمایی میکرد او در مجالس بزرگ مینشست و با

گویاھنر . یپرستیدند و از ناز و کرشمھ ھای دلربایانھ اش الھام میگرفتندخود م معبود واالھھ شعر ھای
 آسمان ھند بافالک رسید و شاعران زیبا کالم در ھر کوچھ و برزن ھند ھنر پرور پرچم ھای شعر در

گویی ترغیب  نورجھان نھ تنھا شعر میگفت و عشاق را بھ شعر. ھنرآفرینی و ھنر نمایی را بر افراشتند
عشق آگاھانھ از سر زمین  گویی این االھھ. کھ صحنھ ھای مقابلھ و شعر گویی را دامن میزدمیکرد بل

اندیپ یان تحفھ گردیده بود تا عشق و محبت  بلخیان و بامی یان و کندھاریان و ھری یان بھ سر زمین سر
از عشاق و  یکی“ عبدالمؤمن«ھای نورجھان پاسخ بھ نامھ یکی از مقابلھ. بیافریند و ھنر آفرینی کند

 !است و مشھور دلباختھ گان اومیباشد کھ معروف
او چھره بشاش و . میرفت دران وقت از سر نشینان ھند بحساب، عبدالمؤمن اصالً اوز بیک بود :گویند

آمیزش تاب مقاومت نداشتھ دریک نگاه  ھمھ ھندو دختران در مقابل تبسم اسرار. اندام متناسب داشت
عبدالمؤمن در کوچھ وبرزن در رستھ قصابان ویا در بازار  ھرگاھیکھ. دیدندتسلیم ھوا وھوس او می گر
چشمان نیک اندیشان و بد انیشان اورا تعقیب . فروشان کوچھ ظاھر میگردید گلفروشان ویا درجمع میوه

نیز  اورا خداوند اخالق نیکو و گفتار شیرین. و قامت خدادادش تحسین و آفرین سر میدادند میکرد و بھ قد
کوچھ تحسین آفرین و  کردار نیک او در صف ھمھ جوانان و نوجوانان. اده بود کھ شایستھ وبایستھ بودد

. بمثال گالب سرخ رنگین مینمود لبانش. او چشمان کالن نیلگون داشت. طرف تایید ھمھ نیکویان بود
و آراستھ اش داشت کھ با سر و صورت زیبا  چھره گندمگون و کشاده و موھھای مجعد، ابروان کشیده 

خوش . سر وصورت خودرا خوب می آرائید. انضباط بود او جوان با. پیراستگی خاصی باو میبخشید
 زیبا سخن و زیبا لباس، زیبا کالم، میکوشید جوان حاضر جواب. لباس و خوش قیافھ و خوش تیپ بود

، گاھھا تفرج میکرد در تفریح ھرگاھیکھ عبدالمؤمن در تفرجگاھھا ویا بازارھای کالن شھر ویا. باشد
وقتیکھ ، ھیچ دوشیزه جوانی نبود. گوش میدادند جوانان بسیاری گرد او جمع می آمدند وبھ کالم شیرین او

دختران و . رغبت و نیم نگاه بھ اندام زیبای اواز برش بگذرد و از کنار عبدالمؤمن عبور میکرد بی میل
د و اورا در رؤیا ھای خود میدیدند و با او راز و اورا خوش داشتن. دوست داشتند نازک خیاالن شھر اورا

نگاری  تصویرھای او کھ بھ ھنر زیبایی. چھره بشاش و خندان او سوژه ھنری شده بود. میکردند نیاز
دختران با ھزینھ  در بازارھای تمثال فروشان تمثال عبدالمؤمن گران قیمت بود و. رونق بخشیده بود

گران فروشی کھ در مقابل  ن خود با ھمھ زیبایی و ناز فروشی وعبدالمؤم. ھنگفت آنرا می خریدند
این ترک پسر اسیر زلف . خورده بود دختران و دوشیزگان تیر خورده خود داشت تیر نگاه نورجھان را

او در مقابل افسون نگاھھای جادویی . میداشت دوتای دخت کندھارا بود و اورا بیش از جان دوست



شکیبایی نمیتوانست در مقابل نورجھان بایستد و با او حرفھایی  ھ غرور وبا ھم. نورجھان تاب نداشت
عبدالمؤمن . میکرد کھ چطور و چگونھ عشق آتشین خود را باو در میان گذارد ھمیشھ فکر. مبادلھ کند
 نمیتوانست. روحیھ باختھ بود. خودرا ضعیف میافت، غمین بود و ناراحتی احساس میکرد  درین باره

معشوقھ زیبا ھم . اصالً در مقابل او رنگین میشد و از حرف می ماند. باو درمیان گذارد احساس خودرا
  . کھ تسلی خاطر او گردد کھ از دلداده حرفی در قلبش نبود و اعتنای خاصی بھ عبدالمؤمن نداشت

نسبت بھ نورجھان روزی نامھ ای مملو ار احساسات  عبدالمؤمن برای اظھار عشق و محبت آتشین خود
نورجھان نوشت ودران اسرار عشق نھفتھ خودرا نسبت بوی افشا  درونی و ناقراری شباروزی خود بھ

 :نوشت مؤمن را نھ پذیرفت و در مقابل ھر مصرع آن پاسخی باین شرح نورجھان عشق آتشین. کرد
  !فشان شبھا من و خیال تو و چشم خون: عبدالمؤمن
 !خدا بفریاد رسد: نورجھان
 . خیال نیست تویی کھ ھیچ کست درفارغ : عبدالمؤمن
  . حقا کھ خوب گفتید: نورجھان
 مخفی نماناد کھ تا حقیر را نظر برجمال افتاده نھ شب خواب دارم و نھ روز مالل برای عالی: عبدالمؤمن

  . آرام
 . ما چھ کنیم: نورجھان
 !فرق مبارک رحمی کنی امیدوارچنان است کھ بھ تصدق: عبدالمؤمن
 . رحیم و الرحمن استخدا ال: نورجھان
 . فقیر در خدمت یاران اظھار محبت نمیتوان کرد :عبدالمؤمن
 !نھ دندان بر جگر: نورجھان
 . است بخدا و رسول خدا قسم کھ شب و روز دِر عیش برویم بستھ شده: عبدالمؤمن
 !ترا کی قسم داده عیشت بفراغت بکن: نورجھان
 !ما نشدغیرعالم ولی یکدم بکام  شد بکام: عبدالمؤمن
 است روزی بقدر ھمت ھرکس مقرر: نورجھان
 !التماس آنکھ رقعھ بھ یاران نھ نمایی: عبدالمؤمن
 . نمی باید ترس: نورجھان
 !سازید نام محلھ خود را بزودی بھ رقعھ ظاھر: عبدالمؤمن
 . محبت خضر راه خود باشد: نورجھان
  !ولدعا :عبدالمؤمن
 !دعا مکن نفرین کن: نورجھان
بودند نگاه  ھمھ مردم ھند مایل. ھمتای نورجھان در سراسر ھند ھنگامھ بزرگی برپا کرده بودحسن بی 

ھیچ یک جلوه گری  ولی دخت کندھارا بھ. پرلطف این دخت شوخ و شنگ بلند آوازه را جلب نمایند
آنکھ در یک روز خوش و خرم بھاران گذرش  تا. اھمیت نمی داد و ھمان طور مغرور قلب می شکست

مجعد مھر النسا نگاھھای فتن شھزاده سلیم پسر اکبر پادشاه را  قد دوتا و زلف. مینا بازار الھور افتاددر 
شھزاده ازدل و جان عاشق مھر النسا گردید و بنیان یک عشق خلل ناپذیر را با  آن. بخود جلب کرد

آنکھ نیاز عشق  اگرچھ عشق سلیم و نورجھان در شمار روز ھا فزونتر شده میرفت ام. ببست نورجھان
تب و تاب سلیم بی میلی وبی  با آنکھ قلب نورجھان سخت می تپید در مقابل. معشوقھ را بناز می آورد

  . بسازد عالقھ گی نشان میداد تا اورا بیشتر مجذوب خود
خواست . شھزاده سلیم او را از دور بدید در باغ شاھی گردش میکرد) نورجھان( گویند روزی مھرالنسا

گرفتھ پیش آمد و از او خواھش کرد تا چند دقیقھ آنھا  لذا دو کبوتررا در دست، اخل صحبت گرددبا او د
وقتیکھ جھان گیر . کبوتران را بگرفت و منتظر مراجعت شھزاده شد مھرالنسا. را برای او نگاه دارد



. پروازکردمھرالنسا گفت . پرسید دیگری چھ شد. مھرالنسا فقط یک کبوتر است بازگشت دید در دست
. مھرالنسا با تبسم ملیح کبوتر دومی را رھا کرده جواب داد. چطور پرواز کرد. کرده گفت شھزاده تعجب

  . اینطور
او لحظھ ی نمیتوانست جدا از . پرستید دیوانھ وار اورا می. سلیم سخت اسیر چشم جادوی مھرالنسا بود

جازه نخواھد داد کھ با نورجھان طرح عشق پدرش باو ا گرچھ خوب می فھمید اکبر. نورجھان زندگی کند
کھ تمام قلمرو وجودش در تصرف او بود نتوانست بخواھش پدرش  بریزد ولی درمقابل حکم سلطان عشق

  . بدھد ترتیب اثر
در مقابل یک خنده ملیح و نمکین  اوسلطنت و در بارشاھی را. سلیم درزندگی صرف مھرالنسا میخواست

او پنھان از پدر . سلیم را از عشق آتشین باز دارد و گفتھ او چیزی نبود کھ پدر. نورجھان ارزش نمی داد
. مھرالنسا فرستاد و مھر النسا را بنامزدی خود از او در خواست نمود قاصد نزد سلطان غیاث الدین پدر

الدین را ترس بسیار از غضب اکبر پدر سلیم بود نتوانست بدرخواست شھزاده لبیک  اما اینکھ غیاث
. نمود فرستاده بھ نا امیدی نزد سلیم باز گشت و از شکست سلیم در عشق نورجھان بوی حکایت. یدبگو

درد و رنج  شھزاده در حال بیھوشی بھ بستر مریضی رفت و از ھمان وقت سراسر زندگی پدر را با
  . روحی سپری نمود

یت عرف و عادت خانمان بزردی گرائیده بود ولی با رعا مھرالنسا گرچھ ازین شکست نا بھنگام رنگش
ناچار بھ نامزدی علی . نھاد بر آرد و می بایست باین درد و رنج بسازد سوز پیشین نتوانست حتی آھی از

. وبا او ازدواج کرد. بھ شیر افگن کھ بامر و اراده اکبر شاه صورت میگرفت تن در داد قلی خان مشھور
کارنامھ ھای این  مقام و منزلت بسیار داشت از شیر افگن جوان قوی و دلیر بود و در دربار اکبر شاه

پلنگ ببر حملھ میکرد و بھ ، شیر فرزند ترک بود کھ اورا شیر افگن لقب داده بودند او بدون اسلحھ بر
  . ساخت ضربھ مشت کلھ حیوان را بزمین پست می

  . بنگال گردید مقرر شده بود رھسپار مھرالنسا جفت شیرافگن شد وبا وی کھ بفرمان اکبر حاکم بنگالھ
رخ داد بیشتر بھ مفاخر و کارنامھ ھای خارق العاده شیر افگن  ازین پس تحولی در زندگی مھرالنسا

  . آتشین شھزاده سلیم می رفت خاموش گردد مباھات می نمود و عشق
پدر سلیم پنھان از . کارش بجنون و دیوانگی کشیده بود. پا برجا مانده بود شھزاده سلیم در عشق مھرالنسا

از  تاریکیھای شب با فرشتھ خیال ھم آغوش میشد وبا مھر النسا محبوبش عشق می باخت ویکسره در دل
پرواز کرد و در باریان شھزاده  تا آنکھ مرغ روح اکبر پدر سلیم از قفس جسم. زندگی دست شستھ بود

نابر انتقام جویی کس نزد آنگاه ب. او راست افتاد سلیم را بر مسند شاھی بنشاندند و عبای سلطنت بر تارک
در خواست شھزاده سلیم ملقب . معشوقھ خود مھرالنسا را از او بخواست شیر افگن حاکم بنگالھ فرستاد و

افگن سخت گران آمده و با خشونت و تندی جواب داد و فرستاده را با ضرب مشت از  بجھانگیر برشیر
  . راند خود

شیر افگن در بنگال فتنھ جویی  ساخت وبھ تھمت اینکھجھانگیر را بیشتر بر آشفتھ ، وضع شیر افگن
غرض شوم جھانگیر خوب اطالع داشت بدستور  شیرافگن کھ از. میکند اورا بدربار الھور احضار نمود

قطب الدین عامل جھانگیر با چند تن . سر کشی نمود او سر تسلیم فرود نیاورده از رفتن بدربار وی
چند تن از . زور و قوت کار گرفتھ بر شیر افگن حملھ بردند ازھمراھان کھ مامور این امر بودند 

. خود قطب الدین در مقابل نیروی خارق العاده شیر افگن نقش زمین شدند ھمراھان قطب الدین بشمول
الدین  او بھ تنھایی در قلب طرفداران قطب. خود نیز در میان سپاھیان قطب الدین تنھا ماند ولی شیر افگن

حیران است چند تیر  ولی اینکھ گفتھ اند یک رستم داستان پیش دو کس. مرد افگنی میکردواقع شده و 
در مقابل نگھداشت ننگ و ناموس  سر انجام جسم کوه پیکر شیر افگن. پیھم بازوان اورا بیکاره ساخت

سلطنت جھانگیر اھل و عیال شیر افگن را اسیر وار بدارال کسان. بزمین غلتید و قربان مھرالنسا گردید
  . پای سلطنت جھانگیر قرار گرفت الھور بردند و مھرالنسا در



خودرا از جھان محوه می دید مھرالنسا را در حرم شاھی  جھانگیر حاال کھ سر سخت ترین رقیب عشق
را اسیر پنجھ جھان گیر قاتل شوھرش شیر افگن دید دست پاچھ شد و  بناچار مھرالنسا کھ خود. فرستاد

جھانگیر کھ سلطنت ھند را در مقابل نگاھھای نورجھان بی ارزش . او بخواست ازخون شیر افگن را 
ھا  اما کینھ زنانھ مھر النسا تا دیر. آزرده خاطری مھرالنسا ملول شد از او عذر بخواست می دید ازین
  . محوه نمی شد

النسا یی کھ مھرالنسا می سوخت و ان مھر  سالی چند سپری شد جھانگیر ھمچنان در آتش کینھ خواھی
آن نگاھھایی . دوست داشت حاال اورا از خود دور میکرد چند سال پیش باو عشق می باخت و قلباً اورا

 ولی گذشت زمان ھمچنانکھ عشق جھانگیر را از. حاال او را جانی میدید کھ با جھانگیر راز عشق میگفت
  . تساخ قلب نورجھان محو کرده بود کینھ خواھی و بدبینی اورا نیز محو
ھای عشق پیشین را کھ روزگاری سخت  مھرالنسا باردیگر در عشق آتشین جھانگیر مبتال شد و کار نامھ

را کھ درمینابازار الھور بر جھانگیر نثار کرده بود  بآن مباھات داشت دوباره پذیرفت و ھمان نگاه آتشین
پس از چند سال آوارگی در شاھی کھ از کف مھرالنسا بھوا شده بود  باردیگربینداخت و کبوتران باغ

  . ھمان باغ مالقی شدند فضای ھند دوباره در
کمک مھرالنسا کھ دران وقت بنام نورجھان پا بعالم  ازان پس کار جھانگیر رونق گرفت وبا استعانت و

  . اقتدار تیموریھای ھند را پی ریزی کرد کشورداری گذاشتھ بود دوره پر ارج و
نمیتوانست شھر  اندوه در آسمان ھند پھن بود و آفتاب با ھمھ عظمتش ابرسیاه :نورجھان پایان زندگی

  . بود غبار محنت آوری ھند را دامن زده. شاعرانھ ھند را روشن کند
زیاد و دلربای قصر سلطنتی فروغ  قبھ منارھای. صدای شیون و نالھ از درون کاخ شاھی بگوش میرسید
داده بودند و ارتعاش سخت درآنھا دیده  ن از دستخود را در صدای لرزان و سوزنده طفلکان و زنا

  . میشد
جھانگیر در بین ھمھمھ و گریھ از دروازه بزرگ کاخ سلطنتی بطرف آرامگاه ابدی  چند دقیقھ بعد تابوت

  . گردید روانھ
. معنویش در الی خاک نھان گردید جھانگیر بھ رحمت ایزدی پیوست و آلھھ عشق و محبت با فضایل

. ضایعھ بزرگ کشور ھند سخت متأذی بودند ھمھ ازین. ز خورد و بزرگ شنیده میشدگریھ و نالھ ا
سوگواری بھ تن داشتند از پیشآمدھای بعدی سلطنت  بزرگان و امرای سلطنتی در حالیکھ جامھ سیاه

انجمن ادبی . نمیدانستند کھ سلطنت جھانگیری کرا سزاوار است. باشکوه و بزرگ ھند می اندیشیدند
  . شفیقی



  بزرگان واندیشمندان تاجیکستان 

   
در قرن ششم قبل از میالد این . تاجیکستان دارای گذشتھ ای پرباردر زمینھ ھای فرھنگی و اجتماعی است

. منطقھ در قلمرو دولت ھخامنشی قرار داشت و پس از گذشت دوصد سال بھ تصرف یونانیان در آمد
قبل از اسالم فاقد حکومتی مستقل بوده و ھمواره در معرض ھجوم اقوام دیگر  بطور کلی این سرزمین تا

پس . با این حال در ھمان زمان مردم این منطقھ دارای تمدن وفرھنگ پیشرفتھ ای بودند. قرار داشتھ است
از غلبھ سپاه ھخامنش و پذیرش اسالم توسط مردم تاجیك تغییر محسوسی در وضعیت سیاسی منطقھ 

  . د و کماکان دارای حکومت و استقالل بھ معنای واقعی نبودایجاد نش
  احمد مخدوم دانش

اھل بخارا بود و وی بھ سبب ، نویسنده و دانشمند برجستھ تاجیک، شاعر)م1827- 1897( احمد دانش
  : بھ کمک شاگردانش چون. معروف بود)احمد کلھ( دانش زیاد بھ

عینی جنبش روشنگرانھ ای راکھ در دھھ ھای سامی و صدرالدین ، مضطرب، حیرت، شاھین، سودا
دانش با خودکامگی حکام بخارا و نااگاھی رھبران مذھبی از . م آغاز شده بود رھبری کرد19پایانی سده 

رفاه ، سنن ملی، ویژگی ھای قومی، دانش روز مبارزه می کرد احمد و از فرھنگ مردم آسیای مرکزی
گسترش دانش و تکنولوژی و ازادی خواھی در روسیھ را با وی . دفاع می کرد ...حقوق بانوان، مردم

عقب ماندگی کشورش مورد سنجش قرار داده و در ھمین راستا مردم بخارا را بھ آموختن زبان روسی 
ناموس : از اثار او. فرا می خواند تا از این طریق با فرھنگ اروپایی و عوامل پیشرفت آنان آشنا شوند

  . کھ در باره دین اسالم استاعظم را می توان نام برد 
  جالل اکرامی

جدش یکی از قاضی ھای اتحاد شوروی بود کھ بھ . از نویسندگان برجستھ تاجیک است، خدای داداف. ب
  . فرھنگ و زبان روسی نیز عالقھ داشت

) با دختران تاجیک( استاد عینی بھ بخارا امد و اکرامی شعر، بھ ھنگام تحصیل در دانشگاه تربیت معلم
. عینی این شعر را ستودو بھ توصیھ او در نثر ھم قابلیت خود را آزمود. خود را بھ استاد تقدیم کرد

نوشت و در روزنامھ رھبر دانش بھ چاپ ) شبی در ریگستان بخارا( نخستین حکایت خود را با نام
  :از اثار او. رساند
، و دو ھفتھ، رالراحت مسلماناندا، غلبھ، شک حوض پر خون، چھ باید کرد، رحمت هللا ایشان، شیرین
کھ در این اثر تاثیر دکرگون سازی ھای انقالبی و نوسازی ھای سوسیا ، از مسکو چھ آوردی، حیات

نخستین نمایش نامھ او . لیستی در شکل گیری شخصیت کودکان اتحاد شوروی پیشین را نشان می دھد
. یکستان رخداد مھمی بھ شمار می آیدکھ در حیات فرھنگی تاج» شادی«و نخستین رمان او “ تیرمار«



وی در این رمان خواجگیکلحوزھای روستاھا را بھ طور ژرف مورد پژوھش قرار داده و نقش رھبری 
  . بھ شیوه مطلوب نشان داده است، کننده حزب کمونیست را در ساخت کلخوزی

. را بھ تصویر كشیدهداستان تار عنکبوت کھ در آن رخدادھای نخستین روز ھای چیرگی انقالب بخارا 
  . واثر دیگر او دوازده دروازه بخارا وزاغ ھای می توان نام برد

  سعدهللا اسدهللا یف
  :از اثار او. از چھره ھای ادبی و در شمار پژوھشگران امروز تاجیکستان است

  عبدهللا ھاتفی، متن انتقادی لیلی و مجنون
  والیت قطغن افغانستانمونھ ضرب المثل ھا و مقاالت تاجیکان و ازبکان 

  بجد و تاریخ ھا
  رسالھ لیلی و مجنون در نظم فارسی زبانان

  منتخب اشعار، مھستی خجندی
  متن انتقادی دیوان کمال خجندی

  کمال عینی
، وی دارای تحصیالت عالی و اشنا بھ زبان ھای گوناگون ترکی. فرزند استاد فقید صدرالدین عینی است

  :از اثار مھم او. عربی و تاجیکی است، روسی، فرانسھ، انگلیسی، فارسی
  تصحیح ھمای و ھمایون خواجوی کرمانی
  تصحیح گل و نوروز خواجوی کرمانی

  تذکره گلشن ادب
  عمر خیام و رودکی، جامی، ناصر خسرو، متن شناسی اثر بدرالدین ھال لی

  تھیھ متن نھ جلدی شاھنامھ فردوسی
  م 16ستارگان نظم جامی در مینیاتور ھای سده 
  تاجیکی، فارسی، انگلیسی، کتاب عبدالرحمان جامی بھ زبانھای روسی

  روزی جان احمد اف
دکتر احمد اف پژوھشگر در ضمینھ اداب و رسوم وفولکلور تاجیکان است کھ در زمینھ نوروز چندین 
مجموعھ با نامھای وصف بھار و ایین ھای بھاری در فولکلورتاجیک و کتاب نوروز عالم افروز و 

بھار و رسم ، رسالھ دکترای او با عنوان. دستاویز نوروزی و نوروز در ورارودان را می توان نام برد
در حال حاضر ایشان رئیس شعبھ بخش مردم شناسی پژوھشگاه . ایین ھای سنتی و فولکلور تاجیک است
  . رودکی آکادمی علوم تاجیكستان است

  دیگر بزرگان تاجیک
  شمس الدین مخدوم شاھین

  الرئوف فطرتعبد
  میرزا تور سون زاده
  میر سعید میرشکراف

  الیق شیر علی
  بازار صابر

  ابوبکر ظھورالدین
  رحمت نذری

  گل نظر
  صفیھ گل رخسار



  سلیم شاه حلیم شاه
  محمد جان شکوراف
  فضل الدین محمداف

  ساتم للوغ زاده
  پرفسور رحیم مسوف

   ....و -غنی عبدهللا 



  چھره ھای فرھنگی وادبی ازبکستان 

   
بھ خود دیده  مسکونی بوده و تمدنھای گوناگونی را، سرزمین فعلی ازبکستان از دوران پیش از تاریخ

. ھخامنشی قرار داشت در قرن ششم قبل از میالد بخش اعظم این سرزمین تحت حکومت دولت. است
او سرزمین کنونی ازبکستان جزیی  ناحیھ تاخت و پس ازقبل از میالد بھ این  329اسکندر کبیر در سال 

کھ بعدھا کوشانیان ( سپس اقوام تخار، سکائیان از قرن اول میالدی نخست. از کشور یونانی باکتریا شد
. از میان رفتند) ھیاطلھ( کردند کھ سرانجام خود بھ دست ھونھا این سرزمین را فتح)را بنیاد نھادند

ازبکستان تا اواسط . ان بھ این منطقھ ظاھرا در حدود دھھ پنج ھجری بوده استمسلمان نخستین رویارویی
 م با تسلط خود بر ماوراءالنھر 873اسماعیل سامانی در . قرن شش م تحت حکومت خانات ترک درآمد

  . سلطھ سامانیان بخارا را بنیان نھاد، و خوارزم
در اواخر . کردند م از حکومت بر کنار 999قره خانیان کھ بیشتر ھویت ترکی داشتند سامانیان را در 

توانستند تا اوایل قرن دوازدھم بیشتر  قرن ده م قبایل سلجوق بھ مرور در ماوراءالنھر استقرار یافتند و
م بھ سختی از قره ختائی ھا  1137لیکن در سال  خاک ازبکستان کنونی را بھ کنترول خود در آورند

در پایان قرن ، قره ختائیھا کمک کردند تا بھ قدرت برسند دا بھخوارزمشاھیان کھ ابت. شکست خوردند
  . انداختند دوازده م خود حکومت آنھا را بر

سمرقند و خوارزم ، بخارا م بھ آسیای مرکزی یورش آوردند و در عرض چند ماه 1219مغولھا در سال 
تاخت و تاز . اشغال کردندسرزمین را  خاور و باختر این، جنوب، را فتح کرده نواحی وسیعی از شمال

اما مغوالن ، زندگی مردم آسیای مرکزی پدید آورد ھای وحشیانھ مغول نتوانست تغییر مھمی در مشی
ناحیھ را از ھم گسستند و شیرازه حیات فرھنگی آنان را از ھم  ھای قدیمی تجارت و زراعت این شیوه

  . کشید تا این صدمات جبران شود صدھا سال طول. پاشیدند
زیرا برای نخستین بار ارتباط محدودی . تعیین کرد ا از جھت دیگر سیر تحوالت آینده را نیز از پیشام

  . برقرار ساخت بین آسیای مرکزی و سرزمین روسیھ
تیمور در . خاندان او بود زوال حکومت ایلخانی پس از ابو سعید ھمراه با تشکل حکومتھای محلی از

مغوالن را سرو سامان داد و با ازدواج با دختر یکی از بزرگان  حکومت در ھم پاشیده، اوایل جوانی
تیمور . تیمور گورکانی شھرتی در این منطقھ بدست آورد توانست با نام امیر) از نوادگان چنگیز( منطقھ

حکومت تیموریان توسط شیبانیان منقرض . آسیای مرکزی بنا نھاد بھ تدریج حکومت نیرومندی را در
قدرت ازبکھا را در آسیای مرکزی پایھ ، جوانترین فرزند جوجی، اخالف شیبان از ابوالخیر یکی. شد

و  م توانست خوارزم را فتح کنند و بیشتر قبچاقھای دشتی را مقھور سازد1413ابوالخیر تا . گذاری کرد
  . م حکومت خود را در نواحی سیر دریا تثبیت کند1447تا 



ین حکمران خاندان تیمور را برانداخت و تسلط ازبکھا را آخر 16قرن  پسر وی در آغاز، محمد شیبانی
) ھند امپراطور آینده مغولی( زیرا بابر. اما این پیروزی دوام چندانی نیافت. قطعی ساخت بر ماوراءالنھر

رفتھ را باز پس  م سرزمین از دست 1505ازبکھا تا . بھ نوبھ خود این حکومت را از میان برداشت
بابر و ، شاه اسماعیل صفوی ای متعاقب آن ازبکستان بھ سبب برتری جوییھایلیکن در سالھ، گرفتند
  . میان ایشان دست بھ دست چرخید، ازبکان

م و زمامدارھمھ سرزمینھای  1557حاکم بخارا از سال ، دوران حکومت عبدهللا خان سلسھ شیبانی در
 خانات، دوران زمامداری اودر . م بھ اوج اعتالی قدرت خود رسید1583- 1593در سالھای ، ازبک

تاشکند می  از جنوب بھ بلخ و بدخشان و از شمال بھ، ازبک بھ سرزمینی کھ از خاور بھ ختن و کاشغر
ماوراءالنھر تحمیل کرده  م خود را بر 15ھا نخستین بار در خالل قرن  ازبک. رسید حکم می راندند

کھ خیلی پیش ) خانیھا نظیر قره( اقوام دیگر ترک ھتا این ھنگام با ساکنان پیشین این منطقھ از جمل، بودند
ازبک ھمھ ساکنان این نواحی را در ، از این روی. در آمیختھ بودند، از آنھا در ماوراءالنھر سکنی داشتند

  . بر گرفت
محمد  سال بعد 13. م مدت کوتاھی کنترل آسیای مرکزی را بھ دست آورد1٧۴٠شاه افشار در سال  نادر

خود زمام امور را بھ  آخرین حاکم آستراخانی بخارا را بیرون راند و، نشانده نادر شاهدست ، رحیم بی
را تشکیل » مانقیت«او سلسلھ . نامید“ امیر«محمد رحیم بھ عوض لقب سنتی خان خود را . دست گرفت

  . بر این خطھ حکم راندند م ١٩٢0داد کھ امرای ان تا اعالم جمھوری بخارا در سال 
ساکنان سرزمینھای جنوبی خود را مقھور  بیشتر، م زیر فرمان امیر معصوم18اواخر قرن مانقیتھا در 

بھ خراسان تاختند و سرانجام خیوه را بھ تصرف ، م ویران كردند1785خطھ مرو را در سال . ساختند
 م19در اوایل قرن . حکومت کردند، کھ تبدیل بھ جمھوری شد م بر خیوه١٩٢0محمد امین تا . در آوردند

امیر نشین بخارا بر سرزمین کنونی ، یاچھ آرال را تحت کنترل خود داشت خانات خیوه ساحل جنوبی در
 تاجیکستان حکم می راند و خانات خوقند بر اراضی دو طرف سیر دریا از دریاچھ آرال تا ازبکستان و

  . قرقیزستان فعلی حکومت می کردند
نخستین گام را برای سلطھ بر آسیای مرکزی  18روسھا با تحت الحمایھ کردن قزاقستان در قرن 

نخستین حملھ موفق روسھا بھ ماوراءالنھر بھ ، م1838 پس از شکست حملھ بھ خیوه در سال. برداشتند
پس از آن . اتفاق افتاد کھ موجب فتح تاشکند و الحاق آن بھ روسیھ شد م 1865خان نشین خوقند در سال 

 شھر تاشکند کھ از. م بھ منطقھ ترکستان تغییر یافت1876بخارا در سمرقند و امیر نشین  م نام1868در 
انتخاب شد  از سوی روسھا بھ مرکزیت منطقھ، اھمیت بیشتری نسبت بھ بخارا و سمرقند برخوردار بود

  . جمعیت روسی فراوانی را جذب کرد، و در روند گسترش خود
 ط تاریخی و فرھنگی ریشھ دار و کھنسالیبا ھمھ نامالیمات بین سرزمینھای آسیای مرکزی چنان ارتبا

دوران اسالمی  در. ترین موارد نوع خود در تاریخ جھان دانست وجود دارد کھ می توان آن را از قدیمی
در این دوره نخستین شاعران . شخصیتھای بزرگ فرھنگی و ھنری درین سرزمین رشد وپرورش یافت

. بخارا و سمرقند پایھ گذاری کردند ھایی چون رادب پارسی را در ماوراءالنھر در شھ، پارسی گوی
اصلی علم و ادب پارسی درآمد و شعرایی مانند ابوالمثل  دربار سامانیان از ھمان آغاز بھ صورت کانون

  . بنیانگذاری شعر پارسی را بھ عھده گرفتند سپھر بخارایی کار، بخارایی
بھ عرصھ وجود نھاد کھ اھل قریھ پنج رودک  خود با رودکی پا با این وجود شعر فارسی بھ مفھوم واقعی

شعرای بزرگی از ، در زمان رودکی. اکنون مزار او در این قریھ واقع است از توابع سمرقند بوده و
ابوحفض سغدی ، این سرزمین برخاستند کھ از جملھ آنھا می توان ابوالعباس بخارایی نواحی مختلف

 نام برد كھ مخترع یکی از ادوات موسیقی بھ نام و مولف قدیمی ترین کتاب لغت فارسی را شاعر
  . نیز بھ شمار می رود» شھرور«



، ابوالفضل محمد عبدهللا بلعمی، بن احمد جیھانی در این عصر از وزرای دانشمندی چون ابوعبدهللا محمد
، ابو طیب محمد بن حاتم مصعبی، احمد بن محمد جیھانی ابوعلی، ابوعلی محمد بن محمد بلعمی

ابوالحسن ، مسعود مروزی، و شاعران بزرگی مانند ابوالعباس مروزی حسین عبدهللا بن احمد عتبیابوال
ابوطیب ، عالوه بر شاعری در حکمت و فلسفھ و خوشنویسی مھارت بسزایی داشت شیخ بلخی کھ او نیز

 فرینابوشکور بلخی مولف آ، ابو الموید بلخی، ابو طاھر خسروانی، ابولعباس ربنجنی، مصعبی وزیر
تاریخ طبری و  کتاب. ابومنصور محمد بن احمد دقیق بلخی و دھھا شاعر دیگر را می توان نام برد، نامھ

بلعمی در این عصر نوشتھ  تفسیر طبری تالیف محمد بن جریر طبری و ترجمھ تاریخ طبری یعنی تاریخ
  . شده

فارسی و سند باد نامھ توسط  منشی از عربی بھ کتاب کلیلھ و دمنھ در زمان این سلسلھ توسط نصرهللا
آثار بسیار دیگر در فلسفھ و حکمت و شعر و موسیقی و  کاتب سمرقندی از عربی بھ فارسی ترجمھ و

انس و الفت  سامانیان بھ زبان فارسی و آثار گویندگان فارسی زبان. طب و نجوم در این دوره نوشتھ شد
متعلق ، ابو نصر فارابی. وراءالنھر رواج یافتبسیار داشتند و در عصر آنان زبان فارسی در نواحی ما

  . بھ ھمین ناحیھ و ھمین دوران است
دانشمندان اسالمی در قرنھای چھاروپنج ھجری یعنی ابوریحان بیرونی و ابو علی  دو تن از بزرگترین

 بیرونی از بیرون خوارزم و ابو علی سینا از قریھ افشند بخارا. ھمین ناحیھ ھستند سینا متعلق بھ
الدین  شھاب، نظامی عروضی، دانشمندان و شعرایی چون کرشیدالدین وطواط، در قرن ششم. برخاستند
االلباب و جوامع  عوفی بخارایی مولف دو کتاب لباب، سوزی سمرقندی، کمال الدین بخارایی، ترمذی

شیخ نجم ، لترسلمولف التوسل الی ا بھاءالدین خوارزمی، اثیرالدین اخسیکتی، الحکایات و لوامع الروایات
پا بھ عرص ، است)کھنھ اور گنج( اطراف خیوه الدین کبری بزرگترین عارف اسالمی کھ مزار او در

  . علم و ادب گذاشتند
خواجھ حسام الدین حافظ بخارایی ، مسعود سمر قندی، فخر الدین محمد بناکتی :در قرن ھفت و ھشت

 از زمره. محمد بن اسعد بخارایی مولف منشآت، بدرالدین چاچی، صوفی سمرقندی، الطا لبین مولف انیس
پوریای ولی را  پھلوان محمود قتالی معروف بھ، بزرگان این قوم عارف و شاعر و پھلوان ساکن خیوه

دولتشاه سمر قندی مولف تذکره  :قرنھای نھم و دھم. ھجری درگذشت 722می توان نام برد کھ در سال 
عبیدهللا احرار سمر قندی معروف بھ خواجھ  خواجھ، السعدین عبدالرزاق سمرقندی مولف مطلع، الشعرا

الدین کاشانی خوارزمی عارف نامی و مؤلف جواھرالسرار  کمال، احرار یکی از بزرگان مشایخ نقشبندی
   ....و قاضی میبدی و

 میر علی کاتب ھروی خطاط معروف بود کھ از بزرگترین خطاطان، وزرای عبدهللا خان شیبانی یکی از
مراکزی نظیر  گذشتھ از رونق فراوان شعر و ادب در. نستعلیق است و مزار وی در فتح آباد بخارا است

و فرھنگی درجھ اول بشمار  این شھر ھا از ھمان آغاز دوره اسالمی از کانونھای علمی، بخارا و سمرقند
از بزرگترین کتابخانھ در بخارا دایر بود  کتابخانھ معروف سامانیان کھ تا قرن چھار ھجری. می رفتند

 . ھای دنیای اسالم محسوب می شد



  خوشحال خان خ ک

   
دتوری ، کړوسی د جینجوخان کودی د ملک اکوړې، خوشحال خان دشھباز خان زوی دیحیی خان لمسی

دخ کودپ تنی کورن  د پیژندل شوی ملی مبارز ، سترلیکوال، دپ توژبې غ تلی شاعر، او قلم د میدان اتل
ھجری قمری کال کې د ) ١٠٢٢( غور ن  الر وونکی پھ پ تو دادبی مکتب بنسټ ای ودونکی دملی

خ کوداکوړۍ د سیمې د لنډی سیند پھ    خوادلرې پ تونخوادپی ور  دوه یمی خور پھ اتلسمھ نی ھ د
ھجری قمری ) ١١٠٠( پھپن ھ دیرش میلھ لرې پھ سرای نوم  ای کې زیږیدلی  ختی ی خواتھ د ار خھ

پوری یې  خوشحال خان دیوولسمی پیړۍ ستر شاعروچې ترننھ. اوخاوروتھ سپارل شوی دی کال کې مړ
توب پھ دوره کې ډیر  یرک پوه  خوشحال خان د ھلک. د یاد  یرنې پھ درن ت پرتمین تلین نیول کیږی

ھمیشھ بھ یې ، دھم ولوکلک مل ری و، مھربان دمشرانو منونکی او پھ کشرانو، قوتمن پل ونکی، زړور
ھیوادپال  لمی و خوشحال خان ، ډیرغ تلی: خوشحال د وان  پھ دوره کې. خپل ژوند پھ خوشحالی تیراو

  رنکھ چې ده د پ تو ژبې لھ شعرویلوسره ډیره مینھ درلودلھ. اتلس کلن  کې واده وکړ خ ک پھ
  . وکړ ری کال د شعرپھ ویلواو لیکلوپیلھجری قم) ١٠٤٢( نوھمداسبب و چې پھ شل کلن  کې یې پھ



 رحمان بابا

  
پھ پ توک ی د بابا لقب یا . د رحمان بابا د پیژندنی دپاره ھمدومره بس دی چې  ول پ تانھ ورتھ بابا وایی

 ھغو شاھنشو تھ ورکړی شوی دی چھ د توری او توپک پھ زور ئې پ تنو تھ ملکونھ نیولی دی او یا
خو د خبرو پھ سحر ئې د ، ھغوفقیرانو تھ ورکړی شوی دی چھ نھ ئې توره نھ ئې توپک او نھ ئې زور و

 پ تنو د زړونوعالم تسخیر کړی داو د ھرپ تانھ د زړه پھ تخت ناست پاچھی ئې کړې ده 
 لکھ چھ رحمان بابا وایی

 د پالنگ او د پیړی حاجت ئې نشتھ
 . د یارانو نشستن د زړه پھ تخت دی
ھجری وفات شو خلق یې تر اوسھ دپٻ ور پھ ھدیره کې  1118پھ سنھ ( پتھ خزانھ کاږی چې رحمان بابا

نور چا دده دمړینې نٻ ھ نھ ده ضبط کړ ې خصوصاً درحمان بابا شا ر د یونس خیبری دده ) زیارتونھ کا
ھ دٻوان کې داسې درحمان بابا پ. خولھ بده مرغھ دمړینې تاریخ یې نھ  یی، لھ سوزه ډکھ مرثیھ وایی

پھ دې شھادتونو کې یو ھغھ اوږد ، داخلې شھادتونھ شتھ چې دده ژوند تر دې کار راوروستھ ھم ثابتوی
نٻ ھ مړشو ی  28کال دمیانې پھ  1118اورن زٻب د ، نظم دی چې د اورن زٻب مړینھ پکې یاده شوې

 :دی خو پھ دې نظم کې یو بیت دی
 اوس نوبت دشاه عالم دی

 ـــــور یې شو د ردور او طـــ
ھـ ق پھ عاشور یا  پره کې خپلھ پاچایی اعالن کړې نو  کھ  اغلی  1119او  رن ھ چې شاه عالم د 

، ھـ ق کال پورې ثابتیږی 1119ق کال بولی او پھ دې وسیلھ دده ژوند تر ، ھـ 1119کامل داپاړکی د 
ھم یو نظم شتھ چې داپٻ ھ د رحمان ھمداراز دبابا پھ دٻوان کې د ل خان اوجمال خان دمړینې پھ پٻ ھ 

ھـ ق کال سره مربوط   لھ او دروا ی خپل سند نھ  1123بابا ژوند  ٻړونکو دراور ی دوینا لھ مخې لھ 
اوس چې دتاریخ مرصع متن دکامل مومند پھ ھمت خپور شو ھلتھ پھ ، ؤ  ودلی داسنھ ا کلی بلل کٻده

وتھ داورن زٻب بادشاه جمال مھمند او بعضی پس لھ ف -:صراحت سره ددې پٻ ې پھ باب لیکل شوی
ظاھر بین کوتھ اندٻش ورسره سر پھ شورش پورتھ کړی ؤ پھ مھمند کې موسریزی وه او مو سریزی پھ 
مھمندو کې کمزورې تپھ ده غرض یې داوه چې پھ داشورش کې بھ دمانا مھ ناموس وشی اربابی بھ بیا 

ھ ھر  اه چې پھ سن زر سل دوه ویشت صوبھ داری موم پھ دامیان کې ډٻر افراط تفریط ور خھ وش
اربابی یې ورکړه اما دده ناکردې چې پخوا ، ددارالملک کابل پھ نامھ دناصر خان شوه پ اور تھ راغی

دناصر خان ترسردارۍ یا پھ صوبھ دارۍ کې یې دناصر کړې وې د ناصر خان پھ خاطر وې پھ خپلې 



پھ تل یې ختنھ وکړه عیسی مھمند پھ خپل خٻل کې زور ور ارباب  کې یې کلی دعیسی مھمند ھم وواھھ 
 . دی جوړه یې د ناصر خان سره وکړه دمغل پھ وٻران  کې پ تانھ خپلھ مدعا ده

 بھر طرف کھ شود کشتھ سود اسالم است : مصرع
پھ دامیان کې دجمال دزوی دواده کار پٻښ شھ ناصر خان دوه زره روپ  ھم پھ طریق دانعام وروکړې 

سی پھ  وم دمغل جریې ورپسې کړ ھغھ شپھ چې یې دزوی واده ؤ دل کر سره ورروان شھ پھ نورعی
زخمی کو رتھ ، کوریې ورغی جمال لھ دې ھسې افتھ غافل ؤ مخې تھ ورووت تاب یې دجن  رانھ ووړ

اتیا کسھ نر   ې وړوکی ھلکان دواده ھم پھ ھغھ کور ، عیسی یې پھ کور اور پورې کړپکې وسھ، ننوت
 . خدای دې لھ دې ھسې افتھ امکان وکا، داواقعھ پھ سن زرسل درویشت وه، رسره سولکې و

موږ وینو چې ددې پٻ ې پھ باب تاریخ مرصع یو باوری او دھغھ وخت سند دی چې راور ی ھم بې لھ 
لھ بلھ پلوه رحمان بابا دتراژیدۍ ، دې چې خپل اخ  و یی لھ ھمدې تاریخ نھ ددې پٻ ې کال  ودلی دی

 :پل یوه نظم کې یو ډٻر سوز او درد ان ورویپھ خ
 ډٻر یاران وو د ل خان او جمال خان
 پھ کار نھ شو یو پھ وخت دزارستان
 کھ ھمھ واړو یارانو مخ دې تورشی
 کھ بھ  وک وبلھ یاری کا پھ داشان

 
 چې یو یار پھ سوری پروت وی بل پھ اور کې
 انوھغو تھ بھ  وک  ھ وایـــــــــــی یــــــــــار
 ھٻ  تعریف یې پھ داژ بھ وایھ نــــــــــــھ شی
 صدرحمت شھ پھ یارۍ ھــــــــــــم د ل خان
 پھ داپورتھ دیارۍ شـــــــــــرطونھ  ــــــھ وی
 چې پھ اور کـــــــې دواړه وسو ی یــکسان

 چې لھ الھ لـــھ اوالده ســــــره وســـــــــــــــــــول
  ـــوک داھسې مظلومانخدای دې نھ کـــا 

ق ، ھـ 1123کال دی نو ددې باوری سند لھ مخې تر ، ھـ ق 1123 رن ھ چې دادھماغھ پٻ ې کال ھم 
کال پورې درحمان بابا ژوند یقینی کٻږی خو تر دې وروستھ  ر نده نھ ده چې تر کوم کال پورې ژوندی 

ې تاریخ مرصع اوپ ھ خزانھ دواړه اوس پھ دې برخھ کې یو بل بحث ھم رامن  تھ کٻږی او ھغھ داچ. و
ک ل ) سن زر سل درویشت( :دپ تنو باوری سندونھ دی او پھ تاریخ مرصع کې دپٻ ې کال پھ تورو

خو پھ پ ھ خزانھ کې درحمان بابا دمړینې ، شوی او ھم دتاریخ مرصع  ولې نسخې  ای نھ پاتې کٻږی
ک ل شوی او لھ ) ھـ ق1118( پھ شمٻر  کھ ھلتھ داکال، پھ باب دا کل  ای شتھ) ھـ ق 1118( دکال

نوددې ) با ستجعال تمام قلمی شد( :بلې خوا دپ ې خزانې دترالسھ شوې نسخې پھ پای کې کاتب ک لی
 نھ بلکھ بل  ھ او ھم احیانا) 1118( ا کل  ای پیداکٻږی چې  ایی دپ ې خزانې پھ بلھ نسخھ کې داسد

ک ل شوې وی او کھ داا کل ومنو نو بیا بھ ) 18( ،)28( پھ سبب بھ) استجعال( چې ددې، وی) 1128(
 . ھـ ق کال پورې راوغزٻږی 1128درحمان بابا ژوند تر 

) 82( ھـ ق کال پھ شا او خوا کې مړ شوی وی نو ویالی شو چې ده 1128کھ رحمان بابا د ، پھ ھر حال
کلوتھ اوږدٻږی او ) 86( کال پورې یې ژوند ا کل کړونو بیا یې ژوند 1128کال عمر کړی او کھ تر 

 . داکوم غیر عادی او ناشونی ژوند نھ دی
چې ، درحمان بابا مزار دپٻ ور تھ ډٻر لنډ پھ ھزارخان  کې دی او داخوند درٻزه پھ ھدیره کې خښ دی

دده قبر پخوا لھ ، خلک یې زیارت تھ ور ی او کال پھ کال یې دپ تونستان شاعران پھ مزار غونډه کوی



ع کال پ تو  ولنې دکابل دحجارۍ او نجارۍ پھ فابریکھ کې د مرمرو لھ  ١٩۵8ھ پخو خ تو روغ و خو پ
 . ډبرې  خھ جوړ شوی  کلی او نفیس تعویذ ورواستاوه او دده پھ قبر کٻ ودل شو

 :ر تیا ھم چې
 کھ نظــــر کھ  وک پھ کارد دروٻشانو 

 خـــــــــــود بــــھ ووینې وقار ددروٻشانو 
 ا پس لھ مر ھ ھرمره خلق بې زیارت ک

  . چــــــــــې بازار وی پھ مزار ددروٻشانو
  الدین افغانی  سید جمال

  
 -والیت کنر ، اسدآباد، میالدی ١٨٣٨قمری یا  ١٢۵۴خورشیدی معادل  ١٢١٧( الّدین افغانی سید جمال
. شود برده میالدین اسد آبادی و سید محمد بن صفدر الحسین نام  ھای جمال کھ از او با نام) میالدی ١٨٩٧

وی ھمچنین از اولین نظریھ پردازان اسالمی محسوب . اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشھ اتحاد اسالم بود
  . او از پنج سالگی بھ فراگیری دانش نزد پدر خود پرداخت. شود می

تان بعد بھ ھندوس. سالگی در اکثر علوم رایج در آن زمان بھ مقام عالی رسید ١٨سید جمال الدین در سن 
ودر آنجا شریک اسرار دوست . و حجاز و مکھ سفرھایی کرد و سرانجام بھ افغانستان مراجعت نمود

سپس بھ مصر رفت و با دانشمندان آنجا . در جنگ ھرات نیز ھمراه او بود. محمد خان امیر افغانستان شد
منطق و فلسفھ  او در مصر بھ خاطر دانش و کماالتش بسیار معروف شد و در جامع ازھر. ھمنشین شد
  . شیخ محمد عبده و گروھی از فضالی مصر در کالس او حضور داشتند. داد درس می

بنا بھ دستور شیخ انصاری عازم ھندوستان شد و ضمن آشنایی با ، ھجری قمری ١٢۵۴سید جمال در 
  . علوم جدید سعی کرد تا مردم و خصوصا مسلمانان را علیھ استعمار انگلستان بسیج کند

بسیاری از . با استقبال برخی مقامات دولتی روبرو شد و شروع بھ تدریس و تبلیغ کرد در مصر
نویسندگان و روشنفکران مصر از او بھره بردند و شیخ محمد عبده مفتی بزرگ مصر او را ھمچون 

در تحوالت سیاسی مصر نقش موثر داشت و بھ ھمین دلیل پس از مدتی بھ کوشش . دانست استاد خود می
دیدند او را از مصر بیرون کردند و بھ ھند  دگان خارجی کھ منافع خود در مصر را در خطر مینماین
مدتی او را در کلکتھ زیر نظر حکومت انگلیسی ھند نگاه داشتند و بعد کھ اجازه یافت از راه . رفت

نفوذ او برای  دریای سرخ بھ اروپا رفت سلطان عبدالحمید او را بھ استانبول دعوت کرد و امیدوار بود از
  . اداره کشورھای اسالمی امپراتوری عثمانی بھره گیرد



کھ بھ  کرد تا این او پس از مدتی از چشم سلطان افتاد و مواجب او را قطع کردند و با فقر زندگی می
در ) میالدی ١٨٩٧مارس  ٩( ھجری قمری ١٣١۴سرطان فک مبتال شد و او را جراحی کردند و در 

برخی از ، عالوه بر دیدگاه شماری از پژوھشگران. در گورستان شیوخ دفن گردیداستانبول درگذشت و 
در تالفی ضدیت با نظام قاجار و قتل  - یاران سید ھم عقیده دارند کھ سید توسط اعوان سلطنت قاجاری

  . است مسموم شده و بھ قتل رسیده- ناصر الدین شاه 
این درخواست از سوی دولت عثمانی مورد ، لبد اوبنا بھ درخواست دولت افغانستان مبنی بر انتقال کا

الدین از استانبول بھ کابل منتقل شد و در صحن پوھنتون  پیکر سید جمال ١٣٢٣قبول واقع شد و درسال 
نام دارالفنون بھ آنجا گذاشتھ شد و در ، آباد دفن گردید کھ با دفن تابوت او در این محل کابل درمنطقھ علی

وی کھ . سازه بلندی از سنگ آبنوس سیاه باالی آن گردید ١٣۴٢اه درسال زمان سلطنت محمدظاھرش
، بعد از سالیان متمادی فعالیت و تالش، اتحاد اسالم و وحدت مسلمین بوده، ھدف اصلی اش در تمام عمر

  . توان عنوان داشت کھ در چند مورد تحول و انقالبی آفرید می
نزاع میان سنیان و شیعیان با طرخ مبارزه با استعمار و ھای اختالف و موارد  بھ فراموشی سپردن مایھ

استبداد و تالش در احیای اسالم و عزت مسلمین انتقال بعضی نطظرات کلیدی تشیع بھ برخی علمای 
کھ در عین وحدت ، ھای بزرگس چون االزھر ترویج نوعی ناسیونالیسم مثبت تسنن و تسری بھ حوزه

  . شود ھای اسالمی در برابر استعمار مربوط می زمینبھ حفظ استقالل ملی در سر، مسلمین
توان چنین  ھای وی پس از سالھا تالش بھ عنوانی میراثی باقی ماند را می در مجموع آنچھ از اندیشھ

برای رھبری مسلمانان و تامین نیرومندی و پیشرفت آنان ، اعتقاد بھ توانائیھای ذاتی دین اسالم. برشمرد
  گوشھ نشینی و بی خرکتی، ممبارزه با روحیٔھ تسلی

بازگشت بھ منابع اصیل اندیشھ اسالمی تبیین تعالیم اسالم بھ زبان روز و فراخواندن مسلمانان بھ یادگیری 
. بھ مثابھ نخستین گام در راه نوزایی اجتماعی و فکری مسلمانان، علوم جدید مبارزه با استعمار و استبداد

بارزات سیاسی و برداشتن مرزھای موھوم بین دیانت و تالش در راه گسترش حضور روحانیت در م
  . سیاست بویژه در جوامع اھل تسنن

ادعای خود سید جمال ، محققین افغانی دالیلی را كھ برای اثبات افغانی بودن سید جمال الدین ارایھ داده اند
عروة الوثقی خود  او در نوشتھ ھا و آثارش خود را افغانی معرفی كرده در، الدین برافغانی بودنش است

ونیز سید غالم حسین موسوی از قول او در . االفغان و ھی اول ارض مس جسمی ترابھا: نوشتھ است
  . انی اخطرت لترك بالدی االفغان مضطربة بھا االھواء و االغراض: كتابش نقل كرده است

ھند اورا بھ عنوان  كشورھای عربی و شبھ قاره، غیر از ایران در دیگر كشورھای جھان بویژه در تركیھ
سیدمحمد علی آستانھ و دیگر ، شیخ عباس قمی، ابراھیم صفایی، مدرسی چھاردھی. افغانی می شناسند

  . از خانواده ھای بزرگ افغانستان دانستھ اند، نیز او را فرزند سید صفدر حسینی، ایرانیان
“ سید جمال الدین در قریھدر زندگی نامھ سید نوشتھ است كھ ، شیخ محمد عبده شاگرد و ھمكار سید

  . ھجری قدم بھ دنیا نھاد 1254از قرای كنر در سال “ اسعدآباد
محمدپاشا مخزومی دوست و پیرو ، سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار، ادیب اسحق شاگرد سید

عالمھ ، محمد فرید وجدی در دایره المعارف، جرجی زیدان نویسنده مصری، عبدالقادر مغربی، سید
عبدالرحمن رافعی در ، احمد امین مصری، سید حسین شیرازی“ مجالی االسالم“ ربامات در كتابحید

  . سید جمال الدین افغانی را از اسعدآباد كنر دانستھ اند، دكتر عثمان امین، كتاب عصر اسماعیل
اسعدآباد سیدجمال الدین در قریھ : ھم چنین ابراھیم مصطفی الوكیلی در كتاب مفاخر االجیال می نویسد

تدوین سید مبارز ، در كتاب مقام جمال الدین افغانی. متولد گردید 1254یكی از قریھ ھای كنر بھ سال 
سلیم كاھندری وغیره ، ضیاءالدین برنی، ابوالكالم آزاد، ھجده مقالھ از اقبال، چاپ دكن ھند، الدین رفعت

، نیزاستوارد لوتروب امریكایی با ذكر دالیلو . چاپ شده كھ مسقط الراس سید را افغانستان تایید كرده اند
  . سید را از اسعدآباد كنر و ملیت او را افغان ثابت كرده است



در كناراین گواھی ھا ادبیاتی كھ سید در نوشتھ ھای فارسی یا دری اش بكار برده نشان می دھد او افغانی 
وابستگی و شناخت او از افغانستان  را نوشت كھ بیان“ تتمھ البیان فی التاریخ االفغان“ اوتاریخ. است
و نیز در البالی نامھ ھایی كھ سید برای ایرانیان نوشتھ برخی از واژه ھا و اصطالحات ناب . است

افغانی بكار برده شده است كھ در ایران نھ در گذشتھ و حال رواج دارد كھ تفصیل آن دراین چكیده نمی 
  . گنجد

  :آثاروی
  رسالھ نیچریھ

  »عروةالوثقی«روزنامھ مقاالت در 
  مقالھ در رد خطابھ ارنست رنان

  ھا نامھ
  »ضیاءالخافقین«مقاالت در نشریھ 

ھا توسط سید  ترین چاپ آن ترین و کامل تتمة البیان فی تاریخ االفغانو نیز کتابھا و رسائلی دیگر کھ منقح
  . است ھادی خسروشاھی صورت گرفتھ

  )ملن  جان( محمدامین

  
  کھ پھ حال زما خبر تمام جھان شی 

   ول عالم بھ پھ فریاد ان پھ سوران شی 
  لکھ زه چې داسې زٻړ زبٻ لی  ر م 

  ھر بشر بھ داسې زٻړ لکھ زعفران شی 
  زه ر لی معشوقو یم نھ رغٻږم 

  کھ عالم رانھ د  یرمې حکیمان شی 
  کھ  وک ما منع کوی د یار لھ دره 

  د ماھی پھ وچې  ھ رن ھ  ذران شی 
  تسلی زما د سوی زړ ی دا ده 

  یو ل کلھ بھ  کاره د یار چشمان شی 
  . د یار مخ تھ منتظر زه ملن  جان یم



بھســــودو د چمیار د کلی  د عـــبدالشکور زوی د نن ــرھار د) ملن  جان( محمدامین ملقب پـھ
لـــړ کی یـو پـیاوړی او خـــوږ ژبی شاعر تــیر  ـــرانو پـھاوســیدونکی د پـ ــتنویود ملی او ولسی شاع

لمــریـز کال کی زیـږیدلی او پـھ دری کلــنی کی ئی پالر مــړ او یـتـیم  ھجـری 1296دی پـھ . شـــویدی
پیداکولو  پدغـــھ وخت کی دده ډیــره کـوچـنی او خــورا بی وزلی کـورنی د رزق او روزی د. پاتی شــو
ســیمھ کی د چادســره پـھ کلی کی  د چمــیار کلی نھ د پــیروړ ســیمی تـھ ولـیږدیده او پـھ ھغـھ پھ نیت

پاتی شــو او د ھغـھ وروســتھ د کامی د داربن  کلی  د پـن لس کلـنی پوری پدی کلی کی. میشت شــوه
وزلی ئی خـپلی ور ی شــپی زیار ل ــیا شــو او پـھ ډیـری سـختی او بی  ړ او ھلــتھ پـھ کار اوالتـھ و

 ت او د محــیط عکس العمل دالده د لومــړی  ل لــپاره خــپل تاثرات او جذبات او حا. ســبا کـولی
  . شــو خــوږو او روانو کلمــاتو پـھ تــرڅ کی وپـیل چـھ پـھ نتـــیجھ کی شـعر تری جـوړ

ھغـھ وخت خــپره شــوه چی  ور ـپا ی کی دده لومــړی تــرانھ چی وروســـتھ بیا د اتحاد مشــرق پـھ
مشــھور او پـھ ادبی محافلو کی وپــیژندل  او د ھغی لھ املھ،  اغلی خادم ددغــھ ور ــپا ی مدیــر ؤ

  . د ھغی یـو بیت دا دی. شــو
 دتوتیـانو نھ پـــریـږدی زاغـان بـاغ دی

   دی پ تون مالیار پکی وژنی پری خــپل  ان
تنظیمونکې پھ  لمـریـز کال کابل تھ راغې او پـھ کابل رادیو کی د پ ـتو د موسـیقی دھجـری  1332 پـھ

  . ی او پـدی ډیــر زوریدهالده لـیک لوست نشــو کو. تو ھ مقــرر شــو
 وخــتی چی محروم لھ علمھ زه ملن  جان پاتھ شـــوم

   س د چا  ریوان سـرهالکی زما  بـــــند بھ وی قـیامت
دپ ـتونســتان د ازادی د غـور ن  د لــیاری فدا کار ، ردمن او د ولس پھ خـوږ خـوږمند وطن پھ درد د

د شـمعی پـتن  او د ازادی ، د  ل بلبل، د حسن او جمال لــیوال. ؤ او د پ ــتون د پــرمخت  ارزومن
علمی ســره  بید نفاق او  ـوندی ســره ئی د ــمنی او د ، نادودو او تـیریو ســره ئی مخالفت د. ملن  ؤ

او د پ تنې کلــتور . کــړیده د ل ی او بیکاری پھ مقابل کی ئی  ـھ پھ  ین ھ مجادلھ. ئی ج ــړه درلـوده
. احــترام ئی ساتھ او پـر کشــرانو ئی شفقت کاوه د مشــرانو، ممثل او مبلغ او د نن  او غــیرت  و ھ وه

او بی سـوادو د رسمی او ولسی کسانو ، خـواصو د پوھـو د عـوامو او ده د لــری او بــری پ ــتونخــواه
 دا خــو  کھ چی  ول پ تانھ ده تھ. درلود او ھــر چا ورتھ پھ درنھ ســتر ھ کــتل پھ زړو کی ئی  ای

  .  ــران او پھ زړه پوری او د  ولو خــیر او سعادت دده ومــړی ھــیلھ او ارزو وه
  د ناز پھ خوب ویده وې ما ژړل تھ
 بې غمھ آسوده وې ما ژړل تھ
 د مخ او د سپوږم  مقابلھ وه ستا

 تھ پھ مخ ترې آزموده وې ما ژړل
 خوشبویی چور لیون  کړم ستا د زلفو

 تھ پھ عطرو کې لمده وې ما ژړل
 در نی وکړ ما درخواست د یوې خولې

 راتھ  کارې آزرده وې ما ژړل
 شو وچ بال ت زما پھ او کو باندې لوند

 رورده وې ما ژړلتھ پھ ناز کې پ
  دا زما ملن  جان برخھ کړیدل دی

  
   نازه پرخنده وې ما ژړل کھ لھ



  کھ پھ حال زما خبر تمام جھان شی
  سوران شی  ول عالم بھ پھ فریاد ان پھ

  لکھ زه چې داسې زٻړ زبٻ لی  ر م
  ھر بشر بھ داسې زٻړ لکھ زعفران شی

  زه ر لی معشوقو یم نھ رغٻږم
   یرمې حکیمان شیکھ عالم رانھ د 
  منع کوی د یار لھ دره کھ  وک ما

  د ماھی پھ وچې  ھ رن ھ  ذران شی
  دا ده تسلی زما د سوی زړ ی

  یو ل کلھ بھ  کاره د یار چشمان شی
  . د یار مخ تھ منتظر زه ملن  جان یم

  ) ھزا ره( فیض محمد کا تب

   
و  یک خا نوا ده د ھقا ن د ر د ھکده ز رد سنگد ر . فیض محمد فر ز ند سعید محمد و نوا سھ خد ا دا د

علو م متد ا و لھ را د ر زا د گا . بھ د نیا آ مد) ق 1٢٧٩( لسو ا لی قره با غ و ال یت غز نی د ر سا ل
ھش نز د علما و فضال محل و مسا جد قر یھ ا ش فرا گر فتھ و پس ا ز حا د ثھ خا نھ جنگی د ر قره با 

د و با ) 1305( ھا ر گر د یده و د ر آ ن شھر بھ تحصیل پردا خت د ر سا لغ ر ھسپا ر و ال یت قند 
بد ین تر تیب کا . بھ ا کتسا ب علو م و د ا نش مصرو ف شد) 1310( ره بھ وطن با ز گشت و تا سا ل

ال ھو ر و کا بل بھ تحصیل پر د ا ختھ بود و بھ علو م مختلف د ستر سی پیدا ، قند ھا ر، تب د ر غز نی
 . ه بودکرد

ا د ، کا تب فا ضل. ا رد و و ا نگلیسی ر و ا ن صحبت میکرد، عر بی، پشتو، کا تب بھ زبا نھا ی د ری
) شیرپور( شخصیت ر و شنفکر و ا ز جملھ مشرو طھ خوا ھا ن ا و ل بود کھ مد تی را د ر زند ا ن، یب

ثر شنا ختی کھ حبیب ا   خا ن ا ا ما بھ ا ، کا بل بھ جر م رو شنفکری و رو شن نگری گذ شتا نده بو د
تو سط ا ستا د ) ق 1320( کا تب د ر سا ل. ز ز ما ن شھزا د گی با وی د ا شت ا ز حبس ر ھا گر د ید

ش مال محمد سر و ر ا سحا ق زا ئ کھ مشا ور و نو یسنده خا ص د فتر سر د ا ر نصر ا   خا ن بود 
ا ستخد ا م شد برا ی ا ین منظو ر ا سنا د د –یب ا   خا ن بھ صفت تا ر یخ نو یس بھ د ر با ر ا میر حب

کا تب یکی ا . ر با ر و مدا ر ک تا ر یخی قا بل د ستر س و کتا بھا ی الزم را د ر ا ختیا ر وی گذا شتند
ز فر ز ندا ن قشر عا مھ و ز حمتکش ا فغا نستا ن و ا ز فقیر تر ین مر د م ا ین سرز مین بود کھ بھ د ر 

د ا نا ی و ا خال ق و ا ز ھمھ مھمتر و قو ف بھ ر مو ز نو ، فھم، راه یا فت و علت آ نھم لیا قت با ر



یسند گی و نگا ر ند گی و تجر بھ علمی ا ش بود کھ کمتر کسی د ر آ ن و قت دا را ی چنین خال قیت 
و د ر محیط د ر با ر حقا  کا تب حقیقتا نو یسنده پر کا ر و با حو صلھ و مو ر خ عا لم و توا نا بو د. بود

یق و وا قعیت ھا را آ ن چنا ن با مھا ر ت و زر نگی د ر ز یر لفا فھ عبا ر ا ت می آ را ست ثبت و نو 
شتھ می کرد کھ ا قدا م بھ ا ین ا مر د ر آ نروز در زیر چکمھ ھا ی ا ستبدا د ی ا مرا ی خود کا مھ 

و ی با شجا عت و زر نگی خا صی د ست بھ ا ین ا قد ا م خیلی ھا پر خطر و د ور ا ز ا مکا ن بود ا ما 
پر خطر زد ویک سلسلھ حقا یق نبا ید گفتنی د ر با ر را بگو نھ مستند و مفصل د ر ج و ثبت تا ر یخ 

تو ھین و تحقیر ا میرا ن نیز و ا قع ، کھ د را ین حصھ با متو جھ شد ن ا میرا ن بعضا مو رد خشم. کرد
 . گر د ید ند

د ر ھم و د ینا ر نھ نموده و ، جال ل، کا تب ر و شنفکر و متعھد ر سا لت نو یسند گی را فدا ی جا ها ما 
کا تب د ر ا ثر ز حما ت شبا ر . پو یند ه و ا ستوا ر د ر ا ین آ ر ما ن مر د می خو یش گا مز ن شد ند

ر د و جلد مشتمل بر و قا  د) تحفھ ا لحبیب( وزی و ا ستعدا د فطر ی خو یش کتا ب ضخیمی را بھ نا م
نو شت و مجد دا ما مو ر ) ق 1297( ا لی تا سا ل) ق 1160( یع عصر ا حمد شاه ا بد ا لی ا ز سا ل

شد کھ و قا یع عھد ا ما ر ت ا میر عبد ا لر حما ن خا ن را بھ شمو ل ا و ضا ع عصر ا میر حبیب ا   
 . دخا ن تا ز ما ن خو د ش بر شتھ تحر یر د ر آ و ر 

 د ر) ق 1322( کا تب نگا ر ش تحفھ ا لحبیب را بھ قلم خو ش خط و ز یبا ی نستعلیق د ر ما ه شوا ل
و قا یع . بھ پا یا ن ر سا نید کھ ا ین کتا ب د ر آ ر شیف ملی ا فغا نستا ن مو جو د ا ست) صفحھ885(

ب خا ن و پا یا ن جنگ د و م ا  تا ر یخی جلد د و م تحفھ ا لحبیب ا ز سقو ط ا ما ر ت ا میر محمد یعقو
کا تب کھ نو یسنده شجا ع و توا نمند بود با د ر . ختم می شود) ق 1297( فغا ن و ا نگلیس د ر سا ل

 نظر دا شت ھنر نو یسند گی چنا ن بھ تحر یر و قا یع و
ھ خو د ا حوا د ث تا ر یخی پر دا ختھ ا ست کھ ا ر ا ین حسن ز یبا یی و نو یسند گی و ھنر مند ی ک

ھمچنا ن وی بھ ا نتقا د ھای . میر حبیب ا   خا ن شخصی با مطا لع بود تمجید و تحسین نیز نموده ا ست
و لی . غیر علمی نا قد ا ن بی ما یھ و بی سو یھ و حسود ا ن جو ا بھا ی علمی و سنجیده نیز دا ده ا ست

ا ز ا شخا ص صا حب غر ض د ر با ر ا قبا  متا سفا نھ کتا ب تحفھ ا لحبیب د ر ا ثر مخا لفتھا ی عد ه
) سرا ج ا لتا ر یخ( بنا ا میر حبیب ا   خا ن ا مر کر د ا ین کتا ب بطرز د یگری یعنی. ل چا پ نیا فت

لذ ا کا تب با سعی و تال ش کا مل ا ز و قا یع مشتر ک و مشا بھ تحفھ ا لحبیب و سرا . د ر آ ور ده شو د
کتا ب سرا ج ا لتا ر یخ . و با ا ر زشی سرا ج ا لتو ا ر یخ ر ا تا لیف نمو د ج ا لتا ر یخ کتا ب مھم

نخستین کتا ب ثبت و ضبط و قا یع د و لتی و حکو متی ا فغا نستا ن شمر ده می شو د کھ تو سط کا تب 
ت بد یکی ا ز مو ا ر د ا ین کتا ب د را ین ا مر نھفتھ ا ست کھ و ی با شجا عت و شھا م. بو جو د آ مد

 و ن تر س و ھر ا س ز یر کا نھ د ر ھر جا ی آ ن بھ صر ا حت خیا نت
و ر شو ت ستا نی مقا ما ت د و لتی و حکو متی را بیا ن دا شتھ ا ست کھ کا تب با تحر یر ا ین عبا را 

 مولف کتا ب) میرخوا ند( میتو ا نیم کا تب ر ا. ت مو ر د نکو ھش و سر ز نش نیز وا قع شد ه ا ست
عصر تیمو ر یا ن بھ حسا ب آ ور یم و ھمچنا ن و یرا بیھقی نیز میتوا نیم بگو یم طو ) و ضت ا لصفا ر(

گر چھ پرو ر ده خا ند ا ن غز نو یا نم ا ما ا ما نت تا ر یخ نگا ر ی مر ا و ( :ر کھ بیھقی خود می گفت
تب ھم د ر بیا ن حقا یق تا ر یخی با د ر نظردا شت ھمین ا مر کا ) ا می د ا رد کھ حقا یق ر ا بیا ن کنم

  . بھ شیوه خو د ش مو ففیت حا صل کر د ه بو د
محمد علی پسر فیض . کتا ب سرا ج ا لتو ا ر یخ بھتر ین و معتبر تر ین تا ر یخ عصر حا ضر ا ست

بھ تما م نو شتھ ھا و ا سنا د و مدا ر ک با ز ما نده پد ر خود را ) شمسی 1358( محمد کا تب د ر سا ل
نخستین کتاب ثبت و ظبط و قایع دولتی و حکومتی ) سراج ا لتواریخ( ا ین کتاب. آ ر شیف ملی سپرد

یکی از موارد اھمیت این کتاب در این امر نھفتھ . افغانستان شمرده میشود کھ توسط کتاب بوجود آمد
ت و زمانی بھ است کھ وی با شجاعت و شھامت بد ون ترس و ھراس زیر کانھ در ھر جای آن بھ صراح



لفافھ و عبارات رشوت ستانھا یھا جور و جفا ھا و ستم و بد کاریھای کارداران عالی مقام دولت را 
 کتاب. نکوھش و انتقاد کرده کھ از ھمین سبب مورد سرزنش وعتاب حکمرانان واقع گرد یده ا ست

بھ تیراژ محدود چاپ ق در مطبعھ کابل در سھ جلد و  1333الی  1331در سالھای ) سراج التواریخ(
در . گرد ید کھ متاسفانھ بزودی کمیاب شد و چز در کتابخانھ ھای مھم جھان در دیگر جا ھا پیدا نمیشد

شمسی جلد اول و دوم آن در پشاور تجدید چاپ شد و از جلد سوم آن خبری نبود تا اینکھ در  1369سال 
 نشمندان و عالمان افغانی میگویند کھبرخی از دا. جلد سوم آن نیز چاپ گرد ید 1370زمستان سال 

جلد چھارم و پنجم ھم داشتھ است کھ آنان آنرا دیده اند کھ متاسفانھ مجلدات آن فعآل ) سراج التواریخ(
  . مفقود است

منافع و  کاتب از این سبب در نز د مردم افغانستان بویژه فرھنگیان و دانشمندان محبوبیت دارد کھ وی بھ
ارج قایل بوده و ھر گونھ د سیسھ توطیھ درین راه را رد می نمود و برای وفاق ستان مصالح علیای ا فغان

ملی و برابری و مساوات وعد ل و عدالت ھمیشھ ساعی بود کھ این امر از عضویت و کار و پیکار آن 
در نھضت مشروطیت اول بخوبی ھویدا و روشن است بھ ھمین لحاظ با قلم رساا ش حقایق را عریانتر و 

پرواتر بیان کرد و رسالت تعھد ش را در برابر مردم وطن خویش صاد قا نھ انجام داد ھرگز بھ  بی
معاملھ گری و سواد گری در سرنوشت ملی و مردم و ملیت خویش دست نیازیدو از ھمین روا ست کھ 

خصیت سر انجام این ش. بحیث یکی از مورخان راستین نامش جاویدانھ ھمھ زمانھ ھا بوده و خواھد بود
“ شیعھ“ در حالیکھ وی را با سایر بزرگام“ دوره حبیبی“ بر جستھ علم و فرھنگ و سیاست در اثر مظالم

ش برای اخذ بعیت از مردم ھزاره بھ ھزاره جات ارسال کرده بود چون مردم ھزاره  1308در سال 
لت و کوب و توھین  وی ازین کار بخشم آمده امر بھ، ر ا نپذ یرفت“ حبیب هللا کلکانی“ حکومت و بعیت

ایشان داد کھ در اثر ھمین لت و کوب و ضربات ناشی ازاین کاتب ضعیف و زھیر و مریض گشت و از 
در شھر کابل بخاک  1308رمضان  16اثر آن بھ جاویدان گان پیوست و جسد آن روز چھار شنبھ 

ھ مایھ افتخاری رھروان حق کاتب از میان مر د مش رفت ا ما آثار پر بار و فنا ناپزیراش ک. سپاریده شد
 . و عدالت است جاویدانھ در بین ماست

  عالمھ اقبال

   
میالدی در شھر سیالکوت از ایالت پنجاب ھند  ١٨٧٣در سال ، دار و نواندیش فیلسوف و متفکر نام، اقبال
از محضر سر  نام کرد و ی فلسفھ در دانشگاه الھور ثبت پس از تحصیالت مقدماتی در رشتھ. دنیا آمد بھ



اول در دانشگاه پنجاب بھ پایان  ی ی لیسانس این رشتھ را با احراز رتبھ دوره. تامس آرنولد بھره برد
در سال . فراگیری زبان پارسی و عربی روی آورد بھ، در ھمین حال. رساند وبھ استادی برگزیده شد

ی سر تامس  بھ توصیھ سپس. دی اقتصاد بھ زبان اردو تالیف کر نخستین کتاب خود را در زمینھ ١٩٠١
در . بھ مطالعھ و تحصیل پرداخت جا ی تحصیالت عازم اروپا شد و سھ سال در آن آرنولد برای ادامھ

، گرایان سرشناس از ھگل، جا با مک تیگارت آن ی فلسفھ پذیرفتھ شد و در دانشگاه کمبریج در رشتھ
  . آشنا شد، مستشرقان بنام از، ادوارد براون و رینولد نیکلسون

ی دکترای خود  مونیخ در آلمان شد و رسالھ ی اخالق از کمبریج وارد دانشگاه ی فلسفھ پس از اخذ درجھ
، گوتھ، ھگل، کانت، اقبال از میان متفکران غرب بھ آثار الک. نمود تدوین» سیر فلسفھ «را با عنوان 

ی زبان و ادبیات پارسی بود  شیفتھ اقبال. بستگی خاصیداشت شرقیان بھ اشعار مولوی دل و از، تولستوی
خود برگزیدوھمچنان اقبال عاشق دلباختھ کابل وافغانان بود کھ  و زبان پارسی را برای بیان آراء و افکار

جھانی تحول - اقبال بھ تدریج از یک شاعر وطنی بھ شاعری اسالمی. اشعارزیادی درین دومورد سرود
 فکران وی یکی از نخستین منادیان وحدت اسالمی بھ شمارجایی کھ بھ اعتقاد بسیاری از مت تا، یافت
. را منتشر کرد «خودی اسرار خودی و رموز بی«، ھای نخست بازگشت بھ ھند اقبال در سال. رود می

نیکلسون کھ از قبل استعداد وی را . ی وی رسید استاد فلسفھ، نیکلسون ھا بھ دست رینولد این منظومھ
 کھ در بدین ترتیب اقبال پیش از آن. ظومھ بھ زبان انگلیسی اقدام نمودی این من ترجمھ شناخت بھ می

  . در انگلستان بھ شھرت و اعتبار رسید، ھندوستان شناختھ شود
متعدد میان  ھای منازعات و کشمکش. گذاری پنجاب انتخاب شد بھ عضویت مجلس قانون ١٩٢٦اقبال در 

کھ در  مند کرد تا این عالقھ ھای سیاسی شرکت در فعالیتمسلمانان و ھندوھا و عشق بھ آزادی وی را بھ 
. پیشنھاد تشکیل دولت پاکستان را مطرح نمود، ی حزب مسلم لیگ در احدآباد ی سالیانھ در جلسھ، ١٩٣٠
عنوان پدر  اما بھ، ببیند ١٩٤٧کھ استقالل کشور پاکستان را در سال  کھ اقبال چندان زنده نماند با این

معروف “ یوم اقبال«روز تولد او کھ بھ  احترام فراوانی برخوردار است و ھر سال در معنوی پاکستان از
تمدن و فرھنگ ، ی وافر اقبال بھ سرزمین عشق و عالقھ. شود می ھایی ویژه برگزار ھا و آیین جشن، است

  . جا کھ کابل را قلب آسیا گفت تا بدان، ھای وی ھویداست سروده افغانستان در تمامی آثار و
   ھا  وبیتید

 سحر در شاخسار بوستانی
 خوانی گفت مرغ نغمھ چھ خوش می

 داری برآور ھرچھ اندر سینھ
  فغانی، آھی، ای نغمھ، سرودی
 گفت بلبل باغبان را سحر می

 در این ِگل جز نھال غم نگیرد
 خار بیابان رسد بھ پیری می

  ولی ُگل چون جوان گردد بمیرد
  

  پرسی میان سینھ دل چیست؟ چھ می
 خرد چون سوز پیدا کرد دل شد

 دل بود لیکن دل از ذوق تپش
  چو یک دم از تپش افتاد ِگل شد

  
 خانھ و دیر کنشت و مسجد و بت

  !جز این مشت گلی پیدا نکردی



 جز بھ دل َرست ز بند غیر نتوان
  . دلی پیدا نکردی! تو ای غافل

اقبال الھوری کھ » جاویدنامھ«ند کھ کتاب ادبیات منظوم پارسی بدان مندان بھ شاید شماری اندک از عالقھ 
زبان  بھ، میالدی ١٩۵7در سال ، نیم قرن پیش از این نزدیک بھ، زبان پارسی سروده شده در اصل بھ

داند کھ ھرمان ھسھ  ُگمان کمتر کسی می اما بی. آلمانی ترجمھ و در شھر مونیخ منتشر شده است
شناس  اسالم، را آِنماری شیمل» نامھ جاوید«. نگاشتھ است پیشگفتاری کوتاه بر ترجمھ ی آلمانی این کتاب

پیشگفتار ھرمان ھسھ . زبان ترکی زبان آلمانی و سپس بھ نخست بھ: دو زبان ترجمھ کرد بھ، نامدار آلمانی
نواز است و شاید تنھا اظھار نظر او  اما جذاب و جان، کوتاه» جاویدنامھ«بر ترجمھ آلمانی شیمل از 

کند کھ آشنایی ھسھ با آثار و افکار  ذھن خطور می البتھ در نگاه اول این پرسش بھ. پارسیادبیات  دربار 
نخست آنکھ . اقبال نزدیک کرده است اقبال از چھ طریق صورت گرفتھ و اصوالً چھ چیز ھسھ را بھ

تأثیر  گمان بی. آن دلبستگی و گرایش داشت زمین آشنا بود و بھ ادبیات و عرفان مشرق دانیم ھسھ بھ می
 »سیدارتا«و ) Die Morgenlandfahrt(“ سفر شرق«عرفان و حکمت شرق را در دو کتاِب 

)Siddhartha (روُدلف «افزون بر این ھسھ با فیلسوف آلمانی . توان دید بیش از دیگر آثارش می
، ھای شیمل با آثار و افکار اقبال آشنا شده بود کھ از طریق نوشتھ) Rudolf Pannwitz(“ پانویتس

با این فیلسوف آلمانی در ، میالدی ١٩۵1در سال ، از سوی دیگر شیمل. دوستی و مکاتبھ داشت
شد طرح دوستی  ِی سوئیس برگزار می»آسکونا«ھمت کارل گوستاو یونگ در  ھایی کھ بھ سمپوزیوم

بزرگترین ، پانویتس پس از مطالعھ اولین تحقیق شیمل درباره اقبال. نگاری داشت ریختھ بود و با او نامھ
  . ستایشگر این متفکر و شاعر مسلمان شده بود

پس از اتمام ترجمة ، ادبیات عرفانی شرق آگاه بود حال آِنماری شیمل کھ از دلبستگی ھرمان ھسھ بھ
را پیش از » نامھ جاوید«متن ترجمھ کتاب ، از طریق دوست مشترکشان پانویتس، اقبال» نامھ جاوید«

ناگفتھ نگذارم کھ . کند کھ پیشگفتاری بر این کتاب بنویسد از او خواھش می فرستد و انتشار برای ھسھ می
از . در آن زمان نھ آِنماری شیمل در شرق معروفیت چندانی داشت و نھ اقبال در غرب شناختھ شده بود

حساب زیرکی این بانوی فرھیختھ گذاشت کھ یکی از  توان بھ رو درخواست شیمل از ھسھ را می این
ھای خود از ادبیات منظوم شرق را با پیشگفتار یکی از نامدارترین نویسندگان غرب و  جمھنخستین تر

حاصل کار متن کوتاھی است کھ از آن زمان تا کنون در سرآغاز ، ھر حال بھ. برنده جایزه نوبل آراست
اقبال نگاشتھ و نیز کتابی کھ شیمل دربارة زندگی و آثار » نامھ جاوید«ھای ترجمة آلمانی کتاب  تمام چاپ

  . خوانید شود و ترجمھ فارسی آن را در زیر می دیده می، است
سھ قلمرو معنوی  بھ] Sir Muhammad Iqbalیا اگر دقیقاً کالم ھسھ را بکار گیریم [اقبال الھوری «

، قلمرو معنوی ھند: شوند آثار گرانسنِگ او نیز از سرچشمھ این سھ جھان معنوی سیراب می. تعلق دارد
، آموختھ قرآن، مسلمانی برخاستھ از سرزمین ھند. زمین ھای مغرب روحانی و دنیای اندیشھجھان 
و با برگسون و نیچھ ، اما سخت متأثر از پیچیدگی فلسفھ غرب -دیده ودانتا و فرھیختھ عرفان شرقی تعلیم
شده  اما تقدیس، اقبال عارف نیست. کند قلمرو معنوی خویش ھدایت می ای بھ ما را در عروج فزاینده، آشنا

سرچشمھ توانایی . لیکن فیلسوفی نظری است، گراست و نھ پیرو برگسون نھ ھگل. موالی روم است
دینداری کھ خود را ، اقبال دیندار است. فکری او اما در جای دگر نھفتھ است؛ در دیانت و در ایمان او

، سرتاسر متھورانھ و مردانھ است، ستبینانھ و کودکانھ نی با این ھمھ ایمان او کوتھ. وقف خدا کرده است
. ای برای این جھان نیز ھست بلکھ مبارزه، آتشین است و پیکارگر؛ و پیکار او تنھا در راه خدا نیست

خواسِت آزادگی و آزاداندیشِی دینی را ، ھیچ تردید زیرا ایمان اقبال ادعای فراگیری و جامعیت دارد و بی
  . نام و در خدمت خدا بھ، ت متحدرؤیای او بشریتی اس. نیز در بردارد

گسترة دانش و فرھیختگی اقبال و شوق خیالپردازِی ، زمین مشرق در نگاه راھیان سفِر معنوی بھ
گر نخواھد شد؛ بلکھ قدرت عشق و  جلوه، ظرافت او ھمچون نبوغ مھم و ِمِھین این اندیشمنِد توانا ُپر



خاطر آتشی کھ در  او را بھ، مسافران این راه. تبرانگیز اس نیروی خالقیِت شاعرانة اوست کھ تحسین
او را » جاویدنامھ«خاطر جھاِن تصاویر شعرھایش گرامی خواھند داشت؛ و کتاب  سینھ نھان دارد و بھ

  . »دوست خواھند داشت» غربی - دیوان شرقی«چون 
ھ شاید حركت و ك بھ امید آن، ریخت“ خوابگھ مورچگان آب در«ھای نو و انقالبی خود  اقبال با اندیشھ

بھ  ھای حاصل نماند و امروز اندیشھ ھایش چندان بی كھ تالش. آورد تحولی در اقوام بھ خواب رفتھ پدید
بھ خصوص ، انسانی عاملی است برای ھر، جامانده از او كھ عمدتا در قالب شعر پارسی گنجانده شده

ر  د. بایستھ است بازیابد كھ چنانكند و كرامت خود را   انسان مسلمان تا در خویشتن خویش نظاره
ھای دور و نزدیك مسلمانان  موذنان سیالكوت از فراز مأذنھ میالدی كھ بانگ 1877سحرگاه نھم نوامبر 

  . محمداقبال الھوری پای بھ ھستی نھاد، خواند می خفتھ را بھ عمل خیر فرا
افكار و آثارش  درنوردید و بعدقاره را  اش تمامی شبھ ھنوز سیسالگی را پشت سرننھاده بود كھ آوازه

نیكلسون و آربری كھ فقط  چندان اعتبار و شھرت یافت كھ منتقدان و مترجمان ادبی بزرگ غرب نظیر
 گرچھ طی نزدیك بھ. بھ ترجمھ آنھاكردند ھای تراز اول زبان پارسی را ترجمھ كرده اند مبادرت منظومھ

رشتھ تحریر  متعددی درباره وی بھ  ھا و رساالت ابمقاالت و كت، گذرد ھفتاد سالی كھ از فقدان او می
است كھ ھنوز ابعاد شخصیت  ولی حقیقت این، زنند ھزار تخمین می18درآمده كھ تعداد آنھا را بالغ بر 

حسرت فھم «از ھمان زمان حیاتش  او نیز ھمانند مقتدای خویش. وی بھ درستی شناختھ نشده است
  :ھ گفتھ استاز ھمین روست ك، خورده را می» درست

 چون رخت خویش بربستم از این خاك
 ھمھ گفتند با ما آشنا بود

  این مسافر  ولیكن كس ندانست
  . با كھ گفت و از كجا بود چھ گفت و

داند كھ او بھ  می -شناسی حتی مدعی اقبال - ولی كمتر كسی، ظاھر قضیھ این است كھ ھمھ با او آشنایند
توان  این را زمانی می. داشت ھایی در سر و دل ھا و خواست ھبا كھ گفت و چھ اندیش، حقیقت چھ گفت
آنكھ بدانند او  بی، برند نام می» دینی روشنفكر«بینیم غالب كسان از او بھ عنوان  دریافت كھ می

كنند كھ با  چنان تصورش می، گویند درباره او سخن می اكثر آنان كھ. بوده است» روشنفكر و دینی«
گو  شاعری منقبت، ایراد بیشتر متوجھ كسانی است كھ از او در مرتبھ اول این. ذھنیتشان سازگاری دارد

  . اند و میرانیس ساختھ در حد محتشم
، اصالح گر، شاعر، عارف، او مردی فیلسوف. كھ اقبال شخصیتی بوده است با ابعاد مختلف حال آن

ھای  شناس با دیدگاه و اسالم خدانتاری، زباندان، قرآن پژوھش، حقوقدان، سیاستمدار، شناس جامعھ، مربی 
سرایی مطرح  بنابراین وقتی برترین وجھ شخصیت او در شاعری و مدیحھ. مترقی و انقالبی بوده است

 چرا چنین است؟ زیرا فھم افكار اقبال كاری خرد نیست و ، ای دیدن دریا را در حد بركھ یعنی، شود می
بتوان از معابر  ار آزاداندیشی و نوگرایی بھره جست تااش باید از انو برای دستیابی بھ اعماق اندیشھ

  . اندرخمش گذشت خم
   بحرم و از من كم آشوبی خطاست

  . كھ در قعرم فروآید كجاست؟ آن
كاری است تقریبا  كھ البتھ –اقبال پژوھشی اگر نھ بھ وسعت دانش و آگاھی و ذوق و شور و حال اقبال 

ازفرھنگ و تمدن غرب ، وی باید از فلسفھ شرق و غربولی دست كم برای شناخت صحیح  –ناممكن 
ھای اجتماعی و  از بافت، قرآنی از دقایق و نكات حكمی و، از فرھنگ و تاریخ و ادب شرق، وشرق

از دانش ، از تاریخ اسالم، دنیای معاصر ھای تاریخ سیاسی از زیر و بم، سیاسی كشورھای اسالمی
ولی از آنجا كھ جمع آمدن ، نوین دارای آگاھی الزم باشد روانشناسیشناسی و  از جامعھ، تجربی معاصر



الاقل بسیار دشوار است؛ بنابراین كمتر كسی است ، اگر نگوییم غیرممكن ھا در یك شخص ھمھ این آگاھی
  . كھ توانستھ باشد او را خوب بشناسد و بشناساند شناسان از اقبال

اقبال نوشتھ شده در  گر ادعا كنیم كھ آنچھ تاكنون دربارها«:نویسد از ھمین روست كھ فرزندش جاوید می
بیشتر مطالبی كھ درباره او بھ چاپ رسیده  ...ایم نمایاندن نظرات و افكارش توفیقی نداشتھ پر بی جا نگفتھ

انگیز  بھ ھمین دلیل تاسف»  ...بھ واقع چھ منظوری داشت آن كھ بدانند او بی ...سطحی و ناچیز بوده
حقیقت را اگر بخواھیم در دنیای معاصر . مردم ما ناشناختھ مانده است برای بسیاری از اكنون اقبال

یابیم كھ ھمانند او شخصیتی استوار و ایمانی راسخ  آگاھی را می اسالم كمتر متفكر فرھیختھ و روشنفكر و
وشنفكر دینی؛ نھ یك ر، او در واقع شخصیتی است روشنفكر ودینی. نوین داشتھ باشد ھای بر بنیاد آگاھی

زندگی  سھم و نقش ھر یك را در، كند ایمان را فدای روشنفكری و روشنفكری را قربانی ایمان نمی زیرا
او در عین حال كھ . جست داند كھ از ھر یك بھ چھ میزان باید در پیشبرد اھداف زندگی سود داند و می می

اقبال ُدّر . مطالعھ دقیق قرار دارد موردھمھ مكاتب عقیدتی و سیاسی را ، ھمیشھ در ایمانش استوار بود
ھای  ھای دولتی انگلیس بھترین موقعیت سازمان، قیمتی لفظ دری را برای كسب روزی بھ كار نگرفت

با قناعت تمام ساخت و . بھ دولت استثمارگر را نپذیرفت ولی خدمت، شغلی را بھ وی پیشنھاد كردند
  . نداد كرامت انسانی خود را از دست

، شكیبا، روحی مبارز سپردنشان نیاز بھ كند كھ پی ھایی را عرضھ می رای انسان آرمانی خود راهاقبال ب
اند و پیرو فلسفھ  ظاھری خو گرفتھ بنابراین آنان كھ بھ تن آسانی و امور. بینی دارد كوش و ژرف سخت

جھت نیست كھ  بی. كوش و ستیزه جوی اقبال ندارند سخت، ای با روح جدی میانھ، این نیز بگذرد ھستند
  :گوید می

  گرفتم این كھ شراب خودی بسی تلخ است
  . كش بھ درد خویش نگر زھر ما بھ درمان

تفاوت میان  دانند و این بدان سبب است كھ برخی نیز از سرناآگاھی اقبال را اندیشمندی متعصب می
عصبیت و تعصب  » :گوید اقبال در تعریف این دو اصطالح می. دانند را نمی» عصبیت«و “ تعصب«

تعصب . تعصب نفسانی است ولی ریشھ، ریشھ عصبیت حیاتی است، ای جدا از ھم ھستند ھر یك مقولھ
حال آن كھ ، شود تعالیم ایشان ممكن می اش فقط بھ دست مربیان روحانی و نوعی بیماری است كھ معالجھ

توان متفكری را كھ  میآیا . و ضروری است عصبیت خاص زندگی است و پرورش و تربیت آن الزم
  كار«یا بھ تعبیر او  برای فعالیت و پویایی چندان اھمیت قائل است كھ خالقیت

  دانست؟ متعصب، داند ثواب می، را حتی اگر گناه ھم باشد“ نادر
  گر از دست تو كار نادر آید 

  . گناھی ھم اگر باشد ثواب است 
زھد و طاعت  كھ گناه ھمراه با تعقل را بھ كدام متعصب برای فكر و اندیشھ چندان ارزش قائل است

توان گفت كھ گناه برتر  می حداقل در یك مورد«: نویسد ھایش می تعقل ترجیح بدھد؟ اقبال در یادداشت بی
، راستش را بخواھیم» . فاقد آن است تعقل وجود دارد كھ زھد، زیرا در گناه عاقل، از زھد است

  گیرد بھ می بال صورتھای نادرستی كھ گاه در مورد اق داوری
  . ھای اوست سبب فھم نادرست و عدم شناخت اندیشھ

گفتند مردی است  جمعی. نقد: ھای گوناگون بھ او بستند و نامش را گذاشتند رو است كھ وصلھ از ھمین
برخی گفتند ، تفكرات پان اسالمی سیاستمداری بوده است با، گروھی گفتند، شاعرپیشھ با عقاید خشك دینی

كسانی گفتند ، خواستھ بایزید و حالج می ھمچون، مسلكی بوده كھ خلق را در عصراتم و فضاصوفی 
ای ھم كھ بھ نام خودی عرضھ كرده  متفكران پیشین و فلسفھ فیلسوفی است با افكاری بھ عاریت گرفتھ از

او را حتی برخی ، خوار انگلیس دانستند ھا او را جیره بعضی. و دیگران تقلیدی است از فیختھ و نیچھ
بنابراین . آور دیگری كھ خود ناقض یكدیگرند جعفری معرفی كردند و نظرات خنده گذار مذھب معاند پایھ



فرزانگان  كھ چھره واقعی او زیر انبوھی از تصورات نادرست پوشیده مانده و ارزشش مثل اكثر بینیم می
  . بزرگ جھان بھ درستی دانستھ نشده است

بھ آثار و  مراجعھ، ریق برای پی بردن بھ افكار و ذھنیت ھر اندیشمندیتردیدی نیست كھ بھترین ط
قرآن را چنان »، گوید می“ كلمھ التصوف«جھت نیست كھ سھروردی در  بی. ھای خود اوست نوشتھ

این نظر را “ دینی در اسالم اندیشھ  بازسازی«و اقبال در كتاب “ بخوان كھ گویی بھ خود تو نازل شده
شرق  از خود رمیده“ اقوام«شود كھ  اندیشی در آثار اقبال معلوم می با ژرف. دھد می مورد تایید قرار

ھای  زمینھ برای بازیابی ھویت و اعتالی پیشین خود نیاز بھ تامل در افكار و آراء وی در اسالمی
ی رجوع بھ خود، دگراندیشی، واسطھ خالق و مخلوق ارتباط بی، گوناگون از جملھ بازسازی اندیشھ دینی

  . جھانی دارند خویش و پرورش آن و نوگرایی و تعامل با فرھنگ و مدنیت نوین
قرار گرفت  مجموع این نظریات كھ پس از وی بھ شدت مورد توجھ نوگرایان دینی و مصلحان اجتماعی

زبان و فرھنگ پارسی  موید ذھن واالیی است كھ بھ، و ھمان مفاھیم را بھ لفظ دیگری مطرح ساختند
اقبال بھ . روئیدن گرفت، پرور چنان گلی دماغ ، در دنیای اسالمی، سال پیش 130زید و ور عشق می

البتھ ھیچ  «. گلی چون ما در ز مھریر جھان نروید ھا بگذرد و سال«واقع یادآور این گفتھ بایزید است كھ 
قدر ھست كھ  اما اینكنار آن است؛  ای در ه ھای تاز شود و نیاز بھ روئیدن گل زمستانی با یك گل بھار نمی

 . زندگی نامھ اقبال: استفاده منبع مورد. بتوان شمیم اش را بھ جان كشید
  )الھوتی( ابوالقاسم الھامی

    
 غیرتم می کشد این گونھ کھ پروانھ دھد جان
 جان سوزد و خوش بود الحق کھ چھ مردانھ دھد

  ای خوش آن عاشق صادق کھ بھ میدان محبت
 دھد جان دامن جانانھغرق خون گردد و در 

 در گھ دوست بود خانھ آزادی و امید
 دھد جان زنده آن است کھ در خدمت این خانھ
 گر خزان حملھ کند بنده آن بلبل مستم

      . دھد جان کھ جدایی نکند از گل و در النھ
نبول سالھای در استا. الھوتی شاعر و مبارزی بود کھ بخش مھمی از زندگی پرحادثھ او در تبعید گذشت

. شمسی در مسکو اتفاق افتاد ١٣٣۶مرگ او ھم سرانجام بھ سال . )سابق( و روزگاری در اتحاد شوروی
 ١٣٠۵اصلش از کرمانشاه و سال والدتش ، نام او ابوالقاسم الھامی بود و تخلص شعری اش الھوتی



ابوالقاسم در دامان . پدرش کشاورزی ساده اما اھل شعر و ادب و مردی آزادی خواه بود. قمری میباشد
. بضاعت مالی پدر برای تحصیل او کفایت نمی کرد. خانواده با ادبیات و شعر و محیط ادبی آشنا گردید

، بنابراین با کمک مالی یکی از آشنایان پدر بھ تھران رفت و در ھمان ایام کھ کمتر از ھجده سال داشت
روزنامھ حبل المتین کلکتھ انتشار یافت و  نخستین غزل وی با لحنی سرشار از شور و آزادی خواھی در

  . نام او بر سر زبانھا انداخت
کھ در ، اندکی بعد وارد ژاندارمری شد. الھوتی در انقالب مشروطیت در صف فدائیان آزادی قرار گرفت

رئیس ژاندارمری قم بود کھ بر اثر یک سوءتفاھم میانھ اش با . آن زمان زیر نظر سوئدیھا اداره میشد
ولی او بھ خاک عثمانی گریخت ، یھا بھ ھم خورد و بھ جرم اقدام بھ خرابکاری محکوم بھ اعدام شدسوئد

  . و چندی در آن جا با دشواری و پریشانی روزگار گذشت
بھ کار بردن شعر فکاھی و طنزآمیز را بھ عنوان حربھ ای برای مبارزات ، در این دوره از زندگانی

الھوتی پس از آن کھ سھ سال در . رزاده مشھور بھ صابر آموختاجتماعی از میرزا علی اکبر طاھ
روزنامھ بیستون را در زادگاه ، در دو سال آغاز جنگ جھانی اول. استانبول زیست بھ کرمانشاه بازگشت

  ، مرکزی دوباره بھ ترکیھ رفت یبعد از شکست قوای اروپا. خود منتشر کرد
مخبرالسلطنھ فرمانفرمای تبریز بھ ایران بازگشت و با ق بھ شفاعت . ه ١٣۴٠تا این کھ در آغاز سال 

الھوتی در راس ژاندارمری تبریز رشادتھا از خود . ھمان درجھ سابق وارد ژاندارمری آذربایجان شد
نا گزیز بھ شوروی ، اما پس از شکست عملیات آنھا، نشان داد و با کمک انقالبیون تبریز را گرفـت

، عضویت در حزب کمونیست، تاجکستان در سمتھای آموزگاری دبستانگریخت و تا پایان عمر خود در 
شمسی در  ١٣٣۶ریاست آکادمی علوم تاجکستان و وزارت معارف بھ سر برد تا این کھ سرانجام بھ سال 

نخستین اشعار الھوتی در روزنامھ مشھور آن عصر حبل المتین و ایران نو بھ چاپ . مسکو در گذشت
  . آخر عمرش در روزنامھ آواز تاجیک طبع و منتشر می شد اما اشعار سالھای، رسید

کھ عموماً با زبانی ساده و ، دیوان الھوتی مجموعھ ای است از قطعھ و غزل و مقداری تنصیف و ترانھ
زبان شعرھای اجتماعی او اغلب حماسی و خشن و فاقد تصویرھای شعری . روان سروده شده است

باید شاعری مادی و معتقد بھ نارکسیسم قلمداد کرد کھ شعر خود  از نظر مسلکی برروی ھم او را. است
  . را سالحی میدانست برای تحقق آرمانھای طبقھ کارگر

برای مثال شعر سنگر . شعر الھوتی از نظر ساخت و قالب یکسره از نوآوریھای شبھ نیمایی خالی نیست
شمسی در  ١٣٠٢شکستھ در سال بھ صورت . خونین او کھ ترجمھ یکی از شعرھای ویکتور ھوگوست

  . مسکو سروده است
  :شعری ازین مرد بزرگ
  صیادم، ترسم آزاد نسازد ز قفس

  آنقدر تا کھ ره باغ رود از یادم
  رنگ گل از یادم رفت، بس کھ ماندم بھ قفس

  گر چھ با عشق وی از مادر گیتی زادم
  آتش از آه بھ کاشانھ صیاد زنم

  گر از این بند اسارت نکند آزادم
  سوز شیرین وشکر خنده دلداری نیست
  ورنھ من در ھنر استاد تر از فرھادم
  ز اولین نکتھ کھ تفسیر نمودم از عشق

  کرد اقرار بھ استادی من استادم
  گرچھ باشد غم عالم بھ دلم الھوتی

  . از آن دلشادم، ھیچ کس در غم من نیست



  :آثار
ң ƫƱứ ƭƳỸ  )١٩۴٧(  
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  :ترجمھ

است اولین بار توسط الھوتی بھ فارسی ترجمھ  ھای دنیا ترجمھ شده سرود انترناسیونال کھ بھ اکثر زبان
  . شد

  !دنیای فقر و بندگی، خورده ای داغ لعنت، برخیز
  . جوشیده خاطر ما را برده بھ جنگ مرگ و زندگی

  ، جور و بند باید از ریشھ براندازیم کھنھ جھان
  . بودگان ھر چیز گردند ھیچ، آنگھ نوین جھانی سازیم
  . آخرین رزم ما، روز قطعی جدال است

  . ھا انترناسیونال است نجات انسان
  باباجان غفوروف

  
: در پشتش نسک بزرگش است. نویسندۀ بزرگ تاجیک) 1977تا  1908( چھرۀ باباجان غفوروف

برگ آن ویژۀ بررسی پایداری مردم فرارود در برابر تازیان آن ھم  این کتاب ھرۀ. »تاجیکان در تاریخ«
گرفتن فرارود از ھمان آغاز در : این بخش چنین آغاز شده. پس از شکست فرمانروایی ساسانی است

  . وی نشان داده کھ مردم فرارود بھ زور زیر بار دین تازیان رفتھ اند! برنامۀ کار تازیان بود
روی دلربای کابلستان شد؛ پیوند و  دلباختھ و شیدای ماه -پور سام - پھلوان جھاناز آن فرخنده روزی کھ 
این پیوستگی باشکوه . ھای گوناگون ایرانی را بھ مردمان این پھنھ پھناور آموخت یگانگِی میان سرزمین

یران جوی اروپایی و تجزیھ ا با چیرگی دودمان صفوی کھ راه نفوذ استعمارگران سلطھ، چندین ھزار سالھ
از ھم گسست و در دوره استیال و تسلط ھمھ جانبھ سلسلھ قاجار و با از دست دادن شھر ، را گشوده بودند

ھمانگونھ کھ از تاریخ پیشگفتار کتاب بر  بھ آخرین مرحلھ گسستگی و پی“ ھرات«ارجمند و گرامی 
سال بھ ناشری سپرده شده بھ پایان رسیده و در ھمان  1375برگردان فارسی این کتاب در سال ، آید می
مشکالت ناشر پیشین و نیز مھمانی درازمدت کتاب در اداره فخیمھ ، اما رویدادھای گوناگون. بود

  . ده سال تمام بھ درازا بینجامد، موجب شد تا روند چاپ و نشر این کتاب، سانسور
یخی کھ بھ تمامی با در این کتاب استاد غفوروف بھ تاریخ فرھنگ و تمدن تاجیکان پرداختھ است؛ تار

ھای آریایی در پیوند است و ھیچ نقطھ منفصلی در میان  ایران و افغانستان امروزین و ھمگی سرزمین
  . آنان وجود ندارد



نوسنگی و توصیف ، سنگی میان، سنگی آثار بازمانده از دوران پارینھ، ھای ششگانھ این کتاب در فصل
ھا و   آریاییان و کوچش، معیتی و نواحی استقراری آندوران مس و مفرغ و ساختار ج، جمعیتی آنھا

و ھمچنین ، ھا و تشکیل دولت» اوستا«پیدایش ، مردمان و مدنیت عصر آھن، ھای قومیتی آنان ترکیب
  . شوند بررسی می، ایرانی - بینی او در ایزدکده ھندی پیدایی زرتشت و دین و جھان

در روستای اسفسار  1288تولد ( »یچ غفوروفباباجان غفوروو«آکادمیسین ، مؤلف دانشمند کتاب
آور تاجیک است کھ بجز تألیف بیش  شناس نام دان و شرق تاریخ) در شھر دوشنبھ 1356درگذشت  - خجند

عضو وابستھ ، ھا عضو فرھنگستان علوم تاجیکستان سال، از سیصد اثر و مقالھ علمی و عاموی
و بھ مدت سی سال ، زی حزب کمونیست تاجیکستاندبیر اول کمیتھ مرک، فرھنگستان علوم اتحاد شوروی

این پژوھشگاه . انستیتوی خاورشناسی فرھنگستان علوم سراسر اتحاد شوروی بوده است) رئیس( سردار
ھزاران عنوان کتاب پژوھشی در زمینھ تمدن و تاریخ ، توانست در مدت راھبری و سرپرستی غفوروف

ایرانی تألیف و نشر نماید کھ تھیھ و انتشار متن علمی و ھای  و فرھنگ و ادبیات سرزمین، خاور زمین
ھای بزرگ و   ای از چنین کوشش نمونھ، )معروف بھ شاھنامھ چاپ مسکو( انتقادی شاھنامھ فردوسی

  . گرانقدر است
، ھا ھای متعدد دریافت و بسیاری از آکادمی مدال، نویسنده بھ پاس یک عمر پژوھش و خدمت علمی

باباجان . اند ھا در تاجیکستان بھ نام او نامبر گردیده و تندیس او را در آنجا بر پای ساختھ تاالرھا و خیابان
غفوروف با اینکھ دارای بلندترین سمت سیاسی در جمھوری بود اما ھمواره بیشترین اھمیت را برای 

  . و بیداری و ھمبستگی ملی قائل بوده است، ھا و دستاوردھای فرھنگی کوشش
  عماد خراسانی

  
و در مشھد بھ  ١٣٠٠معروف بھ عماد خراسانی شاعر مشھور خراسان در سال ، عمادالدین حسنی برقعی

سپس . تخلص می کرد“ شاھین“ در جوانی، دنیا آمد و از دوازده سالگی سرودن شعر را آغاز کرد
او را او زندگی سراسر عاشقانھ ی داشت و ھمین عشق و شوریدگی غزلھای . را برگزید“ عماد“ تخلص

  . بر سر زبانھا انداخت
او تا آخر عمرش تنھا . عماد یک بار در زندگیاش ازدواج کرد اما ھمسرش ھشت ماه بعد درگذشت

ورقی «کھ یکی از دوستان صمیمی عماد بود در مقدمھیی بر کتاب » مھدی اخوان ثالث«. زندگی کرد
است کھ این کتاب تاکنون بارھا با ھمان شرح حال و زندگی کاملی از عماد را نوشتھ “ چند از دیوان عماد

  . مقدمھ تجدید چاپ شده است



عماد خراسانی را یکی از معتبرترین چھرھھای غزل معاصر ، پرویز خائفی یکی از غزلسرایان معاصر
در دورھیی کھ غزل در ادبیات ما شرایط خاصی داشت و بھ سکون و سرگردانی رسیده : دانستھ و گفت

ھر کدام با زبان و بیان خاص » عماد خراسانی«و “ حسن رھی معیری«، »یارمحمد حسین شھر«، بود
، در ضمن اینکھ عماد با حفظ ساختار و استحکام شعر کھن. خودشان در پی غزل اصیل و سنتی رفتند

  . حاالتی را ارایھ میدھد کھ قابل توجھ است و درد جامعھ امروز را میشناسد
ناراحتیھا و ، تجلی دردھا، نکتھ مھم در غزل عماد: خائفی درباره زندگی و شعر عماد گفت

او اصالت غزل را حفظ میکرد و ھیچ . سرخوردگیھایی است کھ او در زندگیاش با آنھا روبرو بوده است
بلکھ مفھوم غزل یعنی عشق و دوست داشتن را شناختھ وبھ کار ، وقت از روی تفنن غزل نگفتھ است

شھریار تراش خاص زبان فارسی را گاھی : از شھریار دانست و گفتخائفی کار عماد را باالتر . میبرد
  . ولی زبان عماد شفاف و تراش داده شده است، اوقات رعایت نمیکرد

غزل عماد ضمن اینکھ بھ ارزشھای : حسین منزوی نیز غزل عماد را غزلی بینابین دانستھ و گفت
غزل عماد عاشقانھ است و کمتر . لی نیستاز برخی فضاھا و اصولھای تازه ھم خا، کالسیک پایبند است

غزل و تغزل و حدیث نفس ، غزل عماد: منزوی گفت. از مضامین فلسفی و اجتماعی استفاده کرده است
اما ، البتھ طبیعی است کھ در سن و سال پیری مانند ھمھ بھ شکایت از دنیا و مسائل آن بپردازد. است

بھ مشکالت ، کھ عالوه بر طرح مضامین شخصی و عاطفیغزل او مانند غزل سایھ و یا نیستانی نیست 
بھمن پس از یک 28عماد خراسانی شاعر معاصر صبح سھ شنبھ . اجتماعی و مسائل زمانھ نیز بپردازد

  . سالگی درگذشت 82دوره بیماری در 
  :سرای معاصر ھای عماد خراسانی ـ غزلسرا و تصنیف ای از غزل نمونھ

  یكیستمسجد و میخانھ ، ما سوختگان
  سبحھ و پیمانھ یكی است، حرم و دیر یكی

  نظریست اینھمھ جنگ و جدل حاصل كوتھ
  كعبھ و بتخانھ یكیست، گر نظر پاك كنی

  ھر كسی قصھ شوقش بھ زبانی گوید
  حاصل افسانھ یكیست، نگرم چون نكو می

  اینھمھ قصھ ز سودای گرفتارانست
  دانھ یكیست، دام یكی، ورنھ از روز ازل

  فسونی زده آن شوخ ار نھره ھركس بھ 
  گریھ نیمھ شب و خنده مستانھ یكیست
  دانم گر زمن پرسی از آن لطف كھ من می
  آشنا بر در این خانھ و بیگانھ یكیست

  ھیچ غم نیست كھ نسبت بھ جنونم دادند
  عاقل و فرزانھ یكیست، بھر این یك دو نفس

  عشق آتش بود و خانھ خرابی دارد
  نھ یكیستدل شمع و پر پروا، پیش آتش

  گر بھ سرحد جنونت ببر عشق عماد
  . وفایی و وفاداری جانانھ یكیست بی



  صدرالدین عینی

  
نامورترین چھره و در واقع بنیان گذار ادبیات و فرھنگ تاجیکستان ) ١٨٧٨ - ١٩۵۴( صدرالدین عینی

بھ دلیل اھمیتش در . ایجاد کرده است از کسانی است کھ میان ادبیات پیش و پس از انقالب اکتبر پیوند
وی نیمی از عمر را در . ملت تاجیک میشناسند» پدر«یا “ استاد«تاریخ و فرھنگ تاجیک او را بھ نام 

عصر تحجر امیرساالری بخارا پشت سرگذاشت و در نیمھ دو حیات خود برای رھایی از عقب ماندگی 
  . ادفرھنگی و اقتصادی تالشھای بسیاری از خود نشان د

پدرش کشاورزی جزء بود کھ گاھی بھ صنعتگری نیز . عینی در والیت بخارا دیده بھ جھان گشود
صدرالدین در یازده سالگی پدر خود . در عین حال در ادبیات و نویسندگی ھم چیره دست بود، میپرداخت
  . زندگی سختی را پشت سرگذاشت، و ھنگام تحصیل در مدارس بخارا، را از داد
مطالعھ نوادر الوقایع . ن و سرودن شعر را وجھھ ھمت قرار داد و عینی تخلص خود برگزیداو خواند

با خواندن . در روحیھ وی تحولی شگرف پدید آورد و باورھای پیشین او را متالشی کرد، احمد دانش
روزنامھ حبل المتین و چھره نما نگرش او نسبت بھ حکومت و ارکان سیاسی آن زمان بھ کلی تغییر 

پیوست و حمایت خود را از “ تجددگرایان«عینی بمانند بسیاری از روشنفکران آن روزگار بھ . افتی
» خیابان بخارا«امیر بخارا وی را بھ سمت مدرس مدرسھ  ١٩١۶در سال . گسترش تعلیمات اعالم داشت

ینی بھ بھانھ ع. برگزید و گمان میکرد با این کار میتواند او را از فعالیت فرھنگی و سیاسی باز دارد
دستگیر شد و در  ١٩١٧در سال . کسالت مزاج از قبول این شغل سرباز زد و از بخارا بیرون رفت

محکمھ امیر بدون محاکمھ شکنجھ شد و تا حد مرگ ضربات شالق را تحمل کرد؛ تا این کھ بھ کمک 
جاعی امیر بھ سمرقند رفت و برای سقوط حکومت ارت ١٩١٨در سال . نجات یافت» ، سربازان روس

  . بخارا کوشید و در مسیر تاسیس دولتی دموکراتیک از ھیچ کوششی فرو گذار نکرد
مرثیھ ای در سوگ برادر مقتول خود سرود کھ از مھمترین اشعار تاجیک بھ شمار  ١٩١٨عینی در سال 

تا  ١٩١٨عینی در فاصلھ . وی در انتھای این مرثیھ سقوط رژیم حاکم را پیشگویی کرده است، می آید
جالدان بخارا را نوشت کھ ، اثر منثور خود ١٩٢٠در حدود سال . با مطبوعات ھمکاری داشت ١٩٢۴

بھ  ١٩٣۵در مجلھ انقالب بھ زبان اوزبکی و سالھا بعد یعنی در سال  ١٩٢٢برای نخستین با در سال 
ه محاوره این تاثیر داستانھای کھن مانند طوطی نامھ و چھار درویش در نثر و شیو. تاجیکی منتشر شد

  . آشکار است، کھ در قالب گفتگو میان جالدان امیر بخارا انجام یافتھ، کتاب
کھ وجود تاجیکستان را بھ رسمیت نمی ، عینی در مقاالت خود دعاوی برخی از ترکان شوونیست را

می کند اثبات ) ١٩٢۶( او در کتاب مھم خود نمونھ ادبیات تاجیک. مورد انتقاد قرار داده است، شناختند
و ، اما ھرگز بھ تعصبات تاجیکی گرفتار نیامد، کھ تاجیکان صاحب فرھنگی غنی و ادبیاتی کھن ھستند



  . پای می فشرد» دوستی میان اقوام تاجیک و اوزبک « در عوض بر نظریھ 
کھ در آن از زندگی مردم ساده تاجیک و ، عینی پس از نوشتن کتاب آینھ سرگذشت تاجیک کم بغل

را نوشت کھ در نویسندگی او مرحلھ ای ( ١٩٣۴( داستان غالمان، سخن می راند ١٩٢٠ تحوالت دھھ
  . کمالی بھ شمار می رود

« در مطبوعات قلم می زد و شعر می سرود؛ کھ از آن میان ، ھمزمان با سالھای جنگ جھانی دوم
مھ نویسی ھم عینی در کار زندگینا. او شھرت یافتھ است» مارش انتقام « و » قصیده جنگ و ضفر 

روزگاری ) ١٩۴٠( و مختصر ترجمھ حال خودم) ١٩٣۶( زندگینامھ ھای مکتب کھنھ. اھتمام داشت
کھ ) ١٩۵۴تا ١٩۵٠( کتاب پرحجم و پر آوازه یادداشتھا. کودکی و زندگی در روستاھا را تصویر می کند

حل مختلف زندگی او و برگیرنده نکتھ ھا و گوشھ ھایی از مرا، آخرین فعالیت ادبی او بھ شمار میرود
این کتاب . حیات اجتماعی تاجیکان در روزگار نویسند و از زمره شاھکارھای نویسندگی تاجیکی است

بدایع ، گلستان سعدی، مھم و خطیر از آثار نویسندگان پیشین زبان فارسی مانند چھار مقالھ عروضی
این اثر بحق گنجینھ ای است از زبان و  .و نوادر الوقایع احمد دانش تاثیر پذیرفتھ است، الوقایع واصفی

تعبیرات و گفتھ ھای عامیانھ جابجا درج گردیده ، جکایتھا، فرھنگ مردم تاجیک کھ در آن ضرب المثلھا
تا کنون بھ چندین زبان و از آن جملھ فرانسوی ترجمھ . و بر شیرینی زبان و حسن تاثیر آن افزوده است

  . شده است
اشعار و حکایتھا و تمثیلھای کوتاه در نشریاتتاجیکی و اوزبکیبھ چاپ رسیده ، از او چند داستان کوتاه

خود را پیرو گورکی و عالقھ مند ، عینی کھ از تاریخ و فرھنگ تاجیکی و دانشھای زمانھ آگاه بود. است
با این حال چندین ویژه نوشت درباره دانشمندان و ادیبان پیشین از قبیل ، بھ شیوه او معرفی می کرد

، بیدل و واصفی از خود بھ یادگار گذاشت، امیر علیشیر نوایی، سعدی، رودکی، ابوعلی سینا، ردوسیف
او . مخصوصا سلسلھ مقاالتی درباب تاثیر بیدل و بیدل گرایی در ادبیات تاجیکی بھ رشتھ تحریر در آورد

رسالھ آموزشی دوستدار بزرگ موسیقی و دلبستھ گونھ ھای سنتی آن بود و درباب این ھنر چندین 
از ، در توصیف مناظر و چشم اندازھا چھره و ھیات و خلقیات قھرمانان آثار خود چیره دست بود. نوشت

از رھگذر آن « :کھ انگلس درباره آن می گفت، این حیث کارھای وی را بھ آثار بالزاک مانند کرده اند
  ». آثار فرانسھ را شناخنھ است

ادیبان تاجیک و بسیاری از ادبای اوزبک در دوران پس از انقالب  عیثی تقریبا استاد و راھنمای ھمھ
کھ از طریق آثار دیگر ادیبان تاجیک و اوزبک ، بھ طوری کھ او را نھ تنھا از خالل آثار خودش، بود

  . نیز میتوان باز شناخت
شتھا را در قطھ ای از کتاپ یاددا، برای آشنایی با سبک نویسندگی عینی کھ نمونھ نثر تاجیکی نیز ھست

  :اینجا می آوریم
من ، از یادم برآید -ھر چند یک چند دقیقھ ھم باشد - آرزو می کردم کھ کاری شده ھمھ یان غم و کلفتھا
کھ پدرم در اینگونھ  - بیت زیرین یک غزل بیدل را ، اندکی روی آسایش را ببینم و با خواھش این آرزو

  :پست حزین زمزمھ کردن گرفتم بھ یاد آوردم و با آواز - موارد بسیار می خواند
  تا بھ فریادم رسی، ای فراموشی کجایی

  . باز اندوه دل غم پروم آمد بھ یاد
جفترانان ریان غمجدوان عادة در . سرود جفترانان شنیده شده مرا بھ خود مشغول کرد، در این وقت

برآمدن افتاب دندانھ و  کار سر می کردند و زمین را پیش از، گاو بستھ، شبھای تابستان در ساعت ده شب
در شبھای . مالھ کرده نمش را تماما در خودش نگاه می داشتند و از خشکاندن پرتو آفتاب ایمین می کردند

در این . دراز تیرماه باشد بعد از نیمھ شب کار سرکرده پیش از طلوع آفتاب کارشان را تمام می نمودند
مجبوریت زندگی خواب شیرین را ترک کرده در شب  کھ با - گونھ وقتھا یگانھ تسلی بخش آن جفترانان

  . سرودخوانی بود - تار کار می کردند



آنھا با وجود بی سوادی . بیشترین دھقانان ریانھای غجدان و وابکند سرودخوان و شش مقام دان بودند
  . شش مقام از غزلھای کالسیکی از پدر و باباھاشان دھن بھ دھن آموختھ بودند

  . فرا رسید، ١٩۵۴ام جوالی  مرگ او در پانزده
  استاد الفت 

   
، د خداى بخ لى میر سید پاچا  وى دى، اروا اد  ل پاچا الفت د پ تو ژبې لوى شاعر او پیاوړى لیكوال

دافغانستان د لغمان والیت د قرغیو ولسوالى د عزیز خان پھ ك  كې ، كال. ھجری ش ١٢٨٨چھ پھ 
د خداى بخ لى میر سید ، پ تو ژبې لوى شاعر او پیاوړى لیكوالاروا اد  ل پاچا الفت د . زیږٻدلى دى
دافغانستان د لغمان والیت د قرغیو ولسوالى د عزیز خان ، كال. ھجری ش ١٢٨٨چھ پھ ، پاچا  وى دى

خداى بخ لى الفت صاحب د ھغھ وخت د تعلیمی رسم سره سم د دینی او عربی . پھ ك  كې زیږٻدلى دى
) ج( او د ھغھ خاصې ذكاوت او استعداد لھ بركتھ چھ خداى، ات نھ پیل كړعلومو مروجھ تعلیم د جوم

حدیث او تفسیر كتابونھ د ھغھ وخت ، فلسفھ، منطق، فقھ، پھ ډیر لږ وخت كې د صرف او نحو، وركړى ؤ
، ددینی متداولھ علومو د پاى تھ رسولو او شخصی مطالعونھ وروستھ. لھ مشھورو استادانو  خھ وویلې

كال كې د انیس د ملی ور پا ې پھ دفتركې د كاتب پھ حیث مقررشو . ھجری ش ١٣١۴پھ الفت صاحب 
د الفت صاحب . كالھ د دولت د رسمی مامور او د شورا د وكیل پھ تو ھ پھ خدمت بوخت ؤ ٣۴او تقریباً 

د قبائلو مستقل . ھجری ش ١٣۴٣وروستى رسمی ماموریت د ډاك ر محمد یوسف پھ كابینھ كې پھ كال 
  . الفت صاحب د رسمی ماموریت پھ  ن  كې د كابل پھ پوھنتون كې د پ تو ژبې استاد ھم ؤ. ست ؤریا

الفت صاحب د نن رھار د خلكو لخوا د وكیل پھ ، د شورا پھ اوومھ دوره كې. ھجری ش ١٣٢٨پھ كال 
دوره كې د شورا پھ اتمھ  ١٣٣١پھ كال . حیث انتخاب او پھ شورا كې د دویم معین پھ تو ھ و  اكل شو

د شورا پھ دولسمھ دوره كې بیا . الفت صاحب د لغمان د قرغیو ولسوالی د خلكو لخوا وكیل انتخاب شو
مرحوم الفت ، كال پھ لویھ جر ھ كې ھم. ھجری ش ١٣٣۴د . دنن رھار د وكیل پھ حیث انتخاب شو

  . صاحب د نن رھار د خلكو وكیل ؤ
بلكھ دلیكوالى د خاص قدرت او شعری ، خاوند ؤالفت صاحب نھ یوا ې د خاص ذكاوت او استعداد 

او انتقادی ، سیاسی، اجتماعی، دینی، الفت صاحب پھ رسمی ماموریت سربیره. روانې قریحې   تن ھم ؤ
چھ  ینې تا لیفات یې مطبوعاتی جوائز ، شعرونھ او مضامین ولیكل او كتابونھ او علمی رسالې تالیف كړ

  . دی. ھم   لی



ر او لیكوال پھ دری ژبھ ھم شعرونھ اومضامین لیكلی چھ لھ بده مرغھ ددوى دری دا د پ تو ژبې شاع
نثر او ترجمې پن ویشت كتابونو ، د اروا اد الفت صاحب تالیفات د نظم. اشعار اوس پھ الس ك ې ندی

د استاد الفت آثار پھ خواشینى سره تر اوسھ پھ . چھ  ینې كتابونھ یې تر اوسھ ندی چاپ شوی، تھ رسیږی
  . بھرنیو ژبو ھم ترجمھ شوی ندی

بې ضرورتھ خبرې یې نھ كولې او تل بھ . خاموش او لږ ویونكى سړى ؤ، حلیم، الفت صاحب یو متواضع
  . ډیره ظریفھ طبع یې لرلھ او پھ  وقو ك ې یې ھم ادبی نكات پراتھ ؤ، یې د بل خبروتھ غوږ ای ود

شاعرانو او لیكوالو ډیر پھ زړه ، دوى دوستانود ، شاعرۍ او لیكوال ، دمرحوم الفت صاحب پھ شخصیت
اما د الفت صاحب د معرفی او پیژندلو لپاره  ھ او یوا ینى وسیلھ د دوى خپل ، پورې مطالب لیكلی دی

  . آثار دی
دده دنثرونو او شعرونو لوى . الفت صاحب پھ لیكوال  او شاعرۍ ك ې د یو خاص سبك خالق ؤ

ا خاصیت ددوى لیكنې او اشعار د نورو شاعرانو او لیكوالو د شعر چھ د، خصوصیت ساد ی او روانی ده
دالفت شعرونھ او نثرونھ فصاحت او بالغت لری او خاص او عام بې تكلیفھ پھ مطلب . او نثر نھ بیلوی

الفت پھ خپل ساده او روان شعرونو او . پوھیږی او ھر  وك د خپل ذوق پھ اندازه خوند ورنھ اخلی
كوم چھ دمخھ تر دې  وك ورتھ ندی متوجھ ، د ژوند ھغو حقایقو تھ متوجھ كویلوستونكی ، نثرونو
  . شوی

پھ ظاھر او باطن . د اروا اد الفت شخصیت اود ژوند طریقھ د ھغوى د پوھې او علمیت  كارندوى ؤ
  . الفت صاحب د عمل سړى او د انسانی او اسالمی اخالقو نمونھ او مثال ؤ. ك ې یې فرق نھ ؤ

اجتماعى او سیاسی انتقادونھ او د  ولنې د ، فت صاحب دشعرونو اولیكنو زیاتھ برخھد مرحوم ال
بیوزلو او یتیمانو سره ھمدردی ھم د الفت صاحب پھ ، د مسكینانو. نیم ړتیاوود سمون پھ لور دعوت دى

 اسالمی جھاد د الفت صاحب پھ لیكنو كې لوى  اى لری او دینی او مذھبی. شعرونو ك ې ډیر زیات دى
  . اشعار یې پھ قرآن او نبوی احادیثو متكی دی

پھ كال . شاعری او لیكوالی تر  ن  پھ سیاست ك ې ھم فعال ؤ، اروا اد الفت د رسمی ماموریت 
كال تر پایھ ددغھ جریدې د امتیاز  ١٣٣٢ك ې د ولس ملی جریده تاسیس او د . ھجری ش ١٣٣٠
  . خاوندؤ

مخې د ھغھ وخت د ډیرو لویو آزادو ملی جرایدو  خھ   ل د ولس ملی جریده د لوستونكو د شمیر لھ 
الفت صاحب دخپل خدمت پھ وخت ك ې د خوشحال خان ادبی جائزه او د ابوعلى سینا علمی جائزه . كیده

الس تھ راوړى او دمعارف دویمھ او د ستورى دریمھ درجھ ن انونو او ددویمې تقدیر نامې پھ اخستلو ھم 
الفت د خپل ژوند پھ آخرو . حب ډیر وخت پھ مطالعھ او لیكلو تیریدهد الفت صا. بریالى شویدى
د افغانستان د سیاسی او اجتماعی وضعې نھ ) د محمد داؤد خان د جمھوریت پھ وخت ك ې( وختونوك ې

اما سردار ، ډیر زیات كړیده او د ھغھ وخت د نا مناسبې وضعې د اصالح د پاره ډیر كو  ونھ وكړ
، سره لھ پخوانى پیژندنې او احترام، پرچمیانو او كمونستانو لخوا محاصره شوى ؤمحمد داؤد خان چھ د 

 نھ یې الفت صاحب تھ د لیدلو وخت وركړ او نھ یې د الفت صاحب لیك تھ، چھ الفت صاحب تھ یې لرلھ
  . توجھ وكړ، )چھ د ھغھ وخت د نا منا سبې وضعې او دھغھ د خطراتو پھ برخھ لیكل شوى ؤ(

تر  و چھ ، عمر آخر وختونھ د عزیز خان پھ ك  ك ې چھ دده د زیږیدلو  اى دى تیرولالفت د خپل 
او ددوى ، كلنى پھ عمر وفات شو ۶٧نی ھ د زړه د حملې پھ اثر د  ٢٨كال د لیندى د میاشتې پھ  ١٣۵۶د

   ..پھ پلرنى ھدیره ك ې چھ د كابل جالل آباد د سړك پھ  ن  پروت دى خښ شو



  میر غالم محمد غبار 

   
کا ر نا مھ ھا ی . حا فظھ تا ر یخ ھیچگا ھی اعما ل و کر د ا ر ا نسا نھا ر ا فر ا مو ش نخو ا ھد کر د

یکی از . زشت و ز یبا آ نھا ر ا ھمیشھ د ر قلب خو یش محفو ظ نگھمید ا ر د، خو ب و خر ا ب
کشور ما مرحوم میر غالم محمد غبار است وی مبارزان ترقی و تعالی و د مکراسی و مشروطھ خواه 

عیسوی در یکی از  1897ش مطابق  1276فرزند میر محبوب خان فرملی کابلی است کھ در سال 
تحصیالت ابتداھی را در داخل خانواده خود کھ ھمھ اھل علم و دانش . نواعی شھر کابل دیده بھ دنیا گشود

ی امیر حبب هللا خان شامل نھضت مشروطھ خواھان دوم و سواد بود ند فرا گرفت و در اواخر زمامدار
وی شخص فعال و پر توان متجسس بود کھ بھ اثر سعی و تالش و مطالعات پیگیری خویش در . گردید

کھ . تاریخ و علوم اجتماعی و سایر علوم و باالخره نویسنده توانا و مورخ مشھور بار آمد، مسایل فلسفھ
بعد از آنکھ . زیادی را برای خدمتگذاری مردمش بھ ارمغان آورددر زمینھ کتب و رسایل مقاالت 

استقالل سیاسی افغانستان تحت زعامت امیر امان هللا خان و فداکاری مردم شجاع افغانستان از انگلیسھا 
حاصل گردید منورین و روشنفکران افغان کھ بھ پال نھای تجد د پسندانھ و ترفی خواھانھ ایر اما هللا خان 

داشتند برای ترقی و تعالی کشور و پیش برد اھداف ترقی خواھانھ وی با امیر اما هللا خان ھمدست آگاھی 
  . و ھمکار شد ند

الی  1298اززمستان “ ستاره افغان“ از جملھ میر غالم محمد غبار ابتدا بحیث مدیر مسوول جریده
 1300الی  1299یھ از ریس یکی از شعبات وزارت امنیھ عموم“ م ١٩٢0 -م  1919“ 1299تابستان 

کاتب  1303نماینده تجاری افغانستان در نمایشگاه مسکو  1300عضوعیات تنظیمیھ والیت ھرات 
مدیر گمرکات والیت قطغن و بدخشان در سال  1305وزارت مختاری افغانستان در پاریس و در سال 

ان غبار در دوره و شادرو 1307وکیل انتخابی شھریان کابل در لویھ جرگھ پغمان در سال  1306
در سال “ برلین“ سرکاتب وزارت مختاری افغاتنستان در: زمامداری نادر شاه مشغول وظایف ذیل بودند

محبوس سیاسی  1314 - 1312از سال  1311 – 1310عضویت انجمن ادبی کابل و در سال  1309
عضو انجمن تاریخ  1322تبعید سیاسی بھ والیت فراه و قندھار و در سال  1321الی  1314و در سال 

 1331نماینده منتخب شھریان کابل در دوره ھفتم شورای ملی از سال  1330 – 1328افغاتنستان و از 
مدت تقریبآ بیست سال مرحوم غبار با وجودیکھ  1365 – 1335زندانی سیاسی از سال  1335 –

غبار بنا بر تھعدی کھ زمامداران وقت از وی تقاضای ھمکاری بدولت و حکومت را نمودند اما شادروان 
  . در برابر مردم



منافع ملی کشور داشتند با قبول خطر مرگ زندان تبعید و نظر بند این تقاضا ھا را رد کردند و مردانھ  
شادروان غبار از محدود کسانی روشنفکران و . با عزم راسخ و آھنین در صف مردم خویش قرار گرفتند

اقارب ، نھ تنھا متوجھ حال خودشان بلکھ اعضای فامیل مبارزان آرمان مردم است کھ زجر و ستم
وابستگان شان نیز بوده کھ یکی از جانگداز ترین این زجر و ستم ھا تبعید خود و فامیل شان در والیت 
فراه و قندھار بود در آنجا با بی نانب بی دواھی بی پولی بیکاری و اقسام مشکالت و زندگی غیر مدنی 

م در حق اطفال شان یعنی اجازه نداد ن آنان بھ مدارس و مکاتب بود اما فرزندان ساختند و مھم ترین ست
شان با سعی و تالش خود شان در نزد مادر مھران و با سواد و پدر دانشمند شان بھ فراگیری و دانش 

کھ چنان. اموزی و مقدماتی و ابتداھی پرداختند و تا اینکھ در زمینھ مساعد موفق بھ تحصیالت عالی شدند
شادرون غبار در مورد شکیباھی و صبر و حوصلھ و ھمراھی خانمش در مبارزاتش و ھم تحمل شداید و 

  :سختی ھای مادی و زندگی چنین نوشتھ اند
شریک نمام ماجراھای محزون و حطر ناک حیات ، رفیق زندگی، صالحھ بیگم زن با سواد و زحمتکش” 

کو پروریده و مشکالت و مشقات زیادی را تحمل کرده من با شکیباھی و ھمت واال بوده و فرزندان نی
شادروان با تجاربیکھ از مبارزات شان داشتند دریافتھ بودند کھ مبارزات سیاسی برای تامین “ ...است

احقاق حقھ مردم بدون حزب و ھمکاری و تجمع سایر وطنپرستان و روشنفکران دور از امکان اسنو 
“ حزب وطن“ حکومت شاه محمود خان دست بھ تشکیل حزبی بنام ھمان بود کھ در اول دمکراسی دوران
زدند کھ در خواست تشکیل حزب و مرامنامھ آن  1329جدی  16و جریده وطن ارگان نشراتی آن در 

میر محمد ، سرور جویا، میر غالم محمد غبار: کتبا نقدیم شاه شد و موسسین حزب وطن عیارت بودند از
جریده . براتعلی خان تاج و عبدالحق خان عزیز، میزاد تور الحق ھیرمند، فتع محمد خان، صدیق فرھنگ

بھ نشراتی ھفتھ  1330وطن ارگان نشراتی حزب وطن بھ صاحب امتیازی مرحوم غبار در ماه حمل 
وار خویش آغاز نمود کھ مدیر مسول آن دز ابتدا علی محمد خان خروش و بعدن میر محمد صدیق 

حزب وطن از نظم انظباط و . مصادره و توقیف نمود 1330در زمستان  فرھنگ بودند کھ حکومت انرا
مصارف حزب . دسپلین و تشکیالت و کتابخانھ دفتر و اطاق کنفرانس ھا بشکل امروزی بر خوردار بود

از اعانھ ھای آزاد اعضای حزب حق العضویت فروش جریده وطن و مبالغی کھ برای تاسیس یک مطبعھ 
اعضا و طرفداران حزب در مرکز و والیات کشور در بین اقشار . یگردیدحزبی جمع میشد تامین م

  . مختلف مردم کشور بویژه در بین روشنفکران روز افزون بود
در ھر حال مبارزات سیاسی حزب وطن دز ساحات مختلف طور سیستماتیک ادامھ میافت و بھ ھیچ نوع 

ده این وضح و محبوبیت حزب وطن و حکومت با مشاھ. تھدید حکومت از توقف خود فروتر نمی آمد
اتحادیھ محصلین ، سایر احزاب دیگر چون حزب خلق شادروان داکتر عبالرحمن محمودی ویش حلمیان

کابل و غیرھو شورای ملی برخوردار از شخصیت ھای ملی و بویژه دوره ھفتم شورای ملی و فعالتیھای 
در صدد توطھ و . ان را سراسیمھ ساختآنان برای تحقیق دموکراسی در کشور زمامداران و حکمدار

دسیسھ و تحرسب اسن نھاد ھا از درون توسط اعمال شان ادند و صادقانھ باید اذعان کرد کھ اگر 
زمامداران و حکمداران وقت از سر اخالص برای ترقی و انکشاف دموکراسی و شاھی مشروطھ کھ 

وکال و اشتراک شان برای بار اول در حیات  آرمان روشنفکران و مبارزان افغان بودند و انان با انتخاب
سیاسیدر ایت و خبرت خودرا نشان داده بودند ھمنوای می بود و کمک میکرد این نکتھ از واقعیت بدور 
نبود کھ بزودی مرد م بھ سرنوشت شان خاکم شد ند و راه برای پیشبردی مرامھای بعدی دموکراسی 

شانرا آندوره نشان دادند کھ این امر با تعلم تعلیم اسا سات چھ مردم شایستگی و لیاقت . ھموار میگردید
دموکراسی رفتھ رفتھ بھ تجربھ و پختگی میرسید و ما امروز سر دوچار چنین روز سیاه کھ جوانانان و 

  . مبارزان ما را بار طرف لغزاند نمیشد یم
لو مسیر و رشت این جھش اما چنین نشد و رژیم بسر اقتدار برای نجات و سھیم نکردن مردم بھ قدرت ج

گرفت و حکومت داود خان را رویکار آورد کھ تمام  –کھ توسط شاه محود خان بمیان امده بود  -را 



از ! سران حزب یازندانی و یا نظربند شد ند. احزاب و اتحادیھ ھا و نشرات سراسر توقیف واز بین رفت
سال نظر بند و تحت مراقبت  20دت شادروان غبار زندانی و بعدآ برای م، جملھ شادروان محمودی
شادروان غباردر . یعنی سردار محمد داود دوبار رژیم را از سقوط نجات دادند. درمنزلش قرار داشتند

ھنگامیکھ زیر مراقبت در منزل شان بود بمطالعھ و نوشتن کتب و مقاالت مصروف شد ند کھ ھیچ یک 
نوشتن بزرگترین ارمغان علمی فرھنگ دست زد در ھمین وقت بود کھ وی بخ . آن اجازه نشرات نداشت

در زمان  1346کھ جلد اول آن در سال . کھ آن نوشتن و تالیف ناتب افغانستان در مسیر تاریخ بود
صدارت مرحوم میوندوال کھ وزیر اطالعات و کلتور اشن بینوا با عقد قرار داد تحریری بین شادروان 

پس از چاپ آخرین جلد در مطبعھ دولتی کابل از . اپ رسیدغبار و موسسھ طبع کتب در سھ ھزار جلد بچ
تا آنکھ امر استردا د ان در زمان کود تای ھفت ثور . طرف حکمداران و زمامداران وقت توقیف گردید

م  1999جلد د و م این کتا ب ر ا د ر سا ل . داده شد و در ھمان روز سھ ھزار جلد آن بفروش رسید
ا ین کتا ب د ر نوع خو د بھتر ین کتا . ا مر یکا بھ نشرو چا پ ر سا نید پسر ش حشمت خلیل غبا ر د ر

ب تا ر یخ ا ست کھ با نو شتن ا ن شا د ر و ا ن غبا ر شکل تکا مل کر د ه تا ز یخنوسی علمی ا فغا 
 د ا کتر ا نس وز یرا طال عا ت و کلتور ز ما نیکھ کتا ب ا فغا نستا ن د ر. نستا ن ر ا بو جو د ا ورد

مسیر تا ر یخ تو قیف شد و چھل جلد آ نر ا طبق قر ا ر د ا د کھ بھ غبا ر دا ده بود ند میخو ا ست پس 
شما قسمت ز یا د ی عمر خو د ر ا د ر ز ند ا ن و تبعید گا ه سپری کر ده ا :بھ غبا ر چنین گفت. بگیر د

ا ما با ز ھم چنین ، فغا ن ر سیده ا ستز ندا نھا یا فغا نستا ن ا ز د ست شما بھ ، ید وز نجیر و ز و ال نھ
بین خا نھ من و محبس ! شما منز ل مر ا ند یده ا ید : ؟ غبا ر د ر جو ا ب میگو ید. کتا بی ر ا مینو سید

منز ل آ ن و قت غبا ر د ر جا ده و ال یت کا بل د ر جوا ( کا بل صر ف یک د یو ا ر گلی حا یل ا ست
پس ، طا قیکھ من د ر منز ل دا ر م کو چکتر ا ز ا طا ق ز ندا ن ا ست ا) ر محبس کا بل قر ا ر د ا ست

  . ز ندا ن و شکنجھ ا ثری ند ا ر د - تھد ید و حبس 
نو شتن تا ر یخ وا قعی مر د م ا فغا نستا ن ر ا و ظیفھ خو د مید ا نم و راه قا نو نی ا ین ا ست تا ر یخی 

مت با و سا یل کھ د ا ر د میتو ا ند بعضی ا ز نو یسنده گا  را کھ نو شتھ ا م ا ز تو قیف ر ھا کند و حکو
ن مستخد م خو د را کھ د ر گذ شتھ د ر تحر یف و قا یع تا ر یخ ا فغا نستا ن ا متحا ن دا ده ا ند مو ظف 

غبا ر آ . غبا ر شخصی بو د کھ با ا ین تھد ید ھا تسلیم نمگر د ید. بھ نو شتن جوا بیھ ا ین کتا ب بسا ز د
غبا ر عال وه ا ز کتا ب ا فغا نستا ن د ر . م بو د مر د م د و ست ا ز ر نج و غم مر د مش آ گا ه بو د د

  مسیر تا ر یخ د ر د و جلد آ ثا ر د یگر ی نیز تا لیف کر د ه اند
  :کھ غمد تا قر ا ر ذ یل ا ست

  . ا فغا نستا ن و نگا ھی بتا ر سخ آ ن --  
  . تا نا فغا نستا ن د ر ھند و س --  
  . تا ر یخچھ مختصر ا فغا یستا ن --  
  . تا ر یخ ا حمد شا ه با با --  
  . ر سا لھ خر ا سا ن --  
  . ر سا لھ ا مر ا ی محلی ا فغا نستا ن --  
  . تا ر یخ ظھو ر اسال م و نفو ذ عر ب د ر ا فغا نستا ن --  
  . تا ر یخ قر و ن ا و لی --  
  . ا فغا نستا ن بھ یک نظر --  
  . د بیا ت د و ره محمد زا ئ ا – 
   ...تا ر یخ ا د بیا ت ا فغا نستا ن – 

مصمم و د ا نشمند بی ھمتا و مشر و ط خوا ه بی نز یر بو ، آ ھنین، عد ا لتخو اه، غبا ر شخص مبا ر ز
شا د ر وا ن غبا ر بعد ا ز مر گ شش فر ز ند ا ز خو د بجا ی گذ ا شت کھ بھ فر ز ند ا ن خو د و . د



د ر قسمت دیگر و صیتش آ مده ) خد مت بینوا یا ن و ھمنو عا ن ر ا ا ز شما میخوا ھم( :کرد بود صیت
تو فیق خد مت و شفقت بھ بی نوا یا ن را ، نعمت تو حید با شد، من بھ فر ز ندا ن خود میگو یم( :ا ست

ھا یشرا بیکی ا ز کتا بخا و ھمچنا ن و صیت کر د ه بو د ند کھ بعد ا ز مر گ شا ن تما م کتا ب، میخوا ھم
ا ین و صیت غبا ر خو شبختا نھ و سیلھ پسرا نش بر آ ور ده شده کتا بھا ی و یر ا بھ ) نھ ھا بسپا ر ند

 80( با ال خره ا ین مر د آ ھنین و فرز ند را ستین مرد م ا ین سر ز مین بعمر. کتا بخا نھ عا مھ سپرد ند
ا نا   و ا نا ا . فتھ و بھ شھد ا ی صا لحین بخا ک سپر ده شدو فا ت یا ) ش 1356( د ر سا ل) سا لگی

شادروان غبار عالوه از سیاست و سیاستمداری و رزم و پیکار قریحھ ادبی و شعری نیز . لیھ را جعو ن
  :داشتند کھ در زیر قطعھ شعر زیبای وی تقدیم میشود

  تا بسر سودای آن زلف پریشان بوده است
  ریبان بوده استصبح صادق در نظر شام ف

  ھر بن مو از غم او طرح شیون میکند
  این دل صد چاک ما گوھی نیستان بوده است

  خون دل خوردم بیاد بعب میگون کسی
  دوستی را دیده باشی دشمن جان بوده است

  بھر بازی در دل شکستھ ام دیگر میا
  الحذر شوخ من کاین خانھ ویران بوده است

  بالرفتھ رفتھ طفل اشکم ریخت سیالب 
  فطره ما خانھ زاد جوش طوفان بوده است
  سرو سان منظور چشم یار خواھد شد غبار
  . گوشھ گیری ھا نصیب خاکساران بوده است

  :وظایف در دورۀ امانیھ
  )١٩٢0- 1919( 1299تا تابستان  1298از زمستان : »ستارۀ افغان “ مدیریت جریدۀ ھفتھ وار

این جریده در دو صفحھ با مضامین انتقادی و اصالحی در مطبعۀ سنگی جبل السراج و باز در ( 
  چاریکار 

  ). چاپ و نشر میشد» والیت پروان « 
  )١٩٢1- ١٩٢0( 1300 - 1299: ریاست یکی از شعب وزارت امنیھ عمومیھ

  )١٩٢1( 1300: عضویت ھیأت تنظیمیۀ والیت ھرات
  ( ١٩٢4( 1303: مایندگی تجارتی تصدی در نمایشگاه ماسکومعاونیت تصدی شرکت امانیھ و ن

  )١٩٢6( 1305: کاتب وزارت مختاری افغانستان در پاریس
  )١٩٢7( 1306: مدیر گمرکات والیت قطغن و بدخشان

  )١٩٢8( 1307: وکالت انتخابی شھریان کابل در لوی جرگھ در پغمان
  :در دورۀ حکمروائی خانوادۀ نادرشاه

غبار از این وظیفھ استعفا کرده و بھ ) 1930( 1309: ختاری افغانستان در برلینسرکتابت وزارت م
  . افغانستان برگشت تا در مبارزه بر ضد استبداد نادرشاه مستقیماً دخیل شود

  )1932- 1931( 1311-1310: عضویت انجمن ادبی کابل
  )1935- 1933( 1314-1312: محبوس سیاسی

ولت انگلیس در کـابــل از طرف یک افغــان بنـــام محمد عظیم خان از سبب تروری کھ در سفارتخانۀ د( 
تبعید سیاسی در والیات فراه و قندھار از جھت ). بعمل آمد و سھ نفر از مربوطین سفارت کشتھ شدند

  )1942- 1935( 1321-1314: حادثۀ قبل الذکر
  )1948-1943( 1327-1322: عضویت انجمن تاریخ در کابل



  ) ١٩۵1- 1949( 1330-1328: شھریان کابل در دورۀ ھفتم شورای ملینمایندۀ انتخابی 
 1330-1329: مؤسس و منشی حزب وطن و مؤسس و صاحب امتیاز جریدۀ وطن ارگان حزب

جریدۀ وطن کھ در چھار صفحھ با روش انتقـــادی در مطبعھ ملی چــاپ گستتنـر ( )١٩۵2- ١٩۵1(
از )١٩۵2( 1331یف و حزب وطن در سال از طرف حکومت توق) ١٩۵1( 1330در سال ، میشد

انحالل آن از طرف حکومت رسماً ) ١٩۵6( 1335طرف حکومت ممنــــوع شناختھ شده و بعداً در سال 
  ). اعالم گردید

  )١٩۵6- ١٩۵2( 1335-1331: محبوس سیاسی
  )بام رھبری یک مظاھرۀ انتخاباتی با یکعده رفقای حزبی( 

، مبارز آزادیخواه و وطنپرست، بیست سال دیـگر غبـــارمدت ): 1978 – ١٩۵6( 1356 – 1335
در اثر مراقبت و فشار خانوادۀ حـکمران مجبور شده بود کـھ در منــزل ، نویسنده و مؤرخ، روزنامھ نگار

غبار در ھمین دوره کتاب افغانستان در ( مطالعھ و یا تـألیف باشد، خــویش مشغول فعالیتــھای سیــاسی
مقالھ و یا ، دولــت بھ ھر وسیلۀ کھ میشد از نشر جریده، در طول این مدت. )وشتمسیر تاریخ را ن

حکومت در ھمین دوره جلد اول افغانستـــان در مسیر تاریخ را ( کتــاب از طرف غبــار ممانعت میکرد
جلوگیری » دموکـــراسی دولتی « و ھمچنین از انتخاب شدن غبار در شورا در دورۀ دوم . )توقیف کرد

  . کرد

  پوھا ند عبدالحی حبیبی 

  
عبدالحی حبیبی فرزند مال عبدالحق آخوند زاده از د ود مان عالم معروف مولوی حبیب هللا مشھور بھ 

 1289قمری مطابق  1328ربیع الثانی  17استاد عبدالحی حبیبی روز پنجشنبھ . محقق قندھاری است
تولد گرد ید در طفولیت از شفقت و سایھ پد ر ع در محلھ بامیزائی شھر قندھار  1910شمسی و می 

محروم و دروس ابتدائی را نزد علمای د ینی مساجد قندھار بویژه نزد پسر کاکای عا لم شان محروم 
ھھ  1299مولوی عبدالواسح قندھاری کھ یکی از عا لمان برجستھ قندھا ر بود فرا گرفتھ و بعدآ د ر سال 

ش از آن مکتب فارغ و بھ عمر پانزده  1304شامل شده د ر سال  ش بھ مکتب ابتدائی شالمار قندھار
  . سالگی در یکی از مکاتب ابتدائی آن شھر بحیث معلم مقرر گرد ید

استاد از مال و منال پد ر بجز چند جلد کتب چیزی د یگرارث نبرد زیرا محیط فامیلی استاد علم و دانش 
اد بیات و علم قرائت و علم احاد یث را نزد مرحوم ، استاد. بود و بھ کتاب از روزگاران قد یم انس داشتند



مولوی ابوالوفا قندھاری کھ زمانی در ھند جنوبی در مد رسھ نظامیھ دکن مقام استادی را داشت در ھنگام 
استاد از ھمان اوان جوانی عالقھ زیادی بھ مطالعھ و فراگیری . ا قامت آن استاد در قندھار فرا گرفت

ایرانشھر و سایر نشر ا ت را ، کاوه، حبل المتین، تھ و ھمیشھ جراید سراج االخبارعلوم مختلف داش
  . مطالعھ میکرد و بر غنای معنوی خویش می افزود

ش  1310ش ابتدا بحیث معاون جریده طلوع افغان د ر قندھار و در سال  1306استاد حبیبی در سال 
جریده ھفتگی را بزبانھای پشتو و دری بھ نشر  سال این 9بحیث مدیر مسئول آن جریده انتخاب و مد ت 

در عین زمان معاون ریاست مستقل “ ریس اکاد می پشتو 1320الی  1319در سال . می رسانیدند
بحیث  1325الی  ١٣٢٣مشاور وزارت معارف و از سال  ١٣٢٣الی  1320مطبوعات و از سال 

رئیس  1326الس  1325رئیس نخستین فاکولتھ ادبیات پوھنتون کابل و استاد تاریخ ادبیات پشتو و از 
الی  1327اداره معارف قندھار و استاد تاریخ و وکیل التجاره افغانی در کویتھ بلوچستان و از سا ل 

ابل مصروف خدمات بود ازسال نماینده منتخب مردم قندھار در دوره ھفتم شورای ملی د ر ک 1330
سنبلھ  16در اثر اختالفات سیاسی با حکومت وقت در پاکستان سکونت داشتھ و در  1341الی  1330
موفق بھ رتبھ پوھاند ی در پوھنتون کابل  1344دوباره د و با ره بھ وطن مرا جعت و در سال  1341

  . گرد ید ند
مشاور امور فرھنگی صدر اعظم در  1351سال  رئیس انجمن تاریخ افغانستان و در 1345در سال 

کابل بود کھ در ھنگام مسوولیت ھمھ امور وظایف محلولھ شانرا بکمال صداقت وطند وستی و بی 
استاد در ھنگام . آالیشانھ انجام داد ه حایز افتخارات ما دی و معنوی برای خویش و کشور شان گردیدند

اسناد . عار ف و رشتین طال ئی نیز موفق گردیده بودنداجرای وظایف بدریافت مدالھای درجھ دوم م
سال آنرا وقف نوشتن  60عبدالحی حبیبی مرد قلم بھ دست ژر فنگر از ھفتاد و ھفت سال زندگی خویش 

پژوھش و تحقیق بخاطر روشن ساختن تاریخ و اد بیات کشور و در آخرین تحلیل اعتال ی غنامندی 
کھ فراورده ھای آنرا یکصد و پانزده کتب مطبوع و صد ھا مقا لھ  فرھنگ پربار این خطھ باستانی نمود

طبع و نشرشد ن تعد . عربی و ا نگلیسی تشکیل مید ھد، ا رد و، پشتو، علمی وتحقیقی بز با نھا ی د ری
  :ا د بی شما ر ا ز آ ثا ر و آ فر ینش ھا ی علمی تحقیقی و ی

  . نظیر تا ر یخ ا فغا نستا ن بعد ا ز ا سال م 
  . ھنرعصر تیمو ر یا ن با بر د را فغا نستا ن 
  . نظر بر ا د بیا ت پشتو 
  . نسب و زا د گاه سید جما ل ا لد ین ا فغا ن 

  . ز با ن د و ھزا ر سا لھ ا فغا نستا ن
  . ر وا بطھ ا د بی ھند با ا فغا نستا ن

  . تعلیق و تحشیھ
  . فضا یل بلخ

  . یتا ر یخچھ مختصر ا د بیا ت پشتو بھ عر ب
  . تا ر یخ ھنر کتا ب سا زی د ر عصر تیو ر یا ن

  . تا ر یخچھ بید ا ری سیا سی ا فغا نستا ن
  . سو ا د ا عظم

   ...ز ین ا ال خبا ر گر د یزی
سیمینا ر و کنفرا نسھای بین ا لمللی و صد ھا نشستھا ی فر ھنگی و علمی د ر مما لک ) 35( حبیبی د ر

پو ھنحی ا د ، حبیبی با تال شھا ی خستگی نا پذ یر. شتر ا ک نمو ده ا ستمختلف و د ر د ا خل کشو ر ا 
عال وه بر ا . بیا ت پو ھنتو ن کا بل را تا سیس و خود بحیث ا ستا د ز با ن پشتو ا جر ای و ظیفھ میکرد

، نھین نقش ا رز نده وی د ر تا سیس و تکمیل مو سسا ت عا لی و تحقیقی کشو ر ما نند ا نجمن پشتو تو ل



تا ا ینکھ حبیبی د ر ا ثر بیما . ا نجمن تا ر یخ ا فغا نستا ن و ا کا د می علو م محسو س و مشھود ا ست
  . ری ال عال ج د ر شھر کا بل چشم ا ز د نیا فر و بست

خد ما ت علمی و فر ھنگی ا ش ما یھ ا فتخا ر ملت و . روا ن ا ین مرد بز ر گی قلم و د ا نش شا د با د
  . فغا نستا ن ا ستمر د م ا 

  ا ستا د ا حمد علی کھزا د 

   
  )استاد کھزاد ورضا شاه پادشاه ایران( 

یکی از مورخا ن مشھور و دانشمند بزرگ کشور ما استاد احمد علی کھزاد کوھمردی بی ھمتای پژوھش 
رحوم م. و تحقیق و روشنگر تاریخ و فرھنگ و تمد ن ھای خفتھ در زیر خاک ھای افغانستان می باشد

استاد کھزاد با عشق آتشین بھ میھن و مرد ما نش و قبول زحمات خستگی ناپزیر در کاوش آثار و 
نگارش تاریخ کشور و شناسا ند ن آن بھ جھانیان بویژه اثبات ا ین کشو ر در قلب آسیا بوده خد مات 

مھ ھای ارجناک و  شایستھ و بس ارزنده علمی و تاریخی را انجام داده اند کھ سیمای تابناک و کارنا
شادروان . تاریخی آن برای دانشمندان و تاریخنگاران و پژوھشگران آشنا وفروزنده بوده و خواھد بود

د ر شھر کابل  1287احمد علی کھزاد فرزند محمد علی خان از قوم تاجک افغانستان در ھفتم ثور سال 
دانشھای متداولھ روزگارش را با شوق وی طفل ذکی کنجاو بود در سن ھفت سالگی . دیده بھ جھان گشود

و ذوق زیادی فرا گرفت تحصیالت ثانوی و عالی خود را در لیسھ ھای شھر کابل بدرجات عالی بھ انجام 
رسانیده بودند گھ قریحھ و استعداد نویسند گی و نگارند گی در وجود وی بھنگام ن د ا نشجوئی آھستھ 

تعداد وی برای بار اول ژورنالیست وطنپرست و مبارز آھستھ جوانھ زده و رشد می نمود از این اس
و استاد کھزاد را در این زمینھ تشویق و ترغیب بھ . راستین کشور مرحوم محی الد ین انیس واقف گردید

  . نوشتن نمودند
“ وطن پرستی“ ش در حالیکھ شاگرد مکتب بود اولین مقالھ خود را زیر عنواد 1308کھزاد در سال  

کھ مصروف و مامور تعمیر گنبد ارگ شاھی بود عمآل بحیث “ موسیوکول“ .نو شت بزبان فرانسوی
ترجمان فرانسوی شروع بکار نمود کھ ار عھده آن بخوبی بدر شده و مقامات دولتی با توجھ بھ ا ستعداد ا 

و بد نبال آن با باستان “ دارا لتحریری شاھی“ ش بحیث ترجمان فرانسوی 1310ش بعدآ وی را در سال 
ناسان فرانسوی کھ بخاطر تحقیقات از خرابھ ھای تاریخی شھر سیستان افغانستان بکابل آمده بودند ش

  . توظیف کردند
استاد کھزاد بحیث یک محقق ژرفنگر و تاریخ نویس چیره د ست اولین بنیاد کانون باستان شناسی را در  

الھ کشورش با قبول زحمات توان و برای روشن شد ن و اثبات تاریخ پنجھزار س. کشور اساس میگذارند



آثار و بازمانده ھای تاریخی ر ا از دل خاکھا سیاه ، فرسا با عد م د سترسی بوسایل فنی کاوش و پویش
بعضآ تنھا بھ والیات و ، کشور با ابزار وسایل ناچیز در گرما و سر ما و دوری از فامیل با ھیات خارجی

ک فرد عادی بھ کاویش آثار تاریخی می پرداختند کھ در دورترین نقاط کشور سفر می نمود و مانند ی
نتیجھ ده ھا و صد ھا آثار گرانبھای باستانی را زا د ل خاک سیاه بیرون کشید ند وافق بینش و نگرش 

حاصل و بازتاب آموزنده فرھنگی و تاریخی از آین . شانرا تا ژرفنای تاریخی کھن کشور ما میرسانید ند
تحقیقی و تاریخی است کھ ، وشھ و کنار کشور ده ھا و صد ھا مقاالت علمیسفرھا ی ا ستا د د ر گ

  . بھترین ماخذ و منابع برای باستان شناسان داخلی و خارجی محسوب میگردد
شادروان استاد کھزاد بعد از چشید ن تلخی ھا و سرد مھری ھای زمانھ بھ بزرگترین کار علمی و 

“ تاریخ افغانستان“ نوشتن اثر ناب و بی بد یل آن یعنی نگارشفرھنگی د ست یازیدند کھ عبارت است از 
. ش از تالشھا وپژوھش ھا ی ماند گار و بی سابقھ وی است 1325انتشار این کتاب در دو جلد در سال 

کھ توانست این کتاب برای نخستین بار سلسلھ منظم تاریخ کھن کشور را از باستان زمان تا ظھور د ین 
انستان بصورت مفصل و پربار باز گو نماید کھ در تاریخ نویسی معاصر کشور این مبین اسالم در افغ

، تاسیس انجمن تاریخ افغانستان، رنگ و رونق دادن بھ موزیم ملی. امر بی سابقھ و بی نظیر بوده است
کتاب در عرف و عادات افغانھا بزبان “ اسکندر در آریانا“ نوشتن د را مھ تاریخی بنام، مجلھ آریانا
فروغ ( بزبان ایتالوی و ھنر قدیم افغانستان مقالھ علمی و تاریخی، ا فغانستان قدیم و معاصر، فرانسوی
  . از نمونھ ھای برجستھ خدمات فرھنگی وی در جھت معرفی تاریخ و فرھنگ کشور میباشد) فرھنگ

جلد کتا ) 53( ز پژ و ھش و تحقیق ا ستا د کھزا د بیش ا، مجموعی د ستا و رد ھا ا ز نیم قر ن بررسی
ا ستا د کھز ا د با ر ھا د ر کنفر ا نسھا ی ملی و بین ا . ب و صد ھا مقا ال ت علمی و تا ر یخی ا ست

نشا نھا و مد ا لھا ی متعد دی را ، لمللی د ر د ا خل و خا ر ج کشو ر شر کت کر ده و جو ا یز ھا
سر ا نجا م ا ین مرد سخن . دا را بو د وی عضو یت ا نجمن علمی جھا نی را نیز. نصیب گر د یده ا ست

بھ جا و یدا نگا ن پیو ست رو حش شا د ) ش 1365سو م قوس سا ل ( د ر) سا لگی 75( و قلم بھ عمر
  . با د

  )انیس( غالم محی ا لدین

  
خا ، مرحو م محی ا لد ین ا نیس فر ز ند غال م نقشبند کھ ا صال ا ز و لسوا لی مقرو ال یت غز نی بو ده

ده و ی بھ ا تھا م طر فدا ری ا ز سر دا ر محمد ا یو ب خا ن قھر ما ن جنگ تا ر یخی میو ند و  نوا
بجرم طرفد ا ری ا ز جھا د علیھ ا نگلیسھا موردقھر و غضب عبد الرحما ن قرا ر گرفت و خا نوا ده 

عال مھ سید ا نیس بھ مصر تو لد و مشغو ل د رس و تعلیم شده ا زمحضر. وی بھ مصر مھا جر گرد ید



و شیخ محمد عبد ه فیض برد و با افرا د متر قی و ا ند یشمندا ن آ زا ده و ضد ا ) ا فغا نی( جما ل ا لد ین
  . ا نیس د ر نو یسند ه گی ا ستعدا د فوق ا لعا د ه ا ی دا ست. ستعما ری مصر آ شنا یی پید ا کر د

ا سما غیل ا )ش 1300( ا ینکھ د ر سا ل تا. ر وز و شت بیا د و طن بو د وبفکر با ز گشت بھ میھن
برا ی خریدا ری ما شین آ ال ت طبا عتی ) غا ز ی( فندی ا ز ا فغا نستا ن بھ فرما یش ا ما ن ا   خا ن

  . بھ مصر ر فت و ا نیس د ر آ نجا تر جما نی ا ش را میکرد و ھرد و با ھم آ شنا شد ند
با ز گرد د و ا  می بیند ویرا تشویق میکند کھ بھ و طن آ فندی کھ شو ر و شوق ا نیس را نسبت بھ وطن

ز پال نھا ی متر قی ا ما ن ا   خا ن صحبت کرد ه وا ز مسا عد بو د ن خد مت بمرد مش ا طمینا ن مید 
) شھرھرا ت( وا رد وطن) ش 1302( ا نیس د رسا ل -- تا ا ینکھ د را ثرتشویق وترغیب آ فند ی . ھد

یھ ھرا ت مد تد وسا ل مصرو ف تد ریس میگرد د و د ر عین ز ما ن بھ فرا  میشود ود رمد رسھ سعد
ا نیس د ر ھمینجا ا ثرمعرو . گیری ز با ن وا د بیا ت د ر ی مشغول وبا سرور جویا معرفت پیدا میکند

بھ کا بل آ مده د ) ش 1304( د رسا ل را بھ رشتھ تحریر د ر آ ورده) ندا ی طلبھ معا رف( ف خو یش
  . ی مشھور ر و غن کشھا ی ده ا فغا نا ن ا قا مت می گزیند ر سرا

د ر مرا د خا نی با د ختربر گد ا حمد جا ن خا ن ا ز د و ا ج میکند کھ ) ش 1305( ا نیس د ر سا ل
  . ثمره آ ن یک پسربنا م محمد فر ید و د ود ختربود

وزنامھ شخصی و آزاد انتشار نخستین شماره انیس را بحیث یک ر) ش 1306ثور  15( ا نیس بتا ر یخ
شماره از ) 9( ا نیس بعد از، در زمان اغتشاش خبیبی. میدھد و این امر تا اغتشاش حبیبی ادامھ می یابد

درین زمان محی الدین انیس برای مدتی چند در امور نشراتی جبیب هللا سالم نشریھ . نشر باز می ماند
ھیت اغتشا ش از دوام وظیفھ دست کشیده عازم پکتیا حبیبی ماموریت می یابد مگر با پی برد ن بھ ما

درینوقت در آنجا سردار محمد نادر خان و دیگر مبارزا ن مصروف مبارزه می باشد بھ نشر . میشود
با انحالل اغتشا ش انیس دوباره بھ نشرات خویش آغاز . توسط گستد نر می پردازد“ ا نیس“ جریده

انیس مبارز متین و شجاع واقعیت ھای . را مینویسد“ بحران و نجات“ میکندو در این ھنگام انیس کتاب
تلخ زندگانی مردمانش وعلت العلل آنرا برای آنھا ا نتشار میدھد و چون ا نیس متاثر از مواھب ریفورم 
ھای دوره امانی با قلم سرکش و تند از قید بندگی جباران وقت نشرات اش راآ را یش میدھد کھ این طرز 

ا ول میخواھند کھ محی الدین انیس را تطمیع کنند ود . بمذاق زما مداری وقت خوش نمیخوردالعمل وی 
ا ما ر و ح سرکش آ زا د ی خوا ھی ا و بھ ا ین کا ررا ضی نمیشود . ر خد مت خویش قرا ر بد ھند

د سیسھ برا  تھد ید و، ا ذ یت، اینجاست کھ ز ما مدا را ن و حکا م و قت نا جوا نمر دا نھ د ر پی آ زا ر
  . منصر ف شود یش میشو ند و ا و را مجبور میسا زند کھ ا ز کا ر د را نیس

ا زکا ر د ر ا نیس مما نعت بھ عمل می آ و ر ند نا گزیرمی شود کھ ا ) ش 1310( تا ا ینکھ د ر سا ل
نو می سپا رد و سرور جو یا با مھا رت وزرنگی خا ص د ر ھنر ) جو یا( نیس را بھ د وستش سرور

بعد ا زین ا نیس پیکا رجو بھ د رد د وری ا . یسند ه گی یکبا رد یگر ا نیس را مونس مرد م میسا زد
ا ز طرف د یگر ر وح و ر وا نش را می ا ) سل( نیس ا ز یکطرف و مبتال بھ بیما ری طا قت فرسا ی

ر ی و فشا ر ھای  ا نیس شخصیت مبا رز مصمم و با ا را ده ا ست با وجود بیما زا رد ا زآ نجا یکھ
د ، کھ ا ز نشر با زما ند ه بود) حقیقت( ا ز مبا رزه د ست نمیکشد با ھمکا را ن دیگر خود جریده متعدد

ست بھ کا ر میشود وآ نرا بشکل شبنا مھ علیھ حکو مت بکا ر می ا ندا زدو ا زا ینطر یق با ز ھم بر ضد 
  . ا ستبد ا د قرا رمی گیرد
مشرو طھ خوا ھی بی نذ یروا نیس بیما رو ذ لیل کھ ، ژ ورنا لیست بی ھمتا، ا نیس را د مردی بزرگ

قلمش چو ن خنجرآ بدا ر د رقلب د شمنا ن آ زا دی وطن ومرد م می خلید وا فکا ر رزمجویا نھ ا ش چو 
ن صا عقھ ا ی برسر جبا را ن و مستبد ا ن د ورا ن فر ود می آ مد سرآ نجا م بگنا ھی عشق بھ و طن و 

د ر سا ل ( ،د ھمز نگ ا فتا د و ا ز آ نجا زنده بیرو ن نیا مد بھ ا نسا نھا ی محر و م بھ محبس عشق



جا ودا نگا ن پیو ست و ا و را د ر قبر ستا ن د ھمز نگ معروف بھ قبر ستا ن  بھ محبس بھ) ش 1317
  . د فن کرد ند و قبر شرا نیز بھ با ز ما ند گا نش نشا ن ندا د ند پرد یسھا

  ) لو د ین( ا لر حما ن عبد

  
  )لودین درجمع یاران شاه امان هللا غازی( 

جنبش مشرو طیت د ر ا وا یل قرن بیستم د ر کشو ر ما بحیث نھضت ر و شنفکر ی وآ زا د یخوا ھی 
بحسا ب میر و د کھ مر دا ن بزر گی با دا د ن قر با نی و فدا کا ر ی علممبا رزه را بھ ا ھتزا ز د ر آ و 

یکی ا ز اشخا ص بر جستھ و مبا رز ا ین نھضت ود شمن سر سخت ا نگلیس و حامیا نآ نھا عبد ا . درد ن
وی فر ز ند کا کا سید ا حمد خا ن لو د ین قند ھا ری ا ست کھ . بود) کبر یت( لر حمن لود ین مو سم بھ

یل طفو لیت علوم د ر ا وا . د ر کا بل چشم بھ جھا ن کشود) م 1٨٩٣( مطا بق) ش 1272( د ر سا ل
بعد ا  متدا و لو سوا د کا فی را از پد ر فرا گر فت و مکتب حبیبیھ را تا د ر جھ ر شد یھ بپا یا ن ر سا ند

د ر ا دا ره سرا ج ا ال خبا ر ا فغا نیھ بحیث محرر ) م 1910( )ش 1290( ز ختم تحصیل د ر سا ل
و کر دا رو تر بیھ ژ ور نا لیست و نو یسنده بی  د ر ا ین و قت تحت تا ثیرا فکا ر. شرو ع بھ کا ر نمود

  . جو ره عال مھ محمو د طر ز ی کھ د ر ین جر یدھما مور یت د ا شت قرا ر گر فت
  . عربی و ا نگلیسی را نیز فراگر فت، ترکی، پشتو، د ر ین مد ت عال وه ا ز زبا ن د ر ی

مشر وطھ خوا  وا نا ن جد ی و آ تشین مزا جلود ین نو یسنده توا نا ی پشتو و د ری بو د و ا ز جملھ ج
با ا یما ن ا نقال بی و دا را ی صر ا حت لھجھ بود کھ ا ، وی مرد آ زا د ه. ھا ن د و م بھ شما ر میر فت

ا و د ر د ورا ن جنبش . خا ص دا ده بود ین خصو صیا ت ویرا د ر بین سا یر یا را نش بر جستگی
لود ین و ھمکا را نش با جد یت تا م و . و چپی را رھنما ی میکردمشر و طیت د و م جوا نا ن تند ر 

با د رک و تشخیص ا ین نکتھ کھ . سعی و تال ش د ر صد د برد ا شتن موا نع ا ز سرراه نھضت بود ند
شاه وقت ا میر حبیب ا   خا ن ا ، یگا نھ عا مل و ما نع تحقق ا ھدا فو مرا م نھضت مشر وطھ خوا ھا ن

بر حبیب ا   با تفنگچھ حملھ کرد ا ما ا ز قضا شاه ا ز ) ش 1297سرطا ن  12( د ین د ربنا لو. ست
  . ینحملھ جا ن بسال مت برد و لود ین گر فتا ر و را ھی ز ندا ن شد

حبیب ا   د ر شکا  )ش 1297( مد ت ھشت ما ه د ر ز ندا ن با قی ما ند تا ا ینکھ د ر ز مستا ن سا ل
غا زی طرفدا ر و ھمکا ر مشرو طھ  لغما ن بھ قتل ر سید و قد رت بھ ا میرا ما ن ا  ر گا ه کلھ گو ش 
ا ما ن ا   خا ن فورا لود ین را ا ز بند آ زا د گردا نید ولو د ین با سا یر ھمرزما ن . خوا ھا ن ر سید

ال ح طلبا نھ شاه ا با شو ر و شو ق د ر را ه تحقق آ رما نھا ی مشروطھ خوا ھا ن و پال نھا ی ا ص خود
  . ما ن ا   خا ن د ست بھ کا رمی شو ند



مصرو ف کا ر می شو د و سپس وظا یفی چو ) ا ما ن ا  ( لو د ین نخست د را دا ره جرید ه نو تا سیس
ا فغا نستا ن د ر بخا را ریس مر  عضویت د رھیت سیا سی فو ق ا لعا ده، ن بھ مرکز قا نو ن گذا ری

صدا ، نشی ا ما ن ا   گما شتھ می شود کھ د رتما م ا ین و ظا یف سپر ده شده با جد یتکھ پشتو و سر م
  . قت و لیا قت ا یفا ی و ظیفھ مینما ید

کھ درو لسوا لی پغما ) م ١٩٢7و  ١٩٢4( لود ین د رلو یھ جرگھ ھا ی بز رگ و عنعنوی د رسا لھا ی
د م شرکت نمو ده وخوا ستھ ھا و آ رز و ھا ی مرد ن کا بل دا یر گر د یده بود بحیث و کیل منتخب مر 

لود ین د ر ز ما ن فر ما نر وا ی نا د ر خا ن بحیث ر یس بلد یھ شھر . م را پیشکش و ا نعکا س دا د ند
کا بل ا یفا ی و ظیفھ می نمو د کھ با ال خره ا ین شخصیت مبا رز و آ زا د یخوا ه نا جوا نمردا نھ ا 

  . قتدا ربھ شھا د ت ر سا نیده شد و بھ جا ویدا نگا ن پیو ستزطرف ر ژ یم بر سرا 
خا طرا ت لود ین ھمیشھ د ر قلب تا ر یخ محفوظ بوده و نا م نیکویش د ر تا ر یخ مشر و طیت نا م ما 
  . ند گا ر و جا ود ا نھ خوا ھد بود و عملش چرا غ را ه آ یند ه آ زا د یخوا ھا ن و نسل آ ینده کشور ا ست

  ! کریم نز یھی جلوه 

   
یکی د یگر ا ز شخصیت ھا ی مبا ر ز و ر و شنفکر و مشر و طھ خوا ه فعا ل و پرتحرک کھ عمری را 

ر نج و برا بلم ، د رد، غم، د ر رز م و پیکا ر برا ی خو شبختی مرد ما ن کشو ر ش با ھزا را ن مشکل
جملھ مشروطھ خوا ھا ن ر وشنفکربود کھ د ر ا و ا ز آ ن . جلوه بود سپری کرد مر حو م کر یم نز یھی

نز . ذ ھنیت دا د ن و بسیج کرد ن جوا نا ن مشروطھ خواه خد ما ت فرا مو ش نا شده ا ی را ا نجا م دا د
د ر شھرکا بل متو لد شد و ) ش 1285( یھی جلوه فرزند با با مرا د ا زقوم برا د ر از بک بود د رسا ل

  . جھ ر شد یھ تحصیل کردبھ مد ر سھ حبیبیھ تا د ر 
. فرا گرفت ترکی و ا نگلیسی را د ر کا نو ن رو شنفکری خا نوا ده گی خو یش، عربی، علو م ا د بی

دا شت و د ر ین زمینھ  جلوه ا ز آ وا ن جوا نی با ا عضا ی بر جستھ مشرو طھ خوا ھا ن د و م آ شنا ی
  . جد و جھد فرا وا نی نمود
ا و تال شھا  ممتا ز غا زی ا ما ن ا   خا ن بود و برا ی بھ قدر ت ر سا ند ن جلوه یکی ا ز طرفدا را ن

بھ عضو یت ا نجمن ا د بی کا بل د ر آ مد و ا ز طر یق ا ) ش 1310( جلوه د ر سا ل. ی ز یا د ی کرد
  . ین ا نجمن خد ما ت قا بل قد ر ی را بھ ا د بیا ت و فر ھنگ و تا ر یخ کشو ر ا نجا م دا د

ا قتصا ، برا ی پیشر فتسیا سی، فا ضل و ا نسا ند و ست بو د کھ خود شعرھم میسرود، مرد متفکر وی
د ر د و ره ھفتم ) 1328( جلوه د ر سا ل. ا جتما عی و فرھنگی و طن ز حما ت فرا وا ن را کشید، دی

ه ھشتم شو را د رد و ر) ش 1332( گر د ید و د ر سا ل شورا نما یند ه مر د م ا ند خو ی ا نتخا ب



بعد ا زآ ن وی مد تی کا رمند صدا رت و وکیل ا لتجا ره ا فغا نی د ر . نیزبھ ا ین مقا م برگز یده شد
  . مشھد مقرر و بعدا ز آ ن بھ تقا عد سو ق شد

مخا لفت جدی  بھ ا یرا ن) فا ر س( جاوه با تنی چند ا ز رو شنفکرا ن ا نجمن ا د بی کا بل علیھ تغیر نا م
عوا قب سیا سی و فرھنگی آ نرا بھ مقا ما ت د و لتی گو شزد کر د ا ما متا سفا نھ مقا ما ت بھ آ  نمود و

کھ ا یرا نیا ن تا ا مروز برخی ا ز ا  ن تو جھ نکرد ند و د و لت سکو ت مر گبا ر ی را ا ختیا رنمود
د ر د ھلی جد ید دا ) ش 1362( خال صھ حلوه د رسا ل. فتخا را ت کشو ر ما را ا ز آ ن خود میدا نند

  . جھا ن آ فر ین سپرد عی ا جل را لبیک گفتھ جا ن را بھ
  :مر حو م جلوه شعرھم میسرو د د را ینجا یک قطعھ شعرمو صو ف را با ھم میخوا نیم 

  تا کی ا ز جور و ستم شکوه وفر یا د کنید 
  سعی بر ھم ز د ن منشا بید ا د کنید

  نا ن غیو رد ست ما د ا من تا ن با د جوا 
  کھ ا ز ین ذ لت و خو ا ر ی ھمھ آ زا د کنید
  صد ھزا را ن چو منت آ تش بید ا د بسو خت

  نھ شینید ز پا د م بھ د م ا ر شا د کنید 
  فتنھ ا نگیختھ تبعیض نژ ا د ی د ر خلق 
  فکر آ یند ه ملک و خو د و ا و ال د کنید

  چند ی ا ز خو ا ن نعم سر خو ش وشیرین کا مند
  ھ بر فا قھ خو د و فر یا د کنید گر ی

  خا نما ن کر د تبھ تا شو د آ با د خو د ش 
  خا نھ ظلم و ستم یکسر ه بر با د کنید

  تا شو د بر ھمگا ن ا نس و عد ا لت قا یم
  عا لمی نو ز مسا و ا ت و حق ا یجاد کنید
  ا ی جو ا نا ن ستم مر تجعا ن چند کشید

  کنید تا بھ کی ر حم با ین د ستھ شیا د 
  ننگ د ا ر د بشر یت ز چنین کھنھ رژیم
  طر ح و یرا ن ا ین بنگھ ز بنیاد کنید
  آ شیا ن ھمھ مر غا ن ز ستم آ تش ز د

  قصد آ تش ز د ن خا نھ صیا د کنید 
  ند ھند ا ر ز ش گا ھی بھ حقو ق بشری

  تکیھ بر خو د و با ز وی چو فو ال د کنید 
  ر ا غا ز ه سا ز ید ز خو ن شا ھد آ زا دی

  . تا ز خو د ر و ح شھید ا ن و طن شاد کنید



  ! پر و فیسو ر غال م محمد میمنگی 

   
  )یکی ازرسامی ھای میمنگی درگالری ملی( 

، ا ینبا ر سخن ا ز مشر و طھ خوا ھی د لیر و ھنر مند بی ھمتا پر و فیسو ر غال م محمد میمنگی ا ست
 د ر مر کز و ال یت فا ر یا ب) ش 1252( قی میمنگ با شی ا ست کھ د ر سا لوی فرز ند عبد ا لبا 
 تو سط عبد ا لر حما ن خا ن ا ز شھر میمنھ طو ر) ش 1301( پد ر ش د ر سا ل. چشم بد نیا کشو د

نظر بند بھ کا بل خوا ستھ شد و د ر کا بل ز یر مرا قبت د و لت قرا ر گرفت کھ با ال خره آ نرا بھ بھا 
غال م محمد طفل خو رد بود کھ با ما د رش د ر کا بل ز یر . قیا م علیھ ا میر بھ شھا د ت ر سا نید ند نھ

را نزد آ مو ز گا را ن محلی آ مو خت و ا ز آ نجا یکھ ا  وی تعلیما ت ا بتد ا ی. نظا ر ت گر فتھ شد
ا و طفل خو ، ھنررو آ ور درسا می دا شت بھ ا ین  ستعدا د سر شا ر و نبو غ بی حد و حصرد ر ھنر

رد سا ل بیش نبو د کھ عنوا نی ا میر عبد ا لر حما ن نا مھ نوشت و د ر ا ین نا مھ بعدا ز گیلھ و شکا 
نموده بود و د ر نا مھ پر ند ه ز یبا ی  یت ا ز ر و ز گا ر خوا ھش عود ت د و با ره را بھ زا دگا ھش

عبد ا لرحما ن پس ا ز مطا لعھ مکتو ب بھ ا ستعدا د وی پی  .را نیز ر سم کرده بھ ا میر فر ستا ده بود
میمنگی ر مزو را ز ر سا می را ز یر د ست د ا . برد و یرا بھ صفت ر سا م بھ د ر با را ستخدا م نمو د

سا ل عمر دا شت کھ بحیث ا ) 16( ھنوز و خو بتر فرا گرفت، د ا کتر شخصی شا ه) جا نگر ی( کتر
بعد ا با محمو د طر زی پد ر ژ ور نا لیز . ب حبیبیھ و حر بیھ شر وع بھ کا ر نمو دستا د ر سم د ر مکت

م ا فغا نستا ن برا ی مصور سا ختن جر یده سرا ج ا ال خبا ر بھ ھمکا ری می پر دا ز د و با ر سا می 
ح سر شا ر و  میمنگی با ر و. و نقا شی معنی د ا ر و پیا م دا ر کلیشھ ھا ی ا خبا ر ر ا مزین میسا ز د

سری ملی تصمیم  ر و زی حز ب، شا مل می شو د) جمعیت سر ی ملی( با ھد ف مشخص بھ حز ب
 میگرد کھ عر یضھ ا ی بھ ا میر حبیب ا   تقد یم نما یند و لی چنین کسی کھ عر یضھ ر ا بھ شاه تقند یم

جا م بد ھد و وی ا ین یا د د ا شت نما ید پیدا نمیشود تا ا ینکھ میمنگی حا ضر می شود ا ین کا ر ر ا ا ن
ا میر بعد ا ز مطا لعھ بر آ شفتھ شد ه وی و سا یر ر و ، ز مستا نیش بھ شاه مید ھد را د ر تفریگاه

ر ا د ر ز ندا ن میگز ر ا ند تا ا ینکھ ) سا ل 13( مرد آ زا ده مد ت شنفکرا ن را حبس مینما ید کھ ا ین
یا ر مشر و طھ خواه خو یشر ا ما نند سا یر مشر و طھ  میر سد و ا ینا ما ن ا   خا ن غا زی بقد ر ت 
  . خو ا ھا ن ز ندا نی آ زا د مینما ید

محصل ا  400غر ض تحصیال ت بھ ا لما ن میر و د و در آ نجا میا ن ) ش 1299( میمنگی د ر سا ل
ه ھا ی پیشر فتھ ر سا می ر و ل نمره و مد ت دوسا ل ر ا بھ پا یا ن میر سا ند و د ر پھلوی د رس شیو 

د ر ا ثر ا ستعد ا د ا ش کشو ر ا لما ن بھ وی د ر جھ پر و فیسو ری ر ا نیز ا عطا . ا نیز می آ مو ز د
پر و فیسو ر میمنگی ا ز ھنر مند ا ن و نقا شا ن بی نذ یر و منحصر بھ فر د کشو ر ما بو د کھ د . میکند



نو ینی ر ا د ر مو رد کا ر بر د ر نگھا نھا یت ا ستا د ا نھ و نقا شی ا ختر ا عا ت  ر ھنر ر سا می و
تعد ا د ا . ا ست) طو فا ن( تا بلوی ز یبا و بی ما نند –مشھو ر ترین آ ن  ظر یفا نھ بو جو د آ و ر د کھ

ھند و ستا ن ، ا لما ن، ز آ ثا ر ھا ی میمنگی کھ خیلی ھا با ا ر ز ش ا ست د ر گا لر ی ھا ی ا نگلسا ن
وی صد . ا ین تا بلو ھا ا ز جملھ شا ھکا ر یھا ی د نیا حسا ب میگر د د. و فا میلش نگھدا ری می شو د

پر و فیسو ر میمنگی بز با نھا ی ا لما . ھا شا گر د بجا معھ تقد یم د ا شتھ آ نا نر ا بھ شھر ت ر سا ند
با ال خره ا ین نقا . سی دا شت ا نگلیسی و و تر کی ر وا ن صحبت میکر د وی بھ شعر نیز د ست ر، نی

سا ) 62( د ر شھر کا بل بھ عمر) ش 1314( ش چھر ه د ست و مشر و طھ خو ا ھی شجا ع د ر سا ل
  . لگی بھ جا و د ا نگا ن پیو ست

  ) ! دروازی( ولی محمد خان

   
شا ھا ن و  تبعید و محرو م سا ختن ا ز تما م حقو ق ا نسا نی و سا یر مظا لم، شکنجھ، کشتا ر، حبس

مبا رز ا ن صد یق جنبش مشر و طیت را ا ز ا ھدا ف و مرام شا ن با ز ندا شت بلکھ ، فرما نروا یا ن
دا د ند و مصد ر خد ما ت فروا  چون صخره سنگ ثا بت قد م و پا برجا بھ این مبا ر زه بر حق ا دا مھ

  . نی بھ مرد م و طن شا ن شد ند
د ر وا  و لی محمد خا ن، د یگری ا ین کا ر وا ن عد ا لتخوا ھا ن یکی ا ز ا شخا ص صا د ق و د لیر

وی شخص ھوشیا رو ترقیخواه وضد مظا لم ا میر . زی ا ز ا شرا ف زا ده گا ن و ال یت بد خشا ن بود
حبیب ا   خا ن ود ر د ربا ر طرفدا ر نظر یا ت را د یکا ل بویژه طر فدا رجدی ا ما ن ا   جوا ن 

نکر د بلکھ تما م را ز ھا ی  بھ قد ر ت ر سا ند ن آ ن ا ز ھیچگونھ سعی و تال ش د ر یغ بودو برا ی
بعد ا ز قتل حبیب ا   و بھ قد رت ) غالم بچھ د ر با ربود( .حبیب ا   را بھ ا ما ن ا   خا ن میر سا ند

ا ما ن ا   خا ن ا ز ھیچ  رسید ن شا ه جوا ن و لی محمد خا ن د ر وا زی برای تحکیم د و لت نو بنیا د
شاه جوا ن و یرا د ر را س ھیت فوق العا ده ا فغا نی بھ مسکو . گو نھ تال ش و فدا کا ری د ر یغ نکر د

و لی محمد خا ن درمسکو با رھبر ا تحا د شو ر و ی لینن مال قا ت و مذا کرا تی را ا نجا م دا ، فرستا د
و لی محمد . بھ ا مضا رسا ند) م ١٩٢2( تقا بل را د ر سا لھمجوا ری وھمکا ری م ده و معا ھده حسن

بھ جھا نیا ن معر فی  خا ن بعد ا ز آ ن رھسپا ر ا روپا شد تا ا فغا نستا ن تا زه بھ ا ستقال ل ر سیده ر ا
وی د . بحیث و ز یر خارجھ و بعد ا بحیث وزیر حر بیھ مقررگرد ید) م ١٩٢2( وی د رسا ل. نما ید

  . جرای و ظیقھ نمو ده خد ما تی ز یادی را بھ و طنش انجا م دا د ا ست رھر پست کھ ا
بحیث و  زما نیکھ شاه ا ما ن ا   خا ن عا زم ا روپا گرد ید و لی محمد خا ن را) م ١٩٢7( د ر سا ل

درسفربھ لند ن کھ د و لت ا نگلیس نمیخوا ست با وی بصورت مستقیم . کیل مقا م سلطنت تو ظیف نمود
ولی محمد خا ن ا ین ، میخوا ست مذا کره تو سطھ وزیرھندی صو رت گیرد ره نما ید و آ نا نمذا ک



. ردوا ستقال ل عمل خو یشرا بھ آ نھا بحیث نما ینده یک کشو ر آ زاد و مستقل نشا ن دا د پیشنھا د را جدا
زما ن و کا لت سلطنت با با ال خره ا ین مشرو طھ خواه و سیا ستمدا ر با ثبا ت را بھ ا تھا م ا ینکھ در

ا زطر ) م ١٩٢9( حبیب ا   کلکا نی ھمکا ری دا شتھ محا کمھ نمود ند کھ ا بتدا زندا نی و بعدا د رسا ل
ف رژیم مستبد و قا تل ھزا را ن ا نسا ن بی گناه یعنی حکو مت نا د رغدا ر با محمود سا می یکجا بھ 

  . شھا د ت ر سا نده شد
  ژورنالیزم نوین افغانستان  پدر، محمود طرزی

   
سردا ر  - درخا نواده منور و روشن ضمیر) م 1868( مطا بق) ش 1244( محمود بیک طرزی درسا ل

د وره کود کی محمو د د ر کا بل گذ شت وا ز . غال م محمد خا ن د رشھرغزنی چشم بجا ن کشود
محمد ا کرم ھو تکی کھ یکی ا زعلما ی محضرپدر علو م متد ا و ل را آ مو خت و از وجودآ خند زا ده 

سردا ر غال م محمد خا ن . خود قد ر دا نی می نمو د مشھور بود فیض برد کھ ھمیشھ ا زوی بحیث معلم
تن ا ز اعضا ی فا میل خو  35با ) ش 1262( طر زی بنا برسوظنی ا میرعبدا لرحما ن خا ن د رسا ل

  . ر بت گردیدیش ا ز وطن خارج گر د یده ر ھسپا ر د یا ر غ
طرزی نیز د ر کنا ر پد ر را ھی د یا ر غر بت گرد یده و تلخی ھا و شیرینی ھای سفرراا زکرا چی تا 

د ر مد ت ا قا مت ، شا م وا ستا نبول پذ یرا گرد ید وآ ھن ھستی ا ش چون فوالد آ بد یده گرد ید، بغدا د
بھ تما م شھر ھا ی ھند ستا ن سیا ، ربھ بودسا ل عمر دا شت خود یک تج 17سھ و ینم سا لھ د ر ھند کھ 

حت نموده با علما و دا نشمندا ن و شعرا ی آ نجا مال قا ت وا ز مجا لیس آ نھا بھره جست چو ن محمود 
پدر و . بھ بید ل ارا دت دا شت د رآ نجا نیز با بید ل شنا سھا معرفت پیدا نمود و ا زآ نھا فیض برد

ره خوا را ن ا نگلیس نا گذ یر شد ند کھ ا ز ھند با فا میل شا ن ا بتدا بز پسرنسبت بعضی مخا لفتھا ی جی
، یا رت بیت ا   شریف و بعد را ھی بغدا د شد ند کھ وا لی بغدا د ا زا یشا ن بگر می پذ یرا یی کرده

ت حبیب بعد ا ز وفا ت عبد ا لر حما ن د ر زما ن ا ما ر . محل بود و با ش ومعیشت آ نا نرا مھیا نمو د
طر زی با د . نظر بھ خوا ھش ا میر بھ و طن عو د ت کر د ند) م 1903( ا   خا ن پسرش د ر سا ل

را یت وبصیرت راه ھا ی مبا ر زه د ر جھت رھا یی مرد م ا ز قید ا ستعما ر ا نگر یز شروع بھ کا ر 
پسرا میریکی شھزا ده ا ما  نمود ا و لین کا ر ش تحکیم منا سبا ت بزر یعھ تزو یج د و د خترش بھ د و

و ی ا ین را میدا نست کھ بد ون ھمکا ری و ا ، ن ا   خا ن و د یگری شھزا ده عنا یت ا   خا ن بود



شترا ک یکی د و نفر ا ز خا ندا ن شا ھی پیشرفت و کا میا بی مشر و طھ خوا ھا ن ا مکا ن پذ یر 
  . نیست

شا ھی تھدا ب مشر و طھ خوا ھا ن د و م را بگزا ردوی ا  طرزی تصمیم دا شت تا ا ز دا خل خا نوا ده
متعصب وآ ما ده ھر نوع زد وبند برای قد ر ت یا ، میر نصرا   خا ن برا د ر ا میررا شخص جاه طلب

بی تصمیم و سرد مزا ، دا رای ظرا فت ز نا نھ، سردا رعنا یت ا   خا ن را مرد ا سترا حت طلب، فت
ا ز و جود آ ن برا ی سا ختن یک مطبعھ عصری کھ د ر با غ علم گنج مو  ج تشخیص دا د و صر ف

آ خرا المر یگا نھ کسی را کھ د ر . با و جو د یکھ دا ما د ش ھم بود ا ستفا ده کرد و بس، قعیت دا شت
میا ن خا ندا ن شا ھی تشخیص دا د شھزا ده ا ما ن ا   حا ن بود کھ جوا ن با عزم وبا شخصیت و د 

شاه ا ما ن ا   ھم ا ز . با وی تا مین روا بط کرد) ملکھ ثریا( بمر د م بود کھ ا ز طریق دخترش لسوز
مد تھا نیز درھمین آ ر ز و بو د بعد ا ز تبا د ل ا فکا ربا طرزی موا فقت عا م و تا م خو یشرا برای تا 

د یگرچو ن عبدا لرحما ن لود  طرزی با جوا نا ن. مین ا ین ا مر ا برا زومشترکا شر و ع بھ کا ر نمود
با سعی و تال ش فرا وا ن جریده سرا ج اال خبا ر بخا طرروشن شد ن ذ ھنیت  ...ین و دا وی پر یشا ن

  . مرد م شروع بھ نشر ا ت کرد
 .بد و ن شک محمود طرزی را میتوان در جملھ نخستین علمبردارا ن ژورنالیزم در افغانستا ن خواند

نشروپخش ا  نوشتن مضامین درسراج االخبارمردم را ذ ھنیت میدا د کھ متا سفا نھمرحو م طرزی با 
پس  ینگو نھ مضا مین بطبع دولت ا نگلیس و سیاست دربار امیر خوش نمیخورد این بود کھ جریده مذکور

تمام کھ ) آسیا باید از آسیا ھیان باشد( و نوشتھ دیگرش) حی علی الفالح( از انتشار مقالھ مھم و تاریخی
استثماردا خل و خا رج را د عوت بھ مبا رزه بر ضد ا شغا لگرا ن ا نگلیس می  و مردم تحت استعمار

بعد ا زنشرشما ره سوم سراج االخبار با احتجاج شدید دولت انگلیس با خشم و غضب امیروا قع . نمود
شھزاده امان ا . ی گردیدشده مصا د ره وطرزی پنج ھزا رروپیھ پختھ کابلی کھ پول زیادی بود جریمھ نقد

  خا ن با فرو ش زیورا ت ملکھ ثریا ا ین پو ل را تھیھ و بد سترسی طرزی گذا شت تا جر یمھ ا ش را 
  . بپردا زد

یگا نھ ما نع تحقق آ ر زو ھا و ا ھدا ف مشروطھ خواھا ن یعنی با ) حزب سری ملی( با فیصلھ و تصمیم
ا ما . گوش زمینھ برای فعا لیت مشروطھ خواھا ن مھیا میگر د د کشتھ شد ن حبیب ا   د رشکا رگاه کلھ

ن ا   خا ن بھ تخت سلطنت جلو س نموده یا را ن مشروطھ خواه خویش را ا ز زندا نھا آ زا د نموده ا 
ستقال ل سیا سی کشو ر را ا ز زیرسلطھ ا نگلیس ا عال ن وطی جنگ سو م ا فغا ن و ا نگلیس آ نرا 

  . حصول میکند
  . حمود طرزی بحیث وزیرخا رچھ د ر ا ین را ستا خد ما ت زیا دی را انجا م مید ھدم

ا نگلیسھا د را فغا نستا ن شکست مفتضحا نھ خورده بود ند د ر تال ش آ ن بود ند کھ وسیلھ ا جیرا ن با نا 
د طرزی ا نتقا بخصوص محمو کا م کرد ن پال نھا ی ترقی پسندا نھ ا میرا ما ن ا   خا ن و یا را ن وی

طر زی د ر ا وا خرحکومت ا ما ن ا  ...م بگیرند کھ با ال خره گرفتند وپال نھا ی شا ه جوا ن نا کا م شد
  خا ن با برخی ا ز رجا ل بویژه سرد ا ر عبدا لقدوس خا ن بر سر پال نھا ی شاه ا ختال ف پیدا کرد ه ا 

ترکیھ شده با قی عمررا د رآ نجا سپری کرد تا زوظیفھ گوشھ گیری نموده بعدا د ل پرخون رھسپا ر 
د ر ا ستا نبول وفا ت و جوا ر قبرا یوب ا ) ش 1312عقرب  30( سا لگی بتا ریخ) 89( اینکھ بھ عمر

  :طرزی شا عرھم بود کھ د ر ا ینجا یک قطعھ شعرش را با ھم میخوا نیم. نصا ری د فن گرد ید
  یل معا رف گلستا ن دا ن کھ ریحا نش بو د تحص

  معا رف عند لیبی خوا ن کھ ا لحا نش بود تحصیل
  ا گر ا ھل معا رف بگذ رد با قی بو د نا مش

  حیا ت جا و د ا ن علمست وبر ھا نش بود تجصیل
  می بز م معا ر ف مید ھد ا زجھل آ ز ا د ش 



  خسا را ت د یده گا نرا رفع خسر ا نش بود تحصیل
  معا ر ف شد غذای روح و جای آ ن بود مکتب 

  جھا لت د ر د بی د ر ما ن ود رما نش بود تحصیل
  معا ر ف جا ی آ گا ھی بو د ا ند ر ز ما ن ما 
  کھ ا ز شر جھا لت ھا نگھبا نش بو د تحصیل 

  ا زفیض معا رف تا زه کن جا نرا) محمو د( بیا
  . بنا ی قصرجا ن عرفا ن و ا ر کا نش بود تحصیل

  آثارمحمود طرزی
  )١٢٩١عقرب  ١٩چاپ ( سیاحت در سھ قطعھ روی زمین

  از ھر دھن سخنی و از ھر چمن سمنی
  جغرافیای منظوم افغانستان

  جغرافیھ ادب در فن و یا محمودنامھ در نظم
  روضھ حکم

  :ھا ترجمھ
  )تزجمھ از ترکی بھ فارسی، اثر ژول ورن( روز ٨٠سیاحت بھ دورادور زمین در 

  پنھانجزیرٔه 
  سیاحت در جوھوا

  )در پنج جلد( جنگ روس و جاپان
  . اخالقیات

  محمود طرزی و رویش جدید روزنامھ نگاری 

  
نگاری در افغانستان با تاریخ تجدد در این كشور ھمزمان است و سرآغاز تجدد و نوگرایی  آغاز روزنامھ

شود كھ  گردد و گفتھ می باز می میالدی ١٨٦٣در افغانستان بھ دوران حكومت امیر شیرعلی خان در سال 
درست در ھمین دوره است كھ نخستین . تجددطلبی در افغانستان وجود نداشتھ است، تا قبل از این تاریخ

نگاری در  آغاز تاریخ روزنامھ  تاریخ افغانستان بھ مرحلھ انتشار رسید و بھ عنوان نقطھ نشریھ رسمی 
  . افغانستان مورد توجھ مورخان قرار گرفت

“ النھار شمس“ شمسی خورشیدی تحت عنوان ١٢۵٣میالدی برابر با سال  ١٨٧۵ین نشریھ در سال ا
گردید و مقاالت آن  صفحھ و ظاھراً در ماه دو یا سھ مرتبھ منتشر می ١٦النھار در  شمس. منتشر شد

شده كھ این  عمدتا توسط یكی از رجال فرھنگی آن روزگار افغانستان بھ نام عبدالقادر پیشاوری نگاشتھ می
النھار  امیر شیرعلی خان تا جایی كھ برایش مقدور بود از شمس. فرد منشی امیر شیرعلی خان نیز بود

اما بعد از مدتی درگذشت و پسرش محمدیعقوب بھ جایش نشست و چندان ھم دوام نیاورد و ، حمایت كرد



النھار ھم دیگر منتشر  ند و شمسھا ھم با حمایت از امیر عبدالرحمن خان او را بھ مسند نشاند انگلیسی
  . نشد

“ مدرن و نوین تاریخ افغانستان یعنی  هللا خان نخستین نشریھ پس از چندین سال در دوران حكومت حبیب
. اند گذاری كرده گیری مطبوعات نوین در افغانستان نام این دوران را شكل. منتشر شد“ االخبار سراج
ی اول كھ نشر آن در سال  در مرحلھ. در دو مرحلھ منتشر شد هللا خان االخبار در دوران حبیب سراج
. فقط بھ یك شماره محدود ماند و مسوولیت آن را عبدالرئوف قندھاری برعھده داشت، شمسی بود ١٢٨۴

شمسی منتشر شد كھ مسوولیت  ١٢٩٠مھر  ١٢االخبار شش سال بعد در تاریخ  مرحلھ دوم انتشار سراج
در  شد و نقش مھمی  روز یك بار منتشر می ١۵االخبار در ھر  سراج. اشتآن را محمود طرزی برعھده د

ھای  االخبار برای اولین بار اندیشھ محمود طرزی در سراج. گیری تجدد در افغانستان آن دوره دارد شكل
رمان و ، ھای نوین ادبی نوین تجددطلبانھ را منتشر كرد و برای نخستین بار در این دوره شیوه

ژول “ طرزی خود چند رمان از، حتی برای این كار. االخبار منعكس شد در كشور در سراجنویسی  رمان
  . نامدار فرانسوی را بھ زبان فارسی دری افغانستانی ترجمھ كرد  نویسنده“ ورن
كرد و  ای بود كھ اخبار جنگ جھانی را در افغانستان منتشر می االخبار در آن دوره تنھا رسانھ سراج

از این رو . االخبار وارد جامعھ شدند الحات سیاسی و فرھنگی جدید نیز توسط سراجبسیاری از اصط
اند؛ البتھ بھ غیر از طرزی  محمود طرزی را پیشاھنگ ادبیات نوین و پدر ژورنالیسم افغانستان لقب داده

اتی ضد االخبار از گرایش از منظر محتوایی سراج. زدند االخبار قلم می نویسندگان دیگری نیز در سراج
ھای سید  انگلیسی برخوردار بود و البتھ این امر ناشی از تاثیراتی بود كھ طرزی از آرا و اندیشھ

الدین افغانی گرفتھ بود چرا كھ وی مدت زمانی را در استانبول در محضر سید گذرانده بود و در  جمال
در واقع . در افغانستان مطرح كرد الدین ھای سید جمال توان بھ عنوان بازتاب اندیشھ واقع این مسالھ را می

هللا خان  هللا خان را تحت فشار گرفتھ و در نھایت حبیب ھا حبیب ضدیت با انگلیس باعث شد كھ انگلیسی
. سال فعالیت ممنوع اعالم شد ٨االخبار را صادر كرد و انتشار نشریھ بعد از  دستور توقف انتشار سراج

خواھی در افغانستان  نشریھ بھ یكی از مراكز ترویج مشروطھاالخبار توقیف شد ولی این  ھرچند سراج
گیری جنبش مشروطیت دوم و استرداد استقالل افغانستان از انگلستان تاثیری بھ  تبدیل شده بود و در شكل

  . سزا و غیرقابل انكاری داشت
هللا خان پس از  نمیالدی در جالل آباد بھ قتل رسید و فرزند سومش اما ١٩١٩هللا خان در سال  امیر حبیب

  رفت كھ در سایھ معدود درباریان مشروطھ خواه بھ شمار می  هللا خان از جملھ امان. مدتی بھ قدرت رسید
خواھی و تجددگرایی متمایل شده  ارتباط با اشخاصی مانند طرزی و دیگر مشروطھ خواھان بھ مشروطھ

رود و  عطف بھ شمار می  افغانستان یك نقطھهللا در تاریخ تجدد و اصالح طلبی  كار آمدن امان روی. بود
كسانی مانند محمود . نگاری در افغانستان در این دوره بیش از پیش مورد توجھ قرار گرفت روزنامھ

افغانستان مشغول بھ   طرزی در حكومت امانی تقرب یافتند و طرزی چند سال بھ عنوان وزیر خارجھ
  . خدمت بود

االخبار نشریات جدیدی بھ وجود  اری را در پی داشت و بعد از سراجھای محمود طرزی نتایج بسی تالش
زنان افغانستان در دوران معاصر اشاره   اولین مجلھ، “ ارشاد النسوان“ توان بھ آنھا می  آمدند كھ از جملھ

، شد و مسوولیت آن را اسما رسمیھ هللا خان منتشر می ای كھ زیر نظر ملكھ ثریا ھمسر امان نشریھ. كرد
. الملك برعھده داشتند دختر محمدزمان خان خازن، مسر محمود طرزی و سردبیری آن را روح افزاھ

آداب معاشرت ، خیاطی، آشپزی، داری ھنرھای خانھ، محتوای این نشریھ را مطالبی در مورد اخبار زنان
ان بھ شمار مخصوص زنان در تاریخ افغانست  دادند و در واقع اولین رسانھ تشكیل می ...برای زنان و

  . رود می
كودكان افغانستان كھ بھ طور   اولین نشریھ، االطفال توان بھ سراج هللا خان می از دیگر نشریات دوران امان

غیر از نشریات فوق كھ در . ھا نشریھ دیگر اشاره كرد شد و ده االخبار منتشر می ضمیمھ در كنار سراج



آنھا   شدند كھ از جملھ كھ در والیات دیگر منتشر میشدند نشریاتی دیگری نیز بودند  كابل منتشر می
شد و یا نشریات  توان بھ اتفاق اسالم با مدیریت مرحوم صالح الدین سلجوقی كھ در ھرات منتشر می می

كرد و یا طلوع افغان كھ  الدین کشككی آن را در ننگرھار منتشر می دیگری مانند اتحاد مشرقی كھ برھان
هللا  در دوران امان. اشاره كرد، شد زیز خان و پوھاند عبدالحی حبیبی منتشر میدر قندھار توسط عبدالع
  مطبوعات افغانستان بھ وجود آمد و در قانون اساسی بندھایی نیز بھ مسالھ  خان نخستین نظام نامھ

  . مطبوعات اختصاص یافت
  دوکتور عبدالرحمن محمودی 

  
پدرش کارمند پایین رتبھ . تنورسازی شھر كابل زاده شددر كوچھ  ١٢٨٨در سال ، عبدالرحمن محمودی

ھای قدیمی را نزد پدربزرگش  نخستین آموزش. دولت بود و پدربزرگش دكان كتاب فروشی داشت
زمانی کھ شخصی بھ نام حكیم ، بعدھا. شد“ تنورسازی  كوچھ“ پس از آن وارد مكتب ابتدایی. آموخت

چندی در آنجا طب سنتی آموخت و سپس وارد ، ایجاد كردآموزشگأه طب یونانی ، محمدابراھیم خان
در این ایام . کرد تا پدر فقیر را در مخارج زندگی یاری رساند تالش می، در جوانی. مكتب رشدیھ شد

فروخت و بھ  زغال می، كرد چوب فروشی می“ ،مادرش درگذشت و بھ گفتٔھ پوھاند محمدکاظم آھنگ
و دیناری بدست آورد و بھ وسیلھ آن کودکان خردسال بازمانده از  زد تا حبھ ھركار مجاز دیگر دست می

تمام لوازم و وسایل قابل فروش خانٔھ پدر را . اش را با تکٔھ نان خشك زنده نگھدارد مادر مرحومھ
“ .ھای گرسنھ خانواده خود را در حد بخور نمیر سیر نماید برای مدتی شكم، بفروخت تا از پول آن بتواند

در سال دوم دانشگاه بود كھ . وارد دانشكده طب كابل شد، فقر و تنگدستی، ھمھ مشکالت با وجود این
  . بلندآوازه شد، خانوادٔه او با ھمین شھرت، تخلص محمودی را برای خود برگزید كھ بعدھا

در شفاخانھ ھرات  ١٣٢٠طبابت را آغاز كرد و در سال  ١٣١۶در سال ، محمودی با ختم دوره دانشگاه
در ھمھ این مدت توجھ . آباد کابل بود خدمت شد و مدتی ھم سرطبیب عقلی و عصبی شفاخانھ علیمشغول 

محمودی در . پرداخت عمیقی بھ ناتوانان داشت و حتی بخشی از عاید خود را برای بیماران ناتوان می
از لحاظ  خواست خلق را نھ تنھا می، او كھ خدمتگار مردم بود. بھ سیاست نیز روی آورد، كنار طبابت

اما این كار برایش آسان . اجتماعی و فرھنگی نیز مداوا کند و یاری رساند، فیزیكی بلكھ از نظر ذھنی
، شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان. نبود و در این راه با قیمت جان خود ھزینھ سنگین پرداخت

نھ تنھا ، خانی مت ھاشمحدوحصر دورٔه حکو و استبداد بی، بیداد، فقر. محمودی را بھ سیاست كشاند



، چنان کھ بھ گفتٔھ پروفسور رسول رھین. محمودی بلکھ ھر جوان خردمند و آگاه را بھ فریاد رسانیده بود
محمد  نوشتٔھ شادروان میر غالم، “ اقتصاد ما“ ای زیر عنوان مقالھ، اولین اعتراضی کھ سکوت را شکست

غبار بھ مجلس وزرا احضار ، گرچھ با نشر این مقالھا. بھ نشر رسید“ اصالح“ غبار بود کھ در روزنامھٔ 
کی مدیر مسئول روزنامٔھ اصالح از خدمت سبکدوش و  شد و تحت بازپرس قرار گرفت و محمدقدیر تره

پاسخ جدی نشان ، حتی حکومت در برابر ھر واکنش روشنفکران، مغضوب حکومت گردید و بطور کلی
م با ظھور جنبشھای نوین سیاسی و تشکیل احزاب سیاسی در کھ توأ، اما پس از جنگ جھانی دوم. داد می

ناگزیر بطور رسمی ، المللی خانوادٔه سلطنتی تحت فشار اوضاع جدید بین، اکثر کشورھای جھان بود
  . دموکراسی را اعالم کرد

ھای روشنفکری این دوره است کھ  ترین چھره یکی از شاخص، دکتر عبدالرحمن محمودی، بھ ھر حال
طپش و جوشش دمکراسی روشن ، با جرأت و جسارت نقش روشنفکرانھ خود را در دورٔه زایشتوانست 

شخصیت او آن چنان برجستھ بود کھ ھمھ مورخان و روشنفکران آن عصر برای وی . و شفاف نگھ دارد
عبدالرحمان خان محمودی رییس “ :غبار دربارٔه عبدالرحمن محمودی چنین نوشت. احترام قائل بودند

سلوک و ھمدردی صادقانھ این شخص در . لق از یونیورسیتی کابل بھ حیث داکتر طب خارج شدحزب خ
دکتر محمودی در انتخابات بلدیھ سال “ .وظایف طبی با مردم با سرعت او را در کابل مشھور ساخت

ھای  وی در مجامع عمومی نطق. کابل برای نخستین بار وارد صحنھ سیاسی افغانستان گردید ١٣٢٧
گرچھ این صراحت . شد کرد و از طرف شھریان کابل با گرمی استقبال می ادی و انتباھی ابراز میانتق
بارھا بخاطر ھمین سخنان انتقادی و آتشین ، اما. ارزش اجتماعی او را آشکار ساخت، ای محمودی لھجھ

ودخان بھ محم خان از سریر حکومت کنار رفت و شاه وقتی ھاشم، در چنین شرایط. خود زندانی گردید
یكی پی دیگر سر ، احزاب سیاسی و نشرات آزاد. ھای سیاسی میسر گردید مجالی بھ فعالیت، قدرت رسید
را میر “ حزب وطن“ ،تاسیس شد“ محمدرسول خان پشتون“ بھ رھبری“ حزب ویش زلمیان“ .برآوردند

ان نشراتی حزب ارگ. را بنیان گذاشت“ حزب خلق“ محمد غبار تاسیس کرد و عبدالرحمن محمودی غالم
این نشریھ بھ صاحب امتیازی خود دکتر محمودی و مدیریت مسئول . بود“ ندای خلق“ خلق جریده

 دکتر عبدالرحمان محمودی در دورٔه ھفتم مجلس شورای ملی. یافت محمدخان عطایی انتشار می ولی
رلمان راه ھزار رای مردم کابل را از آن خود ساخت و بھ پا ١٤٠٠٠) خورشیدی ١٣٣١تا  ١٣٢٨(

  . دو روز پیش از انتخابات زندانی شد، اما در دورٔه ھشتم این شورا. یافت
خواه مردم كابل كھ در رستاخیز انتخابات بھ چنگ  وطن) رھبر( مرد محبوب و لیدر، دكتور محمودی” 

و بھ سبب خرابی اوضاع صحی زندان و تكالیف  ...برد در زندان شاه بھ سر می، قصابان رژیم افتاد
صحت ، دھند فرسای سیاسی كھ شاه محمودیان و دژخیمان داودی و ظالمان شاھی بھ زندانیان می جان

، محمودی سالھا در زندان ماند“ .بمیرد ...شاید در اثر این تكالیف وحشیانھ. محمودی نھایت خراب است
“ ،در زندان او: شود گفتھ می. ھمچنان استوار ماند، اما ھرگز تسلیم نشد و با وجود بیماری سخت

“ .ساخت نوشت و در گودال زیر بسترش پنھان می ھای خود را با آب پیاز و چوب گوگرد می اندیشھ
برد و  گاھی در شفاخانھ و گاھی در زندان بسر می. شد وضعیت صحی محمودی روز تا روز بدتر می

ً آخرین رمق، سرانجام . اش تحویل دادند ھماو را بھ خانواد، كشید ھای خود را می در حالی كھ تقریبا
روی بستر مرگ بھ خانھ رفت و دیری نگذشت كھ درگذشت و رژیم استبداد سلطنتی ، محمودی از زندان

  . از فریاد و اعتراض یك آزایخواه نستوه و مقاوم نجات یافت



  عبدالھادی داوی

  
 ١٢٧۴داوی قندھاری میباشد و وی در سال عبدالھادی داوی فرزند عبداالحد اخوند زاده طبیب ازقوم 

در مکتب حبیبیھ تحصیل کرد و شاعر و نویسندۀ . ھجری شمسی در باغ علی مردان شھرکابل بھ دنیا آمد
در ادارۀ سراج االخبار تقرر حاصل کرد و ھمیشھ مقاالت سیاسی و  ١٢٩٠در سال . پراوازه شد

فقای مشروطیت دوم بود و در نھضت ادبی و مرحوم داوی عضو فعال جمعیت ر. اجتماعی نشر میکرد
بعد از استاد عالمھ محمود طرزی قرار داشت و از ایام جوانی بھ اثار و اشعار فیلسوف ھند ، فکری جدید

مرحوم داوی بعد از حملھ بھ امیر حبیب هللا خان توسط مرحوم . عالمھ اقبال ولعی خاصی داشت
مرحوم داوی ، بعد از جلوس شاه امان هللا خان. زندانی شدماه  ٧عبدالرحمن لودین دستگیر و برای مدت 

مرحوم داوی بھ تاریخ . از زندان رھا شد و بھ حیث اولین سردبیر جریدۀ نو بنیاد امان افغان منصوب شد
شاعر و مشروطھ خواه نامور افغان ، نویسنده. سالگی در کابل درگذشت ٨٨بھ عمر  ١٣۶١اسد ٢٧

سال نیز در زمان سلطنت محمد ظاھر شاه  ١۴سلطنت امیرحبیب هللا خان و عبدالھادی داوی در سال اخیر
، طی پارچھ شعری کھ از او در سراج االخبار منتشر شد، زندانھای مخوف و ُپر مشقت را گذشتانده است

بھ نکوھش از تاریک اندیشی و اشاره بھ شخص امیر ابیات زیر را میسراید کھ در جامعۀ ما پس از یک 
  . عضالت ھنوز ھم پا برجا مانده استقرن ھمان م

  در وطن گر معرفت بسیار میشد بد نبود چاره ای این ملت بیمار میشد بد نبود
  این شب غفلت کھ تار و مار میشد بد نبود چشم پر خوابت اگر بیدار میشد بد نبود

  کلھ ای مستت اگر ھشیار میشد بد نبود
   :وظایف مرحوم داوی

  ش ١٢٩٩در کوه مسوری ھند تحت ریاست محمود طرزی سال عضو ھیت سیاسی افغانستان 
  ش ١٢٩٩دلو سال  ٢١سفیر افغانستان در بخارا  

 ١٣٠٠تا عقرب  ١٢٩٩جدی  ١۵عضو ھیت مذکرات افغان با دابس نماینده ھند بریتانوی در کابل از 
  . ش
  ١٣٠٠سال  –مدیر شعبھ ھند و اروپا در وزارت خارجھ افغانستان  
  ش ١٣٠٢سال –فوق العاده بھ بخارا ریس ھیت سفارت  
  ١٣٠٢سال  –وزیر مختار نخستین افغانستان در لندن و افتتاح سفارت افغانی در لندن  
  ش ١٣٠٧ -  ١٣٠۵وزیر تجارت افغانستان در کابل از سال  
  ش ١٣١١ -  ١٣٠٨ازسال ) المان( وزیر مختار افغانی در برلین 
  ش ١٣١١نستان استعفا از سفارت برلین و بازگشت بھ افغا 
  ش ١٣١١عضو افتخاری انجمن ادبی کابل  



  ش ١٣٢٧سرمنشی دربار شاھی  
  ش ١٣٣٢الی  ١٣٢٨وکیل ده سبز کابل و ریس گماشتھ شورای ھفتم  

  ش ١٣٣٢سفیر افغانستان در جمھوری عربی مصر 
  ش ١٣٣٨الی  ١٣٣۴سفیر افغانستان در اندونیزیا از سال  
  . ش ١٣٣٨سال  ریس گماشتھ مشرانو جرگھ بعد از 

  :اثرھای ارزشمند داوی
  تالیف عبدالمجید قرشی“ پیغمیراسالم«ترجمھ پشتوی کتاب اردو : زما رسول پاک 
افغان و ( رسالھ ای است بھ زبان دری در باره تجارت دو کشور: تجارت ما با اتحاد جماھیر شوروی 

  نوشتھ شده است ١٩٢٧کھ در سال ) شوروی
  م و بھ زبان پشتوغیاصھ کھ کتاب است در نظ 
  ترجمھ منظوم اشعار اردوی دکتر اقبال بھ زبان دری: اللی ریختھ 

  مجموعھ اشعار خود مرحوم داوی: نغمات
  شرح احوال و اثار برخی از مشاھیر افغانستان: رجال وطن

  . مشتمل بر شرح احوال مرحوم داوی: زیست نامھ 
  

  یک دید دیگر  زندگی نامھ داوی از

  
ھـ ق كال د ١٣١٣د عبداالحد اخونزاده زوى چې پھ ، داوی د كندھار اوسٻدونكى پھ قوم كاكړعبدالھادی 

پالر یې یو لوستى یونانی . د كابل پھ باغ علیمردان سیمھ كې زٻږٻدلى) ل١٢٧۴( مھ١۴جمادى االول پر 
زده كړې لھ  داوی خپلې لومړن . چې دامیر عبدالرحمن خان پھ بلنھ لھ كندھار كابل تھ راغلى و، طبیب و

كال پھ حبیبیھ  وون ی كې شامل شو او د وخت لھ دود  ١٢٧٩بیا وروستھ پر ، خپل پالر  خھ وكړې
. كال لھ دې  وون ی فارغ شو ١٢٩٠پورې زده كړې تر سره كړی او پر“ رشیدیھ“ سره سم یې تر

 ان تھ غوره عبدالھادی پھ پ تو او دری شعرونھ ویل چې كلھ یې پرٻشان او كلھ یې ھم داوی تخلص 
اردو او تركی ژبو ھم پوھٻده او لھ دغو ژبو  خھ یې پ تو او دری تھ ژباړې ، ان لیسی، پھ عربی. كړى
ل كال پھ سراج االخبار كې پھ دنده و ومارل شو او ھمدلتھ یې د عبدالرحمن خان ١٢٩٠داوی پھ . كولې

ھمدا مھال پھ ھٻوادكې یو . ړللودین او محمود بٻ  طرزی لھ تجربو او پوھې  خھ ډٻر  ھ تر السھ ك
، نوى فرھن ی او ادبی غور ن  او نھضت راو وكٻد چې داوی یې ھم لھ مخك انو او سرخٻالنو  خھ و

  . داوی پھ ھمدغھ غور ن  كې لھ محمود طرزی  خھ وروستھ دویم  اى درلود



بیانیی د مشروطیت غور ن   ڼ شمٻر غړی احساساتی  وانان وو چې پھ شور او زوږ سره بھ یې 
پھ متانت سره یې نرمې او سنجیده خبرې ، وركولې خو داوی سره لھ دې چې د ھمدې غور ن  غړى و
پھ دې تو ھ یې كوالى شول چې ډٻر او ژر ، كولې چې پر مقابل لوری بھ یې ډٻر زیات ژور اغٻز كاوه

و كې زیات او ژور لھ ھمدې كبلھ یې پھ خلكو كې پھ  ان ړی ډول پھ  وانان، خلك تر اغٻز الندې راولی
  . نفوذ درلود

چې كلھ داوی پھ اوږد مھال حبس محكوم ، د داوی د ھمدسې اغٻزمنو ویناوو او خبره پھ اړه دا مشھور ده
یو  ل صدراعظم محمد ھاشم خان تھ د دې خبرې ، نو سید احمد خان چې د صدارت مشاور و، شو

تھ پھ الس ) داوی( سره دغھ بې ازاره مرغھیادونھ وكړه چې كھ یوه منظمھ فرقھ لھ توپونو او  وپكو 
نو بیا مو ولې داسې یو بې ضرره سړى پھ ، وركړې نو پھ باور سره ھغھ بھ یې لھ كارولو عاجز وی

لھ دغې ارامې او صالحې ، ھغھ نھ پٻژنئ: زندان كې ساتلى دى؟ محمد ھاشم خان یې پھ  واب كې وویل
  .  خھ زیات اغٻز لری ٻرې سره د ھغھ یوه خبره د توپ لھ یوې مرۍ 

ھمدلتھ یې د مشروطیت ، داوی تر ډٻره د سراج االخبار پھ اداره كې لھ محمود طرزی سره پاتې شو
ھمدا أول یې لھ امان هللا خان سره چې ھغھ مھال شاه ، غور ن  لھ  ولو  وانانو سره پٻژند لوی وشوه

چې د امیر حبیب هللا  ١٢ اښ پر ل كال د چن ١٢٩٧د . ډٻر نژدې اړیكی جوړ كړل، و) شھزاده( زوى
د داوی ، خان د زٻږٻدا جشن و او چې امیر پھ خپل مو ر كې د كابل د شوربازار لھ كو ې  خھ تٻرٻده

خو  ول  پر امیر و نھ ، یوه احساساتی  وان مل ری عبدالرحمن لودین پر امیر د تومانچٻډزې وكړې
زندان تھ واچاوه او د ھمدې ور ې پر سبا یې  عبدالرحمن خان لودین یې سمالسی، مو تھ او خطا الړه

داوی پھ زندان كې و چې . داوی ھم ونیو او اوه میاشتې لھ ډٻرو كړاوونو سره پھ زندان كې وساتل شو
خو ده لھ دې  ولو ستونزو او كړاوونو سره سره خپل زغم لھ السھ ور نھ كړ او د ، پالر یې وفات شو

امیر درباریانو داسې ان ٻرلھ چې د مشروطیت غور ن  دغھ د . خپلې مبارزې لړۍ یې پسې وغ ولھ
امیر د ھمدغھ . خو پھ خپلھ امیر د دوى د وژلو امر و نھ كړ، دواړه غړی بھ ډٻر ژر پھ دار و ړول شی

خو چې بیا  و پسرلى كٻده او امیر بٻرتھ ، كال پھ منی كې جالل اّباد تھ الړ او خبره تر پسرلی پاتې شوه
كال د فبروری پر ١٩١٩نو امیر د پسرلی تر رات  مخكې د لغمان پھ كلھ  وش كې د ، كابل تھ راتلو

  . مھ ووژل شو٢٠
) م١٩١٨( ھـ١٢٩٧ھن امیكھ كھ در ماه سرطان “ : اغلى سید مسعود پوھنیار د ھمدې پٻ ې پھ اړه لیكی

انش خشكى مى بى اندازه مى ترسید چنانچھ از شدت ترس دھ، سپاھیان اّمده او را بھ زندان مى بردند
ب ، نمود وقتیكھ نزدیك كنبد كوتوالى رسید مى خواست كھ از جوى اّب كنار سرك نزدك بانك شاھى كمى اّ

بنوشد اما درین وقت وجدانش او را مالمت كرد كھ ھر  اه باین اندازه ترسو و بزدل بودى پس چرا اّن 
موصوف عالوه ، اّمیز چرا مى پرداختىاشعار زننده را مى سرودى و بھ تحریر اّن نوشتھ ھاى انتقاد 

كھ ، كرده  فت باخود مى اندیشیدم كھ شاید مورد طعنھ سپاھیانى كھ او را بھ محبس مى برند قرار  یرم
داوی ډٻر وخت ھمداسی كړی او پھ “ .لذا از نوشیدن اّب خود دارى كردم، چرا اینقدر بى جرئت ھستم

  . او بیا یې ھغھ كار كړى چې وجدان ورتھ ویلی ھمداسې حاالتو كې یې سر  رٻوان تھ  یټ كړى
،  ول  وانان یې خوشی كړل، كلھ چې د امیر عبدالرحمن خان تر مرګ وروستھ امان هللا خان پاچا شو

 ن ھ چې داوی لھ پخوا لھ امیر امان هللا خان ، چې داوی ھم پھ دې لړ كې لھ زندان  خھ راخالص شو
نو داوی لھ نوی پاچا سره د خپلواك  پھ ، غور ن  غړی وو سره پٻژندل او دوى دواړه د مشروطیت

مسوول “ امان افغان“ داوی د نوی جوړې شوې خپرونې،   لو او ھٻواد پھ سمسورۍ كې برخھ واخیستھ
  . مھ چاپ شوه٢٢كال د وری پر  ١٢٩٨مدیر و اكل شو چې لومړۍ   ھ یې د 

 رزی تر مشرتابھ الندې د ھند مسیوریم كال كې دھغھ ھیئت غړى و اكل شو چې د محمود ط١٩٢٠پھ 
لھ دغو مذاكراتو . مې یې دوام وموند١٨مې پیل دجوالى تر ١۶دغې كتنې د اپریل لھ ، تھ تلل) منصوری(

د . كال پھ سلواغھ كې پھ بخارا كې د افغانستان سفیر و اكل شو ١٢٩٩ خھ تر راستنٻدو وروستھ د 



، برتانوی ھند سره د مذكراتو لپاره غوره شوى وپھ سلواغھ كې د ھغھ ھیئت غړى شو چې لھ  ١٢٩٩
لھ دې وروستھ پھ بھرنیو چارو وزارت كې د ھند او . تر لړم پورې دوام وكړ ١٣٠٠دغو مذاكراتو د 

د . ل كال كې د بھرنیو چارو وزارت مستشار غوره شو١٣١٠اروپا د  ان ې مدیر و اكل شو او بیا پھ 
كال پھ لیندۍ  ١٣٠٢د . ق العاده سفارت د ھیئت رئیس و اكل شول كال پھ جوزا كې بخارا تھ د فو ١٣٠٢

پھ ، كې پھ ان لیستان كې د افغانستان لومړۍ سفیر و اكل شو او پھ ھمدغھ میاشت كې یې سفارت پرانیست
ور ې بندی شو  ١٧پھ سقوی اړ و دوړ كې ، كال یې استعفاء وكړه او د تجارت وزیر و اكل شو١٣٠۵

نو ھندوستان تھ الړ؛ كھ  ھ ھم د مقاومت ھ ھ یې وكړه او لھ ، را خالص شو او بیا چې لھ بند  خھ
خو چې میدان یې تش ولید بٻرتھ نھیلى ھند ، ھندوستان  خھ بٻرتھ كندھار او سوٻل سیمې تھ راستون شو

ھلتھ یې پھ سیاسی فعالیتونو الس پورې ، لومړى یې پھ بمبایی كې واړول چې بیا كراچ  تھ الړ، تھ الړ
ھندوستان ، ھمدا مھال یې نورې مقالې د ایران، پھ نامھ یې پھ دری یوه مجلھ خپرولھ“ افغانستان“ او د كړ

كلھ چې غږزی محمد نادرخان سقوی اړ و دوړ لھ من ھ یووړ او پاچا . مطبوعاتو تھ لٻږلې، او ان لیستان
ل كال پورې یې د ١٣١٠ل كال  خھ تر  ١٣٠٨چې لھ ، نو عبدالھادی داوی یې ھٻواد تھ راوغو ت، شو

كال كې یې د سفیر لھ دندې  خھ  ١٣١٠المان پھ برلین كې د سفیر پھ تو ھ دنده پر مخ بیولھ او پھ 
افتخاری ) انجمن ادبی( كال د ادبی  ولنې ١٣١١كلھ چې داوی ھٻواد تھ راستون شو پھ . استعفاء وكړه

  . غړى شو
كالھ پرلھ پسې د زندان  ١٣محكوم شو چې بیا یې ل كال د اوإد مھال لپاره پھ زندانی كٻدو ١٣١٢پھ 

  . مھ لھ زندان  خھ را خالص شو٢۵ل كال د لیندۍ پر  ١٣٢۵كړاوونھ وزغمل او د 
، لھ خپلو خلكو او ھٻواد سره یې ډٻره مینھ لرلھ او پردی یې پردی بلل، داوی ډٻر وطندوست شخصت و

ار رۍ پھ راپورونو كې داوی پھ ناسمھ او سپكو تھ د  ) ایران(  كھ خو یو ایرانی دیپلومات خپل ھٻواد
پھ “ كرسى نشنان كابل“ كھ  ھ ھم د دغو راپورونو د چاپ زیارن چې وروستھ یې د، الفاظو یاد كړى
داوی چې كلھ لھ زندان . خو كھ شپھ تیاره ده م ې پھ شمار دی، یو ډول تعبیر وركړى، نامھ چاپ كړى

ل كال كې د كابل  ١٣٢٨پھ ، اھی دربار سرمنشی و اكل شول كال كې د ش ١٣٢٧ خھ را خالص شو پھ 
ل كال كې پھ مصر  ١٣٢٣پھ ، د ده سبز د خلكو لھ خوا د شورا اتمې دورې تھ د وكیل پھ تو ھ غوره شو

ل كال پھ اندونیزیا كې د افغانستان سفیر و اكل شو  ١٣٣۴پھ ، كې د افغانستان د سفیر پھ تو ھ و اكل شو
ل كال كې د مشرانو جر ې رئیس  ١٣۴۵پھ . ې یې دغې دندې تھ دوام وركړكال پور ١٣٣٨چې تر 

  . د اساسی قانون د جوړونې پھ مشورتی كمسیون كې یې ھم برخھ واخیستھ ١٣۴٣غوره شو او د 
ھٻ كلھ یې ھم لھ خپلو خلكو او وطن سره مینھ نھ ده إل ، داوی پھ ژوند كې ډٻرې ھسكې او  ی ې لیدلې

داوی ، ې كتابونھ لیكلی او د خپلې پوھې پان ھ یې لھ زندان  خھ خلكو تھ تقسیم كړېپھ زندان كې ی، شوی
  :دغھ كتابونھ ك لی

ھـ ق كال پھ الھور كې ١٣٣٨لھ اردو  خھ یې ژباړلى چې عبدالحمید قرشی لیكلى پھ : زما پاك رسول - 
د دوو ھٻوادونو : ر. س. تجارت ما با س - ٢. د افغانستان جریدې د ادارې لھ خوا چاپ او خپور شوى دى

ل كال ١٩٢٧تر من  د سودا رۍ د چارو پھ اړه یې ھغھ وخت ك لى چې د سودا رۍ چارو وزیر و او پھ 
د عالمھ اقبال : اللى ریختھ - ۴. د پ تو شعرونو  ول ھ یې ده: غیاصھ - ٣. پھ انیس مطبعھ كې چاپ شوى

د نورو شاعرانو د شعرونو غورچاڼ دى : ھ لخان - ۵. د شعرونو  ول ھ: نغمات - ۵. د اردو شعرونو ژباړه
زیست  - ٨. د ھٻواد د نومیالیو ژوندلیك: رجال وطن - ۶. چې د خپلو شعرونو مال ھ یې پھ كې  أه كړې ده

 ٨٨عبدالھادی داوی ھٻواد او خلكو تھ تر اوإده او غوره خدمتونو وروستھ د . خپل ژوند لیك یې دى: نامھ
  . لھ دې نړۍ ستر ې پ ې كړې ٢٧پر  ل كال د زمری١٣۶١كلونو پھ عمر د 



  سردار عبدالحسین عزیز

  
پسر سردار عبدالعزیز خان و از خاندان سردار سلطان احمد حکمران ھرات  سردار عبدالحسین عزیز

 سردار عبدالحسین خان در. است کھ پدرش از اعیان دربار و نخستین سفیر افغانستان بھ دربار تھران بود
در تھران بھ دنیا امد چون پدرش از جملھ فراریان سیاسی در زمان امیر عبدالرحمن خان  1266سال 

بود و بعد از برگشت بھ وطن سر حلقھ جوانان مشروطھ طلب بود و از جملھ رفقای سیاسی میر قاسم 
با پدرش بھ تھران رفت و در  ١٩٢0در سال . داوی و دیگر ارکان مشروطیت ھای اول و دوم بود، خان

در وزارت خارجھ افغانستان سرکاتب شعبھ معاھدات و قونسلگریھای افغانستان بود و در سال  ١٩٢4
جنرال قونسل افغانی در  ١٩٢7بھ تاسیس شرکت حمل و نقل بین کابل و پشاور پرداخت و در  ١٩٢6

از سقوط دوره امان هللا خان در سال قونسل افغانی در کراچی بود و بعد  ١٩٢9دھلی و بعد از ان در 
  :بھ حیث سفیر افغانی در روم مقرر شد و بعد بھ مناصب ذیل رسید 1930

  1933- نماینده افغانستان در کنفرانس خلع سالح جینوا . 
  1937الی  1933 -سفیر کبیر افغانی در مسکو . 
  1938 –وزیر فواید عامھ . 
  1943سفیر کبیر افغانی در امریکا . 
  1946اینده افغانستان در ملل متحد نم. 
  ١٩۵0وزیر معارف . 
  ١٩۵4سفیر کبیر افغانی در دھلی . 

  . در کابل درگذشت ١٩۶0سردار عبدالحسین خان در 
  میرزا محمد مھدی چندوالی

میرزا محمد مھدی چندوالی از جوانان روشن فکر بود کھ در عصر امیرحبیب هللا خان در دفتر سنجش 
مدیر لوازم وزارت حربیھ و عضو وزارت دربار امانی بود و ، از ان بدرجھ غند مشرکار میکرد و بعد 

وی در مخالفان سلطھ بچھ ، ھنگامیکھ حکومت امانی سقوط نمود، عضو جمعیت مشروطھ خواھان بود
سقاو و نادر شاه برآمد و چون محمد عظیم در سفارت بریتانیا در کابل مرتکب قتل گردید وی بھ معیت 

وی برعالوه بر زبان دری بھ زبانھای . ش بھ دار اویختھ شد 1312سنبلھ  22ر دیگر بتاریخ چھار نف
  . عربی و ترکی نیز اشنایی داشت



  غالم حیدر پاچا
سید غالم حیدر . ھجری شمسی در چھارباغ والیت لغمان بدنیا آمد ١٢۶۶سید غالم حیدر پاچا در سال 

ر دلیر بود و در حلقھ ھای جوانان مشروطیت دوم با میرقاسم خان و عبدالھادی پاچا یک جوان روشنفک
ش بھ ترکیھ فرستاده شد و بعد از  ١٣٠٠سید غالم حیدر پاچا در سال . داوی ھمکاری و ھمفکری داشت

  . ش بھ وزارت خارجھ رفت ١٣٠٧ان در اداره زارعت و معادن مامور بود و در سال 
ش در قلعھ بابریھای جالل اباد بمعیت فرقھ مشر سید حسن خان  ١٣٠٨اغتشاش سال مرحوم پاچا در ایام 

نشر نمود و در ) د کور غم( شیون و محمد گل خان مومند جمعیتی بنام جمھوریت ساخت و جریده ای بنام
. جراید ھندوستان مانند زمیندار و افغانستان الھور تبلیغاتی برضد رژیم حبیب هللا بچھ سقاو میکرد

ش بھ کابل برگشت و بھ طرفداری امان هللا خان پرداخت ولی بزودی  ١٣٠٨رحوم پاچا در سال م
ش درزندان سرای موتی کابل بھ عمر  ١٣٢١سال زندان محکوم شد تا اینکھ در سال  ١۴دستگیر و بھ 

  . سالگی درگذشت ۵۵
  میرقاسم خان

و یکی از ارکان مھم جنبش مشروطیت مرحوم میر قاسم خان فرزند سید غالم محمد خان چھارباغی بوده 
میرقاسم خان تحصیالت خویش را نزد پدر خویش کھ یکی از علمای مشھور عصر . افغانستان میباشد

خویش بود اموخت و در مکتب حبیبیھ معلم بود و در ھمانجا در حلقھ روشنفکران مشروطھ طلب درامد 
، بھ مقام علمی پدرش نزد امیر حبیب هللا خانتا انکھ در شیرپور محبوس گردید و بعد از چند سال نظر 

  . از حبس رھا گردید
میرقاسم خان در عصر امانی از مقربان دربار شد و چون اعضای جمعیت مشروطھ خواھان بعد از 

میرقاسم خان این شخصیت دانشمند و نقاد کھ صراحت ، تمام امور کشور را در دست گرفتند، استقالل
در کابل  ١٣۵٧حوت  ٢٢روشنفکری داشت در ایام پیری در روز سھ شنبھ لھجھ و صفات ازاد منشی و 

میرقاسم خان مقاالت زیادی در باره شرایط زندگی و اجتماعی و سیاسی افغانستان نوشتھ . از جھان رفت
است کھ ھمھ در جریده امان افغان بھ نشر رسیده است و ھمچنان میرقاسم خان در دوره معلمی خود در 

و ھمچنان مکتب استقالل بسا شاگردان و نوجوانان را با روحیھ وطن پرستی و ازادی تربیھ مکتب حبیبیھ 
  . میکرد و تا اخر عمر مقام رھنما را از دست نداد

  :درپستھای دولتی
  . سردبیر جریده امان افغان بود ١٣٠۵الی  ١٣٠٠از سال . 
  . سرمنشنی دربار شاھی ١٣٠٧تا زمستان  ١٣٠۶از سال . 
  . شورش بچھ سقاو منزوی بوددر مدت . 
معین وزارت معارف بود ولی چون نادر بھ قتل رسید میرقاسم خان نیز در جملھ  ١٣١٢الی  ١٣٠٨از . 

محرکان این حادثھ گرفتار و بھ اعدام محکوم شد ولی وزیر خارجھ وقت بھ طور معجزه اسای از مرگ 
  . نجاتش داد

  . بودبھ حیث وزیر عدلیھ  ١٣٣٢الی  ١٣٢٩از سال . 
  سید حسن شیون

در چھار باغ لغمان بدنیا امد و در مکتب حربیھ کابل  1٢٧۵سید حسن شیون فرزند حسین پاچا در سال 
در عصر امیر حیبب هللا خان درس خواند و چون فارغ التحصیل گردید در قطعھ حضوری ارگ مقرر 
گشت و تا رتبھ فرقھ مشری رسید و از جملھ عناصر مشروطیت دوم و صاحب منصبان با نام و نشان 

 1308سید حسن در اوقات اغشتاش . ران زبان پشتو نیز بودوی ھمچنین از جملھ شاع، دوره امانی بود
و بنیانگذار ابتدایی جمھوریت با سید حیدر پاچا ) غم د کور( در جالل اباد فعالیت داشت و در نشر جریده



بھ بھانھ  1319ولی در سنھ ، سھم گرفت و در دوره ظاھرشاھی فرقھ مشر مرکزی وزارت حربیھ بود
 . محبوس و در دخل زندان کشتھ شدفعالیت ھای مخالف سیاسی 

  عبدالرحمن لودین

   
. میباشد، پسر سعید احمد لودین کھ یکی از رجال مشھور مشروطیت اول بود عبدالرحمن لودین

شمسی در شھر کابل بھ دنیا امد و در مکتب حبیبیھ درس  ھجری ١٢٧٢عبدالرحمن لودین در سال 
اندکی عربی و انگلیسی تسلط داشت ، اردو، زبانھای ترکیوی عالوه بر زبانھای دری و پشتو بھ . خواند

  . و وی از این زبانھا بھ دری ترجمھ کرده میتوانست و نویسنده نیرومند دری و پشتو نیز بود
شروع بھ کار کرد و چند “ سراج االخبار«در اداره  ١٢٩٠لودین بعد از تکمیل تحصیالت خود در سال 

وی ھمچنان در ادبیات و حقوق . گوار بسیار مسائل را آموختسالی تحت نظر طرزی از آن مرد بزر
کوشا و نھایت دلیر و ، لودین جوان ازاده. نشر می گردید“ سراج االخبار«مطالعھ کرد و مقاالت او در 

سرطان سال  ١٢صریح اللھجھ بود و وی عضویت گروه مشروطھ خواھان را نیز داشت و وی در شب 
ان حملھ مسلحانھ نمود لیکن امیر زنده ماند و لودین را بھ اسارت گرفتند و باالی امیر حبیب هللا خ ١٢٩٧

در زمان امیر امان هللا . ماه بعد از قتل امیر از زندان رھا گردید ٨وی محکوم بھ اعدام شد لیکن بعد از 
  :لودین مدتی در اداره جریده امان افغان کار کرد و بعداً در مراتب ذیل وظیفھ اجرا نمود، خان

  عضویت مرکز قانون گذاری. 
  عضویت ھیئت سیاسی فوق العاده افغانستان در بخارا. 
  رییس مرکھ پشتو. 
  کفالت سرمنشی شاه. 
  رییس بلدیھ قندھار. 
  رییس گمرکات کابل. 
  رییس بلدیھ کابل. 
 در اوائل سلطنت نادر شاه کھ وی وظیفھ رئیس بلدیھ کابل را بعھده داشت نادر روزی وی را بھ صرف 

طعام چاشت دعوت نمود و در قصر دلکشاه بر سر سفره شاھی نان خورد و نادر شاه با او بھ نرمی 
چون از نان خوردن فارغ شدند نادر این سفاک و کفتار درنده بھ سپاھیان حاضرباش بدون . سخن میگفت

در پای یکی از  این امر در ظرف چند لحظھ. مقدمھ امر داد تا او را بگیرند و بیرون قصر دلکشاه بکشند
بینش و احساس ، دانش، دیوار ھای دلکشاه عملی گردید و جوانی را کھ دارای سجایای عالی شجاعت
لودین از جوانی رویھ ضد . وطنپرستی و روحیھ ضد استعماری و انگلیسی بود بھ گلولھ بستند و کشتند

ً از ھمین رو  انگلیسی را در سیاست خود داشت و ھمواره درین راه گام برمیداشت و حکم قتلش غالبا



در دوران امان هللا خان پوست ھای مھمی را بر عھده داشت و در دو مجلس لویھ جرگھ . صادر شد
  . نماینده بود

یک رسالھ بیوگرافی رجال ، برخی منظومات سیاسی و اجتماعی) روانش شاد باد( از عبدالرحمن لودین 
  . زبان دری باقی مانده استعمده افغانستان و یک قاموس بزرگ لغات پشتو بھ 

  مولوی عبدالرؤف خان قندھاری 
بھ ) لیسھ حبیبیھ کنونی( بنابر پیشنھاد بعضی از دانشمندان مدرسھ شاھی و دارالعلوم حبیبیھ ١٩٠٣در 

روزه را  ١۵دربار امیر حبیب هللا خان کھ باید انجمنی از دانشمندان بھ وجود اید و ھمچنان یک جریدۀ 
در کابل نشر نمایند کھ ھدف این انجمن و نشریھ ھمانا بیدار ساختن مردم افغانستان ) االخبارسراج ( بنام

ً میتوان گفت کھ مرحوم . و اشنایی مردم با مدنیت جدید و وقایع تازه دنیا بود بنیان گذار » خاکی«بنا
این . باشد جنبش مشروطیت و ترقی خواه در افغانستان بعد از چند دھھ ظلم و دھشت عبدالرحمن می

توسط اعتماد دولھ  ١٣٠۵در حدود ( نشریھ و این انجمن توسط امیر حیبب هللا خان تصویب گردید
سراج «نخستین شمارهء ) عبدالقدوس خان غوربندی تصویب بعداً توسط امیر تصویب و منظور گردید

 »خاکی«ھاری بھ رھبری مولوی عبدالروف قند. م ١٩٠۶جنوری  ١١افغانستان روز پنجشنبھ “ االخبار
یعنی نخسیتن . صفحھ از چاپ برآمد ٣۶در ) ھجری قمری ١٣٣٣مطابق  -ھجری شمسی ١٢۶٧(
البتھ نشر این جریدۀ ترقی خواھان . در تحت کنترول شدید حکومت مستبد بھ نشر رسید“ سراج االخبار«

خان را  هللا حیبب  یرافغان باعث پریشانی حکومت ھند بریتانوی گردید و نماینده ھند بریتانوی در کابل ام
بعد از نشر شماره اول ان دیگر ممنوع “ االخبار سراج«مجبور کرد تا جلو نشر این جریده را بگیرد و 

تا اینکھ . شد و نشر نشد و ازنشر شماره ھای بعدی آن ممانعت صورت گرفت و صدای قلمی خفھ گردید
. طرزی دوباره منتشر شد محمود ومسال وقفھ بھ مدیریت مرح ۶بعد از  ١٩١١بسال “ االخبار سراج«

  . از ترس امیر نامی از آن جریده نبرد) ١٩٠۶ - ١٩١١( دیگر کسی در این فاصلۀ زمانی
. رئیس این انجمن و ھمچنان مدیر مسوول این نشریھ بود» خاکی«مرحوم عبدالرؤف خان قندھاری 

در شھر قندھار متولد  ١٢٢٧مولوی عبدالرؤف خان فرزند مولوی عبدالرحیم خان کاکړ است و در سال 
شد و بعد از قتل پدرشان بھ دست امیر عبدالرحمن خان بھ خارج از کشور تبعید گردید و بنا بھ دعوت 

» خاکی«مولوی . امیر عبدالرحمن خان دوباره بھ وطن امد و بھ حیث مدرس مدرسھ شاھی مقرر گشت
از  ١٢٩۴در سال » خاکی«مولوی . پشتو و عربی شاعر و نویسندۀ زبر دست بود، دری، در سھ زبان

  . جھان رفت و در مقبرۀ دامنھ خواجھ صفای کابل دفن گردید
  :اثار ھای وی 
  خرد نامھ و سالم نامھ بھ زبان عربی. 
  تفسیر ایات العمھود بھ زبان فارسی. 
   ترجمھ ناسخ التواریخ بھ زبان فارسی. 

  : اشعار زیادی بھ جا مانده است مانند این بیت ھای ذیل» خاکی«از مولوی 
  در جنگ دوم افغان و انگلیس در تحریص بھ دفاع از وطن . 
  افغان اگر نظر افگند بھ صالح خویش 

  اول ببایدش کھ بگیرد سالح خویش
  گر اصطالح وی طلب عیش و عشرتست
  فرض است انکھ محو کند اصطالح خویش

  سرزمین خوش کھ با فغان چو مادرستاین 
  داند سپردنش بدگرھا جناح خویش



و بدین ترتیب پایھ ھای نخستین نھضت مشروطیت افغانستان توسط این شخصیت توانای کشور اساس  
و دیگر مبارزان راه ازادی کشور کھ » خاکی«گذاشتھ شد و بعداً در پرتو این افکار ترقی خواه مولوی 

مشروطیت در افغانستان ، ده مملکت بسیار مفید بود و بحث شان در اینده خواھد امدبرای روشنفکران این
رنگ گرفت و بعداً با حضور امان هللا خان در عرصھ قدرت بھ ھدف نشست ولی بعداً ھمینطوری کھ 
میدانیم عناصر مرتجع حکومت و فروختھ شده گان کھ در اینده من انھا را معرفی خواھم کرد باعث 

تھداب گذار ان می » خاکی«اضمحالل مشروطھ خواھان و افکار واالی انان گردید کھ مرحوم  نابودی و
  . باشد

  عشق از فریاد ما ھنگامھ ھا تعمیر کرد
  . ورنھ این بزم خموشان ھیچ غوغایی نداشت

  مولوی عبدالواسع خاکی
مرحوم شان قبالً کھ ذکر پدر ، مولوی عبدالواسع فرزند مرحوم مولوی عبدالرؤف خان خاکی می باشد

عھد امیر حبیب هللا خان زندانی شد  از اعضای برجستة جنبش مشروطیت اول بود كھ درو یکی ، گذشت
وی تحصیالتش را از نزد . شرع اسالمی تدوین كرد نظام نامھ ھا را مطابق بھ خان و در عھد امان هللا

سررشتھ دار مکاتب ابتدایی قندھار و پدر مرحوم اش فرا گرفت و در اواخر امارت امیر حیبب هللا خان 
ھمچنان یکی از مبارزان جھاد استقالل افغانستان بود و بعد از اعالن استقالل افغانستان در اداره تقنین و 

متخصص ترکی در ترتیب قوانین شرعی افغانستان “ بدری بیگ«شورا بھ کار اغاز نمود و ھمراه با 
 ..مکتب قضات زد و استاد شرعیات این مکتب نیز بود وی ھمچنان دست بھ تاسیس. فعالیت داشتند

گرامر «و » پشتو یوازینی«مرکھ پشتو را تاسیس نمود و ھمچنان کتب  1300مولوی عبدالواسع در سال 
بھ حیث رییس محاکمات ایفای وظیفھ می نمود  1302مولوی عبدالواسع در سال  ..را تالیف نمود» پشتو

ابھ کھ راجع بھ اواالمر بودن امیر بود نظر بھ دسیسھ درباریان امیر بنا بر ایراد خط 1305و در سال 
توقیف و بھ مدت یک سال در حبس ماند و بعد از رھایی از زندان بھ قندھار رفت و در اغتشاش سال 

بھ طرفداری امان هللا خان در مقابل فرزند سقاو فتوای شرعی صادر نمود ولی لشکریان فرزند  1307
مولوی عبدالواسع را دستگیر و بھ جرم ترتیب نظامنامھ ھای دوره امیر  1308ال سقاو در جوزای س

  . امان هللا خان در شیرپور کابل بھ توپ بستند
  : اثار مولوی عبدالواسع

  :تمسک القضات. 
  . شامل دو جلد است کھ در باره حقوق و احکام قضایی کشور است

  . پیامبرحکمت اسالمی در فلسفھ نزول قران و مقاصد بعث . 
  . حکومت اسالمی در باره تشکالت حکومت داری از نظر اسالم می باشد. 

  استاد عبدالرب خان قندھاری 
ق بھ دنیا امد و تحصیالت عالی  1٢٩۵پسر دوم مولوی عبدالرؤف خان قندھاری خاکی کھ در سال 

خویشرا نزد پدر خویش فرا گرفت و در عصر امیر حیبب هللا خان استاد دینیات و فلسفھ اسالمی مدرسھ 
حبیبھ بود و عالوه بر این در مدرسھ شاھی نیز تدریس میکرد و در جنبش مشروطیت اول نیز عضویت 

ی از زندان در تاسیس مکاتب و توسعھ معارف بعد از رھای. داشت و در حرکت این جنبش محبوس گردید
. جدید دست داشت و عضو شورای معارف و استاد دارلمعلمین بود بر عالوه مدیر مکاتب ابتدای بود

استاد عبدالرب خان . می باشد“ سراج االخبار«استاد عبدالرب خان قندھاری یکی از نویسندگان جریده 
حیث مالی حضور در دربار امیر حبیب هللا خان مقرر گشت و قندھاری بعد از مرگ پدر مرحوم شان بھ 

استاد عبدالرب خان نیز در اثر بیماری ، در سفر اخری کھ امیر در شکارگاه کلھ گوش لغمان بھ قتل رسید
  . در جالل اباد درگذشت و در ھمانجا دفن گردید 1919فبروری  21محرقھ در شب 



  :اثار استاد عبدالرب خان 
  د برای صنف پنجم ابتداییسراج العقای. 
  دینیات برای صنوف اول و چھارم ابتدایی. 
  رسالھ اطاعت اواالمر. 
  سراج القضات. 
  مقدمھ فلسفھ اسالمیھ. 
  سراج الفقھ. 
  . مقاالت متعدد در سراج االخبار. 

  . بھره برداری ازنوشتھ محترم آریا دراصالت
  فنا صافی

  
ھجری شمسی در  ١٣١١گرجنرال سعدهللا خان صافی در سال ډمحمد جان فنا صافی فرزند مرحوم 

برای . ھجری شمسی از لیسھ عالی تجارت افغانستان فارغ شد ١٣٢٩در سال . بارانھء کابل بدنیا آمد
ھجری شمسی تحصیالت عالی  ١٣۴٢ادامھ تحصیالت نظامی شامل حربی پوھنتون شده و در سال 

در دوران صدارت مؤسس جمھوریت . ؤفقیت بھ پایان رسانیدنظامی را درحربی پوھنتون افغانستان با م
ھجری شمسی بھ حیث قوماندان  ولی محافظ صدارت  ١٣۴١الی  ١٣٣١سردارمحمد داؤد خان از سال 

ھجری شمسی از طرف مقامات دولت و اردو  ١٣۴۵در سال . عظمی افغانستان ایفای وظیفھ نمود
ھجری  ١٣۴٧در سال . ھ ایاالت متحده امریکا فرستاده شدافغانستان برای ادامھ تحصیالت عالی نظامی ب

شمسی تحصیالت عالی نظامی رادر قوای ھوای ایاالت متحده امریکا با مؤفقیت بھ پایان رسانیده بھ وطن 
عازم ) دوکتورای نظامی( ھجری شمسی برای بار دوم جھت اخذ ارکانحربی١٣۴٨در سال . برگشت

تحصیالت عالی نظامی را ، ھجری شمسی با اخذ مقام ارکانحربی ١٣۵٠درسال. ایاالت متحده امریکا شد
  . ایاالت متحده امریکا مؤفقانھ بھ پایان رسانید Generalstabskollege در
آمر پالن ، در سالھای اخیر پادشاھی محمد ظاھر شاه. ف خدمت بھ اردو افغانستان بودوسال مصر ٢۵فنا 

محمد جان فنا صافی نھ تنھا یک افسر تحصیلکرده و . گذاری ریا ست اوپراسیون وزارت دفاع بود
بلکی در زمرهء شاعران و نویسنده گان شناختھ شده بھ شمار می ، پاک نفس ووطن دوست بود، شجاع
فنا مؤسس . ھجری شمسی در روزنامھء انیس شایع شد ١١٣٨اولین حکایت کوتاه ادبی فنا در سال . رود

  . در افغانستان است) و پشتودری ( شیوهء نوشتار پارچھ ھای ادبی
دو مجموعھء کوچک اشعار فنا ، از جملھ. پشتو وانگلیسی دارد، فنا آثار منظوم و منثور بھ زبانھای دری

ھجری  ١٣۴٠در سال “ د شاعرپسرلی“ ھجری شمسی و دیگری١٣٣٨در سال “ فریادی شاعر“ یکی
پارچھ ھای ادبی و ، مضامین، ھا تعداد زیادی از نوشتھ، عالوه بر این. شمسی بھ چاپ رسیده است

ھجری  ١٣٣٨فنا در سال . محمد جان فنا در مطبوعات افغانستان بھ چاپ رسیده اند، تحقیقات علمی



بعداً برنده جایزهء تحقیقات علمی در . مطبوعات افغانستان شد) دری و پشتو( شمسی برنده جایزهء ادبیات
  . افغانستان شناختھ شد

  آثار فنا
  ادبی و اجتماعی، شامل تحریفات و اصطالحات علمی) دپوھی ډیوه( چراغ معرفت

  )نثر دری( شعلھ ھای جاویدان
  )پارچھ ھای ادبی دری( گلستاره ھا

  کانکور –بازیھای چراغ معرفت 
  )نظم پشتو( د اور لمبی

  )چاپ شده، نظم پشتو( فریادی شاعر
  )چاپ شده، نظم پشتو( د شاعر پسرلی

  )نظم پشتو( چارگل
  )نثر پشتو(  و ید ز ړه 

  )داستان کوتاه پشتو( شکید لی تارونھ
My Eastern Thoughts  

  عروس نامراد داستان کوتاه دری 
  )پارچھ ھای ادبی پشتو( غیږ

  )زیار و ممنون، حافظ، سرودھای فنا، نظم پشتو( شریکھ دنیا
  ) نظم پشتو( عشق او ادب
  ) پشتودری و ، نثرنظم و ( قلم و شمشیر
  ) ارچھ ھای ادبی پشتوپ( دستورو امیل
  ) پارچھ ھای ادبی پشتو( مات بن ړی

  ) نظم پشتو( پتن 
  ) نثر پشتو( دشاعر خیال

  . )پارچھ ھای ادبی دری( گلبرگھا



  میرمحمد صدیق فرھنگ

   
 دان و مؤلف دو جلد تاریخ) . ؟ در واشنگتن: در کابل؛ درگذشت ١٢٩۴: متولد( میرمحمدصدیق فرھنگ

، در کابل. ش. ه ١٢٩۴خان در سال  وی فرزند سید حبیب. بود“ افغانستان در پنج قرن اخیر«تاریخ 
فرھنگ از اعضای . تحصیالت ابتدایی و متوسطھ را در کابل زادگاھش بپایان رسانید. افغانستان بدنیا آمد

دانشنامھ بریتانیکا و الروس فرانسھ درباره مسائل افغانستان مقاالتی برای . المعارف آریانا بود دائمی دائرة
  . آثارش بیشتر در حوزه تحقیقات تاریخی است. نوشت می

میرمحمدصدیق فرھنگ در سالھای آخر زندگی بھ ایاالت متحده آمریکا مھاجرت کرد و در ھمانجا 
بوخوم آلمان بھ ) Ruhr( مدتی بحیث استاد در دانشگاه رور، محمدامین فرھنگ، فرزندش. درگذشت

  . بعنوان وزیردرکابینھ افغانستان تعیین شد ٢٠٠١وی پس از سقوط طالبان در . پرداخت یس میتدر
  آثار

  . ش. ه ١٣٣۴، کابل. صفاریان
  بی تا، کابل. ترجمھ از آثار دیوک آف آرگایل ١٨٨۵ – ١٨۴١مسألھ افغانستان؛ از 

  . ش. ه ١٣۴٠، کابل. منطق و فلسفھ علوم؛ ترجمھ از آثار فرانسواگریگور
  . ش. ه ١٣۴٠، کابل. ترجمھ از آثار رید دکرسن. تسوید قوانین

  بی تا، کابل. مسألھ پشتونستان
  . ش. ه ١٣۶٧، آمریکا. افغانستان در پنج قرن اخیر



  عبدالرحمن پژواک 

  
درسال ، مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک فرزند قاضى عبدهللا، شاعر دانشمند وسیاستدان معروف افغان

استاد ( آثار ذکاوت از ھمان کودکى در سیماى عبدالرحمن. ھجرى شمسى چشم بھ دنیا گشود ١٢٩٨
وى دروس ابتدایى را نزد پدرش کھ فقیھ وعالم معروف عصر خود بود وھمچنان ، نمایان بود) پژواک

سرخرود ننگرھار  نزد برادر بزرگش قاضى حفیظ هللا در دھکدۀ آبایى خود واقع درقریھ باغبانى ولسوالى
واقع در نزدیکى قریھ باغبانى بگذارد تا حد ) مطلع دانش( فرا گرفت و قبل از آنکھ پا بھ مکتب ابتدائیھ

  . زیاد از نعمت سواد و دانش ابتدایى بھره مند بود
 مجبور شد با پدر و فامیل خود بھ کجھ، عبدالرحمن پژواک بعد از دو سال درس خواندن در این مکتب

قاضى عبد  بعد از . زیرا پدر بزرگوارش عھده دار محکمھ آنجا گردید، خوگیا ى نقل مکان کند، )کږه(
یک خانۀ بزرگى را در نو آباد ده افغانان کابل خرید و با فامیل . مدتى بھ محکمھ مرافعھ کابل تبدیل شد

آنجا باموفقیت تمام دروس خود را در . عبدالرحمن شامل لیسھ حبیبیھ شد. خود در آن سکونت اختیار کرد
، پیش مى برد و عالوتاَ در اثر استعداد و شوقى کھ در شعر و ادبیات داشت در کنفرانس ھاى لیسھ حبیبیھ

استاد . اشعار و مقاالت خود را قرائت میکرد و نیز ستاره درخشان تیم فوتبال آن لیسھ شناختھ مى شد
ى مدت دو سال در یگانھ فاکولتھ وقت کھ در رشتھ عبدالرحمن پژواک بعد از پایان مؤفقانھ دوره لیسھ برا

در ھمین وقت بودکھ پدر شان کھ بحیث رئیس تمیزدر ستره محکمھ ایفاى وظیفھ . طب بود تحصیل کرد
تاثیرات ناگوار و عمیقى در شیوه زندگى و ، مرگ نابھنگام پدر. در اثر سکتھ قلبى وفات یافت، مى نمود

چون برادر بزرگ استاد پژواک در جریان اجراى وظیفھ بحیث قاضى . آرامش فا میلى وى برجا گذاشت
استاد پژواک بھ حیث فرزند بزرگ سرپرستى فامیل را بعداز وفات پدر ، در شمالى بھ قتل رسیده بود

بھ منظور رسید ه گى بھتر بھ تربیھ برادران واعضاى فامیل مجبوراً تحصیل را ترک گفتھ . بدوش گرفت
  . را فروختھ اناث و خورد ساالن فامیل را واپس بھ باغبانى اعزام داشتخانھ پدرى در کابل 

استاد پژواک با استفاده از استعداد خود کارعملى را ابتدا بھ حیث ترجمان و بعداً در سایر وظایف پر 
درجریان اجراى وظایف در ریاست مستقل . مسؤولیت در ریاست مستقل مطبوعات آن وقت آغاز کرد

ادب و امور محولھ مطبوعاتى توجھ مسؤولین امور را بھ خود ، ر استعداد خوب در شعرمطبوعات بنا ب
را بر گزیدو باالخره با انتخاب ) ارمانجن( تخلص داشت و بعد) وفا( وى ابتدا در اثار خود. جلب کرد
. دبھ واقعیت انعکاس دھندۀ نداى آرمانھاى واالى جامعھ افغانى و کتلھ بشرى گردی)) پژواک( ( تخلص

چکیده ھاى آثار و اشعاراستاد عبدالرحمن پژواک در ھر دو زبان پشتو و درى زیب و زینت نشرات 
کشور شده و در مقام شعرا و ادبا کھ بعداًھمھ دوستان و عالقمندان او گردیدند مقام ارجمندى را کسب 



انى مقیم لندن بحیث اتشھ مطبوعاتى و کلتورى در سفارت کبراى افغ١٩٤٦استاد پژواک در سال . کرد
با کار در ساحھ . توظیف گردید و براى بارنخست بھ سفرو مطالعھ در خارج از کشور پرداخت

و در آنجا آثارى بزبان انگلیسى در معرفى افغانستان و داعیۀ پشتونستان بنشر ، دیپلوماتیک آشنا شد
  . رسانید

و مناسبات بین المللى در تحصیالت خودرا در رشتھ ژورنالیزم ، وى در طى دوره ھمین ماموریت
ازوظیفھ ، استاد پژواک در اثر بروز اختالف نظر با مقام سفارت. یونیورستى ادنبره سکاتلند بھ پیش برد

 )١٩٤٧( در سال. خویش استعفى نموده و درشعبھ اطالعات دفتر بین المللى کار و کارگر شامل کار شد
  . فغانى مقیم واشنگتن توظیف گردیدبحیث اتشھ مطبوعاتى درسفارت ا، بعد از یکسال خدمت

از آنجا دوباره بحیث اتشھ مطبوعاتى و کلتورى بھ سفارت افغانستان مقیم )١٩٥٠ـ١٩٤٨( بین سالھاى
لندن تبدیل گردید ولى بعد از مدتى از این وظیفھ نیز مستعفى شده بھ وطن برگشت نمود و مدتى را بدون 

  . در وزارت خارجھ توظیف گردید) ١٩٥٣( داشتن وظیفھ رسمى سپرى کرد ودرسال
در امور شعبات مختلف آن وزارت مؤفق بھ احراز مقام   استاد پژواک در اثر ابراز لیاقت و شایستگى

استاد پژواک بااحراز این مقام پر اھمیت توانست در ھمھ . )١٩٥٨ـ١٩٥٥( مدیریت عمومى سیاسى گردید
سھم بگیرد کھ ، بحیث نماینده بر جستھ افغانستان، کنفرانسھا ى منطقوى ممالک غیر منسلک و بین المللى

از جملھ مى توان از عضویت وى ضمن ھیئت افغانى در اولین کنفرانس سران ممالک غیر منسلک در 
کھ اساس نھضت عدم انسالک در آنجا گذاشتھ شد وافغانستان بحیث عضو ) ١٩٥٥( باندونگ اندونیزیا

  . نام برد، مؤسس آن شناختھ شد
ابتدا بحیث وزیر مختار وبعداً بحیث سفیر کبیر و نماینده دایمى افغانستان )١٩٥٨( واک در سالاستاد پژ

ً چھارده سال وظایف این . در سازمان ملل متحد تعیین وبھ نیویارک اعزام شد وى براى مدت تقریبا
ن المللى از وى با اھلیت و کفایت کم نظیرى کھ در امور بی. کرسى را با موفقیتھاى چشمگیرى پیش ُبرد

بھمین ، خود نشان داد بھ حیث یکى از چھره ھاى درخشان و قابل اعتماد سازمان ملل متحد شناختھ شد
بحیث سفیر کبیر افغانستان وظایف مھم و متعدد دیگرى نیز از طرف سر ، دلیل درجریان انجام ماموریت

  . منشى ملل متحد بھ تائید اعضاى شوراى امنیت بھ وى سپرده شده بود
  ـ رئیس کمیتھ خاص براى حل معضلھ ویتنام جنوبى ١
  ـ رئیس کمیتھ تجدید نظربرمنشورسازمان ملل متحد ٢
  ـ رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ٣
  ـ رئیس جلسھ خاص اسامبلھ عمومى درامور نامیبیا ٤

ً بحیث عضو ھیئت افغانى در  بلگراد رکنفرانس مھم سران ممالک غیر منسلک د دو استاد پژواک عالوتا
اعتمادى  استاد پژواک بر اساس برازندگى سیاسى و. نیزاشتراک داشتھ است) ١٩٦٤( و قاھره) ١٩٦١(

 کھ نزد سرمنشى ملل متحد و سایر نمایندگان دول عضو کسب کرد ه بود بین سالھاى
یکمین اجالس عمومى آن سازمان انتخاب شد کھ کسب این مقام  بحیث رئیس بیست و)١٩٦٧ـ١٩٦٦(

  . مایھ سرافرازى بیشتر خودش و کشور محبوبش در جامعھ جھانى گردید، ندارجم
استاد پژواک ریاست برخى از جلسات اضطرارى را کھ بھ اثر شعلھ ، طى دوره ریاست اسامبلھ عمومى

ورشدن جنگ بین عرب واسرائیل اوضاع بین المللى را بیش ازھر وقت دیگر متشنج ساختھ بود نیز 
  . بعھده داشت

استاد پژواک را بحیث شایستھ ترین ، عضاى شوراى امنیت و نمایندگان ممالک رو بھ انکشافھمھ ا
 استاد پژواک در سال. کاندید مقام سر منشى آینده یاد کرده و تحقق آنرا بدون دغدغھ پیشبینى مى کردند

در دھلى بحیث سفیر کبیر ) ١٩٧٦ـ١٩٧٣( بحیث سفیر کبیر درُبن آلمان غربى و در طى سالیان)١٩٧٢(
وظایف مھم ذیل را نیز ، در جریان ماموریت دھلى. و بعداًبحیث سفیر کبیر در لندن ایفاى وظیفھ نمود

  : انجام داد



 ـ نماینده خاص رئیس جمھور و رئیس ھیئت افغانى در کنفرانس سران ممالک غیر منسلک درالجزایر١
)١٩٧٣(  
 نس سران ممالک اسالمى در پاکستانـ نماینده خاص رئیس جمھورورئیس ھیئت افغانى درکنفرا٢
)١٩٧٣(  
  )١٩٧٧( ـ عضو ھیئت افغانى درکنفرانس سران ممالک غیر منسلک در کولمبو٣

از مقام سفارت در لندن  حضور نظامی اتحاد شوروی وقتو ) ١٩٧٨( ھفت ثور انقالباستاد پژواک با 
کى در منزل  هنورمحمد تر بمجرد مواصلت بھ کابل از طرف رژیم، استعفى نموده بھ وطن عودت کرد

مرحوم استاد پژواک طى مالقاتیکھ با ببرک کارمل رئیس دولت وقت باوى  .تحت نظارت قرار گرفت
  . امتناع ورزید) جبھھ ملى پدر وطن( از ھمکارى با، صوت گرفتھ بود

  . در ھمین آوان بود کھ صحت استاد پژواک رو بھ وخامت گذاشت و خونریزى بطنى پیداکرد
بعد ، استاد پژواک )١٩٨٠( لندن گردید بھ اثر توصیھ و اصرار دکتوران معالج عازم دھلى و وراً وى مجب

از انجام عملیات و بھبودى نسبى واپس بھ کابل مراجعت کرد و در راه آزادى کشور و اعادۀ حقوق و 
یکتعداد  از طریق ممکنھ و مخفى داخل فعالیت شد کھ از جملھ توانست بھ ھمکارى، تعیین سرنوشت آن
صحت استاد پژواک متاسفانھ  .را بصورت مخفیانھ تاسیس نماید) انجمن حقوق بشر( دوستان و جوانان

جمھوری غرض تداوى و مبارزه بر ضد نظام ) ١٩٨٢( بازھم رو بھ خرابى گذاشت و در سال
ھوتل عازم دھلى گردید و در دھلى با دایر کردن یک کنفرانس مطبوعاتى در  دموکراتیک افغانستان

اعالم  حضور نظامی اتحاد شورویو  جمھوری دموکراتیک افغانستان آشوکا ضدیت خود را با نظام
مرحوم استاد پژواک بعد از انجام یک  .داشت و از سازمان ملل متحد تقاضاى پناھندگى سیاسى نمود

و مذاکره با برخى از شخصیتھاى افغانى و مراجع  افغان شورشیانبراى جلب پیشتیبانى ، سلسلھ معالجات
  . عازم آلمان شد، دیگر

از استاد پژواک دعوت بعمل آورد تا جھت ، سفارت پاکستان درآلمان غربى بھ ھدایت حکومت خود
مذاکره و پیدا کردن راه حل براى قضیھ افغانستان بحیث مھمان برازندۀ حکومت پاکستان وارد آن 

بعد از توقف سھ ماھھ و  .واک ھم تأخیر را صواب نپنداشتھ عازم پاکستان شداستاد پژ، کشورگردد
عازم اروپا و امریکا گردیده ، سازمان ملل متحد مجدداً جھت مفاھمھ با افغانھا و، مذاکرات در پاکستان

ً بھ پاکستان بر گشت ، !)( و بھ فعالیتھاى سیاسى تماسھاى مستقیم با رھبران جھادى )١٩٨٣( متعاقبا
 دانشمندان و ژورنالیستان شدت بخشیده و از طریق مصاحبھ ھا و، وماندانان و سران اقوام و قبائیلق

را متوجھ عواقب وخیم “ مجاھدین“ ،غیره جراید و) ولس نشریھ مجاھد( مضامین در نوشتن مقاالت و
  . جبھات نظامى و سیاسى مى کرد عدم اتحاد شان در

ل مؤثرانھ استاد پژواک را مغایر منافع و پالنھاى مطروحھ خود چون حکومت پاکستان این آمال و اعما
تشخیص داد؛ بعد از مدتى اقامت و موجودیت مزید استاد پژواک را در منطقۀ حساس پشاور بیشتر تحمل 

اعالن داشت تا ھر چھ زودتر خاک پاکستان را ترک گوید و تا ) شخص نا مطلوب( نتوانستھ رسماً او را
وى باالخره بھ وساطت دفتر پناه  .پژواک را در منزل شدیداً تحت مراقبت قرار دادندزمان اخراج استاد 

  . گزینان ملل متحد عازم امریکا شد
حق اشتراک داده نشده “ مجاھدین“ مرحوم استاد پژواک در نیویارک مذاکرات صلح ژنیو را کھ درآن بھ

از نگاه حفظ ، اى صلح سازمان ملل متحد بود با ارائھ دالیل معقول رد کرد و در مقابل پالن پنج فقره
  . پالن عادالنھ دیگرى را ترتیب و بھ سازمان ملل متحد تسلیم کرد، مصالح علیاى مردم افغانستان

جھت ، بعد از انجام یک سلسلھ فعالیتھا و تداوى با بدست آوردن ویزۀ مسافرت، مرحوم استاد پژواک
  . بار دیگر عازم پاکستان گردید) ١٩٩١( وایل سالاشتراک در سیمینار مربوط بھ افغانستان در ا

معتقد بھ این بود کھ ، جنگ اعالم ناشدۀ علیھ جمھوری دموکراتیک افغانستاناز آغاز ، استاد پژواک
مرکز واحدى را براى پیشبرد ، افغانى بھ مجرد میسر شدن امکانات !)( رھبران و شخصیت ھاى مبارز



ھدف اصلى از این  .در داخل کشور تعیین و در آن مستقر شوند و سیاسى خود !)( فعالیت ھاى جھادى
“ ،جمھوری دموکراتیک افغانستانو سقوط “ جھاد“ تالش و اصرار این بود کھ پیش از بھ ثمر رسیدن

بتوانند مؤفق بھ ایجاد تشکیالت واحد سیاسى و ادارى شوند تا بعداً خالى سیاسى و زمینھ “ مجاھدین
نیاید کھ عواقب آن خیلى وخیم و درد ناک براى مردم و وطن خواھد  تلف بوجودتصادم بین تنظیم ھاى مخ

  . بود
مرحوم استاد پژواک بعد از مسافرتھاى مکرر بھ اروپا ، براى تحقق مفکوره فوق و سایر آرمانھاى خود

جنگ اعالم ناشده علیھ جمھوری دموکراتیک پاکستان و مطالعھ سرد و گرم مراحل مختلف ، امریکا
بھ پاکستان سفر نموده و در شھر پشاور کھ ) ١٩٩١( باالخره تصمیم گرفت تا در اوایل سالنستان، افغا

محل اقامت استاد پژواک در پشاور یکبار دیگر . ھرگز آنرا خطۀ بیگانھ نمى شناخت رحل اقامت گزیند
تعداد کثیر مردم خبرنگاران داخلى و خارجى و یک ، دانشمندان، “ مجاھدین“ مرکز دید و بازدید ھاى

  . وطن شد
ایجاد تفرقھ بین اقوام برادر و برابر ، سایر کشور ھاى خارجى مداخالت محیالنھ حکومتھاى ھمسایھ و

افغان و دوام جنگ نا میمون داخلى کھ باعث قتل ظالمانھ ھزاران ھموطن بیگناه و ویرانى مزید شھر 
ً ، تاریخى کابل و دیگر نقاط کشور میگردید استاد پژواک را آزرده میساخت کھ این آزرده  روحاً و جسما

 اشاشعار و نوشتھ ھا تا روز ھاى واپسین زندگى ، گى و انزجار خود را دایماً در مصاحبھ ھا مالقاتھا
  . اظھار داشتھ است

بنابر خصلت خاصى کھ داشت شعر و اثرى اگر در سفر و حضر مى سرود آنرا بھ یکى ، استاد پژواک
بدین لحاظ اگر اثار منظوم و منثورى تا حال از استاد پژواک بصورت . فامیل مى سپرداز دوستان یا اھل 

. بیشتر در اثر اھتمام دوستان یا اعضاى فامیل وى بوده است، انفرادى و یامجموعى بھ چاپ رسیده
 اثار مرحوم استاد پژواک بمراتب. متاسفانھ حتى او بھ جمع آورى آثار خود تا اخیر زنده گى نپرداخت

روسى  فرانسوى عربى و، بیشتراز آنچھ است کھ تا الحال بھ طبع رسیده و شمارى آنھا بزبانھاى انگلیسى
شخصیت خیلى عالى و قابل احترام داشت در قول وفا در ، مرحوم استاد پژواک. ترجمھ و نشر شده است

  . ادصراحت لھجھ و جرئت کم نظیرى از خود نشان مى د، دوستى پایدارى در اظھار حقایق
استاد پژواک چھره دلپذ یر و صحبت گیرا و سرشار از طنز و لطیفھ داشت در وقار و مناعت نفس چون 

وطن و وطنداران را زیاد . در روش زندگى بدون ھرگونھ تعصب و تکلف بود، کوه پر صالبت بود
یات ھرگز مصالح علیاى کشور را مقدم بر ھمھ چیز میدانست بھ ماد. دوست مى داشت واحترام مى کرد

استاد پژواک را عالوه . و حتى سر پناھى براى خود نساخت و نپذیرفت کھ برایش بسازند، تمایل نداشت
مریضى دوامدار رنج مى داد و در اواخر اورا خیلى ناتوان ساختھ ، درد وطن و وطنداران آواره اش بر
بود کھ سوم حمل سال  ضربھ سنگین دیگر برروح و قلب او سکتھ قلبى و فوت ھمسر گرامى او. بود

استاد پژواک با وجود ضعف ، از وفات خود استاد در پشاور واقع شد، یعنى درست دونیم ماه قبل، ١٣٧٤
تاثرخود را از دیدن مرگ ھمسر در رباعى ذیل فى البدیھھ اظھار داشت کھ آخرین کلمات گوھر ، حالت

  . بار شعرى اش بحساب میرود
  اى ھمسر با وفا رفیق جاوید

  ترس و امید، زجھان تیره رفتى
  دل، داغت نتوان زدود از اللھ

  تا ماه بود در آسمان و تا بد خورشید
میالدى ١٩٩٥جون  ٨مطابق بھ ، ھجرى شمسى ١٣٧٤جوزا سال ١٨صبح روز پنجشنبھ ، استاد پژواک

شھر  کھ مصادف با روز عاشورا و ماتم عالم اسالم بود بھ عمر ھفتاد و شش سالگى در منطقھ حیات آباد
طبق وصیت ، جنازه مرحومى بروز جمعھ نزدھم جوزا) انا  و اناالیھ راجعون( .پشاور وفات یافت

خودش در قبرستان آبایى شان واقع در قریھ باغبانى سرخرود والیت ننگرھار در حضور جمع غفیرى از 



ر منسوبین و شعرا و سای، علما، نمایندگان شوراى والیات شرقى، “ جھادى“ قوماندانان رھبران و
خبر وفات استاد عبدالرحمن پژواک در کمترین وقت بھ اطالع مردم در . عالقمندان بخاک سپرده شد

سراسر جھان رسانیده شد و تاثیر زیادى را در بین دوستان و عالقمندان افغانى وغیر افغانى ببار آورد در 
شى و ھمھ نمایندگان ممالک عضو مقر سازمان ملل متحد واقع در نیویارک طى جلسھ ایکھ در آن سر من

از وفات مرحوم استاد پژواک ابراز تاثر شد و بھ پاس شخصیت عالى و خدمات شایان ، اشتراک داشتند
  .پیام ھمدردى نیز از آن سازمان صادر گردید در سازمان ملل متحد او

  . آژانس خبری پژواک: منبع

  پوھاند بھاوالدین مجروح 

   
  ادیب و فیلسوف، )خ ١٣٦٦ درگذشت -خ  ١٣٠٦زادۀ ( 

خورشیدی در قریۀ شینكوړك اسمار  ١٣٠٦الدین مجروع در سال  سید بھاوالدین مجروح فرزند سید شمس
آموزش ابتدایی را در زادگاه خود . پرور بھ دنیا آمد و پرورش یافت ای دانش والیت کنردر خانواده

سال نداشت  ١٣بیش از ، شاھی افغانستان بوداز آنجایی کھ پدرش کارمند عالیرتبھ در دولت پاد. فراگرفت
استقالل کھ بھ زبان فرانسھ ) مدرسھ( کھ بھ کابل آمد و تحصیالت را از کالس چھارم ابتدایی در مکتب

. عنوان شاگرد ممتاز در رشتھ فلسفھ گرفت نامۀ خود را بھ پایان ١٣٢٩پیگیری کرد و در ، شد تدریس می
نخست در . دولت وقت برای ادامھ تحصیل بھ فرانسھ اعزام شداز طرف ، خورشیدی ١٣٣١در سال 

دانشگاه سوربن در پاریس و سپس در دانشگاه مون پلیھ بھ تحصیل پرداخت و افزون بر زبان فرانسھ 
ای نیز در لندن بھ سر برد و در آنجا با نویسنده بلند  چند ھفتھ. زبانھای انگلیسی و آلمانی را نیز فراگرفت

آشنا ، ان عبدالرحمن پژواک کھ در آن سالھا وابستھ مطبوعاتی سفارت افغانستان در لندن بودآوازۀ افغانست
از شعبۀ فلسفھ و روانشناسی مون پلیھ مدرک لیسانس گرفت و در ھمان جا  ١٣٣۶در سال . شد

  . لیسانس ادامھ داد تحصیالت خود را تا درجۀ فوق
انستان بازگشت و بھ تدریس در دانشکدۀ زبان و خورشیدی بھ افغ ١٣٣٧در سال ، پس از پایان تحصیل

 والی، بھ پیشنھاد حکومت شاھی، خورشیدی ١٣۴٢در سال ، مدتی. ادبیات دانشگاه کابل پرداخت
نمایندۀ فرھنگی افغانستان در شھر مونیخ آلمان گماشتھ شد و ، سپس در ھمان سال. کاپیسا شد) استاندار(

فرصت پیش آمده بھره جست و تحصیل در رشتۀ دکترای فلسفھ را  او از این. بھ اروپا رفت  با خانواده
درجھ ، خورشیدی ١٣۴۶تھیھ کرد و در سال “ تربیت خود“ رسالھ دکترای خود را با عنوان. دنبال کرد

بھ کشور باز آمد و بین سالھای ، پس از آن. دکترا را نیز از دانشگاه مونت پلیھ فرانسھ دریافت داشت
باره بھ تدریس در دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل پرداخت و ھمزمان بھ  دیگر، ١٣۵١تا  ١٣۴٧

  . ریاست ھمان دانشکده نیز برگزیده شد



ای پایش شکست و ناگزیر برای درمان  در حادثھ، خورشیدی ١٣۴٩در سال ، دکتر سید بھاوالدین مجروح
، ای کھ در ذھنش پدید آمده بود از نقطھ ،در این ایام بھ نوشتن روی آورد و سرانجام. نشین شد مدتی خانھ

اش در زمینھ روانشناسی خاطرات  ھای پراگنده با گردآوری یادداشت، بھ گفتۀ پروفسور رسول رھین
ھای زاده بردباری در برابر رنجوری و درد جسمانی و پیکار با اژدھای  کودکی و نوجوانی و اندیشھ

  . نام گرفت“ اژدھای خودی“ کتابی شد کھ، نفس
رئیس انجمن تاریخ افغانستان شد و مدت سھ سال در این سمت اشتغال ورزید و در  ١٣۵١در سال 
  . کرد ھمچنان در دانشکدۀ زبان و ادبیات تدریس می، ١٣۵٨تا سال ، ضمن

استاد مجروح بھ پاکستان مھاجر شد و در سال ، پس از لشکرکشی نیروھای نظامی شوروی سابق
در ، این دفتر. در شھر پیشاور تأسیس کرد، را کھ یک دفتر فرھنگی بود “مرکز اطالعات افغان“ ،١٣۵٩

حقایق در باره مسایل سیاسی و نظامی ، فرانسھ و آلمانی، ھای انگلیسی واقع یگانھ مرکزی بود کھ بھ زبان
، ١٣٦٦در سال . داد ھا بھ جھان بازتاب می افغانستان را در دوران جھاد مردم این کشور علیھ شوروی

دست بھ ترور دکتر سید بھاوالدین مجروح زدند و ، ھای تندرو اسالمی فعال بودند النی کھ در گروهکورد
ای بود کھ دشمنان  ھای زنجیره این قتل در راستای قتل. پیکر او را در دیار غربت بھ خاک و خون کشیدند

  . ریزی کرده بودند خارجی افغانستان بھ منظور از بین بردن نخبگان و مغزھای متفکر این کشور طرح
فلسفی و ادبی در مطبوعات افغانستان بھ ، سیاسی، از دکتر سید بھاوالدین مجروح آثار زیادی علمی: آثار

  :چاپ رسیده است کھ برخی از آنھا از این قرار ھستند
  تیزس دکترا بھ زبان فرانسھ

  دیالكتیك جبر و اختیار
  . نیز بھ نشر رسیده است“  ان انی  امار“ ندفتر کھ بھ زبان پشتو زیر عنوا ۴اژدھای خودی در 

  پیام مادر
  دشمن را بشناسید
  سرودھای نا آشنا
  صوفی و دنیای نو

پروفسور رسول رھین دربارۀ . اژدھای خودی مشھورترین اثر فلسفی استاد مجروح است، در این میان
ھای  نھ تنھا دشواری. بازگشتبا نوشتن این کتاب مجروح باز بھ دنیای نویسندگی “ :نویسد این کتاب می

از . ھای خود را ادامھ داد دوره درمانش را بھ وادی فراموشی سپرد بلکھ با تکاپوی بیشتری پژوھش
اینرو چندان دور از ذھن نبود کھ وی امیدوارانھ از خوانندگان کتابش بخواھد تا اژدھایی را کھ بھ باور 

دفترھای . و راه رھایی از افسون زھرآلود آن را دریابند بشناسند، پرورانند شان می انسانھا در درون، وی
نبی کاوه از طرف انجمن  خورشیدی بھ اھتمام غالم ١٣۵٢بار در  نخستین“ اژدھای خودی“ یکم و دوم

خورشیدی نیز بھ مناسبت بزرگداشت از نھصدمین  ١٣۵۶در سال . تاریخ و ادب افغانستان منتشر شد
و دفتر در قالب شعر آزاد پشتو و بھ ھمت دانشکده ادبیات دانشگاه کابل این د، سالگرد تولد حکیم سنایی

اژدھای “ نویس سومین دفتر ھا در افغانستان دست با بھ قدرت رسیدن مارکسیست. دوباره منتشر شد
  . خورشیدی منتشر شد ١٣۵٢در “ ھای آوارگی ترانھ“ نام اما دفتر چھارم آن بھ، از میان رفت“ خودی

ای  ھایی از این کتاب را بھ زبان فرانسھ بر گردانده و مقدمھ و نویسنده فرانسوی بخشژرژسوتر شاعر 
از دیگر آثار “ .خورشیدی در مجلھ فرانسوی عصر جدید منتشر شده است ١٣۶١نیز بر آن نوشتھ کھ در 
ھایی  قالھاین مجموعھ مقاالت کھ در بر دارندۀ م. توان بھ ترجمۀ البیرونی اشاره کرد بھاوالدین مجروح می

بھ مناسبت ھزارمین سالگرد تولدی او بھ ھمت استاد مجروح و میر ، در بارۀ ابوریحان بیرونی است
خورشیدی از  ١٣۵٢آصف ھروی و تنی چند از دیگر مترجمان بھ پارسی برگردانده شده و در سال 

  . جانب انجمن تاریخ و ادب افغانستان در کابل منتشر گردیده است



  حمزه شینواری

   
 Amir Hamza: پھ ان رٻزی( )١٩٩٤فبروری : مړینھ، ١٩٠٧: زٻږٻدنھ( امیر حمزه خان شینواری

Shinwari (ھغھ د . د راډیو ویاند او لیکوال ؤ، فلم جوړونکی، د ډرامو لیکوال، ادیب، یو پ تون شاعر
کې د  پھ شعر او ادب. تصوف د الرې الروی ھم ؤ او پھ ھمدې ډ ر کې یې ھم کتابونھ خپاره کړی

  .  ان ړی سبک لھ کبلھ د پ تو د غزل پالر   ل کٻږی
کال کې د لنډی کوتل د خوږه خٻل یا خوزه خٻل نومی کلی کې د ملک . ز ١٩٠٧امیر حمزه شینوارى پھ 

  . نوموړی پھ قبیلھ شینواری او پھ شینوارو کې اشرف خٻل وه. میرباز خان پھ کور کې زٻږٻدلی و
پھ  وون ی کې ترسره کړی خو وییل ) دا د لنډی کوتل پخوانی نوم دی( لومړن  زده کړې یې د لواړ ی

کٻږی چې د ده پھ یوه وړوکې خطا یې استاد ده تھ دومره جزا ورکړه چې د ده زړه د مدرسې نھ تور شو 
دی د اتو کالو وه چې پھ اسالمیھ کالجٻټ  وون ی تھ د زده کوونکی پھ . او بیا یې ھغھ مدرسھ پرٻ وده

 وون ی تھ بھ لکھ د نورو ماشومانو پھ  ٻر تھ راتھ او آزموینې یې ھم پھ بریالیتوب سره . شو تو ھ ومنل
د سکول نھ د زړه ماتی دا ذکر یې . سر تھ رسولې خو د درسونو او سبق سره یې دومره مینھ نھ درلوده

یل د شپٻل  پھ یو شعر کې ھم کړی دی او وایی چې د  وون ی دا  ل  راباندې داسې ل ی لکھ د اسراف
کھ  ھ ھم حمزه بابا خپل سبق پھ . نو پھ ھمدې تو ھ پھ نھم  ول ی کې یې دغھ  وون ی ھم پرٻ وده. اواز

نھم  ول ی کې نیم ړی پری ی و خو د حمزه بابا پوھھ او مطالعھ ډٻره زیاتھ وه او اروا اد داسې کالمونھ 
ده چې د بابا پھ کالم د پٻ ور پوھنتون لیکلی چې ھر یو یې  ان ړې فلسفھ لری د یادولو وړ خبره دا 

  . پروفٻسر قابل جان خپل د دوکتورا تیسز لیکلی دی
پھ دې . اروا اد حمزه پھ عملی ژوند کې د پ و ای ودلو سره سم پھ تورخم پاسپور ی دفتر کې نوکر شو

وه نو حمزه بابا وخت کې دده قدرمن پالر د لنډیکوتل او تورخم تر مٻن  د اور اډو پر لیکو د  یکو کار کا
. او پھ ھمدې تو ھ بیا وروستھ پخپلھ ھم پھ اور اډو کې نوکر شو. بھ ھم کلھ نا کلھ د مرستې لپاره ورتللو

د حمزه بابا فن او ھنر سره ھم بې کچې مینھ وه او د . وایی چې دا نوکری بھ یې ډٻره پھ ایماندارۍ کولھ
بمبی د ډٻر . ه او ھمداسې تر پمبی پورې ورسٻدهاور اډی دغھ نوکرۍ د ھندوستان پھ  وټ  وټ و ر او

کلھ چې نوموړی بمبی کې وه نو ده تھ ھم پھ فلمونو کې د ، پخوا نھ د ھندوستان د فلمونو مرکز پاتې شوی
 ن ھ چې پھ پخوا زمانو کې بې غږه فلمونھ وه نو . کار موقع پھ الس ورغلھ کوم چې ده د خدایھ غو تھ

او پھ ھغھ ورځ یې . ز کال کې پھ ھمدغو بې غږه فلمونو کې لوب ری وکړهزٻږی ١٩٤٠حمزه بابا ھم پھ 
زٻږیز کال  ١٩٤١کلھ چې د سلما آغا نیکھ رفیق غزنوی پھ ، خو لکھ د زړه ارمان چې پوره شوی وی

او پھ . سندرو او ډیالو ونو د جوړولو وړاندیز ورتھ وکړ، د کیسې) لیال مجنون( کې د پ تو لومړنی فلم
حمزه بابا تھ د . پھ پ تو ژبھ کې د لومړنی فلم د جوړولو ویاړ ھم د حمزه بابا پھ نصیب شوھمدې تو ھ 



تر دې وروستھ د یوسف خان . روپ  د معاوضې پھ تو ھ ورکړل شوی وې ٢٥٠دغھ فلم د جوړولو لپاره 
  . او شٻربانو فلم ھم جوړ شو او بیا یې د پٻغلې او عالقھ غٻر غوندې د فلمونو کیسې ھم ولیکلې

داسې مالومٻږی چې حمزه بابا د ډٻر ماشومتوب نھ شاعر وه او پھ ھماغھ کم عمر یې د شعر پھ لیکلو 
د پ تو اکٻډم  ( کلھ چې حمزه بابا پھ پین م  ول ی کې وه نو اروا اد موالنا عبدالقادر. الس پورې کړی و

ھماغھ وخت کې بھ حمزه  داسې وییل کٻږی چې پھ. پھ اتم  ول ی کې وه) بنسټ ای ودونکی او الر ود
دا خبره پخپلھ دا پھ ثبوت رسوی چې حمزه بابا د . بابا خپل شعرونھ موالنا صیب تھ د سمولو لپاره  ودل

خو پھ دغھ وخت کې بھ حمزه بابا پھ اردو ژبھ شاعری . ډٻر ماشومتوب نھ شعر او ادب سره مینھ درلوده
پ تو ادب کې د حمزه بابا . قبال نھ ډٻر متاثره وهکولھ او د اردو شاعرانو لکھ مرزا غالب او عالمھ ا

. د ھغھ شاعری تھ د زړې او د نوې شاعرۍ یو  ډون   ل کٻږی. شاعرۍ تھ  ان ړی مقام حاصل دی
پھ . ھغھ د پ تو شعر دودیزه زړه کالسیکھ الر  ارلې او بیا یې د پھ یوه نوی روح ورکولو سره  ډه کړې

کې نوی اندونھ او نظرونھ ورپٻژندلی او د خپل د وخت د پ تو  ھمدې تو ھ اروا اد حمزه پ تو غزل
. غزل دوران یې بشپړٻدو پورې رسولی او پھ ھمدې خاطر ورتھ د پ تو غزل د بابا لقب ورکړ شوی

خو د . نھ ھم ډٻرې غزلې لیکلی دی او کلیات یې پھ  لور  وکو کې خواره شوی دی ١٣٠٠حمزه بابا د 
د حمزه بابا پھ نظم ھم پ تو ژبھ تل د نن ھ . زې غزل پورې محدوده نھ دهحمزه بابا د شخصیت ر ا یوا

لیکلی دی چې ډٻری یې د پٻ ور راډیو لخوا ) ډرامې( نھ زیاتې نندارمې ٢٠٠حمزه بابا د . غړۍ  ر ی
اروا اد پھ بٻالبٻلو ور پا و او مھالنیو کې رن ارن ې تحقیقی لیکنې او مقالې ھم ک لی . خپرې شوی دی

ٻرې منظومې او نثری ترجمې یې ھم کړی دی لکھ د اقبالیاتو او پھ دې وروستیو تٻرو کلونو کې ډ، دی
یې د نھجل البالغھ پھ نوم د ژباړې یو کتاب چې د علی رضی هللا تعالی عنھ تقریرونھ او لیکونھ دی چاپ 

ژبھ کتابونھ ھم لیکلی حمزه بابا د شلو نھ ډٻر پ تو کتابونھ او  ھ د لسو پھ شاوخوا کې پھ اردو . شوی
  . دی

زٻږیز کال کې تصوف تھ مخھ کړې وه او خپلھ بھ یې پھ دې ھکلھ داسې وییل چې  ١٩٣٠حمزه بابا پھ 
خو چې . او پخپلھ نھ وم راغلی را کلی شوی وم ورتھ. حٻرت آباد تھ پھ دغھ عشره ک ې راغلی وم

حمزه بابا . بابا د چشتی طریقت الروی وهحمزه . راغلم نو داسې وه لکھ چې ما خپلھ ورکھ الر بیامونده
د تصوف د مکتب پیر . اجمیر شریف تھ ھم پھ دغھ زمانھ کې تللی وه او د تصوف خوندونھ یې لیدلی وه

یې سید عبدالستار شاه وه او ھمدغھ شاه صیب حمزه بابا تھ د اردو پھ  ای پھ پ تو کې د شاعرۍ مشوره 
ورسٻدلی وه او حمزه بابا یې یادونھ د تذکره ستاریھ پھ نوم کې پھ حق  ١٩٥٣شاه صیب پھ . ورکړې وه

  . کې پھ اردو ژبھ چاپ کړې وه ١٩٦٩پھ 
حمزه بابا د رحمن بابا دیوان . د حمزه بابا ادبی مطالعھ ډٻره زیاتھ او پخھ وه او د ادبیاتو یو پوھنغونډ وه 

ھم د ) بزم ادب پٻ ور( ادبی  ولنھکې پ تو  ١٩٣٧پھ . زٻږیز کال کې اردو ژبې تھ اړولی وه ١٩٣٥پھ 
قلندر مومند او حمزه بابا پھ شان ډٻر غمی د ، شاه صیب د سیوری الندې جوړه شوه او د راحت زاخٻلی

دوی بھ . ھمدې  ولنې غړی او مشران پاتی شوی او دا پھ راپورې پ تونخوا کې لومړن  ادبی  ولنھ وه
ې او پھ ھمدې تو ھ بھ یې د ژبې او ادب خدمتونھ  ای  ای پھ  وون یو او پوھن یو کې مشاعرې کول

داسې مشاعرې بھ د رحمن بابا پھ . ادیبانو تربیت ھم کاوه، کول او د دغې  ولنې د ډٻر لوړپوړو شاعرانو
زٻږیز کال کې د خپل د یو لیکل شوی غزل پھ اورولو  ١٩٤٠ھدیره ھم کٻدلې او د پھ لومړی  ل یې پھ 

  :د ھماغھ غزل یو شعر یې داسې دی. ھ کړسره د غزل د بابا تاج ترالس
  دی تورې ستر ې مې د یار زړه تھ پھ  یر

  تـړلــی الم دی بــیــا حــبــشــو پــھ کــعـبــې
  چاپ شوی آثار

  د زړه آواز
  یون



  بھیر
  پری وونی

  سپرلی پھ آینھ کې
  د خیبر وږمې
  ژوند او یون

  د کابل سفرنامھ
  د حجاز پھ لور

  فلم کیسھ د لیال مجنون فلم او د
  مږې  پې

  د کارل مارکس اصول د عقل پھ نظر
  د حمزه ژوندلیک 

  غزونې 
  تجلیات

  د خوشحال بابا یو شعر
  تذکرة الستاریة

  انسانی ر ا او پوھھ
  د حمزه لیکونھ

  )اردو( غزلیات
  انسان او زنده  ی

  د رحمان بابا د دیوان ژباړه پھ اردو نظم
  هد عالمھ اقبال د جاوٻد نامې منظومھ ژباړ

  د ارمغان حجاز منظومھ ژباړه
  پ ھان اور توھمات

  قبایل کې رسم او رواج
  ژور فکرونھ

  ډرامې
 . )پین ھ  وکھ( د حمزه کلیات



 خلیل هللا خلیلی

 
 راِه نیستان کجا ست ؟، نالھ بھ دل شد گره
 طرِف بیابان کجا ست ؟، خانھ قفس شد بمن
 سپردآه ببادم ، اشک بھ خونم کشید
 رخنة زندان کجا ست؟، عقل بھ بندم فگند
 در رھة آن خاک شو، گفت پناھت دھد

 آنکھ شدم در رھش خاک بگو آ ن کجا ست ؟
 شام بھ غم شد سحر، روز بھ محنت گذشت

 نعرة مستان کجا ست ؟، ساقی گلچھره کو
 سوخت سراپا تنم، درتِف این بادیھ

 نم نم بارا ن کجا ست ؟، مزرعم آ تش گرفت
 غنچھ نھ خندد بھ با غ، نلرزد بھ آ ب موج

 با د بھارا ن کجا ست ؟، رگ نھ جنبد بشا خ
 بر سر ھم ریختند، خوب و بد زندگی
 بازوی دھقا ن کجا ست ؟، تا کند ا ز ھم جدا

  شوق ز دل رخت بست، برِقِ◌ نگھ خیره شد
  مشعل رخشان کجا ست ؟، خا نھ پر ا ز دود شد

  شدممن ھمھ ما تم ، نالھ شدم غم شدم
  آ ن لب خندا ن کجا ست ؟، آ ن دل خرم چھ شد
  با ز بھ چرخ سخن، ابر سیھ شد پدید
  مرد سخندا ن کجا ست ؟، اختر برج ا د ب
  ھم قدم بوا لعال، ھم نظر بوعلی
  ھم دم سلمان کجا ست ؟، ھم نفس رودکی

  مرگ ازو نامجو ست، مرد نمیرد بھ مرگ
 . مردنش آسا ن کجا ست ؟، نام چو جا وید شد

خلیل هللا خلیلی فرزند مرحوم میرزا محمد حسین خان مستوفی الممالک از عشیره صافی بوده از رجال 
در باغ جھان آرای کابل چشم بھ جھان . ش. ه 1284در سال ، متنفذ و نامدار عصر خویش بشمار میرفت

لگی مادر را از در ھفت سا. مادرش از کوھستان کاپیسا و پدرش از جبل السراج والیت پروان بود. کشود



دست داد ودر یازده سالگی پدرش بھ دست اعلیحضرت امان هللا پادشاه وقت بھ شھادت رسید و تمام 
با . اموال و دارایی پدرش مصادره گردیده و حتی خودش را نیز از رفتن بھ مکتب محروم گردانیدند

ت بلندش توانست از ھر مصایب و مشکالت روزگاردست و پنجھ نرم کرد و بھ اثر استعداد ذاتی و ھم
 . خرمنی توشھ ای از ھنر و ادب فراھم آورد

ادبیات فارسی و علوم دیگر ازقبیل منطق و تفسیر وحدیث را بھ نحو خجستھ نزد اساتید زمان خود 
بھ اثر لیاقت در وزارت ، شانزده سالھ بود کھ در مکتب میربچھ کوت بھ شغل معلمی پرداخت. فراگرفت

مخصوص و بعداً بھ حیث مستوفی والیت مزار شریف مقرر گردید و نیز برای مالیھ بھ صفت منشی 
 . مدت سیزده سال در دفتر صدارت کار کرد. مدتی بھ صفت حاکم مزار شریف اجرای وظیفھ نمود

بھ اثر مخالفت ھای سیاسی چھار سال از عمر گرانبھای خویش را در تبعید و حبس سپری کرد و بعد از 
ن پوھنتون کابل منصوب گردید و بعداً بھ مناصب متعدد از جملھ رئیس مستقل رھایی بھ صفت معاو

مطبوعات افغانستان و مشاور مطبوعاتی محمد ظاھر شاه ووکیل در پارلمان و برای مدتی ھم بھ عنوان 
پس از سرنگونی حکومت محمد داود خان بھ . سفیر افغانستان در عراق و عربستان انجام وظیفھ کرد

وطن کرد و مدتی کوتاه در نیوجرسی ایاالت متحده امریکا بھ سر برد و در سال ھای آخر اجبار ترک 
ش دریکی از شفاخانھ ھای اسالم آباد . ھھ 1366عمر بھ پاکستان آمد و باالخره بھ تاریخ چھاردھم ثور 

 . پاکستان جھان فانی را وداع گفتھ و در میان آوار گان افغانی در پشاور بھ خاک سپرده شد
 بھ داغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی

 بھ تنگ آمد دلم زین زند گی ای مرگ جوالنی
 درین مکتب نمیدانم چھ رمز مھملم یارب

 نی زیب عنوانی، نی نامھ ای، کھ نی معنی شدم
  ازین آزادگی بھتر بود صد ره بھ چشم من
  صدای شیون زنجیر و قید کنج زندانی

 نشد حاصلکام من ، بھر وضعی کھ گردون گشت 
 مگر این شام غم را مرگ سازد صبح رخشانی

 ز یک جو منِت این ناکسان بردن بود بھتر
 کھ بشگافم بھ مشکل صخره سنگی را بھ مژ گانی

 گردونم چرا آزرده میدارد ؟، گناھم چیست
  . ازین کاسھ گدا دیگر چھ جستم جز لب نانی ؟



  عبد الروف بینوا

  
پھ نوم شھرت لری زوی او )مفتی عبده( عبدالرووف بٻنوا د مفتی عبدهللا چی پھ کندھار کی پھ داستاد 

استاد عبدالرؤف بٻنوا لھ آره . دمولوی عبدالحق اخندزاده چی پھ کندھار کی ئې استاد ُکل بالھ لمسئ دی
یت موسی کال دکندھار د معروف لھ علیزو  خھ دی چی بیا ددوی لوی نیکھ مال الب اخند دھلمندوال

ولسوال  تھ تللی او ھلتھ د موسی کال پھ سربینھ کی چی اوس ډیر خل  ورتھ پھ اصطالحی ډول سربٻ ھ 
خو د مال الب اخند لمسی مولوی عبدالحق اخندزاده شل کلن و چی لھ موسی کال . مړ او  خ دی، وائې

ې د سید حسن خان پھ کو ھ  خھ بیرتھ کندھار تھ راغلی او دکندھار  ار لھ خرقې شریفی سره نژدې ئ
لمریزکی د وږی پر لومړۍ نٻ ھ چی  ١٢٩٢ھمدغھ و چی فاضل استاد بٻنوا ھم پھ کال ، کی واړول

سید حسن خان ( می سره سمون لری پھ ھمدغھ کالھ ٣٢مٻالدی د ا ست د  ١٩١٣سپوږمیز او  ١٣٣٢د
  . کی پھ دغھ منوره او عالمھ کورن  کی وزٻږٻدی او ھمدلتھ لوی شو) کو ھ

استاد عبدالرووف بٻنوا د افغانستان لھ  و  وتو پھ شمار نومیالو پوھانو خھ یو نومیالی دی چی افغانی 
ادب او ژبی تھ ئې  ھ کم اویا درانھ او علمی کتابونھ پھ میرات پری ودل او تر ډیری زمانې پوری بھ دده 

اد د مرګ تر اخیری سل   پوری د اروا ، لھ  ٻړنو او پن وونو  خھ د ادب مینھ وال   ھ او خوند اخلی
. کتاب او قلم سره خپلھ لیون  مینھ روانھ وساتل او دمرګ پر بیستر ال ھم د یو اثر پھ لیکلو بوخت و

دکاییناتو لوی خالق پرده خپل خدایی استعداد لورولی و او دده پھ خ ھ کی ئې د لیکلو او لوستلو مینھ 
نیوالی کی زیات دینی علوم ولوستل او ال  وانکی طالب لھ ھمدې وجی ده پھ خپل ډیر کوچ، اخ لې وه

چی باالخره د افغانستان د ادبیاتو پر اسمان ، وچی د شعر سره ئې یارانھ  ن ھ کړه او وده ئې پسی ورکړه
ھغھ نھ پنا کٻدونکی ستوری سو چی ر ا بھ ئې تل ددغی سپٻرې او خوار  واکی خاوری پر تیاره  تر 

نو عالمھ ، مھ سید جمال الدین افغانی نړیوالو د شرق نابغھ سیاست پوه   یکھ عال. لمر غوندی  لیږی
، استاد الفت ھم د شرق لوی اومتکبر لیکوال بلل کیږی، حبیبی ھم د شرق لوی مورخ او محقیق   ل کیدی

او عالمھ رشاد ھم د شرق لوی  یړون ی او جغرافیھ لیکوال بلل کیږی د ھمدی ویاړونو او ھستیو پھ لړ 
استاد بٻنوا ھم دشرق ھغھ نو ت ر شاعر او مورخ بلالی شو چی پھ خپل وخت کی ئې ھم پھ پ تو  کی

شعر او ھم پھ نثر کی دا سی انقالب او پا ون راوستی چی د کلونو کلونو بیده ماغزونھ ئې راوخو ول 
  او دبری د معراج الره ئې ورپھ ن ھ کړل

  غواړی  وی ـول ئې ډیرکلونھ زحمت
  دی خو خل  ال بیدهپٻړۍ واو تې 

  وردرومی پھ ړندو ستر و داور پر خوا
  غواړی دا کـم بـختھ النـشھ د جنت

پٻړیو راھیسی پھ درانھ خوب ویده دی او بویھ کلھ بھ لھ دغھ درانھ _ ریشتیا ھم زموږ خل  لھ پٻړیو! ھو
خو فاضل استاد بٻنوا ډیره ھ ھ کولھ چی پھ خپلو بوږون و شعرونو او نثرونو خل  لھ ، خوبھ راوی یږی



ره ورو وی چی پھ دې کار کی تر یو بریده بریالی ھم سو خوژوند وفا ورسره الخوبھ راویښ کاندی او 
پلی استاد عبدالرووف بٻنوا تھ دده لوړ استعداد لھ خ. ونھ کړلھ او دې ئې خپلھ پھ درانھ خوب ویده کړ
دده لوی نیکھ مال الب اخوند دوخت لوی دینی عالم ، درنې اوعلمی کورن   خھ پھ میرات پاتھ سوی و

د ھغھ زوی او د بٻنوا صاحب نیکھ عالمھ عبدالحق ، ورپسې د ھغھ زوی مال  لستان اخوند ھم عالم ؤ، و
بدهللا د ھغھ وخت لوی بیا د بٻنوا صاحب پالر مفتی ع، اخوندزاده ھم د خپل وخت لوی عالم او مفتی و

نو دھمدغو مشرانو برکت ، کتابونو مولف و ٥٣مفتی و او داستاد بٻنوا ورور مولوی عبدالکریم حقانی د 
محقیق او سیاست پوه ، و چی پھ استاد بٻنوا کی ھم خپور شو او نھ یوازی یو عالم بلکې دھیواد لوی ادیب

  . و  ل شو
چی ، ی اور انو کی ھم ډیری مھمی رسمی دندی اجرا کړی دیاستاد بٻنوا د ادبی یون تر  ن  پھ دولت
  :اروا اد یې پھ خپل قلم داسی بیانوی چی

  م ١٩٣٩= لمریز  ١٣١٨د کابل د ادبی انجمن غړی 
  م ١٩٤٠= لمریز  ١٣٩١د کابل د ادبی انجمن د نشراتو مرستیال 

  م ١٩٤٠= لمریز  ١٣١٩د پ تو  ولنی د صحافت مدیر 
  م ١٩٤١= لمریز  ١٣٢٠د کابل مجلې مدیر 

  م ١٩٤١= لمریز  ١٣٢٠د مطبوعاتو د ریاست د نشراتو مرستیال 
  م١٩٤٤= لمریز  ١٣٢٣د پ تو  ولنی مرستیال 

  م ١٩٤٦= لمریز  ١٣٢٥د پ تو  ولنی عمومی مدیر 
  ١٩٥١= لمریز  ١٣٣٠د تاریخ د انجمن غړی 

  م ١٩٥٢= لمریز  ١٣٣١د مطبوعاتو د ریاست د داخلی نشراتو عمومی مدیر 
  م ١٩٥٣= لمریز  ١٣٣١پھ ډھلی کی د افغانستان د سفارت مطبوعاتی مستشار 

  م ١٩٥٦= لمریز  ١٣٣٥د کابل راډیو ریس 
  م ١٩٥٨= لمریز  ١٣٣٦د افغانستان او ھند د دوستی دانجمن غړی 

  م ١٩٦٠= لمریز  ١٣٣٩د افغانستان او شوروی د دوستی د انجمن غړی 
  م ١٩٦٣= لمریز  ١٣٤٢ارت مطبوعاتی مستشار پھ قاھره کی د افغانستان د سف

  م ١٩٦٥= لمریز  ١٣٤٤د افغانستان راډیو ریس 
  م ١٩٦٦= لمریز  ١٣٤٥د قبایلو د مستقل ریاست مرستیال 

  م ١٩٦٧= لمریز  ١٣٤٦د اطالعاتو او کلتور وزیر 
  م ١٩٦٩= لمریز  ١٣٤٨اولسی جر ې وکیل 

  م ١٩٧٨= لمریز  ١٣٧٥ړی د پ تو د بین المللی تحقیقاتو د مرکز اجیر غ
  م ١٩٧٩= لمریز  ١٣٥٧د افغانستان اکاډم  اچیر غړی 

  م١٩٨٠= لمریز  ١٣٥٨د صدارت مشاور د فوق رتبھ پھ حٻث 
  ـ) ٣( م ـ١٩٨٠= لمریز  ١٣٥٨پھ لیبیا کی د افغانستان سفارت 

م کال کی د  ١٩٨٤= لمریز  ١٣٦٢استاد اروا اد بٻنوا پھ ھمدې کال تقاعد شو ـ چی وروستھ ئې پھ 
لمریز کال د جدی  ١٣٦٣او یو کال وروستھ یعنی پھ ، امریکا پھ متحده ایاالتو کی سیاسی پناه واخیستل

می نٻ ې سره سمون خوری د جمعی پھ مبارکھ  ١١میالدی کال د جنوری د  ١٩٨٥مھ نٻ ھ چی د  ٢١پر 
او خپل ابدی ژوندون تھ  ورځ د ھغی ناروغی  خھ چی ورپٻ ھ وه لھ دې فانی دنیا  خھ مخھ  ھ وکړه

  . ستون شو
  :میر غالم محمد غبار ه خپل کتاب کې داسې لیکی

د دې گوند بنسټ . زلمیانو پھ نامھ علنی فعالیت پیل کړ ویښ کال یوه سیاسی گوند د. ل ١٣٢۶پھ 
، پاچا الفت  ل، بٻنوا عبدالروف :او ننگرھار کې دا کسان یادوی کندھار، کابل ای ودونکی او مشران پھ



این دو نفر اخیر از دستھ عبدالمجید زابلی ( ،حسن خان ساپی غالم، محمد تره کی نور، محمد انگار فیض
 قاضی، انور خان ا کزی محمد، توخی عبدالھادی، رشاد عبدالشکور، رسول خان پشتون محمد، (بودند

محمد خان قاضی  نور، خ گر، محمد خان فتح، عبدالصمد خان قاضی، جیالنی خان غالم، بھرام خان
محمد  آغا، ولی محمد خان صوفی، ناصر خان لعل پوری محمد، ابراھیم خواخوږى محمد، خیل

، قیام الدین خادم، طاھر خان صافی محمد، محمد خان پوپل غالم، موسی خان شفیق محمد، خانکرزی
خان  بدالخالقع، خان عبدالعزیز، هللا ر تین صدیق، محمد خان پکتیانی نیک، خان سلیمی وردگ ارسال
 عبدالرزاق، حسین خان رٻدی محمد، رسول خان مسلم محمد، احمد شاکر نور، علم خان محمد، واسعی
 محمد، هللا خان ھمدرد ظھور، شاه خان صافی گل، هللا خان صافی عبید، نور خان علم محمد، فراھی

و چند نفر  علم ب رکی محمد، خان ویسا عبدالصمد، آقاملیا، خان دردمند عبدالمنان، شریف خان قاضی
  . عبدالرزاق خان فراھی بود در اوایل عبدالروف خان بینوا و در اواخر منشی حزب. دیگر

  استاد عبدالشکور رشاد

  
 ١۴م كال د نومبر پر  ١٩٢١پوھاند رشاد د  اكاډیمیسن 30/11/2005_  ٩/٩/١٣٨۴: د بیا سمونی نٻ ھ

چې لھ لویی برتانیې  خھ زموږ د ران ھیواد ) نٻ ھ ل كال دلړم د میاشیتی پر درویشتمھ ١٣٠٠د (
كالھ تٻر سوی وه د كندھار  ار د بابړو د كو ې پھ یوې مخوری او  افغانستان د سیاسی خپلواك  دوه

  . دې نړۍ تھ پرانیستې درنې كورن  كې ستر ی
عبدالغفور  چی دې كورن  د سودا رۍ تر  ن  دعلم او پوھی سره  ھ مینھ درلوده او پالر یې اروا اد

اردو او ، پھ پاړسی عربی، خان دمروجو علومو د مطالعې خاوند او پر خپلی مورن  ژبی سربٻره یې
غور ( انگریزی ژبو پوھیدى او نیكھ یې حاجی محمد ایاز خان دخپل وخت مشھور سودا ر او ورنیكھ یې

چی دیو لك سكو خاوند  تر نیكھ یې نٻك محمد خان او سرنیكھ یې لكی صاحب خان، محمد جان خان) نیكھ
د وخت لھ مشھورو خلكو ) م ١٧٧٣?  ١٧۴٧( او دمعاصر افغانستان دبنسټ ای ودنكی ستر احمدشاه بابا

لكھ نور محمد خان ، كورنیو  خھ بلل كٻده) King Makers( دا كورن  پخوا دپاچا جوړونكو.  خھ و
دنده سرتھ رسولھ او دافغانستان ) لكامین الم( او  ل محمد خان بابړ چی د) مستوفی الممالك( بابړ چی

دلوی احمدشاه بابا سره یې كورن  دوستی ھم ،  ولی اقتصادی او دھغھ دپالن چاری ور دغاړی وې
درلوده او دھغھ د لمسی شھزاده زمان چی وروستھ لھ خپل پالر تیمور شاه  خھ پر تخت ك ٻناست او 

   .خسر یې ھم و، دشاه زمان پھ نوم یې شھرت تر السھ كړ
لكھ چی دى ، داستاد رشاد پھ روزنھ او پالنھ كی پھ لومړی  ام كی دھغھ فاضل پالر مھمھ ونډه درلوده

 هلالج لجپر ھغھ دی خداى ، زما لومړى استاد زما پالر و“ :خپلھ د  وربت مجلې سره پھ مركھ كی وایې
لیری سو او كلن  كی زما لھ سره  خھ  ١٣خو متاسفانھ چی د ھغھ سیورى پھ ، یږی زه یې روزلىورحم

كالھ وړاندی ما ان رٻزی الفبا ) ٧٣اوس ( ۶٩تقریبا ً ، ما دده لھ  ول فضیلت  خھ استفاده ونھ سوه كړای



پاړسی كتابونھ می ، لھ پالره زده كړې او عربی كتابونھ می ھم تر مختصر پوری لھ پالره سره ویلی دی
خو لومړى ، لبتھ نور استادان می ھم درلودها، حافظ او نور  ول لھ پالره سره لوستی، بوستان، لكھ  لستان

او ھمدارن ھ د افغانستان پھ نوم كوم اخبار چی پھ الھور كی خپرٻدى او پ تو برخھ “ .استاد می پالر و
خو د خپلی  یركتیا لھ املھ ډٻر ژر . د دوى پالر تھ را استول كٻدى او ھغھ یې مطالعھ كاوه، یې درلوده

م كال یې پر دیارلس كلن  د  ١٩٣۴رجھ لھ  وون ی فارغ او پھ م كال كې پھ لومړی د ١٩٣٣پھ 
چی د پوھی او سن دلږوالی لھ املھ یې پھ كوچنی  وونكی ،  وونكی پھ تو ھ رسمی ماموریت پیل كړ

  . ډٻر شھرت پیداكړ چی حتى ډیر شا ردان بھ یې تر ده مشران ھم وه
م كال دكندھار د  اروال مرستیال سو  ١٩۴٧ھ م كال دكندھار د  ار دانتخابی  ولنی رئیس او پ ١٩۴۶پھ 

ھلتھ یې خپلو  ان ړو زده كړو او ھم یې دپ تنواو پ تو ، م كال وروستھ ھندوستان تھ والړ ١٩۴٧او لھ 
سوری “ مخونھ لری او ۴٢٠چی ، كتاب“ لودی پ تانھ“ چی د، پھ اړه ژورو  یړونو تھ دوام وركړ

ی او دھغھ تر  ن  یې ھندی ژبی او دیوان ری لیكدود ھم مخونھ لری یې  ھ بیل ی د 400چی “ پ تانھ
م كال د وی و  لمیانو چی د افغانستان  ١٩۵٢. زده كړ او  ھ سانس ریټ او ان رٻزی ژبی یې ھم وكوتی

د استازی پھ تو ھ د كندھار د  اریانو لھ خوا پارلمان تھ انتخاب سو خو ، لومړی ملی دیموكرات  وند و
او دچارواكو دمخالفت پھ وجھ چی د ویښ  لمیانو او پوھاند ) قلعھ بی ی( غنی خاندكندھار د والی عبدال

رشاد سره یې درلود د دوى د رائیو صندوق د پولیسو لھ خوا ضبط او دى د اروال  لھ تاالر او انتخاباتی 
اتو د م كال دپ تو  ولنی د مسلكی غړی او دكابل پوھنتون د ژبو او ادبی ١٩۵٧پھ . حوزې را وایستل سو

، پوھن ی د استاد پھ تو ھ وپٻژندل سو چی وروستھ بیا دپ تو  ولنی د ریاست مسلكی مرستیال و اكل سو
م كال دپخوانی شوروی  ١٩۶١پھ . سره لھ دې چی دكابل پوھنتون دژبو او ادبیاتو د پوھن ی استاد ھم و

انستیتوت د پ تو ژبی د استاد پھ د ار د ختی  پٻژندنی د ) پخوانى لینن  راد( اتحاد دسنت پیرزبورګ
، چی وروستھ افغانستان تھ راستون او د كابل پوھنتون د ژبو، تو ھ د دوه نیم كالھ لھ پاره ولٻږل سو

) مشر( شف)  ان ی( ادبیاتو او بشری علومو د پوھن ی پھ پ تو  ان ھ كی استاد او بیا د دغھ ډیپار منټ
م تر پٻ ی  ١٩٧٨ و د، م كال كی تر السھ كړه ١٩٧۴پھ سو او د وخت لوړه علمی رتبھ پوھاندی یې 
ً تقاعد تھ سوق سو سره یې خپلی علمی او ? خو ددې رژیم د مخالفت سره ، وروستھ ډٻر ژر لزوما

  . علمی  ولنو او كړیو سره وساتلې، د علومو د اكاډم ، فرھن ی اړیكید كابل پوھنتون
م او  ١٩٣٨خو د ھغھ لومړى شعر پھ ، كلن  ویلى م كال پر دیارلس ١٩٣۴استاد رشاد لومړى شعر پھ 

دده . كی خپاره سوی دی) طلوع افغان( م كال د افغانستان پھ مطبوعاتو ١٩۴١لومړى  ٻړنیزه لیكنھ پھ 
  . كلن   خھ د وی و  لمیانو د نھضت غړى و ٢۶پھ وینا لھ 

رو نومونو چی پھ ھیواد كی خو مضامین او شعرونھ بھ یې پھ مستعا، د جھاد پر مھال پھ كابل كی اوسٻد
، ھند، اطریش، جرمنی، د ناروې پھ مجاھد ولس، Freedomد كلفورنیا پھ ، خطر ورتھ پٻښ نھ كړی

كراچی او نورو  ایونو كی خپرٻدل او چی ډٻر بھ ترخھ نھ وو او پھ سمبولیك ډول بھ پكی د ، پٻ ور
م كال  ١٩٩٢ابل كی ھم خپرٻدل او لھ پھ ك، وخت رژیم غندل سوى او ملی جھاد او آزادی ستایل سوې وه

وروستھ چی د تنظیمونو تر من  د واك د ساتلو او یا تر السھ كولو ج ړه پیل او ایتنیكی اختالفاتو تھ لمن 
د ھغھ دغندنی پھ خاطر یې ھم شعرونھ او لیكنی لھ ھیواد  خھ دباندی خپرې كړی او د ، ووھل سوه

م كال د روسانو د یرغل د غندنی پھ اړه نیول سوې  ١٩٧٩د طالبانو پھ وخت كی پھ یوه غونډه كی چی 
استاد رشاد د سر پھ بیھ د طالبانو سیاست د روشنفكرانو او دموكراس  پھ اړه وغانده او دا یې پھ ډا ھ ، وه

یم او اوسم بھ او دا  وند ھغھ  وند دى چی پھ افغانستان كی یې د لومړی ، زه ویښ  لمى وم“ :وویل چی
  “ .د ډیموكراس  ږغ پورتھ كړ ل لھ پاره 

م كال پوری ددوى د سیاستونو د غندنی پھ اړه یوه  ١٩٩٢م كال تر پی ی را وروستھ بیا تر  ١٩٧٨د 
م كال پوری یوه شعری  ١٩٩۶م كال  خھ بیا تر  ١٩٩٢پھ نوم لیكلې او د “ ملحد شاھ “ شعری  ول ھ د

طالب “ وروستھ یې د طالبانو تر سقوط پوری دپھ نوم لیكلې او “ تنظیم شاھ  یا مال شاھ “  ول ھ د



استاد د خپل ژوندانھ تر وروست  شٻبې پوری د زورواك  او . پھ نوم یوه شعری  ول ھ لیكلې ده“ شاھ 
خو پھ  ر ند ډول ویالى سو چی ژوند یې تل د چارواكو سره ، بلواك  پر ضد شعرونھ او لیكنی كړی دی

د ، چی نھ یې ظالم واكمنان منلی او نھ یې پردۍ واكمن  ،كی تٻر سوى دى) اپوزیشن( پھ مخالفت
پھ دغھ توپیر چی پھ لږ آزاد چاپٻلایر كی یې . ډیموكراټ او متعادل سیاست خو وونكى او ریفورمست دى

لھ دا  ولو ستون و . مخالفت  ر ند او د اختناق پھ شرایطو كی بھ یې پھ پ ھ او سمبولونو مخالفت كاوه
وار تعقیب سوى او تھدید سوى و او دا امكان یې ھم تر السھ كړى وو چی  و  لھ سره سره چی پھ وار 
سعودی عربستان او نورو ھیوادونو تھ سفرونھ ، یمن امریكا، پاكستان، ھندوستان، پھ شخصی ډول جاپان

  . خو خپل ھیواد یې خوشی نھ كړ او بیرتھ خپل ھیواد تھ راستون سوى دى، وكړی
كھ مرم ھم بھ دلتھ یم ، ھیوادپر ھر چا  ران دى خو ما ایمان پر راوړى“ ویل چی اروا اد استاد بھ تل دا

روسی او ان ریزی ژبو ، ھندی، اردو، عربی، اروا اد استاد پھ پاړسی“ .او كھ ژوندى یم ھم بھ دلتھ یم
پھ  پر خپلی مورن  ژبی سربٻره یې. پوھٻدى او لھ تركی او جاپانی ژبو  خھ یې ھم استفاده كوالى سواى

خو دوى خپل  ول ژوند د پ تو ادب د پرمختگ ، پاړسی او اردو ژبو كی ھم  ھ عروضی شاعری كولھ
د نړیوالو ادبیاتو ژباړی یې ، ادبی او تاریخی اثار یې لیكلی، علمی، او ودی پھ الره كی تٻر كړى دى

نو مقالو سره اثار لھ سل و) ۴٩( ددوى. كړی او زیات شعرونھ یې زموږ شعری نړۍ تھ ډال  كړی دی
  :چاپ سوی دی چی پھ الندی ترتیب سره ذكر كیږی

  :چاپی اثار
م كال  ١٩٩٢م كال د كودتا  خھ تر  ١٩٧٨شعری  ول ھ ده چی د ، ملحد شاھی یا كمونیست شاھی. 

  . پوری د وخت د حكومت د كړنو غندنھ پكی سوې ده
كال پوری د ھغھ وخت د حاالتو م  ١٩٩۶م كال  خھ تر ١٩٩٢شعری  ول ھ ده چی د ، تنظیم شاھی. 

  . ذكر پكی سوى د ى
  . چی د طالبانو د حكومت وروستھ چاپ سوې ده، شعری  ول ھ ده، طالب شاھی. 
  . م كال چاپ ١٩۵٨د ، مخونو كی 420لودی پ تانھ پھ . 
  . م كال چاپ ١٩۶٠د ، سریزه، ډھلی د پ تنو پھ وخت كی. 
  . م كال چاپ ١٩۶١د ) پ تو ژباړه( ،د لیو تولستوى درې نكلونھ. 
  . م كال چاپ ١٩۶١د ، د یولسم  ول ی پ توقرائت. 
  . م كال چاپ ١٩۶١د ، د دولسم  ول ی پ توقرائت. 
  . م كال چاپ ١٩٧۴د ، د امیر خسرو دھلوی ھندی شاعری. 
  . م كال چاپ ١٩٧۴د ، مخونوكی ١٢٢پھ ، سریزه، د خیرالبیان لغتونھ. 
  . م كال چاپ ١٩٧۴د ، ې مقالېد خیرالبیان پھ سریزه كی در. 
  . م كال چاپ ١٩٧۴د ، د دولت لوا ی د دٻوان سریزه. 
  . م كال چاپ ١٩٧۴د ، سریزه او سمون، د واصل رو انی دٻوان. 
  . م كال چاپ ١٩٧۵د ، ا ت ادھیاى او پھ ھغھ كی پ تو كلمې، پا ی  ی. 
  . م كال چاپ ١٩٧۵د ، مخونو كی ١٠۴پھ ، د پ تو ژباړی سریزه) د رابندراناټ  ا ور اثر(  یتانجلی. 
  . م كال چاپ ١٩٧۵د ، د پ تو ژباړی سریزه) د رابندراناټ  ا ور اثر( تاج. 
  . م كال چاپ ١٩٧٧د ، د  ولډن شتت د فرھن  سریزه. 
  . م كال چاپ ١٩٧٧د ، مخونو كی ١٩٢د  لشن روه سریزه پھ . 
  . م كال چاپ ١٩٧٧د ، مونسریزه او س، د احمدشاه بابا د پ تو اشعارو شرحھ. 
  . م كال چاپ ١٩٧٨د ، د احمدشاه بابا د دٻوان غورچاڼ. 
  . م كال چاپ ١٩٨٠د ، د دارالمعلمین لھ پاره، بدیع درسی كتاب. 
  . د ابن سینا مخارج الحروف پ تو ژباړه. 



  . م كال چاپ ١٩٨٠د ، مخونو كی ٧۴د پ تو تجویدونو تاریخچھ پھ . 
  . م كال چاپ ١٩٨٠د ، الحسنى سریزهد پ تو اسماء . 
  . م كال چاپ ١٩٨١د ، د مكنو میا عمر. 
  . م كال چاپ ١٩٨٢د ، د حاجی جمعھ باركزی د دٻوان سریزه او لغتنامھ. 
  . م كال چاپ ١٩٨٢د ، پر افغانستان او بریتانوی ھند باندی  و خبری. 
  . م كال چاپ ١٩٨٣د ، د پ ی خزانې فرھن . 
  . م كال چاپ ١٩٨۶د ، مۀ اكبری و ناظم آندر بارۀ ظفرنا. 
  . م كال چاپ ١٩٨٨د ، د قصھ خوان  خونړۍ پٻ ھ. 
   ..م كال چاپ ١٩٨٨د ، لس مقالې. 
   ..م كال چاپ ١٩٨٩د ، سوبھاش چندرابوس. 
  . م كال چاپ ١٩٩١د ، )شعری  ول ھ( د زړه وینی. 
  . م كال چاپ ١٩٩۴د ، )شعری  ول ھ( د افغانستان بدی ور ی. 
  . م كال چاپ ١٩٩۵د ، )شعری  ول ھ( لولپھ پٻغلھ. 
  . م كال چاپ ٢٠٠٠د ، )پاړسی نظم( ،كوروش خون آشام. 
  . م كال چاپ ٢٠٠١د ، )شعری  ول ھ( د پ تنو غمیزه. 
  . م كال چاپ ٢٠٠٢د ، )شعری  ول ھ( خ مٻدلې امریكا. 
  . م كال چاپ ٢٠٠٣د ، )شعری  ول ھ( د واده كلى كربال سو. 
  . م كال چاپ ٢٠٠٣د ، )شعری  ول ھ( تودو وینو حمام افغانستان سود . 
م  ٢٠٠۴د ، )لومړۍ برخھ( ،د افغانستان د تاریخی جغرافیې پھ اړه د عالمھ رشاد سره د مركو  ول ھ. 

  . كال چاپ
  . م كال چاپ ٢٠٠۴د ، لومړۍ برخھ) تاریخی او ادبی( تٻروتنی. 
  . م كال چاپ ٢٠٠۴د ، )ژباړهد لیو تولستوى د اثر ( بې السو   ھ. 
  . م كال چاپ ١٩٩١د ، )د افغانستان د اكاډیم  لھ خوا( ،لوى احمدشاه بابا د خل و لھ نظره. 
  . م كال چاپ ٢٠٠۵د ، مخونو كی ١٢٠پھ ) شعری  ول ھ( رو ې او كی. 
  . م كال چاپ ٢٠٠۵د ، مخونو كی ۴۶پھ ، )شعری  ول ھ( د  النو  ٻډۍ. 
  . م كال چاپ ٢٠٠۵د ، مخونو كی ۴۵ پھ، د بٻنوا یاد. 
  . م كال چاپ ٢٠٠۵د ، مخونو كی ۶١پھ ، ادبی نثرونھ. 
  . م كال چاپ ٢٠٠۵د ، مخونو كی ۶٨پھ ، د كارنامو مٻرمنی. 
  . م كال چاپ ١٩٨2، سریزه، نصاب الصبیان. 
  . م كال چاپ ١٩٨0، لغتنامھ او تعلیقات، فواید فقیرهللا. 
  . پھ باب جاپانی قاموس -د پ تو . 
  . تحشیھ او تعلیقات، د حیات افغانی د پ تو ژباړی تصحیح. 
  . تعلیقات او لغتنامھ، د حالنامې سریزه. 
  . د پ ی خزانې عروضی اړخ. 
  . د تاریخ سیاح مسیحی كتنھ او نظر. 
  . د زمانشاه او سلطان  یپو سریزه. 
  . تصحیح او تنقیح، پٻژندنھ شاعرانو د احوالو او اثارو ٢٧د ) دریم  وك( پ تانھ شعراء. 
  . د مالعبدالباقی د تبیین الواجبات سریزه. 
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